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ÍRLAND, AP Brian Cowen, forsætis-

Kreppan bitnar harðast á fyrirtækjum í íbúðabyggingum. Staðan á enn eftir að
versna. Heil atvinnustétt sögð „tekin af lífi“ á fáum dögum. Kaupsamningum á
höfuðborgarsvæðinu fækkaði um 74 prósent milli maí í ár og maí í fyrra.

GULL OG GLAMÚR
Pallíettur og glæsileiki
næsta hausts á breskum tískupöllum.
HEIMILI&HÖNNUN

STÍLL 38

EFNAHAGSMÁL Framkvæmdir hafa
að miklu leyti stöðvast, lítið hefur
selst af íbúðum og farið er að bera
á uppsögnum í byggingariðnaðinum. Þorbjörn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samiðnar, telur að
ekkert geti komið í veg fyrir miklar uppsagnir þegar líður á haustið.
„Því miður er það sá veruleiki
sem blasir við okkur. Hann er ekki
kominn fram í dagsljósið en hann
er undirliggjandi,“ segir hann.
Byggingafélag Gylfa og Gunnars, BYGG, hefur fundið rækilega
fyrir samdrættinum. Gunnar Þorláksson framkvæmdastjóri segir
að fólki hafi verið fækkað og engir
ráðnir í staðinn. Þá á hann von á því

að tugir útlendinga sem fari heim í
sumarleyfi komi ekki aftur.
Gunnar telur að flest ef ekki öll
byggingafyrirtæki í landinu hafi
losað um mannskap upp á síðkastið
og sum rækilega.
„Menn eru að byggja í góðri trú
þegar ráðamönnum dettur allt í
einu í hug hvetja menn til að hætta
að kaupa íbúðir. Allt í einu er klippt
á allt. Það er umhugsunarvert
þegar heil atvinnustétt er tekin af
lífi á nokkrum dögum,“ segir hann.
Loftur Árnason, forstjóri Ístaks,
segir verkefnastöðuna hins vegar
ágæta. Eftir eigi að koma til opinberra framkvæmda, til dæmis hjá
Vegagerðinni. „Við erum ekki mjög

svartsýnir. Okkur vantar fólk frekar en hitt,“ segir hann.
Ármann Óskar Sigurðsson, framkvæmdastjóri SS verktaka, segir
að staðan verði þokkaleg út árið en
hún verði samt endurskoðuð aftur í
haust.
Fram kemur á vef Fasteignamats
ríkisins að þinglýstum kaupsamningum á höfuðborgarsvæðinu hafi
fækkað um 74 prósent milli ára,
þegar maí 2008 er borinn saman við
maí 2007. Veltan dróst saman um
sambærilegt hlutfall.
Aðeins 252 kaupsamningar voru
gerðir í nýliðnum maí, en 969
samningum var þinglýst í maí
2007.
- ghs/bj
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DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
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ráðherra Írlands, sagði í gær að
það setti ríkisstjórn sína í mjög
erfiða stöðu að
Lissabonsáttmála
Evrópusambandsins skyldi
hafa verið
hafnað í
þjóðaratkvæðagreiðslu um
fullgildingu
hans. En hann
neitaði þó að
BRIAN COWEN
lýsa sáttmálann
úr sögunni.
Eftir að þessi úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar urðu ljós í
gær tjáði Cowen fréttamönnum að
hann vonaðist til að þrátt fyrir allt
yrði unnt að finna leið til að koma
mikilvægustu markmiðum
sáttmálans í framkvæmd.
Leiðtogar allra ESB-ríkjanna 27
munu ræða hvernig bregðast
skuli við á leiðtogafundi í Brussel
í næstu viku.
- aa/sjá síðu 6
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BLÍÐVIÐRI Í dag verður hæg
vestlæg átt. Skýjað með köflum
vestan til annars yfirleitt léttskýjað.
Hætt við þokulofti við Norður- og
Austurströndina. Hiti 10-20 stig,
hlýjast til landsins.
VEÐUR 4

BRYNHILDUR LEIKSKÁLD OG LEIKKONA ÁRSINS Vigdís Finnbogadóttir og Guðjón Pedersen afhentu Brynhildi Guðjónsdóttur

Grímuverðlaunin sem leikskáld ársins. Brynhildur hlaut tvenn verðlaun á Grímunni í gærkvöldi fyrir leikritið Brák. Hún var valin
leikskáld ársins og besta leikkonan í aðalhlutverki. Sjá síðu 50
FRÉTTABLAÐIÐ /DANÍEL

Fjármálaeftirlitið íhugar rannsókn á milljarða afskriftum Eimskipafélagsins:

Stjórnin þagði í þrjá mánuði
VIÐSKIPTI „Þetta er nýkomið upp og
verður skoðað ef ástæða þykir til,“
segir Íris Björk Hreinsdóttir, upplýsingafulltrúi Fjármálaeftirlitsins.
Eimskipafélagið tilkynnti í vikunni að dótturfélagið Innovate yrði
afskrifað í heilu lagi. Níu milljarðar króna færu út úr bókum félagsins. Þá gerði félagið ráð fyrir um
þrjátíu og sex milljarða tekjum af

félaginu í ár, sem ljóst er að skila
sér ekki úr þessu.
Málið kom inn á borð stjórnar
Eimskipafélagsins í febrúar, en hún
upplýsti ekki um það fyrr en í
fyrradag.
Eftir því sem Markaðurinn kemst
næst telja menn eðlilegt að greint
hefði verið frá þessu til kauphallarinnar mun fyrr en í þessari viku.
Nú er málið hins vegar komið á

borð Fjármálaeftirlitsins. Meðal
þess sem líklega yrði kannað, eftir
því sem næst verður komist, er
hvort viðskipti hafi verið með
hlutabréf í Eimskip á grundvelli
vitneskju um yfirvofandi afskriftir
Innovate.
Gengi hlutabréfa í Eimskipafélaginu hefur hrunið eftir að Innovate-málið kom upp á yfirborðið.
- ikh / sjá síðu 12
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víkur dæmdi í gær Robert
Dariusz Sobiecki í þriggja ára
fangelsi fyrir að nauðga stúlku á
salerni í kjallara Hótel Sögu í
mars í fyrra. Hann var einnig
dæmdur til að greiða stúlkunni
eina og hálfa milljón króna í
skaðabætur.
Héraðsdómur hafði áður sýknað
manninn, en Hæstiréttur ómerkti
þann dóm og vísaði málinu aftur í
hérað.
Í dómsniðurstöðunni er tekið
fram að Hæstiréttur hafi á liðnum
misserum þyngt dóma fyrir
kynferðisbrot, og litið hafi verið til
þess við ákvörðun refsingarinnar.
Nauðgunin hafði mikil sálræn
áhrif á stúlkuna og nauðgarinn er
ekki sagður eiga sér nokkrar
málsbætur.
- sh / sjá síðu 4
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SPURNING DAGSINS

Bergur, ertu mjög köttaður?
„Já ég er helköttaður, með gott
„herkött“ og kattliðugur.“
Bergur Ebbi Benediktsson, lögfræðingur
og söngvari Sprengjuhallarinnar, hyggst
gefa Kattholti 50 þúsund krónur sem
hann fékk til úthlutunar sem gestaritstjóri
Grapevine.

Uppgjafarhermenn Mugabes:

Hóta andstæðingum stríði
SIMBABVE, AP Uppgjafarhermenn,
sem börðust í sjálfstæðisstríði
Simbabve gegn Bretum, munu
berjast á nýjan leik beri stjórnarandstaðan sigur úr býtum í
forsetakosningunum þann 27. júní.
Þetta sagði forseti landsins, Robert
Mugabe, á föstudag. Mugabe
sagðist jafnvel vera tilbúinn til að
ganga til liðs við hermennina.
Í síðustu viku var sjálfstæðum
hjálparstofnunum í Simbabve
skipað að hætta störfum. Í vikunni
var svo matarsendingu frá
Bandaríkjunum stolið og hún gefin
stuðningsmönnum Mugabes. - þeb

Matsferli vegna Bakka hafið:

Álver stærra
en 250 þúsund
tonn mögulegt
IÐNAÐUR Vinna við umhverfismat

vegna fyrirhugaðs álvers Alcoa á
Bakka við Húsavík er hafið. Í
drögum að tillögu að matsáætlun
kemur fram að álverið verði 250
þúsund tonn.
Þar segir að fáist orka til
stækkunar geti framleiðslugetan
aukist. Fari svo verði kannað
hvort nýtt umhverfismat þurfi.
Byggingartími mun ákvarðast
af áætlunum um orkuframleiðslu.
Áformað er að hefja framleiðslu
á áli á árabilinu 2012 til 2014, háð
orkuframboði. Áætlað er að
álverið nái fullum afköstum 2015.
Hægt er að skila athugasemdum við drögin til 5. júlí.
- bj

LÖGREGLUFRÉTTIR
Tvennt slasaðist í árekstri
Árekstur varð á Sæbraut við Laugarnes í gærkvöldi þegar bíll klessti á
staur á milli akreina. Tvennt slasaðist
og var flutt á slysadeild. Ekki er vitað
um líðan þeirra.
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Lögreglan viðurkennir óheppilegan drátt á rannsókn á pókermóti fyrir ári:

Tekjuafkoma hins opinbera:

Mannekla tefur rannsóknina

Verri afkoma á
fyrsta fjórðungi

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu á
pókermóti sem fram fór 16. júní í
fyrra er enn ekki lokið. Dráttur á
rannsókninni er óheppilegur, en
kemur til vegna manneklu, segir
Karl Ingi Vilbergsson, lögfræðingur hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins.
„Ef þetta lægi ljóst fyrir væru
þeir löngu búnir að ákæra mig,“
segir Sindri Lúðvíksson, sem stóð
fyrir mótinu. Þar greiddu um 150
spilarar 4.000 króna þátttökugjald,
samtals um 600 þúsund krónur.
Gjaldið átti að renna óskipt í vinninga. Á milli 20 og 30 sátu að spilum
þegar lögregla stöðvaði mótið.
Aðgerð lögreglu hefur ekki

PÓKER Þátttakendur á pókermótinu
voru um 150 talsins. Mót með svipuðu
fyrirkomulagi hafa farið fram annars
staðar á landinu án afskipta lögreglu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

stöðvað aðra í því að halda pókermót. Þau eru þó smærri í sniðum og
gjarnan haldin fyrir afmarkaða
hópa fólks.
Sindri var yfirheyrður í kjölfar

aðgerða lögreglu og hald lagt á
verðlaunafé og spilabúnað að andvirði um 400 þúsund króna. Fyrir
sex mánuðum var sagt frá því í
Fréttablaðinu að lögregla hyggðist
yfirheyra Sindra öðru sinni. Karl
Ingi staðfestir að það standi til, en
hafi ekki enn verið gert.
Sindri segir málið fordæmisgefandi, en ekki hefur verið haldið
opinbert pókermót á höfuðborgarsvæðinu síðan lögreglan skarst í
leikinn fyrir ári síðan. Hann hyggst
ekki standa fyrir öðru móti á meðan
á rannsókn lögreglu stendur. Þrátt
fyrir það sé hann handviss um að
engin lög hafi verið brotin með
mótinu.
- bj

Byggir 20 metra brú
fyrir fjölskyldu sína
Guðjón Júlíus Halldórsson á Fitjum reisir lengstu brú landsins í einkaeigu yfir
Leirvogsá eftir margra ára baráttu. Brúin, sem verður með snjóbræðslukerfi,
mun greiða hestafjölskyldunni á Fitjum leið inn í Mosfellsbæ.
FÓLK „Já, sennilega er þetta lengsta
brú landsins í einkaeigu,“ segir
Guðjón Júlíus Halldórsson á Fitjum, sem er að byggja tuttugu
metra langa brú yfir Leirvogsá.
Fitjar eru norðan Leirvogsár á
móts við flugvöllinn í Mosfellsbæ.
Þaðan er drjúgur spölur upp á
Vesturlandsveg, sem nú þarf að
fara til að komast inn í Mosfellsbæ. Guðjón segir hvorki hægt
fyrir börn hans að hjóla né ganga
þá löngu leið vegna hættu af
umferðinni. Þá sé fjölskyldan með
hesta og vilji komast á reiðleiðir
handan árinnar.
„Brúin er hugsuð fyrir gangandi, ríðandi og hjólandi fólk
neðan við húsið hjá okkur. Þegar
ána leggur er ekki einu sinni hægt
að komast ríðandi yfir hana þannig
að það varð úr að fá að byggja
þessa brú,“ útskýrir Guðjón.
Fitjar tilheyra Reykjavík frá
því Kjalarneshreppur sameinaðist
höfuðborginni. Mun styttra er þó
fyrir börn á þessum slóðum að
sækja skóla í Mosfellsbæ en alla
leið upp á Kjalarnes og á nýja
brúin einmitt að greiða fyrir því
eins og öðrum erindum fjölskyldunnar inn í bænum.
Búið er að steypa stöpla brúarinnar en eftir er að hlaða að henni
grjót og leggja að henni reiðveg.
Guðjón segir að gert verði hlé á
verkinu þar til laxveiðitímabilinu
ljúki í haust til að trufla ekki fiskigengd. „Við vonumst til að taka
brúna í notkun áður en frystir. Það
sem er annað sérstakt við þessa
brú er að hún er að ég held sú eina
á landinu sem verður með snjóbræðslukerfi.
Það
verður

EFNAHAGSMÁL Tekjuafgangur ríkis

og sveitarfélaga nam 16,2
milljörðum króna á fyrsta
ársfjórðungi ársins. Það er um
fjórðungs samdráttur frá fyrsta
ársfjórðungi í fyrra þegar
tekjuafgangurinn nam 21,5
milljörðum. Þetta kemur fram í
Hagtíðindum Hagstofunnar.
Tekjuafgangurinn á fyrsta
fjórðungi ársins mælist 1,2
prósent af landsframleiðslu, eða
10,2 prósent af tekjum hins
opinbera.
Tekjur ríkis og sveitarfélaga
hafa vaxið um 3,2 prósent að
meðaltali milli hvers ársfjórðungs frá árinu 2004.
- bj

BERGSTAÐASTRÆTI 20 MÁLAÐ Tvö hús

fá nýtt útlit nú um helgina

Reykjavíkurborg lætur mála:

Hresst upp á
miðbæjarhús
SKIPULAGSMÁL Hafist hefur verið

handa við að mála tvö illa farin
hús í miðborginni. Annað þeirra
er Bergstaðastræti 20. Að sögn
Magnúsar Sædals Svavarssonar,
byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar, leit ekki út fyrir að
úrbætur yrðu gerðar á húsinu og
því greip Reykjavíkurborg til
þess að mála húsið.
Húsið við Frakkastíg 16 var
svo málað í gær, en þar var
tónlistarverslunin Rín til húsa.
„Húseigendur tóku vel í það að
gefa húsinu hressingu,“ sagði Jón
Halldór Jónasson, upplýsingafulltrúi Reykjavíkurborgar.
-vsp

Evrópuferð George Bush:

Vill meira herlið í Afganistan
GUÐJÓN JÚLÍUS HALLDÓRSSON Eigandi Fitja við uppsteypta einkabrú sína yfir Leir-

vogsá. Lokið verður við frágang brúarinnar eftir laxveiðitímabil sumarsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Það sem er annað sérstakt
við þessa brú er að hún er
að ég held sú eina á landinu sem
verður með snjóbræðslukerfi. Það
verður skemmtilegt að sjá hvernig
þetta allt kemur út.
GUÐJÓN JÚLÍUS HALLDÓRSSON
BRÚAREIGANDI Á FITJUM

skemmtilegt að sjá hvernig þetta
allt kemur út.“

Guðjón segir það hafa kostað
mikla vinnu að fá brúarsmíðina
leyfða. „Þetta er auðvitað að
mörgu leyti stórmerkilegt verkefni. Þetta er brú sem einkaaðilar
standa fyrir og er á milli tveggja
sveitarfélaga. Það þótti framandi
og tók hartnær þrjú ár að fá hana
samþykkta. Á endanum úthlutuðu
þeir landi undir þetta og málið er í
höfn. Nú er brúin loks komin á
stöplana og verður vonandi mörgum til gagns og góðs.“
gar@frettabladid.is

PARÍS, AP George Bush forseti

Bandaríkjanna sagði í gær að
Evrópa og Bandaríkin þyrftu að
halda áfram þrýstingi í Afganistan og láta hryðjuverkamenn
aldrei ná þar aftur völdum.
Hann fagnaði ákvörðun
Nicolas Sarkozy að senda fleiri
hermenn til Afganistan og tók
fram að önnur Evrópulönd
þyrftu að láta meiri peninga og
herlið í baráttuna gegn hryðjuverkum.
Forsetinn hefur verið í
opinberum heimsóknum í ýmsum
löndum Evrópu og heimsótti
páfann í gærmorgun.
-vsp

Rannsókn á meðferð forráðamanna Byrgisins á fjármun um þess:

Rannsókn efnahagsbrotadeildar á
fjármálum Byrgisins á lokastigi
LÖGREGLUMÁL Skýrslutökum efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra í Byrgismálinu er um það
bil að ljúka, að sögn Helga Magnúsar Gunnarssonar saksóknara.
Rannsókn er þar með að mestu
lokið. Síðan verða gögn málsins
yfirfarin með tilliti til ákæru.
Rannsókn efnahagsbrotadeildar RLS beinist að meðferð fyrrverandi forráðamanna, einkum
Guðmundar Jónssonar fyrrverandi forstöðumanns meðferðarheimilisins Byrgisins, á fjármunum þess. Guðmundur var nýverið
dæmdur í þriggja ára fangelsi
fyrir að misnota fjóra skjólstæðinga Byrgisins.
Skattamál Byrgisins eru einn
þáttur í meðferð fjármuna fyrr-

um meðferðarheimilisins sem
rannsókn efnahagsbrotadeildar
ríkislögreglustjóra beinist að.
Embætti skattrannsóknarstjóra
hafði þann þátt til rannsóknar og
kærði niðurstöður hennar til efnahagsbrotadeildarinnar.
Þetta
þýðir að talið er að um sé að ræða
stórfelld refsiverð brot hvað varðar skattamálin sem ekki hafi verið
hægt að afgreiða í yfirskattanefnd, heldur yrði málið að fara
til rannsóknar hjá lögreglu.
- jss

GUÐMUNDUR JÓNSSON Rannsókn á

fjármálaþætti Byrgisins langt komin.

Pallaefni
Gagnvarin fura

189
kr/lm

Fura heflluð og fúavarin.
28 x 95, lengdir 0,9 - 4,5 metrar.
Nr. 628601

Gildir 12. - 16. júní

Pallaolía

3 ltr.

Jotun Treolje, 3 ltr.

Utanhússmálning á steinsteypta
fleti, alkalíþolin með gott
veðrunarþol, gljástig 5

7049123-37

Jotun Treolje, olíubundin viðarvörn á pallinn sem
smýgur vel inn í viðinn, veitir góða vatnsvörn og
hamlar gegn sprungu og grámamyndun

Mest selda
pallaolía á Íslandi
tilboð um helgina
ALVÖRU
GRÆJA!

10 ltr

1.599

7207040

3 ltr

2.629

30%

Útimálning

7207020-6

AFSLÁTTUR
AF HÚSASMIÐJU
ÚTIMÁLNINGU Í
ALLT SUMAR

5.490
8.995

2.795
3.995

Háþrýstidæla, Nilfisk Alto

GILDIR UM
HELGINA

100 bör, 5 m slanga.
Fyrir heimilið til að hreinsa pallinn,
hellulögnina og bílinn.
5254254

18.999

7.995
Hleðsluborvél, Hitachi
14.4V - 13MM PATRÓNA - 3 RAFHLÖÐUR

16.995

524725

Orf, Texas
Tvígengismótor,
30CC, 40 sm
sláttubreidd, 4 tanna
blað fylgir.

KAUPAUKI

Bitasett Cosmos
100 stk.
5010807

5085598

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúval er háð lagerstöðu í hverri verslun.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur
Sterlingspund

79,29

79,67

154,14

154,88

Evra

121,44

122,12

Dönsk króna

16,286

16,382

Norsk króna

15,092

15,18

Sænsk króna

12,948

13,024

Japanskt jen

0,7318

0,736

SDR

127,24

128

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
157,1712
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

LANDSPÍTALINN Það verður kannski

bjartara yfir spítalanum eftir að nýi
forstjórinn tekur við.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Staða opin til umsóknar:

Auglýst eftir
nýjum forstjóra
HEILBRIGÐISMÁL Staða forstjóra

Landspítalans hefur verið auglýst
laus til umsóknar. Skipað verður í
stöðuna 1. september og er
ráðningin til fimm ára í senn. Þetta
kemur fram á vefsíðu heilbrigðisráðuneytisins.
Kröfur til forstjórans eru auk
heppilegrar háskólamenntunar
reynsla af rekstri og stjórnun, leiðtogahæfileikar og samskiptahæfni.
Deilt hefur verið um brotthvarf
Magnúsar Péturssonar, fyrrverandi forstjóra, og telja stjórnarandstæðingar á Alþingi að pólitísk
sjónarmið hafi ráðið þeirri
ákvörðun.
- ges

LÖGREGLUFRÉTTIR
Hraðakstur við Akureyri
Lögreglan á Akureyri stöðvaði 21
ökumann fyrir hraðakstur aðfaranótt
föstudagsins. Þrír þeirra voru á yfir
150 kílómetra hraða á klukkustund
þar sem hámarkshraði er 90.

Laus úr varðhaldi
Manninum sem handtekinn var á
Akranesi á fimmtudaginn vegna
ofsaaksturs og fíkniefnabrots var
sleppt undir hádegi í gær. Ekki þótti
ástæða til að krefjast gæsluvarðhaldsúrskurðar yfir manninum en málið er
í rannsókn.

LEIÐRÉTTING
Lucia Celeste Molina Sierra sagðist fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í
fyrradag hafa misst vini, en ekki vinnu
eins og stóð í Fréttablaðinu í gær.
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Pakistanar bera Bandaríkjaher á brýn að hafa drepið 11 hermenn að tilefnislausu:

Fjögurra mánaða fangelsi:

Boða sameiginlega rannsókn

Misþyrmdi
sambýliskonu

PAKISTAN, AP Bandarísk yfirvöld

greindu frá því í gær að þau myndu,
í samstarfi við Pakistan-stjórn,
rannsaka hvað í raun gerðist í hernaðaraðgerð við landamæri Pakistans og Afganistans í vikunni, en
Pakistanar segja ellefu hermenn
sína hafa fallið í henni.
Yfirvöld í Pakistan segja hermennina hafa látið lífið er Bandaríkjamenn gerðu loftárás, sem hafi
verið tilefnislaus og huglaus. Til að
svara fyrir sig birtu bandarísk yfirvöld myndband af árásinni á
fimmtudag. Á því má sjá um sex
menn, sem meðal annars kasta
handsprengjum og skjóta á hermenn Bandaríkjahers. Mennirnir

BORINN TIL GRAFAR Þorpsbúar í Peshawar bera einn þeirra ellefu manna sem
létu lífið í árásinni á þriðjudag til grafar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sjást síðar fara í felur og þá sést
hvar sprengjum er varpað á þá.
Bandaríska
varnarmálaráðuneytið segir að þessir sex menn,
sem hafi verið talíbanar eða hlið-

hollir þeim, hafi látið lífið. Hins
vegar sé of snemmt að segja til um
hvort pakistönsku hermennirnir
hafi fallið í árásinni. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hefur þó beðist afsökunar á árásinni og sagt
hana áminningu um að betri samskipta væri þörf á milli samherjaherliða á landamærum.
Samstarf við Bandaríkjamenn er
óvinsælt í Pakistan, þar sem nú er
reynt að ná friðarsamkomulagi við
talíbana sem dvelja á landamærunum að Afganistan. Ráðamenn
vestra óttast að slíkt samkomulag
muni gefa talíbönum og Al-Kaída
meira svigrúm til að fremja hryðjuverk.
- þeb

hefur verið dæmdur í fjögurra
mánaða fangelsi, skilorðsbundið,
fyrir að ganga í skrokk á sambýliskonu sinni.
Hann réðst á konuna þar sem
hún svaf og misþyrmdi henni
síðan með hrindingum, höggum
og spörkum. Konan komst ekki
undan manninum fyrr en henni
tókst að komast inn í svefnherbergi og gat læst að sér. Hún
hlaut margvísleg meiðsl af
völdum misþyrminganna, mar og
eymsli víða um líkamann.
Árásarmanninum var gert að
greiða henni ríflega sex hundruð
þúsund krónur í skaðabætur. - jss

Karlmaður handtekinn:

Hótel Sögu-nauðgari
í þriggja ára fangelsi

Tekinn með
kíló af hassi
LÖGREGLUMÁL Fíkniefnadeild

lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu handtók mann með umtalsvert magn af hassi og peninga í
fórum sínum í fyrrakvöld. Við
húsleit hjá manninum í Breiðholti, sem gerð var að undangengnum úrskurði, fannst tæpt
kíló af hassi og tvö hundruð
þúsund krónur í peningum.
Maðurinn, sem er 25 ára, hefur
áður komið við sögu lögreglu.
Hann sat inni fram eftir degi í
gær og sætti yfirheyrslum.
Annar karlmaður, 23 ára, var
handtekinn um leið og hinn fyrri,
en honum sleppt fljótlega.
Aðgerðin var liður í skipulagðri
baráttu gegn sölu- og dreifingarneti fíkniefnasala.
- jss

Karlmaður um tvítugt var í gær dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir að nauðga
stúlku á kvennasalerni á Hótel Sögu í fyrra. Héraðsdómur hafði áður sýknað
manninn. Hæstiréttur ómerkti þann dóm og sendi aftur heim í hérað.
DÓMSMÁL Robert Dariusz Sobiecki, pólskur ríkis-

borgari um tvítugt, var í gær dæmdur í Héraðsdómi
Reykjavíkur í þriggja ára fangelsi fyrir að nauðga
stúlku á salerni á Hótel Sögu aðfaranótt 17. mars á
síðasta ári. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða
henni eina og hálfa milljón króna í skaðabætur.
Mál þetta hefur vakið athygli vegna ferlis þess í
dómskerfinu. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði
manninn síðastliðið sumar og vísaði bótakröfu
stúlkunnar frá dómi. Í dómsniðurstöðu þá kom fram
að maðurinn og stúlkan, sem þekktust ekkert, höfðu
orðið samferða niður að salerninu, hann haldið utan
um hana og þau átt orðaskipti. Síðan ýtti maðurinn
henni inn í salernisklefann, læsti að þeim, dró niður
um hana, ýtti henni niður á salernið og hafði við hana
munnmök. Síðan ýtti hann henni niður á gólfið og
hafði við hana samræði.
Maðurinn neitaði sök um kynferðisofbeldi gegn
stúlkunni og kvað samræðið á salernisgólfinu hafa
farið fram með fullum vilja stúlkunnar, sem þá var
orðin töluvert ölvuð.
Dómurinn taldi að í ljósi atburðarásar hefði
manninum ekki hlotið að vera ljóst að samræðið og
kynferðismökin væru gegn vilja stúlkunnar. Þá hefði
verknaðurinn ekki talist ofbeldi í skilningi ákvæðis í
almennum hegningarlögum.
Ríkissaksóknari áfrýjaði málinu til Hæstaréttar.
Þar kvað við annan tón en í héraðsdómi. Í niðurstöðu
Hæstaréttar segir að þótt fólkið hafi orðið samferða
að salerninu sé það mat héraðsdóms að stúlkan hafi
ekki getað talist andhverf frekari samskiptum ekki á
grunni reist. Þá verði ekki horft framhjá því að
maðurinn hafi farið inn á kvennasalerni og beðið þar
eftir stúlkunni fyrir framan lokaðan klefa áður en til
athæfis hans kom.
Hæstiréttur ómerkti því dóminn og vísaði honum
aftur til héraðsdóms til aðalmeðferðar og dóms á
nýja leik.
Héraðsdómur, skipaður öðrum dómurum en áður,
leit svo á nú að athæfi mannsins yrði metið sem
ofbeldi í skilningi laganna.
Hann er nú sakfelldur fyrir alvarlegt kynferðisbrot gagnvart stúlku sem var nítján ára þegar brotið
var framið. Í dómnum segir að brotið hafi verið

DÓMSTÓLAR Karlmaður á Akureyri

Samskipti að batna:

Beint flug milli
Kína og Taívan

KVENNASALERNIÐ Kvennasalerni í kjallara Hótel Sögu þar
sem maður beitti stúlku sem þá var innan við tvítugt kynferðislegu ofbeldi. Hann var dæmdur í þriggja ára fangelsi
í gær.

KÍNA, AP Kínverjar og Taívanar

hafa ákveðið að hefja beint flug á
milli meginlandsins og eyjunnar.
Það var ákveðið í fyrstu formlegu
viðræðunum milli Kínverja og
Taívana árið 1999.
Byrjað verður að fljúga á milli
hinn 4. júlí, en hingað til hefur
aðeins verið flogið beint á
hátíðisdögum. Þá verður 3.000
ferðamönnum á dag leyft að
dveljast á hvorum stað.
Samskipti Kína og Taívans hafa
batnað til muna eftir að Ma Yingjeou tók við embætti forseta í
Taívan í maí.
- þeb

FERILL MÁLSINS
17. mars 2007
Robert Sobiecki nauðgar konunni á salerni í kjallara
Hótels Sögu.
5. júlí 2007
Fjölskipaður Héraðsdómur Reykjavíkur sýknar Sobiecki af nauðgunarákæru.
14. febrúar 2008
Hæstiréttur ómerkir dóm Héraðsdóms Reykjavíkur og
vísar málinu aftur í hérað.
13. júní 2008
Fjölskipaður Héraðsdómur Reykjavíkur, skipaður
öðrum dómurum, dæmir Sobiecki í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgunina.

HVERAGERÐI
Sænskir skátar tjalda frítt

ófyrirleitið og til þess fallið að valda stúlkunni
verulegum skaða. Vísað er til þess að hún glími við
andlega vanlíðan, öryggisleysi og hræðslutilfinningu.
Eigi hún erfitt með að vera í fjölmenni, sé uppburðarlítil og kvíðin fyrir framtíðinni. Maðurinn eigi sér
engar málsbætur.
jss@frettabladid.is

Flokkur fjörutíu skáta frá Svíþjóð tjaldar ókeypis á tjaldstæðinu í Hveragerði
fram á þjóðhátíðardaginn 17. júní
samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar
sem þar með varð við ósk Skátafélagsins Stróks.

VEÐURSPÁ
ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

HEIMURINN
Kaupmannahöfn

Sigurður Þ.
Ragnarsson

14
12

veðurfræðingur

HELGIN
Blíðskaparveður
verður yﬁrleitt
á landinu í dag.
Víðast bjartviðri
og hægur vindur
og auk þess milt,
einkum til landsins.
Þungbúnast verður
á vestanverðu
landinu, einkum
er líður á daginn.
Á morgun nálgast
lægð. Við það
þykknar víða upp
og það bætir í vind.
Þá má búast við
vætu vestan til.
Á MORGUN
5-13 m/s, hvassast
vestan til

5

17

6
16

3
5

19
17

3

12
14

5

5
13

17

12
5

12

16

1

16
10

5

6
11

11
18

12

14

11
MÁNUDAGUR
10-15 m/s hvassast
NV-til

13

12

19°

Billund

15°

Ósló

16°

Stokkhólmur

15°

Gautaborg

17°

Helsinki

18°

Eindhofen

17°

Amsterdam

16°

London

18°

Berlín

19°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

19°

París

17°

Basel

19°

Barcelona

22°

Alicante

27°

Algarve

30°

Tenerife

20°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

GARÐPLÖNTUÚRVALIÐ
og allt fyrir garðinn!

Hengilobelia
Hengil
obelia

Dalíur

Tóbakshorn

495kr

495kr

495kr

Blómakarfa

Blómaker

1.990kr

1.995kr

Margarítur

820kr

Gerberur

295kr
ATHUGIÐ: tilboðin gilda frá laugardegi til þriðjudags á meðan birgðir endast

ATHUGIÐ!
Opið á þjóðhátíðardaginn milli
kl. 10.00 – 19.00
… og 17.júní steikin klikkar ekki!

heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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KJÖRKASSINN

Stundar þú verðsamanburð?
Já
Nei

73,9%
26,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú hætt við utanlandsferð í sumar vegna versnandi
efnahagsástands?
Segðu þína skoðun á visir.is
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Tveir Rúmenar og Þjóðverji dæmdir í fangelsi fyrir að stela milljónum:

Öryggi siglinga við Grænland:

Kortasvindlarar í steininn

Óttast annað
Titanic-slys

DÓMSMÁL Þrír menn hafa í Héraðsdómi Reykjavíkur verið dæmdir
til fangelsisvistar fyrir að stela og
reyna að stela milljónum króna
með heimatilbúnum greiðslukortum sem eftirrituð höfðu verið af
stolnum greiðslukortum annarra.
Um tvö mál var að ræða. Annars vegar voru ákærðir Þjóðverji
og Rúmeni, sem gefið var að sök
að hafa með þessum hætti stolið í
sameiningu um 1.800 þúsund
krónum af átta kortareikningum
og gert tilraun til að stela rúmum
tveimur milljónum í viðbót. Það
mistókst vegna varnaraðgerða
bankanna sem í hlut áttu. Rúmeninn hlaut tíu mánaða fangelsis-

dóm og Þjóðverjinn sjö mánaða
fangelsi.
Hins vegar var einn Rúmeni
ákærður fyrir að stela með sama
hætti 670 þúsund krónum og reyna
að stela rúmum tveimur milljónum
til viðbótar. Hann hlaut hálfs árs
fangelsisdóm. Bótakröfum í báðum
málunum var vísað frá þar sem
peningarnir fundust og var skilað.
Sakborningarnir þrír játuðu allir
brot sín skýlaust fyrir dómi. Tveir
þeirra hafa áður hlotið dóma fyrir
sambærileg brot. Sá sem hlaut sex
mánaða fangelsisdóm er yngstur
þremenninganna og á auk þess
engan sakaferil. Hann hlaut því
vægustu refsinguna.
- sh

GRÆNLAND Grænlensk stjórnvöld

HRAÐBANKI Mennirnir notuðu heima-

tilbúin greiðslukort sem upplýsingar af
stolnum kortum höfðu verið afritaðar á.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Höfnun Íra steypir
ESB í nýja kreppu
NEMENDUR STREYMA AÐ Fjörutíu pró-

senta aukning í lagadeild.

Háskóli Ísland sameinast KHÍ

Umsækjendum
fjölgar verulega
MENNTAMÁL Um 3.600 umsóknir
hafa borist í BA- og BS-nám við
Háskóla Íslands.
Um 700 umsóknanna tengjast
nýju menntavísindasviði sem
hefur starfsemi þegar Kennaraháskóli Íslands sameinast
Háskólanum þann 1. júlí.
Í lagadeild nemur fjölgun
umsækjenda fjörutíu prósentum
á milli ára og í verkfræðideild er
aukningin þrjátíu prósent.
Í tölunum eru þeir 280 sem
þreyta inntökupróf í læknisfræði
og sjúkraþjálfun ekki taldir með.

Braut gegn lögreglumönnum:

Sparkaði, hótaði og hrækti
DÓMSMÁL Karlmaður á Akureyri

hefur verið dæmdur í tveggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi.
Hann sparkaði í lögreglumann,
hrækti í auga annars lögreglumanns og hótaði síðan þremur
lögreglumönnum líkamsmeiðingum og lífláti.
Atvikin gerðust öll sama
kvöldið, hið fyrsta er lögregla
hafði afskipti af manninum á
skemmtistað og hin við flutning
hans á lögreglustöð í framhaldi af
því. Maðurinn játaði sök og lýsti
yfir iðrun sinni. Hann kvaðst hafa
verið mjög ölvaður. Engin alvara
hefði verið að baki orðum þeim er
hann lét falla.
- jss

Uppboði á Höfða aflýst:

Höfðafélagið
enn áhugasamt
UMHVERFISMÁL „Uppboðinu var
aflýst á elleftu stundu,“ segir
Ásgeir Böðvarsson, formaður
Höfðafélagsins, sem á fimmtudaginn ætlaði að bjóða í hlut úr
jörðinni Höfða við Mývatn.
Forsaga málsins er að árið 1970
gáfu Héðinn Valdimarsson og
Guðrún Pálsdóttir Skútustaðahreppi bróðurpart jarðarinnar
Höfða. Þau hjónin héldu eftir húsi
og um tveimur hekturum lands
sem þrjú barnabörn þeirra fengu
í arf. Á fimmtudag var uppboði
vegna slita á sameign þeirra
aflýst hjá sýslumanninum á
Húsavík. Ásgeir segir Höfðafélagið stofnað til að koma allri
jörðinni í eigu Skútustaðahrepps.
„Við höfum óbreyttan áhuga á því
að reyna að eignast þetta en ég
veit ekki hvort þetta er falt.“ - ovd

Meirihluti þeirra írsku kjósenda sem mættu á kjörstað á fimmtudag reyndust í
gær, er úrslit voru birt, hafa hafnað Lissabonsáttmála Evrópusambandsins. Öll ESBríkin þurfa að fullgilda sáttmálann og því getur hann væntanlega ekki tekið gildi.
ÍRLAND Þegar langflest atkvæði

höfðu verið talin í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Írlandi um fullgildingu Lissabon-sáttmála Evrópusambandsins var ljóst að nokkuð
afgerandi meirihluti þeirra sem
greiddu atkvæði, 53,4 prósent,
hafnaði sáttmálanum. Þetta staðfesti írski dómsmálaráðherrann
Dermot Ahern í gær, að sögn AP.
Kjörsókn reyndist fremur lítil,
um 45 prósent.
Þar sem öll aðildarríki sambandsins þurfa að fullgilda nýja
sáttmálann til að hann geti tekið
gildi mun þessi niðurstaða væntanlega steypa Evrópusambandinu
í nýja „stjórnskipunarkreppu“.
Einmitt það gerðist fyrir þremur
árum þegar meirihluti kjósenda í
Frakklandi og Hollandi hafnaði
svonefndum
stjórnarskrársáttmála, sem hinn minna metnaðarfulli Lissabonsáttmáli átti að koma
í staðinn fyrir.
Ráðamenn hinna 27 aðildarríkja
sambandsins og stofnana þess
höfðu síðustu þrjú ár unnið að því
að ná viðkvæmri pólitískri sátt um
það sem talið var nauðsynleg uppfærsla á stofnsáttmálanum. Henni
var náð með því að taka svo að
segja kjarnann úr stjórnarskrársáttmálanum strandaða og ganga
þannig frá honum að lögformlega
hefði hann það takmarkaðar valdatilfærslur í för með sér að nægjanlegt þætti að fullgilda hann með
samþykki þjóðþinganna, það er án
þess að bera hann undir þjóðaratkvæði.

óttast að slys svipað því þegar
Titanic sökk geti átt sér stað við
Grænland, að sögn norska
blaðsins Aftenposten. Færi svo
ættu heimamenn í erfiðleikum
með að bjarga farþegunum.
Ferðamönnum fjölgar hratt á
Grænlandi og stöðugt fleiri
skemmtiferðaskip leggja leið
sína þangað. Ef skemmtiferðaskip siglir á ísjaka getur það
skemmst mikið.
Þá hafa grænlensk stjórnvöld
áhyggjur af því að hinar smáu og
dreifðu byggðir Grænlands séu
ekki vel í stakk búnar að bjarga
þúsundum farþega.
- ghs

SÓLEY SIGURJÓNS GK 200 Skipið, sem
áður hét Sólbakur RE, var smíðað árið
1971 á Ítalíu.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Slökktu sjálfir eldinn:

Eldur í skipi
við Snæfellsnes
ELDUR Engan sakaði þegar eldur
kom upp í vélarrúmi ísfisktogarans Sóleyjar Sigurjóns GK 200 á
áttunda tímanum í gærmorgun.
Var skipið þá statt um fimm
mílur úti fyrir Bervík á Snæfellsnesi og var björgunarbáturinn
Björg í Rifi send á staðinn til
hjálpar auk þess sem reykkafarar
og þyrla Landhelgisgæslunnar
voru sett í viðbragðsstöðu. Náðu
skipverjar sjálfir að slökkva
eldinn og reykræsta skipið og var
beiðni um aðstoð því afturkölluð.
Var skipinu svo siglt fyrir eigin
vélarafli til hafnar til viðgerða.
- ovd

NEI-HLIÐIN HAFÐI BETUR Vegfarandi í írsku höfuðborginni Dyflinni gengur hjá áróð-

urs-veggjakroti andstæðinga Lissabonsáttmálans í gær.

Undantekningin var Írland, þar
sem stjórnarskráin kveður skýrt
á um að alla slíka nýja sáttmála
sem breyta skuldbindingum írska
ríkisins í fjölþjóðlegu samstarfi
beri að bera undir þjóðaratkvæði.
Í öllum hinum ESB-ríkjunum 26
er fullgildingin afgreidd af þjóðþingunum. Slík afgreiðsla var að
baki í átján þeirra áður en Írar
gengu að kjörborðinu á fimmtudaginn.
Jose Manuel Barroso, forseti
framkvæmdastjórnar ESB, sagði
í Brussel að fullgildingarferlið
ætti að halda áfram, þrátt fyrir
uppnámið sem írska „neiið“ setur
það í. Undir þetta tók, meðal ann-

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

arra, utanríkisráðherra Þýskalands. Ráðamenn sambandsins
munu annars ákveða framhaldið á
leiðtogafundi í næstu viku.
Forsvarsmenn þeirra sem beittu
sér gegn samþykkt sáttmálans á
Írlandi, og reyndar fleiri, sögðu
höfnun Íra þýða endalok Lissabonsáttmálans. Hún þvingaði alla
hlutaðeigandi aftur að samningaborðinu og væri áminning um að
ráðamenn sambandsins legðu sig
fram um að búa svo um hnúta að
almenningur í aðildarríkjunum
fengi ekki á tilfinninguna að vera
sniðgenginn við töku mikilvægra
ákvarðana um framtíð ESB.
audunn@frettabladid.is

Samningur HR og Columbia University:

HR fyrsti evrópski
samstarfsskólinn
MENNTAMÁL „Auk þess að vera að útskrifa flesta
nemendur í sögu skólans erum við að kynna samstarfssamning Háskólans í Reykjavík og Columbia
Teachers College,“ segir Jóhann Hlíðar Harðarson,
markaðsstjóri Háskólans í Reykjavík, en HR mun
útskrifa 423 nemendur með 28 mismunandi prófgráður í dag.
Columbia University hefur verið talinn á meðal
bestu háskóla heims og þetta er í fyrsta skipti sem
Columbia Teachers College gerir slíkan samstarfssamning við evrópskan háskóla. Áður hefur hann gert
slíka samninga, meðal annars við háskóla í Asíu.
„Þessi háskóli er sá elsti sinnar tegundar í heiminum,“ segir Jóhann. „Með samningnum gefst nemendum Háskólans í Reykjavík kostur á að stunda nám við
Columbia-háskóla samhliða námi sínu í HR.“ Auk
þess munu kennarar HR eiga þess kost að heimsækja
Columbia-háskólann og kennarar þaðan munu halda
námskeið við HR.
Samstarfið mun einkum fara fram á sviði lýðheilsufræði og kennslufræði. Auk þess munu forsvarsmenn
Columbia-háskólans að sögn Jóhanns koma að skipulagi á nýju meistaranámi í heilbrigðisstjórnun innan
Háskólans í Reykjavík.
- vsp

Stríðsglæpamaður á flótta:

Kabuga hugsanlega í Noregi
NOREGUR

Viðskiptajöfurinn
Felicien Kabuga
frá MiðAfríkuríkinu
Rúanda hefur
eytt síðustu
fjórtán árum á
flótta undan
laganna vörðum
EFTIRLÝSTUR
enda er hann
eftirlýstur fyrir Kabuga er efstur
t.v. á myndinni.
stríðsglæpi.
Hann kann nú
að vera í felum í Noregi.
Kabuga er sakaður um að hafa
fjármagnað þjóðarmorðin í heimalandi sínu sem kostuðu um milljón
manns lífið. Aftenposten skýrir
frá því að fram að þessu hafi
verið talið að Kabuga væri í felum
í Kongó eða Keníu, en nýverið
hafa komið fram heimildir fyrir
því að Kabuga hafi komið til
Noregs í mars og haldi til í Ósló.
Orðrómurinn hefur þó ekki
fengist staðfestur.
- vþ

FÓLK
Sumarást
Algengasti fæðingardagur Íslendinga
er 28. apríl, samkvæmt Hagstofu
Íslands, en þá eiga 964 afmæli. Það
styður þá kenningu að óvenjumargir
Íslendingar séu getnir um verslunarmannahelgina. Hún er tæpum níu
mánuðum fyrr.

SJÁVARÚTVEGUR
Fiskistofa opnar útibú

DR. SUSAN FUHRMAN OG ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON

Forseti Teachers College við Columbia University í New York,
heilsaði upp á Ólaf Ragnar Grímsson í gær.
MYND/STEINUNN

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra opnaði nýtt
útibú Fiskistofu í Grindavík á mánudag. Starfsmenn útibúsins eru fjórir
og munu þeir starfa á Suðurnesjum
öllum.

TAX

FREE

DAGAR
Dagana 12.-15. júní
afnemum við VSK af
ÖLLUM FATNAÐI.
Þú færð allan dömu-,
herra- og barnafatnað,
undirföt, sokka
og sokkabuxur án
virðisaukaskatts
þessa fjóra daga.

la
l
a
á
r
u
Fatnað
a
n
u
d
l
y
fjölsk
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.
Tilboðin gilda út sunnudaginn 15. júní 2008.
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VEISTU SVARIÐ?

1 Heima hjá hverjum var
lögheimili Luciu Celeste Molina
Sierra þegar hún sótti um
íslenskan ríkisborgararétt?
2 Hve gamalt er varðskipið
Ægir?
3 Hvað heitir plata Sigurðar
Guðmundssonar og Memfismafíunnar?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50
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Konur eru nú formenn fjögurra af fimm jafnaðarmannaflokkum á Norðurlöndum:

Sænskir hjúkrunarfræðingar:

Urpilainen kjörin í Finnlandi

Tapa verulegum fjárhæðum

FINNLAND Jutta Urpilainen, 32 ára
þingmaður, var kjörin formaður
finnska jafnaðarmannaflokksins
með miklum meirihluta á flokksþingi fyrir helgina. Jutta hafði
sigur yfir Erkki Tuomioja, fyrrverandi
utanríkisráðherra.
Urpilainen tekur við af Eero
Heinäluoma en hann lýsti yfir að
hann myndi hætta formennsku
eftir að flokkurinn beið afhroð í
þingkosningum í fyrra.
Urpilainen lýsti sigrinum sem
sögulegum í finnska dagblaðinu
Helsingin Sanomat. Hún sagði að
nú yrði flokkurinn opnari og að
ný kynslóð stjórnmálamanna
myndi taka til hendinni. „Við

NÝR FORMAÐUR Jutta Urpilainen er
tekin við forystu finnskra jafnaðarmanna.

ætlum að koma draumum fólks í
framkvæmd,“ sagði hún og
kvaðst vera reiðubúin til að vera
forsætisráðherraefni jafnaðarmanna í kosningum árið 2011.

Konur eru nú formenn fjögurra jafnaðarmannaflokka af
fimm á Norðurlöndum: Mona
Sahlin í Svíþjóð, Helle ThorningSchmidt í Danmörku, Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir á Íslandi og nú
er Jutta Urpilainen tekin við í
Finnlandi. Jens Stoltenberg, forsætisráðherra Noregs, er formaður
norska
Verkamannaflokksins.
Konur eru hins vegar formenn
þriggja
annarra
stjórnmálaflokka í Noregi. Kristin Halvorsen fer fyrir Sósíalíska vinstriflokknum, Erna Solberg fyrir
Hægriflokknum og Siv Jensen
fyrir Framfaraflokknum.
- ghs

SVÍÞJÓÐ Sænskir hjúkrunarfræðingar hafa tapað verulegum
fjárhæðum á verkfalli sem stóð í
sex vikur, ekki síst í töpuðum
mánaðarlaunum og launahækkunum sem hefðu getað tekið gildi 1.
apríl, þegar fyrsta tilboð barst.
Ef hjúkrunarfræðingarnir
hefðu tekið tilboðinu hefðu þær
fengið launahækkunina frá 1.
apríl en þar sem þær hafa nýlega
samið tekur launahækkunin gildi
frá 1. júní. Þetta bætist við þau
mánaðarlaun sem þær hafa tapað
í verkfallinu.
Þá hefur verulega gengið á
verkfallssjóð hjúkrunarfræðinganna, að sögn Aftonbladet.
- ghs

Segja vegið að heiðri sínum
Hönnuðum Lundarsvæðisins finnst Gunnar Birgissson og bæjarráð Kópavogs hafa vegið að heiðri sínum
með ummælum í máli íbúa Lundar 1. Lögmaður húsfélagsins íhugar að leggja fram lögbannskröfu verði
framkvæmdir við færslu Nýbýlavegs og lagningu hringtorgs ekki stöðvaðar.
VIÐ REIÐHÖLLINA Þau Björn og Magnea
hafa reist reiðhöll í Skagafirði.
MYND/FEYKIR

Ný reiðhöll risin:

Hægt að temja
innan dyra
SKAGAFJÖRÐUR Þau Björn Sveinsson og Magnea Guðmundsdóttir
hafa reist reiðhöll að Varmalæk
II í Skagafirði. Þar er einnig
hesthús og gestamóttaka.
Byggingin er rúmir 1000 fermetrar og segir Björn að um hundrað
manns komist í áhorfendastæðin.
„Tilgangurinn er fyrst og
fremst að skapa aðstöðu til
tamninga en kröfurnar eru
orðnar þannig nú til dags að
maður verður að geta stundað
þær hvernig sem viðrar,“ segir
Björn. „En við höfum nú þegar
haft nokkrar hestasýningar hér
fyrir ferðamenn.“
Höllin var vígð síðasta föstudag
með viðhöfn. „Við urðum að láta
kanna hljómburðinn hérna.
Karlakórinn Heimir og Álftagerðisbræður sáu um það og svo var
hér lúðrasveit og allt hljómaði
vel,“ segir Björn.
- jse

KÓPAVOGUR „Þess misskilnings
virðist gæta hjá Gunnari Birgissyni að hönnuðir Lundarsvæðisins
hafi flutt húsin nær umferðarmannvirkjum en áætlað var samkvæmt skipulagi. Okkur finnst að
heiðri okkar vegið,“ segir Guðmundur Gunnlaugsson, arkitekt
og einn af aðalhönnuðum svæðisins, um málið.
Íbúar í fjölbýlishúsinu Lundi 1
segja að Kópavogsbær hafi brotið
gildandi deiliskipulag og að þeir
eigi heimtingu á að því verði framfylgt.
Nýlega var Nýbýlavegur í Kópavogi færður í norðurátt auk þess
sem hringtorgi var komið fyrir á
hann til þess að tengjast Lundarbraut. Lundur 1 stendur vestanmegin við Lundarbraut með
Nýbýlaveg í suðurátt.
Í tillögum sem bæjarráð Kópavogs lagði fram í fyrradag er
stungið upp á að Vegagerð ríkisins
skuli færa hringtorgið í suðurátt,
auk þess sem skuldinni er skellt á
hönnuði fjölbýlishússins. Í fréttatilkynningu frá bæjarráðinu segir
að framkvæmdin sé „innan marka
gildandi skipulags, í samræmi við
hönnunar og útboðsgögn og ekki
nær lóðamörkum fjölbýlishússins
við Lundarbraut 1 en heimilt er“.

Kópavogsbær hefur
ekki farið að gildandi
deiliskipulagi frá 2004 og bæði
hringtorgið og Nýbýlavegur eftir
færslu eru á skjön við það.
SIGURÐUR G GUÐJÓNSSON
LÖGFRÆÐINGUR HÚSFÉLAGSINS LUNDI 1

Sigurður G. Guðjónsson, lögfræðingur húsfélagsins að Lundi 1,
er á öðru máli og segir að „Kópavogsbær hafi ekki farið að gildandi
deiliskipulagi frá 2004 og að bæði
hringtorgið og Nýbýlavegur eftir
færslu séu á skjön við það“. Sigurður segir einnig að Nýbýlavegur
sé 6,3 metrum nær Lundi 1 en deiliskipulag geri ráð fyrir og að hringtorgið sé 5,4 metrum nær en leyfilegt sé.
Undir þetta tekur Guðmundur
Gunnlaugsson. Hann segir að
Gunnar Birgisson, bæjarstjóri
Kópavogs, misskilji framkvæmdaferlið og bendir á að Gunnar hafi
sjálfur gert athugasemdir við
færslu Nýbýlavegar áður en framkvæmdir fóru af stað.
Í fréttatíma Sjónvarpsins skellti
Gunnar Birgisson hins vegar
skuldinni á framkvæmdaaðila á
svæðinu, þar á meðal Byggingar-

SKULD SKELLT Á FRAMKVÆMDARAÐILA Húsfélagið í Lundi 1 íhugar að krefjast lögbanns verði framkvæmdir ekki stöðvaðar strax.

félag Gylfa og Gunnars (BYGG),
sem Guðmundur vann Lundarsvæðið í samstarfi við. Gunnar
lagði ekki til að Nýbýlavegur yrði
færður í samræmi við gildandi
deiliskipulag.

