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Afslátturinn reiknast af fargjaldi án flugvallarskatta og 
barnaflugvallarskattar bætast svo við. Sölutímabil 19. júní 
til og með 23. júní. Ferðatímabil í ágúst–september. 
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SÉRBLAÐ FYLGIR

EFNAHAGSMÁL „Þetta kom óvænt,“ segir 
Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúðalána-
sjóðs, um breytingar á Íbúðalánasjóði sem 
ríkisstjórnin hefur ákveðið. Hann heyrði fyrst 
af breytingunum á fimmtudag. 

Eiríkur Guðnason seðlabankastjóri setur 
spurningarmerki við breytingarnar. Hann 
telur að hátt lánshlutfall af söluverðmæti 
íbúða geti verið varasamt fyrir lánveitendur 
jafnt sem lánþega, sem gætu setið uppi með 
skuldir sem væru hærri en markaðsvirði 
eigna þeirra. 

Greiningardeild Landsbankans bendir á að 
takmarkað aðgengi að lánsfé undanfarið sé í 
raun dæmi um markaðsbrest sem hefði í versta 
falli getað hrundið af stað lækkun eignaverðs 

langt umfram það sem ella þyrfti til að ná 
jafnvægi á fasteignamarkaði. 

Greiningardeildin telur aðgerðir ríkis-
stjórnar innar ekki munu koma í veg fyrir 
verðlækkanir á fasteignaverði sem rekja megi 
til offramboðs nýrra íbúða eða minnkandi 
ráðstöfunar tekna. Hins vegar muni þær draga 
úr líkum á miklum lækkunum, en áfram sé gert 
ráð fyrir hóflegri lækkun íbúðaverðs á árinu.

Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri Lands-
bankans, segir mikilvægt að endurvekja traust 
á fasteignamarkaði, þar sem skörp verðlækkun 
hefði magnað þann efnahagssamdrátt sem fram 
undan hafi verið í þjóðarbúskapnum. Í því 
ástandi gætu íbúðareigendur tapað eigin fé 
sínu í fasteignum og byggingarverktakar lent 

í vandræðum. Í því ljósi beri að meta aðgerðir 
ríkisstjórnarinnar nú. 

„Þetta eru ömurleg tíðindi fyrir íslenskan 
fjármálamarkað. Lausnin á að felast í auknum 
umsvifum ríkisins á fjármálamarkaði,“ 
skrifaði Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri 
Kaupþings, í tölvupósti til félagsmanna í 
Samtökum fjármálafyrirtækja sem birtur var 
á vef Viðskiptablaðsins. 

Gagnrýnir Hreiðar Már að ríkissjóður ætli 
sér að gefa út skuldabréf til að gera erlendum 
fjárfestum kleift að stunda vaxtamunarvið-
skipti á fimmtán prósenta vöxtum. „Allir þeir 
sem hafa skoðað málið gera sér grein fyrir að 
ekkert atvinnulíf stendur undir slíkum 
vöxtum,“ segir hann. - bih, bþa, ikh / sjá síðu 10

Verðhrun fasteigna ólíklegt 
Forstjóri Íbúðalánasjóðs frétti fyrst af breytingum á sjóðnum á fimmtudag. Greiningardeild Landsbankans 
býst við minni lækkun á fasteignaverði en áður var spáð. Seðlabankinn hefur efasemdir um breytingarnar.

DÓMSMÁL „Þegar grundvallarmann-
réttindi eru fótum troðum af ríkis-
valdi og lögreglu hlýtur að eiga að 
dæma mjög háar skaðabætur til að 
tryggja að varnaðaráhrif skaða-
bótareglna nái tilgangi sínum,“ 
segir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 
héraðsdómslögmaður.

Vilhjálmur er lögmaður manns 
sem átti bíl sem lögregla kom fyrir 
staðsetningarbúnaði á með ólög-
mætum hætti. Maðurinn krefst nú 

tíu milljóna króna skaðabóta frá 
ríkinu.

Maðurinn uppgötvaði í nóvember 
í fyrra eftirfararbúnað á bíl sínum. 
Símar mannsins voru einnig 
hleraðir frá því í lok september og 
fram í febrúar á þessu ári. Sam-
kvæmt gögnum sem lögregla 
afhenti manninum eftir mikinn 
málarekstur var hann talinn tengj-
ast smygli með UPS-hraðsendinga-
þjónustunni. Svo reyndist ekki vera. 

Hæstiréttur dæmdi í febrúar að 
ólöglegt hefði verið hjá lögreglunni 
að koma fyrir eftirfararbúnaðin-
um.

Stefna í skaðabótamálinu var 
móttekin hjá ríkislögmanni í gær. Í 
henni er vitnað til þess að ólögmæt-
ar aðgerðir lögreglu hafi þýtt 
óvenju mikla skerðingu á einkalífi 
mannsins. Lögreglan hafi farið 
of fari og maðurinn eigi rétt á 
bótum. - gar

Maður sem uppgötvaði ólöglegan staðsetningarbúnað lögreglunnar á bíl sínum:

Vill tíu milljónir króna frá lögreglunni

ÞAÐ ER UNGT OG LEIKUR SÉR Einbeitingin skein úr augum þessara atorkusömu ungmenna sem brugðu á leik í blíðunni í gær og 
reyndu með sér í strandblaki í Nauthólsvíkinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MASSACHUSETTS, AP Hópur 
bandarískra unglingsstúlkna 
gerði með sér samkomulag um að 
verða ófrískar og ala börnin upp 
saman. 

Engin 
stúlknanna er 
eldri en sextán 
ára og er 
samkomulag-
inu kennt um 
mun fleiri 
þunganir en 
undanfarin ár í 
framhaldsskól-
anum í 
Gloucester í 
Massachusetts.

Sautján 
stúlkur úr hópi 
nemenda við skólann eiga von á 
barni. Þótti starfsfólki heilsu-
gæslu skólans áberandi að stúlkur 
komu í þungunarpróf og fögnuðu 
ef það reyndist jákvætt. Yfir-
maður skólamála á svæðinu segir 
stúlkurnar sem um ræðir eiga það 
sameiginlegt að hafa lítið 
sjálfsálit og skorta ástúð.

Einn af feðrunum tilvonandi 
kvað vera 24 ára heimilislaus 
maður. 

 - ht

Bandarískar unglingsstúlkur:

Ófrískar eftir 
samkomulag

ÓLÉTTAR Sautján 
skólasystur, engin 
eldri en sextán ára, 
eiga von á barni. 

LEYNISTAÐIR Í ALFARALEIÐ

Víðförlir ferðalangar mæla 
með fáförnum náttúru-
perlum á Íslandi 28
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SÍÐDEGISSKÚRIR   Í dag verður 
hægviðri eða hafgola. Hálfskýjað 
eða léttskýjað víða um land, einna 
þungbúnast eystra. Síðdegisskúrir 
sunnan til og vestan. Hiti 6-15° C, 
hlýjast sunnan og vestan til.

VEÐUR 4

„ALLIR EIGA RÉTT 
Á AÐ VITA HVAÐAN 
ÞEIR KOMA“
Brynja Mutidha Dan 
var ættleidd frá Srí 
Lanka. Hún á nú 
barn með unnusta 
sínum sem er ætt-
leiddur frá Indónesíu. 
 HELGARVIÐTAL 26
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„Ólafur, er miðborgin orðin 
óttalegur gæsluvöllur?“

„Já, við þurfum að passa miðborgar-
börnin okkar.“

Reykjavíkurborg hefur samið við Öryggis-
miðstöðina um að sinna gæslu í mið-
borginni að nóttu til um helgar. Það mun 
kosta borgina 300 þúsund krónur hverja 
helgi. Ólafur F. Magnússon er borgarstjóri 
í Reykjavík.