Sigurður G. Guðjónsson sagði
að lokum að ef Kópavogsbær
stöðvaði
ekki
framkvæmdir
myndi húsfélagið íhuga alvarlega
að krefjast lögbanns.
helgath@frettabladid.is

ÓSHLÍÐ Ökuferð meðfram Óshlíð hefur mörgum reynst hættuför. Sjávarútvegsráð-

herra var hætt kominn í einni slíkri ferð.

Mest fólksfjölgun frá því kaupstaðarréttindi fengust:

Vatnaskil í sögu
Bolungavíkur
SAMGÖNGUR „Án þess að ég hafi
skoðað það gaumgæfilega þá held
ég að þessi tímabundna fólksfjölgun í Bolungarvík sé sú mesta frá
því hún fékk kaupstaðarréttindi
árið 1974,“ segir Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og
Bolvíkingur.
Undirbúningur er nú hafinn
fyrir gerð ganga um Óshlíð en
framkvæmdir hefjast í haust og
munu þá um 40 til 50 starfsmenn á
vegum verktakanna, Ósafls, flytja
til Bolungarvíkur. Verklok eru fyrirhuguð árið 2010.
„Ég tel að ákvörðunin um að gera
þessi göng sé sú mikilvægasta
fyrir Bolungarvík sem tekin hefur
verið í seinni tíð,“ segir Einar. „Og
ég held að ekkert okkar sem í Bol-

ungarvík búum geri sér í raun
grein fyrir því hvaða jákvæðu
afleiðingar þetta hafi í för með sér.
Þetta mun einnig styrkja allt svæðið í heild; þetta er margra milljarða
framkvæmd sem mun skilja heilmikið eftir sig og sé hugsað til
lengri tíma þá er helsta hagsbótin í
því fólgin að Ísafjarðarbær, Súðavík og Bolungarvík verða eitt
atvinnusvæði.“
En mun ráðherrann sakna ökuferðanna eftir Óshlíð? „Ég á bæði
slæmar og góðar minningar frá
Óshlíð. Útsýnið er náttúrulega
býsna fagurt en ég er satt að segja
til í að fórna því fyrir öryggið, enda
var ég nær dauður fyrir 18 árum
þegar ég var þarna á ferð um svipað leyti og ein snjóskriðan.“
- jse

TIL

HAMINGJU
MEÐ
ÁRANGURINN!
31 nemandi brautskráður með MPM gráðu
(Master of Project Management) frá verkfræðideild HÍ
Í dag, laugardaginn 14. júní, kl. 11.00
verður formleg athöfn í Hátíðarsal HÍ
til að fagna þessum tímamótum.

Verkfræðideild HÍ og MPM námið óska nemendum sínum innilega til hamingju með áfangann. Við erum
afar stolt af nemendum okkar, boðberum nýrrar hugsunar og aukinnar skilvirkni sem á eftir að gagnast
íslensku atvinnulífi jafnt sem erlendu. Við óskum þeim velfarnaðar í leik og starfi.
MPM nám er stjórnunarnám með sérstakri áherslu á verkefnastjórnun
og leiðtogafræði. Nemendur hafa undirgengist alþjóðlega vottun (IPMA)
á þekkingu sinni, reynslu og færni.

www.mpm.is
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Stefán Einar Stefánsson útskrifast frá Háskóla Íslands í dag:

Súdönsk hjón í Danmörku:

Sameinaði guðsorð og viðskiptalífið

Ákærð vegna
umskurðar

MENNTAMÁL Stefán Einar Stefáns-

DANMÖRK Lögregla í Danmörku
hefur handtekið hjón af súdönskum uppruna eftir að læknisskoðun
leiddi í ljós að dætur þeirra hefðu
verið umskornar.
Dæturnar eru nú níu og ellefu
ára gamlar, en lögregla segir að
þær hafi verið umskornar í ferð til
Súdan árið 2003. Þá segir lögregla
einnig að hjónin hafi haft áform
um að fara með þriðju dóttur sína,
fimm ára gamla, til Súdan í sömu
erindagjörðum. Hjónin neita því
að hafa gert nokkuð rangt.
Aðeins er rúm vika síðan hjón í
Noregi voru ákærð fyrir að
limlesta dætur sínar með
umskurði.
- þeb

son, 25 ára gamall háskólanemi,
verður í dag fyrstur Íslendinga til
að útskrifast frá Háskóla Íslands
með sameinað kandídatspróf í guðfræði og meistarapróf í viðskiptasiðfræði.
„Það var í raun bara tilviljun að
ég byrjaði í viðskiptasiðfræði,“
segir Stefán. „Ég var áður í Versló
og áhugasvið mitt hefur alltaf legið
í viðskiptalífinu. Fyrir nokkrum
árum var byrjað að bjóða upp á viðskiptasiðfræði sem meistaranám í
háskólanum og ég ákvað þá að sameina guðsorð og viðskiptin.“
Kandídatsritgerð Stefáns er á
sviði guðfræðilegrar siðfræði og

VOTT STRANDBLAK Starfsmaður

alþjóðlegs strandblakmóts í Berlín
þurrkar boltann með handklæði í
gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STEFÁN EINAR STEFÁNSSON Kandídat í

guðfræði og meistari í viðskiptasiðfræði.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

fjallaði um kenningu svissneska
guðfræðingsins Arthurs Rich um
siðfræði hagkerfanna.

Meistararitgerð Stefáns í viðskiptasiðfræði ber nafnið „Siðferðileg ábyrgð íslenskra lífeyrissjóða í alþjóðlegu samhengi“.
Í þeirri ritgerð segir frá rannsókn hans á því hvernig íslensku
lífeyrissjóðirnir mæta hinni samfélagslegu ábyrgð sem á þeim
hvílir og bar saman við norska
olíusjóðinn.
Spurður um framtíðina segir
Stefán Einar hana óráðna.
„Viðskiptalífið skipar æ stærri
sess í umræðunni og hvort sem
ég verð starfandi á vettvangi
kirkjunnar eða annars staðar mun
þessi menntun nýtast mér vel.“
- vsp

Borgin sögð vanmeta
reynslu SÁÁ í útboði

EYRARSUNDSBRÚIN Yfirborð sjávar í
Eystrasalti er þrjátíu sentimetrum lægri
en venjan er á þessum árstíma.

Ari Matthíasson hjá SÁÁ segir hagsmuni borgarbúa fyrir borð borna með vali á
rekstraraðila heimilis fyrir áfengis- og fíkniefnasjúklinga. Trúverðugleiki SÁÁ
sé hafður að engu. Valið er málefnalegt svarar Innri endurskoðun borgarinnar.

Álandseyjar og Eystrasalt:

Sjávarstaðan
óvenju lág

STJÓRNSÝSLA „Ég er því algerlega

ósammála að sú hugmyndafræði
sem kynnt er í tveimur setningum
í tilboði Heilsuverndarstöðvarinnar skáki okkur út af borðinu,“
segir Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri
útbreiðslusviðs
SÁÁ.
Fjögur tilboð bárust velferðarsviði Reykjavíkurborgar þegar
auglýst var eftir samstarfsaðila
við rekstur á búsetuúrræði fyrir
einstaklinga sem eiga að baki
margar tilraunir til að hætta
áfengis- og vímuefnaneyslu. SÁÁ
átti lægsta tilboðið, sem nam um
þrjátíu milljónum króna. Hins
vegar var ákveðið að semja við
fyrirtækið Heilsuverndarstöðina/
Alhjúkrun sem bauð tíu milljónum
meira.
Þorleifur Gunnlaugsson, borgarfulltrúi Vinstri grænna, óskaði
eftir skýringum. Innri endurskoðun borgarinnar, sem lokið hefur
athugun á málinu, segir umrætt
verk ekki útboðsskylt þótt það
hafi verið auglýst til að gæta jafnræðis. Velferðarsvið hafi ekki
þurft að fara eftir sérstöku
matslíkani við valið heldur aðeins
þurft að byggja á málefnalegum
forsendum og það hafi verið gert.
Í rökstuðningi til Innri endurskoðunar nefnir velferðarsvið
sem helstu ástæðu fyrir vali sínu
að útfærsla Heilsuverndarstöðvarinnar/Alhjúkrunar hafi verið
best mótuð á grundvelli faglegra
forsendna í auglýsingunni. Þá hafi
fyrirtækið boðið fram mjög hentuga raðhúsalengju undir starfsemina. „Hvað varðar hagkvæmni
og þjónustu var talið að Heilsu-

FINNLAND Yfirborðsstaða sjávar

hefur mælst óvenjulág í Eystrasalti að undanförnu og hefur hún
ekki verið jafnlág við Álandseyjar frá árinu 1923. Undanfarna
viku hefur hún verið þrjátíu
sentímetrum lægri en venjulega á
þessum árstíma, að sögn Hufvudstadsbladet.
Ástæðan er rakin til óvenjumikilla þurrka framan af ári auk
þess sem háþrýstingur og
norðanáttir hafi verið ríkjandi
Ekki sé von á breytingum á
næstunni; það verði ekki fyrr en
suðvestanáttin nái sér á strik að
Eystrasaltið fari að fyllast aftur.
- ghs

LÖGREGLUFRÉTTIR
Kveikt í bíl í Heiðmörk
Bifreið eyðilagðist í eldi í Heiðmörk
aðfaranótt föstudagsins. Talið er að
kveikt hafi verið í bílnum en slökkviliði
höfuðborgarsvæðisins gekk greiðlega
að slökkva eldinn. Þegar samband var
haft við eiganda bílsins kom í ljós að
bílnum hafði verið stolið.

Spólað á Akureyri
Lögreglunni á Akureyri bárust fimm
kvartanir vegna spóls og hávaða frá
bílum á plönum og götum bæjarins
í fyrrinótt.

Viðbúnaður lögreglunnar
Lögregla á Norðurlandi hefur aukið
eftirlit með umferð næstu daga
vegna hátíðarhalda á Akureyri. Hefur
lögreglunni á Akureyri meðal annars
borist aukinn mannafli til löggæslustarfa.

STÓRBÆTT SUNDAÐSTAÐA Í HRÍSEY Mikl-

ar endurbætur voru gerðar á lauginni
auk þess sem steypt var ný barnalaug og
heitur pottur. MYND/RAGNAR HÓLM RAGNARSSON

Vígsla á nýju fjölnotahúsi:

Fjölmenn hátíð
í Hrísey
HRÍSEY Fjöldi fólks tók þátt í

vígsluhátíð nýs fjölnotahúss og
endurbættrar sundlaugar í
Hrísey um síðustu helgi. Gamanmál, söngur og ræður voru á
dagskrá hátíðarinnar auk þess
sem boðið var upp á veitingar. Þá
vígðu börn laugina.
Í húsinu er salur sem nýtist til
leikfimikennslu, íþróttaiðkunar
og samkomuhalds. Að auki er
þrekþjálfunarsalur og salur sem
nota má til fundahalda eða
tómstunda í húsinu. Í kynningarbæklingi frá Akureyrarbæ segir
að framkvæmdin gjörbreyti allri
aðstöðu fyrir íbúa Hríseyjar og
þá sem heimsækja eyjuna.
- ovd
ARI MATTHÍASSON „Borgin er að segja að hugmyndafræði okkar sé einskis virði og
hefur trúverðugleika okkar að engu,“ segir framkvæmdastjóri útbreiðslumála hjá SÁÁ
sem hér stendur við göngudeild samtakanna í Efstaleiti.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

verndarstöðin/Alhjúkrun væri sá
aðili er best væri fallinn til samstarfsins,“ segir velferðarsviðið.
„SÁÁ er með þrjátíu ára reynslu
af því að reka meðferð og endurhæfingu fyrir áfengissjúklinga og
tuttugu ára reynslu í að reka meðferð og stuðning fyrir endurkomufólk. Þetta er nákvæmlega slíkur
hópur. Heilsuverndarstöðin hefur
enga reynslu í þessum efnum,“
segir Ari Matthíasson. „Borgin er
að segja að hugmyndafræði okkar
sé einskis virði og hefur trúverðugleika okkar að engu. Ég vek
athygli á því að við erum lægstbjóðendur og tel eiginlega ekki
eiga að þurfa að rökræða það hvor
aðilinn er hæfari.“

Þá kveðst Ari furða sig á að
borgin skuli ekki hafa kannað
nánar raðhúsalengjuna sem nefnd
sé í umsókn Heilsuverndarstöðvarinnar. Fyrirtækið hafi það húsnæði alls ekki í hendi. Eigandi
hússins sé gjaldþrota og þess utan
sé það aðeins tilbúið undir tréverk.
„Þegar svona er unnið þá hef ég
gríðarlegar áhyggjur af þeirri
staðreynd að enn er ósamið við
SÁÁ um rekstur göngudeildar í
Efstaleiti. Það er umhugsunarvert
að þetta mál og viljaleysi heilbrigðisráðherra til að semja við
okkur kemur fram á sama tíma og
fleiri verkefnum er beint inn í
þetta batterí.“
gar@frettabladid.is

Umsóknir í framhaldsskólana:

MH og Versló
vinsælastir
MENNTAMÁL Verzlunarskóli Íslands

og Menntaskólinn við Hamrahlíð
eru vinsælustu menntaskólar
landsins. Þessir skólar þurftu
samtals að vísa á fimmta hundrað
nemenda á braut.
Þrátt fyrir að slíkum fjölda
nemenda hafi verið vísað frá eiga
þeir þó vísa skólavist í einhverjum hinna skólanna.
Umsóknarfrestur um framhaldsskólavist rann út á miðnætti
á miðvikudag og sóttu alls 4.400 af
4.600 nemendum grunnskólanna
um vist í framhaldsskóla.
- ges

Spænskir foreldrar lögðu börnin sín inn á geðdeild:

Lögð inn vegna farsímafíknar

Ísafjörður
Súðavík
Akureyri

DY N A M O R E Y K J AV I K

Stykkishólmur
Grundarfjörður
Hreðavatnsskáli
Akranes

Egilsstaðir
Neskaupstaður

Hveragerði
Reykjavík
Selfoss
Sandgerði
Hafnarfjörður
Njarðvík
Vík

Þú sparar á Orkustöðvunum
Net Orkustöðvanna umhverfis landið þéttist sífellt til enn frekari
hagsbóta fyrir almenning. Kynntu þér hvar Orkustöðvarnar eru og
hvað bensínið er ódýrt þar.

www.orkan.is
SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

SPÁNN Tvö börn á Spáni hafa verið lögð inn á

geðdeild til þess að fá meðferð við farsímafíkn. Það
voru foreldrar barnanna, sem eru tólf og þrettán
ára, sem lögðu þau inn. Foreldrarnir segja að
börnin geti ekki gert neitt án þess að hafa símana
við höndina.
Börnunum hefur gengið illa í skóla og þau hafa
logið að ættingjum sínum til þess að fá peninga
fyrir símnotkun. Læknir á spítalanum þar sem
börnin eru í meðferð segir þetta í fyrsta sinn sem
svona lagað kemur upp. Hann sagði spænskum
fjölmiðlum að bæði börnin hefðu sýnt truflaða
hegðun og hefðu átt í verulegum erfiðleikum með
að lifa eðlilegu lífi.
Börnin tvö höfðu átt símana sína í átján mánuði
áður en foreldrar þeirra gerðu sér grein fyrir
vandanum. Þau hafa nú verið að læra að lifa án
símanna í þrjá mánuði.
Að sögn spænsks fíknisérfræðings er farsímafíkn ekki ósvipuð tölvuleikjafíkn. Börn verði pirruð
og ófélagslynd og gangi verr í skóla. Hann segir
jafnframt að farsímafíkn gæti orðið alvarlegt
vandamál í framtíðinni.
- þeb

FARSÍMI Að sögn spænskra sérfræðinga getur farsímafíkn

orðið alvarlegt vandamál í framtíðinni.

VINNUR ÞÚ
FJÖLSKYLDUFERÐ
TIL FLORIDA?
NÁÐU ÞÉR Í VEGABRÉF OG TAKTU ÞÁTT Í VEGABRÉFSLEIK N1
ÞÚ GÆTIR M.A. UNNIÐ FJÖLSKYLDUFERÐ TIL FLORIDA FYRIR FJÓRA.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
4.439 +0,24%
MESTA HÆKKUN
NÝHERJI
TEYMI
KAUPÞING

+22,22%
+0,96%
+0,94%

Fjöldi viðskipta: 302
Velta: 3.295 milljónir

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PETROL. -3,00%
EIMSKIPAFÉLAGIÐ -2,70%
FØROYA BANKI
-2,70%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 6,48 0,00% ... Bakkavör 30,00
-2,28% ... Eimskipafélagið 14,20 -2,70% ... Exista 8,76 -1,13% ...
Glitnir 16,40 -0,91% ... Icelandair Group 15,10 +0,67% ... Kaupþing
755,00 +0,94% ... Landsbankinn 22,90 +0,44% ... Marel 89,40
+0,45% ... SPRON 3,88 +0,78% ... Straumur-Burðarás 10,05 +0,50%
... Teymi 2,10 +0,96 ... Össur 93,30 +0,43%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn ...
Af dónalegum spurningum

Var botninum þá ekki náð?

Geir H. Haarde, forsætisráðherra, brást illa við
spurningum Sindra Sindrasonar, fréttamanns
Markaðarins, fyrir utan Stjórnarráðið í gærmorgun. Sakaði Geir Sindra um dónaskap þegar
hann innti ráðherra eftir aðgerðum í efnahagsmálum. Svona voru samskiptin: Sindri: „Jæja,
hvar eru peningarnir sem eiga að komast inn
í landið?” Geir: „Á þetta að vera
viðtal? Sindri: „Já, ég myndi vilja
heyra aðeins um þetta...” Geir:
„Þú verður að hafa samband
fyrirfram.” Sindri: Geir, þjóðin náttúrulega bíður eftir
einhverjum aðgerðum frá
ríkisstjórninni. Geturðu ekki
gefið okkur smá komment?”
Geir: „Ég vildi gjarnan gera
það, Sindri, ef þú hagaðir
þér ekki svona dónalega.”

Óhætt er að segja að hörð viðbrögð forsætisráðherra veki athygli. Í hverju dónaskapur fréttamannsins fólst er heldur ekki augljóst.
Forsætisráðherra verður að una því að fjölmiðlar spyrji þeirra spurninga, sem fólkið í
landinu spyr sig þessa dagana. Verðbólgan hækkar, gengið sveiflast, bensín
er í hæstu hæðum og fyrirtæki segja
upp fólki. Hann sagði sjálfur í þinginu
fyrir nokkrum vikum að botninum
væri náð á mörkuðum. Óhætt
er að segja, að það hafi ekki
gengið eftir. Hann hefur einnig
sagt að til standi að efla gjaldeyrisforðann með erlendu láni
og nú er beðið eftir því. Hve
löng sú bið verður, er ekki
gott að segja. Kannski væri líka
dónalegt að velta því fyrir sér?

Landsbankinn
kaupir á Írlandi
Merrion Landsbanki, dótturfélag Landsbankans, hefur fest
kaup á írska eignastýringarfélaginu Oppenheim Investment
Managers Ltd. Þetta kemur
fram í Moment, tímariti Landsbankans, sem kom út í gær.
Oppenheim er stórt á sínu
sviði á írskan mælikvarða, með
um einn milljarð evra í stýringu.
Með yfirtökunni tvöfaldast sú
upphæð sem Merrion hefur í
sinni umsjá.
Starfsmenn írska fyrirtækisins eru fjórtán, en í sameiginlegu félagi á Írlandi verða
starfsmenn Landsbankans
nokkuð á annað hundraðið.
- bih

FME íhugar rannsókn
á Eimskipafélaginu

SAMVINNUSJÓÐURINN SAMT STÆRSTUR Þótt hluthöfum í Gift fjölgi um fjögur

þúsund, þá hefur það engin áhrif á heildarmyndina. „Sjóður hinna dauðu“ verður
stærsti hluthafinn. Finnur Ingólfsson er stjórnarformaður sjóðsins, en í hann hafa
runnið réttindi þeirra sem fallið hafa frá. Myndin er frá aðalfundi sjóðsins á dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Biðja Persónuvernd um
leyfi fyrir hluthafalista
„Þetta eru tæplega fjögur þúsund
einstaklingar sem bætast við hluthafahópinn,“ segir Kristinn Hallgrímsson, formaður skilanefndar
Eignarhaldsfélagsins
Samvinnutrygginga.
Kristinn segir að ákveðið hafi
verið að túlka ákvæði samþykktanna rúmt. „Eftirlifandi makar
kvæntra tryggingataka eignast
helming réttindanna,“ segir Kristinn. Einnig hafa ákvæði sem varða
fyrirtæki verið rýmkuð.
Fjárfestingafélagið Gift er stofnað upp úr eignarhaldsfélaginu. Þeir
sem tryggðu hjá Samvinnutryggingum árin 1987 til 8 eiga að eignast
hlutabréf í Samvinnutryggingum.
Alls verða hluthafar í Gift um 54
þúsund, bæði fólk og fyrirtæki. Gift

á aftur stóra hluti í Kaupþingi,
Existu og fleiri félögum.
Skilanefndin vinnur eingöngu
eftir samþykktum félagsins, en segist starfa í anda hlutafélaga- og
samvinnufélagalaga. Kristinn Hallgrímsson segir að það væri ekki í
samræmi við samþykktirnar að eftirlifandi makar fengju full réttindi,
þar sem þær heimili ekki að réttindi erfist.
Kristinn segir að stefnt sé að því
að birta lista yfir þá sem eignast
hlut í Gift á netinu.
Skilanefndin hefur spurt Persónuvernd hvort það sé í lagi. Kristinn
Axelsson, lögfræðingur hjá stofnuninni, staðfestir að þangað hafi
borist erindi. Niðurstaða ætti að
liggja fyrir á næstu vikum.
- ikh

Núverandi stjórnendur
Eimskipafélagsins þögðu um
Innovate-málið í meira en
þrjá mánuði. Fjármálaeftirlitið íhugar rannsókn. Fyrrverandi forstjóri félagsins
fékk næstum milljarð króna
við starfslok vegna sölutryggingar á kaupréttum.
Eimskip verður af tugum
milljarða vegna mistaka
undir hans stjórn.
Fjármálaeftirlitið (FME) íhugar nú
að hefja rannsókn á milljarða
afskriftum Eimskipafélagsins á
breska félaginu Innovate.
Eimskipafélagið tilkynnti í vikunni að dótturfélagið Innovate yrði
afskrifað í heilu lagi. Níu milljarðar króna færu út úr bókum félagsins. Þá gerði félagið ráð fyrir um
36 milljarða tekjum af félaginu í
ár.
Baldur Guðnason var forstjóri
félagsins þegar kaupin voru gerð.
Stjórn Eimskips ætlar að fara
vandlega yfir allt málið. Meðal
annars verður skoðað hvort Baldur
hafi haldið upplýsingum leyndum
fyrir stjórninni eða hvort hann hafi
verið blekktur við kaupin á Innovate.
Gylfi Sigfússon, forstjóri félagsins, sagði við Markaðinn að málið
hefði komið inn á borð stjórnar
Eimskips í febrúar.
Eftir því sem heimildir Markaðarins herma telja menn eðlilegt að
greint hefði verið frá þessu til

FYRRVERANDI FORSTJÓRI EIMSKIPS Baldur Guðnason ók í burtu með næstum
milljarð í farteskinu vegna sölutryggingar kaupréttar þegar hann hætti hjá Eimskipafélaginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kauphallarinnar mun fyrr en í
þessari viku.
Málið er hins vegar komið á borð
FME, sem íhugar rannsókn á málinu. „Þetta er nýkomið upp og verður skoðað ef ástæða þykir til,“
segir Íris Björk Hreinsdóttir, upplýsingafulltrúi FME.
Meðal þess sem líklega yrði
kannað, eftir því sem næst verður
komist, er hvort viðskipti hafi
verið með hlutabréf í Eimskipum á
grundvelli vitneskju um yfirvofandi afskriftir Innovate.
Gengi hlutabréfa í Eimskipafélaginu hefur hrunið úr 20 niður í
14,4 eftir að Innovate-málið kom
upp á yfirborðið.
Sindri Sindrason, stjórnarformaður Eimskips, sagði við Markaðinn að stjórnendur hefðu gert
mistök við kaupin á breska félag-

inu Innovate. Hann sat sjálfur í
stjórn félagsins þegar kaupin voru
gerð. Magnús Þorsteinsson, fyrrverandi viðskiptafélagi Björgólfsfeðga, var þá stjórnarformaður.
Baldur Guðnason hætti störfum
sem forstjóri Eimskips í febrúar,
um svipað leyti og málið kom á
borð stjórnar.
Í apríl síðastliðnum keypti Eimskipafélagið hlut Baldurs. Hluturinn var sölutryggður á genginu
37,76, en var keyptur í lok apríl í
fyrra þegar gengi félagsins var
34,4 á hlut.
Baldur átti ríflega 67 milljónir
hluta. Gengi hluta í félaginu var
24,7, í byrjun apríl í ár, þegar félagið keypti Baldur út. Hann græddi
því næstum níu hundruð milljónir
króna á mismuninum.
ingimar@markadurinn.is

Óðaverðbólgutölur
Greiningardeild
Landsbankans
spáir ríflega þrettán prósenta
verðbólgu á ársgrundvelli, í þessum mánuði. Enn fremur spáir
bankinn því að tólf mánaða verðbólga verði tæplega fjórtán prósent í ágúst, en nái þá hámarki.
Gangi þetta eftir hafa ekki sést
svona háar verðbólgutölur frá því
óðaverðbólga níunda áratugarins

rann sitt skeið. Tólf mánaða verðbólga í ágúst árið 1990 mældist þá
14,2 prósent.
Greiningardeildin segir að áhrif
af gengislækkun krónunnar séu
að mestu komin fram. Hún bendir
á að lækkandi fasteignaverð dragi
úr verðbólgu.
Greiningardeild Glitnis hefur
einnig spáð vaxandi verðbógu. - ikh

Komast úr
einangrun

Lehman lækkar fólk í tign

Það er mikilvægt fyrir bankana og
íslenskt fjármálakerfi að sýna að
það búi ekki við einangrun og
erlendir aðilar séu að fjárfesta í
og með íslensku bönkunum, sagði
Ármann Þorvaldsson, forstjóri
Kaupþings í London, í hádegisviðtali Markaðarins í gær.
Ármann bendir á að umræðan
sé að snúast til hins betra og
erlendir greiningaraðilar séu ekki
jafn neikvæðir og áður. Hann
segir einnig að erlendir fjárfestar
séu ekki spenntir fyrir íslenskum
fyrirtækjum vegna smæðar markaðarins.
- bþa

Fjárfestingarbankinn Lehman
Brothers hefur ákveðið að lækka
nokkra af helstu stjórnendum
bankans í tign eftir slakt uppgjör
á öðrum fjórðungi. Tap Lehman
Brothers nam 2,8 milljörðum
Bandaríkjadala á öðrum ársfjórðungi, jafnvirði 210 milljarða
íslenskra króna.
Hlutabréf í Lehman Brothers
hafa lækkað um tæp 25 prósent
frá því að uppgjörið var birt og
fóru lægst í 22,70 á hlut. Bréfin
tóku við sér í gær og stóðu í 24,48
um miðjan dag en hafa þó ekki
verið lægri frá miðju ári 2000.- bþa
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Um átján hundruð nemendur brautskrást frá
þremur háskólum í dag.

Bylting í menntun
þjóðarinnar
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

A

lger umbylting hefur orðið á menntunarstigi þjóðarinnar undangengna áratugi. Fjöldi þeirra sem
ljúka háskólanámi hefur margfaldast á sama tíma
og allt landslag háskólamenntunar á Íslandi hefur
gerbreyst. Fyrir fáeinum áratugum var Háskóli
Íslands eini háskólinn í landinu og einungis lítið brot hvers
árgangs lauk háskólanámi. Nú eru háskólarnir um tugur talsins af afar mismunandi stærð og rekstrarformi.
Í upphafi byltingarskeiðsins fólust breytingarnar einkum
í því að menntun sem áður hafði verið á framhaldsskólastigi
fluttist á háskólastig. Dæmi um þetta er kennaramenntun,
hjúkrun og ýmis tæknimenntun.
Á næsta skeiði varð sú grundvallarbreyting að nemendum
stóð til boða val milli skóla um að stunda sams konar nám. Nú
er svo komið að nemandi sem hyggur til dæmis á háskólanám
í viðskiptafræði á ekki færri en fjóra möguleika á vali á skóla,
auk mismunandi áherslna sem standa til boða innan hvers
skóla.
Samkeppni um nemendur er orðin gríðarleg í greinum eins
og lögfræði og viðskiptafræði og bitist er um nemendurna eins
og birtist í auglýsingum háskólanna í vor.
Á vef Hagstofunnar má finna tölur um brautskráða
nemendur aftur til skólaársins 1995 til 1996 en þann vetur luku
1.559 manns prófi frá íslenskum háskólum, auk eins sem lauk
doktorsprófi. Tíu árum síðar var fjöldinn sem lauk háskólaprófi á Íslandi orðinn 3.362 og 15 til viðbótar luku doktorsprófi.
Þetta er liðlega tvöföldun á tíu árum og ekki þarf að taka fram
að brautskráðum úr háskólum hafði einnig fjölgað gríðarlega
áratuginn þar á undan.
Í dag brautskrást kandídatar frá þremur háskólum í landinu. Í Háskóla Íslands er fjölmennasta brautskráningin í sögu
skólans. 1.082 kandídatar verða brautskráðir þaðan. Brautskráning í Háskólanum í Reykjavík er einnig sú fjölmennasta
til þessa en þaðan brautskrást 423 kandídatar og frá Háskólanum á Akureyri brautskrást 328. Samtals brautskrást því um
átján hundruð kandídatar bara á þessum laugardegi.
Mikil samkeppni er milli háskólanna í landinu, Háskóla
Íslands og annarra ríkisháskóla annars vegar og einkaskóla
hins vegar. Um næstu mánaðamót verða umfangsmiklar
skipulagsbreytingar á Háskóla Íslands þegar Kennaraháskóli
Íslands verður að menntavísindasviði Háskólans, einu af fimm
nýjum fræðasviðum skólans. Áhugavert verður að fylgjast
með áframhaldandi þróun háskólanna í landinu og ýmislegt
bendir til að aukin sérhæfing milli þeirra muni eiga sér stað.
Mörgum spurningum er ósvarað og sú brýnasta snýr að
skólagjöldum í ríkisháskólum. Meginmáli skiptir að þjóðin
öll eigi áfram kost á því að taka þátt í menntunarbyltingunni.
Menntunin má ekki verða eign forréttindahópa.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. Fréttablaðið kemur út í
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
issn 1670-3871
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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Hanna fundar

Geir er dóninn

Að þekkja sín takmörk

Hanna Birna Kristjánsdóttir, nýbakaður
oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík,
ræðir borgarmálin og horfur í stjórnmálum í Reykjavík á opnum fundi í Valhöll í
dag. Hér er því spáð að fundurinn verði
krassandi og að eftirfarandi komi fram:
Hanna Birna leggur áherslu á að vinna
það traust sem borgarstjórnarflokkurinn
virðist að einhverju leyti hafa glatað;
flokkurinn gerði mistök en hefur
lært af þeim; málefnasamningurinn verður virtur; mikilvægt sé
að kanna aðra staðsetningu fyrir
innanlandsflugvöll; íbúar Reykjavíkur eiga að hafa gott val um
búsetu; brýnt er að pólitísk
sátt náist um OR; borgarstjórnarflokkurinn er algjörlega
samstiga.

Stefán Friðrik Stefánsson, bloggari og
sjálfstæðismaður, þykir Geir H. Haarde
setja niður eftir að hann skammaði
Sindra Sindrason fréttamann fyrir dónaskap og tekur formann sinn á beinið:
„Mér finnst eðlilegt að spyrja sig að því
hvers vegna forsætisráðherrann geti
ekki svarað eðlilegum spurningum
um efnahagsmál þegar eftir því
er leitað og auk þess sýnt
almennilega kurteisi. Mér
fannst svör forsætisráðherrans ekki viðeigandi
og spyr mig að því
hvers vegna
spurningum
er ekki bara
svarað.“

Árni Johnsen alþingismaður setti
ofan í við Björk Guðmundsdóttur
í Morgunblaðinu í vikunni, fyrir
„barnalegar lýsingar“ á virkjunum á
Íslandi og atvinnuuppbyggingu. Árna
finnst hvimleitt hvernig Íslendingar
sem hafa gert það gott úti í heimi
reyna að siða landa sína: það sé
ótrúleg sýndarmennska og ekki
Íslandi til framdráttar. Eflaust taka
einhverjir undir það með Árna
að stjórnmálamenn eigi að
fjalla um virkjanamál og
söngkonur eigi að halda
sig við tónlist; að Björk
tjái sig um virkjanamál sé
kannski álíka gæfulegt og
að Árni færi að... ja, syngja.

Halli ríkissjóðs
B

augsmálinu lauk með
lágværu puðri. Harðsvíraðir
menn höfðu blásið sig helbláa í
framan um sex ára skeið þannig
að um tíma var blaðran farin að
skyggja á sól þeirra sjálfra, en nú
endar þetta svona: Síðasta loftið í
blöðrunni taldi tvo stutta andardrætti og lak út úr hæstarétti
með lágværi puðri.
Þjóðin andaði léttar en Baugsmenn öllu þyngra. Hún var laus
úr sex ára fangelsi Baugsmálaþófs en þeir gengu brott með
blett á æru. Sækjendur voru hins
vegar bjartsýnir sem endranær:
Enn má taka Baugsslaginn á
skattasvellinu og svo þarf
endilega að búa til nýtt dómstig,
úr því hin tvö virka svona illa.
Þingmenn og ráðherrar segja
að stjórnvöld verði að læra af
þessu illa máli en klappstýrur
klögubósa stíga lokadansinn fyrir
flórmann Flokksins og gera hróp
að hverjum þeim sem hefur
eitthvað við málið að athuga.
Eftir að hafa masað sig til
Þrasborgar hefur Björninn lært
að þegja en húnarnir væla.
Formaður næststærsta
stjórnmálaflokks þjóðarinnar má
ekki tjá sig um lokadóm í
Baugsmáli. Og hún ásamt
þingflokksformanni sínum á að
sýna samstarfsflokknum í
ríkisstjórn þá „tillitssemi“ (eins
og þingmaður Sjálfstæðisflokksins orðaði það í útvarpi liðinnar
viku) að tjá sig ekki um Baugsmál. Hér er það sagt hreint út að
Baugsmálið hafi verið og skuli
vera mál Sjálfstæðisflokksins.
Gott að fá það loks á hreint.
Gott er líka að rifja upp orð
sömu drengja sem hrópuð voru í
hvert sinn sem foringinn fyrrverandi tjáði sig á umdeildan hátt:
„Hefur forsætisráðherra ekki
málfrelsi?“ Segl eru til að haga
eftir vindi.
Sárust er niðurstaða Baugsmála þó fyrir margsærðan
ríkislögreglustjóra, sem fram að
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HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Baugsmálið
þessu hafði verið eini maðurinn
sem hlotið hafði einhvers konar
dóm í málinu, þegar honum var
meinuð frekari aðkoma að því
vegna ummæla í fjölmiðlum. Var
fólk búið að gleyma því stutta
gamanatriði í miðjum maraþonharmleik?
Ríkislögreglustjóri fellur hér á
enn einu prófinu í hæstarétti.
Hvernig honum tókst að klúðra
hinu skothelda málverkunarfölsunarmáli var óskiljanlegt afrek
og þá ber að minnast þess er hann
þverskallaðist við að rannsaka
olíusamráðið góða. Og enn á ný
kemur Hallinn góði og leggur
heilan milljarð úr ríkissjóði á
borð í hæstarétti og fær fyrir það
tvær kleinur og eina bóndabeygju.
En þá skal bara stofnaður nýr
og betri dómstóll handa honum.
Enn skal mulið undir óhappadrenginn. Það skiptir engu máli
hvaða axarsköft hann fremur,
ríkissjóður er alltaf til í að borga
fyrir Halla sinn. Þessi krókur var
snemma beygður: Þegar pilturinn
féll á landsprófi gengu Mogginn
og Flokkurinn í það að leggja
prófið niður. Þegar Halli kom
heim frá veturlöngu námi í
Flórída var hann gerður að
forstjóra fangelsismála, embætti
sem ekki var áður til. Næst var
hann orðinn varalögreglustjóri í
Reykjavík. En þar sem lögreglustjórinn var eitthvað lengi að
hætta bjó Flokkurinn til aðra
ríkisstofnun handa sínum manni,
embætti sem var öllum lögreglu-

stjórum æðra. Og þegar hinn
nýbakaði ríkislögreglustjóri varð
fyrir því óláni að hella víni yfir
mann á bar og hóta honum lífláti
(sem hlýtur að vera fremur
óskemmtilegt að heyra frá
yfirmanni Víkingasveitarinnar)
var það litla leiðindamál látið
gufa upp úr brynvörðum sakaskrám ríkisins. Í stað þess að fá
þriggja mánaða skilorðsbundinn
dóm fékk lögreglustjórinn að
sitja áfram í embætti (bara hægt
á Íslandi) og eyddi næstu sex
árum í að knýja fram sömu
refsingu á óvin Flokksins númer
eitt.
Því Flokkurinn hafði nú gert
margt fyrir góðan dreng og því
var komið að honum að gera
eitthvað fyrir Flokkinn. Baugsmálið kom eins og kallað. En
háttsettir gleymdu því að
flokksráðnir eru sjaldan mjög
hæfir og Halla ríkissjóðs tókst
auðvitað að klúðra þessu „pottþétta“ máli jafn vel og öllum
hinum.
Fáir menn hafa haft jafn mikil
áhrif á íslenskt samfélag með
axarsköftum sínum og ríkislögreglustjóri. Og enn skulu þau áhrif
aukin. Aðeins viku eftir fallið í
hæstarétti eru menn farnir að
ræða þörf á nýju dómstigi;
sérstökum millidómstól til að
koma í veg fyrir fleiri háðungar í
hæstarétti. Samkvæmt fréttum á
hann annaðhvort að heita Lögrétta
eða Landsyfirréttur. Leiðrétta og
Landsföðurréttur væru þó fremur
nöfn við hæfi. Og allt er þetta í
boði Sjálfstæðisflokksins, stærsta
hluthafans í eignarhaldsfélagi því
sem nefnist ríkissjóður. Ekki
furða að varðhúnar Valhallar
glefsi að þeim sem benda á sukkið.
En ætlar Samfylkingin að sitja
þegjandi undir þeim ráðherrum
sem enn eina ferðina taka upp
heftið fyrir Halla sinn? Eða er
ekki nóg að komast í ríkisstjórn til
þess að uppræta það sem rotið er
á Íslandi?

Umhverfisstefna fyrir sjávarútveginn
ár verður ljóst hvort hrygningarstofninn sé
í öruggum vexti og enn lengri tíma tekur að
ná eðlilegri aldursdreifingu í stofninum.
Þessu til viðbótar berast daglega fréttir af
hækkandi olíuverði. Útgerðirnar verða að
leita allra leiða til að ná fiskinum á land og á
ýleg ástandsskýrsla Hafrannsóknamarkað með eins litlum orkutilkostnaði og
stofnunar vakti sígild viðbrögð
hægt er. Innan fárra ára munu neytendur
hagsmunaaðila og stjórnmálamanna.
við fiskborðið í matvöruverslunum ytra ekki
Hafrannsóknastofnun fékk sinn árlega
bara spurja um ábyrga fiskveiðistjórnun
skerf af skömmum þrátt fyrir að allir viti
ÁRNI FINNSSON
heldur líka hversu mikilli orku var eytt til
að ekki standi betri vísindi til boða; að
að draga fiskinn á land og flytja hann á markað.
þorskstofninn mun ekki stækka með pólitískum
Ábyrg fiskveiðistjórnun felur í sér lágmarksorkuákvörðunum.
nýtni.
Sjávarútvegsráðherra, Einar K. Guðfinnsson,
Nauðsynlegt er að opna víðtæka umræðu um
benti á það í ræðu sinni á sjómannadaginn, að sú
framtíðarstefnu fyrir sjávarútveginn; framtíðarákvörðun að fara að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunstefnu er taki mið af bágu ástandi þorskstofnsins
ar og takmarka þorskafla við 130 þúsund á
hér við land, meiri orkunýtni og kröfum neytenda
yfirstandandi fiskveiði ári hefði vakið athygli á
á markaði. Slík umræða má ekki takmarkast við
erlendum mörkuðum; að „þessi ákvörðun [sé] tekin
útgerðir eða fiskvinnslufyrirtæki. Til að „tryggja
til marks um að við Íslendingar séum sú ábyrga
orðstír okkar um komandi ár“ – svo vitnað sé til
auðlindanýtingarþjóð sem orð hefur farið af.
sjómannadagsræðu sjávarútvegsráðherra – verður
Enginn vafi er á því að þetta hefur skilað okkur
að móta stefnu er taki mið af langtímamarkmiðum
árangri í markaðsstarfi og á sinn þátt í því að
um sjálfbæran sjávarútveg.
tryggja orðstír okkar um komandi ár.“
Vísindamenn Hafrannsóknastofnunar benda nú á
Höfundur er formaður Náttúruverndarsamtaka
að litlar líkur séu á að hægt verði að auka þorskÍslands.
veiðar hér við land á næstu árum. Fyrst eftir 4–5

UMRÆÐAN
Árni Finnsson skrifar um umhverfismál
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by

GZn`_Vk`
6#LZcYZaZ][!IVc\Vg][ÂV&
6ÂVaWa^``Z][!KV\c][ÂV&.
6[ai¨`c^Z][!7Vgchhi\*
6`gdcZ][!HÂjbaV(&
6G<DHZ]["6g`^iZ`iVhid[V<giVghd\HiZ[{ch!:n_VghaÂ.
6I"7aVgha[!HkVgi]bgjb(Ì;"]hZ][!Hig][Â^((
Ìa[VW_Vg\Z][!=daih\ij&,
ÌaiV`Z][!Hig][ÂV((
ÌgW¨_VgVeiZ`Z][!=gVjcW¨&%'W
Ìgc^GZnc^hhdcZ][!AVj\VkZ\^&,%
Ìgichh`a^!Ìg`kgc+
7#@#[ajic^c\VgZ][!@gdhh]bgjb'
7VaaZiih`a^H^\gÂVgÌgbVccZ][!H`^e]dai^(*
7Vi^`Z][!7aYh][ÂV&+
7{h[ZaaZ][!?V`VhZa^'(
7Zg\h"=kiVghi_gcjg!H`ijkd\jg&
7ZigVa[Z][!@g^c\ajcc^7aVÂVbVccV[aV\ÏhaVcYh!HÂjbaV'(
7a^``hb^Â_VGZn`_Vk`jg!HÂVgkd\^,
7abV\VaaZgZ][!=V\VbZa+,
7abVhid[V;g^Â[^cchZ][!HjÂjgaVcYhWgVji&%
7dg\VgWaÂZ][!KZhijg\ij&*
7`Vi\{[Vc=aVgZ][!=V\VhZa^&)
7`Vi\{[Vcygcd\ygan\jgZ][!=_VgÂVg]V\V*)
7ahigjc^cB^Âhig¨i^*!B^Âhig¨i^*
7gVjÂ]h^ÂZ][!:[hiVaVcY^'+
7g^bgcZ][!=abVhaÂ)
88E][!<gVcYV\VgÂ^8dbVZ][!@^g`_jhiii&*
8JGGDC][!ÌgbaV&(V
9gZ^[^c\Z][!KVicV\gÂjb:#I#Z][!@aZiiV\gÂjb&&
:YYV"i\{[V][!HÂjbaV':[a^c\hiiiVg[aV\!H¨ic^&
:[cVbiiV`Vc][!<j[jcZh^
:^\cVb^Âajc^cZ][!HÂjbaV'&
:^cVg?chhdcH`^eVÄ_cjhiV!AVj[{hkZ\^'V
:^c^c\VgkZg`hb^Â_VcZ][!7gZ^Â][ÂV&%
:^g`jg7_gchhdciVcca¨`cVhid[V!ÃVc\WV``V:gcV][!\jaa"d\h^a[jghb^Â_V!H`^e]dai^(
:gchiNdjc\][!7dg\Vgic^(%
:kiV"]{g\gZ^ÂhaVd\\_V[Vkgjg!HiVgbÅg^'
:kgeja\Z][!ÌhkVaaV\ij'
:n_a[jg7Zg\Äghhdc
:ng^g[_{g[Zhi^c\V[aV\Z][!H`aVkgÂjhi\&(
;V`iVZ][!]aVkVaaV\ij&&
;Vcci[ZaaZ][!7aYh][ÂV&'
;Vg"kZaZ][!7gZ``jhZa^&(
;VmV[aV]V[c^gh[!=V[cVg]h^cjIgn\\kV\ij&,
;Zgh`Vg`_ikgjg][!HÂjbaV()
;aV\haZch`gVW^[gZ^ÂVZ^\ZcYV!7dg\Vgic^((
;aV\aZ^Âh\jbVccV!Bg`^cc^+
;^ccWd\^=Za\Vhdc!iVcchb^Âjg!@aVeeVghi\jg&+
;^h`^hid[V!>c\a[hhig¨i^&
;_{g[Zhi^c\V[aV\^Â<VjbjgZ][!HjÂjgaVcYhWgVji);_{g]V\hÄ_cjhiVcZ][!HigÅijhZa^&)
;gVbkZ\^h"b^ÂhiÂjbhbZccijcZ][!HÂjbaV+
;gjb`ccjcZ][!=¨ÂVg\VgÂ^&)
;j\aVgZ][!H`Z^[jcc^&.
<=VccZhhdcZ][!7dg\Vgic^'(
<"*@gVcV\gZ^ÂhaVcZ][!;^h`^haÂ,.
<VgÂh6eiZ`Z][!Hd\VkZ\^&%<7I_cVk^Â\ZgÂ^gZ][!9gV\]{ah^+"<cÅgh[!HiVaaVhZa^(
<EVg`^iZ`iVgZ][!6jhijghig¨i^+
<gZ^ÂVc]{g\gZ^Âhajhid[V!={VaZ^i^hWgVji*-"+%
<jÂbjcYjg6gVhdcZ]["hbÂV_{gc!H`ijkd\^)
<jÂbjcYjg?cVhhdcZ][!7dg\Vgic^()

<jaad\h^a[jgZ][!AVj\VkZ\^*'
<jaac{bVc!I_VgcVg\ij)
<jccVgV[^H=),)
<bbk^ccjhid[VcHe!H`^e]dai^(*
<¨ÂVWV`hijgZ][!Ìa[VWV``V&'
=V[\¨Â^h[!;^h`^haÂ),
=VgaZn9Vk^Yhdc{haVcY^Z][!<gZch{hkZ\^&+
=Z^ahVZ][!HjcYVWdg\&
=Z^ahjWgjccjg^ccZ][!@^g`_jiZ^\^'&
=Za\^7_gchhdc
=<@Z][!AVj\VkZ\^&(
=^ai^Z][!Hig][ÂV(,
=?WaVgZ][!7Zg_Vg^bV(*
=_{aeg¨Â^h]Zg^cc{ÏhaVcY^!<VgÂVhig¨i^(=B7`]VaYZ][!@g^c\ajcc^,
=daaid\\diiZ][!;dhh]{ah^&
=gZ^ch^i¨`c^Z][!Hig][ÂV(,
=gZnhi^Z][!H`Z^[jcc^&.
=hkZghajcVg^ccVgh[!@g^c\ajcc^,
=kVaVh`dÂjcGZn`_Vk`Z][!¡\^h\VgÂ^,
=ngc^c\jgZ][!HÂjbaV&%
>XZ8dchjaiZ][!Bg`^cc^+
>XZaVcYHZV[ddYZ][!@aajcVg`aZiihkZ\^'
>XZaVcYIgVkZa!H`ijkd\jg&(V
>c\^W_g\Z][!=gVjcW¨+%
>cc]Z^bijhid[cjchkZ^iVg[aV\V!A{\baV.
ÏhWab!B^ÂW¨!={VaZ^i^hWgVji*-"+%
ÏhaZch`;aj\b^ÂajcZ][!AVj\VkZ\^,
ÏÄgiiV[aV\^Â;na`^g!;na`^hkZ\^+
?#H#<jccVghhdc][!;dhhVaZnc^&%
??<gdjeZ][!9j\\jkd\^&,"&.
?cÌh\Z^g:n_a[hhdcIVcca¨`c^g!7dg\Vgic^'.
?EA\bZccZ][!A{\baV*
@#EijghhdcZ][!@g^hic^WgVji'.
@VcYh!]Z^aYkZghajc!7dg\Vgic^'.
@VÄah`V`^g`_Vc{ÏhaVcY^!={kVaaV\ij&)"&+
@_i]aa^cZ][!H`^e]dai^,%d\={VaZ^i^hWgVji
@aZ^[Vg{hZ][!A¨`_Vg{h^(
@a^ee]h^Âh[!7aYh][ÂV&@cViihengcjhVbWVcYÏhaVcYh!AVj\VgYVa
@d``Vgc^gkZ^hajÄ_cjhiV!;^h`^haÂ-&V
@gV[ikaVaZ^\VcZ][!A¨`_VgbZa&
@gcdhZ][!AVj\VkZ\^&,%"&,'
AVcYhcZi][!<na[V[ai.
A^cY^c!`g^hi^ÂikVge;B&%'!.!@g`]{ah^)
A^iaV7aVhVaVcZ][!:^g][ÂV&&
A^i^gd\[cYjg"=VcYa^hiZ][!H`aVkgÂjhi\&'
Ad[iaZ^Â^g">XZaVcY^XZ][!GZn`_Vk`jg[aj\kZaa^
A\bZcc;dgi^hZ][!AVj\VkZ\^,
AcYjcZ][!@_VaVgkd\^'&
B#H#"[aV\ÏhaVcYh!HaiijkZ\^*
BVg\ihb{iiZ][!<jÂgÂVghi\+"BVg`VÂhg{Â`^cYV`_ih!7¨cYV]aa^ck$=V\Vidg\
BVii]VhZ][!KZhijg[daY)%
B{aVgVbZ^hiVg^ccZ][!Ad\V[daY&-B{ac^c\VgÄ_cjhiVcA^iVkVaZ][!<VgÂhhiÂjb))
B^gV\Zha[!Anc\g^bV(
BVZ][!7dm.&&.
BgÄ_cjhiV7gV\VZ][!B^`ajWgVji')
CZiW`]VaY#^hZ][!HjÂjgaVcYhWgVji)+
CdWZmZ][!H`ijkd\^&W
CdgY^XVg{Â\_[Z][!HÂjbaV'&
DYY\Z^g<na[Vhdc!iVcca¨`c^g!HÂjbaV'Dg`jk^g`^Z][!Ijc\j]{ah^(
Dii7#6gcVgZ][!H`^e]dai&,
ÓaV[jg=Vch<giVghhdc!iVcca¨`c^g!;VmV[Zc^*
ÓhVaZ][!IVc\Vg][ÂV)
EVgad\^h]["An[_VYgZ^[^c\Z][!@g`]{ah^&)
E{aaK#:^cVghhdcZ][!KÂ^bZa(&
E^maVgZ][!HjÂjgaVcYhWgVji*'

E^ooV@^c\Z][hb^/**&,),)!=V[cVghig¨i^&EahbVg`VÂjg^cc!={ic^&-W
Edgi[VgbVZ][!@aajcVg`aZiihkZ\^'
Eg^bV9dccV]{g\gZ^Âhajhid[VZ][!<gZch{hkZ\^*%
EhiÄ_cjhiVÌHZ][h/*+'"-.++!CVic^'!
GV[Z^cYVhid[VcZ][!;VmV[Zc^&'
GV[^ÂcVÂVgh`a^ccZ][!H`Z^[jcc^&&W
GV[cZ^hi^Z][!AVc\]daihkZ\^&&'W
GV[hi^aa^c\Z][!9j\\jkd\^'(
GV[hk^Âh[!=Vj`h]ajb.
GV[iZ^`c^c\][!HjÂjgaVcYhWgVji)
G^bVh`a^!GhVg^bV&&
GdeZNd\VHZig^ÂZ][!:c\_ViZ^\^&.
G¨h^g][!@g`]{ah^&&
HVb]_{ae!HiVc\Vg]na(V
HVbhdcZ^\cVg]VaYh[aV\Z][!H^\ic^)'
HVjbhegZiiVcZ][!6ÂVahig¨i^,
HVm]aaZ][!CVic^&,
HZiWZg\!W`Vi\{[V!;gZn_j\ij&)
HÏ7H!HÂjbaV+
H_bVccVYV\hg{Â!AVj\Vg{h^=gV[c^hij
H_bVccV[aV\ÏhaVcYh!H`^e]dai^*%Y
H_iV`Z][!=abVhaÂ)
H_`gVÄ_{a[jcyccj@VigcVgZ][!=gVjciZ^\^&)
H`dgg^Z][!7aYh][ÂV&'
Hb^i]d\CdgaVcY][!CVic^)
Hcjg[jhha[VabZccVgWaVk^Â\ZgÂ^g!@VigcVga^cY(
HDGE6!<j[jcZh^
HEIVccgii^c\VgZ][!Ìa[VWV``V&)
HiVchkZg`Z][!=VbVgh][ÂV,
HiVj`jgZ][!H`^e]dai^*+
Hi{ahb^Â_VcZ][!BÅgVg\ij&%"&'
HidgZK^h^dcCdgY^X{ÏhaVcY^Z][!HÂjbaV'*
Hiae^Z][!@aZiiV\gÂjb*
HigVjbjg"=gVÂWZg\Z][!=[ÂVWV``V.
Hig¨iWh!Ãc\aVWV``V)
Hjoj`^WaVg][!H`Z^[jcc^&,
HkVgiV@V[[^Â!AVj\VkZ\^*)
HkZ^chWV`Vg!6gcVgWV``V)"+
IVcca¨`cVhid[V:\^a@daWZ^chhdcVg!<gZch{hkZ\^))
IVcca¨`cVhid[V;g^Â\ZgÂVgHVbZahYiijg!AVj\VkZ\^&+(
IVcca¨`cVhid[VÓaV[hE{ah?chhdcVg!;VmV[Zc^*
IVccgii^c\Vgh[!HcdggVWgVji'.
IVcchiZ^c^Z][!7da]dai^)
IVccÄ^c\Z][!Ã^c\]daihhig¨i^&&
I:<ZcYjgh`dÂjcZ][!<gZch{hkZ\^&+
IZ^`c^kVc\jg!iZ^`c^hid[V!@aZeehbÅgVgkZ\^IZggV:medgiZ][!A_hjk`(Ighb^Â_Vc?Vg^Z][!;jcV][ÂV(
Ign\\^c\Vb^ÂajcÏhaVcYhZ][!HÂjbaV'&
IckZg`Z][!?ch\Z^haV)*
I¨`c^h`a^cc"h`a^Vik^ccja[h^ch!H`aVkgÂj]dai^
Jai^bVI]jaZZ][!H`aVic^)
JbhaV\Z][!A{\baV*WV`]h
KV\cVhb^Â_Vc"=hkV\cVgZ][!:aYh][ÂV'&
KVa]aa[VhiZ^\cVhVaVZ][!HÂjbaV',
KZXijgVZ][!Ign\\kV\ij&&
KZ^Â^kdc!Bg`^cc^+
KZg`[g¨Â^hid[VcK>@Z][!AVj\VkZ\^&+)!']¨Â]¨\g^
KZg`hÅcZ][!ÌgbaV('
Kahb^Â_Vc6aiV`Z][!¡\^h\gÂjb,
Nd\VhiÂ^c=Z^ahjWi!HÂjbaV&*
OZidgZ][!H`Z^[jcc^O>@"O6@`k^`bncY^gZ][!=kZg[^h\ij&)V
ÃgiV`Z][!7gcVhiÂjb,(
Ãg^[d\ha{iijgZ][!<kZcYVg\Z^haV&,
ÃkZg[ZaaZ][W`]VaYd\g{Â\_[!ÃVgVWV``V(
y[ajcZ][!;VmV[Zc^*
ygc^ccZ][!H`Z^[jcc^&&
;g_{ahancY^[ad``jg^cc

K^\c^g<#?chhdc][
HVb\c\jg{ÂjcZni^Â
K^Âh`^eiVg{ÂjcZni^Â
:^bh`^e
Ign\\^c\Vgb^ÂhiÂ^c
AVcYhk^g`_jc
HZai_VgcVgcZh
;VaaZ\\a["eVg`ZiÄ_cjhiV!CZhWVaV'*
A_hbncYVhiYEijghEijghhdcVg!6jhijghigcYHZai_VgcVgcZhW¨g!6jhijghigcY'
ÖgVcjhZ][!<g¨cjbÅg^')
Kd\Vg
9gZ`VgZ][!I_VgcVg\ViV'+
K#E#kaVkZg`hi¨Â^Z][!>ÂcYVa+
@eVkd\jg
Aii[Zi^Z][!:c\^]_VaaV&
6#@Vgahhdc][!K`jg]kVg[^7^VcXd[ddilZVgZ][!Hb{gVa^cY
7aV`a¨Âc^c\Vg][!@{ghcZhWgVji&%%
7aVÄkdiiVhiÂ^cAÂjgZ][!7¨_Vga^cY'
7a]h^ÂZ][!Hb^Â_jkZ\^+%
7?"kZg`iV`VgZ][!7Zg\hb{gV7a^``[dgbZ][!Hb^Â_jkZ\^*'
:^cVg7Z^ciZ^chZ]["9`aV\c^c\VbZ^hiVg^!<g[Vghb{gV;_ak^g`^Z][!9^\gVcZhkZ\^('
;gZnÂ^c\Z][!@ghajb&
<^hi^]Z^b^a^Â!7dg\Vg]daihWgVji))
<a[^Z][!6jÂWgZ``V'&
<a[aV\c^gZ][!Hb^Â_jkZ\^,'
<gÂVhiÂ^cHidgÂZ][!9VakZ\^(%
<jccVgAZ^[hhdcZ][!7¨_Vga^cY+
=V\Wa^``Z][!Hb^Â_jkZ\^)X
={ghid[Vcm^iZ][!=aÂVhb{gV.
=Zaajgd\\VgÂVgZ][!@_Vgg]abV()
=hZ^`Z][!7giij\ij)
ÏhaVcYhhe^ah[!Hb^Â_jkZ\^&&V
?{gchb^Â_VÓÂ^chZ][!Hb^Â_jkZ\^)W
?ÓaV\c^gh[!6h`Va^cY@7G{Â\_[!=aÂVhb{gV&,
@Zb^Z][lll#`Zb^#^h!KZhijgkg(%W
@eVkd\hW¨g!;VccWdg\'
@gjcZhZ][!@gjcZh^k^ÂKVichZcYV
A^iaVegZciZ][!H`ZbbjkZ\^)
B{ac^c\d\bgZ][!AjcYVgWgZ``j&+
CÅbiZ][!AbVhajb&
Óh`Vgd\:^cVgZ][!;_VaaVa^cY,%
EaVnZghZ][!7¨_Vga^cY+
Ed^ci{ÏhaVcY^Z][!=aÂVhb{gV&'
GV[]daiZ][!@eVkd\^
GV[hZic^c\Z][!6h`Va^cY+
GV[k^g`c^Z][!6`gVa^cY.
GZnc^gWV`Vg^!9VakZ\^)
Gii^c\VgkZg`hi¨Â^IgVjhiV!Hb^Â_jkZ\^&G¨hi^c\VÄ_cjhiVch[#!Hb^Â_jkZ\^+'
HgkZg`Z][!6h`Va^cY*
Hcngi^V`VYZb^Vc"lll#hcngi^V`VYZb^Vc#^h!=_VaaVWgZ``V&
Hc¨aVcYhh`a^!KÂ^\gjcY
Hi[ajÄ_cjhiVcZ][!@{ghcZhWgVji*,
Hajijgc^ccHb{g^!9VahkZ\^&+X
IVcca¨`cVhid[VEgd[^aaZ][!=aÂVhb{gV&,
Ika[Z][!=daiVhb{gV&
KVa[dhhZ][!H`ZbbjkZ\jg+
KVichk^g`_VgZ][!VabZcceeja\cd\Ä_cjhiV!={ja^cY'+
KZghajc^cGb\dii!Hb^Â_jkZ\^(+
Ãd``^Z][!;dghajb&
Ãg^g<haVhdcIVcca¨`c^g!9^\gVcZhkZ\^&-

<VgÂVW¨g
77h`^ai^!h`^aiV\ZgÂ!B^Â]gVjc^''
:c\^aWZgiÓ=HcdggVhdciVcca¨`cVhid[Vh[!<VgÂVidg\^(
;V\kVaZ][!Hb^ÂhWÂ)
<#=#a_hZ][!<VgÂVidg\^,
<#B#7n\\^gZ][!@g`VbÅg^*<VgÂV[aj\Z][!=daihWÂ)(
<a[haejcZ][!A¨`_Vg{h^(
=#;^a^ehhdch[!B^Â]gVjc^''
=^iV`Zg[^Z][!:h`^]dai^'&
=jgÂVWdg\Z][!Hjccj[ai)*
ÏhV[daYVgegZcihb^Â_VZ][!HjÂjg]gVjc^&
ÏhaZch`jK^\iVgg{Â\_V[Vgc^gZ][!=ghbjb)
@_VgcVkgjg][!B^Â]gVjc^&+
BVgeaZ][!=aÂVgWn\\Â)&
GV[i¨`c^Ä_cjhiVIgVjhiVZ][!Anc\{h^&)
HVb]Zci^g"@VhhV\ZgÂZ][!HjÂjg]gVjc^)
H^\gc7_VgcVYii^g!@\jcVg]¨Â'
IVcca¨`cVhid[VÖa[]^aYVgAZ^[hYiijg!<VgÂVidg\^,
Ljgi]{ÏhaVcY^Z][!KZhijg]gVjc^*
=V[cVg[_gÂjg
7aVgV[$<VhÄ_cjhiVZ][!HigVcY\ij,*
7n\\^c\V[aV\^ÂHVcY[ZaaZ][!GZn`_Vk`jgkZ\^++
7¨_VgWV`VgZ][!7¨_Vg]gVjc^'
:^g`jgd\:^cVgKVajg][!7gZ^ÂkVc\^)
:hhZ^Z][!=ah]gVjc^*
;^h`k^cchaVcÖik`Z][!:ngVgigÂ,".
;cehhc^c\Z][!GVjÂ]Zaaj&(
;`jh"kZaVÂbZg`_VZ][!KVaaVgWn\\Â;jgVb{abZcYjgk^cchaVcZ][!=g^c\]Zaaj(
<VgÂV[ZaaZ][!Hig][ÂVk$@ghjk`jgkZ\
<jaa[Vg^Z][!KZhijg]dai^'
<jccVghbV_cZh][!9Vah]gVjc^,
=V[cVg[_VgÂVgW¨g!HigVcY\ij+
=Z^ÂVg?chhdc!_{gchbÂ^!H`iV]gVjc^.
?#@#AV\c^gZ][!H`^eVac'*
@a¨Âc^c\Z][!GZn`_Vk`jgkZ\^+AZg`^kZg`iV`VgZ][!H`aVh`Z^Â^'+
B{ad\iVa!{]j\VbVccV[aV\!BZaVWgVji'.
EVeeg][!@VeaV]gVjc^&(
EejaV\c^g:^cVghZ][!7Zg_Vkaajb'
GZZWd`ÏhaVcYZ][!9gVc\V]gVjc^)
GHICZiZ][!Ìa[]Zaaj+
H^\\Vd\I^bd!HigVcY\ij&.
H^\ncZ][!@VeaV]gVjc^'%
Hi{ad\hjÂVZ][!HiVeV]gVjc^HjÂjgkZg`][!9gVc\V]gVjc^,
Hk^ÂhbncY^gZ][!HiZ^c]ZaaV&,W
IVcca¨`cVhid[V=VgÂVgKH^\bVghhdcVgh[!GZn`_Vk`jgkZ\^+%
Öik`][!:ngVgigÂ,".
KVgbVkZg`Z][!9Vah]gVjc^*
K7H"kZg`[g¨Â^hid[VZ][!7¨_Vg]gVjc^'%
KZg`VaÅÂh[aV\^Â=a[!GZn`_Vk`jgkZ\^+)
K`^c\W_g\jcVgWcVÂjgZ][!=kVaZngVgWgVji',
7ZhhVhiVÂV]gZeejg
;Zgh`[^h`jgZ][!7¨_Vg]gVjc^KZghajcVg[aV\^Â:bZgVaYZ][!CdgÂjgic
GZn`_VcZhW¨g
ÌÌkZg`iV`VgZ][!HiVgbV&(
ÌhbjcYjgH^\jgÂhhdc!kahb^Â_V!<g¨c{h'
:aaZgiH`aVhdc][!;^i_VWgVji'
;^i_Vk`Z][!;^i_jb
<gbhcZhZ][!={hZnaV(+
=Vee^Z][!Haic^&+
=^iVkZ^iVHjÂjgcZh_V!7gZ``jhi\(+
=_Vai^<jÂbjcYhhdcZ][!>ÂVkaajb&
>XZ7^`ZZ][!>ÂVkaajb&%
@Z[aVk`jg`^g`_V!@^g`_jkZ\^'*

@gV[ijgbjcW_ÂVjee{W{ih[ZgÂ^g{{[Vc\VhiÂjb{]V[cVg^ccVg{aZ^Âh^cc^`g^c\jbaVcY^Â#
:^cc^\Zg]¨\iVÂ`VjeVhg[ZgÂ^g{b^aa^{[Vc\VhiVÂV!c{cVg^jeeaÅh^c\VgZgVÂ[^ccV{lll#`gV[ijg^`g^c\jb^haVcY#Xdb
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Rólegur athafnanörd
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Kafﬁbarsﬂugur
Ljósmyndabókin Barﬂies eftir Einar Snorra og Eið
Snorra kemur út í New York um helgina.
Fréttablaðið rifjar upp stemninguna á Kafﬁbarnum árið 1994 ásamt fastagestum hans.

Hver er besti ísinn í bænum?
Fréttablaðið fékk þjóðþekkta Íslendinga til að
bragða ís og fella dóm.

Menning
Menning fylgir Fréttablaðinu á
sunnudag.
- Carnegie Art Award haldin í tíunda sinn
- Norræn myndlist í brennidepli
- Benni Hemm Hemm gefur út nýja plötu,
heimildarmyndin Kjötborg, ferill Pauls Simon,
Teitur Atlason skrifar um guðfræði og dómur um
nýjustu afurð Sigur Rósar.
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NUAUGLÝSI
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MEST LESNA

- vip@365.is
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AÐ LANDSINS

- hrannar@36
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Við erum sto
lt af starfsem
i okkar! Viltu
vera með?

ILVA er ný húsg
agna- og heim
ilisvöruverslun
Við viljum vera
frá Danmörku.
stolt af starfsfólk
Við erum stolt
i okkar og við
af orðspori okka
viljum að starf
r er varðar gæð
Laus störf í nýrri
sfólkið sé stolt
i, verðlagningu
verslun okka
af okkur.
og þjónustu. Fyrir
r í Reykjavík
Síðsumars mun
okkur er gott
ILVA opna nýja
einfaldlega ekki
Fyrir þig er þetta
og glæsilega
nógu gott.
verslun á Korp
frábært tækif
utorgi við Vestu
æri til að taka
rlandsveg. Því
þátt í uppbyggin
leitum við að
gu einstakrar
fram
verslunar. Í boði
úrskarandi starf
eru eftirtalin störf
sfólki til liðs við
okkur.
:
Sölumenn
Við leitum að
smekkvísum
og þjónu
sem hafa næm
t auga fyrir strau stuliprum sölumönnum,
framsetningu
mum og stefn
húsgagna og
um sem og
húsbúnaðar.
Við leggjum áhers
og metnað fyrir lu á ríka þjónustulund, góða
að skila framú
söluhæﬁleika
rskarandi árang
Reynsla af sölu
ri í starﬁ.
húsgagna og
húsbúnaðar er
kostur.

Lagermenn

Við leitum að
duglegum, þjónu
framtíðarstarfa
stuliprum lager
í
mönnum til
■ DJA sérhönnuðu lagerhúsnæði.

■ ÞÓ

Fjölbreytt þjón

ins og þekkt er orðið hefur Gísli Örn
Í Gísla mætast ákveðnar andstæður. Hann er
Garðarsson nýlega skrifað undir
sagður óvenju kraftmikill og atorkusamur en engu
samning um hlutverk í myndinni Prince
að síður einstaklega rólegur. Frægt dæmi um
of Persia: The Sands of Time sem Jerry
rólyndi hans er þegar Vesturport setti upp
BruckheimKommúnuna í
er framleiðir. Gísli
Mexíkó. Þá var
GÍSLI ÖRN GARÐARSSON
mun fara með
leikmyndin ekki
hlutverk illmennisins
komin á frumsýningHassans en þeir sem
ardag og erfiðlega
þekkja til Gísla segja
gekk að ná henni úr
hann þó vinalegan,
tollinum. Allir aðrir í
hjartahlýjan,
hópnum voru að fara
skemmtilegan og
á límingunum en Gísli
fyndinn. Gísli Örn er
var pollrólegur og
maður vikunnar.
hafði engar áhyggjur.
Gísli bjó lengi í
Þessi rósemi þykir
Noregi og prófaði
bæði kostur og galli.
ýmislegt áður en hann
Fólki finnst yfirvegun
fann sína réttu hillu.
hans ýmist þægileg og
Hann stoppaði stutt
róandi eða einn af
við í norskum
fáum eiginleikum
fimleikaháskóla,
Gísla sem fer í
reyndi fyrir sér í
taugarnar á því.
félagsfræði við
„Þetta fer allt eftir
Háskóla Íslands og
aðstæðum,“ segir
fór svo aftur til
félagi hans. „Þegar
Noregs til að læra
maður er að farast úr
Evrópufræði. Þar
stressi eða að flýta
byrjaði hann í
sér er erfitt að vera
leiklistinni, þegar
með svona hægum
hann lék með stúdmanni. Stundum spyr
entaleikfélagi
maður sig hvort það
lögfræðinema í Ósló,
renni ekki í honum
þó svo að hann hefði
blóðið. Ég þekki
aldrei lagt stund á
engan sem gengur
lögfræði. Hann setti
svona hægt, þrátt
síðar upp sínar eigin
fyrir ótrúlega langar
sýningar, meðal
lappir.“ Sá bætir þó
annars Rocky Horror
við að þetta sé eini
í Noregi og bítlasýngalli Gísla.
ingu á Íslandi.
Það er þó ljóst
Gísli hafði engan
þegar afrekaskrá
ÆVIÁGRIP
sérstakan áhuga á
Gísla er skoðuð að
leiklist í æsku og
blóðið í honum rennur
Gísli Örn Garðarsson fæddist í Reykjavík 15. desember 1973.
engan hefði órað fyrir
prýðilega. Hann hefur
Foreldrar Gísla eru þau Garðar Gíslason kennari og Kolbrún
því að hann ætti eftir
alltaf nóg fyrir stafni
Högnadóttir
sjúkraliði
en
þau
er
skilin.
Gísli
er
giftur
Nínu
að gera garðinn
og starfar jöfnum
Dögg
Filippusdóttur
leikkonu
sem
var
með
honum
í
bekk
frægan á því sviði.
höndum sem leikari,
í leiklistarskólanum og starfar með honum í leikhópnum
Raunar hafði hann
leikstjóri, handritshöfVesturporti. Dóttir þeirra heitir Rakel María.
sjálfur ekki grun um
undur og framleiðandi
Gísli
Örn
lauk
stúdentsprófi
frá
Menntaskólanum
við
Hamraþað fyrr en hann fór
bæði í kvikmyndum,
að velta því fyrir sér á hlíð árið 1992 og stundaði svo nám hér og þar meðal annars leikhúsi og sjónvarpi.
í norskum fimleikaháskóla og bæði við Háskóla Íslands og
hvaða sviði hann gæti
Auk þess stofnaði
Háskólann í Ósló. Hann útskrifaðist svo vorið 2001 frá leiknýtt fimleikahæfihann Hverfisbarinn
listardeild Listaháskóla Íslands.
leika sína. Árið 1995
og auglýsingapóstGísli er einn af stofnendum leikhópsins Vesturports og
kynntist Gísli
kortafyrirtæki sem
hefur
leikið
og
leikstýrt
mörgum
velheppnuðum
verkefnum
eiginkonu sinni, Nínu
tröllreið þjóðinni í
með
hópnum
auk
þess
sem
hann
hefur
séð
um
framleiðslu.
Dögg Filippusdóttur.
upphafi aldarinnar.
Gísli hefur meðal annars leikið í leikritunum HamskiptÞau bjuggu saman í
Raunar segir einn
unum, Rómeó og Júlíu, sjónvarpsþáttunum Mannaveiðum
kommúnu í Noregi;
vinur hans að hann sé
og
kvikmyndinni
Börnum,
sem
hann
tók
líka
þátt
í
að
skrifa
tóku John Lennon og
blanda af athafnahandritið að. Nýverið tryggði hans sér hlutverk í HollywoodYoko Ono sér til
manni og nörd. „Hann
myndinni Prince of Percia: The Sands of Time. Helstu leikfyrirmyndar og vildu
er rosalega mikill
stjórnarverkefni
Gísla
eru
Woyzeck
og
Rómeó
og
Júlía.
vinna sem götulistatöffari út á við, en inn
menn. Helsti draumvið beinið er hann
VANN SÉR TIL FRÆGÐAR:
urinn var að ferðast
algjör nörd − í góðri
um heiminn en hann
merkingu þess orðs.“
Vakti athygli í norskum smábæ þegar hann var ellefu ára
náði ekki lengra en á
Annað dæmi um
gamall þegar hann dansaði breikdans á götum bæjarins við
aðalgöngugötu Noregs mikinn fögnuð bæjarbúa.
mikla orku hans er að
þar sem þau spiluðu
hann stundaði
eitt sinn ásamt
fimleika lengi framan
HVAÐ SEGJA AÐRIR?
fleirum á djembítaf ævinni og náði
rommur og didger„Hann er skemmtileg blanda af athafnamanni og nörd. Hann þeim merka árangri
idoo og söfnuðu
að vera liðsmaður í
virkar rosalega mikill töffari út á við, en inn við beinið er
peningum í hatt.
þremur landsliðum í
hann algjör nörd - í góðri merkingu þess orðs.“
Árið 1997 sótti
greininni, því íslenska,
Ragnar Bragason, leikstjóri og samstarfsmaður.
Gísli, hikandi þó, um í
danska og norska.
Leiklistarskóla
Hann er sem sagt
HVAÐ SEGIR HANN
Íslands ásamt Nínu
framtakssamur mjög
Dögg og komust þau
og telja margir vina
„Ég [er] voðalega flinkur í að nota dauðan tíma, sem til fellur
bæði inn. Nína hefur
hans það hans helsta
hjá sjálfum mér, í annað. Það er ákveðin gjöf eða kannski
því ávallt verið hans
kost. „Hann hefur
ókostur.“
nánasti samstarfsengar innri hömlur og
Gísli í Morgunblaðinu 13. október 2001
maður hans og félagi.
gerir það sem honum
Hún var meðal
dettur í hug. Hann
þeirra sem stofnuðu
fylgir hugmyndunum
með honum leikhópinn Vesturport. Hópurinn
eftir frá A til Ö og lætur hlutina gerast,“ segir einn
hefur notið mikillar velgengni frá upphafi og sett
samstarfsmaður hans. Hugmyndirnar eru margar
upp sýningar víða um heim, meðal annars í
eins og sést, Gísli þykir á köflum sveimhugi með
Bretlandi, Mexíkó, Suður-Kóreu og Rússlandi.
troðfullt höfuð − þannig að líklega er ekki skrítið
Hópurinn hefur yfirleitt hlotið einróma lof
að hann sé oft utan við sig og taki ekki endilega
gagnrýnenda og jákvæða umfjöllun í virtum
eftir því sem fólk í kringum hann er að segja.
dagblöðum og tímaritum á alþjóðavísu. Auk þess
Hann er líka óstundvís en það skal ósagt látið hvort
hefur hópurinn gert kvikmyndirnar Börn og
það sé vegna þess að hann gleymi sér í hafsjó
Foreldra.
hugmyndanna eða hve hægt hann gengur.

Auglýsingasími

ustustörf

Við óskum eftir
að
til að sinna ýmsu ráða þjónustuglaða og jákvæ
ða
m fjölbreyttum
þjónustustörfum starfmenn
Ýmis störf eru
.
í boði, m.a.
t Gjaldkerastörf
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Við bjóðum glæsi
legt vinnuumhv
fjölbreytt og skem
erﬁ
mtileg störf, góð , góða starfsþjálfun, líﬂeg,
heilsdags- og
laun, sveigjanleg
hálfsdagsstörf
an vinnutíma,
sem og hluta
störf um helga
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Viltu slást í hóp
inn?

Frekari upplý
singar um störﬁ
n fást hjá STRÁ
MRI
Guðný Harðardóttir
fyrirspurnum, en og Gunnar Hólmsteinn Ársæl
sson
viðtals
sendið umsóknir/s tímar eru frá kl. 13–15. Vinsam svara
tarfsferilskrár
legast
til stra@stra.is
.
Umsóknarfrestur
er til og með
18.
má einnig nálga
st á heimasíðu júní 2008. Upplýsingar
STRÁ www.stra.is
.
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Þegar ljós slokknar
Í dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um epli eða fótbolta á greinum skilningstrésins, listrænt atvinnutæki, og blóraböggul
Flokksins sem vann sér það til óhelgi að koma íhaldinu til valda í Reykjavík. Tvisvar!! Einnig er sagt frá því þegar ljós slokknar.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar
FÖSTUDAGUR, 6. JÚNÍ.

Tölva og listmunur
Þá er mér ekkert að vanbúnaði
lengur að skrifa meistaraverk á
færibandi, að minnsta kosti hef ég
ritfærin til þess. Fólkið hjá Appletölvu-umboðinu stóð við sitt og
gott betur og bjargaði öllu sem ég
þurfti úr hræinu af gamla pésanum mínum og flutti gögnin yfir
á Macbook Air-fartölvu sem er
svo glæsileg að ég er reyndar
soldið feiminn við hana ennþá,
nýendurreistur í Makkasöfnuðinum.
Þetta er ekki bara fallegur
listmunur heldur tölva og
atvinnutæki.

íumannsins Scolaris unnu Tyrki í
skemmtilegum leik.
Af öðrum íþróttafréttum ber að
nefna að Flokkurinn er búinn að
beygja Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson til
hlýðni.
Villi lýsti því yfir í dag að Hanna
Birna sem var númer tvö á
framboðslistanum tæki við
oddvitahlutverki Flokksins í
borgarstjórn en hann sjálfur
ætlaði að sitja áfram sem
óbreyttur fulltrúi. Það er skiljanlegt að Vilhjálmur afsali sér
nú að kröfu Flokkseigendafélagsins því umboði sem
óbreyttir Flokksmenn fólu
honum í fjölmennu prófkjöri. Þrýstingurinn á hann
að stíga til hliðar
hefur
verið
mikill. Mogginn
hefur
beinlínis
ofsótt hann.
Maður hefði
haldið
að
Vilhjálmur ætti

LAUGARDAGUR, 7. JÚNÍ.

Fótbolti á skilningstrénu
Ef það hefði verið fótbolti en ekki
epli sem Eva kom auga á í laufþykkni skilningstrésins er ég
hræddur um að Adam hefði
verið snöggur upp í tréð að
sækja tuðruna; síðan hefði
hann hóað í tuttugu englaskjátur og þau Eva hefðu skipt liði á
tvö mörk í knattspyrnuleik sem
stæði sennilega ennþá yfir í
Paradís.
En það var bara epli á vísdómstrénu en ekki fótbolti og
því fór sem fór.
Til að gera mannkyninu lífið
bærilegra eftir hina harðýðgislegu útskúfun úr Paradís var svo knattspyrnan
fundin upp og síðan heimsmeistarakeppni í greininni
og nú síðast sú Evrópumeistarakeppni sem hófst í
dag.
Það eru örlög mín sem
Adamssonar að geta ekki
neitað mér um að horfa á
knattspyrnu þegar bestu
leikmenn heims leiða
saman hesta sína. Konur

betra skilið eftir 28 ára dygga þjónustu. Ég veit að skoðanakannanir
hafa ekki styrkt stöðu hans að undanförnu, hins vegar taka stjórnmálaflokkar aðeins tillit til skoðanakannana ef þeir halda að það
þjóni hagsmunum flokksins.
Mér líst ágætlega á að Hanna
Birna taki við borgarstjórahlutverkinu þegar Ár læknisins er liðið
og löngu kominn tími til að Flokkurinn tefldi fram konu í fremstu
röð til að bæta fyrir klúðrið sem
varð þegar Bíbí fékk frekjukastið
og ruddist fram fyrir Ingu Jónu.
Skrýtið að Vilhjálmur skuli svo
verða fórnarlamb pólitískra hreinsana Flokksins. Villi hefur sáralítið
gert af sér annað en að koma íhaldinu aftur í meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Tvisvar.

FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND/KIDDI

eru hins vegar meiri fyrir ávexti
og aðra hollustu en fótbolta af
sögulegum ástæðum.
Evrópumeistarakeppni landsliða
í knattspyrnu hófst í dag með leik
Svisslendinga og Tékka. Þeir síðarnefndu unnu með harmkvælum og
sennilega hefur dómarinn ekki
áttað sig á hvort liðið var heimalið
í Bern í Sviss þar sem leikurinn
fór fram, því að hann gleymdi að
dæma tvær vítaspyrnur á Tékkana.
Svo tók ennþá betra við.
Portúgalar undir stjórn Brasil-

SUNNUDAGUR, 8. JÚNÍ.

Gamlar glæður
Það logar lengi í gömlum glæðum.
Ég get varla slitið mig frá sjónvarpinu meðan Evrópumeistarakeppnin í knattspyrnu er að fara af
stað. Tveir leikir í dag. Þjóðverjar
líta mjög vígalega út og spila
skemmtilegri fótbolta en oft áður.
Talandi um gamlar glæður þá er
ég búinn að lesa bók Einars Más
Jónssonar „Vorið ’68“ um stúdentaóeirðirnar frægu í París. Frábærlega skemmtileg lesning um hvernig ungu fólki tókst að stugga við
stöðnuðum og hrokafullum stjórnmálamönnum. Vonandi verður
meira fjör í kynslóðinni sem heldur upp á fimmtugsafmæli vorsins
´68 eftir tíu ár en í þeirri sem
gleymdi fertugsafmælinu núna í
maí.

vera betur upplagður á morgun.
Miðaldra maður vonast til þess
að vera betur upplagður á morgun.
Roskinn maður veit að hann
verður ekki betur upplagður á
morgun.
Þess vegna skrifa ég á hverjum
degi.
Reyndar hef ég aldrei þolað
alveg rígskorðaða daglega rútínu.
Þessa dagana vakna ég stundum
kl. fjögur á morgnana, skrifa til
hálfátta. Legg mig smástund. Fer í
sund. Held svo áfram að skrifa eins
og orkan endist. Nota kvöldið til að
fara yfir textann og búa mig undir
næsta vinnudag.
Bogi vinur minn hjá Apple kom
við hjá mér og setti upp undratæki:
Time Capsule við prógramið Time
Machine. Þetta apparat afritar og
vistar allt sem ég geri í tölvunni
minni, þráðlaust og sjálfkrafa án
fyrirhafnar. Ef ég týni tölvunni
minni eða einhver auli heldur að
það sé góð hugmynd að stela henni
þrátt fyrir að hún innihaldi staðsetningartæki sem segir nákvæmlega hvar hún er niðurkomin á
hverju augnabliki − þá hefur örugglega ekki glatast nema nokkurra
mínútna vinna.

FIMMTUDAGUR, 12. JÚLÍ.
MÁNUDAGUR 9. JÚNÍ.

Þegar ljós slokknar

FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND/KIDDI

Viltu skjól á veröndina?

www.markisur.com og www.markisur.is

Veðrið verður ekkert vandamál
Hrein fjárfesting ehf, Dalbraut 3, 105 Reykjavík

Upplýsingar í síma 567 7773 og 893 6337 um kvöld og helgar

Minn kæri vinur Árni Bergmann
hringdi í morgun. Lena er búin að
kveðja. Hún dó á Landspítalanum í
nótt.
Leiðir okkar Árna lágu saman
þegar við vorum að vinna á Þjóðviljanum sem var dagblað gefið út
í því skyni að draga úr ójöfnuði í
þjóðfélaginu.
Eins og aðrir vissi ég að Árni
hafði stundað nám í Rússlandi og
eignast þar rússneska konu sem
mikið orð fór af fyrir gáfur og
heillandi persónutöfra.
Ég bar soldið óttablandna virðingu fyrir þessum mikla lærdómsmanni með stálminnið og laserskilninginn. Svo kom á daginn
þegar fram liðu stundir að ekki
einasta var Árni öðrum mönnum
fróðari heldur kunni hann einnig
þá list að fara vel með kunnáttu
sína, svo að manni leið ekki eins og
tossa í návist hans.
Þegar þar kom að ég hitti Lenu
Túvínu Bergmann fór ekki milli
mála að þar varð vinátta við fyrstu
sýn.
Í rómantík er oft talað um ást við
fyrstu sýn sem kann að vera stórmerkilegt fyrirbæri en sjaldnar er
minnst á vináttu við fyrstu sýn
þegar tveir einstaklingar hittast og
vita báðir samstundis að þeir hafa
mikla ánægju af nærveru hins.
Núna finn ég fyrir tómleika, sorg
og myrkri. Það er eins og skært
ljós í hjarta mínu hafi slokknað.
Náttmyrkrið verður svartara.
Ókomnir dagar ekki eins bjartir.

MIÐVIKUDAGUR, 11. MAÍ.

Aldursmunur
Ungur maður gerir ráð fyrir því að

Sjálfmiðaðir dagar
Þessir dagar eru soldið sjálfmiðaðir og fjalla um vandamál sem
venjulegir lesendur eiga sjálfsagt
erfitt með að tengja sig við, sem sé
hvernig manni tekst að klára bók,
sem hefur hvílt á manni lengi, í
tæka tíð til að koma henni á flot í
þeim farvegi sem henni er ætlað að
fara. Og þótt maður dragi sig í hlé
heldur lífið áfram með áhyggjum
og sorgum, gleði og eftirvæntingu.
Reyndar þurfa flestir að standa
skil á einhverjum tímabundnum
verkefnum. Nemendur þurfa að
skila ritgerðum. Vinnandi fólk
skýrslum. Ljúka þarf ákveðnum
verkum á ákveðnum tíma. Og þá er
í flestum tilvikum gott ráð að gera
það sem maður getur til að geta
helgað sig verkinu og forðast sem
mest utanaðkomandi áreiti.
Versta áreitið í mínu tilviki er að
ég tilheyri þeim fyrirlitna og frumstæða hópi manneskja sem hafa
gaman af fótbolta, og núna er boðið
upp á fjóra klukkutíma af knattspyrnu frá Evrópumeistaramótinu.
Að leyfa sér þann munað að
gleyma sér yfir hinni fögru íþrótt
nokkra sæta sumardaga í röð hefur
þó þá refsingu í för með sér að
maður verður að hlusta á þuli og
gesti þeirra „lýsa leikjunum“ sem
maður er, jú, að horfa á.
Flestar þessar lýsingar eru
afskaplega dapurlegar, þvoglulegar í málfari og hugsun. Það setur
að mér hroll við að vita að ef ég læt
undan fótboltaáhuga mínum verður mér refsað fyrir með því að
heyra orðið „klárlega“ endurtekið
á nokkurra setninga fresti í 90 mínútur.
Þar er „klárlega“ um misnotkun
á málinu að ræða og flokkast undir
pyntingar.

Þú hefur
GSM banka S24
í hendi þér
...hvar og hvenær sem er
Helstu kostir:
• Styður 3G
• Tengist í gegnum internettengingu
• Það skiptir ekki máli hjá hvaða símafyrirtæki þú ert í viðskiptum
• Valmyndir eru með sama birtingarformi og í Netbanka S24

Hvað er hægt að gera?
• Sjá stöðu reikninga og kreditkorta
• Millifæra
• Greiða reikninga
...og margt fleira

Þú einfaldlega slærð inn m.s24.is
eða gsm.s24.is í símann þinn og
skráir þig inn.

www.s24.is

533 2424 – Sætún 1

Einn, tveir og þrír 312.238

Þú notar sama notendanafn
og lykilorð og í Netbanka S24.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hannes Sigurðsson
Rafvirkjameistari, Álfheimum 68,

lést að heimili sínu þann 5. júni 2008. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sigurást Sigurjónsdóttir
Sigurjón Hannesson
Ragnhildur B. Erlingsdóttir
Grímur Hannesson
Guðrún Norðdahl
Sigurður Hannesson
Lóa María Magnúsdóttir
Ragnhildur D. Hannesdóttir
Þórólfur Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæru eiginkonu, móður, tengdamóður
og ömmu,

Elísabetar Ólafsdóttur
Kirkjuvegi 82, Vestmannaeyjum,

er andaðist 2. júní sl. á Landspítalanum í Fossvogi.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sjúkrahúss
Vestmannaeyja fyrir góða umönnun og hlýhug.

DONALD TRUMP VIÐSKIPTAJÖFUR ER 62 ÁRA.

„Hugsaðu stórt ef þú
ætlar að hugsa á annað
borð.“
Donald Trump er bandarískur milljónamæringur og
viðskiptajöfur.

Þorkell Rúnar Sigurjónsson
Sigríður Þóranna Þorkelsdóttir Hujat Suleimani
Sigurjón Þorkelsson
Anna Sigríður Gísladóttir
Ólafur Helgi Þorkelsson
Gunnfríður Björnsdóttir
og barnabörn.
timamot@frettabladid.is

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

Ingólfur Reimarsson
bóndi, Innri-Kleif, Breiðdal,

sem lést sunnudaginn 8. júní, verður jarðsunginn frá
Heydalakirkju mánudaginn 16. júní kl. 14.
Ingunn Gunnlaugsdóttir
börn, tengdabörn,
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ólafur Bergsson
Laugalæk 46, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 12. júní á heimili sínu.
Þóra Stefánsdóttir
Þóra Andrea Ólafsdóttir
Stefán Ólafsson
Kolbrún Ólafsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
Sólrún Ólafsdóttir
afabörn og langafabörn.

Haraldur Haraldsson
Ingunn Magnúsdóttir
Magnús Sigurðsson
Fjalar Kristjánsson
Gunnar Sigmundsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Bóasson
frá Borg Njarðvík, Borgarfirði eystri,

lést miðvikudaginn 11. júní á Heilbrigðisstofnun
Austurlands. Útförin fer fram frá Bakkagerðiskirkju
föstudaginn 20. júní kl. 14.00.
Björg Sigurðardóttir
Jakob Sigurðsson
Jóhann Helgi Sigurðsson
Jón Helgason
og barnabörn.

Páll Haraldsson
Margrét B. Hjarðar
Lára Ríkharðsdóttir
Kristjana Björnsdóttir

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Sigurður Þór Garðarsson
Hólabraut 14, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
mánudaginn 16. júní kl. 13.10. Blóm og kransar vinsamlega afbeðin en þeim sem vildu minnast hans er
bent á Hauka í horni. Reiknr. 1101-26-484 kt. 670281
0279.
Grétar M. Garðarsson
Kristinn G. Garðarsson
Særún Garðarsdóttir

Soffía G. Karlsdóttir
María K. Sigurðardóttir
Magnús Jóhannsson.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
við andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og systur,

Brynhildar Jensdóttur
(Lillu)
Lækjasmára 6, Kópavogi.
Anna Gísladóttir
Jens Gíslason
Brynhildur Jóna Gísladóttir
barnabörn, barnabarnabörn
Jensína Jensdóttir.

Eiríkur Þór Einarsson
Hafdís Jónsdóttir
Guðjón Arngrímsson

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Esther Jónsdóttir
Hringbraut 50, áður til heimilis að
Grýtubakka 4, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Langholtskirkju
mánudaginn 16. júní kl. 13.00.
Ágúst Arason
Haukur Ágústsson
Kristín Auðunsdóttir
Guðrún Edda Ágústsdóttir
Hróbjartur Ágústsson
Sigríður Oddsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug
við fráfall bróður okkar, mágs og frænda,

Halldórs Gestssonar
frá Syðra-Seli.

Sérstakar þakkir til sveitunga hans fyrir vináttu, og
virðingu sem honum var sýnd á útfarardegi.
Systkini hans og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför ástkærs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Kristins P. Michelsen

Legsteinar
í miklu úrvali

• Vönduð vinna

Steinsmiðja

REIN

• Viðarhöfða 1
• 110 Reykjavík
• c 566 7878
• Netfang: rein@rein.is

Skólabraut 3, Seltjarnarnesi.

Sértaklegar þakkir til Einars og alls annars starfsfólks á deild 13D Landspítala Hringbraut og deild K1
Landakotsspítala. Guð blessi ykkur öll.
Margrét Þorgeirsdóttir
Karl G. Kristinsson
Jóhanna Sigurjónsdóttir
Kristín B.K. Michelsen
Magnús Sigurðsson
Sólveig H. Kristinsdóttir
Björn St. Bergmann
Anna Karen Kristinsdóttir
Gestur Helgason
afa- og langafabörn.

BLÓMLEGT LISTASUMAR Ellen Fodstadt verkefnastjóri og Þuríður Helga

Kristjánsdóttir skrifstofustjóri segja að sumarið í Norræna húsinu verði
sérstaklega viðburðaríkt þetta árið, enda afmælisár. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NORRÆNA HÚSIÐ: FJÖRUTÍU ÁRA

Svipmynd Aalto
Norræna húsið fagnar á þessu ári fjörutíu ára afmæli og
hefjast hátíðahöldin með opnun tveggja sýninga laugardaginn 14. júní.
„Norræna húsið á afmæli 24. ágúst en við byrjum að
fagna því nú með tveimur sýningum. Það er annars vegar
sýning á byggingalist Alvars Aalto en þar eru meðal annars húsgögn, ljósmyndir og teikningar sem sýna hvernig
hann hefur unnið sínar hugmyndir. Þetta er farandsýning
sem fer um allan heim. Hins vegar er það sýningin 5x8 1968 en sú sýning er fyrst í röð fimm sýninga um starfsemi
hússins á áratuga afmælum þess fram til dagsins í dag,“ útskýrir Þuríður Helga Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri Norræna hússins.
Hugmyndin um Norræna húsið kom fram um 1960 frá
stjórn Norrænu félaganna. Hún var síðar rædd á fundi norrænna mennta- og menningarráðherra sem voru allir miklir áhugamenn um norrænt samstarf. Alvar Aalto var fenginn til að hanna Norræna húsið og því er við hæfi að hans
sé minnst nú á afmælinu. „Hann valdi húsinu stað og vildi
strax að það bæri svip íslenskrar náttúru. Sýningin er unnin
af Alvar Aalto-akademíunni í Finnlandi og kallast Hugmyndir í við en viðurinn leikur mikilvægt hlutverk í byggingarlist Alvars Aalto. Á sýningunni gefur meðal annars
að líta upprunaleg líkön úr skjalasafni Aaltos,“ segir Þuríður. Össur Skarphéðinsson mun opna sýninguna og Marit
Toivanen frá Alvar Aalto-akademíunni flytur ávarp. „Síðan
eru fyrirlestrar um arkitektúr í allt sumar meðan á sýningunni stendur,“ segir Þuríður áhugasöm.
Norræna húsið opnaði 24. ágúst 1968, í miðri blómabyltingunni, en með sýningunni 5x8 - 1968 verður opnunarársins minnst. „Þetta er sýning sem við skipuleggjum og er
sýningin sem opnuð er í dag sú fyrsta í röð fimm sýninga
um starfsemi hússins á áratugaafmælum þess til dagsins í
dag. Þetta eru þá árin 1968, 1978, 1988, 1998 og loks 2008,“
útskýrir Þuríður og bætir við: „Þema sýninganna eru þessir
áratugir og verða til dæmis heimildarmyndir um Víetnamstríðið og hægt verður að fara í unglingaherbergið þar sem
kynnast má þeirri menningu sem var í algleymingi á þessum tíma.“ Auk þessa er fjallað um opnun Norræna hússins,
bygginguna sjálfa og hvaða sýningar voru í gangi við opnun
og hverjir réðu för.
Ávallt er fjölbreytt menningardagskrá í gangi í Norræna
húsinu en hún verður með einkar blómlegum hætti í sumar
vegna afmælisins. „Reyndar miðast dagskráin á sumrin
frekar við ferðamenn og á veturna meira við Íslendinga.
En það er alltaf spennandi dagskrá í gangi. Í ágúst verðum
við með heljarinnar afmælisdagskrá og verða þá sérstök
skemmtikvöld tengd áratugunum frá afmælinu þar sem
kennir ýmissa grasa.“ Þessir menningartengdu viðburðir koma úr mörgum og mismunandi geirum eins og tónlist,
myndlist og bókmenntum en nánari dagskrá má nálgast á
heimasíðu Norræna hússins, www.nordice.is.
hrefna@frettabladid.is
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Langar að leika ræningja
Sigurður Hrannar Hjaltason hefur alla tíð haft nóg fyrir stafni. Aðeins fjögurra ára gamall fór hann að æfa samkvæmisdans
eftir hvatningu frá ömmu sinni, byrjaði svo að spilaði fótbolta, var í skátunum og bar út blöð. Hann segist vera sannkallaður
hrútur, er þrjóskur, mikill keppnismaður og framkvæmir það sem hann ætlar sér. Alma Guðmundsdóttir hitti Sigurð Hrannar og
forvitnaðist um þennan unga og efnilega leikara.

É

g hef alltaf
verið
rosalega
athyglissjúkur og
hef gaman
af því að vekja athygli
á meðal fólks, en ég
fór í Versló því ég ætlaði alltaf að verða viðskiptafræðingur. Ég
ætlaði ekki að fara í
neina söngleiki og
vissi varla af þeim
þegar ég byrjaði í
skólanum,“ segir Sigurður Hrannar um
upphaf leiklistaráhugans. „Mágur minn var
að klára viðskiptafræði á þessum tíma
ég leit mikið upp til
hans. Hann var svona
gaur sem var með allt
á
hreinu,
svona
„Brandon í Beverly
Hills“ í mínum augum
og ég vildi feta í hans
fótspor. Dansinn tók
svo mikinn tíma að ég
fór ekki einu sinni í
prufur fyrir söngleikinn Dirty Dancing sem
var settur upp á mínu
fyrsta ári,“ segir Sigurður. Hann byrjaði
ungur að æfa samkvæmisdans, en útilokar þó ekki að leiklistarbakterían
hafi
eflaust alltaf blundað
einhvers staðar undir
niðri án þess að hann
hafi vitað af því.
„Ég æfði dans í
Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar og ég man að frá svona ellefu ára til fimmtán ára aldurs,
þegar ég var sem mest í dansinum, hjólaði ég úr Vesturbænum
þar sem ég bjó og upp í Kópavog
til að fara á dansæfingar eftir
skóla. Þar var ég svo fram á
kvöld nánast alla daga vikunnar,“ segir Sigurður, sem æfði
samkvæmisdans í ein tólf ár.
„Þegar ég var sautján ára var ég
kominn með alveg nóg og ákvað
að hætta, en ég er viss um að
dansinn hafi nýst vel í gegnum
árin.“
Á sínu öðru ári í Verslunarskólanum fékk Sigurður fyrst
tækifæri til að spreyta sig í leiklistinni. „Þegar ég komst inn
eftir dansprufur fyrir Thriller
spurði Gunnar Helgason leikstjóri mig hvort ég gæti leikið og
leist greinilega það vel á mig að
hann lét mig hafa hlutverk. Ári
síðar fékk ég svo hlutverk í
Thriller og síðan í Wake Me Up.
Það má eiginlega segja að áhuginn hafi kviknað fyrir alvöru á
þessum tíma. Ég fann að þetta
var það sem ég vildi gera, en mig
langaði samt líka að prófa að
vera hinum megin við borðið og
á mínu síðasta ári í skólanum
varð ég formaður nemendaráðs.
Við settum upp Slappaðu af í
Borgarleikhúsinu sem var rosalega stórt verkefni og ég sinnti
náminu lítið sem ekkert á meðan.

Mér fannst
námið bara
vera eitthvert rugl,
að vera
látinn liggja
á gólfinu,
andandi
heilu og
hálfu dagana, gefandi
frá mér einhver hljóð
og hlaupandi um
í svörtum
gammósíum
út um allt.

Ég bjó eiginlega bara
niðri í nemendakjallara, fór í sturtu í leikfimiklefanum og svo
aftur út í daginn,“
segir
Sigurður
og
minnist þess að hafa
varla farið heim til sín
í tvær vikur. „Þegar
lokaprófin nálguðust
um vorið áttaði ég mig
á því að ég hafði ekki
verið í skólanum frá
því í nóvember. Ég
mætti síðustu tvær
vikurnar fyrir próf og
lærði eins og brjálæðingur.
Kennararnir
sýndu þessu sem betur
fer mikinn skilning og
ég náði öllu.“

Leikrænn sundlaugarvörður
Eftir
stúdentsprófið
tók við mikil vinna hjá
Sigurði þar sem viðskiptafræðiáhuginn
fékk að blómstra. „Ég
fór að vinna með Samúel Jóni Samúelssyni
að því að koma fyrirtækinu
í
kringum
Frostrósir á laggirnar.
Við vorum þrír strákar
í turninum í Garðastræti, gáfum út fimm
plötur, héldum fyrstu
Frostrósatónleikana í
Hallgrímskirkju
og
Quarashi-tónleika
í
Laugardalshöllinni.
Þetta var mikið ævintýri, en þegar leið að
jólum vorum við bara
orðnir tveir, alveg að drukkna í
vinnu. Ég þurfti að gera upp við
mig hvort ég vildi halda áfram
og eftir jólin ákvað ég að breyta
um stefnu. Þá gerðist ég sundlaugarvörður í Vesturbæjarlauginni þar sem mamma er að vinna
og var þá farinn að leiða hugann
að því að fara í inntökupróf í
Leiklistarskóla Íslands. Gunni
Helga hvatti mig eindregið til að
fara og hjálpaði mér að undirbúa
mónólóg. Ég ákvað að slá til og
var þarna í turninum í Vesturbæjarlauginni að fara með einhverja mónólóga á meðan ég
horfði yfir laugina,“ segir Sigurður og hlær.
„Ég komst í gegnum fyrstu
umferðina í prufunum en datt
svo út. Þá var ég reyndar búinn
að frétta að Rose Bruford College í London væri að fara að
halda áheyrnarprufur helgina
eftir, svo ég ákvað bara að skella
mér þangað. Það var ekkert mál
að fara með Shakespeare-mónólóginn á ensku, en mig vantaði
eitthvað nýlegt og Gunni Helga
var ekki lengi að redda því. Þá
var nýbúið að þýða Sellófón yfir
á ensku fyrir konuna hans, Björk
Jakobsdóttur, sem fjallar aðallega um konu og hennar kynfæri.
Mér fannst þetta frekar undarlegt, en lærði samt mónólóginn.
Svo stóð ég þarna í prufunum,
ungur maður, talandi um píkuna
á sér. Dómarinn sprakk svo bara

➜ Í HNOTSKURN
Stjörnumerki: Hrútur
Fæðingardagur: 22. mars 1982
Besti tími dagsins: Nóttin
Diskurinn í spilaranum: Ástin er diskó, lífið er pönk
Uppáhaldsmaturinn: Kjúklingarétturinn hennar Herdísar
Uppáhaldsdrykkurinn: Bjór
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Entourage
Mesta freistingin: Að eyða peningum
Hverju myndirðu sleppa ef þú þyrftir að spara? Að eyða peningum
Draumafríið? Næsta sumar á sólarströnd með litla erfingjanum.