FÓLK Árlegt Akureyrarhlaup er í dag. Meðal þeirra 
sem taka þátt er Rannveig Oddsdóttir kennari, sem 
er komin átta mánuði á leið en lætur það ekki aftra 
sér frá því að leggja í tíu kílómetra hlaupið. 

„Þetta er þriðja barnið mitt og ég hef alltaf stundað 
hlaup á meðgöngunum en þó dregið úr því á síðasta 
mánuði,“ segir Rannveig. Hún kveðst hafa heyrt 
ýmsar sögur um skaðsemi hlaups þegar svona standi 
á; að fæðingin gæti orðið erfið og barnið óvært af of 
miklu adrenalíni. Engar hrakspár hafi þó staðist. 

Rannveig hefur síðustu tólf ár tekið þátt í almenn-
ingshlaupum, aðallega hér á landi en einnig í Rúanda 
2005. „Ég hef þörf fyrir að hreyfa mig og finnst fátt 
koma í staðinn fyrir hlaupið. Útiveran er svo 
mikilvæg. Ég hleyp samt ekki á hverjum degi núna, 
heldur svona þrisvar í viku og hjóla og syndi hina 
dagana. Margir dást að því að ég skuli hlaupa alla 
meðgönguna en mér finnst eiginlega erfiðara að 
sleppa því.“  - gun

Stefnir að tíu kílómetra hlaupi í Akureyrarhlaupinu sem er í dag:

Hleypur á steypirnum

HLAUPADROTTNING Rannveig er létt á sér þó aðeins 
mánuður sé eftir af meðgöngunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

HEILBRIGÐISMÁL Bandarískum 
vísindamönnum hefur tekist að 
lækna sortuæxli manns með 
klónuðum frumum úr hans eigin 
líkama. Þeir 
tóku hvít 
blóðkorn úr 
blóði mannsins, 
ræktuðu þau í 
miklu magni og 
komu þeim 
aftur fyrir í 
líkama manns-
ins. Að tveimur 
mánuðum liðnum höfðu blóðkorn-
in ráðið niðurlögum æxlisins. 
Fréttastofa BBC greinir frá 
þessu.

„Þetta er spennandi, en hafa 
þarf í huga að aðeins er um einn 
sjúkling að ræða,“ segir Magnús 
Karl Magnússon, sérfræðingur í 
blóðmeinafræði. Ár eða áratugir 
geti verið í að meðferð af þessu 
tagi verði almenn.  - gh

Bandarísk rannsókn:

Klónfrumur 
lækna æxli

SORTUÆXLI

ALÞINGI Almannavarna- og 
öryggismálaráð undir formennsku 
forsætisráðherra verður sett á fót 
samkvæmt nýjum lögum um 
almannavarnir sem tóku gildi í 
gær. Umsýsla og undirbúningur 
funda ráðsins verður í höndum 
dómsmálaráðherra.

Lögin voru samþykkt á síðasta 
degi Alþingis í vor og er markmið 
þeirra að styrkja forvarnir gegn 
vá og bæta viðbrögð allra aðila á 
hættustundu.

Ríkislögreglustjóri mun hafa 
yfirumsjón með almannavarna- og 
öryggismálum á landinu öllu og er 
honum veitt heimild til stofnunar 
tímabundinnar þjónustu-
miðstöðvar vegna hættu. Þá er ríki 
og sveitarfélögum skylt að gera 
viðbragðsáætlanir. - ges

Almannavarnalög taka gildi:

Öryggismálaráð 
sett á fót

NÁTTÚRA Draumur Sævars Einars-
sonar, bónda á Hamri í Hegra-
nesi, virtist ætla að verða að veru-
leika á fimmtudag þegar grunur 
vaknaði um að þriðji ísbjörninn í 
mánuðinum væri staddur hér-
lendis. Sævar dreymdi fyrir 
þremur ísbjörnum í upphafi mán-
aðarins. Meintur björn reyndist 
hins vegar vera hross.

Það voru tveir pólskir ferða-
menn sem tilkynntu lögreglu að 
þeir hefðu séð spor eftir björn á 
Hveravöllum, sem eru uppi á 
miðju hálendi. Þeir sögðust 
þekkja sporin þar sem bjarndýr 
væru algeng í Póllandi. Tugir 
leitar manna könnuðu svæðið í 

gær, og þegar sporin loks fundust 
var kveðið upp úr með það að þau 
væru eftir hestshófa.

Sævar dreymdi fyrir þremur 
bjarndýrum tveimur nóttum áður 
en fyrsti björninn fannst á Skaga 
3. júní. „Þeir voru bara á vappi 

hérna á hlaðinu hjá mér,“ segir 
Sævar, og bætir við að þeir hafi 
rifið í sig eina af kindum hans.

Sævar er almennt ekki sérlega 
berdreyminn og því kom það 
honum á óvart þegar fyrsti björn-
inn fannst, tveimur dögum eftir 
drauminn. Honum var svo öllum 
lokið þegar annar björninn fannst. 
„Þá var þetta nú orðin dálítið 
mikil tilviljun, fannst mér,“ segir 
hann. 

Sævar segist ekki hafa trúað 
því að þriðji björninn væri á rölti 
við Hveravelli. En á hann enn von 
á þeim þriðja? „Ég veit það satt 
að segja ekki. Það er ómögulegt 
að segja.“ - sh

Draumur Sævars Einarssonar bónda um þrjá ísbirni rættist ekki í gær:

Þriðji ísbjörnin breyttist í hest

EKKI ÍSBJÖRN Hesturinn skildi eftir sig 
stór spor í blautri jörðinni. MYND/ÍSHESTAR

UMHVERFISMÁL Ónæði af skemmti-
stöðum í miðborg Reykjavíkur 
hefur aukist eftir að reykingabann 
á stöðunum tók gildi síðastliðið 
sumar að sögn Rósu Magnúsdóttur, 
sviðsstjóra hjá Umhverfiseftirliti 
Reykjavíkurborgar.

Mest er kvartað undan skemmti-
stöðum nærri íbúðarbyggð og er 
svæðið við Laugaveg, Vegamóta-
stíg, Klapparstíg og Bergstaða-
stræti sérstaklega viðkvæmt vegna 
fjölda skemmtistaða á litlu svæði 
nærri íbúabyggð.

Jafngildishljóðstig mældist yfir 
sextíu desibel utandyra við Kaffi-
barinn í byrjun júní. Hávaðinn var 
mældur við húsvegg nærliggjandi 
húss og er sambland af tónlist innan-
dyra á barnum og skvaldri í fólki 
utandyra við staðinn.

Mælingar á Vegamótastíg, þar 
sem skemmtistaðirnir Vegamót og 
Ölstofa Kormáks og Skjaldar eru til 
húsa, hafa gefið svipaðar niður-
stöður og var jafngildishljóðstig 
mælt nærri sjötíu desibel þar í 
febrúar.

Til viðmiðunar er að hávaði við 
húsvegg utandyra fari ekki yfir 
fjörutíu desibel. Hækkun um hvert 
stig á kvarðanum er umtalsverð 
hávaðaaukning og því meiri eftir 
því sem hærra dregur á kvarðan-
um. „Hávaði yfir sextíu desibelum 
er miklu meiri hávaði en 
viðmiðunar gildið,“ segir Rósa.

Hávaði innandyra á Kaffibarnum 
mældist einnig mikið yfir viðmið-
unarmörkum. Háværasta hljóðbil 
var 125 desibel en miðað er við að 
það fari ekki yfir 110 desibel á stöð-
um þar sem fólk dvelur skamman 
tíma. 