SIGURÐUR HRANNAR HJALTASON Leikur í ástin er diskó, lífið er pönk og á von á sínu fyrsta barni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

úr hlátri og tveimur vikum
seinna fékk ég að vita að ég hefði
komist inn í skólann,“ segir Sigurður.
„Þegar ég kom út um haustið
leist mér samt ekkert á þetta og
langaði eiginlega bara heim eftir
fyrstu vikurnar. Mér fannst
námið bara vera eitthvert rugl,
að vera látinn liggja á gólfinu,
andandi heilu og hálfu dagana,
gefandi frá mér einhver hljóð og
hlaupandi í svörtum gammósíum
út um allt. Ég var einhvern veginn ekki búinn að kveikja á því
hvað leiklistarnám er og hélt að
ég væri bara að fara að læra að
leika, en svo útskýrði þetta sig
seinna meir og þegar upp er staðið voru þetta þrjú frábær ár.“

Gott að vera lágvaxinn
Framundan eru spennandi tímar
hjá Sigurði því hann á von á sínu
fyrsta barni í lok júní ásamt kærustu sinni Herdísi Önnu Ingimarsdóttur sem nemur viðskiptafræði í Háskóla Íslands.
„Loksins getur maður farið að
hugsa um eitthvað annað en rassgatið á sjálfum sér og hætt að

setja sig alltaf í fyrsta sæti. Ég
er mjög spenntur fyrir þessu,“
segir Sigurður, sem hefur haft
nóg fyrir stafni síðastliðin tvö ár,
en hann hefur meðal annars leikið í Patreki 1,5, Leitinni að jólunum og Skilaboðaskjóðunni, og
leikstýrði á sama tíma leiksýningu Verslunarskólans, Allir á
svið. Síðan í fyrra hefur hann
verið ársráðinn leikari hjá Þjóðleikhúsinu og leikur nú í sýningunni Ástin er diskó, lífið er pönk,
en rétt áður en Sigurður útskrifaðist frá Rose Bruford College
fékk hann sitt fyrsta hlutverk og
kom því fyrr til landsins en til
stóð.
„Ég fórnaði útskriftinni í skólanum til að koma heim og leika í
Patreki 1,5 því ég vissi að það
gæti verið erfitt að fá hlutverk
eftir námið. Þó svo að ég hefði
lokið við þriggja ára nám fannst
mér ég fyrst læra að verða leikari í Patreki. Sýningin gekk
vonum framar, við sýndum úti
um allt land og enduðum á þremur sýningum á stóra sviði Þjóðleikhússins,“ segir Sigurður og
útskýrir að það hafi verið fyrir

tilstilli Gunnars Helgasonar að
hann fékk hlutverkið. „Hann er
án efa maðurinn á bak við það að
ég er að leika í dag og það má
hálfpartinn segja að ég sé bara
vörumerkið hans,“ segir Sigurður og hlær.
Hvert er svo draumahlutverkið? „Fyrsta leikhúsupplifunin
mín var Kardimommubærinn
þegar ég var sjö ára. Sýningin
sat rosalega í mér og ég var eldhræddur lengi á eftir, því það
kviknaði í turninum og mér
fannst það svo raunverulegt. Það
stendur til að setja upp Kardimommubæinn á næsta ári, svo
það væri ákveðinn draumur að
leika einn af ræningjunum. Ég
sagði við sjálfan mig að ég myndi
gefa leiklistinni tvö ár eftir að ég
kæmi frá London og nú eru þessi
tvö ár liðin. Ég er búinn að vera
mjög heppinn með hlutverk og
ég er smám saman að komast á
þann stað sem ég vil vera á. Það
hefur ekki síður verið mér til
framdráttar hversu lágvaxinn ég
er og ég er mjög þakklátur fyrir
það,“ segir Sigurður að lokum og
brosir.
alma@frettabladid.is
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Orrustan um Hvíta húsið 2008
Ljóst er að forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í ár verða sögulegar. Í fyrsta sinn er maður af afrískum uppruna í framboði fyrir
annan stóru flokkanna og mótherji hans er líka óvenjulegur frambjóðandi síns flokks. Auðunn Arnórsson lýsir keppinautunum.

JOHN MCCAIN

BARACK OBAMA

Repúblikaninn sem
fer sínar eigin leiðir

Mælskt eftirlæti
Evrópumanna

J

B

ohn McCain á það sameiginlegt með
Barack Obama að hafa við upphaf
prófkjörsbaráttunnar í vetur ekki
verið talinn sigurstranglegur. Enda
er hann að mörgu leyti óvenjulegur
frambjóðandi Repúblikanaflokksins,
einkum þar sem hann hefur á sínum
langa ferli sýnt mikið pólitískt
sjálfstæði og vikið oft frá flokkslínunni. En
sú virðing sem hann nýtur sem stríðshetja
og sómakær stjórnmálamaður gera hann að
mótherja sem demókratar verða að taka
alvarlega.
Nú þegar repúblikanar eru að ljúka síðara
kjörtímabilinu við völd í Hvíta húsinu og
fráfarandi forseti, George W. Bush, nýtur
minni almenningshylli vestra en nokkur
forseti hefur gert frá því mælingar hófust,
er ekki að undra að almennt sé litið svo á að
frambjóðandi repúblikana muni eiga á
brattann að sækja í kosningabaráttunni
fram til forsetakosninganna 4. nóvember.
Þessi veika staða repúblikana fyrir þessar
forsetakosningar endurspeglaðist strax í því
hve fátt var um viðurkennda þungavigtarmenn í prófkjörsbaráttu þeirra í vetur.
Fyrirfram þótti Rudolph Giuliani, fyrrverandi borgarstjóri New York, vera sigurstranglegastur í þeim hópi, en hann reyndist
misreikna sig hrapallega við val á prófkjörsstrategíu og var snemma úr leik. Eftir það
átti McCain tiltölulega auðvelt spil að
tryggja sér útnefninguna, sem gerðist strax
í febrúar. Hann og Repúblikanaflokkurinn
hafa þannig haft visst forskot á demókrata
að undirbúa forsetakosningabaráttuna sjálfa
síðustu mánuði. En það forskot nýttist
reyndar lítið þar sem öll fjölmiðlaathyglin var á flokkssystkinaslag
þeirra Clinton og Obamas. Þar
sem sá slagur var á köflum
allhatrammur mun það
eflaust taka nokkurn tíma
að sameina flokkinn að
baki sigurvegaranum.
McCain hófst enda
tafarlaust handa við að
biðla til stuðningsfólks
Hillary Clinton, ekki sízt
úr hópi eldri kvenna sem
margar kváðu vera býsna
fráhverfar Obama.
McCain á reyndar jafnvel
enn frekar en Obama við
þann vanda að etja að hafa
ekki eigin flokk sameinaðan
að baki sér. Hann er allt annað
en óskaframbjóðandi hins
öfluga þrýstihóps
kristinna íhaldsmanna. Richard
Land, forseti
sambands
baptista í
Suðurríkjum
Bandaríkjanna, segir
að hann
hafi heyrt
sitt fólk
segja: „John
McCain var
ekki mitt
fyrsta val, John
McCain var ekki mitt
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annað val, John McCain var ekki mitt þriðja
val. En ég vel samt frekar þriðja flokks
slökkviliðsmann en fyrsta flokks brennuvarg.“ Og hans fólk álíti Obama vera fyrsta
flokks brennuvarg. Repúblikanar gera
sér væntanlega einnig grein fyrir
því að ef frambjóðandi þeirra á
að hafa nokkurn möguleika á
sigri undir ríkjandi
kringumstæðum þurfi sá
að geta höfðað til víðari
kjósendahóps en
kjarnafylgis Repúblikanaflokksins. Og John
McCain er einmitt
þannig frambjóðandi.
McCain verður 72 ára
í ágúst í sumar. Nái hann
kjöri verður hann þar
með elzti maðurinn sem
tekið hefur við bandaríska forsetaembættinu.
Sá elzti hingað til var
Ronald Reagan, en hann
var 69 ára þegar
hann var kjörinn
árið 1980. Hann var
síðan við völd
fram á 78.
aldursár sitt.
Til að sýna hve
langlífi er
mikið í
fjölskyldu
sinni
hefur
McCain
gjarnan
móður
sína
háaldraða með sér á
kosningafundum.

arack Hussein Obama,
þeldökki öldungadeildarþingmaðurinn frá Illinois,
uppfyllir nærri því öll
óskaskilyrðin sem Evrópumenn almennt setja fyrir
bandarískan forsetaframbjóðanda: Hann
er vitsmunamaður, háskólamenntaður,
mælskur, enginn valdafíkill og – það sem
skiptir öllu – demókrati. Það mætti líka
orða það þannig að hann stendur fyrir
algerlega andstæðan pól við George W.
Bush, sem er sá Bandaríkjaforseti sem
hefur slegið öll met í óvinsældum, ekki síst
meðal Evrópubúa.
Frá því Obama tók að veita Hillary
Clinton – frambjóðandanum sem fyrirfram
voru taldar yfirgnæfandi líkur á að hlyti
útnefninguna að þessu sinni – alvöru
samkeppni í prófkjörsslagnum hefur
kastljós heimsathyglinnar beinzt að þessu
afburða mælska og óvenjulega glæsimenni. Samanburður við þann bandaríska
forseta sem Evrópumenn hafa haft allra
mestar mætur á – John. F. Kennedy – varð
daglegt brauð í fjölmiðlum.
Um Kennedy má reyndar segja að það sé
spurning hvort þokki hans og fagmannleg
ræktun ímyndar hans eftir að hann var
myrtur setji í skuggann spurninguna um
það hverju hann kom í verk sem forseti.
Þar sem honum gáfust aðeins þrjú ár í
embætti er líka erfitt að svara þeirri
spurningu fyllilega með sanngjörnum
hætti. Þar sem Obama hefur líka aðeins
setið í þrjú ár á Bandaríkjaþingi er erfitt
að meta hann af verkum hans með sanngjörnum hætti. Það sýndi sig hins vegar í
prófkjörsbaráttunni gegn Hillary
Clinton að áherzla hennar á
reynslu reyndist vopn sem
snerist frekar gegn henni
sjálfri, á meðan áherzla
Obama á umskipti og
„nýjar leiðir“ til að iðka
stjórnmál í Washington
virtist verka trúverðugri einmitt vegna þess
að hann væri ekki búinn
að sitja það lengi á þingi
að hann væri orðinn
samdauna hinu
spillta hagsmunapots-andrúmslofti
ganganna á Capitolhæð.
Því meðal bandarískra
kjósenda virðist sú pólitík
sem iðkuð hefur verið í Washington síðustu áratugina vera
orðin mjög óvinsæl. Kjósendur
eru greinilega orðnir þreyttir á
hinu síendurtekna gelda karpi
fram og aftur um sömu deilumálin á
borð við fóstureyðingar,
stofnfrumurannsóknir,
giftingar samkynhneigðra,
skatta og skotvopnaréttindi.
Kjósendur eru opnir fyrir
frambjóðendum, sem nálgast
ný mál með nýstárlegum
hætti. Eða eru að minnsta
kosti öðruvísi en þeir
stjórnmálamenn sem
hafa sett mest mark sitt
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á stjórnmál í Washington síðustu tuttugu
árin – Bush og Clinton.
Á þessu græddi Obama
augljóslega. En hvort það
dugar til að fleyta honum
alla leið inn í Hvíta húsið
á eftir að koma í ljós. Til
að sýna og sanna að
hann sé þess verðugur
að gegna valdamesta
embætti heims þarf
hann þó að gera
meira en slá um
sig með vel
hljómandi
frösum. Víst er
að á næstu
mánuðum verður
mjög náið fylgzt
með því hvernig hann
hyggst beita því valdi sem
hann hefur nú umboð
Demókrataflokksins til að
sækjast eftir.

FRÉTTABLAÐIÐ/GRAPHIC NEWS

AF ÓHRÓÐRI
Eins og varla kemur á óvart þarf fyrsti þeldökki frambjóðandinn
sem getur gert sér raunverulegar vonir um að ná kjöri til að
gegna valdamesta embætti heims að þola óhróður og baktal af
ýmsu tagi. Til að mæta þessu vandamáli hefur kosningabaráttulið hans stofnað vefsíðuna www.fightthesmears.com, þar sem
hinar ýmsu ósönnu fullyrðingar, sem sagðar eru um hann eða
hans nánustu í því skyni að níða skóinn af frambjóðandanum,
eru raktar og hraktar.
Ein lífseigasta fullyrðingin af þessu tagi er að Obama sé múslimi. Önnur útbreidd dæmi um slíkar fullyrðingar eru að í bókum
hans sé að finna æsingaáróður gegn hvítum og að hann neiti að
sverja eið við stjórnarskrá Bandaríkjanna.
Nýjasta fullyrðingin er að Michelle, eiginkona Obamas, hafi
notað orðið „whitey“, niðrandi orð um hvíta, í ræðu við guðs-

þjónustu í söfnuðinum sem þau tilheyrðu, Trinity United Church
of Christ í Chicago, en sá hefur orðið mjög umdeildur vegna
pólitískra ummæla sem prestur safnaðarins, Jeremiah Wright,
hefur látið frá sér fara, svo sem um meint samsæri Bandaríkjastjórnar gegn blökkumönnum.
Reyndar hefur John McCain sannarlega fengið sinn skammt
af uppspunaóhróðri um sig í kosningabaráttu. Þegar prófkjörsbarátta McCains við George W. Bush um forsetaframboðsútnefningu Repúblikanaflokksins árið 2000 stóð sem hæst
skutu upp kollinum sögur um að Bridget dóttir hans, sem er
dökk á brún og brá, væri afkvæmi framhjáhalds McCains með
svartri barnfóstru (hið rétta er að Bridget er ættleidd frá Bangladess). Sögusagnirnar gengu svo langt að halda því fram að eiginkona McCains, Cindy, væri eiturlyfjafíkill, að hann sjálfur væri

ekki allt of viss um kynhneigð sína og væri í andlegu ójafnvægi
sem rekja mætti til stríðsfangatíðar hans í Víetnam, ásamt öðru.
Talsmenn kosningabaráttu Bush harðneituðu að hafa átt þátt
í að koma þessum sögusögnum af stað, en þeir sem til þekkja
segja handbragð áróðursmeistara Bush til margra ára, Karls
Rove, hafa verið óyggjandi.
Vegna þess hve McCain hefur sjálfur sára reynslu af slíkum
spunaáróðri má ætla að hann vilji ekki að sínir menn beiti slíkum aðferðum í baráttunni sem framundan er við Obama. Það er
hins vegar eins víst að menn eins og útvarps-æsingamaðurinn
Rush Limbaugh og aðrir áróðursmenn repúblikana láti þann
vilja McCains sér í léttu rúmi liggja og hiki ekki við að beita
öllum brögðum til að koma höggi á hinn sögulega óvenjulega
mótherja í slagnum um Hvíta húsið.

LEIFSSAFN OPNAÐ

FLOTT Í SÓLINNI

Leifssafn í Dölum verður
formlega vígt í sumar. Þar
verður ferðum þeirra feðga,
Eiríks rauða og Leifs Eiríkssonar, gerð skil í máli og
myndum.

Gömlu gleraugun geta orðið
að flottum sólgleraugum ef
skipt er um gler í þeim.
Í Linsunni má líka kaupa
gleraugu úr gömlum lager
og láta breyta í sólgleraugu.
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Þótt Hafsteinn sé veikur fyrir hraðskreiðum bílum hefur hann aldrei
verið tekinn fyrir of hraðan akstur. Viperinn er af árgerð 2006.

Snýst um fleira en að keyra
Að setjast inn í Dodge Viperinn hjá Selfyssingnum Hafsteini Þorvaldssyni er svipuð tilfinning
og að smeygja sér í rússíbana sem rennur mjúklega af stað en er svo til alls vís.
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Viperinn hans Hafsteins er 510 hestöfl og með 10
sílindra 8,3 vél. Hann er sagður 3,9 sekúndur upp í
100 kílómetra hraða og er með hámarkshraða upp á
317. Dekkin eru hátt í hálfur metri á breidd, heita 345
og kosta hundrað þúsund kall stykkið. „Ég fann þennan bíl á netinu og IB á Selfossi flutti hann inn. Hann
er af árgerð 2006 og bara keyrður 5500 kílómetra.
Mig hefur alltaf langað mest í Porche en Viperinn er
eins mikill alvörusportbíll og hægt er að fá,“ segir
Hafsteinn og útskýrir það nánar. „Þetta er bíll með
svakalega eiginleika fyrir þá sem kunna með hann að
fara. Hann liggur svo vel. Svo er hann fisléttur. Menn

geta náð flottum brautatímum á Porche þó þeir kunni
ekkert að keyra en þessi er hvorki með spólvörn né
skriðvörn þannig að aksturinn krefst leikni.“ Spurður hvort hann hafi einhverja aðstöðu til að spretta úr
spori svarar Hafsteinn: „Nei, það vantar alveg svæði
til að keyra svona bíla á en ég er punktalaus og hef
ekki verið tekinn fyrir of hraðan akstur. Maður fær
samt ekkert út úr svona bíl nema brjóta lög.“
Hafsteinn kveðst hafa bíladelluna í genunum, bæði
faðir hans, bróðir og afi séu haldnir henni líka. Hann
keypti Viperinn í fyrravor. „Það var á svipuðum tíma
og ég eignaðist tvíbura þannig að tímasetningn var
ekki sú besta,“ segir hann pínu vandræðalegur og
kveðst lítinn tíma hafa til að keyra gæðinginn því
hann reki garðþökusölu og þar sé brjálað að gera á
sumrin. „En bíladellan snýst um svo margt annað en
keyra,“ segir hann. „Hluti af henni felst í að horfa á
bílana.“
gun@frettabladid.is
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29,5%

– mest lesna atvinnublað landsins
Allt, atvinnublað Fréttablaðsins er með 77,8% meiri lestur
en atvinnublað Morgunblaðsins.

Allt sem þú þarft...

Allt, Atvinna

Atvinna, Morgunblaðið

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgina, 18–49 ára. Könnun Capacent í febrúar–apríl 2008.

52,46%

Allt, atvinnublað Fréttablaðsins

...alla daga
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Húslyklarnir okkar eru oft til vandræða þegar farið er í
ferðalög. Við þurfum ekki á þeim að halda en megum samt alls
ekki týna þeim. Best er að setja þá alla á einn ákveðinn stað og
hreyfa þá ekki til fyrr en við komum heim aftur.

Byssa og stöng á hafi úti
Rétt utan við bæinn í Eskifirði skagar Mjóeyri út í hafið.
Þaðan er lagt út í ævintýr til
sjós og lands fyrir litla og stóra
hópa.
Hvataferðir verða æ vinsælli
meðal fyrirtækja og hópa til að
efla og styrkja samvinnu einstaklinganna. Á Mjóeyri stendur gistihús og rétt handan þess gamalt
sjóhús sem áður var notað til
síldarvinnslu, en þegar gengið er
inn um dyr þess er það eins og að
taka mörg skref aftur í tímann.
„Í sjóhúsinu er hægt að eiga notalega stund og grilla afla dagsins í
góðra vina hópi,“ segir Berglind
Steina Ingvarsdóttir, líffræðingur
og eigandi ferðaþjónustunnar og
gistiheimilisins Mjóeyrar við Eskifjörð.
„Í hvataferðum hefur verið vinsælt að fara út á fjörðinn í litlum
bátum með sjóstöng, keppa á milli
báta í róðri og afla. Einnig er farið
út á rúmsjó á trillum til að skjóta
svartfugl, en veiðar eru áhugaverður kostur í hvataferðum,“
segir Berglind, sem býr til dagskrá
sem hentar hverjum og einum hópi
þegar kemur að hvataferðum.
„Veiðitímabil eru árstíðabundin
og þannig förum við með hópa á
gæsir á haustin og rjúpur yfir
vetrartímann.
Hreindýraveiðar
hefjast 15. júlí, en þá má skjóta
tarfa og kýr frá 1. ágúst. Við bjóðum upp á leiðsögn hópa ásamt bílstjóra, aðstöðu fyrir verkun og

Hress hópur karlmanna með byssur á leið í svartfugl út frá Mjóeyri.
MYND/SÆVAR GUÐJÓNSSON

Mjóeyrarviti í ljósaskiptunum.
MYND/BERGLIND STEINA INGVARDÓTTIR

kælingu, og úrbeiningu þannig að
veiðimenn geti fengið kjötið seint
til síns heima, tilbúið í neytenda-

umbúðum,“ segir Berglind, en
gistiskáli Mjóeyrar er sérstaklega
hugsaður með þarfir veiðimanna í
huga.
„Til að fara í skotveiði á okkar
vegum þurfa tilætluð leyfi að vera
til taks. Hér er mikil náttúrufegurð, veðursæld og hentugt
landsvæði til ýmissa veiða, stutt á
fiskimið og nærliggjandi silungsár. Hinn þaulreyndi veiðimaður
Sævar Guðjónsson er leiðsögumaður í nær öllum okkar veiðiferðum.“
Sjá nánar á www.mjoeyri.is
thordis@frettabladid.is
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Gengið um
friðlandið
Farið verður í fuglaskoðun í
friðlandi Fuglaverndar í Flóa
í dag.

Við eldinn geta ferðamenn hlustað á sagnamenn bjóða í ferðalag aftur í tímann.

Íslenski hesturinn ásamt víkingum.

Búðardalurinn fagur, frá Skarðsströnd.

Vagga landafunda
Sögusvið Laxdælu breiðir úr
sér í Dalabyggð og þessa dagana er verið að merkja söguslóðir í máli og myndum víðs
vegar um sveitina.
„Við erum lítið en merkilegt sveitarfélag þar sem sögusvið Laxdælu breiðir úr sér. Nú erum við
einmitt að merkja þessar sögulegu slóðir Laxdælu víðs vegar
um sveitarfélagið,“ segir Helga
H. Ágústsdóttir, ferða-, menningar-, og markaðsfulltrúi Dalabyggðar, sem kallar Dalina vöggu
landafundanna.
„Eiríkur rauði bjó hér er hann
nam Grænland og Leifur sonur
hans sem fann Ameríku fyrstur
manna. Hér erum við með rústir
Eiríksstaða, frá árinu 970-980 og
hér rekum við lifandi safn í fullgerðum víkingaskála sem er
nákvæm endurgerð rústanna.
Þannig getur fólk sett sig inn í
stemningu sögualdar með því að
setjast við langeldinn og hlusta á
sagnamennina okkar. Síðan ætlum
við að opna sýningu Vínlands og
landafunda í byrjun sumars í
Leifssafni, sem verður þá formlega vígt. Þar verður ferðum

þeirra feðga gerð skil í máli og
myndum,“ útskýrir Helga og
nefnir einnig aðra merka menn
nær okkar tíma. „Skáldunum
Steini Steinarri, Stefáni frá Hvítadal og Sturlu Þórðarsyni verður
hér reistur minnisvarði í sumar.
Síðan er hér bæði æðarsetur og
golfvöllur á teikniborðinu svo
eitthvað sé nefnt. Einnig stefnum
við á að fara í Green Globe-vottunarferlið á næstunni, enda hrein
og óspillt náttúra, engar verksmiðjur og fjölbreytt fuglalíf,“
lýsir Helga og bætir við að alltaf
sé hægt að sjá erni á flugi.
Dalirnir hafa heillað fjölda
erlendra ferðamanna, en einnig
fjölmiðlafólk
hvaðanæva.
„Erlendar sjónvarpssöðvar á borð
við BBC, Discovery, National
Geographic, japanska sjónvarpinu og fjölda kvikmyndagerðarmanna hafi komið við í Dölunum.
Auk þess sem heilsíðugrein í New
York Times um heimsókn á Eiríksstaði birtist fyrir nokkrum
árum.“
Framundan er síðan héraðshátíð Dalamanna sem nefnist að
sjálfsögðu „Heim í Búðardal“ og
fer hún fram í júlí. Sjá nánari upplýsingar á www.dalabyggd.is.
rh@frettabladid.is

Einar Ó. Þorleifsson náttúrufræðingur mun ganga með gestum um
friðland Fuglaverndar við ósa
Ölfusár, norðan við Eyrarbakka, í
dag, 14. júní. Gangan hefst klukkan 17 og tekur um tvær til þrjár
klukkustundir. Mæting er við
Stakkholt.
Fuglalífið í friðlandinu er nú í
hámarki og margt áhugavert mun
efalaust verða hægt að skoða í
gönguferðinni. Lómar á hverri
tjörn, syngjandi lóuþrælar, óðinshanar og endur svo eitthvað sé
nefnt. Einnig verður litið á gróðurinn.
Fuglaskoðunarhús Fuglaverndar í friðlandinu í Flóa verður til
sýnis í gönguferðinni. Það verður
formlega tekið í notkun seinna í
sumar.
„Fólk á helst að taka með sér
kíki og vera í góðum skóm. Annað
hvort leðurskóm eða stígvélum
jafnvel. Nema það vilji verða vott
í lappirnar,“ segir Einar sem mun
kynna fólki friðlandið.

www.fm957.is

- mmf

Í friðlandi Flóans er fjölskrúðugt fuglalíf.

Þrjár góðar ástæður
til að vakna klukkan
sjö á morgnana...

BÍLALEIGUBÍLAR
SUMARHÚS Í DANMÖRKU
Ódýrari bílaleigubílar
fyrir Íslendinga.
Bílar frá dkr. 1.975.- pr. viku.
Innifalið í verði;
ótakmarkaður akstur, allar
tryggingar, engin sjálfsábyrgð.
( Afgr.gjöld á flugvöllum).
Höfum allar stærðir bíla, 5 – 7
manna og minibus 9 manna og
rútur með eða án bílstjóra.

Sumarhús
Útvegum sumarhús í
Danmörku af öllum stærðum

LALANDIA - Rødby
Lágmarksleiga 2 dagar.
Börn og fullorðnir bregða á leik í Dölunum, þar sem saga víkinganna lifnar við.

LALANDIA - Billund
Nýtt frábært orlofshúsahverfi
rétt við Legoland.
Fjölbreyttar upplýsingar á
www.fylkir.is

67% land
smanna
undir fert
ugu
hlusta á F
M957
Capacent

Leifsbúð, safnahúsið í Búðardal tekur fagnandi á móti ferðamönnum í sumar.

[
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Háir hælar setja svip sinn á allan klæðnað. Hverdagslegt útlit
breytist í sparilegt ef farið er í háa hæla.

Gamall og flottur lager
Þjóðhátíðartilboð

20%

afsláttur

Laugardag og Mánudag.

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opnunartími Laugardaga 10-17
Mán - Föst 10-18
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Auglýsingasími

– Mest lesið

Í versluninni Linsunni er enn til mikið af gömlu
gleraugum sem uppi voru í versluninni á áttunda og níunda áratuginum. Þau hafa nú verið
dregin fram aftur og eru seld sem sólgleraugu.
Sólgleraugnatískan hefur verið mjög skrautleg síðustu
ár og leita ungar stúlkur mikið í gamaldags gleraugu.
Linsan í Aðalstræti 9 lumar á skemmtilegum gleraugnalager sem er allt að 40 ára gamall. Nú hafa
gleraugun verið dregin fram aftur og sett í þau sólgler.
„Þessi gleraugu eru mjög vinsæl innan ákveðins
aldurhóps. Stelpur upp úr tvítugu koma talsvert
hingað og kaupa þau sem sólgleraugu,“ segir Kristbjörg Ólafsdóttir, verslunarstjóri Linsunnar.
Gleraugun eru í öllum regnbogans litum og með
ýmiss konar lögun. „Þetta eru gæðagleraugu frá Ítalíu
og Frakklandi frá merkjum svo sem Alain Mikli, Laura
Biagotti, Filos og Jil Sander.“ Þrátt fyrir að gleraugun
séu frá þekktum merkjum þá eru þau seld frá 4.900
krónum.
Kristbjörg segir upplagt að draga fram gömlu
gleraugun sín og setja í þau sólgler enda sólgleraugnatískan í dag mjög frjálsleg. „Ég spyr fólk oft
hvort það eigi ekki gömlu
Alain Mikli-gleraugun sín Í Linsunni er
og segi því þá að koma
til gamall lager
sem í má finna
með þau hingað og
alls konar glersetja í þau sólgler.
augu frá ýmsum
Ég gerði það með
tímabilum.
mín gleraugu
sem eru 15 ára
gömul.“
Það er sannarlega
kúnst að finna
gleraugu sem passa og
huga þarf að mörgu. „Það er aldrei það
sama sem passar fyrir alla. Ef sólgleraugun klæða þig ekki og ef þau sitja ekki almennilega á þér þá er ekkert gaman að þeim.“ Kristbjörg segir til dæmis misskilning að stóru gleraugun
sem svo vinsæl eru núna passi best á breiðum

Kristbjörg segir gömlu gleraugun oft koma mjög vel út sem
sólgleraugu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

andlitum. „Smáu andlitin eru betri fyrir stór
gleraugu. Annars er mjög einstaklingsbundið
hvaða lögun hentar
hverjum og einum.
Það geta komið
inn mæðgur sem
eru mjög líkar en
samt passa mjög ólík gleraugu á
þær. Ég held að þessi gullna
regla sem fólk lærir um
form og liti eigi ekki við
andlitið, það spilar svo
margt annað þar inn í. Ég
las einhvers staðar að ég
ætti að vera með sporöskjulaga gleraugu sem passar alls
ekki við mig,“ segir Kristbjörg sem
er greinilega reynd í brasanum enda hefur hún
valið gleraugu á fólk svo áratugum skiptir.
mariathora@frettabladid.is
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Barnabækur eða myndablöð er sniðugt að hafa með í bílinn þegar
ferðast er lengri leiðir með börn. Þau eldri geta lesið sér til skemmtunar,
á meðan þau yngri geta dundað sér við að skoða myndir.
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Íris Stefánsdóttir og Emelía Pétursdóttir fengu það skemmtilega
verkefni að hringja í eigendur
lyklakippanna og tilkynna þeim um
fundinn.

Fundnir fjársjóðir
Volvo P1800 þótti mikil glæsikerra.

Söguleg heimsókn
Þrjátíu ár eru síðan að stofnaður var aðdáendaklúbbur um
Volvo P1800-bílinn sem þótti
mikil glæsikerra.
Í tilefni af þrjátíu ára afmæli
aðdáendaklúbbs Volvo P1800 hópuðu fjörutíu og sjö eigendur Volvo
P1800 sig saman, bæði frá Sviss
og Þýskalandi, og keyrðu til höfuðstöðva Volvo í Svíþjóð.
Starfsfólk Volvo tók eftir þessu
skemmtilega atviki og var ánægt
með framtakið og þótti koma bílana athyglisverð sjón. P1800áhugamannaklúbbar frá Sviss og
Þýskalandi dvöldu í eina viku í
Svíþjóð til að fagna þessum tímamótum. Í hópnum mátti sjá margar útgáfur af bílnum eins og 35

ES, 11 P/S/E og Amazon GT. Hópurinn heimsótti svo Volvo-safnið
og þar var stillt upp fyrir myndatökur.
Volvo P1800 var fyrst kynntur
til sögunnar á bílasýningu í
Brussel 1960. Framleiðslan hófst
ári síðar og voru 46 þúsund eintök
framleidd. Fyrir þrjátíu og fimm
árum lauk framleiðslu á bílnum
eða árið 1973. Roger Moore ferðaðist um á bílnum í vinsælu sjónvarpsþáttunum um Dýrlinginn
eða The Saint og jukust vinsældir
bílsins vegna þess.
Hönnuður bílsins var Pelle
Petterson en hann var gerður að
heiðursmeðlimi sænska P1800bílaklúbbsins og er virtur víða
um heim af áhugamönnum Volvo.
- mmr

NÝLEGA FENGU TÍU VIÐSKIPTAVINIR ATLANTSOLÍU AFHENTAR
BÍLALYKLAKIPPUR SEM ÞEIR
HÖFÐU TÝNT.
Lyklakippur tapast á hinum ýmsu
stöðum, í gönguferðum, ferðalögum og verslunum. Þó skilvísir
finnendur komi þeim til lögreglunnar getur verið erfiðleikum
háð fyrir hana að átta sig á hverjir eigendurnir eru. Ef dælulyklar
frá Atlantsolíu eru á kippunum
er hins vegar vandinn minni því
á skrifstofu fyrirtækisins er hægt
að lesa af lyklunum og hafa
uppá eigendunum þannig.
Kostnaður við endurnýjun
bíllykla getur numið tugum
þúsunda króna. Til dæmis var
ávinningurinn að endurheimt
lyklakippu um 70 þúsund
krónur hjá einum viðskiptavini
Atlantsolíu sem var einn af tíu
heppnum sem fengu tapaðar
lyklakippur til baka. Allir voru
ánægðir þegar þessir fjársjóðir
voru komnir í réttar hendur. - gun

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerrusmíða
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000
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250-499 þús.

ag

Opið í d

Toyota Hiace diesel ‘00 4wd ek. 264
þ. 100% þjónusta. Tilboð. Uppl. í s.
898 4065.

Til sölu vel farinn, árg. 99 Opel Vectra
1.6GL BS 5, ek. 170 þ. Viðmiðunarverð
BGS er kr. 392.000, fæst á um kr.
160.000. Er skoðaður 2009 og á glænýjum heilsársdekkjum. S. 899 8994.

00

:
11:00-17

Yaris árg. ‘03 til sölu gegn yfirtöku + 100
þ. út. Uppl. í s. 865 1949.

Bílar á staðnum:
Til Sölu Toyota Corolla station Luna árg
‘99 1600 vél. 5 gíra beinsk. ek. 163þ
verð 350 þúsund, ekkert áhvílandi.
Uppl. í s. 825 7651.

50þkr
Bílar 3 kr
þ
- 1.000
3#!.)! 0 

Til sölu Renault Megan árg. 2005, ekinn
47 þ.km. Glæsilegur vel með farinn
fjölskyldubíll - einn eigandi.Ásett verð
1680 þ. Uppl. í s. 820 5881.

Skoda Octavia ‘07. Diesel, ek. 22 þ.km.
Verð. 1900 áhv. 1100. Uppl. s. 861
7153.

Suzuki Baleno ´00 350 þkr
Toyota Corolla´98 350 þkr
VW Golf
´97 390 þkr
Subaru Impreza 2.0 ‘98 ek. 126 þ.
Grænn og ssk., CD. Nýsk. án athugasemda. Tilboð 350 þ. S. 824 0564.

Volvo XC70 2008

Nýja útlitið, umboðsbíll, ek.4þ.km. 2.4L
Turbo dísel, leður, rafmagn + hiti í
sætum, þjófavörn, toppgrind, sjálfsk.,
aksturstölva, innbyggð barnasæti omfl.
Frábær bíll. Verð 6.590þ. Skoða skipti.
Bíll.is S. 577 3777.

Grefur, slær, mokar, plægir, tætir, borar
og margt fl. Úrval aukahluta. 3ja ára
ábyrgð. Hagstæð lán. Til afgreiðslu strax.
Til sýnis á Hellu. tym.is s. 697 3217.

Nánast gefins! Cherokee Laredo árg.
1996, ekinn 250þús. Tilvalinn vinnubíll.
Aðeins 290þús. kr. staðgreitt! Uppl. í s.
770 0077.

Opel Safira ‘00, 7 manna, ek. 140 þ. v.
280 þ. Toyota Touring ‘97 ek. 160 þ. v.
180 þ. nýsk. ‘09. S. 690 1433.
MMC Pajero árg. ‘99 diesel, ek. 134
þús. Hvítur. Verð 590 þús. Uppl. í s.
895 3026.
Glæsilegur Suzuki Swift, árg ‘05, rauður.
Ek. 36 þ.km. Fæst með yfirtöku á láni.
Uppl. s. 662 2046
Opel Astra Station ‘98. Skoðaður ‘08.
Vetrar og sumard. V.100 þ. S. 692 9672

Honda Getz árg. ‘03. Ek. 82 þ.km. 5 gíra,
þakgluggi. Bíll í toppstandi. Tilboðsverð
700 þ. Uppl. s. 862 6060 & 554 7225

-"%.:  8
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Toyota Corolla XLI árg. ‘94 ek. 179 þús.
Selst vegna flutninga erlendis. Þarfnast
viðgerða. V. 65 þús. S. 694 3828.

Hondai accent ‘98 til sölu. Selst mjög
ódýrt. Þarfnast smá lagfæringar. Uppl.
í s. 690 1057.

Suður Kóreskur vinnuþjarkur

Jeep Gr.Cherokee´95 450 þkr
Land Rover Base ´97 690 þkr
VW Passat 1.8 ´98 700 þkr

kr
.000 þ
Bílar 1 kr
þ
- 2.000

Toyota LC 90. Árg.’98. Disel. Sjálfskiptur,
8 manna. Ek. 192 þ. 33“ hækkun. Bíll
í toppstandi. Listaverð 1.450 þ. Fæst á
1.100 þ. Uppl. í s. 664 5871.

Subaru Impreza ‘99 ek. 111 þús. er í
toppstandi. Ný dekk. Tilboð eða yfirt.
lán. S. 848 3717.

MUSSO árg. ‘98 Musso árg.’98, bensín,
beinsk, ekinn 125Þús, skoðaður ‘09,
verð 320Þús. Uppl. S:8988102

Honda Stram
VW Touran
SSang Musso
Nissan XTrail
VW Passat
Honda HRV
M.Benz S320L
Lincoln Navig.
Renault Megan
BMW 3 320 D
Jeep Gr. Cher
Ford Expl.
Ford F-150

Góð sa

´04 1.390 þkr
´04 1.400 þkr
´02 1.460 þkr
´03 1.490 þkr
´02 1.490 þkr
´04 1.590 þkr
´94 1.650 þkr
´99 1.690 þkr
´05 1.740 þkr
´02 1.790 þkr
´01 1.300 þkr
´04 1.950 þkr
´05 1.990 þkr

la

Til sölu Subaru Forester ‘99. Ek. 170 þ.
Allur yfirfarinn af Ingvari Helga. Góður
bíll, v. 620 þ. Góður stgr. afsl. Uppl. í
s. 844 0357.

Úrval hjólhýsa á skrá
og á staðnum. s:567-1800

Sparneytinn ódýr Polo árg. ‘97 ek. 120
þ. Verð 150þ. S. 846 7889 & 891 8742.

Sparibaukur - Yfirtaka!

Ford Explorer Sport

Árg. ‘96 m. öllu verð 280 þ. Pontiac
Bonneville árg.’96 verð 450 þ. Báðir
toppeintök. S. 693 7141.

0-250 þús.
til sölu Toyota Corolla 2000 árgerð.sk 08
vel með farinn.k 170þ verð 200,000þ
S:8238521
Ford Explorer XLT árg. 12/’06 til sölu.
Blár, ek. 31 þ. Yfirtaka á láni. S. 867
4418.

Opel astra sjálfsk. 98 ek. 102 km sk. 06
þarfnast lagf. sumar/vetrardekk fylgja
150-200 þús. s 8676664
Opel Corsa 96’ Góður skólabíll.Ný
heilsársd. sk.09.Eyðir engu.tilb.120þ
6116385
CBR 1000 RR fierblade 2006 keirt 3000
km verð 1350000 90 % lán uplisingar í
sima 8608012

Volvo S40 1600 bsk. Árg. ‘08, ek. 5
þ.km. Brún leðurinnr. Verð 3,1 millj.
Bílalán. S. 821 8352

Hef glæsilegan Toyota Avensis SOL
wagon to sölu hann er mög vel með
farinn og hafður í bílskyli. Á honum er
smá lán sem má ath með yfirtöku á.
Upplýsingar í síma 897-1094.

VW Polo árg.1996, hvítur, 1400 bensín, bsk, ek. 130 þús km. Aukafelgur
m. dekkjum. Sparibaukur og topp bíll.
Ásett verð 250 þús. S: 8952010
Ódýr Hyundai Accent ‘00. Ek. 114 þ. V.
90 þ. Þarfnast smá viðgerðar. Uppl. s.
692 8796
Toyota Corolla 94’ til sölu. 2ja dyrja,
skoðaður 09 og ekinn 178 þus. Bíll í
toppstandi. Ásett verð 200. þús kr. Hafið
samband í síma 698-8434. Sveinn.
Til sölu Renault Laguna station, 2000,
árg ‘97. Vel gangfær en þarf að hugsa
vel um hann. Tilboð óskast. Upplýsingar
í síma 691-1801.

TOYOTA PREVIA, árg.’04. Ek. 120 þús.
V. 2.090.000. Uppl. í s.6964581 og
8209312

MMC Galant 2,4 árg.’02 ek 93 þús. m.
Ný tímareim og margt fl. Töff bíll í góðu
standi. Verð 920 þús. eða skipti á hjólhýsi. Uppl. í s. 897 9252.

Nissan Vanetta ‘93 6 farþ. auk bílstjóra.
Nýl. dekk & 8 álfelgur fylgja. V. 50 þ. S.
663 8266.
Nissan Sunny ‘94 á 50 þ. 2 eige. frá
upphafi. Þarf að laga púst fyrir. sko. S.
862 5206.
Bíll Deawoo Nubira, árg. ‘99. Sk. ‘09. ek.
136 þ. V. 160 þ. S. 843 9729.

Ódýr Sjálfskiptur

Pontiac Trans Am árg 95,sjsk,V8 350LT1,T-toppur,leður,Nýar krómfelgur +
dekk,gott lakk,aldrei lent í tjóni, hefur
fengið góða meðferð,fallegur bíll sem
tekið er eftir.uppl 664-8581

3#!.)! 2  8
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Subaru Legacy station árg. ‘00. Ek. 138
þ. Tjónaður á vinstri hlið. V. 400þ. stgr.
Eða tilb. S. 661 1616.
Hyundai Getz árg. ‘07, ek. 32 þús, einn
eigandi. Ódýr í rekstri og léttur á fóðrun.
Upp. í s. 868 6692.

Cerovelet Capries Classic ‘91.
Leðurinnrétting, rafmagn í öll. Sk.’08.
Verð 580 þús. Uppl. í s. 822 6554.

3#!.)! 0 8
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Renault Clio, árg. ‘99, ek. 77 þ.km.
Nýskoðaður. Mjög sparneytinn. Ca. 100
þ. út + yfirtaka á láni. Uppl. s. 820 5515
& 699 2282.

Til sölu Honda Accord árg. ‘95. Ek. 175
þ. Í góðu standi og lítur vel út. V. 260 þ.
Uppl. í s. 844 0357.

Cat 304CR 4.4 tonn, 1150 v. Stundir,
tiltskófla. V. 3.2m + vsk. Uppl. í s. 891
9944.

RGERÈ  EKINN  KM
()!"  % () 02/ KRANI OG FASTUR PAL
LUR ¹RGERÈ 6EL ÒTBÒINN BÅLL
OG GOTT ÒTLIT
6%2¨  MILLJ VSK

Deawoo Nubira station ‘99 ssk. ek. 140
þ. nýsk. Ásett v. 300 þ. Tilboð 170 þ. S.
841 8955.
Til sölu Transporter sk. 11/’05 ek. 124
þús. 130 hö. 4*4. Bíll án athugasemda í
sölusk. Uppl. í s. 898 3664.

Opel Astra station árg. ‘97, dráttarkr.
Í fínu standi. Verð aðeins 115 þús. S.
841 8955.

Vantar ferðatæki á skrá
Vantar húsbíla á skrá
Einnig vantar okkur
fellihýsi og hjólhýsi á skrá
mikil sala sími 567-1800

að
Stofn
1974
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ott að
ópavogi
a bíl í K

Það er g

kaup
Við erum staðsettir
á Smiðjuvegi 46-e
gul gata í Kópavogi

s: 567-1800
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6ÁL MEÈ GRUNNBÒNAÈI FYRIR '03
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Líklega stærsta
skráin á netinu yﬁr

1600
bílar á einum stað

www.bbv.is
Verið velkomin
heitt á könnunni
og gamli góði
kandísinn í boði.

#!4%20),,!2 -#
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6! BËMA ROTOTILT SKËÚA OG SMURSTÎÈ
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HEKLA
Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
Sölumaður 825-5736
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Sendibílar

Ford Mondeo Station’00 Ekinn 118þús
sk’09 Heilsársdekk,krókur Verð 280.000
s:617-7246

MMC Outlander Sport’04, ek75þ/4x4/
beinsk/leður/2xsóllúgur o.fl,v.1.595þús,
s. 823-1683

Porsche CayenneS Árg 03 ek. 60þús,
fullt af aukahlutum, 350 hestöfl 18 og
20“ felgur Mjög gott stgrverð, ath skipti.
Gott lán getur fylgt. S. 842-4910.

Wolkswagen LT35 árg. 2000 ek. 98,000
km. Ný tímareim, með háum topp og
vörulyftu. Verð 1.250.000. Sími 899
6716 & 862 5100.

Bílar óskast

Til sölu VW Passat Basic Line árg2000
ekinn 152þús sumar- og vetrard. Nýjar
bremsur. Flottar græjur m. bassaboxi.
Mjög vel með farinn. 590þús. Tilb.
490þús. S:6964997/6944922

VOLVO S40 ‘04 V1,8m.kr. + glaðningur!
Lán getur fylgt. S: 8650046

Óska eftir Porsche, Jaguar eða sportbíl,
er með X5 ‘03 3l ek 80 + Hyundai Santa
Fe ‘03 2.4l uppí. GSM 8928699

Óska eftir japönskum eða evrópskum
bíl. Árg. ‘00 eða yngri. V. 450 eða
minna. Uppl. s. 695 0810

2004 Avensis.Topp bíll á topp verði!
Einn eig. Ek.57þ. Bsk. 1690þ stgr. 6911279

Hópferðabílar

Óska eftir ódýrum bíl frá 15-55 þús. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

Óska eftir Daihatsu Sirion, má vera
ógangfær ef hann er heilllegur að framan. S.6969591

300 þús Opel Astra ‘98 1.6 Ek. 132þ
Beinsk Lækkaður, Felgur, Bassabox 824
2854

Til sölu MAN 15-200 vörubíll, árgerð
1975. Tilboð óskast. Nánari upplýsingar
í síma 891 7952

Jeep Grand Cherokee Overland ‘03 ek.
70 þús.mílur. Fæst gegn yfirtöku. S.
820 3554.

Bíll óskast í góðu ástandi á 0-150 þ.
stgr. Til sölu köfunarbúnaður. Uppl. í s.
696 7690.

Volvo FH-12 8x2 ‘99. Ek. 318.500 km.
M/ 54 tn. Palfinger krana og föstum
palli m/ gámalásum, einnig tengivagn
(flatvagn) 9 m langur með gámalásum
í palli. S. 897 3154, Guðmundur.

Toyota awensis 99 ekinn 155þkm mjög
góður bíll v:550þ s:8939110
100% lán. Lítil eyðsla. Hyundai Santa
Fe disel ‘05, ek. 39þ. km. krókur, vetrar & sumardekk á álfelgum. fullkomin
þjónustubók. Ekkert út og 35.þ á mán.
663-6961

Fornbílar
Jeppar

Til sölu 52ja manna Man SR292 H
hópferðabíll. Ekinn 789.000 Árgerð
1987, nýskoðaður í góðu standi. Mjög
gott staðgr.verð. Upplýsingar í síma 770
1080.

Til sölu M. Benz 814 ‘93 m/palli og
sturtu. M. Benz 850 ‘99 m/palli og
sturtu. Einnig Iveco vörubíll árg. ‘96
m/krana og sturtum. Getum einnig
útvegað gámabíla og vinnuvélar frá
Þýskalandi. S. 866 6684.

Vörubílar

Nissan Almera ‘01 ek. 86 þ. V. 420 þ.
Skipti mögl. á eldri. USA bíl. S. 692
9272.
Til sölu Ford Explorer 98árgerð 4,0 L
205 hestöfl ekinn 152000km Tvílitur
grænn/grár verð 350000 Sími 6994513

500-999 þús.

Mercedes Benz 280c árg 83 2 dyra með
lúgu. Þessi gullmoli er til sölu allur eins
og nýr uppls í síma 896 3044

Toyoda rav4 til solu árg 2003 ek 83
þús ákv ca 1200 þús. greiðsl pr mán
ca 25000 verð 1910 þús .(sumd m/álf
+ vet m/ stá. + þak bog + krók; upplýs
síma 6619481

Pallbílar

Til sölu VW Passat 4x4 árg. 2001 ekinn
97.000 km. Upplýsingar í síma 8985737

2 milljónir +

Suzuki Jimny árg04, ek85þús, skoðaður
09, cd, heilsársdekk, verð 840þ áhvíl
790þús s:6604062

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

Land Cruiser 120GX árg. ‘05. Ek. 58
þ. Ath. skipti. V. 4.980 þ. Uppl. s. 866
2166.

1-2 milljónir

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra verð.
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús,
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá
3090þús. Sími 5522000. www.islandus.com

Pallhýsi, vel útbúin í fríið, 3 stærðir,
besta verðið , 14 - 1800 þús. eftir
stærð, til sýnis á Oddagötu 8. Rek.
Travellitecampers.com Ferðapallhýsi
ehf. s. 663 4646
VANTAR öflugan pallbíl, bensín eða
disel. Verðhugmynd 3,5 - 4,5 m. stgr.
Sími 8567456

Fallegur sportbíll. INFINITI G35 2004
Ásett verð 3850 þús. Möguleiki á láni
á allt að 3500 þús. Öll skipti á ódýrari skoðuð. Bílum, hjólhýsi ofl. Verður
að seljast. Endilega prúttið. Uppl. í
8420769

Volvo XC90 ‘07 ekinn 25000. Hladinn
aukabúnaði. Verð 7,9 millj. uppl. síma
864 9975

Dodge charger daytona 06 hemi ekinn
25000 klikkaður bíll!! verð 6,9m eða
mjög gott stgr verð!s8939110

Til sölu Ford expedition XLT,2003.
ek.90.þ.km.áhv.1850.þ.Ásett verð 2850.
þ.Uppl.8617549

Ford Lincoln Navigator 4wd Ultimate
með öllu! árg. 2005 ek. 83 þ.km. Leður,
7 manna, topplúga, verð 4,7 m. áhv. lán
4. ath. skipti. Uppl. í s .897 1899.

Scania R 560 árg. ‘07 ek. 61 þ. Vel útbúinn bíll ásamt Langendorf malarvagni
árg. ‘07 með yfirbreiðslu. Selst saman
eða í sitthvoru lagi. S. 866 7511.

FLUTNINGAVAGNAR

Travel Lite Pallhýsi

YFIRTAKA Jeep Limited með öllu. 2003
ek88þ þarfnast smá viðg. Ásett 2.5m nú
1.5m nánari uppl. 822-8788

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð
10/2004 sjálfskiptur.Eurotrailer árg
6/2005. verð 12.5 millj m vsk. Erl lán
hjá Glitnir c.a 8.5 millj. Uppl Síma 8921435 eða 698-0070

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús,
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús,
Toyota Highlander frá 3100þús,
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús,
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími
5522000. www.islandus.com

Galant ES 2.4 ‘02 ek. 50 þús. mílur,
nýskoðaður án ath.semda. sumar og
vetrardekk. Vel með farinn. verð 850
þús. s: 6597812.

BMW320I til sölu sjálfsk. Xenon, ekinn
187 þús . skoðaður ,09 uppl. 8979096,
8610385

Volvo FH 480hö 01/07 ekinn 109þús.
Retarder, sjálfssk. einnig vagn árg.2005
með segli. Uppl.í síma 8404090

Alorka útvegar bæði nýja og notaða
vagna og vörukassa sem standast kröfur
flutningsaðila. Einnig vörukassa með
WINGLINER opnun. ALORKA, s. 577
3080, www.alorka.is
Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og
gámalásar í palli. V. 10,9 millj. + vsk.
Uppl. í s. 894 1705.

Eldvarnarhurðir

Til sölu 7 nýjar eldvarnarhurðir með
körmum. Einnig 5 notaðar venjulegar
innihurðir. S. 866 6684

Húsbílar

Viltu selja bílinn þinn út
???

Hafiru áhuga á því að losa þig við
bílinn þinn erlendis, þá get ég kannski
hjálpað. Bílar 93- 2002 eru vel þegnir
erlendis og allar tegundir. Sendið mér
póst á trukkur@trukkur.is, eða myndir af
bílnum, árgerð, akstri og grindarnúmeri,
og hver veit nema að ég geti hjálpað
ykkur, nánari upplýsingar í síma 8938327 Örn

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla.
Sendum hvert á land sem er. Uppl í
síma 421 7922 eða Ágúst 864 0982,
Jóhannes 896 2317 www.pallhýsi.is JS
Campers ehf.

heimili&hönnun
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● HÖNNUN

Mynstur af rannsóknastofunni
● INNLIT

Byggt með bænahjálp
● HILLAN MÍN

Meira til nytja
en skrauts
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HEIMILISHALD

● SANNKALLAÐ LISTAVERK Þessi stóll
nefnist Ruggustóllinn eða Lykkjustóllinn og er ein
frægasta hönnun svissneska hönnuðarins Willy
Guhl (1915-2004). Er óhætt að segja að stóllinn,
sem bæði má nota innan- og utanhúss, sé sannkallað listaverk. En við hönnun hans hafði Guhl
það að leiðarljósi að ná fram sem mestu með sem
minnstri áreynslu.

HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

Þegar skórinn kreppir

E

flaust hafa allir orðið varir við krepputal og verðbólguvá síðustu
daga og misseri. Heimilin finna óneitanlega fyrir breyttum kjörum þegar matarkarfan snarhækkar í verði og bensínverð rýkur
upp úr öllu valdi. Efnahagsspár næstu ára eru vægast sagt daprar
og sjáum við fram á samdrátt í samfélaginu og þar af leiðandi samdrátt
heimilanna.
En fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Var ekki kominn
tími á að eyðslufylleríinu lyki? Það er ekki eðlilegt að taka neyslulán. Er
ekki eitthvað bogið við það að taka lán svo að öruggt sé að stærsti flatskjárinn eigi heiðurssess í stofunni? Er nauðsynlegt að eiga glænýjan bíl ef það hefur í för með
Er nauðsynlegt að
eiga glænýjan bíl ef sér að skuldsetja sig þannig að öruggt sé að mestum tíma sé eytt í vinnu svo hægt sé að eiga fyrir
það hefur í för með
afborgunum? Til hvers að kaupa allt þetta dót ef
sér að skuldsetja
það gefst ekki einu sinni tími til að njóta þess?
sig þannig að
Það skiptir þó litlu samanborið við þann boðskap
sem við færum börnum og unglingum sem alast
öruggt sé að
upp á slíkum óhófstímum.
mestum tíma sé
Nú þykir kannski sumum að þeir séu að lesa
eytt í vinnu svo
hér ræðu um eld og brennistein þar sem undirrithægt sé að eiga
uð hefur komið sér fyrir í háum predikunarstól og
fyrir afborgunum?
skammar ótíndan almúgann. Það er rétt, því staðreyndin er sú að nauðsynlegt er að lesa yfir þjóðinni. Fólk er sí og æ að fárast yfir leikskólamálum, unglingavanda, stöðu
fjölskyldunnar og heimilisins í nútímasamfélagi en dettur engum í hug að
líta í eigin barm og skoða hvers konar fyrirmyndir foreldrarnir eru?
Við verðum hvumsa yfir því að unglingurinn á heimilinu fúlsi við afgreiðslustarfi í Bónus af því það er svo hallærislegt og láti sér síðan detta
í hug að hætta að mæta í vinnu án þess að tala við Pétur eða Pál. Af hverju
kemur þetta á óvart? Unglingurinn hefur hingað til ekki þurft að hafa fyrir
nokkrum sköpuðum hlut. Hann fær allt upp í hendurnar umbeðið jafnt
sem óumbeðið þegar foreldrarnir ausa í hann gjöfum til að minnka samviskubitið yfir of litlum samvistum og löngum vinnutíma. Börn og unglingar fylgjast með foreldrum sínum hala inn góssið og ráfa um Smáralindina
eins og hungraður búfénaður í leit að æti. Kaupa, kaupa, kaupa því þá líður
okkur svo vel! Allar hömlur og mörk verða óljós og ef fólk langar í eitthvað þá fer það bara og nær í það. Matvöruverslanir eru opnar allan sólarhringinn svo örugglega sé hægt að kaupa allar „nauðsynjavörur“ hvenær
sem þörf er á og á meðan neyslan tekur öll völd og hamingjan felst í krítarkorti gefst ekki tími til að sinna því sem skiptir mestu máli.
Mörgum líður eins og þeir hafi vart stjórn á eigin lífi. Þá get ég glatt
ykkur með einu. Við höfum alltaf val. Þótt erfitt efnahagsástand setji auðvitað strik í reikninginn og greiða þurfi skuldir getum við samt stjórnað
því hvernig við lifum. Við tökum ákvarðanir um eigið líf og stefnu fjölskyldunnar. Kannski kreppan hafi ýmsa kosti þrátt fyrir allt. Hún kallar
á breytta lífshætti og nær fólki aftur niður á jörðina. Hugsanlega verður
hún til þess að börnin okkar alast ekki upp þannig að þau verði ofdekruð
með kolrangt gildismat. Kreppan fær okkur til að hugsa og í raun var tími
til kominn.

● Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson tók mynd á
heimili Dóru Sifjar Tynes Útgáfufélag: 365 miðlar ehf.,
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjórar: Roald
Eyvindsson roald@frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir
emilia@frettabladid.is Auglýsingar: Ámundi Ámundason s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir
kristina@frettabladid.is.

Hanna Birna Kristjánsdóttir við eldhúsborðið þar sem fjölskyldan á góðar stundir.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Góðar stundir í eldhúsinu
● Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins safnar fjölskyldunni saman við eldhúsborðið á kvöldin. Þar fara meðlimir hennar yfir daginn og leysa lífsins gátur.
Hönnu
Birnu
Kristjánsdóttur
finnst gott að slaka á heima
hjá sér með fjölskyldunni eftir
erfiðan dag í vinnunni. „Uppáhaldsstaðurinn minn á heimilinu er við
eldhúsborðið því það er staðurinn
þar sem fjölskyldan borðar alltaf
saman,“ útskýrir hún. „Þarna fer
ég yfir daginn með fólkinu mínu
og þetta er staðurinn þar sem við
leysum lífsins gátur.“
Hanna Birna segir fjölskylduna
hafa það fyrir reglu að kveikja ekki
á útvarpi né sjónvarpi meðan hún
situr við matarborðið heldur nota
tímann til að spjalla saman. „Við
reynum að halda því sem fastri
reglu að það sé algjör friður við eldhúsborðið. Ég á tvær stelpur, eina
þriggja ára og eina tíu ára, og þær
segja mér frá öllu því stórkostlega

sem þær hafa upplifað yfir daginn. Svo er eldhúsborðið gjarnan
notað þegar vinirnir koma í mat,
þannig að þetta er staðurinn þar
sem maður leysir málin og ræðir
þau.“
Borðið sjálft er eftir finnska
arkitektinn Alvar Aalto en Hanna
Birna keypti það þegar fjölskyldan
flutti í Fossvoginn fyrir fjórum
árum. Hún segir borðið, sem er í
hjarta hússins á milli eldhússins og
stofunnar, falla vel inn í umhverfið.
Borðið eigi sér annars enga sérstaka sögu, nema þá sem fjölskyldan sé að skapa í kringum það.
Hanna Birna segir þau hjónin
annars vera samhent í eldhúsinu. „Við eldum bæði en maðurinn
minn er meira náttúrutalent í eldhúsinu en ég. Ég er duglegri við

að fara eftir uppskriftum en hann
leikur þetta af fingrum fram. Ég
er mjög hrifin af salötum en nú
er sumar og þá langar mann alltaf
í salat. Stelpurnar mínar eru ekki
alveg jafnhrifnar af því, en þær
fá þá bara eitthvað annað. En svo
finnst okkur líka gaman að elda öll
saman. Þá er það oftast eitthvað
einfalt eins og pitsa.“
Það er auðheyrt á Hönnu Birnu
að fjölskyldan skiptir hana miklu
máli og tíminn með henni er henni
dýrmætur. „Okkur finnst þetta
vera heilagur tími við kvöldverðarborðið og okkur hefur tekist ágætlega að halda því og láta ekkert
trufla okkur. Það skiptir minna
máli hvað við erum að borða,
heldur frekar hvað við erum að
ræða.“
- rat

4

● heimili&hönnun

14. JÚNÍ 2008 LAUGARDAGUR

Iðnaðarhurð

Rúlluhurð

Vörulyftur og veðurhlífar

Hraðlyftihurð

Eldvarnarhurð

Hlið
Blómleg mynstur úr
sumarlínu Marimekko.

Dáleiðandi endurtekning
Hjá Glófaxa færðu: Iðnaðarhurðir,
bæði sem ﬂekahurðir og rúlluhurðir.
Iðnaðarhurðir, með gönguhurðum,
með eða án þröskulds. Í hurðunum
eru gluggar ísettir plastrúðum sem
rispast ekki.
Einnig fást eldvarnar- ,öryggis- og
bílskúrshurðir.

●

Tölvutækni og vísindalegar aðferðir hafa hrint af stað byltingu í hönnun á mynstri.

Í mynstri sameinast hið rökræna og órökræna.
Við nánari skoðun er hægt að uppgötva afar flókið
og rökrænt kerfi eða ráfa um dáleiðandi endurtekningu mynstursins. Þetta kemur fram á vefsíðu ameríska hönnunarteymisins Deadly Squire,
www.deadlysquire.com, sem sérhæfir sig í hönnun
á mynstri. Það eru hjónin Anna og Tim Harrington
sem mynda teymið og vefsíðuna prýðir mynd af
hjónunum þar sem þau sitja í hvítum sloppum inni
á rannsóknarstofu og búa til mynstur. Afar vísindaleg nálgun á sköpun og hönnun. Enda er það nýjasta
tölvutækni og vísindi sem hefur
hrint af stað byltingu í hönnun
á mynstri. Í kjölfarið hefur
framleiðsla á hlutum með
áprentuðu mynstri stóraukist og hver einn og
einasti hefur það hlutverk að glæða hversdagsleikann og heimilið
lífi. Hér getur að líta örfá
dæmi.
- keþ
Myndir af þekktum byggingum í
Lundúnum prýða disk frá Snowden
Flood. Sjá snowdenflood.com.

Ármúla 42• Sími 553-4236 / 553-5336
Fax 588-8336 • glofaxi@simnet.is

Þessir skrautlegu púðar eru
frá hönnunarfyrirtækinu
Deadly Squire.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Sófi með áklæði frá Designers Guild. Verslunin
Vefurinn í Garðabæ selur áklæði þaðan.

Hjónin Anna og Tim Harrington eru fyrirtækið Deadly
Squire, en þau hanna skemmtileg mynstur, innblásin af
MYND/DEADLY SQUIRE
náttúrunni.

Þessar
Marimekko-kýr
hlaupa með mann
í draumalandið.

Miele
– glæsileg eldhústæki
Miele eldhústækin eru fáguð og fyrsta flokks.
Þau eru búin nýjustu tækninýjungum, hönnuð af alúð og
framleidd af þýskri nákvæmni.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Nýju Miele eldhústækin hafa hlotið einstakar viðtökur um alla
Evrópu sem og verðlaun og viðurkenningar.

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

9Xc[lije\j-#8bli\pi`sJllicXe[jYiXlk)'#I\pbaXmbsFg`]i}bc%('1''k`cbc%(/1''m`ibX[X^XsJd`,//')''snnn%\`im`b%`j

6

● heimili&hönnun

14. JÚNÍ 2008 LAUGARDAGUR

Stórir gluggar hleypa inn mikilli birtu og gera íbúðina einstaklega sjarmerandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Notalegheit í miðbænum
●

Lögfræðingurinn Dóra Sif Tynes hefur búið sér fallegt heimili á Skólavörðustíg sem hún
hannaði sjálf. Breytingarnar gengu ekki átakalaust fyrir sig en útkoman er stórglæsileg.

Dóra ákvað að stækka stigaopið og hafa skilrúm úr gleri til að hleypa meiri birtu
í íbúðina. Kistillinn er gömul sjókista frá langafa hennar sem var síðar máluð en
píanóið lærði faðir hennar á og var það áður í eigu Sigfúsar Einarssonar tónskálds.
Gítarinn fékk amma Dóru, Hrefna Tynes, að gjöf frá skátafélaginu Valkyrjum árið
1939 þegar hún fluttist til Noregs.

„Ég flutti inn í desember og líður
mjög vel í miðbænum. Þetta var
hins vegar heilmikið verk og í
upphafi hét ég því að ráðast aldrei
í annað eins stórvirki aftur,“ segir
Dóra. „Þegar hafist var handa við
að skipta um þak gekk í garð ein
mesta rigningatíð í manna minnum og voru þó nokkrar svefnlausar nætur sem fylgdu í kjölfarið.
Það lak á vesalings nágranna mína
en þolinmóðara fólk fyrirfinnst
varla. Það var meira að segja svo
komið að eldri börn systur minnar sem voru í fermingarfræðslu
og búa á Ítalíu báðu prestinn og
bekkinn að biðja fyrir betra veðri
í Reykjavík,“ segir hún kímin.
„Ég fékk til mín góða iðnaðarmenn en hugmyndirnar og hönnunin er mín. Ég ætlaði í upphafi
að fá innanhússarkitekt til aðstoðar en síðan var erfitt að finna einhvern sem hafði tíma þannig að á
endanum keypti ég bara fullt af
blöðum og ákvað þetta sjálf.“
Dóra keypti íbúðina með byggingaleyfi til að bæta við efri hæðinni. „Fyrir var gamalt þurrkloft
en húsið er frá árinu 1922. Þakinu var lyft og kvistir settir að

Borðstofuskápurinn er rúmgóður og fékk Dóra hann frá móður sinni sem keypti
hann í Casa fyrir um þremur áratugum. Hann er úr birki og lét Dóra sprautulakka
hann hvítan svo hann passaði betur í umhverfð.

Fataskápurinn er úr Ikea. Dóra er mjög ánægð með skógrindurnar. Fyrst ætlaði hún
að fá sér rennihurðir fyrir skápinn en ákvað að hafa hann opinn til að hafa góða yfirsýn þegar velja á réttu klæðin. Hún segir það líka hvetja sig til að halda öllu í horfinu.

Borðstofustólarnir eru hin víðkunna „sjöa“ Arne Jacobsen, en við innréttinguna fékk
Dóra sams konar barstóla. Hún vildi hafa eldhúsinnréttinguna stílhreina þar sem
opið er yfir í borðstofu. Í baksýn glittir í stigann.

Háfurinn er í senn ljós og eldhúsháfur.
Hann fæst í Eirvík en innréttingar eru frá
Kvik og er ítalskur steinn á borðinu frá S.
Helgasyni. Gashellurnar eru frá Eirvík.

Hugmyndina að baðherberginu fékk
Dóra úr tímariti. Flísarnar á baðherberginu eru frá Parka en blöndunartæki,
glerskilrúm og postulín var keypt í Byko.

sunnanverðu. Þannig bættist við
efri hæðin. Niðri var eldhús og
tvær stofur sem ég vildi gera að
einu rými. Þá þurfti að taka niður
veggi og kom í ljós að þeir voru
skakkir og opna þurfti meira til að
rétta þá af. Ég vildi hafa gólfhitakerfi af því mér fannst ofnarnir

taka of mikið pláss og þá var gólfið
opnað. Sást þá að gólfbitarnir voru
orðnir lélegir og einangrað var með
sagi, svo það þurfti að laga,“ segir
hún og þannig undu framkvæmdirnar upp á sig. Þær tóku þó einungis fjóra mánuði og er Dóra afar
ánægð með niðurstöðuna.
- hs

Þegar gera þarf veggi þykkari fyrir upphengt klósett er kjörið að nýta plássið á
þennan hátt.

„Íslensk blóm
eru harðgerðari,
kröftugri og ferskari.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur náð að byggja upp og rækta kröftuga stofna af íslenskum
sumarblómum sem búa yfir einstökum eiginleikum. Þessir stofnar hafa lagað sig að íslenskri
sumarveðráttu en gefa innfluttum stofnum ekkert eftir að fegurð og yndisleik.

Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.

8

● heimili&hönnun

14. JÚNÍ 2008 LAUGARDAGUR

Sesselja notar hilluna fyrir hljómflutningstækin og þá diska sem eru mest
í umferð auk þess að henda þangað nótum sem hún er að vinna með þá
stundina.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HILLAN MÍN

Góð til síns brúks
„Ég er ekki með margar hillur þannig að valið er einfalt,“ segir
Sesselja Kristjánsdóttir söngkona og hlær um leið og hún bendir á ágæta hillu á heimili sínu. „Ég á þessa ekki einu sinni sjálf
heldur fékk hana að láni hjá vinkonu minni sem hafði ekki pláss
fyrir hana. Mig vantaði hins vegar hirslu enda er hún í stöðugri
notkun. Þar er ég með hljómflutningstækin og þá geisladiska
sem eru mest í umferð, auk þess sem ég hendi þangað nótum
sem ég er að vinna með þá stundina.“
Í hillunni stendur fallegur lampi sem Sesselja kveðst hafa
gefið manninum sínum, Ólafi Hjálmarssyni, í afmælisgjöf
þegar þau bjuggu í Berlín. Þar er líka mynd af henni sem Rósínu í Rakaranum í Sevilla, sem var hennar fyrsta hlutverk í Íslensku óperunni. Fornrit eiga sess í hillunni og einnig safn árbóka Ferðafélagsins sem Ólafur erfði eftir föður sinn. „Ólafur
slær í gegn á öllum hringferðum um landið síðan,“ segir Sesselja brosandi. „Alltaf með fróðleikinn með sér.“
- gun

hönnun

Útskrifaðir töffarar!
BERTONI jakkaföt
með flottu sniðunum
í gríðarlegu úrvali.
Bolir frá 1.990.
Skyrtur frá 2.990.
Quart-buxur
og stuttermabolur

frá kr. 4.900.

● DÚLLULEGT DÚKKUSTELL
Gaman er að bjóða í huggulegt kaffieða teboð og þá þarf að eiga gott stell.
Lítil krútt vilja stundum halda teboð fyrir
leikfélaga sína eða mjúka bangsa- og
dúkkuvini. Enda er afskaplega huggulegt
að setjast niður í stofu með fallega bolla
og ræða menn og málefni. Þetta vandaða álbollastell fyrir litlar hendur og
munna fæst í versluninni Einu sinni var
og kostar 2.890 krónur. Það er í fallegri
tösku og með því fylgir blómlegur bakki.
● STÓLL FYRIR BÓKAUNNENDUR Í þessum stól er hægt
að geyma upp undir fimm metra af bókum, sem hægt er að teygja
sig í þegar mann langar til að glugga í bók. Hann er sniðugur fyrir
þá sem vilja sýna bókasafnið sitt og hafa
það alltaf við höndina. Stóllinn,
sem er hannaður af ítalska tvíeykinu Nobody&co, setur svo
sannar lega litríkan svip á stofuna.
Hann er að sama skapi sniðugur
fyrir lítil hús þar sem ekki er mikið
pláss fyrir stóra bókaskápa. Stólinn
er hægt að fá í mismunandi litum
og viðargerðum.
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Þjóðlegt og flott
● Þjóðhátíðardagur Íslendinga, 17. júní, er á næsta leiti. Á þeim degi flykkist
fólk til hátíðarhalda; Fjölskyldur og vinir fara saman í skrúðgöngur með fána
og blöðrur og gera ýmislegt sér til dagamunar. Ýmislegt er hægt að taka
með sér á slíka fögnuði og annað er hreinlega hægt að nota til að ljá heimilinu
þjóðlegan blæ.

1

1. Íslenska fjölskyldan frá Stellu

2. Völuskrín frá
Völuskríni. Fæst á

Design eru flott
glös sem lífga upp á
heimilið. Fást meðal
annars á www.birkiland.is á 1.188 krónur.

www.birkiland.is á
3.669 krónur.

Íslands, Skólavörðustíg 19, og kostar 1.490
krónur.

3. Taska sem væri

4. Flottur þjóðhátíðarbolli sem fæst

sannarlega flott á 17.
júní. Fæst í versluninni
Handprjónasamband

í versluninni Islandia
í Kringlunni á 1.320
krónur.

5. Klakinn er
nútímalegt klakaform í laginu eins
og Ísland. Hannað
af Óðni Bolla Björgvinssyni. Fæst meðal
annars á www.birkiland.is á 2.875 krónur.

5

„Notar þú
Rafmagn!“

Hitaveita Suðurnesja hf, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ.
Sími: 422 5200 - www.hs.is - hs@hs.is

ARGUS 06-0306

Það er komið ssumar!

Fallegar, gróskumiklar plöntur
Tré, sumarblóm, skrautrunnar, berjarunnar, limgerðisplöntur,
rósir, fjölærar plöntur, grænmetisplöntur og kryddjurtir.
Mikið úrval af hengiplöntum.

Fagleg ráðgjöf um val á plöntum!
Annað nauðsynlegt í garðinn
Hengikörfur, ker, pottar, mold, áburður, smáverkfæri o.fl.

Loksins á Íslandi !
Þann 8. mars var opnuð í Skipholti 29b
Basler kvenfataverslun með þýskri gæðavöru
fyrir konur á öllum aldri.

Sumarútsalan
er hafin
Ótrúleg verð á klassískum
gæðavörum

- Skipholt 29b - 5510770 - parisartizkan@vortex.is
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Til sölu góður dráttarbíll. Skipti möguleg á bíl með krókheysi. Uppl. í síma
822 3650.
M.Benz 307D diesel Árg.’88 Nýsk.
Fortjald, Topplúga. Ný uppg. að innan.
V.650þ. S. 691 9953.
Fiat Joint S158 6/2007, ek. 7 þús.km.
Vel búin húsbíll. Sjónvarð, sjónvarpsloftnet, markísa, sturta, klósett ofl. Verð
7.490 þús, áhv. 4,4 m. ath skipti á
ódýrari. S. 824 2884

Mótorhjól
Kawazaki ZX10R’07Ek.7þ.Eins og nýtt.
Gott lán.Uppl í síma 8473353 eða
ingo@ark.is

Hymer Eriba Nova 461 ‘89 árg. Verð 870
þús. Seglagerðin Ægir - Eyjarslóð 5, 5112211 www.seglagerdin.is

Skyjack SJ4626 burðargera 386kg lyftuhæð 7,9m, vinnuhæð 9,6. S. 897 3154.

Lyftarar
Til sölu 4pósta, 4t. bílalyfta . Lítið notuð
Uppl. 893 1391

Til sölu Yamaha V-Star 1100 „05 ný
dekk,mikið chrome verð 1.100 þús.
Siggi 825-2120

Bátar
Gsxr 600 k5 flott hjól og gott hjól hér á
ferð.. Það er ekið 5200 mílur, árg 2005
verð hugmind 890.000 þús.

Tabbert DaVinci árg,2007 mjög vel með
farið fæst gegn yfirtöku um 2,7 millj,
afborgun ca 40 þús á mán. Upplýsingar
í síma 665-2002

Yamaha V-Star 1100 árg.2003. Glæsilegt
hjól, Mustang sæti, dragbarstýri, gler,
hliðartöskur, hjálmur, mikið króm. Verð
750 þús. Uppl. 825 1111
Til sölu Fis Camper. Skúffan 1,98 aðeins
350 kg. Verð 1250 þús. S. 822 8244

Til sölu Suzuki M 1800 R. Árg.’08. Ekið
0 km. Uppl. í s. 698 2312.

Honda VTX 1800 C-spec Nýskráð 2006.
Ekið 2000 km. Nánast ónotað hjól.
Framgler. Verð 1.190.000.- Uppl. í síma
849-7777
Til sölu Travel King árg. ‘06 ek. 200 km.
Verð 2,4 - nýtt 3,5. Uppl. í s. 840 4505.

Harley Davidson Street

Harley Davidson Street rod, Árgerð
2006, Ekið 5937, Vörunúmer 0187, Verð
1390 þús. Hjólið er hlaðið aukahlutum.
Uppl. í s. 824 6600. Sjá fleiri myndir á
motorhjol.net

Kawasaki Z1000 (naked) ‘06. Ek. 11
þ.km. Gott hjól. Uppl. s. 898 2826

Adria 6 og 13 bk ‘06 kojuhús. Skipti á
minni vagni koma til greina. Uppl. í s.
822 8983.

Fellihýsi

Frábær ferðafélagi til sölu, CombiCamp 1991, nýlegt tjald og fortjald,
upphækkaður og upphækkuð grind.
Tjaldborð, stólar og lítill rafmangshitari.
Kr. 190.000. S. 899 8994.

Nýlegur Tjaldvagn

Nýr Ægisvagn júl7’07. Fortjald og fl.
fylgir. Uppl. í s. 695 2031.
Combi Camp árg 06 með fortjaldi,
geymslukassar á beisli og undir vagni,
einangrað svefnrými, vel með farinn
verð 680.000 s. 842-3098

Eigum til vélhjólafatnað
í öllum stærðum á karla
og konur á frábæru
verði.
Goretex, leður, hanska og
stígvél. Vandaður, vatnsheldur
og hlýr. Langbesta verðið á
landinu.
Opið á kvöldin og helgar. Ský
Trading Reykjanesbæ. S. 892
1116 & 892 5005.

Til sölu Montana tjaldvagn, árg. ‘93,
með fortjaldi og geymslukassa á beisli.
V. 190 þ. Uppl. s. 861 8439

Honda Shadow VT 750C árg. 2005,
ek. 8 þús. km. Margir aukahlutir.
Þjónustubók. Áhv. 260 þús. Verð 700
þús. S. 695 1198.
Quarna Te 510, árg ‘07, á hvítum númerum. Mjög lítið notað. Verð 850 þús, áhv.
610 þús. S. 822 1920
Yamaha IZ 85cc, smallveal, árg ‘05, verð
280 þús. S. 822 1920

Camplite ‘99 Bayside

Til sölu fellihýsi mjög vel með farið er
með gas ísskáp og gas miðstöð. Mjög
rúmgott, ekkert áhvílandi. Verð 600 þ.
Uppl. í s. 898 0327.

Combi camp family árg.’94. Einn eigandi. Verð 280 þ. eða tilboð. Uppl. í s.
557 1367 & 821 6324.

Vinnuvélar

Til sölu Honda Goldwing GL 1500 árg.
‘88. Ek. 70 þ.m. V. 900 þ. Bein sala. S.
861 2839 e. kl. 18.

Til sölu Quicksilver (4.30mtr) slöngubátur ásamt 40 ha. Yamaha mótor og
góðri kerru. Verð 410 þús. Uppl. í s.
825 7651.

Reiðhjól
Til sölu sem nýtt kvennhjól 26“ til sölu.
Uppl. í s. 564 3097.

Hjólhýsi
VW Miami 93 til sölu- 2,4 dísel -sæti
f.6,svefnpl.4 136000km s-431-2296
vgk@simnet.is kr.1500þus

Líklega með flottari VTX-um á landinu.
Nánari lýsing á www.dmfi.is Uppl. í s.
617 6031.

Camplite 8UD ‘99 Gott 8 feta fellihýsi,
sólarsella, Seglás fortjald, ísskápur, upphækkað, festing fyrir 2 gaskúta, verð
450þús. Uppl. S:8988102

Til sölu nýlega uppgerður MF 35 árg.
‘59. Tilboð óskast. S. 847 1330.

Viking fellihýsi árg. ‘00, 9 fet, með
ísskáp, sólarsellu og fortjaldi. Verð 580
þ. Tilboðsverð í dag 500 þ. Uppl. í s.
840 0042.
Til sölu 16 ft Broom Viper nýr m. 4 ára
90 hp fjórgengismótor. Vel með farinn.
M. vagni. V. 1800 þ. S. 892 5990.

Til leigu 10feta Fellihýsi. upplýsingar í
síma 6920054

Frábært tilboð á nokkrum
hjólhýsum.

Til sölu Chevrolet StepVan árg ‘77
Fullbúinn húsbíll m/ öllum helstu tækjum Verð 1200þús. Uppl. í s: 8940991

Til sölu Honda VTX 1800n árg. 2004,
spec 3. Glæsilegt hjól. Ek.15. þ.km.
Verð 1.200.000,- kr. Upplýsingar í síma
898 0249.

Getum nú boðið upp á nokkur notuð
og ný hjólhýsi á einstöku tilboðsverði
Mótormax, Kletthálsi 13, sími 563
4400.

Palomino Yearling 120, 12 fet, árg 2006,
eitt með öllu. Uppl. á vefnum http://
selja.blogcentral.is

Til sölu diesel rafsuða MOSA TS 400 sl.
Ný vél, nýr rafall. S. 897 3154.

Esterell Top Volume árg 2000 stæsta
gerð einn með öllu Vagnin er mjög
vel með farin.Upphækkaður með grjótgrind lagt fyrir sjónvarpi.útvarp,Ískápur,ofn fortjald, markisa og fl verð kr
1.490þ. S.820 6849
Til sölu 12 feta Starcraft fellihýsi árg.
‘01 með sólarsellu, 2 miðstöðvum, loftpúðafjöðrun, útdreginni hlið. Uppl. í s.
893 5730.
Óska eftir að kaupa fellihýsi. Uppl. í s.
822 2310.

Fiat L37 húsbíll til sölu árg. ‘07.Uppl. í
s. 848 9535þ
HONDA CBR1100 BLACKBIRD ‘02 1
eig. Glæsilegt hjól. V. 800þús Uppl.
898 5541

ESTEREL TOP VOLUME fellihjólhýsi með
nýju Tjaldborgarfortjaldi er til sölu.
Húsið er vel með farið og í topplagi.
Upplýsingar um helgina í síma 8481978.

Tjaldvagnar

FIAT DUCATO

Árg. 2006, ek. 8.000, Dísel., svefnpláss
fyrir fimm, lúxus útgáfa; sturta, salerni,
eldavél, ísskápur, heitt og kalt vatn,
næturkinding ofl. ofl. Verð 4,5, áhv.1,8.
Uppl. í síma 861-3316.

Til sölu Yamaha WR-450 árg, 2004. Lítið
notað og gott hjól á rauðum númerum.
Galli getur fylgt. Uppl, í síma 896-5651

Til sölu skemmtibátur sem hentar vel
á svartfugl, grásleppu og handfæri.
Rúmgott stýrishús, vélbúnaður mikið
endurnýjaður, vel búinn tækjum. Verð
aðeins 990 þús. Uppl. í s. 897 6732.

Til sölu Tabbert Vivaldi 2007 S:
8650046

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.www.ke.is

Til sölu loftpressa með 10 kw. rafstöð.
XAS 96 Atlas Copco. Árg. ‘00 keyrð 865
klst. S. 897 3154.

26 feta Hunter seglskúta, til sölu á 2,2
mkr. Árgerð 1987, mjög vel tækjum
búin með sjálfstýringu og nýlegum seglum. Uppl. hjá Sigurjóni s: 8606069

14. júní 2008 LAUGARDAGUR

10

SMÁAUGLÝSINGAR
Vanir bókarar óska eftir verkefnun í
Hafnarfirði, Reykjanesbæ eða Reykjavík.
——————————————————————
Óskum eftir bókhaldi smærri fyrirtækja.
Komum einnig í stærri fyrirtæki í í bókhaldsvinnu eða afstemmingar. Vinnum
í DK en einnig í Navision. Þitt fólk,
bókhald.

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir
30 feta plastbátur smíðaður í USA 1982.
2 200 ha. Volvo vélar, Mercruiser hældrif. Borð, bekkir, klósett, svefnaðstaða.
Góð siglingatæki. Þarfnast viðhalds.
Uppl í síma 6925927.

Fjármál

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 &
www.hafidblaa.is

Hreingerningar

Jarðvinna
Tökum að okkur jarðvegsskipti,
fleygun og alla almenna verktöku. Mikil reynsla og snögg
þjónusta.
Stofnafl ehf. Sími 770 2910,
Viggó & 616 2071, Grímur.

Til S. Qicks. gúmmíb. (2,2m, 2.- 3. m.)
+4 h. Suz. tvíg. mót. V: 100 þús. s:
8955796,

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjármálaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlanagerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is
s: 771 45 45

Parketogsmidar.is

Málarar

Parketlagnir, parketslípun,
gluggaskipti, þakviðgerðir,
sólpallar og öll almenn smíðavinna.
Uppl. í s. 896 9819.

Kranabílar

Arvor 190, sem nýr, með siglingatækjum, bj. og léttabátum, vagni ofl. Verð
3.6 m. Uppl. í s. 893 7385.
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

„Sólpallar og Hellulagnir“ Alhliða garðaþjónusta. Vanir menn, vönduð vinna!
Upplýsingar veita Ólafur 661 2005 &
Hilmar 699 8509 Kletthamar ehf. www.
kletthamar.is

Öll almenn krana- og krabbavinna.
Einnig minigrafa. Robbi gsm 896 0399,
Atli gsm 844 5290.

Vy-þrif ehf.

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is
Campion Explorer 602cc með vagni. Nýr
og ónotaður. Settur upp fyrir Mercury
Optimax. Mjög vel búinn sportbátur.
S 7702050

Ræstingar
Tek tek að mér þrif í heimaúsum er
vandvirk og vön. Uppl. í s. 698 3473.
Garðsláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. Fáðu tilboð. ENGI ehf. Sími 8573506

Tökum að okkur flutningsþrif og heimilisþrif, sérhæfðar. Vönduð og góð þjónusta. Uppl. í s. 845 2353 & 868 3985.
Cleaning houses. Tel. 820 4991.
Campion Allante 485. 40hp Evinrude
og vagn. Frábær 16 feta sportbátur. S
7702050

Garðyrkja

1988 - 2008

Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár.
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Gúmmíbátar & Gallar Ehf.

Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Hellulagnir, Garðyrkja.

Til sölu

Vélbáturinn Lena Gk 72, 24 tonn, báturinn er kvótalaus en er í stórakerfinu
Áhugaverður hvort sem hobbíbátur eða
fiskibátur. ATH tilboð óskast! Uppl, í
síma 770-5144

Trjáklippingar - garðyrkja.

Getum bætt við okkur verkefnum. Hellulagnir, grjóthleðslur,
sólpallar, girðingar, trjáklippingar og umhirða á lóðum. Fljót og
góð þjónusta.
Jóhannes
Skrúðgarðyrkjumeistari. Sími
846 8643.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

Björgunarbátar á góðu verði, þurrgallar
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerðarefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á
gummibatar.is eða s. 660 7570.

Blómstrandi garðar

Ti sölu færabátur 5.5 tonn plastbátur
skifti á Bíl möguleg simi 8920232

Garðsláttur, fellum tré, klippum og sinnum öðrum garðverkum. Þið hringið og
við komum. S. 695 5521

Til sölu 3 tölvu færarúllur 2 DNG +1
SÆNSK Upp 42-14536 e-maile hjsal@
simnet.is

Áhugaverð heimasíða. www.gardurinn.
is Garðyrkjufélag Íslands.

Til sölu Sómi 800 óbreyttur, góður
bátur. Uppl. í s. 893 9362.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823
4924.
ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari Sími 553 2999.

Flug

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.
Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl
með krana SS Hellulagnir 691 8907.
Nú er rétti tíminn til að gera garðinn
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn.
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn
garðaþjónusta. S. 846 0864.

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

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Vandaðir raka- og hitamælar, rakamælar f stein eða parket RJ S. 567 8030
www.rj.is

Húsaviðhald!

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

Húsaviðhald

Flísalagnir

Sími 860 0286, Julian.

Pípulagnir

Garðaúðun.

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Garðeigendur ATH!

Tökum að okkur gipsvinnu sem og
pallasmíði. Skoðum öll verkefni. Vönduð
og góð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
867 5621.

Trjáklippingar, ahliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.

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

Getum bætt við okkur verkefnum úti og
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf.
S. 896 5758.

Fellum tré og fjarlægjum, klippum einnig tré og runna. Vanir menn. S. 691
9022.

Ertu í framkvæmdum ???

Húsasmíðameistari

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Bókhald, vsk-skil, framtal, heimasíður,
lén, stofnun ehf. Dignus.is s: 699-5023.
Kem og færi á staðnum eða sæki.
Bókhald, VSK, Laun, Ársreikningar,
Framtöl, kærur, Stofnun félaga.
Sanngjarnt verð og góð þjónusta. info@
betrabokhald.com s. 690 62 53.

Getur bætt við sig verkefnum, nýsmíði
og viðhald. Uppl. í s. 867 9403.

Tölvur
Tölvuþjónusta 12 ára reynsla og þekking
www.tölvuland.com S. 899 3469.

Nudd
Whole body massage. S. 661 1638.
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Gullfallegir kettlingar fást gefins á góð
heimili. Fæddir 26. maí sl. Eru kassavanir. Vinsamlegast hafið samband í
síma 849 0106.

Spádómar
Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar.
Leiðsögn um ástir, viðskipti og
fjármál.
Sími 908 2008 & 462 2811
- Visa/MasterCard Opið til 02
alla daga. Geymið þessa auglýsingu.

Óskast keypt
Iðn. uppþv.vél (húddvél) og 2 goskælar
ósk. keyptir. Uppl. Anna í s. 8610556.

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA,
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16.
S:5178400 WWW.SKM.IS

Óska eftir fortjaldi á Viking fellihýsi, 8
feta. Uppl. s. 898 3302
Óska eftir hvaltönnum, búrhvalstönnum háhyrnings eða rostungstönnum.
S. 663 1189 & 566 7317. Geymið auglýsinguna.

Mikið úrval af nýjum og notuðum harmonikkum á frábæru verði! www.4you.is
Eddufelli 2 s. 564 2030

Verslun

HEILSA

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

Heilsuvörur

Vélar og verkfæri

Heimilistæki
Dreambox 7020 Til sölu dreambox
7020 gervihnattamóttakari með Linux
hugbúnaði fæst á 60 Þúsund krónur
Uppl. í síma 823-1001 eftir kl 16:00

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

Hljóðfæri
Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552
0110 www.pon.is
Til sölu dekkjavél, ballanseringarvél.
Góð tæki. Uppl. í s. 692 9272.

Til bygginga

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987. Lára
spámiðill

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla virka daga
frá kl. 09-01 & helgar frá kl.
12-03.
Visa/Euro.

Vinnuskúr til sölu

Dúndurtilboð!

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Trésmíði

Gólfþjónustan

Tökum að okkur lagningu, slípun, lökkun ofl. á parketi, eigum margar tegundir
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og
góð þjónusta. S. 659 7596
Nýsmíði - Viðhald - Breytingar. Sími
894 1147

Sólpallar

Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu,
erum búnir að vera í sólpallasmíði í
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697
9660, Ólafur.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Sjómaður eftir Guðmund Miðdal
úr íslenskum leir ,40cm hár. uppl.
4831168
Kettler bekkpressubekkur,stöng, 40kg
lóð ásamt róðratæki til sölu. Selst á 50þ.
695-4992 í dag.
Brúðarkjólar til sölu. Margar stærðir.
Með slöri, sjali, undirpilsi og hönskum.
15-25 þ. Uppl. s. 866 3135
7 feta Billiardborð til sölu. Árs gamalt.
Uppl. s. 695 0810
Calking Fize rúm til sölu og hjónarúm
keypt í Ikea. Philips sjónvarp 32“. S. 554
5870 & 564 4670

Tæki í eldhús

Fjöldi tækja í eldhús til sölu. Kæliborð,
hitaskápar, skúffuofnar, grill, gashellur
og m fl. Nánari uppl í s. 663 9545
Til sölu köfunarbúnaður. Bíll óskast í
góðu ástandi á 0-150 þ. stgr. Uppl. í s.
696 7690.

Heimilið
Gerið verðsamanburð!

Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýringu, eru komnar aftur. Nú á kr. 23.500.
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð
hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

BÍLSKÚRS-ÚTSALA! Innbú ofl. Laugardag
14. júní kl 13-17 að Hellisgötu 34 Hf.
s.865 0046

Gefins
Gefins vegna fluttninga dökkbröndótt
kisa með hvítar fætur og maga er 18
mán., örmerkt og búið að taka úr
sambandi. Mjög blíð, er núna búsett á
suðurlandi. Uppl. í s. 895 8134.

Frábær 40 feta frystigámur til sölu sem
búið er að breyta í vinnuskúr fyrir allt
að 8 menn. 3 gluggar. Góð hurð með 3
punkta læsingu. Hægt að opna alveg í
annan endann. Fullbúinn með wc. Stór
rafmagnstafla. Tengill fyrir krana+kapall
í kranann, ca 12m. Ísskápur, örbylgjuofn, samlokugrill, borð og stólar, vaskur,
teikningaborð og fl. Gjafverð, aðeins
500 þ. stgr. eða leiga 40 þ. á mán. Uppl.
í s. 893 8660.

5-7KÍLÓ á 9 Dögum Komdu þér af
stað með Hreinsipakka frá Aloe Vera
S.6978928 Sigga

„...fyrst á visir.is“

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

LR-Kúrinn

...ég sá það á visir.is
sir.is

er brábær leið til betra lífs. Léttist um 10
kg á 5 vikum. Uppl. í s. 822 5443 Elva,
elvabjorns@gmail.com

14. júní 2008 LAUGARDAGUR

12

SMÁAUGLÝSINGAR

Gisting
Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavikwest.com & í s. 866 3063.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Fyrir veiðimenn

Ökukennsla

Kennsla í fluguveiði. Byrjendur og
lengra komnir. 30 ára reynsla að baki.
Paul Arnar O’Keeffe, s. 896 1602.

www.aksturinn.is S. 694
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

SILKY TERRIER hvolpar(tíkur) til sölu
Tilbúnar til afhendingar. S:6640120 &
6969665
Boxer hvolpar með ættbók frá HRFÍ
til sölu.Foreldrar eru Íslenskir meistarar,mjaðmamyndaðir og hafa lokið skapgerðarmati.Boxer er afar skemmtilegur
heimilis hundur.Nánari uppl. á www.
boxer.is og 8918997
Til sölu 9 mánaða gamall Schäfer
hreinræktaður ættbók fylgir.Síminn er
6612768.

HEIMILIÐ
Húsgögn

Laxamaðkar til sölu. Uppl. s. 562 5013
& 866 8112.

5 Lionhead kanínu ungar til sölu. Fara á
3500 stk. S 848 9587 & 562 5013.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Ýmislegt

Óska eftir að fá að kaupa fataskápa,
sófa, hillur, glerskápa. og kommóðu.
Uppl. sendist á hp3389@hotmail.com
ásamt mynd. S. 660 6224.
Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

EXO hornsófi til sölu. Rústrauður, í
góðu standi. Verðhugmynd 55,000 kr.
Upplýsingar í síma8638840 (Siggi)

Barnavörur

Raðhús Seljarhverfi

Til leigu ca. 170 fm á 2 hæðum, 5 svefnherb., stofa, bílageymsla. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 895 8299.
Mjög góð 3. herb. 85 fm. íbúð á fyrstu
hæð við Eiríksgötu, 101 rvk. Nýinnréttað
eldhús, baðherb. og sér þvottaherb.
Húsgögn og eldhúsbúnaður getur fylgt.
Leigan 160 þ. á mán. Hiti og rafm. innif.
Uppl. s. 551 2600
210fm nýtt einbýlishús til leigu í
Njarðvík, Reykjanesbæ, frá 1. júlí. Uppl.
í s.691 4985. 180.000 á mánuði fyrir
utan hita og rafmagn. Langtímaleiga.
2 herb íbúð í 101 Rvk. Sanngjörn langtímaleiga. Uppl. í s. 897 8897 & 566
7511.
Fasteignasalan Hóll auglýsir til leigu
fallega og bjarta 3 herb. íbúð með sér
inngangi af svölum á annarri hæð, í fjölbýli við Krummahóla 10. Íbúðin er alls
83,5 fm. Leiguv. 120 þ. á mán., auk hita
og rafm. Uppl. s. 849 4477, Björn.
Til leigu 3 herb. íbúð og stæði í bílageymslu í 112. Laus strax. 135þ á mán,
allt innifalið. Uppl. í 6976791

Til sölu einn hkt. eignalóð í landi
Þórisstaða í Grímsnesi. Kalt vatn á miðri
lóð. Rafm. og hitaveita á lóðamörkum.
V.hugm. 3 milj., eða tilb. Uppl. s. 894
4651 & 869 6521.
Sumarbústaður í landi Stóra-Fjalls,
Borgarfirði 53,6 m². Kynt með rafmagni.
TILBOÐ. Fasteignasalan Hákot 431-4045
www.hakot.is

4ja herb. íbúð í litlu fjölb.ásamt bílskúr
í Lindarhv. kóp. til leigu. Laus í byrjun
júlí. Leiga 190 þús á mán. Uppl. í síma
6607067

Kiðjaberg. Glæsilegt 240 fm sumarhús
til sölu. Flott útsýni. Uppl. í síma 660
4088.

Til leigu 2ja herb. íbúð í norðurbæ Hfj.
Neðri hæð í einbýli. Laus 1. júlí. V. 110
þ. með rafmagni og hita. S. 821 3929
& 565 3929.
Einstaklingsíbúð í miðbænum til leigu í
1-2 mán. Laus strax. Uppl. s. 696 3810

Óska eftir einstaklings eða 3 herb. íbúð
á höfuðb.sv. Uppl. í s. 691 3909.
Óska eftir 3-4 herb. íbúð í Rvk. Greiðslug.
100 -130 þ. Uppl. í s. 857 9646.

Dýrahald

Sumarbústaðalóðir til sölu í nágrenni
Þingvallavatns, 40 km frá Rvík. www.
kroksland.is S: 552 8000.

Til leigu 50 fm bílskúr við Sundlaugaveg.
Leiga 40 þ. á mán. Uppl. í s. 899 4353.

Húsnæði óskast

Tvíburakerra (strætó) til sölu á 30 þ.
Lítið notuð, með öllu. S. 894 0411.

Sumarhús á eignarlandi

Til sölu glæsilegt 105 fm hús á 2,5 hektörum og 5 hektara landi í Grímsnesi.
Hentar til beitar eða ræktunar. Hitaveita
á staðnum. Uppl. í s. 821 4958

Ungt par óskar eftir 2ja herb íbúð á
höfuðborgarsv. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. S. 847 9806
Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu á
höfuðb. svæðinu. Skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. í s. 867 4791.

2 Samliggjandi Eignalóðir í Grímsnesi
til sölu. 0,8ha hvor, 3.2milj hvor. www.
ymislegt.net/lodir S. 867 2647
63 fm bústaður ásamt lóð á
Snæfellsnesi. Jarðvegsvinna og túnþökur til sölu. Uppl. í s. 897 7188.

Atvinnuhúsnæði
100 fm skirfstofuhúsnæði við Síðumúla
til leigu. Gott húsnæði. Hagstæð leiga.
Uppl. í s. 896 8068.
200 Fm Verslunarhúsnæði í Bæjarlind
til leigu, Laust fljótlega. S: 897-5505

Geymsluhúsnæði

Snyrtileg 31 árs námsmær leitar að kósý
einstakl. eða 2 herb. íbúð. Langtímaleiga
frá 1. júl. Meðmæli og fyrirfr.gr. allt að 3
mán. Hverfi 101,105 og 107. S 690
9614 Eygló.
Tilboð á stórum búrum m/flísmottu
1006 búr # Stærð: L 120 . B 75 . H 83
aðeins 12,500 kr .www.liba.is

Par ‘oskai eftir Studió ibud eda 2 Herb.
a Leigu Greidslugeta 60-75 pusund
a manudi. Langtimaleiga uppl.i sima.
897-4828
Óska eftir herbergi til leigu, með Wc og
sér inngangi. Uppl. s. 849 9457

2-3 herb. íbúð til leigu í Vesturbænum
í Reykjavík. V. 130 þús á mán. Uppl. í
s. 863 0081.

Hundasýning
nálgast!
Flottir
Sýningartaumar og sýningarkeðjur finnur þú á www.hvuttar.is

Leigjendur, takið eftir!

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

Hvolpapartý
Dalsmynnishunda

Til leigu í 4 mán. 2 herb. íbúð í sérbýli
með öllum húsbúnaði. Laus frá 1 júlí.
S. 823 1059.

Hvolpapartý Dalsmynnishunda
verður laugardaginn 14. júní
að Dalsmynni og hefst kl. 14.
Hoppukastali og ís frá Kjörís
fyrir börnin. Takið með ykkur
góða skapið og eitthvað gott
á grillið. Aðeins hundar frá
Dalsmynni eru velkomnir.
Nánari upplýsingar í s. 566
8417.

Til leigu falleg 90fm 3ja herb. íb. á 2.
hæð m. sérinng. í Rimahverfi. Verð
140þ/mán, auk hússj. og rafm. 2 mán
trygging. Laus 30. júní. Vinsaml. sendið
póst með uppl./fyrirsp. á evar07ab@
student.cbs.dk
Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu.
Upplýsingar í síma 770 6090.
Rúmgóð geymsla í risi til leigu er staðsett í 101 Rvk. Uppl. í s. 770 6090.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

80fm nýleg íbúð í Vogum á Vatnsleysu,
15 mín frá Hfj, til leigu frá 1. júlí. Parketog flísalögð með sérinng. Aðeins gott,
reglusamt og reyklaust fólk kemur til
greina. Uppl. í s. 895 9959, Björgvin.
Erum með til leigu innkeyrslu og skrifstofurými frá 80fm við Selhellu í Hfj.
Uppl. gefur Örn í s, 696 7070
Skólavörðustígur 100 fm. (reyklaus) Til
leigu er góð 5 herb. íbúð í steinhúsi. Íb.
er á 3. hæð, með sérinng. og svölum.
Leiga 200 þús. á mán. Leigist frá 1. Sept.
Lágmark eitt ár. Uppl. s. 552 6662. eða
svis@simnet.is

Léttist um 22 kg á 6 mánuðum. Orka,
vellíðan, betri svefn og aukakílóin hreint
fjúka. Dóra - 869-2024 www.dietkur.is

Ert þú á leiðinni til
Danmerkur í sumar?

Dverg schnauzer hvolpar til sölu með
HRFÍ ættbók uppl. í s. 690 6464.

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

Sjóstangveiði - Andrea

Nudd
Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bómullarlök enn á gamla genginu. S. 891
6447, Óli.

Sumarbústaðir

Snyrtileg vel skipulögð 3 herb. íbúð. 80
fm sv.112. Leiga 140 þ. Hússj. & hiti innif.
Laus 1.7 s: 660 2542

Ferðaþjónusta

LR Heilsukúr - Þín leið að léttara lífi
KÍLÓIN HVERFA! Nánari uppl. lr-elisabet@internet.is 662-0880

Stop! Stop! Stop!

Fallegt útsýni! 6 herb. íbúð til sölu.
Aukatekjur. Leikvöllur. Stutt í gönguleiðir. Er í bökkunum. V. 22.5 m. 4,15%
fastir vextir. Uppl. í s. 697 3217.

Herb. til langtíma leigu í Reykjavik &
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, baðherb., þvottav. og þurrkara, gervihnattasjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Húsnæði til sölu

Hreinræktaðir Ísl Fjárhundar, til sölu
Óættbókarfærðir, 3 rakkar upplýsingar í
síma 693-3483 Kristján

Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa.
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

Tvö herbergi til leigu í hjarta
Kaupmannahafnar í júlí og ágúst.
Íbúðin rúmgóð og björt og inniheldur
m.a. sjónvarp, internet og þvottavél.
Bæði kemur til greina að leigja herbergin allan tímann eða bara valið
tímabil. Tilvalið fyrir þá sem vilja dvelja
í Kaupmannahöfn hluta sumarsins.
Íbúðin deilist með einum Íslending.
Áhugasamir geta haft samband við 690
5506 eða á s073005@student.dtu.dk
3 herb. 105 fm íbúð í Hfj. laus 1.júlí.
Leiga 145 þ. með öllu á mán. S. 661
8902.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Gisting
Til sölu 40fm fokhelt sumarhús. Gert er
ráð fyrir 20fm svefnlofti. Innihurðar og
einangrun fylgir. S. 892 2150.

Budget accommodation Rvk/Hfj. for
sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451.
Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s.
770 5451.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Zatrudnimy ciesli do prac na terenie
Reykjaviku. Wymagania: Znajomosc
systemy doka. Prace ciesielskie ogolnobudowlane. Tel. 840 1150 Michal
E-mail. viking260@poczta.onet.pl

ATVINNA
Atvinna í boði

Furðufiskar ehf
We need people to work in our
litle fish factory.
We are locaded in Reykjavík,
near the harbor.
If you are interested please
contact us by email at runar@
kokkarnir.is or by telephone
511-4466 from 9-17 on weekdays
Furðufiskar ehf
Fiskislóð 81a
101 Reykjavík

Smiðir og verkstjórar. Betri Bær ehf
óskar eftir verkstjóra og smiðum til
framtíðarstarfa við uppsetningu einingahúsa og ýmissa viðhaldsverkefna.
Uppl. í síma 8983893
Reddarinn óskar eftir að ráða ungann
og metnaðarfullann mann í stöðu verkefnastjóra. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi iðnmennt. Upplýsingar í síma
6620122 eða reddarinn@reddarinn.is
Óska eftir vönum málara og smið.
Looking for experienced carpender and
painter. S. 770 6563.

Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Ég er öryrki með skipstjórnarréttindi og
ofl. Er á eigin bíl og er mjög vanur akstri.
Uppl. í s. 553 1760 & 892 2001

Höfum á skrá menn sem að
óska eftir mikilli vinnu. Geta
hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
PENSLAÐU ÞIG MEÐ EGGI SVO ÞÚ
BRÚNIST Dalí Akureyri

Employment agency
seeks:

Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal
og vönum barþjónum. Aldurstakamark
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið
samband í síma 844 7589 eða 821
8500 www.cafeoliver.is

Einkamál

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

Hlaðbær colas óskar eftir meiriprófsbilstjóra. Vinnuvélaréttindi er kostur. nánari upplýsingar í S: 5652030

Carpenters, general workers,
electricians, ironbinders, plummers, masons, heavy duty
drivers, paintors and more for
the construction area.
- Proventus Call Sverrir 661 7000

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662
6413 Marteinn. Rvk og kefl.

Sólpallar ehf
Óska eftir vandvirkum smið
sem að getur unnið sjálfstætt.
Einnig vantar okkur duglegan
og samviskusaman sumarstarfsmann í handlang og létta
smíðavinnu.
Vinsamlegast sendið umsókn á
solpallar@solpallar.is

Léttir ehf. Steypusögun
og kjarnaborun.
Vantar menn í vinnu. Mikil
vinna framundan.
Upplýsingar í síma 866 8798 &
691 6210.

Kvöld og helgarvinna
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska
eftir duglegu og hressu fólki í
kvöld og helgarvinnu. Mikið að
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. S.
892 9846.

Vantar þig
«SKUM EFTIR L¾RÈUM SMIÈUM
Å UPPSETTNINGU ¹ INNRÁTTINGUM OG
MILLIVEGGJUM PARKETLÎGN OG ÕMSA AÈRA
INNIVINNU %INNIG L¾RÈUM ÚÅSURUM
EÈA VÎNUM ÚÅSAVINNU  -IKIL VINNA FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
7 ZWIAZKU Z NAWALEM ZADAN POSZUKUJEMY WYUC
ZONYCH STOLARZY DO MONTOWANIA MEBLI UKLADANIA
PARKIETËW STAWIANIA SCIANEK DZIALOWYCH I DO PO
DOBNYCH PRAC 0OSZUKUJEMY RËWNIEZ WYUCZONYCH
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Smiði, múrara, járnabindingamenn,
málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Bílstjóri / Starfsmaður
Furðuﬁskar ehf sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, ﬁskborðin í Hagkaupum og Osta og sælkeraborðin í Hagkaupum kringlunni og Smáralind.
Vantar Bílstjóra sem gæti einnig aðstoðað í eldhúsi
ásamt ﬂeiru.
Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ mikla þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum því starﬁð er andlit
fyrirtækisins út á við. Aldurs takmark er 22 ár.
Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17 á virkum dögum.

Poszukujemy pracowników powyzes 25 lat. Z
doswiadczeniem drzy.

Furðuﬁskar ehf Fiskislóð 81a 101 Reykjavík

-Panele
-Beton
-Gegips
Numer Kontaktowy: 861 2815,
Karol.

Starfsmenn óskast

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega
og duglega starfsmenn til framtíðarstarfa og sumarstarfa í ýmis störf hjá
félaginu. Við leitum meðal annars að
starfsmönnum í nýja þjónustustöð á
Bíldshöfða 2, starfsmönnum við bensínafgreiðslu, starfsmönnum í verslun
og fleiri störf. Áhugasamir vinsamlegast
sæki um á www.n1.is.
Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum í
viku og hafðu +5 m á ári eftir 2 ár. lreinar@internet.is
Óska eftir mönnum í smíðavinnu.
Looking for carpenters. S. 849 8785.
Sundanesti v/sæbraut. Vantar þig vinnu
í sumar? Starfsfólk óskast í kvöld og
helgarvinnu. Uppl. s. 822 0568.

Furðufiskar ehf
Furðufiskar ehf sem reka meðal
annars Kokkana veisluþjónustu, fiskborðin í Hagkaupum
og Osta og sælkeraborðin í
Hagkaupum kringlunni og
Smáralind. Vantar Bílstjóra sem
gæti einnig aðstoðað í eldhúsi
ásamt fleiru. Nauðsynlegt er að
viðkomandi hafi mikla þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum því starfið er andlit
fyrirtækisins út á við. Aldurs
takmark er 22 ár.
Áhugasamir sendið tölvupóst
á runar@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511-4466 milli
kl 9 og 17 á virkum dögum.
Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a
101 Reykjavík

Óska eftir meirprófsbílstjóra á kassabíl,
næg vinna í boði. Uppl. í s. 821 3770
Gestur.

Pylsuvagninn í Laugardal

Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfsfólki. Um er að ræða kvöld og helgarvinnu. Aðeins 18 ára og eldri koma til
greina. Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

Aktu taktu

Aktu Taktu Aktu Taktu Mjódd er að leita
að vaktstjóra sem er 22 ára og eldri.
Vinnufyrirkomulag 1-2 virk kvöld og
önnur hver helgi. Mjög góð laun í boði.
Aðeins reglusamt, heiðarlegt og duglegt
fólk kemur til greina. Umsóknir á www.
aktutaktu.is
Óska eftir hörkuduglegum starfsmönnum í slátt í Reykjavík og Reykjanesbæ
Uppl. í s. 821 2676 á milli 15-19.

Sigurhæðir ehf
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Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Skipulags- og umhverﬁssvið

Kópavogstún 2 og 4. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga að breyttu deiliskipulagi Kópavogstúns 2 og 4. Vísað er í
gildandi skipulagsskilmála fyrir Kópavogstún samþykkta í bæjarstjórn 8. nóvember 2005 ásamt síðari breytingu. Í tillögunni felst að fjölga
íbúðum úr 18 í 26. Tillagan gerir ráð fyrir 18 íbúðum stærri en 80 m2 og 8 íbúðum minni en 80 m2 og 16 bílastæðum á lóð og 32 í kjallara. Byggingarreitur stækkar um 1,5 meter til suðvesturs. Nýtingarhlutfall er óbreytt. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags.
29. maí 2008. Nánar vísast til kynningargagna.
Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum
frá 8:30 til 15:00 frá 16. júní 2008 til 15. júlí 2008. Einnig má sjá tillögunar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða
ábendingar skulu hafa borist skriﬂega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 29. júlí 2008. Þeir sem ekki gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Skipulagsstjóri Kópavogs.
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Austurvegi 38

SMÁAUGLÝSINGAR
Kona: þú kynnist karlmönnum á Rauða
Torginu Stefnumót. Legðu inn auglýsingu, hlustaðu á auglýsingar karlma og
spjallaðu við karla á vandaðri spjallrás.
Þjónustan er gjaldfrjáls. Síminn er 5554321

Sími 482 4800
www.arborgir.is

Auglýsingasími

Austurvegur 34 – Selfossi

Stórskemmtileg frásögn ungrar konu
sem ákvað að prófa að vera með konu
og nýtti sér til þess frægan einkamálavef. Þú heyrir frásögnina hjá Sögum
Rauða Torgsins í síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), upptökunr. 8799. Nánar: raudatorgid.is

Frum

Sölusýning laugardaginn 14. júní milli klukkan 14:00-17:00

Tæplega þrítug kona á suðurlandi vill
kynnast strák á svipuðum aldri með
vinskap og e.t.v. meira í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8482.

908 6666

Við viljum vera sumardísirnar þínar í
nótt. Opið allan sólarhringinn.

– Mest lesið

Nýjar og vandaðar íbúðir í sérflokki með góðu útsýni í hjarta bæjarins. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja
herbergja auk „penthouse“ og skilast þær fullbúnar án gólfefna þó eru votrími flísalögð,
innréttingar eru Vandaðar. Að utan er húsið viðhaldslítið, klætt með álklæðningu.
Möguleiki er á að fá íbúðirnar afhentar styttra komnar. Ákvílandi lán geta fylgt.

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

/PIÈ
HÒS Å DAG FR¹
KL  TIL 
Kársnesbraut
- Atvinnuhúsnæði

Sumar hús

til sölu 
eða leigu
%SKIVELLIR
ÅBÒÈ 

vegna sveitarstjórnarkosninga í
sameinuðu sveitarfélagi Aðaldælahrepps
og Þingeyjarsveitar 28. júní 2008.
Frum

Kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninganna í sameinuðu sveitarfélagi Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar þann 28. júní nk. liggur frammi hjá sveitarfélögunum almenningi til sýnis frá og með 16.
júní til kjördags.
Athugasemdum eða kærum skal koma á framfæri
við sveitarstjórnir sveitarfélaganna og skv. 10. gr.
laga um kosningar til sveitarstjórna, er heimilt að
gera leiðréttingar á kjörskrá fram á kjördag.
Nánari upplýsingar má sjá á heimasíðum sveitarfélaganna, www.adaldaelahreppur.is og
www.thingeyjarsveit.is

Fullbúið sumarhús með öllu tilheyrandi í Heklubyggð, Rangárþingi Ytra.
Húsið er 95, 6 fm á steyptri plötu,
hiti í plötu. Stór stofa, vönduð gólfefni, hiti í öllum gólfum, opið eldhús
í stofu, hvítar háglans innrétting með
stál elshústækjum, tvöfaldur ísskápur, uppþvottavél. Hátt til lofts.Tvö
rúmgóð svefnherbergi, stórt baðherbergi, innrétting, sturtuklefi með
nuddi, gufu og hlómtækjum. Stór 150 fm verönd með heitum rafkynntum
potti. Mjög stór 3, 2 ha. eignalóð við bakka Selsundslækjar, byggingarleyfi
fyrir fleiri hús. Meðfylgjandi húsinu er stórt vandað sófasett, borðstofuborð með 8 stólum, tvíbreitt hjónarúm (Svefn/Heilsa), tvíbr.rúm í gestah.
stór fataskápur, 42" plasmatv. heimabíó+hát. tvöf. ísskápur, uppþvottavél,
öll eldhúst.úr ryðfríu stáli, allur borðbúnaður, háhraða nettenging, vandað
útigrill. Öll úti garðhúsgögn og hitari. Fallegt útsýni til Heklu, Búrfells og
jökla V. 27, 9 m. Möguleyki á 90% láni á góðum kjörum.
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Samgönguráðuneytið,
13. júní 2008

Frum

Mjög vandað 130 fm heilsárs
bjálkahús á steyptum grunni í landi
Svínhaga á Rangárvöllum, ásamt
11.000 fm eignalóð. Húsið er
bjálkahús á tveimur hæðum. Neðri
hæðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu og eldhús. Við húsið er 150
fermetra verönd. Umhverfið er
einkar fallegt með útsýni m.a. til
Heklu og Búrfells. Skilalýsing.
Skilast nánast tilbúið til innréttinga.
V.19,9 m. Áhvílandi 18,0 millj

AUGLÝST EFTIR HÚSNÆÐI FYRIR

VÍNBÚÐ Á FLÚÐUM
Áfengis og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að taka á
leigu húsnæði fyrir Vínbúð á Flúðum.
Stærð húsnæðis skal ekki vera minna en 45 fm. og þarf
að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð.
2. Góð aðkoma fyrir viðskiptavini.
3. Næg bílastæði.
4. Gerð er krafa um að vínbúðin og/ eða
merkingar vínbúðarinnar séu sýnileg fyrir
viðskiptavini frá bílastæðum eða við
aðkeyrslu að vínbúðinni.
5. Góð aðkoma að vöruhurð fyrir ﬂutningabíla
með vörur og vörulyftara.
6. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum
sem opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks og samþykkt
af þeim.
7. Leigutími húsnæðisins skal vera til 5 ára.
8. Sérstaklega er lögð áhersla á meðal annars
gott aðgengi hreyﬁhamlaðra, birtulýsingu
(500-600 lux) og hljóðdempun í verslun
ásamt góðri aðstöðu starfsfólks.
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Allar nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða í síma 895 3000

Sumarhús í Heklubyggð, grunnflötur húss er 60,3 fm. Húsið afhendist
nánast tilbúið til innréttinga,panelklætt að innan, parket á gólfi. Að utan er húsið klætt með viðhaldsfrírri
klæðningu. 80 fm verönd umhverfis húsið. Mögulegt að byggja annað
hús á lóðinni. Vel staðsett 1,46 ha
eignalóð á bökkum Ytri Rangár ,fallega gróin lóð og glæsilegt útsýni.
V.10,9 m

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050
Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Sumarhús/'
í Grímsnesi
/0)¨ (²3 ,!5'!2$!'
35..5$!' +, p
(EIÈARBRAUT
 'RÅMSNES
Heiðarbraut
10

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem
þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu ÁTVR,
Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík fyrir 30. júní 2008

Akstursleið:
Keyrt er eftir þjóðvegi 1 framhjá Hellu, 2 km austan við hellu er
beygt til vinstri, veg 264 Gunnarsholt,vegur 264 er keyrður 6,7 km
að veg 268 Næfurholt, þar er beygt til vinstri. Vegur 268 er keyrður
18 km þá er komið að upplýsingaskilti um Heklubyggð. Þessi leið
er 108 km og tekur ca. 1 klst og 10-20 mín að keyra hana.
Sjá nánar á www.heklubyggd.is

Gögn þurfa meðal annars að innihalda
eftirfarandi:
1. Staðsetningu húsnæðis
2. Teikningar af húsnæði
3. Afhendingartími
4. Ástand húsnæðis við afhendingu
5. Leiguverð - í leiguverði skal vera tilgreindur allur kostnaður sem til fellur.

Allar upplýsingar gefa Grettir S. 898-8300
Og Kristbjörn S. 692-3000


Frum

Reykjavík, 12. júní 2008
Áfengis – og tóbaksverslun ríkisins

Sumarhús
í Heklubyggð

verður unnin af fagmönnum.

3ELJANDI TILBÒINN AÈ L¹NA ALLT AÈ  AF KAUPVERÈI
&ALLEGUR BÒSTAÈUR ¹  HA EIGNARLANDI RÁTT VIÈ -INNI "ORG Å 'RÅMSNESI
'ESTAHÒS OG STËR VERÎND 3TUTT Å ÖJËNUSTU MA VERSLUN NÕLEGA SUNDLAUG
22.000.000
AUK ÖESS SEM STËR GOLFVÎLLUR Å UPPBYGGINGU SKAMMT FR¹
Fallegur
sumarbústaður
á 1 ha. eignarlandi
rétt við Minni
Borg
í Grímsnesi.
..!2)
500, 
OG HJ¹ SÎLUMANNI
Å SÅMA

Gestahús og stór verönd. Stutt í þjónustu m.a. nýl. sundlaug og stór golfvöllur í
uppbyggingu skammt frá.
Nánari upp. 530 1812/1808/ 897 3030

Verið velkomin

www.eignir.is
Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Faxafen 10 - 108 Reykjavík - Sími 580 4600
eignir@eignir.is

Frum

Sumarhús í Heklubyggð,
Rangárþing Ytra

ÍBÚÐIR Í HJARTA KAUPMANNAHAFNAR
Stærð: 77m2 2 herbergja
Stærð: 97m2 3 herbergja
Stærð: 98 -114m2 4 herb.,
Bílskúr: Bílastæði leigist
aukalega.
Byggingarár: 2007
Inngangur: Sameiginlegur
Lyfta er í húsinu.
Leiguverð: Mánaðarleiga frá
DKK 8.350,- (langtímaleiga)
Skammtímaleiga frá DKK
1.500 sólahringurinn
(lágm. vika)
Húsgögn eru í
skammtímaleigu.

TIL LEIGU

maleiga
a / Langtí
ig
le
a
m
tí
Skamm

Lögheimili Eignamiðlun kynnir glæsilegar nýjar íbúðir í hjarta Kaupmannahafnar
til leigu í styttri eða lengri tíma – með eða án húsgagna.
Íbúðirnar eru við byrjun Amager, Svinget 21 & Hollænderdybet 30 og er stutt að fara á Strikið,
verslunargötuna Amagerbrogade, verslunarhúsin Fields og Fisketorvet og í allar helstu samgöngur.
Stutt er í Metro lestina, Christianshavn, Islands Brygge og Tivolí. Rólegt og barnvænt hverfi þar sem
matvöruverslanir eru nálægt og öll þjónusta.
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja að stærð. Húsin er fimm hæðir og eru með lyftu. Allar íbúðir
eru með svalir. Sameiginlegur garður er fyrir húsin. Möguleiki er á að leigja bílastæði í bílakjallara.
Íbúðirnar eru með vönduðu eikarplankaparketi á gólfi og fallegum eldhúsinnréttingum með öllum
helstu tækjum. Svefnherbergin eru með rúmgóðum skápum. Björt stofa opin inní eldhús. Glæsileg
baðherbergi með fallegum innréttingum, upphengdu klósetti, granít plötu á borðum og fallegum
náttúruflísum á gólfi og veggflísum. Geymsla er í kjallara. Einstakt tækifæri fyrir starfsmannafélög,
fyrirtæki og einstaklinga. Nánari upplýsingar veitir Jónas Örn Jónasson hdl. í síma 770 8200
eða með tölvupósti jonas@logheimili.is

Skipholti 15 s 105 Reykjavík
Sími: 512 3600 s www.logheimili.is

Sogavegur 144
108 Reykjavík
Gæsileg 4ra herb. á besta stað.

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

BÓKIÐ SKOÐUN

Mjög góð 4ra herbergja íbúð í þessu vinsæla gróna hverfi. Vel skipulögð 120 fm neðri hæð. Íbúðin er tilbúin til
afhendingar á næstu dögum og afhendist fokheld að innan en hitalögn verður komin í gólf. Að utan skilast húsið
fullbúið og málað. Garðurinn skilast fullbúinn tyrfður með hellum og sólpalli. Hitalögn verður í plani sem og á
hellulögðum svæðum í garðinum. Öll þjónusta og verslun eru í göngufæri. Kjörin eign fyrir þá sem vilja búa
miðsvæðis en þó á kyrrlátum stað í nýju húsnæði.

Heimir Bergmann

Jónas Örn Jónasson

Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600

Löggiltur fasteignasali
Lögmaður

GSM: 822 3600

GSM: 770 8200

heimir@logheimili.is

jonas@logheimili.is

FÉLAG FASTEIGNASALA

STRÁKSMÝRI 10 OG 12
Skeifan

Verð: 37.500.000

SKORRADALUR
Sumarhús með gestahúsi

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Skeifan

Verð: 25.000.000

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi
8937806

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi
8937806

ingolfur@remax.is

ingolfur@remax.is

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757
og@remax.is

Til sölu glæsileg sumarhús, 75 fm + 25 fm risloft, ásamt 20 fm gestahúsi, í landi Indriðastaða í Skorradal. Aðeins
60 mínútna akstur frá Reykjavík. Vatnasport,sundlaugar, golf, gönguferðir, hestaleiga, klettaklifur ofl. Hitaveita á
svæðinu. Glæsilegur golfvöllur í uppbyggingu í göngufæri frá Stráksmýri. Skorradalur er þekktur fyrir fádæma
veðursæld og stórfenglega náttúru. Góðir greiðsluskilmálar í boði. Samskonar hús eru einnig til sýnis og sölu,
tilbúin til flutnings, að Fitjum 16 á Kjalarnesi

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi
861 7757
og@remax.is

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

elisabet@remax.is

elisabet@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

Fjölskyldudagur
í dag frá 14–16
Gleði og gaman á Hæðinni
Komdu með alla fjölskylduna til okkar í dag.
Njótið þægilegrar stemningar – og kynnið
ykkur húsin á Hæðinni.
Börnin fá blöðrur og trúður kemur í heimsókn.

Sýningaríbúð
Glæsileg sýningaríbúð í Seinakri, fullbúin
húsgögnum frá EGG og gólfefni frá Harðviðarvali.
Ekið inn frá Bæjarbraut.

Hér er gott að búa

F í t o n / S Í A

Arnarneshæðin er einstaklega vel staðsett á
eftirsóttum stað á höfuðborgarsvæðinu. Hverfið
er sólríkt og skjólsælt, með gullfallegt útsýni til
allra átta. Stutt er í alla verslun og þjónustu,
fjölmargir skólar eru í næsta nágrenni og ótal
frábær íþrótta- og útivistarsvæði innan seilingar.

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is
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Evrópska South By Southwest
Tónlistarhátíðin The Great Escape í hippsterabænum Brighton á Englandi er orðin ein af fyrirferðarmestu tónleikahátíðum heims. Réttara væri þó að kalla The Great Escape einhvers konar tónlistarmessu, enda flykkjast á hátíðina aðilar úr öllum geirum tónlistarbransans, allt frá símafyrirtækjum
og netbóluforritara til umboðsmanna og útvarpsstjórnenda. Steinþór Helgi Arnsteinsson var einn
þeirra sem heimsótti hátíðina í ár, ásamt meðal annars íslensku listamönnunum Valgeiri Sigurðssyni,
Sometime, Oddi Rúnarssyni og Bloodgroup.

Þ

rátt fyrir að The
Great Escape sé ekki
eldri en þriggja ára
eru gárungar strax
farnir að kalla hátíðina South By Southwest Evrópu. Ótrúlegt verður
reyndar að teljast hversu rótgróin
hátíðin er orðin þrátt fyrir aldur
sinn. Allt við hátíðina gekk furðulega snurðulaust fyrir sig og hún
féll ótrúlega þægilega í hina hlýlegu Brightonborg.
Að hátíðinni standa líka fremur
traustir aðilar. Þannig er hátíðin
rekin af hinni virtu tónleikastaðakeðju, The Barfly, og meðal aðalstyrktaraðila hátíðarinnar eru töff
merki á borð við Levi’s, Mojo, XFM, NME, Uncut og Topman. Einhvern veginn á maður erfitt með
að trúa að þegar þessir aðilar
koma saman og búa til tónlistarhátíð að eitthvað geti klikkað. Og sú
var auðvitað ekki raunin. The
Great Escape nær yfir þrjá daga
og fer fram í miðborg Brighton.
Þannig má að einhverju leyti líkja
henni við Iceland Airwaves en
stærðin er meiri og staðirnir
margfalt fleiri eða rétt á milli 25
og þrjátíu.

Íslendingarnir stóðu sig með prýði
Líkt og fyrri ár voru íslenskir
listamenn nokkuð fyrirferðarmiklir. Valgeir Sigurðsson sýndi
frábæra takta í kirkju góðtempl-

sveitinni Lamb. Af hverju hefur
maður eiginlega ekki heyrt af eða
frá þessum manni áður? Hann
spilaði einsamall á kassagítarinn
og framreiddi einkar persónulega
tóna sem var auðvelt að finna sig í
og heillast af (kannið endilega
heimasíðu hans, myspace.com/
oddurmusic).

ara þar sem andrúmsloftið var til
jafns fyllt af dramatík og hamingju, Bloodgroup, sem nú virðist
ætla að verða næsta stóra „nýja
bandið“ frá Íslandi, fór létt með að
koma Bretunum í stuð og
Sometime var heldur ekki í neinum vandræðum við að fá Tjallana
til að dilla sér og stigu þeir villtan
dans við ströndina.
Hins vegar kom það bæði mér

og öðrum Íslendingum sem hátíðina sóttu á óvart að sjá hið alíslenska nafn Oddur á dagskrárlistanum. Þegar betur var að gáð
reyndist hér á ferð tónlistarmaður
að nafni Oddur Rúnarsson sem
hefur verið búsettur erlendis til
margra ára. Hann hefur hins
vegar verið afar virkur tónlistarmaður og var meðal annars óformlegur meðlimur í Manchester-

MARGAR hljómsveitir
Hljómsveitirnar sem spiluðu á
hátíðinni í ár voru vel á þriðja
hundrað og spiluðu flestar þeirra
tvisvar en sumar þrisvar eða jafnvel fjórum sinnum. Þess vegna
var vægast sagt erfitt að fylgjast
með öllu sem mann langaði að sjá.
Þannig sá ég á mínum fyrstu tónleikum á hátíðinni, snemma á
fyrsta deginum, að sveitin sem ég
var einna spenntastur fyrir á
hátíðinni (Vampire Weekend)
hafði klárað að spila fyrir rúmlega
hálftíma. Meðal annarra athyglisverðra nafna á hátíðinni má helst
nefna Crystal Castles, Iron and
Wine, Ting Tings, A Place to Bury
Strangers, Futureheads, Santogold, No Age, Hold Steady, The
Black Lips, Okkervil River og
Yeasayer. Einna best þótti mér þó
frammistaða Bon Iver sem náði
hreint út sagt mögnuðu andrúmslofti með sínum tregakenndu
tónum. Fær mig að minnsta kosti
ekki til þess að kvarta yfir gæðum
The Great Escape.
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Rockwood fellihýsi

Sérstaklega löguð að íslenskum aðstæðum með galvaníseraðri
grind, fjöðrum fyrir akstur á erﬁðum vegum og upphituðum lúxusdýnum.

Polar hjólhýsi

Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir. Evrópskar þrýstibremsur,
galvaníseruð grind, iDC stöðugleikakerﬁ og ríkulegur staðalbúnaður.
-40 °C

iDC

12 cm
Fjöðrun f.
ísl. aðstæður

Evrópskar
þrýstibremsur

Vatn tengt
heitt/kalt

CD spilari/
útvarp

Upphitaðar
lúxusdýnur

Vesturlandsvegur
Nesti
Grjótháls

B&L
Hé
r

Fossháls

um við
er

Opið allar helgar frá 12-16
á virkum dögum frá 10-18

44mm
einangrun

Evrópskar
þrýstibremsur

iDC
stöðugleikakerﬁ

Útilegumaðurinn er sérverslun með allt sem þú þarft
til ferðalagsins, hjólhýsi, fellihýsi, pallhýsi, húsbíla,
fylgihluti og margt fleira.
Fossháls 5-9t110 ReykjavíktSími 551 5600
Fax 551 5601twww.utilegumadurinn.is

Séstakur
vínkælir

19˝ LCD
skjár

DVD
spilari
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Draugasögur á Kili og
reyfarar á ströndinni
Ef Úlfhildur Dagsdóttir neyddist til að fara í útilegu tæki hún með sér bók um varnir gegn zombíum. Gísli Einarsson gluggar í Íslendingasögurnar á ferðalögum, Einar Már Guðmundsson lætur sig
dreyma um ferðabókasafn og Silja Aðalsteinsdóttir mælir með lestri draugasagna á Kili. Þórgunnur
Oddsdóttir spáði í sumarlesturinn og skoðaði hvaða bækur eru líklegar til að rata ofan í ferðatöskurnar.

ÚLFHILDUR DAGSDÓTTIR

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON

Ástríkur fór með á ströndina

Mælir með smásögum

„Fyrir mér er sumarfrí frekar
abstrakt hugtak því ég tek mér
aldrei frí. Í mínum sumarfríum er
ég yfirleitt á kafi í fræðibókum og
er til dæmis núna að lesa mér til
um mót líkama og tækni í bókmenntum,“ segir Úlfhildur Dagsdóttir
bókmenntafræðingur.
„Svona til að létta lundina hef ég
líka verið að lesa sögur sem fjalla
um líftækni. Ég var til dæmis að
klára dásamlega líftæknihrollvekju eftir japanska höfundinn
Hideaki Sena sem heitir Parasite Eve og fjallar um litla
stelpu sem fær grætt í sig nýra
úr gamalli konu og dreymir
endalausar martraðir þar sem
henni finnst gamla konan vera
að koma og sækja nýrað sitt
aftur,“ segir Úlfhildur og
bætir því við að stundum lesi
hún líka eitthvað í fríum
sínum sem tengist vinnunni
ekki beint.
„Ég hef bara einu sinni
farið í strandfrí og þá fór ég
til Benidorm. Ég las auðvitað
bókina Ástrík á Spáni meðan ég
var þar en mest las ég þó af
hrollvekjusögum. Í haust ætla
ég síðan til Barcelona og áður
en ég fer ætla ég að lesa mér til
um borgina. Til dæmis með því
að lesa skáldsöguna Undraborgin eftir Eduardo Mendoza
sem gerist á heimssýningunni í Barcelona fyrir rúmri
öld,“ segir Úlfhildur sem
kveðst hafa það fyrir
sið að lesa á ferðalögum sínum bækur
sem eiga að gerast á
þeim stöðum sem

„Þegar ég fer að ferðast, sem að
vísu sjaldnast heitir sumarfrí, tek
ég alltaf með mér bækur. Yfirleitt
allt of margar. Allavega næ ég
aldrei að lesa nema brot af þeim.
En það er bara fínt, því ég þarf að
hafa valkostina,“ segir Einar Már
Guðmundsson rithöfundur.
„Síðast fór ég í smá upplestrarferð um Svíþjóð og náði að lesa
Rómeó og Júlíu en grautaði í ótal
öðrum bókum. Þegar maður vinnur við bækur þá er maður nú ekkert að pæla í neinni sérstakri sumarlesningu. Ég myndi þá mæla
með smásögum, til dæmis eftir
William Saroyan og Raymond
Carver. Samtals eru til fimm
smásagnasöfn eftir þessa
höfunda á íslensku í þýðingum úrvalshöfunda,“ segir
Einar sem kveðst vera í
skapi fyrir smásögur þetta
sumarið. „Síðasta sumar
hefði ég mælt með allt
öðrum bókum,“ segir hann.
Ég hef verið að lesa
dönsku bókina Sá sem
blikkar er hræddur við
dauðann eftir Knud Romer
og það má alveg mæla með
henni. Titillinn Laxveiði í
Jemen vekur líka forvitni
mína, það er ný bók eftir
mann sem heitir Poul Torday. Titillinn minnir á Silungsveiði í Ameríku eftir
Richard Brautigan, en það
er bók sem ég skil sjaldan við mig
og hef gjarnan með mér ef ég

hún heimsækir.
En hvaða bók
skyldi hún hafa
meðferðis ef ferðinni væri heitið í
íslenska útilegu.
„Ég færi náttúrulega aldrei í útilegu nema undir
vopnavaldi en ef svo ólíklega
vildi til þá tæki ég með mér
bókina The Zombie Survival
Guide eftir Max Brooks.
Þetta er fullkomin leiðsögubók um það hvernig
maður á að verjast til
dæmis
sombískum
veiðimönnum
sem
skjóta
allt
kvikt.
Ísbjörninn sem steig
hér á land hefði betur
fengið eina slíka í hendur,“ segir Úlfhildur.

SILJA AÐALSTEINSDÓTTIR

Tæki Málfríði með í rútuferð
„Ég hef farið tvisvar sinnum á sólarströnd og í annað skiptið var ég
með of fáar bækur og í seinna
skiptið allt of margar,“ segir Silja
Aðalsteinsdóttir, ritstjóri Tímarits
Máls og menningar. Hún er ekki í
vafa um hvaða bók fengi að fljóta
með væri hún á leið á ströndina í
ár. „Maður les náttúrulega Brúðkaupsnóttina eftir Ian McEwan
sem er nýkomin út í kilju á
íslensku. Bókin heitir á frummálinu On Chesil Beach og
meginatburðir hennar gerast á þeirri fallegu strönd í
Englandi,“ segir Silja.
Sé ferðinni heitið um
óbyggðir Íslands mælir Silja
hins vegar með bókinni
Draugaslóð eftir Kristínu
Helgu Gunnarsdóttur sem
kom út fyrir síðustu jól.
„Þetta er frábær bók í öræfaferðina, sérstaklega ef krakkar eru með í för. Ef fólk er í
skála eða tjaldi er upplagt að
lesa hana upphátt fyrir fjölskylduna. Þetta er unglingasaga sem gerist á Kili og í
henni fléttar Kristín Helga á
listilegan hátt saman örlagasögu
enskra bræðra í nútímanum og
frásögninni af Reynistaðabræðrum,“ segir Silja og bætir því við að
bókin sé einnig góð áminning um
að náttúran geti verið varasöm.
Spennandi draugasögur myndi
Silja hins vegar skilja eftir heima
væri hún á leið í rútuferðalag.
„Ég fór í rútuferð til Póllands í
fyrra og komst að því að á slíkum
ferðalögum er gott að hafa bækur
við höndina sem halda manni ekki
alveg föngnum því maður þarf að

geta litið upp annað
slagið til að skoða
umhverfið. Ég myndi
taka með mér Samastað
í tilverunni eftir Málfríði Einarsdóttur sem
er núna fáanleg á ný í
kilju. Þetta er einstök og
óborganleg mannlífslýsing og það
er næstum hægt að líta á frásagnirnar sem smásögur svo það er
gott að grípa niður í þær. Milli
kafla getur maður svo litið upp
eða farið út á stoppistöðinni sem
maður myndi kannski ekki gera í
miðjum Harðskafa,“ segir Silja
sem tæki Harðskafa þó hiklaust
með sér væri ferðinni heitið í sumarbústaðinn. „Spennusögur er
nauðsynlegt að eiga í sumarbústaðnum, ekki síst ef það rignir,“
segir Silja.

Þótt kiljuútgáfa eigi sér ekki langa
sögu á Íslandi hafa kiljurnar á undanförnum árum tekið yfir sumarbókamarkaðinn. Að sögn bóksala
selst lítið af innbundnum bókum á
þessum árstíma en kiljurnar rjúka
hins vegar út. Fjöldi nýrra titla
hefur komið út í kilju á þessu ári
auk þess sem vinsælar bækur hafa
verið endurútgefnar í kilju. Enn er
of snemmt að segja til um hvaða
bók verður vinsælust í sumar en
fjölmargar koma til greina.
Áður en ég dey eftir
Jenny Downham
hefur hlotið mikið
lof gagnrýnenda um
allan heim. Sagan
fjallar um sextán ára
stúlku sem á aðeins
fáeina mánuði ólifaða og ætlar að nýta
tímann vel. Hrífandi
lesning sem hentar
bæði í sólbaðið á pallinum heima eða
á ströndinni.
Þeir sem ekki fengu
Harðskafa Arnaldar
í jólagjöf geta keypt
sér hana í kilju fyrir
sumarfríið. Alvöru
spennusaga sem
heldur manni við
efnið í sólbaðinu.

bregð mér af bæ. Það
væri gaman að búa til
uppskrift að ferðabókasafni sem ferðaðist með
hjólhýsi um landið eða
bara bókabíl. Ég ætti í
rauninni að sleppa út úr
bókunum ef ég fer í frí
en það geri ég ekki og
þannig á það að vera,
kannski af því að mér
finnast frí hálfgerður
misskilningur.
Mér
finnst samt gott að
grauta bara í ýmsu, ævisögum, skáldsögum, smásögum,
ritgerðum, greinum …“

GÍSLI EINARSSON

Þjóðsögurnar í sumarbústaðnum
„Ef maður er á ferðalagi erlendis
er best að hafa með sér góðan
reyfara og helst nokkuð þykkan til
að nýta plássið,“ segir Gísli Einarsson sjónvarpsmaður.
„Ég mæli með Camillu Läckberg þeirri sænsku og öllum hennar bókum ekki síst Steinsmiðnum
þeirri nýjustu. Eini gallinn er sá
að hún er ekki nógu þykk. Maður
er allt of fljótur með hana,“ segir
Gísli og bendir á að það geti jafnvel verið gott að taka með
sér heilu bókaflokkana.
„Bækur Hennings Mankell um Kurt Wallender
ættu til dæmis að endast
í eins og eina sólarlandaferð.“
Sé ferðinni heitið í
ferðalög
innanlands
mælir Gísli með þjóðlegri bókmenntum. „Ef
maður ætlar í sumarbústað getur maður leyft
sér að taka með stærri
bækur sem fara kannski
illa í farangri á lengri
ferðalögum. Ég mæli með
þjóðsögum Jóns Árnasonar og Íslendingasögunum
sem maður velur þá að
sjálfsögðu eftir því hvert
maður er að fara. Í ferðalag um Austfirði tæki
maður með sér Hrafnkels
sögu Freysgoða og þjóðsögur sem gerast á svæðinu.
Kosturinn við þjóðsögurnar
er sá að það er gott að grípa í þær
og lesa lítið í einu,“ segir Gísli og
bætir því við að ferðalagið verði
miklu skemmtilegra ef maður nær
að tengja þjóðsögur við þá staði
sem þvælst er um.
„Svo eru það ferðahandbækurnar, ég les mikið í þeim á ferðalög-

Vinsælar kiljur í sumar

Kjósi maður útlenda
spennu fram yfir þá
íslensku er Sjortarinn tilvalin lesning.
Bók sem á eflaust
eftir að rata ofan í
ferðatöskur margra
þetta sumarið.

Ekki kæra allir sig
um að sökkva sér
í skáldskap. Warren Buffett-aðferðin er kærkomin
lesning fyrir þá sem
vilja læra eitthvað
hagnýtt, eins og að
græða peninga, í
sumarfríinu.
Flugdrekahlauparinn
eftir Khaled Hosseini
var á allra vörum í
fyrrasumar og eflaust ætla margir að
lesa Þúsund bjartar
sólir, eftir sama höfund, í sumar.

Sumarbækur fyrri ára
Viltu vinna milljarð?
fékk góðar viðtökur
þegar hún kom út fyrir
jólin 2006. Vorið 2007
var hún gefin út í kilju
og sat í efsta sæti metsölulista Eymundsson svo vikum skipti
um sumarið. Það voru
bókstaflega allir að lesa hana.

um og bíð spenntur eftir
að komast í nýju bókina
hans
Páls
Ásgeirs
Ásgeirssonar, 101 Ísland.
Ég er alltaf með vegahandbókina í bílnum og
erlendis reyni ég að ná
mér í sambærilegar
bækur. Þegar ég þvælist
um
Kaupmannahöfn
finnst mér gott að
glugga í bækur Guðlaugs Arasonar því það
er gaman að setjast
niður og lesa sér til um
borgina,“ segir Gísli sem
ætlar sjálfur að einbeita sér að
matreiðslubókum Nönnu Rögnvaldsdóttur í sumarfríinu í ár.
„Ætli ég lesi ekki líka alla reyfara
sem ég kemst í. Ég er byrjaður á
Dauða trúðsins eftir Árna Þórarins og svo er Andrés Önd aldrei
langt undan,“ segir Gísli.

Flugdrekahlauparinn
eftir Khaled Hosseini
var á allra vörum, ekki
bara sumarið 2006
þegar hún kom út í
kilju, heldur líka í fyrrasumar. Þeir sem ekki
hafa lesið hana enn
ættu að drífa í því í sumar.
Da Vinci-lykill Dans
Brown var á allra vörum
sumarið 2004 enda nýkomin út í kilju. Í kjölfarið fylgdi æði á dularfullum spennusögum með
táknfræðilegu ívafi sem
enn sér vart fyrir endann á.
Sumarið 2005 sló
bókin Móðir í hjáverkum eftir Allison Pearson í gegn og skipaði
sér í efsta sæti metsölulistans viku eftir
viku. Skemmtileg og
áhugaverð lesning sem
er alls ekki orðin úrelt
þó liðin séu þrjú ár.
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Allir dansa uppi á borði
Breska ofurskvísan Kitty Von-Sometime (öðru nafni Kiki-Ow) þeytir skífum á Organ á laugardagskvöldið en þá verður haldið mikið „næntís“-partí ásamt plötusnúðunum Lauren Flax og JD Samson
frá New York. Anna Margrét Björnsson tók Kitty í þriðju gráðu yfirheyrslu.

ÞRIÐJA GRÁÐAN
ÞRIÐJA GRÁÐAN: Kitty VonSometime
STARFSFERILL Í HNOTSKURN: Ég
hef svo mikið að gera að mér mun
aldrei leiðast.
FÆÐINGARÁR: 1977, árið sem
pönkið stóð sem hæst og geimskutlunni Voyager 2 var skotið á loft.

Ef þú værir ekki plötusnúður, hvað
værir þú þá? Ég er hvort eð er að gera
fullt af öðrum hlutum en að snúa skífum. Ég er framleiðandi hjá CCP-leikjum, meistarakokkur, listakona og rithöfundur. Ef ég gæti valið eitt
draumastarf þá væri það að vakna
einn góðan veðurdag með alla þá kunnáttu sem þarf til þess að verða geimvísindafræðingur.
Hvaðan ertu og hvernig endaðir þú
á Íslandi? Ég fæddist í enskri sveit í
afar fallegu héraði. Ég kom fyrst til til
Íslands til að skrifa um Airwaves árið
2001 og vaknaði fyrsta daginn með
verstu þynnku sem ég hef nokkru sinni
upplifað og átti fullt af nýjum vinum.
Það var mjög auðvelt í fyrstu að fljúga
til London og til baka sem ég gerði ótt
og títt en svo varð ódýrara að einfaldlega flytja hingað.
Hvenær varstu hamingjusömust?
„Varstu“ er eitthvað í fortíðinni en ég
er hamingjusöm núna. Kannski var ég
þó hamingjusamari sem saklaus fimm
ára stúlka þegar hver dagur færir nýja
uppgötvun. En eitt sem stendur upp úr
nýlega er þegar ég var að framleiða
síðasta þáttinn af Weird Girls.
(myspace.com/theweirdgirls). Ég stóð
upp í miðjum klíðum og fjarlægði kanínugrímuna af höfðinu á mér og brosti
breitt. Þá var ég á kafi í snjó og sólin
skein í heiði. Ég var umkringd nítján
stúlkum í spandexgöllum, með kanínugrímur og sveðjur, og þetta var rosalegt.
Ef þú byggir ekki í Reykjavík, hvar
myndirðu þá helst vilja búa? Erfið
spurning. Ég er ekki viss. Það eru svo
margir staðir sem ég vildi gjarnan
eyða þremur mánuðum en ekki búa
þar. New York til dæmis. Eini staðurinn í heiminum sem mér dettur í hug
að búa á í framtíðinni er Skotland.
Hver er uppáhaldsflíkin þín? Ég á
svona tólf billjónir af uppáhaldsflíkum, þetta fer allt eftir skapi. Ég er
mjög hrifin af samfestingum og ég á
marga svoleiðis.
Hvenær og hvernig byrjaðir þú
fyrst í tónlistarbransanum? Ég var að
skrifa fyrir tónlistartímarit og vefsíður í London og var stundum að skipuleggja tónleikaferðir fyrir hljómsveitir. Ég byrjaði ekki að þeyta skífum
fyrr en hér á Íslandi fyrir nokkrum
árum. Mig langaði svo að spila lög,
ekki bara einhver stef. Ég fór til
dæmis alltaf að hlusta á DJ KGB út af
einmitt þeirri ástæðu. Svo hætti hann
að spila á tímabili og ég heyrði ekkert
nema teknó á börunum sem ég fór á.
Ég elska að DJ-a og fólk tekur alltaf
gríðarlega vel í það og dansar brjálað.
Ég spilaði í afmæli um daginn á Dillon
og þrátt fyrir að ég væri ekki að spila
„þeirra“ tónlist þá voru allir komnir
upp á borð að dansa eftir smástund. Þá
á ég erfitt með að hætta, ég fæ svo
mikið kikk út úr því að ýta á play-takkann þegar maður veit að fólk mun æpa
af gleði.
Hvaða New York 90‘s-partí er þetta
á laugardaginn? Ég er svo spennt yfir
því, ég held að þetta verði besta kvöld
sem ég hef spilað á um ævina. JD úr
hljómsveitinni Le Tigre kemur til að
þeyta skífum með mér ásamt Lauren
Flax frá New York. Lauren er góð vinkona mín og um ári eftir að ég byrjaði
með 90‘s-kvöldin hér tóku hún og JD
upp á að gera það sama í New York.
Við höfum verið að skipuleggja þetta
kvöld í langan tíma. Lauren hefur
unnið meðal annars með Carl Craig,
Jungle Brothers, Green Velvet, Boy
George, Miss Kitten, Moby, Scissor
Sisters, Klaxons, Peaches og Basement

MÆLISTIKAN
■ Á uppleið
Allt sem tengist Beðmálum í borginni. Cosmopolitan-kokkteilar, Manolo
Blahnik-skór og skvísuleg föt.

Borgarhjólin.
Frábær
lausn á
hækkandi
bensínverði og
umhverfisvæn í þokkabót. Hægt að brjóta þau
saman og svo kosta þau ekki mikið.

Sumarbústaðarferðir. Að flatmaga í
grasinu með límonaði í hönd og hlusta á
flugurnar suða.

Airwaves. Við
héldum að ballið
væri búið og svo
koma stórkostlegar hljómsveitir
eins og CSS og
Familjen í haust.
Snilld.
Prjónaskapur. Allir að mæta í Hallargarðinn og prjóna úti í sólinni. Vistvænt og
hressandi.

■ Á niðurleið

KITTY VON-SOMETIME Uppáhaldsorðið mitt á íslensku er „kannski“.

Jaxx. Í síðasta mánuði þeytti
hún skífum fyrir Madonnu. JD
fylgdi Peaches í síðustu tónleikaferð og er á plötunni hennar.
Af hverju ertu svona hrifin af
90‘s-tónlist? Ég og Bibbi Curver
vorum alltaf að rífast um hvor
áratugurinn væri betri, 80‘s eða
90‘s. Ég var alltaf svona eítísstelpa en eftir að við byrjuðum
að skiptast á tónlist þá komst ég
að því að það eru til snilldarlög
frá síðasta áratug. Svo kom
gamla reif-senan aftur í tísku í
Bretlandi og við ákváðum að
gera eitthvað sem mótvægi.
„Ég fann þetta mix í skrýtinni
götu í Þýskalandi, er ég ekki
svalur af því enginn hefur heyrt
þetta áður?“. Við spilum lög
sem fólk þekkir og skammast
sín stundum fyrir að þekkja.
Annars veit ég ekki hvað svala
fólkið gerði eiginlega á þessum
áratug, ætli það hafi ekki allt
verið með broskarl á hnakkanum og stökkvandi upp í loft með
sjálflýsandi reifprik.
Hvað með föt frá tíunda áratugnum? Ég geng mikið í þeim,
en svona samansett á nýjan
hátt. Hönnuðir eins og Imba,
sem er íslenskur hönnuður í
New York, hafa gert handa mér
ýmiss konar samfestinga og svo
geng ég mikið í neonlituðum frá
Nakta apanum.
Hvert er versta starf sem þú
hefur nokkurn tímann gegnt?
Ég hef oft verið að þrífa en það
var ekki svo slæmt. Versta
starfið var rétt áður en ég flutti

hingað. Þá flutti ég aftur í
sveitaþorpið mitt frá London til
að spara pening og þurfti að
skrá gögn inn á tölvu í tíu tíma á
dag í gluggalausri skrifstofu
með ekkert internet. Ég varð
næstum því sturluð.
Hvernig tónlist hefur mestu
áhrifin á þig og hvaða lag ertu
að hlusta á í iPodinum þessa
vikuna? Ég hlusta á svo ólíka
stíla. Þessa vikuna hlusta ég
meðal annars á Siouxsie and the
Banshees, Le Tigre, Modest
Mouse, The Orb og The Knife.
Er eitthvað sem heldur fyrir
þér vöku á nóttunni? Kötturinn
minn. Hann nagar á mér tærnar.
Ef þú ættir tímavél, hvert
myndir þú fara og af hverju? Ef
ég myndi ekki slasast þá myndi
ég vilja fara alveg aftur að
Stóra hvelli og athuga hvort
Hawking hafði rétt fyrir sér.
Svo myndi ég vilja hitta foreldra mína þegar þau voru átján
ára og fá mér kaffibolla með
þeim til þess að athuga hvernig
þau voru þá.
Áttu þér leynda nautn? Já,
CSI-þættina. Ég er yfir mig
hrifin af þeim. Ég veit að þeir
eru formúlukenndir og hallærislegir en það færist yfir mig
innri ró þegar ég horfi á þá.
Hvaða núlifandi manneskju
lítur þú mest upp til? Á Íslandi
er það nágranninn minn hún
Fríða og besta vinkona mín Karólína sem kemur mér stöðugt á
óvart. Í Englandi eru það auðvitað foreldrar mínir, ekki af

því að mér finnist ég verða að
segja það heldur vegna þess að
það er satt.
Hvaða núlifandi manneskju
hatar þú mest? Það er ömurlegt
að hata, það er tilfinning sem
nagar mann að innan. Ég hata
engan. Bara þoli ekki frekjur og
fólk sem gerir öðrum mein.
Hvaða eitt atriði myndi auka
lífsgæði þín? Fjölskylda, einhvern daginn. En akkúrat núna
væri það meiri tími og jafnvel
aðstoðarmanneskja.
Hvaða frasa ofnotar þú?
„Heyrðu!“ og svo nota ég alltaf
orðið „casual“ yfir allt án þess
að vita af hverju.
Hvert er uppáhaldsorðið þitt
á íslensku? Kannski! Það er
yndislegt. Sérstaklega ef fólk
segir kaaaaannski með þessu
hiki. Það er svona stríðni í því.
Hvað er svo á döfinni í sumar?
Við erum að safna pening til
þess að koma Weird Girls-verkefninu á listahátíð í London. Við
verðum með límonaðistand á
Austurvelli næsta laugardag og
Berglind Ágústsdóttir mun
flytja tónlist. Við verðum allar í
búningum að sjálfsögðu. Svo
verðum við með grill á Q-bar
fimmtudaginn 26. júní og ég
spila þar fram eftir kvöldi.
Hvaða lag ætti að spila í
jarðarförinni þinni? „You Ain‘t
Seen Nothing Yet“ með Bachman Turner Overdrive.
Kitty Von-Sometime spilar á
Organ í Hafnarstræti í kvöld frá
klukkan 23.30

Þulirnir á EM. Hver fær ekki bjánahroll
þegar Þorsteinn J. rýnir í myndavélina
og segir alvarlegri röddu að þetta sé svo
sannarlega „karlmennskusport“ því það
rétt rigndi á eitt liðið í vikunni.
Gallapils
og svartar
gammósíur undir.
Þessi eitraða samsetning er
hreinlega
faraldur um þessar mundir í sólinni á
Austurvelli og er vægast sagt púkaleg.

Krepputal. Mikið er þetta orðið leiðinlegt. Á maður ekki að vera jákvæður á
sumrin og taka upp neikvætt hjal þegar
haustar?
Strákar í skræpóttum neonlituðum
hettupeysum.
New Rave-lúkkið
er algjörlega búið.

Klámfréttir.
Það er eins og
vissir pennar fái
útrás við að flytja
hverja fréttina
af fætur annarri
af barnaníðingum og brjóstastækkunum, og
auðvitað allt með
stafsetningarvillum. Fyrirsagnir
eiga ekki að
innihalda orðið
„túttur“.

13.-14. júní
20.-21. júní
27.-28. júní
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
Góð vika fyrir …

Slæm vika fyrir …

… rafmagnsbílaeigendur

… þjóðarstoltið
Bensínlítrinn á
170 kall, dísillítrinn á 185 kall.
Og þetta fer bara
hækkandi. Eigum
við að ræða það
eitthvað frekar?

… Svarthöfða
Glæsilegir prestar sprönguðu
hempuklæddir um bæinn í
vikunni vegna prestastefnunnar. Prestarnir fengu
gest utan úr geimnum, sjálfan Svarthöfða, sem slóst í
hópinn og skar sig ekkert
svo mikið úr. Flestum fannst
þetta svo ljómandi sniðugt,
meira að segja prestunum,
að Svarthöfði stal eiginlega senunni.

KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
SKRIFAR FRÁ BERLÍN

Austurþýska tískan

Á þessari hörmungatíð aldrei að ljúka? Efnahagurinn í steik og hr. Haarde
vælir bara um einelti ef
hann er spurður um mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar. Bréfin í Eimskip
og Decode lækka og lækka
en bensínverðið hækkar og
hækkar. Hjálp! Ofan á þetta
fáum við svo þá hlandblautu tusku í fésið að
íslenskar konur séu bara
alls ekkert þær fegurstu í
heimi. Tímaritið Travel
Digest kemst að því að konurnar í Amsterdam sé fallegastar og íslenskar komast ekki einu sinni á blað.
Hneyksli! Eins gott að við vitum betur.

dæmi. Að fara þangað á sólríkum
Á næsta ári verða tuttugu ár liðin
degi er eins og að stíga inn í misfrá hruni múrsins sem skipti borgheppnaða sósíalíska paradís. Aðalinni í tvennt.
gatan breið göngugata. Enginn
Á kvöldi opinberrar sameiningumferðarniður. Blokkirnar fjögar þýsku ríkjanna, árið 1990, gekk
urra til fimm hæða og stílhreinar.
ég frá vesturhlutanum og til austBörnin leika sér við gosbrunn og
urs.
undir trjánum. En
Gangan hófst á venjulegum
fullorðnir sitja í
vestrænum miðborgarhreinu iðjuleysi og
götum. Húsin
drekka bjór og
gul og brún og
reykja. Verslun
rauð og blá og
sú og þjónusta
göturnar hreinsem var áður á
legar. Litadýrð
jarðhæð íbúðarblikkandi auglýshúsanna
er
ingaskilta er eftfarin eða að
irminnileg.
fara á hausinn.
En svo var gengÞetta
er
ið í austrið og inn í
atvinnuleysismyrkrið.
Ljósa- MERKI ÞÝSKA ALÞÝÐULÝÐVELDISINS
bótabær.
staurarnir gamlir Enn er skipting Þýskalands augljós
Hér
blakta
og birtan frá þeim og má til dæmis greina Austmenn frá
fleiri
þýskir
dauf. Húsin gerð- hinum á fatnaðinum.
fánar en fyrir
ust grá og grimm. Í
vestan og tískan er önnur. Hún
kvöldrökkrinu – eiginlega svört.
kemur upp um Ossíana, eins og
Austurborgin var að hruni komin
Austmenn eru kallaðir. Tómlegir
og við pabbi snerum til baka úr allt
unglingar rölta um með bjór á
öðrum heimi.
skóladegi; gervigullkeðjur niður á
Nú til dags, eftir mikið niðurmaga og vatnsgreitt hárið. Snjóbrot og uppbyggingarstarf, er oft
þvegnir gallajakkar og þröngar
erfitt að átta sig á hvorum megin
hvítar gallabuxur prýða fullorðna.
járntjalds maður stendur. BorgarKarlar og konur ganga með eyrnabúar voru ákafir í að eyða óþægilokka, strípur og brodda. Hér eru
legri sögunni. Gera austrið að
önnur og sovéskari viðmið, í
vestri. Túristar kvarta undan þessu
klæðnaði sem öðru.
og vilja sjá sinn múr og sitt AustKaupmenn eru auðvitað búnir
ur.
að fatta þetta líka. Í AusturlandsEn það er munur á borgarhlutlestinni á leiðinni aftur vestur er
unum. Flestir byggingakranarnir
sérstök rússnesk boxkeppni augliggja til dæmis enn yfir austrinu.
lýst í sjónvarpinu. Síðan rússneskt
Þar er líka fjörugra mannlíf; unga
skemmti-, matar- og menningarfólkið og listamennirnir. En þetta á
kvöld fyrir alla, með mynd af
við um vinsælan miðbæinn.
Kreml í baksýn.
Þegar farið er lengra og í ystu
Þessi kostaboð sjást ekki í borgúthverfi verður munurinn greiniinni fyrir vestan.
legri. Hellersdorf-hverfi er gott

… iPhone-aðdáendur

… aðdáendur James
Blunt
Lágvaxni hjartaknúsarinn gerði góða ferð á
klakann og hreinlega ærði kvenfólkið
með
krúttlegum
söng og æsandi
sviðsframkomu. Konur á
öllum
aldri
æptu og góluðu
og hafa sjaldan
skemmt sér eins
vel og í Laugardalshöllinni
á
fimmtudagskvöldið.

Bylting kennd við iPhone
heldur áfram. Ný tegund
þessa tækniundurs hefur
verið kynnt til sögunnar og
verður komið á markaðinn
innan tíðar. Alls staðar
nema hér það er að segja.
Ástæðurnar eru helst tvær,
annars vegar sú að Ísland
er ekki á landakortinu í
Apple-verksmiðjunni, hins
vegar sú að vegna ofsatolla
og álagningar á Íslandi verður ekki hægt að selja
iPhone á því lága verði sem Apple-fyrirtækið krefst
að tækið sé selt á. Kannski ráð að endurskoða
íslensku tollalögin, ha?

… hasshausa
Margur hasshausinn æpti eflaust af skelfingu þegar
hann sá forsíðuna í gær:
Tvær valkyrjur
úr löggunni með
190 kíló af hassi
á milli sín, kíló
af kókaíni og
eitt og hálft af
maríjúana. Og allt á leið til eyðingar.
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GRILL & GARÐVÖRUR

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - Reykjanesbæ

STUNGUSKÓFLA

9594

HÁÞRÝSTIDÆLA 100 BAR

GARÐHRÍFA

1995
1995

HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

10.794

1399

GAFFALL

2495

19.990

795

SLÁTTUORF, BENSÍN

SLÁTTUORF 200W

STRÁKÚSTUR

27.995

SLÁTTURVÉL, BENSÍN - 1800W

239

11.988

GARÐHANSKAR

LAUFSUGA

299

5900

GARÐKLÓRA

HEKKKLIPPUR, RAFMAGNS

594
GRASKLIPPUR

15.950

563

828

GREINAKLIPPUR

FRÁ:

119

VINNUHANSKAR

299

GARÐSKÓFLA

359

GRILLKVEIKJARI

479

SLÁTTURVÉL, RAFMAGNS

GRILLBURSTI

GREINAKLIPPUR - 2 STK.

359
GRILLSPAÐI

1495

359

GARÐÚÐARI

11.994

GRILLTÖNG

12.990
GASGRILL

2995
KOLAGRILL

239
GRILLSETT

SLÖNGUKEFLI

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A - REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Mánud. til föstud. kl 9 - 18
Laugard. kl 10 - 17
Sunnud. kl 12 - 16
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STUÐ MILLI STRÍÐA þvottadrengurinn gerir góð kaup
RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR FÆR AÐ KENNA Á TILBOÐUM

Þvottadrengurinn
er
áhugamaður um innkaup. Hann langar alltaf
í nýtt og nýtt dót og
tekur bæklinga frá bílasölum og raftækjabúðum
yfirleitt með sér á salernið
til lestrar. Oft er hann ekki
fyrr búinn að kaupa sér eitthvað
þegar hann langar í nýrri útgáfu af
því sama. Eitt af því sem hann á erfitt með að neita sér um eru skór.
Hann á tvöfalt fleiri pör af skóm en
ég og fáar verslunarferðirnar eru
farnar þar sem ekki hefur verið
bætt við skósafnið. Ég hef þvargast
yfir þessu og bent á að hann gæti til
dæmis keypt eitthvað á mig í staðinn. Eins og falleg nærföt eins og
margir eiginmenn gera víst.

Hann má þó eiga það að í þessum
áhuga á verslun finnst honum
gaman að leita uppi tilboð og er sérstaklega hagsýnn í innkaupum fyrir
heimilið.
Fyrir stuttu fann ég svo þvottadrenginn á eldhúsgólfinu innan um
tugi Hagkaupspoka. Hann hafði
komist á hressilega útsölu og tekist
á við aðra viðskiptavini um síðustu
bitana. Hafði meðal annars slegist
við fólk í búðinni til að fá lausa innkaupakerru. Upphaflega ætlaði
hann bara að kaupa helstu nauðsynjar á góðu verði en á ferð sinni
um búðina hljóp í hann kapp. Ferðin
endaði því á margra metra löngum
innkaupastrimli og upphæðin slagaði hátt á annan tug þúsunda. Nú
voru allar búrhirslur fullar og ekk-

ert skorti í kotinu. Ég var ánægð
með minn mann en undraðist af
hverju hann sat á gólfinu með hendur fyrir aftan bak. Þá sá ég sá glitta
í eitthvað glansandi. Þvottadrengurinn sat við að olíubera glænýja
takkaskó.
Ég brást hin versta við. Skammaðist yfir enn einu skóparinu og
sagði að nær hefði verið að horfa í
aurinn í kreppunni og þar fram eftir
götunum.
Hann kippti sér ekkert upp við
hamaganginn í mér en til að friða
mig sagðist hann loksins hafa splæst
á mig nærfötum. Við það sljákkaði
aðeins í mér þangað til hann sagði
mér hróðugur að þau hefðu verið á
svo góðu verði. Hann henti til mín
pakka af Sloggy, þremur í pakka.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Verð að
kæfa …

Ich verð
brjálaður!
Gjörsamlega
verrückt!

Nein,
Günther!
Nein!

… þetta
hljóð!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Er eitthvað að,
Pierce?
Þú virðist eitthvað
skrýtinn.

Já.

Af
hverju
ég??

Af hverju
hérna??

Af hverju
núna??

Hvað átti
þetta að
þýða?

Geimverur hafa
gert munstur í
hárið á mér!!

Hvað á þetta að þýða??

Það er
bara
bælt eftir
svefninn,
maður.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hreinsunareldur
gullfiskanna

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hæ! Við erum á býli sem verndar
gömlu dýrategundirnar. Við
fögnum viku húsdýranna.

KYSS

Hefjum veisluhöldin!
Úff

Jább

!
Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt
beint
þig
ir

sem teng
Gras.is hefur sett upp vefþjónustu (Gagdet)
nn þinn!
vafra
opna
a
við fréttirnar, án þess að þurf

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

■ Barnalán
Af hverju er Lóa
Mörg
með blá augu, smábörn eru
en Hannes og ég fyrst með blá
með græn augu? augu og svo
skipta þau
um lit síðar meir

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Getum
við líka
skipt um
lit?

Nei, ykkar
verða eins og
þau eru.

Paabbiii!

Finnst þér
það vera
sanngjarnt?

andvarp

NÝR OPNUNARTÍMI
MÁN - FÖS: 11 - 18
LAU - SUN: 12 - 18
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Ilmandi gjörningur Andreu
Kl. 15
Kristjana Rós Oddsdóttir Guðjohnsen
opnar sýningu sína Nammibúðina í
Auga fyrir Auga galleríi á Hverfisgötu 35 í dag kl. 15. Á sýningunni
verður Kristjana Rós með innsetningu sem samanstendur af málverkum og skúlptúrum. Kristjana Rós
lauk námi úr myndlistardeild
Listaháskóla Íslands vorið 2006 og er
þetta hennar fyrsta einkasýning eftir
útskrift.

menning@frettabladid.is

Ilmvatnssýning Andreu Maack
úr teikningunni með ilminum
í Gallerí Ágúst hefur vart farið
á til að taka með sér heim, í
fram hjá myndlistaráhugaanda þeirrar hefðar að fá sér
fólki í höfuðborginni, enda
ilmvatnsprufur í snyrtivöruvelilmandi myndlist með
verslunum. Er óhætt að segja
eindæmum. Sýningin, sem
að sýningargestir hafi óspart
er fyrsta einkasýning Andreu,
nýtt sér þennan möguleika,
ber hið smellna nafna Smart
enda ekki á hverjum degi
og hefur vakið mikla athygli
sem tækifæri gefst til þess
hérlendis sem erlendis, en
að fá að hafa listaverk með
sýningin var hluti af dagskrá
sér heim af sýningum. Nú er
svo komið að fyrsta upplagið
hinnar nýafstöðnu Listahátíðar
af tveimur af teikningunni
í Reykjavík.
kláraðist nýverið og verður
Á sýningunni gefur að líta og
af því tilefni seinna upplag
upplifa ilm sem listamaðurinn SMART Ilmvatn Andreu Maack sem
hnusa má af í Gallerí Ágústi.
verksins vígt í dag kl. 14 og
vann í samstarfi við ilmvatnsmun listamaðurinn endurframleiðanda í Grasse, ásamt
taka „perfumance“ - gjörning sem upphaflega
einni stórri útprentaðri blýants-teikningu sem
var framinn á opnun sýningarinnar um miðjan
bútuð hefur verið niður í hvorki meira né minna
en 252 bita sem hanga uppi á vegg. Gestum sýn- síðasta mánuð.
Gallerí Ágúst er til húsa að Baldursgötu 12. - vþ
ingarinnar hefur gefist kostur á að velja sér hluta

Ljósmyndir skáldsins
„Síðbúin sýn - ljósmyndir úr fórum
Nóbelsverðlaunahafans og heimsborgarans Halldórs Laxness“ er
yfirskrift sýningar sem opnuð
verður í Þjóðmenningarhúsinu á
þjóðhátíðardaginn næstkomandi
þriðjudag kl. 13. Á sýningunni má
sjá ljósmyndir sem Halldór Laxness tók á ferðum sínum innanlands og utan og heima á Gljúfrasteini. Myndefnið er samferðafólk
hans, bæði fjölskylda og vinir, og
svipmyndir af fólki og umhverfi
þess á ýmsum slóðum. Segja má
að ljósmyndirnar séu tækifærismyndir
ferðalangsins,
eiginmannsins, fjölskylduföðurins og
vinarins Halldórs Laxness.
Skáldsögur Halldórs Laxness
hafa verið þýddar á fjölmörg
tungumál og árið 1955 veitti
sænska akademían honum Nóbelsverðlaun í bókmenntum fyrir
„litríkan sagnaskáldskap, sem
endurnýjað
hefði
stórbrotna
íslenska frásagnarlist“, eins og
sagði í ummælum dómnefndar á

AUÐUR Á GLJÚFRASTEINI Mynd frá því

um 1950.

sínum tíma. Halldór lifði næstum
alla 20. öldina frá enda til enda,
hann var alþjóðlegt skáld og hugsjónamaður og virkur þátttakandi
í hugsjónabaráttu liðinnar aldar.
Verk hans tóku þannig á málefnum sem voru efst á baugi hjá stóru
rithöfundum viðburðaríkrar aldarinnar.
Sýningin verður í Þjóðmenningarhúsinu fram í febrúar á næsta
ári, en hún var fyrst sett upp í
þýsku borginni Köln í fyrra.
- vþ

Með eigin augum
Áhugaverð
ljósmyndasýning
opnar í Café Karólínu, Kaupvangsstræti 23 á Akureyri, í dag.
Sýningin nefnist „Með eigin
augum“ og á henni má sjá ljósmyndir af daglegu lífi í Íran eftir
listamanninnn Arnar Ómarsson.
Arnar er búsettur í Freyjulundi
í Eyjafirði. Hann er nemandi í
Dieter Roth-akademíunni og er á
leið í ljósmyndanám til London í
haust, en hann hefur í gegnum
tíðina starfað sem ljósmyndari
fyrir dagblöð. Hann segir um
verkin sem hann sýnir á Café
Karólínu: „Þessi sýning er tilraun
til að sýna daglegt líf í Íran með
mannlífsmyndum. Allar mynd-

DAGLEGT LÍF Ein af ljósmyndum Arnars.

irnar eru frá ferð um Íran á síðasta ári.“
Sýning Arnars stendur til 4.
júlí.
- vþ

Tónleikar á Sólheimum
Tónlistarmennirnir ástsælu Páll
Óskar og Monika halda tónleika í
dag kl. 14 í Sólheimakirkju þar
sem þau munu flytja áhorfendum
hugljúfa tóna.
Söngvarinn Páll Óskar og hörpuleikarinn Monika hófu samstarf
sitt árið 2001 og var fyrsta afurð
þeirra geislaplatan „Ef ég sofna
ekki í nótt“ sem hlaut frábærar
viðtökur bæði gagnrýnenda og
almennings. Tveimur árum síðar
sendu þau svo frá sér jólaplötuna
„Ljósin heima“. Þau hafa flutt tónlist við ýmis tækifæri hérlendis
sem erlendis og hvarvetna hlotið
lof fyrir glæsilegan og ljúfan
flutning.
Tónlistarunnendur gætu sannarlega gert margt vitlausara við
daginn en að bregða sér í Sólheimakirkju og hlusta á fagra tóna

> Ekki missa af …
sýningu fjöllistahópsins SkyrLeeBob í Skaftfelli á Seyðisfirði.
Að SkyrLeeBob standa þau
Erna Ómarsdóttir, Guðni
Gunnarsson og Lieven Dousselaere. Síðasti sýningardagur
er á morgun, en sýningin
hefur vakið talsverða athygli
Seyðfirðinga og gesta. Fyrir
utan Skaftfell standa jafnframt
þrjú verk eftir Pétur K.

Ómælanleg náttúrufegurð
Myndlistarkonan Rúrí er
höfundur sýningarinnar
Sökkvun sem nú stendur
yfir í StartArt-listamannahúsi á Laugavegi. Rúrí er
þjóðinni vel kunn fyrir
verk sín sem oft má finna
á óvæntum stöðum í umhverfinu, en á Sökkvun er
viðfangsefni hennar náttúran og nýting okkar á henni.
Sýningin opnaði um miðjan síðasta mánuð og er hluti af dagskrá
Listahátíðar í Reykjavík. Titilverk
sýningarinnar er myndbandsinnsetning í stærsta sal sýningarrýmisins; myndskeiði er varpað á vegg
og á skjám sem komið hefur verið
fyrir í rýminu má sjá svipmyndir
af gæsahreiðrum og textabrot. Í
tveimur minni sölum má svo sjá
ljósmyndir og skúlptúr.
„Það er sleginn sami grunntónn
í þessum verkum; þau snerta öll á
tengslum mannsins við jörðina og
umhverfi sitt, en á ólíkan hátt þó,“
segir Rúrí. „Ljósmyndirnar og
myndbandsverkin tengjast nýtingu okkar á vatnsauðlindum, en
þriðja verkið er það fyrsta af
nýjum verkum sem ég er að vinna
að sem kallast Tilvistarleg. Verkið
fjallar um þau efnahagslegu gildi
sem virðast hafa sérstöðu í nútímanum og sýnir okkur því nokkrar
tegundir efna sem hafa mikið
vægi í efnahagslífinu: svartolíu,
maís, vatn og loft.“
Í titilverkinu Sökkvun má sjá
myndskeið
af
náttúrulegu
umhverfi sem nú er horfið sjónum. „Verkið er allt tekið á svæðinu í kringum Kárahnjúka fyrir
nokkrum árum. Myndskeiðið sýnir
hvernig lónið stækkar smám
saman og drekkir umhverfinu,
fegurðinni og hreiðrum gæsanna.
Það voru mörg hundruð hreiður
sem fóru undir lónið. Þegar maður
verður vitni að þessari atburðarás
vekur það upp spurninguna:
höfum við heimild til þess að taka

HORFIN NÁTTÚRA Rúrí í innsetningunni Sökkvun.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AUÐLINDIR Tilvistarleg inniheldur hráefni sem eru manninum dýrmæt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

svona yfir náttúruna og breyta
henni? Það hefur tekið jörðina óratíð að finna vatninu sínu farveg og
við ætlum að breyta því á örskotsstundu. Mannkynið virðist sífellt
vilja sigra náttúruna, en það er
ekki til neinn sigur gagnvart jörðinni; það eina sem við getum sigrað erum við sjálf með því að finna
eitthvert gullið jafnvægi með
umhverfi okkar. Það er eini sigurinn sem er raunhæfur.“

Myndin sem sýning Rúríar
dregur upp af sambýli mannsins
við náttúruna er því bæði átakanleg og erfið, en fegurðin er þó
aldrei langt undan. „Sökkvun sýnir
fyrst og fremst fegurðina í náttúrunni; þetta er fegurð sem ekki er
hægt að verðleggja eða mæla á
nokkurn hátt.“
Sökkvun stendur yfir í StartArtlistamannahúsi, Laugavegi 12b, til
30. júní.
vigdis@frettabladid.is

Tilraunir eða myndlist utandyra

PÁLL ÓSKAR OG MONIKA Koma fram á
tónleikum í Sólheimakirkju í dag.

þeirra Páls Óskars og Moniku.
Aðgangur að tónleikunum er
ókeypis og eru allir velkomnir. - vþ

Listasafn Reykjavíkur stendur að vanda fyrir
skemmtilegum uppákomum nú um helgina. Tilraunastofa fyrir börn og fullorðna verður starfrækt
í Hafnarhúsinu á morgun á milli kl. 14 og 16, en
boðið var upp á slíka tilraunastofu um síðustu helgi
með fádæma góðri aðsókn þar sem um sextíu börn
komu saman og fengu útrás fyrir vísindamanninn í
sér. Tilraunastofan er unnin í samvinnu við Hugmyndasmiðjuna og Myndlistaskólann í Reykjavík og
er sett upp í tengslum við sýninguna Tilraunamaraþon sem nú stendur yfir í Hafnarhúsinu. Börn og
fjölskyldur þeirra fá tækifæri á tilraunastofunni til
að vinna saman í tilraunaumhverfi þar sem hugmyndafluginu er gefinn laus taumur innan um
óvenjulega hluti sem hvetja til leiks og sköpunar.
Fyrir þá sem heldur vilja eyða deginum utandyra
mætti stinga upp á því að heimsækja Viðey og njóta
þar náttúrufegurðarinnar, en auk þess er þar hægt
að skoða listaverk eftir heimskunna listamenn eins
og Áfanga eftir Richard Serra og Friðarsúlu Yoko
Ono. Hafþór Yngvason, safnstjóri Listasafns
Reykajvíkur, mun á morgun segja gestum eyjarinnar frá hinu síðarnefnda; tilurð Friðarsúlunnar sem
Yoko lét reisa í Viðey á síðasta ári og gildi hennar

VIÐEY Kyrrð og ró, rétt utan við skarkala borgarinnar.

fyrir borgina í norðrinu. Leiðsögn Hafþórs hefst við
Viðeyjarstofu kl. 14.30 og eru allir velkomnir.
- vþ

Nýtt glæsilegt leikár hefst í haust.
Fylgstu vel með
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Hippalegan sumarkjól sem er flottur við opna skó eða yfir gallabuxur.
Hann fæst í Companys
í Kringlunni.

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Feðgin saman í auglýsingu Leikstjórinn Francis
Ford Coppola og dóttir hans Sofia eru stjörnur nýrrar auglýsingaherferðar fyrir lúxusmerkið
Louis Vuitton. Herferðin er mynduð af Annie Leibovitz, sem er
þekkt meðal annars fyrir starf
sitt við tímaritið Vanity Fair,
og er öll tekin í Argentínu.
Feðginin eru stödd í Buenos
Aires við tökur á nýjustu
kvikmynd Francis Ford. Í
auglýsingunni situr hann
og spjallar við dóttur sína
um kvikmyndina og segir:
„Ferðalag hefst alltaf með
fallegri sögu.“

OKKUR
LANGAR Í
…
Nýjasta Burberryilminn, the beat eau
de parfum. Hann
er sætur, ferskur og
ilmar af sumri. Er það
ekki við hæfi núna?

Megaháa hæla frá hinni dönsku
Malene Birger. Steinarnir gera þá
ómótstæðilega. Skórnir fást í Kultur.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Stígvélakrísan mikla
Ég var að gramsa í skúffum um daginn og rakst á mynd af
sjálfri mér fyrir sirka fimmtán árum og furðaði mig á því
hversu lítið fötin höfðu breyst í reynd. Þarna var ég í beinum
501 gallabuxum, hvítum bol og svörtum jakka með sama síða
hárið. Ekki mjög frumlegt. En þegar myndin er skoðuð nánar er
augljóst að það er hægt að setja ártöl á gallabuxnasnið og skóna
sem fólk klæddist við gallabuxurnar hverju sinni. Ef maður er í
röngum buxum og röngum skóm á maður á hættu að verða
gífurlega „passé“ eins og þeir segja. Fyrir fimmtán árum voru
lágbotna og jafnvel uppreimuð stígvél í tísku og mestu gellurnar
voru í kúrekastígvélum. Eftir þetta tímabil tóku svo „boot-cut“
gallabuxurnar við af Levis 501 og flestar stúlkur klæddust þeim
við háhæluð stígvél og skó undir skálmunum. En viti menn, svo
komu níðþröngu „skinny“-buxurnar og þá tóku Kate Moss og
einhverjar fleiri upp á því að hafa hælastígvélin utan yfir
skálmunum á buxunum, tíska sem hefur verið næstum
ódrepandi undanfarin ár. Síðastliðinn vetur fannst mér þetta
farið að verða púkó og þreytt og reyndi að leysa málið með
því að fara í ökklastígvél við buxurnar, en háu stígvélin
voru þó alltaf freistandi lausn. Nýleg grein í breska
dagblaðinu The Guardian líkir þessari stígvélakrísu
kvenna um hvort stígvél yfir gallabuxum séu enn fýsilegur
kostur við alþjóðlegar krísur. Í stað Watergate erum við
kvenfólkið með stígvélagate. En dómurinn hefur verið
kveðinn upp: stígvél yfir gallabuxur eru búin að vera. Þessa
niðurstöðu á þó að taka með ákveðnum fyrirvara, það er leyfilegt til dæmis að vera í
þröngum, snjáðum og rokkaralegum gallabuxum við dálítið víð, sjúskuð og flatbotna stígvél.
En háhæluðu bling-bling stígvélin við þröngu
skvísugallabuxurnar þykir vera yfirmáta
hallærislegt lúkk sem aðeins fótboltaeiginkonur
og evrótrasjið láta sér lynda. Það er nefnilega
aldrei nein afsökun fyrir því að líta út eins og
fótboltaeiginkona, jafnvel þó það sé EM. Punkturinn er: horfðu frekar til skótísku Kate Moss
heldur en hennar Coleen McLoughlan. En í hverju
eigum við þá allar að vera við gallabuxurnar? Nú
ökklastígvélin eru alltaf ágætis kostur ef maður
verður að vera í stígvélum á annað borð en það
lúkk er óneitanlega dálítið 2007. Ég held að
sterkasti leikurinn sé að vera í strákalegum
rokkstígvélum sem ná aðeins upp á ökkla undir
þröngu gallabuxunum. En nú er sólin komin
hátt á loft og því um að gera að nota sæta
ballerínuskó í öllum regnbogans litum eða
þá himinháa hæla. Svo eru þeir alltaf að
spá því að þröngar gallabuxur séu
algjörlega á leiðinni út þannig að þá
tekur önnur krísa við …

LOGAGYLLT

Flottur kjóll
hjá Julien
McDonald.

GUÐDÓMLEGUR

HERKLÆÐI?

Stórglæsilegur síðkjóll frá
Christopher
Kane.

Stuttur kjóll þakinn pallíettum
hjá Christopher
Kane.

KRISTALLAR OG ÚTSAUMUR HJÁ ENSKUM HÖNNUÐUM FYRIR NÆSTA HAUST

SKÍNANDI PALLÍETTUR
Klæðin voru vægast sagt glæsileg hjá hönnuðum eins og Christopher Kane og Julien
McDonald fyrir haust og vetur 2008. Flíkur voru alsettar pallíettum í ríkulegum gylltum
tónum sem sumstaðar minntu á brynjur musterisriddara eða grískar fornhetjur. Einnig má
draga þá ályktun að hönnuðirnir hafi sótt innblástur til Barbarellu-myndar Rogers Vadims
þar sem Jane Fonda klæddist ekki óáþekkum búningum.
- amb
KÓNGABLÁTT

Fallegur fleginn
pallíettukjóll frá
Giles.

TÖFF Rokkaralegur pallíettu-

DRAUGUR Á FERÐ? Skemmtilegur hvítur

kjóll frá Christopher Kane.

kjóll frá Giles.

Úrslit í hönnunarkeppni
í Smáralind kl. 15:00 í dag
Úrslit í hönnunarkeppni verða kynnt fyrir utan Hagkaup í
Smáralind kl. 15:00 í dag.
Kynnir er Erpur Eyvindarson.
Markmiðið með keppninni er að styðja við bakið á íslenskum
fatahönnuðum og gera þeim kleift að koma vörum sínum á framfæri.

Eftirtaldir hönnuðir hafa verið valdir í undanúrslit og munu þeir
sýna verk sín á tískusýningu í Smáralind:
• Gerður Erla Tómasdóttir
• Elma Backman
• Nicole Nicolaus

• Fjóla Ósland Hermannsdóttir
• Aðalheiður Dóra Þórólfsdóttir
• Ásta Rakel Hafsteinsdóttir

Veitt verða tvenn verðlaun:
Verðlaun fyrir dömulínu
Verðlaun fyrir barnalínu

200.000
200.000

Dómnefnd skipa:
Formaður
Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnuður
Sigríður Sigurjónsdóttir, prófessor í vöruhönnun við LHÍ
Sigríður Gröndal, innkaupastjóri sérvöru Hagkaupa
Herdís Hrönn Árnadóttir, fatahönnuður hjá Hagkaupum
Ásta Sigurðardóttir, stílisti
Framkvæmdastjóri keppninnar er Olga Gunnarsdóttir,
fatahönnuður hjá Hagkaupum.

Hagkaup þakka fyrir góðar viðtökur og óskar þeim sem komust í úrslit til hamingju.
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Pamela Anderson og Tommy Lee
eru flutt saman og ætla að láta
reyna á samband sitt í 801.
skiptið, eins og Lee segir sjálfur. „Þetta er frábært og gengur virkilega vel. Maður sér
hvað börnin eru ánægð þegar
við erum saman,“ segir Lee. Þau
skildu síðast árið 1998.

folk@frettabladid.is

Madonna sár út í bróður sinn
Ný bók um ævi Madonnu er væntanleg
á markaðinn. Höfundurinn er Christopher Ciccone, bróðir söngkonunnar, sem
skrifar bókina í óþökk hennar. Systkinin
Madonna og Christopher hafa unnið
saman í gegnum tíðina, en eru hins
vegar ekki náin lengur, að sögn talskonu
Madonnu, Liz Rosenberg.
Söngkonan ku vera afar sár yfir þessu
útspili bróður síns. „Madonna hefur
hjálpað Christopher frá fyrsta degi á
ferli hennar. Hún kom honum í tónlistarmyndband, leyfði honum að stýra tónleikaferðalagi og innrétta heimili hennar. Hún hefur gefið honum milljónir
dollara,“ segir heimildarmaður síðunnar Perezhilton.com, sem ku vera náinn
söngkonunni.
Ástæðan fyrir vinslitum Madonnu og
Christophers munu vera áfengis- og

eiturlyfjavandamál hans.
„Það kom að því að það fór
alveg úr böndunum og
hún varð að loka á hann.
Madonna hefur boðist til að borga fyrir
meðferð og lækna
en hann vill ekki
fara,“ segir heimildarmaðurinn.
„Christopher fær
enga vinnu. Hann
getur ekki verið
til. Hann hefur
verið rekinn
úr
íbúðinni
sinni
í
Miami.
Hann
er
blankur,“

segir heimildarmaðurinn, en Madonna telur sjálf að hann sé eingöngu að skrifa ævisöguna vegna
peninganna, og hefur þar að
auki áhyggjur af því að hann
muni ljúga ýmsu um lífshlaup
hennar.
Ekki er vitað hvenær bókin
er væntanleg á markað.

ÓSÁTT Madonnu er ekki skemmt

yfir því að bróðir hennar,
Christopher Ciccone, hyggist
skrifa ævisögu hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

> PAM + TOMMY = SATT

Klukkan í
fullri notkun
Í kjölfar hugmynda Seyðfirðinga
um sumartíma á Íslandi hefur
tíminn verið óvenju tíðræddur
upp á síðkastið. Það fellur í hlut
Símans að
sjá
landsmönnum fyrir
nákvæmum
rauntíma.
Það er gert
í gegnum
símanúmerið 155, eða
Klukkuna.
Samkvæmt
upplýsingKLUKKAN, 155 Tilfar
enn.
NORDICPHOTOS/GETTY um frá
Símanum
nýta um
12.000 sér þjónustuna að meðaltali á mánuði eða um 400 á dag.
Fyrsta talklukkan kom til
landsins 1937, en klukkurnar eru
orðnar þrjár alls. Sigríður
Hagalín las inn á aðra klukkuna,
1963, en Ingibjörg Björnsdóttir á
þá þriðju, 1997 og hljómar því
enn í dag. Klukkan er eins
nákvæm og hugsast getur en
henni skeikar mest um 150
nanósekúndur. Það má því alltaf
treysta á ungfrú Klukku.
- kbs

Broslegt orð
Vinur tvíburasystranna MaryKate og Ashley hefur nú ljóstrað
því upp að til að fá þær að brosa
þurfi einungis að segja orðið
sveskja. Samkvæmt vininum
hvísla þær systur þetta orð þegar
þær þurfa að brosa fyrir myndavélar. Annar heimildarmaður
segir að það sé auðvelt að þekkja
þær systur í sundur á brosinu,
„Mary-Kate er með aðeins þynnri
varir og er með prakkaralegra
bros en Ashley,“ segir hann. Þeir
sem hafa átt í efiðleikum með að
þekkja systurnar í sundur ættu
að geta nýtt sér þessar upplýsingar.

Nýlega sást til leikkonunnar
Linsay Lohan þar
sem hún skartaði
myndarlegri
bumbu.
Leikkonan er
þó ekki ólétt
heldur er hún
að leika í nýrri
gamanmynd
sem hefur
fengið nafnið
Labor Pains. Þar
leikur Lindsay
aðstoðarmann
útgefanda sem
setur á svið
óléttu til þess
að verða ekki
rekin úr starfi.
VÖNDUÐ VINTAGE-FÖT Þau

Árný og Terry hyggjast bjóða
upp á vandaðan „vintage“fatnað í verslun sinni, Foxy
Gold, sem opnar á Laugavegi
í dag.

Salma giftir
sig í sumar

Notaðir kjólar og klipping
Enn bætist í „vintage“flóru Reykjavíkur. Nýja
verslunin Foxy Gold opnar
á Laugavegi í dag og býður
gestum af því tilefni upp á
hársnyrtingu.
Foxy Gold er svokölluð „vintage“búð, þar sem verslað er með notaðan fatnað. „Þetta er „vintage“ og
„retro“-búð. Við höfum verið að
sanka að okkur fötum héðan og
þaðan og stefnum á að vera með
vandaðan „vintage“-fatnað. Við
veljum bara það flottasta,“ útskýrir Árný Björk Sigurðardóttir, sem á
og rekur verslunina ásamt Terry
Devos. „Okkur langar að kynna
notuð föt fyrir aðeins breiðari hópi.
Við viljum fá til okkar konur sem

Múffan slær í gegn
„Jú, það er rétt, það hafa ansi
margir hringt og viljað forvitnast
aðeins meira um þetta. Við finnum fyrir auknum áhuga og þetta
virðist hafa haft jákvæð áhrif,“
segir Björk Kristjánsdóttir, eigandi netfyrirtækisins AVK, sem
selur sjálfsfróunarmúffuna eins
og Fréttablaðið greindi frá í gær.
Múffan er eitt vinsælasta hjálpartæki fyrir karla í heiminum um
þessar mundir og er nú loks til
sölu hér á landi. Íslenskir karlar
virðast hafa tekið múffunni
opnum örmum.
Í samtali við Ágúst Smára
Beaumont í gær kom fram að fyrirtækið væri í eigu Bjarkar,
móður hans, og fyrrverandi eiginmanns hennar. Það er
hins vegar alls
kostar ekki
rétt

Gerviólétta
Lindsay

því fyrirtækið er í eigu Bjarkar
og fyrrverandi eiginmanns Ágústar. Beðist er velvirðingar á þeim
mistökum. Björk segist reyndar
ekki kippa sér mikið upp við svona
mistök, hún sé vön því að fólk
gapi af undrun yfir því að allir
geti lifað í sátt og samlyndi þrátt
fyrir að einhverjar breytingar
verði á einkahögum fólks.
Björk bendir aftur á móti á að
auðvitað sé umfjöllun um þessa
hluti alltaf tvíbent, margir hafi
áhuga á að snúa öllum kynlífstengdum vörum upp í eitthvað
neikvætt og „dónalegt“. „Þetta er
ósköp skrýtið viðhorf og það er
eins og fólk geri sér ekki almennilega grein fyrir því að við lifum á
árinu 2008 en ekki einhvers staðar í fornöld,“ útskýrir Björk. - fgg
ÁHUGASAMIR KARLAR Síminn hefur
varla stoppað hjá AVK sem selur
sjálfsfróunarmúffuna. Eitt vinsælasta
hjálpartæki karla virðist því ætla að slá
í gegn hér á landi.

myndu aldrei fara til að finna sér
neitt í Spúútnik, til dæmis og kynna
þetta aðeins fyrir þeim. Notuð föt
geta verið mjög falleg og vönduð,“
segir Árný.
Framboðið í Foxy Gold verður
ansi breitt, að sögn Árnýjar. „Við
verðum með boli og samfestinga,
kjóla, klúta, töskur og eyrnalokka
og allt mögulegt bara. Við ákváðum
að einbeita okkur frekar að kvenfatnaði til að byrja með, en erum
líka með herralínu sem mun stækka
með tímanum,“ útskýrir hún.
Árný og Terry eru bæði þaulreynd í tískuheiminum, Árný hefur
til dæmis unnið hjá Zöru undanfarin fimm ár. „Terry er búinn að vera
í bransanum í 15 ár. Hann vann hjá
Gucci og rak líka sína eigin búð í
London,“ segir hún.

Foxy Gold blæs til opnunargleði
kl 17 í dag, þar sem gestum og
gangandi gefst kostur á að kynna
sér úrvalið, njóta léttra veitinga og
jafnvel fá létta hársnyrtingu. Hárgreiðslustofan Supernova mun
nefnilega gera út af örkinni sendinefnd sem býður gestum upp á að
fá toppinn sinn snyrtan. „Okkur
fannst þetta sniðug hugmynd,“
segir Ásgeir. „Við mætum á laugardag og tökum eina og eina toppaklippingu inn á milli kampavínsglasanna,“ segir hann. „Þeir gætu
að vísu orðið pínulítið skakkir.
Svona kampavínstoppar,“ bætir
hann við og hlær.
Foxy Gold er til húsa að Laugavegi 83. Allir eru velkomnir í opnunarteitið í dag.
sunna@frettabladid.is

Nýjustu fregnir herma að
mexíkóska fegurðardísin Salma
Hayek ætli upp að altarinu í
sumar. Sá heppni er
franski auðkýfingurinn og
barnsfaðir
hennar,
FrancoisHenry
Pinault.
Salma mun
víst vera
að leita að
hinum
fullkomna
brúðarkjól
þessa
dagana, en
brúðkaupið
mun að
öllum
líkindum fara
fram í bænum
Saint-Tropez í
ágúst.

Handskreytt hjólabretti frá ömmu
Þeir Steinar Fjeldsted, betur þekktur sem Steini úr
Quarashi, Hólmsteinn Kristjánsson og Ágúst
Aðalsteinsson komu nýverið á fót einu fyrsta
íslenska hjólabrettamerkinu, Amma Skates.
„Hugmyndin fæddist fyrir um fimmtán árum síðan
en er nú fyrst að taka á sig raunverulega mynd,“
segir Steini, „Við erum allir þrír gamlir hjólabrettakappar og þetta hefur verið draumur okkar lengi.“
Brettin munu þeir kaupa að utan en þeir ætla
sjálfir að sjá um að skreyta þau. „Hjólabrettin verða
í nokkrum gerðum og stærðum, við verðum meðal
annars með svokölluð retró-bretti sem eru fyrir þá
sem vilja bara renna sér. Við handprentum grafíkina
á hjólabrettin þannig að engin tvö bretti verða
nákvæmlega eins,“ segir Hólmsteinn, hann tekur þó
fram að þetta þýði ekki að brettin verði dýrari en
önnur hjólabretti. „Við erum í þessu af hugsjón, ekki
til þess að græða,“ segir hann.
Hjólabrettin verða seld í nýrri verslun við Ingólfstorg, þar sem hjólabrettabúðin Underground var eitt
sinn til húsa. Búðin, sem er í eigu þeirra sömu og
eiga versluninna Noland, hefur fengið nafnið
Reykjavík Skateshop. „Vörurnar okkar munu þó
ekki koma í hús fyrr en eftir tvær til þrjár vikur,“
segir Steini. Það eru þó ekki einungis hjólabretti
sem þeir kappar munu selja undir Amma Skatesmerkinu. „Við stefnum á að vera með allt frá bolum

HÓLMSTEINN KRISTJÁNSSON OG STEINAR FJELDSTED Hanna

hjólabretti undir merkinu Amma Skates.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

og peysum til ýmissa fylgihluta,“ segir Hólmsteinn.
Spurðir út í nafnið á hinu nýja hjólabrettamerki
svara þeir: „Steini datt niður á nafnið einn daginn,
okkur fannst það kjörið því bæði skrifast það fallega
og er þar að auki mjög auðvelt að muna.“ Þeir sem
vilja skoða brettin er bent á síðuna myspace.com/
ammaskates.
- sm
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HEIMSFRUMSÝNING á mögnuðum spennutrylli
frá leikstjóra The Sixth Sense og Signs

heldur bíógestum í heljargreipum frá byrjun til enda!

SELFOSS

INCREDIBLE HULK

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

INCREDIBLE HULK

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

SPEED RACER
FORBIDDEN KINGDOM

kl. 2:40 - 5:30 - 8:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

L

INDIANA JONES 4
IRON MAN

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
kl. 3 - 5:30 - 8

12

NEVER BACK DOWN
NIM´S ISLAND
THE HAPPENING
SPEED RACER

12

VIP

12
14

kl. 2 - 5 - 8 - 10

14

SparBíó

SPEED RACER
SEX AND THE CITY

kl. 2 - 5
kl. 8 - 10:50

L

SPEED RACER
PROM NIGHT

THE HAPPENING

L

ZOHAN
SPEED RACER

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

14

L

Ást fær frábæra dóma
Söngleikurinn Ást, eða Love - The
musical, sem Vesturport setur upp
í Lyric Hammersmith-leikhúsinu í
London hefur hlotið frábæra dóma
í hinum ýmsu fjölmiðlum ytra.
Gagnrýnandi Daily Mail gekk svo
langt að segja að sýningin væri sú
besta sem sett hefði verið á svið
frá því að nýr listrænn stjórnandi
tók til starfa hjá Lyric Hammersmith-leikhúsinu.
Evening Standard Critics Choice
setur sýninguna meðal fimm bestu
leikrita í leikhúsum Lundúna í dag
og er hún þar fyrst á blaði. Gagnrýnandi Observer fer einnig fögrum orðum um sýninguna, sem og
gagnrýnandi Financial Times sem

VÍKINGUR KRISTJÁNSSON Samdi verkið
ásamt Gísla Erni Garðarssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

segir hana góða áminningu til
stjórnvalda sem sópa málefnum
gamla fólksins gjarnan undir tepp-

ið. Sýningin minni okkur á að
gamla fólkið deili með okkur
menningu og tilfinningum.
Sýningin hefur fengið víða
góðar viðtökur en einnig slæmar
líkt og hún fékk til að mynda í
tímaritinu Whats On Stage. Af
góðu viðbrögðunum að dæma má
gera ráð fyrir því að útrás íslenskrar menningar sé nokkuð sem getur
gengið upp.
Sýningin er eftir þá Víking
Kristjánsson og Gísla Örn Garðarsson en sá síðarnefndi leikstýrði
verkinu. Love - The Musical verður sýnd í Lyrics Hammersmithleikhúsinu til 21. júní.
-shs

Blunt er betri á sviði

16

NIM´S ISLAND
kl. 2 - 4 - 6
FORBIDDEN KINGDOM kl. 10:20

14

550kr

L

AKUREYRI
kl. 2 - 5 - 8
kl. 8 - 10

12

kl. 10:30
kl. 3
KRINGLUNNI
kl. 6 - 8 - 10:50
kl. 2D - 5D - 8 - 10:50

SEX AND THE CITY

INCREDIBLE HULK kl. 2:30 - 5:30 - 8-10:30 12
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12
16

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10

16

kl. 2 - 5:30 - 8
kl. 2 - 5

10
L

FORBIDDEN KINGDOM kl. 10:20

12

NÝTT Í BÍÓ!
HEIMSFRUMSÝNING Á
MÖGNUÐUM SPENNUTRYLLI
FRÁ LEIKSTJÓRA THE SIXTH
SENSE OG SIGNS SEM HELDUR
BÍÓGESTUM Í HELJARGREIPUM
FRÁ BYRJUN TIL ENDA!

TÓNLEIKAR
James Blunt
Laugardalshöll 12. júní

★★★★
James Blunt er miklu minna pirrandi
á sviði en í útvarpinu. Skemmtilegur á
milli laga og bandið kröftugt.

Þegar skrifa á um James Blunt-tónleika er ekki hægt að líta á þá einhliða frá sjónarhorni karlmannsins. Einfaldlega vegna þess að það
gefur engan veginn rétta mynd af
upplifun níutíu prósenta gestanna,
sem voru konur. Ég var svo lánsamur að hafa konu mér við hlið á tónleikunum og því gat ég skynjað
hina kvenlegu upplifun að einhverju leyti, en þó ekki nærri öllu.
Blunt byrjaði á að taka tvö lög sem
fæstir í salnum þekktu en stemningin var samt góð enda um nokkuð
kröftug lög að ræða. Að þeim loknum hjólaði hann í Beautiful Dawn
og þá tóku íslensku konurnar við
sér. Karlinn var búinn að kveikja
eld í hjörtum þeirra kvenna sem
lagt höfðu leið sína í Höllina.
Það fer ekki á milli mála að vinsældir laga Blunts eru bundnar við
þau lög sem spiluð hafa verið í
útvarpi. Tryllingurinn datt niður og
stemningin með þegar hann tók
minna þekkt lög en það voru einmitt kröftugustu lögin. Greinilegt
að hin væmna hlið James höfðar
meira til Íslendinga. Stelpunum í

FRÁBÆR MYND MEÐ EDWARD
NORTON SEM HULK Í EINNI
FLOTTUSTU HASARMYND SUMARSINS.

KYNTRÖLL Í LAUGARDALSHÖLL James Blunt heillaði stelpurnar.

salnum leiddist reyndar ekki þegar
hann óð út í sal og kyssti þær og
kjassaði og knúsaði kærastana. Á
meðan rokkaði bandið.
Blunt endaði tónleikana á laginu
1973 og þá höfðu allir staðið upp og
flestir farnir að dansa (ég stóð upp
en dansaði ekki, svo það sé á
hreinu). Þar á undan tók hann lagið
Same Mistake, sem mér finnst hans
besta lag. Sérstaklega textinn.
Ég hef aldrei verið mikill aðdáandi
James Blunt, þó að ég sé síður en
svo á móti honum. Hann er fínn
textahöfundur og með ágætis lög
en röddin hefur einna helst farið í
taugarnar á mér hingað til. Í fyrrakvöld fór þó minna fyrir þessu falsettuvæli sem einkennir hann og

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

hans lög og ég fagnaði því. Auk
þess var hann skemmtilegur og
fyndinn þegar hann talaði milli
laga. Tónleikaútsetningar laganna
bættu engu við upprunalegu útgáfurnar og er mínus þar.
Eftir tónleikana er ég ekki orðinn
einlægur aðdáandi en álit mitt á
James Blunt hefur aukist til muna.
Ég væri meira en til í að fara í fótbolta með honum. Ég spurði konuna mína hvað hún myndi gefa tónleikunum margar stjörnur og hún
svaraði: Fimm. Ég er ekki tilbúinn í
það og mitt mat er þrjár og hálf.
Þar sem við gefum ekki í hálfum
hækka ég upp í fjórar fyrir stelpurnar.
Sólmundur Hólm Sólmundarson

FRÁBÆR
SPENNUMYND!
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> Gerir sér vonir um meira en fjórar
milljónir fyrir Eið Smára
Arnór Guðjohnsen, faðir og umboðsmaður Eiðs
Smára Guðjohnsen, segir að Barcelona geri
sér vonir um að fá meira en fjórar milljónir
punda fyrir leikmanninn, ákveði hann að
róa á önnur mið. Fréttir frá Englandi í gær
hermdu að Eiður gæti farið fyrir fjórar
milljónir punda. Arnór staðfesti einnig
við Fréttablaðið að Portsmouth væri
meðal þeirra félaga sem sýndu honum
hvað mestan áhuga en Eiður er nú í
fríi á Íslandi þar sem hann er að fara
yfir sín mál. Hann gæti farið frá Barcelona í sumar en hann hefur ekki hitt Josep
Guardiola til að ræða sína stöðu frekar en
aðrir leikmenn félagsins.

sport@frettabladid.is

ARON EINAR GUNNARSSON: SKRIFAÐI Í GÆR UNDIR ÞRIGGJA ÁRA SAMNING VIÐ ENSKA FÉLAGIÐ COVENTRY

Spennandi tímar fram undan hjá Coventry
Landsliðsmaðurinn Aron Einar Gunnarsson skrifaði í gær undir
þriggja ára samning við Coventry en félagið, sem leikur í
næstefstu deild á Englandi, hafði áður náð samkomulagi við
hollenska félagið AZ Alkmaar um kaupverðið.
„Ég er varla enn búinn að átta mig á því að þetta sé orðið
að veruleika, en ég er mjög sáttur með þetta,“ sagði Aron Einar,
sem getur ekki beðið eftir því að byrja að æfa með enska
félaginu.
„Læknisskoðunin gekk fljótt fyrir sig og allt í góðu
lagi þar. Mér leist bara mjög vel á allar aðstæður enda
leikvangurinn sérstaklega glæsilegur og rúmar þrjátíu
þúsund manns,“ sagði Aron, sem var að fara að hitta
knattspyrnustjórann Chris Colemann þegar Fréttablaðið náði tali af honum.
„Ég veit af því að Coventry var búið að fylgjast með mér í nokkurn tíma og Coleman
var meðal annars búinn að leita til Heiðars
Helgusonar og spyrja hann út í mig. Ég er
að fara að hitta Colemann en er búinn að

spjalla mikið við aðstoðarþjálfarann og hann virðist hafa mikla
trú á mér. Hann talaði um að ef ég stæði mig vel myndi ég
vera í baráttu um sæti í byrjunarliðinu því þar myndi aldur ekki
skipta máli heldur geta. Það er gott að finna að þeir hafi trú
á mér og ég er harðákveðinn í að standa mig vel,“ sagði Aron
Einar, sem kvað framtíðarmarkmið Coventry skýr.
„Þeir ætla sér aftur upp í úrvalsdeild, það er ekkert flóknara en það. Þrátt fyrir að félagið hafi átt í
erfiðleikum á síðasta keppnistímabili er allt annað
uppi á teningnum núna með nýjum eiganda og
nýjum knattspyrnustjóra. Það eru fyrirhugaðar
stórtækar breytingar á leikmannahópnum og
mér var tjáð að sjö leikmenn væru á förum og
félagið væri með nokkur járn í eldinum hvað
varðar styrkingu á leikmannahópnum. Það eru
því spennandi tímar fram undan hjá Coventry og
það verður gaman að taka þátt í því,“ sagði Aron
Einar að lokum.