Þetta er sambærilegur hávaði við 

rokktónleika og nóg til þess að valda 
heyrnarskemmdum samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, sem 
miðar jafnframt við að svefnró sé 
raskað við 45 desibela jafngildis-
hljóðstyrk fyrir utan svefnherbergis-
glugga. 

Óljóst er hver ber ábyrgð á hávaða 
í skemmtistaðagestum utan við stað-
inn, að sögn Óskars Sigurpálssonar, 
varðstjóra hjá lögreglunni í Reykja-
vík. Ef kvartanir um hávaða berist 
ítrekað og ekki sé brugðist við geti 
skemmtistaðir misst leyfi sín.

Þorsteinn Stephensen, eigandi 
Kaffibarsins, segir að þegar hafi 
verið gripið til aðgerða og verið sé 
að vinna að lausn í góðu samstarfi 
við nágranna. Til að mynda hafi 
verið keyptur styrkleikamælir á 
barinn auk þess sem hátalarar hafi 

verið færðir úr stað í því skyni að 
minnka hávaða sem berist frá 
staðnum. helgat@frettabladid.is

Hávaði keyrir um 
þverbak eftir bann
Hávaði mælist langt yfir mörkum við skemmtistaði í Reykjavík. Hávaði innan-
dyra eins og á rokktónleikum. Ónæði jókst eftir að reykingabann tók gildi.  

SKEMMTANALÍF Á VEGAMÓTASTÍG Hávaði hefur mælst langt yfir mörkum við 
skemmtistaði við Bergstaðastræti og Vegamótastíg. Ónæði hefur aukist eftir að 
reykingabann tók gildi.

ÚTIVIST Ólafur F. Magnússon 
borgarstjóri veiddi fyrsta laxinn 
úr Elliðaánum í gær. Borgarstjóri 
hóf veiðina venju samkvæmt 
klukkan sjö og landaði innan 
stundar sex punda hrygnu. Ólafur 
var glaðbeittur að verkinu loknu 
og sagðist reikna með því að þetta 
hvetti hann til meiri útivistar.

Ingólfur Örn Þorbjörnsson, 
formaður Landssambands 
stangveiðifélaga, er bjartsýnn á 
veiðisumarið. Hann sagði í gær 
að það liti út fyrir að fiskurinn 
kæmi betur haldinn og stærri en 
sést hefði undanfarin ár. 

Allt að sextíu þúsund manns 
stunda stangveiði hérlendis á 
einn eða annan hátt og geta því 
margir glaðst yfir þessum góðu 
fréttum. - ges

Útlit fyrir gott veiðisumar:

Ólafur náði 
fyrsta laxinum

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Með hrygnuna 
góðu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVEITARSTJÓRNIR Hveragerðisbær 
verður að greiða ríkissjóði bætur 
eins og öðrum veiðiréttarhöfum 
eftir að klór frá sundlaug bæjarins 
drap stóran hluta af fiskistofnun 
Varmár í fyrrahaust. Bréf þessa 
efnis barst frá fjármálaráðuneyt-
inu til bæjaryfirvalda sem báðu 
ríkið að falla frá kröfum. Ríkið á 
lönd sem liggja að Varmá.

Ekki er ljóst hversu háar bætur 
muni þurfi að greiða. Bæjarráð 
Hveragerðis fól á fimmtudag 
Aldísi Hafsteinsdóttur að halda 
áfram að vinna að samkomulagi 
um málið milli Veiðifélags Varmár 
og Þorleifslækjar og Hveragerðis-
bæjar.  - gar

Klórslysið í Varmá:

Ríkið neitar að 
gefa eftir bætur

MENNTUN Kristín Ingólfsdóttir, 
rektor Háskóla Íslands, veitti í 
gær í fyrsta sinn styrki úr 
Afreks- og hvatningarsjóði 
háskólans á Háskólatorgi.

25 nemendur hlutu styrkinn 
sem nemur þrjú hundruð þúsund 
krónum auk þess sem skráningar-
gjöld við háskólann eru felld 
niður. Við val á styrkþegum var 
litið til árangurs á stúdentsprófi 
en einnig til virkni í félagsstörf-
um, listum og íþróttum. - gh

Afreks- og hvatningarsjóður:

Stúdentar í HÍ 
verðlaunaðir

„Ástandið er algjörlega óviðun-
andi,“ segir Árni Einarsson, íbúi á 
Laugavegi við Vegamótastíg.

„Umgengni viðskiptavina 
skemmtistaða og tillitssemi hefur 
versnað mikið ár frá ári og keyrði 
um þverbak þegar reykingabann á 
skemmtistöðum tók gildi.“

Árni segir mesta ónæðið 
hljótast af opnun skemmtistaða 
fram eftir nóttu. „Við erum ekkert 
að biðja um neina kyrrðardaga í 
miðborginni, bara að eftir klukkan 
þrjú að nóttu sé sjálfsagður réttur 
okkar virtur.“

ÓVIÐUNANDI ÁSTAND

SPURNING DAGSINS
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Jotun Treolje, olíubundin 
viðarvörn sem smýgur vel 
inn í viðinn, veitir góða 
vatnsvörn og hamlar gegn 
gráma og sprungumyndun
7049123-37

Pallaolía

399
999

Stjúpur
í sérflokki

10 stk

Blómakassi
Rose, 51 x 51 sm
604005

Blómakassi
Rose, 60 x 60 sm
604000

Orf og hekkklippur
Worx, saman í setti.
Engin snúra!

18V, 2 rafhlöður. 
Hleðslutími 1 klst, veggfesting fylgir
5083700

15.999
19.995

Orf
Texas, Tvígengismótor 
- 30cc, 40cm sláttubreidd
5085588

3.590

4.190

12.999

39.995
45.995

Sláttuvél, Mega
5 Hp fjórgengismótor, 
50 cm sláttubreidd, 
grassafnari , hæðarstillingar
5085243

Flíspeysur
í útileguna
25% afsláttur af öllum flíspeysum
og Softshell flíspeysum.
5860871-94

25%
AFSLÁTTUR

Hlaut hina eftirsóttu viðurkenningu:
Popular Mechanics Editor’s Choice Award

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

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

Helsinki

Eindhofen

Amsterdam

London

Berlín

Frankfurt

Friedrichshafen

París

Basel

Barcelona

Alicante

Algarve

Tenerife

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

10

12 10

6

9

10

12

10

11

12
5

12
10

10

12
12

7 8

10

15

20°

18°

20°

22°

19°

17°

22°

20°

20°

22°

25°

31°

27°

29°

28°

29°

28°

21°
12Á MORGUN 

Hæg norðlæg eða breyti-
leg átt.

MÁNUDAGUR
Norðan 3-10 m/s, 

stífastur austast.

ENGAR 
VINDÖRVAR  
Á kortinu hér til 
hliðar eru engar 
vindörvar. Ástæðan 
er það hægviðri 
sem víðast er á 
landinu þó að haf-
golan geti reyndar 
gert sig nokkuð 
gildandi. Horfurnar 
í dag og á morgun 
eru keimlíkar; 
hægur vindur, 
bjart með köfl um 
og síðdegisskúrir 
syðra. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

BRUSSEL, AP Leiðtogar Evrópusam-
bandslandanna 27 viðurkenndu á 
misserislokafundi sínum í Brussel 
í gær að sú uppfærsla á stofnsátt-
mála sambandsins, sem þeir höfðu 
gert sér vonir um að gæti eftir 
mikla þrautagöngu gengið í gildi á 
næsta ári, væri strand á ný eftir 
að kjósendur á Írlandi höfnuðu 
Lissabonsáttmálanum í þjóðar-
atkvæðagreiðslu í síðustu viku. 

Leiðtogarnir sögðu að virða 
verði niðurstöðu írsku þjóðarat-
kvæðagreiðslunnar, en þeir stóðu 
engu að síður fast á því að ekki 
yrði farið út í að endursemja sátt-
málann, enda felst í honum flókin 
pólitísk málamiðlun sem rakna 
myndi upp ef hreyft yrði við inni-
haldi hans. 

„Að semja upp á nýtt er útilok-
að,“ lýsti franski forsetinn Nicolas 
Sarkozy yfir. Áður hafði hann látið 
svo ummælt að ekki gæti orðið af 
neinni frekari stækkun sambands-
ins fyrr en búið væri að leysa úr 
því hvernig uppfærslu sáttmálans 
verður komið í framkvæmd. 

Það verður í verkahring Frakka 
að leita leiða út úr þeirri stöðu sem 
upp er komin þar sem þeir gegna 
formennskunni í sambandinu síð-
ari helming ársins. Sarkozy sagði 
hægt að líta á írska „neiið“ sem 
„tækifæri til að útskýra Evrópu-
sambandið betur fyrir borgurun-
um“. Málið yrði aftur tekið fyrir á 
leiðtogafundi í október. 

Niðurstöður könnunar sem birt-
ar voru í gær sýndu að megin-
ástæðan fyrir því að svo margir 
Írar greiddu atkvæði gegn nýja 
sáttmálanum var sú að þeir skildu 
ekki hvað fælist í honum. 

Þótt viðbrögð við írska „neiinu“ 
vægju þyngst í viðræðum leið-
toganna að þessu sinni ályktuðu 
þeir einnig um ýmis önnur veiga-
mikil mál. Þeir hótuðu að beita 
stjórnvöld í Afríkuríkjunum Simb-
abve og Súdan frekari refsi-
aðgerðum ef þau létu ekki af 
kúgun gegn eigin þegnum. Þeir 
ákváðu að Evrópusambandið tæki 
upp full stjórnmálasamskipti við 
Kúbu, en settu stjórnvöldum í 
Havana ströng skilyrði um það 

hvernig þau yrðu að fara að til að 
forða því að þvingunaraðgerðir 
yrðu teknar upp að nýju. 

Þá samþykktu leiðtogarnir 
áform um hertar samræmdar 
reglur um innflytjendaeftirlit á 
ytri landamærum sambandsins. 
Og þeir boðuðu að kannaðar yrðu 
leiðir til að lækka skatta af elds-
neyti til að létta atvinnurekendum 
og neytendum byrðina af snar-
hækkuðu eldsneytisverði. 

 audunn@frettabladid.is

EKKI BARA BARLÓMUR Írski forsætisráðherrann Brian Cowen, ESB-framkvæmda-
stjórnarforsetinn José Manuel Barroso og danski forsætisráðherrann Anders Fogh 
Rasmussen slá á létta strengi við lok leiðtogafundarins í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Vilji Íra virtur en ekki 
samið upp á nýtt
Hvernig bregðast skuli við höfnun Íra á Lissabonsáttmála Evrópusambandsins 
var í brennidepli á tveggja daga leiðtogafundi þess í Brussel. Leiðtogarnir álykt-
uðu að vilji Íra yrði virtur en þó kæmi ekki til greina að semja upp á nýtt. 

BESSASTAÐIR Viðtal við forseta 
Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson, 
er meðal helstu atriða þáttar um 
framtíð orkumála sem sjónvarps-
stöðin CNN sendir út um helgina. 
Þátturinn, sem ber heitið 
Principal Voices, verður sýndur 
fjórum sinnum á heimsrás CNN 
um helgina.

Það var Charles Hodgson, einn 
helsti fréttaþulur sjónvarps-
stöðvarinnar, sem tók viðtalið við 
forsetann á Bessastöðum í apríl.

Auk viðtalsins verða svo 
sýndar myndir frá Íslandi en 
sérstakt tökulið frá stöðinni var 
sent til landsins til að safna 
ítarlegu myndefni. - ges

Ísland til umfjöllunar á CNN:

Ólafur Ragnar 
ræðir orkumál

VINNUMARKAÐUR Samstarfshópur 
24 stéttarfélaga háskólamanna 
fundaði í gær með Samninga-
nefnd ríkisins og ríkissáttasemj-
ara. Eftir fimm klukkustunda 
viðræður ákvað Samninganefnd 
að vísa kjaradeilu allra félaganna 
til sáttasemjara. Fundurinn með 
sáttasemjara mun fara fram í 
hádeginu á miðvikudag.

Forysta BHM átti fund með 
forsætis-, fjármála-, utanríkis- og 
félagsmálaráðherra í Stjórnar-
ráðinu í gær. Að fundi loknum 
sögðu forsætisráðherra og 
formaður BHM brýnt að samn-
ingum lyki sem fyrst. - kg

Kjaraviðræður BHM:

Deilu vísað til 
sáttasemjara

VIÐSKIPTI „Við ætlum að skoða leiðir 
til að koma frystigeymslu-
fyrirtækinu Versacold Atlas á 
markað innan 
þriggja til sex 
mánaða eða 
finna kjölfestu-
fjárfesti sem 
tekið getur 
fyrirtækið 
lengra með 
okkur, en 
helmingur af 
skuldum 
Eimskips liggur í því félagi,“ segir 
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, 
spurður um aðgerðir til að bæta 
eiginfjárhlutfall eftir að félagið 
birti uppgjör fyrir annan ársfjórð-
ung sem sýndi að eiginfjárhlutfall 
félagsins var einungis 14,4 prósent.

Eimskip tapaði 101 milljón evra 
á öðrum ársfjórðungi, sem 
samsvarar 12,7 milljörðum 
íslenskra króna. Tap af áframhald-
andi starfsemi félagsins nam 32,9 
milljörðum en auk þess tapaði 
Eimskip 67,9 milljónum evra á 
Innovate Holding sem nýlega var 
afskrifað að fullu. - bþa

Ársfjórðungsuppgjör:

Eimskip tapar 
13 milljörðum

GYLFI SIGFÚSSON
NÁTTÚRA Síðustu daga hafa enn 
orðið breytingar á virkni hvera-
svæðisins við Gunnuhver á 
Reykjanesi. Almannavarnir 
hvetja fólk til að gæta ítrustu 
varúðar nálægt svæðinu.

Í tilkynningu segir að vegurinn 
að hvernum sé nú lokaður og 
hættulegt geti verið að ferðast 
fótgangandi um svæðið. Miklar 
leirspýjur slettist úr hvernum og 
hafi myndað stóra barma 
umhverfis hann.

Almannavarnir hvöttu fyrst til 
varúðar á svæðinu í byrjun mars 
síðastliðins. - kg

Virkni á hverasvæði:

Varúð nærri 
Gunnuhver

GUNNUHVER Stórt op hefur myndast við 
hverinn. VÍKURFRÉTTIR/ELLERT GRÉTARSSON

VÍSINDI Fönix, könnunarfar banda-
rísku geimferðastofnunarinnar 
NASA, hefur fundið ís á reiki-
stjörnunni Mars. Þótt vísinda-
menn hafi vitað af tilvist vatns þar 
um nokkra hríð er þetta fyrsta 
beinharða sönnun þess.