Frábært að fá fullan Laugardalsvöll
ÞÓRIR Situr í starfshópnum um fram-

komu í fjölmiðlum.
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KSÍ stofnar starfshóp:

Harðari refsing
fyrir ummæli?
FÓTBOLTI KSÍ hefur skipað

starfshóp til að fjalla um ábyrga
framkomu í fjölmiðlum hjá öllum
sem koma að knattspyrnunni,
félögum og dómurum. „Starfshópurinn er stofnaður fyrst og
fremst út af því sem undan hefur
gengið, bæði í ár og á síðasta ári
hvað varðar ummæli sem látin
hafa verið falla hjá leikmönnum
og þjálfurum og raunar öllu sem
snýr að knattspyrnuhreyfingunni,
hvernig menn koma fram og hvað
þeir láta hafa eftir sér,“ sagði
Þórir Hákonarson, framkvæmdastjóri KSÍ, sem situr í hópnum.
„Þetta er fyrst og fremst til að
athuga hvernig staðan er í
nágrannalöndunum og hvort að til
séu reglur um það hvernig koma
skal fram í fjölmiðlum. Það getur
alveg eins verið að það þurfi að
breyta refsirammanum hér og fá
skýrari reglur um sérstök
viðurlög við ákveðnum brotum,“
sagði Þórir sem hefur vísað
einum ummælum til aganefndar
KSÍ í sumar en síðasta sumar
vísaði hann fjórum ummælum til
nefndarinnar.
Í starfshópnum sitja auk Þóris
Lúðvík Georgsson, varaformaður
KSÍ og formaður mótanefndar,
Þórarinn Gunnarson, formaður
dómaranefndar, Stefán Geir
Þórisson, formaður laga- og
leikreglnanefndar.
- hþh

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari tilkynnti í
gær 22ja manna leikmannahóp
Íslands fyrir leikina gegn Slóveníu og Grikklandi í undankeppni
EM kvenna 2009, sem fram fara
21. og 26. júní á Laugardalsvelli.
Íslenska liðið á þrjá leiki eftir í
riðlinum en getur með sigri gegn
Slóveníu tryggt sér sæti í umspili
um sæti á lokakeppni EM 2009.
Sigur gegn bæði Slóveníu og
Grikklandi myndi setja upp algjöran úrslitaleik við Frakkland um
toppsætið þar sem íslenska liðinu
myndi nægja jafntefli.
Sigurður Ragnar hefur ekki
farið leynt með markmið íslenska
liðsins en það er að komast á stórmót. Hann gerir sér þó grein fyrir
því að enn er löng leið fyrir höndum.
„Þrátt fyrir yfirlýst markmið
okkar förum við ekkert fram úr
okkur og tökum bara einn leik
fyrir í einu. Þetta verður hörkuleikur gegn Slóveníu og við eigum
harma að hefna frá því í fyrri
leiknum, sem er eini leikurinn
sem við höfum tapað í undankeppninni til þessa. Lið Slóveníu
er vel skipulagt lið sem spilar
agaðan varnarleik, er líkamlega
sterkt og hættulegt í föstum leikatriðum og skyndisóknum, þannig
að ég á von á erfiðum leik,“ sagði
Sigurður Ragnar, sem telur
íslenska liðið tilbúið í verkefnið.
„Undirbúningsleikirnir sem við
höfum spilað upp á síðkastið hafa
nýst mjög vel og stelpurnar hafa
staðið sig frábærlega. Ég tel því
liðið vera tilbúið í þessi erfiðu
verkefni sem fram undan eru,“
sagði Sigurður Ragnar, sem hefur
unnið stíft í að bæta varnarleik
liðsins síðan hann tók við því.
„Stelpurnar hafa verið að spila
vel í bæði vörn og sókn. Í þeim
sextán leikjum sem ég hef stýrt
liðinu í hefur það aðeins fengið á

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta leikur á næstu vikum mikilvæga leiki gegn Slóveníu og Grikklandi í
undankeppni EM. Stuðningur áhorfenda gæti skipt sköpum og fólk er því hvatt til að fjölmenna á völlinn.
VONGÓÐUR Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðs-

þjálfari telur íslenska liðið tilbúið í verkefnin og
hvetur fólk til að fjölmenna á völlinn og styðja
við bakið á stelpunum.

sig þrettán mörk þannig að ég er
vitanlega mjög ánægður með
varnarleik liðsins. Á meðan við
erum með lið sem fær á sig fá
mörk erum við alltaf með góða
möguleika á að vinna leiki þar sem
við erum líka með frábæra markaskorara fram á við,“ sagði Sigurður Ragnar, sem leggur ríka áherslu
á mikilvægi stuðnings áhorfenda í
komandi verkefnum.
„Við fengum sex þúsund manns
á síðasta heimaleik og stelpurnar
fundu vel fyrir stuðningnum inn á
völlinn og nutu góðs af því. Við
höfum því verið að slá því fram
núna, af hverju gæti ekki orðið

22 manna landsliðshópur:
Markverðir:
Þóra Björg Helgadóttir (Anderlecht)
María Björg Ágústsdóttir
(KR)
Sandra Sigurðardóttir
(Stjarnan)
Varnarmenn:
Katrín Jónsdóttir
(Valur)
Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
(KR)
Ásta Árnadóttir
(Valur)
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir
(KR)
Embla S. Grétarsdóttir
(KR)
Sif Atladóttir
(Valur)
Pála Marie Einarsdóttir
(Valur)

Miðjumenn:
Edda Garðarsdóttir
(KR)
Dóra Stefánsdóttir (LDB FC Malmö)
Hólmfríður Magnúsdóttir
(KR)
Erla Steina Arnardóttir (Kristianstad)
Katrín Ómarsdóttir
(KR)
Sara Björk Gunnarsdóttir
(Haukar)
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (Stjarnan)
Framherjar:
Margrét Lára Viðarsdóttir
(Valur)
Dóra María Lárusdóttir
(Valur)
Greta Mjöll Samúelsdóttir (Breiðablik)
Rakel Hönnudóttir
(Þór/KA)
Berglind B. Þorvaldsd.
(Breiðablik)

uppselt á leik hjá kvennalandsliðinu? Það væri frábært að fá fullan
Laugardalsvöll og mér finnst liðið

í raun eiga það skilið fyrir góðan
árangur,“ sagði Sigurður Ragnar
að lokum.
omar@frettabladid.is

Boston Celtics er einum leik frá sautjánda meistaratitli félagsins:
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Ótrúleg endurkoma hjá Boston
NBA Leikmenn Boston Celtics voru

mest 24 stigum undir gegn Los
Angeles Lakers í fjórða úrslitaleik
liðanna um NBA-meistaratitilinn í
fyrrinótt. Með ótrúlegri baráttu og
eljusemi tókst þeim að jafna metin
og vinna glæstan 97-91 sigur.
Þetta er stærsta endurkoman í
NBA-úrslitunum frá því árið 1971
þegar Milwaukee Bucks með
Kareem Abdul-Jabbar og Oscar
Robertson í broddi fylkingar sópaði Baltimore Bullets 4-0. Engu
liði hefur tekist að koma til baka
og verða meistari eftir að hafa
lent undir 3-1 í lokaúrslitum en
næsti leikur fer fram í Los Angeles, aðfaranótt mánudags.
Mesti munur í seinni hálfleik
var 20 stig, í miðjum þriðja leikhluta. Þá skoraði Boston 21 stig
gegn þremur og staðan var 73-71
fyrir lokaleikhlutann. Þar reyndist Boston sterkara og endurkoma
þeirra var fullkomnuð.

EKKI HÉR, GAMLI Kevin Garnett stöðvar
Kobe Bryant í leiknum í fyrrinótt, Paul
Pierce til ánægju.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

„Þetta var stórkostlegt en ég vil
ekki missa mig yfir einum sigri,“
sagði Paul Pierce sem var stigahæstur leikmanna Boston með 20
stig, Ray Allen skoraði 19, James
Posey 18 og Kevin Garnett 16.
Mikið er gert úr slökum leik
Kobe Bryant sem skoraði aðeins
úr sex af nítján skotum sínum.
“Þeir voru ákveðnir í að láta mig
ekki gera neitt í þessum leik. Það
viru þrír eða fjórir leikmenn í
kringum mig um leið og ég fékk
boltann,“ sagði Kobe sem skoraði
sautján stig eins og Pau Gasol en
Lamar Odom var stigahæstur með
nítján.
„Þetta var engin smá endurkoma,“ sagði Phil Jackson, þjálfari
Lakers. „Loftið fór bara úr byggingunni. Það er ekki annað hægt en
að hrósa þeim. Serían er samt sem
áður langt frá því að vera búin, við
eigum heimaleik næst sem við
verðum að vinna.“
- hþh

F í t o n / S Í A

Fáðu ferskar
íþróttafréttir á
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit
dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk
þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.
Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna
vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari í handbolta, leggur línurnar fyrir leikinn gegn Makedóníu:

„Munum ekki sýna þeim neina gestristni“
MEIDDUR Haukur Páll Sigurðsson gæti
verið frá í langan tíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Enn eitt áfall Þróttara:

Haukur Páll
meiddist illa
FÓTBOLTI Þróttarar urðu fyrir enn
einu áfallinu í fyrrakvöld þegar
Haukur Páll Sigurðsson meiddist
í 21 árs landsleik á móti Noregi.
„Það var traðkað ofan á ristinni
á mér og það er einhver flís farin
úr ristinni. Ég er í gipsi í viku og
fer síðan í aðra myndatöku á
fimmtudaginn og þá kemur betur
í ljós hvað ég verð lengi frá,“
sagði Haukur Páll sem hefur
staðið sig vel með Þrótti í sumar
og var sem dæmi í liði 6. umferðar hjá Fréttablaðinu.
„Ég er alls ekki búinn að
afskrifa sumarið og ég geri það
seint,“ segir Haukur Páll og hann
segir Þróttara vera að endurheimta leikmenn. „Við erum með
stóran og breiðan hóp og svo eru
menn að koma aftur eftir meiðsli.
Simmi fer að vera klár og svo eru
Alli og Jenni að verða tilbúnir.
Það er gott að eiga þá þrjá inni,“
sagði Haukur en hann á þar við
Sigmund Kristjánsson, Arnljót
Ástvaldsson og Jens Sævarsson.
Þróttur hefur unnið tvo leiki í
röð í Landsbankadeildinni eftir að
hafa fengið aðeins tvö stig í
fyrstu fjórum leikjunum.
- óój

ÞRJÚ TÖP TBR tapaði öllum leikjum

sínum í Rússlandi. Helgi Jóhannesson
var meðal keppenda.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TBR á EM í Moskvu:

Tapaði öllum
leikjunum
BADMINTON TBR tapaði öllum
þremur leikjum sínum á Evrópumótinu í badminton í Moskvu.
Liðið varð þar með neðst í sínum
riðli en í gær lá það í valnum eftir
leik við tyrkneskt lið. TBR gat
ekki teflt fram sínu sterkasta liði
á mótinu og meðal annars var
Ragna Ingólfsdóttir ekki með
liðinu.
- hþh

HANDBOLTI Það var mikill hugur í
strákunum úr handboltalandsliðinu
og þjálfara þeirra á Hótel Loftleiðum á fimmtudag. Framundan er
úrslitaleikur númer tvö gegn Makedóníumönnum um laust sæti á HM í
Króatíu. Strákarnir eru ákveðnir í
að bæta upp fyrir lélegan leik ytra
þar sem átta marka tap var niðurstaðan. Níu marka múrinn verður
erfiður að klífa, það veit Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari.
sem bendir þó á að allt sé hægt.
„Við munum ekki sýna þeim
neina gestristni, það er klárt,“
sagði
Guðmundur
ákveðinn.
„Okkur var ekki sýnd hún að mínu
mati, hvorki innan vallar né utan.
Hótelið var mjög dapurt og það
var margt sem ég var ekki sáttur
við,“ sagði Guðmundur en til að
mynda virkaði leikklukkan ekki
sem skyldi. „En auðvitað skiptir
mestu að sýna þeim enga gestristni inni á vellinum.“
Guðmundur viðurkennir að
fyrri leikurinn hafi verið slakur
að öllu leyti. „Við verðum að bæta

EINBEITTUR Guðmundur var raunsær en bjartsýnn á blaðamannafundinum á

fimmtudag.

fyrir þennan slaka leik okkar og
við bíðum bara eftir þessum leik

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

til að fá að gera það. Við spiluðum
mjög illa og við vitum það. Við

erum vonsviknir með sjálfa okkur
og það er ekkert annað en níu
marka sigur sem kemur til greina.
Við munum síðan bara láta verkin
tala á vellinum. Við skuldum sjálfum okkur og öðrum að bæta leik
okkar á öllum sviðum. Það er fátt
sem var í lagi í fyrri hálfleiknum en
það er allt hægt í þessu,“ sagði þjálfarinn. Hann viðurkennir jafnframt
að síðustu vikur hafi tekið á en
landsliðið hefur verið á ferð og flugi
síðustu þrjár vikur.
„Þó að ég vilji ekki tala um það þá
hefur þetta vissulega verið erfitt og
tekið á en við eigum eftir að klára
þetta verkefni og síðan getum við
tekið okkur frí. Við höfum skráð
okkur sjö til átta sinnum inn og út af
hótelum en nú erum við komnir
heim og hér líður okkur vel. Okkur
er ekkert að vanbúnaði að kýla á
þetta. Við getum hvílt okkur eftir
helgi og við iðum í skinninu að fá að
taka á Makedónunum,“ sagði Guðmundur.
Leikurinn hefst klukkan 16.00 á
morgun. Miðasala er á Miði.is. - hþh

Leika sér að dauðariðlinum á EM
Hollendingar urðu í gær þriðja þjóðin á eftir Portúgölum og Króötum til þess að tryggja sér sæti í átta liða
úrslitum EM eftir 4-1 stórsigur á Frökkum. Rúmenar, Ítalir og Frakkar eiga allir möguleika á hinu sætinu.
FÓTBOLTI Hollendingar lifa góðu
lífi í dauðariðlinum á Evrópumótinu í fótbolta en þeir unnu sinn
annan leik í röð í gær þegar þeir
burstuðu Frakka 4-1. Eftir tvo
leiki eru Hollendingar með fullt
hús og hafa skorað sjö mörk gegn
einu. Rúmenar eru í öðru sæti riðilsins eftir jafntefli við Ítali en
Frakkar og Ítalir hafa aðeins eitt
stig hvor þjóð.
Hollendingar héldu aftur af
stórsóknum Frakka eftir að Dirk
Kuyt hafði komið liðinu í 1-0 með
skalla eftir hornspyrnu strax á 10.
mínútu leiksins. Varamaðurinn
Robin van Persie kom Hollandi
síðan í 2-0 eftir skyndisókn en þær
hafa reynst Ítölum og Frökkum
illviðráðanlegar í fyrstu tveimur
leikjunum. Van Persie fékk frábæra sendingu frá varamanninum
Arjen Robben í markinu.
Það er ekki hægt að segja að
skiptingar þjálfarans Marcos van
Basten hafi hitt beint í mark því
Rooben skoraði síðan þriðja markið aðeins örfáum sekúndum eftir
að Thierry Henry hafði minnkað
muninn fyrir Frakka. Það var
síðan hinn snjalli Wesley Sneijder
sem innsiglaði sigurinn með frábæru marki í uppbótartíma.
Þetta var stærsta tap Frakka á
stórmóti síðan á HM 1958. Hollendingar hafa þar með farið illa
með þau tvö lið sem spiluðu til
úrslita á síðustu HM og eru orðnir
sigurstranglegir á EM í ár.
„Lokatölurnar gefa engan veginn rétta mynd af gangi leiksins
en þeir gerðu það sama og á móti
Ítalíu og treystu á skyndisóknir.
Við sköpuðum fullt af færum en
Hollendingarnir nýttu sín færi
fullkomlega. Nú verðum við bara
að vinna Ítali og treysta á það að
Rúmenar fari ekki að taka upp á

því að vinna Holland,” sagði
Frakkinn Thierry Henry eftir leik
en hann hafði auðveldlega getað
skorað þrennu í gær.

HOLLENSK HAMINGJARafael van der Vaart og Dirk Kuyt fagna í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

FRÁBÆR MARKVARSLA Gianluigi Buffon sést hér verja víti frá Adrian Mutu.
NORDICPHOTOS/AFP

Varði víti og bjargaði Ítölum
Markvörðurinn snjalli Gianluigi
Buffon bjargaði heimsmeisturum
Ítala frá öðru tapinu í röð og hélt
lífi í Evrópudraumum liðsins
þegar hann varði vítaspyrnu frá
Adrian Mutu níu mínútum fyrir
leikslok.
Mutu hafði komið Rúmeníu í 1-0
eftir skelfileg varnarmistök Gianluca Zambrotta en það tók Christian Panucci innan við mínútu að
jafna leikinn.
Ítalar fengu fjölmörg frábær
færi í leiknum og þá var skallamark Luca Toni í lok fyrri hálfleiks ranglega dæmt af fyrir
rangstöðu. Leikurinn var opinn og
skemmtilegur og Rúmenar fengu
einnig fín færi, það besta var náttúrulega vítaspyrnan í lokin.
„Við áttum skilið að vinna í dag
en lukkan var ekki í okkar liði,“
sagði Roberto Donadoni, þjálfari
Ítala, eftir leik en hann var ekki
ánægður með norska dómarann.
Rúmenar eiga enn möguleika á
að komast áfram eftir jafntefli á
móti bæði Frökkum og Ítölum.
„Þetta voru sanngjörn úrslit og
við verðum að líta á þetta sem
jákvæð úrslit þótt að við höfum
stjórnað stórum hluta leiksins og
klikkað á víti,“ sagði Victor
Piturca, þjálfari Rúmeníu.
Það verður mikil spenna í lokaumferðinni þar sem Rúmenar,
Ítalir og Frakkar keppa um að
fylgja Hollandi í átta liða úrslitin.
Rúmenar mæta þá Hollandi á
sama tíma og Frakkar og Ítalir
keppast við að vinna sinn fyrsta
sigur á mótinu.
ooj@frettabladid.is

Íslenska handboltalandsliðið þarf að vinna upp átta marka tap úr fyrri leiknum við Makedóníu:
KEKIC Leitar sér að félagi til að vera með
út tímabilið, frá 15. júlí þegar félagaskiptaglugginn opnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/X

Sinisa Valdimar Kekic:

Opinn fyrir öllu
FÓTBOLTI Sinisa Valdimar Kekic

hefur enn ekki fundið sér lið eftir
að hann hætti með Víkingum fyrr
í sumar. Hann hefur æft grimmt
sjálfur undanfarið. „Ég er enn í
fínu formi. Það voru þreifingar í
gangi hjá nokkrum liðum í
Landsbankadeildinni en ekkert
kom út úr þeim. Ég er nú bara að
leita mér að liði til að spila með út
tímabilið og ég sé svo til. Það
kemur allt til greina, sama hvaða
deild það er. Ég skoða allt,“ sagði
Kekic við Fréttablaðið í gær. - hþh

Þurfa stærsta sigur í Höllinni í tólf ár
HANDBOLTI
Íslenska
handboltalandsliðið þarf að vinna
Makedóníu með 9 mörkum á
sunnudaginn ætli liðið sér að komast á HM í Króatíu 2009. Ísland
hefur ekki unnið með meira en sex
mörkum í alvörulandsleik í Laugardalshöllinni síðustu tólf ár, eða
síðan að landsliðið vann Eistland
með átta og níu mörkum í undankeppni HM í nóvember 1996.
Þessir leikir fyrir tólf árum
voru hluti af riðlakeppni undankeppni HM í Kumamoto 1997.
Ísland vann fyrri leikinn með 9
mörkum (28-19) á föstudagskvöldi
en þann seinni með 8 mörkum (3022) á sunnudagskvöldi.

MIKILVÆGUR Það reynir á Ólaf Stefánsson og félaga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslenska landsliðið hefur oft
spilað úrslitaleiki sína á Íslandi í
Kaplakrikanum og liðið hefur

aðeins spilað átta heimaleiki í
Höllinni í undankeppni HM eða
EM frá árinu 1996. Helmingur
þeirra leikja hefur unnist, liðið
hefur gert eitt jafntefli og tapað
þremur þeirra.
Þetta er í níunda sinn sem
íslenska landsliðið tekur þátt í
umspilsleikjum með þessum hætti
en aðeins í annað sinn sem íslenska
landsliðið þarf að vinna upp forskot í seinni leiknum. Hitt skiptið
var gegn Serbum í fyrra sem unnu
þá fyrri leikinn með einu marki en
íslenska liðið tryggði sér sæti á
EM í Noregi með því að vinna
seinni leikinn með tveggja marka
mun.

Landsliðið hefur ofast farið
langleiðina að því að tryggja sér
farseðilinn með góðum sigri á útivelli og hefur þannig komist tvisvar sinnum upp með það frá 2001 að
tapa heimaleiknum.
- óój

STAÐA ÍSLANDS FYRIR
SEINNI LEIK SÍÐUSTU ÁR:
HM 2009
EM 2008
HM 2007
EM 2006
HM 2005
EM 2004
HM 2003
EM 2002

-8 mörk (??)
-1 mark (+1 samanlagt)
+4 mörk (+3)
+3 mörk (+12)
+6 mörk (+18)
Fóru beint á EM
+5 mörk (+10)
+7 mörk (+6)

Öll mörkin í Landsbankadeildinni

„Ég sá það fyrst á visir.is“
Boltavakt visir.is og Fréttablaðsins er á öllum leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk,
spjöld og helstu atriði leikjanna eru í beinni textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í
stöðugri sókn sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega. Fréttir,
dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta
aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð með skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir
ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.is
sir.is
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VIÐ TÆKIÐ DR. GUNNI SPÁIR NÝRRI TEGUND FRÉTTAMIÐLUNAR
> John C. Reilly

Bara góðar fréttir á Útvarpi Bros

Reilly er þekktastur fyrir
aukahlutverk í dramatískum
kvikmyndum en hann fékk
óskarstilnefningu fyrir hlutverk
í myndinni Chicago. Kvikmyndin
„Talladega Nights: The Ballad of
Ricky Bobby“ er fyrsta gamanmyndin sem hann gerir en
væntanleg er í bíó ný mynd
með Reilly og sama hóp
og gerði þá mynd. Talladega Nights: The Ballad
of Ricky Bobby er sýnd á
Stöð 2 bíó í kvöld.

Í von um að ná til sem flestra hefur excel-fólk í
síauknum mæli farið þá leið að höfða til staðalímynda. Dæmin eru mýmörg og blasa við á sumrin
þegar þjóðfélagið virðist forheimskast með hækkandi
sól. Karlar glápa á fótbolta og grilla út í eitt á meðan
konur taka þátt í Lu-leiknum og horfa á „stelpustöðvar“. Ekkert er þarna á milli samkvæmt excel-fólkinu.
Flestar útvarpsstöðvar hjakka á staðalímyndunum og
spila ekkert nema sérvalið á spilunarlista, það sem
er talið höfða til markhópa. Væri önnur tónlist sett á
fyrir mistök sér excel-fólkið fyrir sér að staðalímyndaðir hlustendur skipti snarlega um stöð. Það er ekki
gert ráð fyrir flóknum persónuleikum sem fíla bæði
Rihönnu og Rolling Stones.
Kannski er útséð með að nýjar tegundir útvarpsstöðva spretti fram úr þessu. Ég sé þó upplagt
ENGIN LEIÐINDI Bara hamingja
sóknarfæri fyrir glænýja tegund af stöð, fréttamiðil
á Útvarpi Bros.
sem birtir eingöngu jákvæðar fréttir, miðil þar sem

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Krakkarnir í

08.40 PGA Tour 2008 - Hápunktar Farið

næsta húsi, Gordon garðálfur og Hlaupin.

er yfir það helsta sem er að gerast á PGA
mótaröðinni í golfi.

15.30 EM 2008 - Upphitun
16.00 EM í fótbolta 2008 Bein útsending frá leik Svía og Spánverja á EM.

20.00

Dance 2

So You Think You Can
STÖÐ 2 EXTRA

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.23 Veður
18.25 EM 2008 - Upphitun
18.45 EM í fótbolta 2008 Bein útsending frá leik Grikkja og Rússa á EM.

▼

20.45 Fréttayfirlit
20.55 Lottó
21.00 Sápugerðin (Moving Wallpaper)
21.25 Bergmálsströnd (Echo Beach)
21.50 Flugferðin (Flightplan) Banda-

20.00

US Open 2008 BEINT
STÖÐ 2 SPORT

rísk bíómynd frá 2005. Kona er á leið heim
með dóttur sína frá Berlín til Bandaríkjanna
í flugi. Í 30 þúsund feta hæð hverfur dóttirin og enginn viðurkennir að hún hafi verið
í flugvélinni.

23.25 EM 2008 - Samantekt
00.00 Glópagull (The Rundown)
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.10 Talladega Nights. The Ballad of
Ricky Bobby

21.50

Flugferðin (Flightplan)
SJÓNVARPIÐ

08.00 The Commitments (e)
10.00 Bee Season
12.00 Eulogy
14.00 The Commitments (e)
16.00 Bee Season
18.00 Eulogy
20.00 Talladega Nights. The Ballad of
Ricky Bobby Gamanmynd með Will Ferrell og John C. Reilly.

Minding the Store
SKJÁREINN

Mean Creek
Air Panic
Venom
Mean Creek

16.25 Curb Your Enthusiasm (3:10)
17.00 Two and a Half Men (6:24)
17.25 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi
þáttur fyrir alla bíóáhugamenn.

10.00 US Open 2008 Útsending frá
öðrum degi US Open í golfi.

16.00 NBA 2007/2008 - Finals games
Útsending frá leik Lakers og Boston í úrslitakeppni NBA.

18.00 Landsbankamörkin 2008
Allir leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin skoðuð úr umferðinni í þessum magnaða þætti.

Grader? (e)

17.05 Style Her Famous (e)
17.30 Style Her Famous (e)
17.55 Top Gear (e)
18.55 Survivor. Micronesia (e) Þeir 20
keppendur sem hófu leikinn koma saman
á ný og gera upp málin í síðasta sinn. Jeff
Probst stýrir líflegum endurfundum.

19.45 Everybody Hates Chris Bandarísk

19.00 Kaupþings mótaröðin 2008

gamansería þar sem Chris Rock gerir grín
að uppvaxtarárum sínum. (e)

Sýnt frá öðru móti sumarsins á Kaupþingsmótaröðinni.

20.10 Eureka Bandarísk þáttaröð sem

20.00 US Open 2008

Bein útsending frá þriðja degi US Open í
golfi.

gerist í litlum bæ með stórt leyndarmál. Þar
hefur helstu snillingum heims verið safnað
saman og allt getur gerst. (e)

21.00 Boston Legal (e) Lögfræðidrama
um skrautlega lögfræðinga í Boston.

17.55 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll Þórðar-

22.00 Jekyll (e) Klassísk saga um doktor

son ræðir við áhugavert fólk.

Jekyll og herra Hyde er sett í nútímabúning.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Creature Comforts (2:7) Þættir frá

22.50 Minding the Store (9:10)Raunveruleikasería þar sem grínistinn Pauly
Shore freistar þess að snúa við rekstrinum
á einum frægasta grínklúbbi Bandaríkjanna,
The Comedy Store í Los Angeles. Fjölskylda
hans á og rekur klúbbinn sem hefur lengi
verið fyrsti starfsvettvangur margra frægustu grínista Hollywood. Nú er hins vegar
allt komið í óefni og Pauly fær það hlutverk
að endurvekja vinsældir staðarins. Hann
notar óhefðbundnar aðferðir og útkoman er
bráðfyndin.

höfundum Wallace og Gromit um skrautleg
dýr sem eiga í misgáfulegum samræðum
sem fengnar eru að láni frá mannfólkinu.

19.35 Primeval (2:6) Sérstaklega vandaðir og æsispennandi þættir um hóp vísindamanna sem rannsaka hvað gerist þegar
undarleg frávik í tíma eiga sér stað víðsvegar í Englandi.
20.25 Music and Lyrics Rómantísk gam-

17.20 EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðvar
2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir
hvern leikdag á EM.

17.50 10 Bestu - Arnór Guðjohnsen

anmynd með Hugh Grant og Drew Barrymore í aðalhlutverkum.

Þriðji þátturinn af tíu að þessu sinni er fjallað um Arnór Guðjohnsen og farið yfir feril
hans.

22.10 Red Eye Hótelstýran Lisa kynnist

18.40 Football Rivalries Boca Juniors v

Jack á flugvelli í Dallas en hann tekur hana
í gíslingu og heldur henni gegn skilyrðum
sem hún verður að framfylgja til að lífi föður
hennar verði þyrmt. Aðalhlutverk: Brian Cox,
Cillian Murphy, Rachel McAdams.

23.35 Elektra Ævintýramynd um ofurhetjuna Elektru. Aðalhlutverk: Jennifer Garner,
Goran Visnjic, Kirsten Prout.

01.10 Mary and Rhoda
02.35 House of 1000 Corpses
04.00 Ali. An American Hero
05.25 Curb Your Enthusiasm (3:10)
05.55 Fréttir
06.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

River Plate. Í þessum þætti er fjallað um ríg
liðanna bæði innan vallar sem utan.

19.35 Premier League World Nýr þáttur
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

20.05 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

21.00 EM 4 4 2
21.30 PL Classic Matches Tottenham Chelsea, 97/98. Leikur á White Hart Lane í
desembermánuði 1997.

22.00 PL Classic Matches Middlesbrough - Arsenal, 98/99.

22.30 Bestu bikarmörkin Glæsilegustu mörkin og eftirminnilegustu tilþrifin úr
ensku bikarkeppninni.

23.25 EM 4 4 2

F í t o n / S Í A

22.50

22.00
00.30
02.00
04.00

io (32:32)

Skyggnst bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni
og tímabilið framundan skoðað.

09.50 Vörutorg
10.50 Rachael Ray (e)
14.35 Top Chef (e)
15.25 Kid Nation (e)
16.15 Are You Smarter than a 5th

▼

Önnur syrpan úr breskri þáttaröð um ævintýri tímaflakkara.

09.30 Ben 10
09.55 Íkornastrákurinn
10.20 Matilda
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.10 Bold and the Beautiful
13.30 Bold and the Beautiful
13.50 Bold and the Beautiful
14.15 Extreme Makeover. Home Edit-

09.35 Inside the PGA

▼

13.50 Saga rokksins (3:7) (e)
14.40 Tímaflakk (1:13)(Doctor Who II)

08.00 Algjör Sveppi Sveppi vaknar allar
helgar klukkan átta og sýnir börnunum
skemmtilegar teiknimyndir með íslensku tali.

▼

STÖÐ 2

SKJÁREINN

grís, Lítil prinsessa, Herramenn, Bangsímon, Tumi og ég, Bitte nú!, Pip og Panik, Skúli
skelfir, Hrúturinn Hreinn og Leyniþátturinn.

mund Erlingsson. (e)
Primeval

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Gurra

10.05 Einu sinni var... - Maðurinn
10.35 Gríman 2008
12.50 Tímamót Heimildamynd eftir Guð-

19.35

hinum ógnvekjandi „raunveruleika“ er haldið frá
hlustendum.
Því hvað græðum við á stanslausum fréttaflutningi
úr táradalnum? Hamfarir hér, hungursneyð þar, farsóttir, gengishrun, verðbólga, bla bla bla – endalaust
og út í eitt. Svona leiðindi hafa dunið á manni frá
upphafi og ekkert gert nema draga mann niður.
Ég held að Útvarp Bros yrði fljótt vinsælasta
stöðin. Aðeins yrði leikin jákvæð músik, glöð lög og
uppbyggileg. Í fréttatímanum væru bara góðar fréttir:
Fjölskylda fann kettling sem var týndur, Íslendingar
meika það í útlöndum … Smátt og smátt myndi
Útvarp Bros færa sig upp á skaftið og hreinlega búa
til fréttirnar. Loksins friður í Mið-Austurlöndum, nýi
orkugjafinn er loft, Kári Stefánsson finnur upp pillu
sem læknar bæði krabbamein og eyðni – gengi
Decode upp um 10.000 prósent. Hver þarf raunveruleikann þegar hann hefur Útvarp Bros?

LITIR & LÍF
Í SUMAR
Allar heitustu sumarvörurnar fást í Kringlunni – litir, líf og endalaust
úrval. Komdu og finndu eitthvað sumarlegt til að gleðja þig og þína.

Opið til 18 í dag og 13–18 á morgun

23.15 C.S.I. (e) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar Las Vegas borgar.
00.05 The Eleventh Hour (e)

00.55
02.25
03.05
03.45
04.35
05.35

Professional Poker Tour (e)
C.S.I. (e)
C.S.I. (e)
Jay Leno (e)
Vörutorg
Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni
viku. Endurtekið á klukkustundarfresti.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 20.25
Music and Lyrics
Hugljúf og rómantísk gamanmynd með Hugh Grant í
aðalhlutverki. Alex Fisher er
útbrunninn tónlistarmaður
sem var upp á sitt besta á
níunda áratugnum. Hann
fær nú aftur tækifæri þegar
honum býðst að semja lag
fyrir skæra poppstjörnu.
Textagerð er þó ekki hans
sterka hlið en hann verður
svo lánsamur að kynnast
Sophie Fisher sem er ung
og hæfileikarík stúlka sem
reynist vera skáld.

▼

LAUGARDAGUR 14. júní 2008

VIÐ MÆLUM MEÐ

EM í fótbolta BEINT
Sjónvarpið kl. 16.00 og
18.45
Fyrri leikur dagsins er Svíþjóð - Spánn
en sá seinni er Grikkland - Rússland.
Þorsteinn J. stjórnar upphitun fyrir
hvern leik en einnig verður samantekt
úr leikjum dagsins kl. 23.00.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Út um víðan völl
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Mánafjöll
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Umhverfis jörðina
15.00 Tímakorn
15.40 Með laugardagskaffinu

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Hvað á að gera við stelpuna ?
17.05 Brjóstdropar
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Betri stofan
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Bravó, bravó !
20.00 Sögur af sjó og landi
21.00 Látún
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Loki er minn Guð: Um skáldskap
Guðbergs Bergssonar
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

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

15.00 Hollyoaks Bresk unglingasápa
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks
í Chester.

15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
17.05 Talk Show With Spike Feresten
(14:22) Spike Feresten fær til sín öll stóru
nöfnin í Hollywood þar sem taka meðal
annars þátt í alls kyns grínatriðum sem eru
oftar en ekki ansi langt úti.

▼

19.30 Comedy Inc. (19:22)
20.00 So You Think You Can Dance

2 (e) Dansinn hefst á ný 23. júní á Stöð 2.
Af því tilefni rifjum við upp danstaktana hjá
þáttakendum úr seríu 2. Dómararnir ferðast
víða um Bandaríkin í leit af bestu dönsurum
landsins en aðeins þeir 50 bestu fá að fara
til Hollywood.

20.50 So You Think You Can Dance 2
21.40 Entourage (10:20) Raunalegt
framapot Vincents og félaga í Hollywood
heldur áfram en leiðin á toppinn er bæði
skrykkjótt og brött.

22.10 The Class (10:19)
22.40 Talk Show With Spike Feresten (14:22)

23.10 Comedy Inc. (19:22)
23.35 So You Think You Can Dance 2
00.25 So You Think You Can Dance 2
01.15 Entourage (10:20)
01.40 The Class (10:19)
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel
12.00 Ballykissangel 13.00 Ballykissangel 14.00
Ballykissangel 15.00 Ballykissangel 16.00
Ballykissangel 17.00 Doctor Who 17.45 Doctor
Who Confidential 18.00 Doctor Who 18.45 Doctor
Who Confidential 19.00 The Murder Room 20.30
The League of Gentlemen 21.00 The League
of Gentlemen 21.30 The League of Gentlemen
22.00 Doctor Who 22.45 Doctor Who Confidential
23.00 Doctor Who 23.45 Doctor Who Confidential
0.00 The Murder Room

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Boogie
Listen 11.10 Naturens dyrebørn 12.00 Truslen fra
dybet 12.40 Miss Marple: Invitation til mord 13.35
14 børn - og gravid igen 14.20 Det lille hus på
prærien 15.10 Før søndagen 15.20 Held og Lotto
15.30 Dragen 16.00 Blandt vilde dyr og bleskift
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.10
Ganges - livets flod 18.00 Walter og Carlo - op på
fars hat 19.30 Kriminalkommissær Barnaby 21.00
Dronning Dolly Parton 21.30 Speedway: Danmarks
Grand Prix

8.25 Kunnskapskanalen 2008 9.25 Med fjærpynt
i skapet 10.20 Bollywood-film: Munna Bhai 12.55
Motorsport: STCC 13.40 En musikalsk norgesreise 14.35 Drømmerollen 15.35 Perspektiv: Og
nå: Reklame! 16.00 Barnas supershow 16.30
Fabrikken 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55 Hvilket liv! 18.25 Edel vare 19.25
Sjukehuset i Aidensfield 20.15 Louis Theroux under
kniven 21.15 Kveldsnytt 21.35 Skyldig på mistanke
23.15 P3tv spesial 23.40 Dansefot jukeboks med
chat

SVT 1
9.00 Karamelli 9.30 Fieteri 10.10 Plus sommar
10.40 Packat & klart sommar 11.10 Venedig, den
sjunkande staden 12.05 Loreena McKennitt: Nätter
i Alhambra 13.00 Uppdrag Granskning 14.00 Tre
kärlekar 15.00 Kören - killar sjunger inte 16.00
Bolibompa 16.05 Bolibompa 17.00 Bröderna
Lejonhjärta 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00
Minnenas television 19.00 Kriminaljouren 20.30
The Hidden 22.05 Rapport 22.10 Rose och
Maloney 23.00 Sändningar från SVT24
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PERSÓNAN

Milljóna útgáfuteiti hjá Garðari Cortes

Sonja Bent
Aldur: 30 ára.
Starf: Fatahönnuður.

Fjölskylda:
Árni Gústafsson hljóðmaður. Hundurinn
Salka og
stjúpsonurinn
Daníel Kári.

Foreldrar:
Sæunn Marta
Sigurgeirsdóttir
og Þórir Bent
Sigurðsson. Bæði komin á eftirlaun.
Búseta: Seljahverfi í Breiðholtinu.
Stjörnumerki: Bogmaður
Sonja Bent er ungur fatahönnuður sem
útskrifaðist úr fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands í vor og hefur strax vakið
athygli fyrir prjónavörurnar sínar.

1

2

6

7

9

3

4

„Við væntum mikils af Garðari Thor og
vonumst til þess að nýjasta afurðin,
When You Say You Love Me, slái í gegn
hjá Bretum og um allan heim,“ segir
Robert Coates, markaðsstjóri tískuvörumerkisins Zegna, í samtali við
Fréttablaðið. Tískurisinn hyggst
blása til mikillar veislu í Forbes-húsinu í London fimmtudaginn 26. júní.
Tilefnið er ærið, næsta sólóplata Garðars er væntanleg í búðir. Robert segir
að öllu verði tjaldað til í
veisluföngum. Kamapavín og með því.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá er Garðar
einn af sendi-

herrum Zegna og er þetta útgáfupartý
liður í því að kynna hann sem slíkan. Markaðsstjórinn bætir því
við að allar helstu stjörnurnar úr félagslífi London
hafi verið settar á gestalista og skipti þá engu
hvort um sé að ræða fótboltastjörnur, stjórnmálamenn eða hreinlega aðalsborna. Að ekki sé talað um
fyrirsætur og leikara.
Robert dró ekkert
RÁNDÝRT ÚTGÁFUTEITI

Partýið sem Zegna
heldur 23. júní til
heiðurs Garðari kostar
nokkrar milljónir.

undan í aðdáun sinni á Garðari
og sagði tenórinn ákaflega
hæfileikaríkan
söngvara.
Ekki skemmdi útlitið hins
vegar fyrir með tilliti til tískunnar. „Hann hefur náttúrulega hæfileika til að klæðast
fötunum frá okkur,“ segir
Robert.
Ef að líkum lætur verður vart
þverfótað fyrir stjörnum í þessu
útgáfuteiti Garðars sem kostar
nokkrar milljónir. Stórleikararnir
Micheal Caine, Ewan McGregor og
Sean Bean hafa allir verið boðaðir
til skyldustarfa en þeir gegna sama
hlutverki fyrir Zegna og Garðar.
Eru sendiherrar tískumerkisins.
- fgg

5

12

Vegfarendur efst á
Laugaveginum hafa
tekið eftir því að
afgreiðsla við
bensínstöð
Skeljungs fer
nú fram inni í
skúr. Ástæðan
er einföld.
Verið er að breyta innanstokksmunum á stöðinni. Þetta þykir eflaust
ekki mörgum frásögu færandi
nema að þarna var hin ofurvinsæla
Næturvakt tekin upp. Þótt ólíklegt
sé að einhverjir líti á bensínstöðina
sem menningarverðmæti íslensku
þjóðarinnar þá er hitt ljóst að margir
viðskiptavinir hafa lagt lykkju á leið
sína til að komast í umhverfi Næturvaktarinnar þegar þeir taka bensín á
höfuðborgarsvæðinu.
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LÁRÉTT
2. sæti, 6. úr hófi, 8. rökkur, 9. af, 11.
í röð, 12. rok af hafi, 14. kryddblanda,
16. í röð, 17. tal, 18. ennþá, 20. dreifa,
21. velta.
LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. skammstöfun, 4. pikkles,
5. skilaboð, 7. hraustur, 10. púka,
13. maðk, 15. skál, 16. húðpoki, 19.
nudd.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. eh, 4. súrkrás, 5.
sms, 7. frækinn, 10. ára, 13. orm, 15.
ílát, 16. hes, 19. nú.
LÁRÉTT: 2. sess, 6. of, 8. húm, 9. frá,
11. rs, 12. særok, 14. karrí, 16. hi, 17.
mál, 18. enn, 20. sá, 21. snúa.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1

Heima hjá Jónínu Bjartmarz,
þáverandi umhverfisráðherra.

2

Fjörutíu ára.

3

Oft spurði ég mömmu.

Garðar gegnir
sama starfi
fyrir Zegna og
leikararnir Ewan
McGregor og
Sean Bean.

FRÉTTIR AF FÓLKI

8

10

Í FLOTTUM
FÉLAGSSKAP

STÓRA JOÐ OG LITLA JOÐ Þorsteinn og Tómas geta nú báðir kennt sig við Joðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞORSTEINN JOÐ: „ÉG ER ALVEG HIMINLIFANDI MEÐ ÞETTA.“

Joðið gengur í erfðir
„Jú, það er rétt, ég er búinn að taka
upp Joðið,“ segir Tómas Joð Þorsteinsson, sonur Þorsteins Joð Vilhjálmssonar, og Sigrúnar Arnardóttur. Tómas hefur nú tekið upp
séreinkenni föður síns, joðið, enda
hefur hann verið kallaður Tommi
Joð árum saman, þrátt fyrir að
hafa ekki borið neitt millinafn fyrr
en nú. „Þegar ég var yngri þá var
annar Tómas með mér í bekk. Þá
var ég alltaf kallaður Tommi Joð,“
segir Tómas sem ákvað að fá Joðið
góða skráð í þjóðskrá. Hann fær þó
ekki að nota nafnið Joð. „Nei ég
sendi tölvupóst niður á mannanafnanefnd og spurði hvort ég
mætti taka upp millinafnið Joð, en
fékk þau svör til baka að það fengist tæpast samþykkt,“ segir Tómas

sem hefur því ákveðið að fara sömu
leið og faðir sinn. Hann heitir Þorsteinn Jens Vilhjálmsson og mun
Tómas því hér eftir heita Tómas
Jens Vilhjálmsson en auðkenna sig
með joðinu. Tómas fékk leyfi hjá
föður sínum til þess að taka upp
millinafnið Jens. Þorsteinn gaf
grænt á það. „Ég er alveg himinlifandi með þetta,“ segir Þorsteinn
Joð Vilhjálmsson. „Þetta er auðvitað ákveðið vörmerki en svo er
nafnið Jens mér einnig kært því ég
er skírður eftir frænda mínum sem
dó ungur,“ segir Þorsteinn.
Tómas fetar þó ekki einungis í
fótspor föður síns hvað nafnið
varðar. Hann er einnig liðtækur á
knattspyrnuvellinum. Í sumar er
hann í láni hjá Aftureldingu frá

Fylki og spilar þar í stöðu vinstri
kantmanns. Hann gerði sér lítið
fyrir og skoraði frá miðju í leik
gegn Hetti á dögunum. Þorsteinn
vill þó meina að spor sín í knattspyrnunni séu ekki mörg. „Ég held
að hann gangi nú frekar óbundinn
til kosninga hvað það varðar. Hann
stendur mér framar sem knattspyrnumaður og spilar auk þess
framar á vellinum. Ég var hins
vegar mjög skynsamur leikmaður
og spilaði vel úr þeim takmörkuðu
hæfileikum sem ég hafði,“ segir
Þorsteinn sposkur á svip.
Tómas Joð var að útskrifast úr
Menntaskólanum við Sund af eðlisfræðibraut og stefnir á byggingaverkfræði í Háskóla Íslands í
haust.
soli@frettabladid.is

Bíladagar á Akureyri fara fram um
helgina og standa til 17. júní. Götuspyrna, Burnoutkeppni og bílasýning er meðal þess
sem boðið verður
upp á, en dagarnar
hafa verið við lýði
frá árinu 1974.
Þrátt fyrir alla
glæsikerrurnar er
hátíðin frægust
í seinni tíð fyrir að Lúkasarmálið
alræmda sem hófst þar í fyrra. Nú er
að sjá hvort þeir félagar Lúkas og
Helgi Rafn láta sjá sig á ný.
Lítt hefur spurst til fyrrverandi
bassaleikara Mínus-flokksins, hins
skrautlega Þrastar Jónssonar sem
gekk undir nafninu Bassafanturinn
lengstum, að undanförnu. Þröstur
sást þó arka um götur Reykjavíkur
nýlega fremstur í flokki vígalegrar
fylkingar hjólbeinóttur og var þá
að sýna mönnum borgarbraginn.
Þar var komin áhöfnin á nóta- og
togveiðiskipinu Berki NK en Þröstur
munstraði sig á sjóinn
fyrir nokkru og kann
sjómennskunni
vel.
- fgg/glh/jbg

Brynhildur og Þjóðleikhúsið hrósa sigri
Brynhildur Guðjónsdóttir má
heita ótvíræður sigurvegari Grímunnar, íslensku leiklistarverðlaunanna, sem afhent voru með pompi
og prakt í Þjóðleikhúsinu í gær. Þá
má Þjóðleikhúsið einnig vel við
una.
Brynhildur var valin leikskáld
ársins fyrir Brák sem sýnt hefur
verið á Landnámssetrinu. Brynhildur var einnig valin leikkkona
ársins í aðalhlutverki fyrir
frammistöðu sína í þeirri sýningu.
Leiksýning ársins var hins vegar
valin Hamskiptin eftir Kafka sem
Vesturport setti upp í samvinnu
við Þjóðleikhúsið, Gísli Örn Garðarsson og David Farr leikstýrðu.
Leikstjóri ársins var hins vegar
Kristín Eysteinsdóttir fyrir Þann
ljóta í Þjóðleikhúsinu en leikari
ársins Þröstur Leó Gunnarsson
fyrir leik sinn í Ökutímum Leikfélags Akureyrar.
Og áfram með þuluna: Ólafur

Darri Ólafsson var kjörinn aukaleikari ársins fyrir hlutverk sitt í
leiksýningunni Ívanov í sviðssetningu Þjóðleikhússins og Ilmur
Kristjánsdóttir fyrir hlutverk sitt
í leiksýningunni Ívanov í sviðssetningu Þjóðleikhússins. Mörg
fleiri verðlaun voru veitt í gær
sem of langt mál er að telja upp en
Fréttablaðið hlýtur að geta þess að
heiðursverðlaun
Leiklistarsambands Íslands hlaut hin ástsæla
söngkona Þuríður Pálsdóttir fyrir
framúrskarandi ævistarf í þágu
sönglistar á Íslandi. Þuríður sat
einnig um árabil í Þjóðleikhúsráði.
Áhorfendaverðlaun hlaut svo Fló
á skinni hjá LA en Akureyringar
mega vel við una. Athygli vekur
hins vegar rýr hlutur Borgarleikhússins og Leikfélags Reykjavíkur þetta árið nú þegar Guðjón Pedersen kveður sem leikhússtjóri
þar.
Mikill stjörnufans kom fram við

þetta tækifæri auk
ráðamanna
svo
sem
forseta
Íslands, forsætisráðherra, utanríkisráðherra,
borgarstjóra og
bæjarstjóra Akureyrar
að
ógleymdri
Vigdísi
Finnbogadóttur.
- jbg

BRYNHILDUR GUÐJÓNSDÓTTIR

Kvöldið var hennar við afhendingu
Grímuverðlauna í gærkvöldi.

TINNA GUNNLAUGSDÓTTIR Þjóðleik-

húsið má vel við una eftir afhendingu
Grímuverðlaunanna í gær en það fékk
sjö verðlaun.
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Madrid garðsett 5 stk
Samanstendur af borði sem er 120 sm
í þvermál og fjórum stólum
532167
49.900,Madrid stóll
532198
9.900,Madrid borð með glerplötu 120 sm
532174
19.900,-
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Kertastjaki í kringum sólhlíf
Fyrir 6 sprittkerti
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Lautarkarfa fyrir fjóra
Inniheldur vínglös, diska, skálar, hnífapör,
serviettur, tappatogara og salt og piparstauka
533935
áður 5.990.-
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Garðskraut ﬁðrildi eða drekaﬂuga
H68sm
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nú 490,-
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

úti í garði

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

Bölið

N

ú þegar ég er í útlöndum, á
flandri – ekki nokkrum manni
til gagns – tók ég upp á því í vikunni, eins og gengur og gerist, að
hringja heim og leita frétta.
Reyndar var ég orðinn nokkuð
undrandi á því að hafa ekki fengið hringingu að heiman frá nokkrum manni, eftir ríflega tíu daga
ferðalag. Hefðin er nefnilega,
svona að sumarlagi, að allir
Íslendingar fá tiltekið símtal að
heiman – þegar þeir eru í útlöndum – hvers markmið er aðeins
eitt: Að spyrja hvernig veðrið er í
útlöndum og koma því svo á framfæri, lymskulega en hnitmiðað,
að veðrið sé mjög gott heima.

EFTIR

svoleiðis símtöl er það án
efa von – ómeðvituð eða meðvituð – þeirra sem heima sitja að
flandursfólkið fái sektarkennd.
Hvaða vitleysa er það að æða
svona til útlanda að sumarlagi,
þegar sólin skín á Fróni, þá sjaldan? Þú ert að missa af sumrinu,
góði.

DISKRET blómapottar
ýmsar tegundir.
Svart eða ljósgrátt.
Innanmál Ø32 cm. 1.590,Innanmál Ø41 cm. 2.890,-

KAKAO blómapottur
hvítt/brúnt.
Innanmál Ø15, H14 cm. 395,Innanmál Ø19, H17 cm. 495,-

495,BJURÖN blómapottur,
gegnheill akasíuviður.
L24xB13, H11 cm.

EN HVAÐ um það. Mér var sem

ÞAÐ var og. Þetta vissi ég auðvitað. Efnahagsmálin eru ofarlega á
baugi. Væntanlega hefur það heldur ekki orðið til að minnka bölmóðinn að sjálfur Steve Jobs skyldi
kynna útbreiðslu nýja 3G iPhone
símans frá Apple með landakorti
af heiminum, nú í vikunni, þar
sem Ísland var ekki einu sinni á
kortinu. Í huga þessa mikla uppfinningamanns erum við ekki til.

Ó, BRÓÐIR! Hvert

hefur orðið
okkar starf? Í nokkrum samtölum
við Bandaríkjamenn – en hér er
allt að fara til fjandans líka – hef
ég reynt að bera höfuðið hátt og
haldið því fram að þessi efnahagsvandræði séu bara tímabundinn
bylur sem Íslendingar muni
standa af sér. Þeir muni bara leita
sér menntunar rétt á meðan og
koma svo fílefldir til baka.

SJÁLFSAGT

er margt til í því.
En ég held samt að bölið fari
okkur líka ágætlega. Að bölva er
okkar leið í niðursveiflum. Þannig
tökum við þetta. Andskotans djöfulsins. Svo gengur þetta yfir,
þetta helvíti.

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 14. júní,
167. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

2.58
1.44

Hádegi

Sólarlag

13.28
13.13

23.59
0.45

Heimild: Almanak Háskólans

IKEA PS VÅLLÖ garðkönnur,
svart eða hvítt. 1,2 l. 195,-/stk.

BILLIG blómapottur, hvítt.
Innanmál Ø9, H9 cm. 50,AGEN körfur, hvítt
L19xB19, H15 cm. 295,L24xB24, H20 cm. 495,L30xB230, H24 cm. 895,-

HUSÖN blómapottur,
galvaníserað, ryðfrítt stál.
Innanmál Ø44, H41 cm. 3.490,BRANÄS körfur, bast.
L23xB25, H23 cm. 895,L32xB35, H32 cm. 1.290,-

MYNTA blómapottur, rauðbrúnt.
Innanmál Ø32, H30 cm. 395,MYNTA undirskál, rauðbrúnt
Innanmál Ø28 cm. 95,-

MYNTA blómapottur,
hangandi, rauðbrúnt.
Innanmál Ø21, H15,5 cm. 1.490,Innanmál Ø32, H21,5 cm. 2.490,BASTANT karfa m/handföngum,
bast. L55xB30, H23 cm. 1.490,-

195,-/stk.
VILDBÄR úðabrúsar,
ýmsir litir. 0,5 l.

PROFIL blómapottur, hvítt
Innanmál Ø40, H36 cm. 3.890,-

995,HUSÖN blómapottur
galvaníserað, ryðfrítt stál.
Innanmál Ø52, H60 cm. 4.990,-

5.990,-/settið

RÖNNBÄR blómapottur, rauðbrúnt.
Innanmál Ø35, H32 cm. 495,RÖNNBÄR undirskál, rauðbrúnt.
Ø37, H6 cm. 395,-

3.890,-

1.690,-

BASTANT karfa
m/handföngum, bast.
L65xB35, H28 cm.

BRANÄS körfur, bast.
L23xB25, H15 cm. 695,L32xB35, H16 cm. 895,-

MYNTA blómapottur, rauðbrúnt.
Innanmál Ø52, H26 cm. 4.690,-

Morgunmatur
Morgunmatur

Kryddbakaður lax

frá
frá
kl.kl.
9:00
9:00
- 11:00
- 11:00
mánudaga
mánudaga
- laugardaga
- laugardaga

með graslaukssósu, kartöﬂum
og grænmeti

PROFIL blómapottur,
laufamynstur, hvítt.
Innanmál Ø40, H37 cm.

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

195,195,-

540,-

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun

www.IKEA.is
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sagt farið að líða einkennilega
þegar ég áttaði mig á því að ég
hafði ekki fengið þetta símtal.
Þannig að ég ákvað að hringja
sjálfur heim. Og það var eins og
mig grunaði. Það var ekki allt
með felldu. „Hvað er að frétta hér
spyrðu,“ sagði viðmælandi minn
og andvarpaði. „Ekki nokkur
skapaður hlutur. Menn eru bara
vissari um það en áður að allt sé
að fara til fjandans í efnahagsmálunum.“