Fönix boraði í jarðveginn í gíg-
botni á Mars og kom þar niður á 
íslag. Á myndum sem farið sendi 
frá sér í upphafi vikunnar mátti 
sjá hvítar skellur. Ekki tókst að 
greina hvort um salt eða ís var að 
ræða. Nýjar myndir frá farinu 
sýna hins vegar að skellurnar hafa 
minnkað og það þykir sönnun fyrir 
því að um ís sé að ræða sem hafi 
bráðnað.

„Það var ótrúlega spennandi að 
sjá ísinn,“ segir dr. Peter H. Smith, 
stjórnandi leiðangursins, í viðtali 

við New York Times. „Það sem við 
óttuðumst mest í leiðangrinum 
var að við myndum grafa og grafa 
en aldrei finna ís.“

Geimfarið Mars Odyssey, sem 
fór á sporbaug um plánetuna árið 
2002, fann merki um ís í jarðlög-
um reikistjörunnar. NASA sendi 
því Fönix til þess að bora í jarð-
veginn og finna sannanir fyrir ís 
þar. Nú hafa þær fundist og gefur 
það vangaveltum um mögulegt líf 
á Mars byr undir báða vængi.

Farið kom á fimmtudag niður á 
mjög hart lag sem gaf sig ekki 
þrátt fyrir þrjár tilraunir. Vísinda-
menn reikna með að lagið sé gadd-
freðinn ís.  - kóp

Könnunarfar NASA borar í jarðveginn á „Rauðu reikistjörnunni“:

Beinhörð sönnun fyrir ís á Mars

ÍS Á MARS Hvítu skellurnar, sem NASA 
segir sönnun fyrir ís, sjást hér vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

JERÚSALEM, AP Ísraelsher neitaði í 
gær að gefa upp hvort meirihátt-
ar hernaðaræfing fyrir árás á 
Íran hefði farið fram eður ei. 

Haft er eftir bandarískum 
embættismönnum í New York 
Times að yfir hundrað ísraelskar 
herflugvélar hafi tekið þátt í 
æfingunni í byrjun júní.

Ehud Olmert, forsætisráðherra 
Ísraels, segist frekar vilja leysa 
kjarnorkudeiluna við Írana með 
friðsamlegum hætti en neitar að 
útiloka hernaðaraðgerðir. 

Fréttin um hina meintu 
árásaræfingu varð til þess að 
heimsmarkaðsverð á olíu 
hækkaði.  - ht 

Óstaðfestar fregnir frá Ísrael:

Sagðir hafa æft 
árás á Íran

GENGIÐ  20.06.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 161,1595
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 80,21  80,59

 158,58  159,36

 125,16  125,86

 16,782  16,88

 15,559  15,651

 13,317  13,395

 0,7448  0,7492

 129,98  130,76

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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FLÓTTAMENN Fjöldi manns var 
samankominn á Akranesi í gær, á 
alþjóðadegi flóttamanna. Thomas 
Straub, fulltrúi skrifstofu Flótta-
mannastofnunar Sameinuðu þjóð-
anna, flutti ávarp, sem og Gísli S. 
Einarsson bæjarstjóri.

Straub hafði fyrr um daginn 
afhent Birni Bjarnasyni, dóms- 
og kirkjumálaráðherra, fyrsta 
eintakið af Handbók Flótta-
mannastofnunar Sameinuðu þjóð-
anna um réttarstöðu flóttamanna 
í íslenskri þýðingu. Straub tiltók 
sérstaklega þakklæti í garð Akur-
nesinga fyrir að taka á móti hópi 
flóttafólks nú í haust. „Fólkið 
sem kemur í haust er í hópi þeirra 

sem við sárustu neyðina búa. 
Hlýhugur Akurnesinga í þeirra 
garð er því mikils metinn og ég 
vona að vel verði tekið á móti því 

þegar það kemur,“ sagði Straub.
Um fjörutíu milljónir manna 

um allan heim hafa hrakist frá 
heimkynnum sínum vegna átaka, 
ofbeldis eða annars. Af þeim eru 
tæplega tólf milljónir flóttamanna 
í öðru landi, en um 26 milljónir 
eru á vergangi innan eigin landa-
mæra. Á alþjóðadegi flóttamanna, 
er vakin sérstök athygli á aðstæð-
um þessa fólks um gjörvallan 
heim.

Á Akranesi gafst fólki kostur á 
að kynna sér ferlið sem flóttafólk 
þarf að ganga í gegnum áður en 
því er veitt hæli í öðru landi og 
bragða á þeim mat sem flótta-
fólkið nærist á. - kóp

Fulltrúi Flóttamannastofnunar SÞ á Alþjóðadegi flóttamanna:

Þakklátur Akurnesingum 

FULLTRÚI SÞ Skilaði þakklæti Samein-
uðu þjóðanna til Akurnesinga.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

OSLÓ, AP Óttast er að lítil flugvél 
með þrjá menn innanborðs hafi 
hrapað úti fyrir Björgvin í 
gærmorgun.

Norska strandgæslan hafði 
flugvélina á leigu og var hún 
yfirleitt notuð til eftirlits með 
norskum hafsvæðum. Þegar vélin 
hvarf var hún hins vegar í æfinga-
flugi sem tengdist gæslunni ekki. 

Leit að vélinni hófst þegar í 
stað. Þrjár þyrlur og skip leituðu 
vélarinnar þar til brakið fannst í 
slæmu veðri um fimmtán 
kílómetra úti fyrir ströndinni 
skömmu fyrir hádegi, að því er 
fram kemur á vef norska Aften-
bladet.  - ht

Lítil flugvél hrapar í Noregi:

Brak fannst úti 
fyrir Björgvin

UMHVERFISMÁL „Kópavogsbær 
losar reglulega úr skolprásar-
kerfi sínu í Skerjafjörðinn,“ 
segir Sigríður Ólafsdóttir, sem í 
nýlegri meistarprófsritgerð 
sinni í umhverfis- og auðlinda-
stjórnun við Háskóla Íslands 
fjallar um Skerjafjörðinn, ástand 
hans, stjórnun og sjálfbæra nýt-
ingu.

Fimm sveitarfélög eiga land að 
Skerjafirðinum. Sigríður segir 
löggjöf um skolprásir kveða á 
um að í neyðartilvikum megi 
dæla allt að fimm prósentum af 
skolpinu út í sjó. „Fjögur sveitar-
félaganna nota þetta bara í ýtr-
ustu neyð, eins og þegar kerfin 
yfirfyllast í vatnsveðrum, en 
Kópavogsbær gerir í raun ráð 
fyrir að nota þessi fimm pró-
senta mörk. Þannig að einu sinni 

í viku dæla þeir 
út úr skolprás-
unum út á miðj-
an Kópavog,“ 
segir Sigríður.

„Þetta þynn-
ist náttúrlega 
talsvert en er 
samt óviðun-
andi.“ Hún 
bætir við að 
þrátt fyrir 
mengunarmæl-

ingar í Nauthólsvíkinni sé fólk 
einnig að leik í sjónum utar í firð-
inum.

Sigríður segir mögulegt að 
leysa málið. „Það kostar svolítið 
en mér virðist sem það sé við-
horf bæjaryfirvalda að láta þetta 
ganga svona.“

Sigríður segir fólk geta veikst 
heiftarlega af völdum saurgerla-
sýkinga (kólígerla). „En þar fyrir 
utan held ég að foreldrar þeirra 
barna sem stunda sjóböð og sigl-
ingar þarna fyrir utan vilji vera 
lausir við svona mengun.“

„Ég kannast ekki við þetta,“ 
segir Gunnar I. Birgisson, 

bæjarstjóri í Kópavogi. „Á öllum 
dælustöðvum er yfirfall, ef eitt-
hvað kemur upp á.“ Þá segir hann 
dælustöðvar Kópavogs ekki 
orðnar of litlar, þrátt fyrir mikla 
fjölgun íbúa að undanförnu. „Við 
erum með tvær stöðvar hjá 
okkur, aðra við Hafnarbraut og 
hina við Sunnubraut sem er ekki 
fullnýtt.“

„Við erum að mæla of mikla 
mengun,“ segir Páll Stefánsson 

hjá heilbrigðiseftirliti Hafnar-
fjarðar- og Kópavogssvæðis.

Sem dæmi mældust 16.000 saur-
gerlar í 100 millilítra sýni sem 
tekið var í fjörunni við dæluhúsið í 
Fossvogi hinn 29. ágúst í fyrra. 
Samkvæmt reglugerð á magn saur-
gerla að vera innan við 1.000 gerlar 
í hverjum 100 millilítrum utan 
þynningarsvæðis en minna en 100 
gerlar í hverjum 100 millilítrum ef 
um útivistarsvæði er að ræða.

Hjá Umhverfis- og samgöngu-
sviði Reykjavíkur fengust þær 
upplýsingar að stöðugt væri fylgst 
með ástandi mengunarmála. Bæði 
heilbrigðiseftirlit og fráveita Orku-
veitunnar ynnu slíkar mælingar og 
Ylströndin í Nauthólsvík hefði 
meðal annars fengið Bláfánann til 
staðfestingar því að mengunarmál 
væru þar í góðu lagi.

  olav@frettabladid.is

Kópavogsbær dælir 
skolpi í Skerjafjörð
Kópavogsbær dælir reglulega úr skolprásarkerfi sínu út í Skerjafjörðinn. 
Bæjarstjóri kannast ekki við málið. Samkvæmt mælingum heilbrigðiseftirlits er 
saurgerlamengun í Fossvogi langt yfir mörkum.

NAUTHÓLSVÍK OG SKERJAFJÖRÐUR Örverumælingar Orkuveitunnar sýna að vatn á 
ylströndinni í Nauthólsvík stenst bæði íslenskar kröfur og kröfur EES fyrir baðvatn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Kópavogslækurinn og Fossvogs-
lækurinn eru einnig mjög 
mengaðir,“ segir Sigríður Ólafsdóttir. 
„Það er talað um óviðunandi ástand 
ef það eru yfir þúsund saurgerlar 
í hundrað millilítrum en þarna 
eru toppar sem sýna fjörutíu til 
hundrað þúsund kólígerla í hundrað 
millilítrum.“

Sigríður telur þetta óviðunandi 
þar sem lækirnir renna í gegnum 
útivistarsvæði.

„Lækur sem rennur í gegnum 
byggð verður í eðli sínu alltaf eitt-
hvað mengaður en það er greinilegt 
að sumar mælingarnar eru allt of 

háar,“ segir Páll Stefánsson hjá 
heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis sem reglulega gerir 
mælingar í lækjunum.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 

segir búið að hreinsa lækina af 
mengun. „Við vitum ekki af neinni 
lögn með skolpi sem fer beint út í 
læk eða sjó,“ segir Gunnar.

„Það er lítil vernd í því að sum 
sveitarfélög friðlýsi strandlengjuna,“ 
segir Sigríður. „Maður rekst alls 
staðar á það sama, það vantar 
viljann til samstarfs.“

Hún segir sveitarfélögin ekki 
skyldug til að vinna saman en telur 
ný skipulagslög, sem bíða sam-
þykktar Alþingis, til mikilla bóta.

Þá segir hún nokkur sveitarfélög 
ekki áfjáð í að lögin verði samþykkt. 
„Þau sjá ekki hag sinn í því.“ 

Kópavogslækurinn og Fossvogslækurinn mengaðir með saurgerlum:

Mengaðir lækir á útivistarsvæði

SIGRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR

Kópavogsbær gerir í raun 
ráð fyrir að nota þessi 

fimm prósenta mörk. Þannig 
að einu sinni í viku dæla þeir 
út úr skolprásunum út á miðjan 
Kópavog.

SIGRÍÐUR ÓLAFSDÓTTIR

GUNNAR I 
BIRGISSON 
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• Árið 2009 verða liðin hundrað ár frá stofnun Vatnsveitunnar. www.or.is

Jónsmessu-
ganga
á Hengilinn

Sunnudaginn 22. júní verður farin 
gönguferð upp á Hengil. Gengið 
verður upp Sleggjubeinsskarð og 

upp á Vörðu- 
skeggja sem er 
805 metra hár. 
Þaðan niður í 
Innstadal og niður 

Sleggjubeinsskarðið. Gangan tekur u.þ.b. 5 klst. og er frekar 
erfið, að jafnaði um brattar fjallshlíðar. Nauðsynlegur búnaður 
eru góðir gönguskór, góður hlífðarfatnaður og nesti. Mæting í 
Hellisheiðarvirkjun við Kolviðarhól klukkan 20:00. Þátttaka er 
ókeypis og allir velkomnir. Leiðsögumaður er Almar Sigurðsson, 
kynningarfulltrúi Hellisheiðarvirkjunar. Ef veður verður tvísýnt 
verður gengin auðveldari leið.

FÉLAGSMÁL Grund hyggst byggja 
nýtt hjúkrunarheimili fyrir eitt 
hundrað aldraða á lóð Oddfellow-
reglunnar í Urriðaholti í Garða-
bæ. Framkvæmdir eiga að hefjast 
síðla árs 2009. Þetta kemur fram 
á heimasíðu Grundar.

„Gert er ráð fyrir að heimilið 
verði allt að 7.500 fermetrar og 
rúmi hundrað heimilismenn og 
áætlaður byggingarkostnaður er í 
kringum tveir milljarðar,“ er haft 
eftir Júlíusi Rafnssyni, fram-
kvæmdastjóra Grundar, sem 
kveður Grund hafa leitað að lóð í 
tvö ár. Árangurslítið hafi verið að 
leita á náðir Reykjavíkurborgar 
en hjólin hafi snúist hratt eftir að 
haft var samband við Oddfellow-
regluna fyrir tveimur vikum.   - gar

Grund byggir í Urriðaholti:

Hundrað á nýju 
hjúkrunarheimili

Trúnaður um rekstur Strætó
Minnisblað um rekstur og rekstrar-
horfur Strætó, sem lagt hefur verið 
fyrir sveitarstjórnir á höfuðborgar-
svæðinu, er meðhöndlað sem 
trúnaðar mál að svo stöddu. Olíuverðs-
hækkanir eru Strætó þungar í skauti.

ALMENNINGSSAMGÖNGUR

NOREGUR Terje Riis-Johansen, 
landbúnaðarráðherra í norsku 
ríkisstjórninni, tekur við olíu-
málaráðuneytinu af Åslaug Haga. 
Þá sest Lars 
Pede Brekk í 
stól landbúnað-
arráðherra. 

Haga sagði af 
sér á fimmtu-
dag sem olíu- 
og orkumála-
ráðherra 
Noregs og sem 
formaður 
Miðflokksins af 
heilsufarsástæðum. 

Haga hefur verið gagnrýnd 
fyrir ráðningar og fyrir stuðning 
við umsókn Tromsö um að halda 
vetrarólympíuleikana árið 2018. 
Einnig fyrir að hafa byggt 
bryggju í leyfisleysi á landi sínu 
og að hafa leigt út útihús til 
íbúðar. Það sem er talið hafa ráðið 
úrslitum með að Haga sagði af 
sér var þegar kom í ljós að hún og 
maðurinn hennar höfðu ekki 
greitt tilskilda skatta af leigutekj-
um.  - ghs

Nýr norskur olíumálaráðherra:

Mannaskipti í 
Noregsstjórn

ÅSLAUG HAGA 

Brugðust stjórnvöld rétt við 
komu ísbjarnarins sem skotinn 
var á Skaga 17. júní?
Já  58,2%
Nei  41,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú endurvekja næturstræt-
isvagna um helgar í Reykjavík?

Segðu skoðun þína á vísir.is.

KJÖRKASSINN



LOKSINS ER KOMINN SMÁBÍLL FYRIR ÞÁ SEM HUGSA AF SKYNSEMI
Á morgun ætlum við að koma saman og gleðjast yfir komu Hyundai i10 - einum skynsamlegasta bíl sem 
framleiddur hefur verið. Hann er smábíll, en samt furðu rúmgóður. Hann er sparneytinn, en samt snar í snún-
ingum. Hann mengar lítið og fær því frítt í bílastæði í miðborg Reykjavíkur.

En umfram allt er þetta flottur bíll á flottu verði. Skynsamlegur kostur í þessu árferði. Hann hentar líka öllum. 
Hann er nógu stór fyrir fjölskyldur með börn eða bara eldri hjón með golfsettin í skottinu. Og hann er nógu 
sætur fyrir unga fólkið, sem er að festa kaup á sínum fyrsta bíl. Líttu við hjá okkur í kaffi og kleinur og keyrðu 
hring á spánnýjum Hyundai i10 – hann bíður eftir þér. 

www.hyundai.is
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B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - 575 1200 - www.bl.is
Keflavík 421 4444 - Selfoss 575 1460 - Akranes 431 2622 - Akureyri 461 2533 - Egilsstaðir 471 2524

i10 er 5 dyra smábíll fyrir fjölskyldur
i10 er eyðslugrannur
i10 er á hagstæðu verði
i10 getur lagt frítt í stæði í miðborginni
i10 er einn rúmbesti bíllinn í sínum fl okki

FRUMSÝNDUR Í DAG
OPIÐ 12-16

Lítill og sætur
Sparneytinn og rúmgóður

Allir sem reynsluaka i10
fá bíómiða fyrir tvo!

Kaffi , kleinur
og gos! i10 eyðir litlu!
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1 Hvaða kvikmynd útnefndi 
Bandaríska kvikmyndastofnun-
in á dögunum bestu glæpa-
mynd sögunnar?

2 Hverjir neituðu að taka við 
bleiku steinunum, hvatningar-
verðlaunum Femínistafélags 
Íslands?

3 Hvaða lið varð fyrsta liðið til 
að tryggja sér sæti í undan -
úrslitum EM í knattspyrnu?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

JARÐSKJÁLFTI Fjórtán fjölskyldur 
sem rýmdu hús sín eftir jarðsjálft-
ana á Suðurlandi 29. maí hafa enn 
ekki getað snúið aftur heim.  

Ólafur Örn Haraldsson, verk-
efnisstjóri þjónustumiðstöðva 
almannavarna, segir flestar fjöl-
skyldurnar vera í leiguhúsnæði 
sem sveitarfélögin sáu um að 
útvega. Leigusamningar eru til 
næstu þriggja mánuða en á þeim 
tíma verður endurskoðað hvort  
þá þurfi að framlengja.

„Það eru sveitarfélögin sem 
leigja þetta en það hefur verið 
gefið út að ríkið mun standa 
straum af kostnaði við leiguna,“ 
segir Ólafur Örn. Kostnaður segir 
hann að dreginn verði af þeim 100 
milljónum króna sem ríkisstjórn-
in ákvað að leggja til vegna skjálft-
anna.

Ólafur Örn segir húsin sem 
rýma þurfti misilla farin og því 
mislangt í að þau komist aftur í 
gagnið. Sum húsanna verða þó 
varla aftur íbúðarhæf.

„Húsið er dæmt óíbúðarhæft 
svo maður fer bara í annað hús-
næði,“ segir Viktor Scheving 
Ingvarsson, sem rýma þurfti hús 

sitt í Auðsholti í 
Ölfusi. Hann 
hefur búið hjá 
ættingjum sínum 
síðan þá en sér 
fram á að flytja í 
leiguhúsnæði í 
Hafnarfirði. „Ég 
var ekki heima 
þegar skjálftinn 
reið yfir en það 
var allt í rúst 
þegar ég kom 

heim enda húsið ónýtt.“ 
Ólafur Áki Ragnarsson, bæjar-

stjóri í Ölfusi segir að stór hluti 
þeirra sem þurftu að yfirgefa hús 
sín í kjölfar skjálftanna hafi feng-
ið að snúa aftur heim. Aðrir séu í 
leiguhúsnæði sem sveitarfélögin 
hafi útvegað eða hjá vandamönn-
um. „Við höfum boðið öllum hús-
næði en menn vilja hinkra og 
skoða sín mál.“

Ólafur Örn segir tvö áfallateymi 
vinna á svæðinu og á fundi þeirra 
á miðvikudaginn hafi komið fram 
að heimsóknum á þjónustumið-
stöðvarnar og sjúkrahúsið hafi 
fækkað undanfarna daga. „Það er  
munur á þessari og síðustu viku 

svo þetta er allt að færast í fastar 
skorður. En við erum ekkert að 
fara og verðum hér svo lengi sem 
fólk þarf á hjálp að halda.“ Þá 
segir Ólafur Örn dyr sjúkrahúss-
ins alltaf opnar ef um aðkallandi 
tilfelli sé að ræða.

„Þetta hefur gengið mjög vel og 
maður finnur á fólki hvað það er 
ánægt með hversu vel hefur tek-
ist til, alveg frá fyrstu viðbrögð-
um. Við finnum fyrir ánægju og 
þakklæti,“ segir Ólafur.

  olav@frettabladid.is

Fjórtán fjölskyldur hafa 
ekki fengið að snúa heim
Óskum um áfallahjálp eftir jarðskjálftana 29. maí fer fækkandi. Fjórtán fjölskyldur sem rýmdu hús sín 
hafa ekki getað snúið aftur heim. Flestir búa í leiguhúsnæði sem sveitarfélögin útveguðu. 

SKEMMDIR Á HÚSUM Mörg hús skemmdust illa í jarðskjálftunum 29. maí síðastlið-
inn. Hafa sum þeirra þegar verið úrskurðað ónýt en önnur stendur til að endurbyggja 
eða laga. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÓLAFUR ÖRN 
HARALDSSON

SPÁNN Um 157.000 kassar af 
skjölum, rúmir 175 kílómetrar á 
lengdina, hafa varðveist frá tímum 
einræðisherrans Franco á Spáni. 

Embættismenn sem áttu að eyða 
leyniskjölunum svikust undan því 
til að varðveita söguna. Gögnin 
hafa nú verið flutt á safn og verða 
til sýnis eftir tvö ár. Skjölin segja 
frá hlerunum, ritskoðun, aftökum 
og fangelsun pólitískra andstæð-
inga.

Núverandi menningarmálaráð-
herra landsins hefur lýst yfir 
miklu stolti sínu með að eitt ljóða 
hans frá æskuárum fannst í 
safninu. Birtingu þess hafði verið 
hafnað á sínum tíma.  - kóþ

Óhlýðnir embættismenn: 

Varðveittu gögn 
um Franco-tíma

VERSLUN Hagkaup hafa opnað 4.500 
fermetra matvöru- og sérvöru-
verslun á Litlatúni í Garðabæ. 
Verslunin er fjórða verslunin sem 
Hagkaup hafa opnað á síðastliðnu 
ári, en áður höfðu verið opnaðar 
verslanir í Holtagörðum í Reykja-
vík, Borgarnesi og Reykjanesbæ. 
Fyrirtækið áætlar að opna versl-
anir á Akureyri, Egilsstöðum og 
Selfossi á næstu árum. Hjá Hag-
kaupum starfa nú rúmlega þúsund 
manns í ellefu verslunum.

„Við erum að sækja fram þrátt 
fyrir bölmóð í samfélaginu,“ segir 
Gunnar Ingi Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Hagkaupa. „Okkur 
langar að opna á Egilsstöðum og 

Selfossi. Við höfum verið að slást 
við skipulagið á Akureyri. Við 
bjuggumst við að fá lóð á vellinum 
en fengum hvorki já né nei.“ 

Nýju verslanir Hagkaups eru 
með annarri hönnun og útliti en 
þær eldri. „Í framtíðinni ætlum 
við að uppfæra okkar verslanir í 
þetta útlit en peningar eru af 
skornum skammti svo við hin-
krum. En við vonumst til að geta 
gert það innan nokkura ára,“ segir 
Gunnar.  - gh

Hagkaup opna 4.500 fermetra verslun í Garðabæ:

Hagkaup stækka við sig

NÝ HAGKAUPSVERSLUN Í GARÐABÆ
Fjórar verslanir hafa bæst við Hagkaups-
keðjun á síðastliðnu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

Öll helstu merkin í bakpokum: TNF, Millet, Deuter, Osprey.
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Deuter Aircontact 
Aircontact pokarnir frá Deuter eru
mest verðlaunuðu pokar seinni ára.
Poki ársins í sínum flokki hjá Outdoor 
tímaritinu 2004, 2006 og 2007.
Bakpoki fyrir lengri göngur.

TNF Crestone ´07
Vandaðir bakpokar úr smiðju The North Face.
Skemmtilega útfærðir og vel útbúnir með
stillanlegt bak og gott burðarkerfi.
60 l til í dömuútfærslu.

Millet Hiker
Vinsæll dagpoki
með regnvörn.
Frábær hönnun og vel útbúinn.
Fáanlegur í 3 litum.

Gear of the Year

1. PLATZ

2007

Trekkingrucksäcke
DEUTER

AIRCONTACT 65+10

50+10 SL

Verð 25.990 kr.

65+10 l

verð 28.990 kr.

75+10 l

verð 32.990 kr. 

38 l
Verð 16.990 kr.
Sumartilboð:

13.990 kr.

28 l verð 12990 kr.
Sumartilboð

10.990 kr.

60 l W
Verð 19.990 kr.
Sumartilboð

15.990 kr.

Crestone 75 l ´07
Verð 22.990 kr.
Sumartilboð

16.990 kr.

Góðir ferðafélagar í sumar

Hressing
í bolla frá 

Knorr

VEISTU SVARIÐ?



...Því að við Íslendingar viljum aðeins það besta!
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 209

4.512 +0,01% Velta: 3.690 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: hlutabréf í úrvalsvísitölu: Atorka 6,40 
0,00% ... Bakkavör 32,20 +0,47% ... Eimskipafélagið 14,20 0,00% ... 
Exista 8,60 -0,92%  ...  Glitnir 16,30 0,00% ... Icelandair Group 15,25 
+3,53% ... Kaupþing 780,00 0,00% ... Landsbankinn 23,10 0,00% 
... Marel 91,30 +0,22% ... SPRON 3,68 -1,87% ... Straumur-Burðarás 
10,14 +0,20% ... Teymi 2,11 -0,47 ... Össur 93,50 +0,21%

MESTA HÆKKUN
ICELANDAIR  +3,53%
FÆREYJABANKI  +1,04%
BAKKAVÖR  +0,47%

MESTA LÆKKUN
CENT. ALUMINUM  -1,92%
SPRON -1,87%
ATLANTIC AIRWAYS -1,84%

Þægindi um land allt

Polar hjólhýsi
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir. Evrópskar þrýstibremsur, 
galvaníseruð grind, iDC stöðugleikakerfi og ríkulegur staðalbúnaður.

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

19˝ LCD 
skjár

Séstakur
vínkælir

DVD
spilari

44mm 
einangrun

-40 °C

iDC 
stöðugleikakerfi

Evrópskar 
þrýstibremsur

Fjöðrun f. 
ísl. aðstæður

Vatn tengt
heitt/kalt

CD spilari/
útvarp

Upphitaðar
lúxusdýnur

12 cm

Evrópskar 
þrýstibremsur

Sumarg
jöf

Sólarrafhlaða, 

fortjald og gasgrill

fylgir öllum fellihýsum

Tilboðið gildir út júní

Athugið!Sólarrafhlaða, 
fortjald, TV, DVD 

& Alde gólfhitakerfifylgir hjólhýsum.Fortjaldatilboðgildir út júní

í úrvali
Kynntu þér úrvalið af Galeon skemmtibátum, Regal og ChrisCraft 
hraðbátum, Galía og Karnic sport- & veiðibátum.

Kínastjórn ákvað á fimmtudag 
hækka álagningu á bensíni og dísil-
olíu um allt að átján prósent. Hækk-
unin tekur gildi um mánaðamótin. 
Stefnt er að því að verðhækkunin 
dragi úr eldsneytisnotkun hjá Kín-
verjum, sem eru næstmestu elds-
neytissvelgir í heimi.  

Fréttastofa AP hafði eftir olíusér-
fræðingum í gær að reikna megi 
með því að áhrifin seytli inn á neyt-
endamarkað á nokkrum  vikum og 
muni landsmenn þá fyrst draga úr 
eldsneytiskaupum. Í kjölfarið geti 
olíuverð lækkað á heimsmörkuð-
um.

Kínverjar hækkuðu síðast verð á 
eldsneyti um ellefu prósent í nóv-
ember í fyrra. Það hafði lítil áhrif á  
heimsmarkaðsverð.

Auk aðgerða Kínverja ákváðu 

Sádi-Arabar að auka olíufram-
leiðslu sína um 200 þúsund tunnur á 
dag í næsta mánuði. Aðgerðirnar 
ollu verðlækkun á hráolíuverði 
strax á fimmtudag. Verðið lækkaði 
um fjóra dali á tunnu og fór í tæpa 
132 dali.  - jab

Kínverjar hækka 
eldsneytisverð „Við setjum spurningarmerki við 

að lán Íbúðalánalánasjóðs skuli 
miðuð við söluverð í stað bruna-
bótamats en samt haldið við þetta 
háa lánshlutfall, áttatíu prósent,“ 
segir Eiríkur Guðnason, banka-
stjóri Seðlabanka Íslands, þegar 
hann er inntur eftir viðbrögðum 
við breytingum á fyrirkomulagi 
Íbúðalánasjóðs sem ríkisstjórnin 
kynnti í gær.  

„Þetta teljum við að geti verið 
varasamt bæði fyrir lánveitand-
ann, Íbúðalánasjóð og lánþegann 
sem hugsanlega kaupir sér fast-
eign núna þegar verð er hátt og 
veðsetur hana með háu veðhlut-
falli en kann að þurfa að selja síðar 
en þá kann verðið að vera lægra en 
áhvílandi skuld,“ segir Eiríkur.

Hann fagnar því að umbætur 
og breytingar skulu gerðar á 
skipulagi Sjóðsins og segir að 
Seðlabanki Íslands hafi mælt með 
því að fyrirkomulag hans sé yfir-

farið og fagnar 
einnig því að 
efnt sé til sam-
vinnu við banka 
og sparisjóði. 
Auk þess tekur 
Eiríkur undir 
þær fullyrðing-
ar að breyting-
arnar á fyrir-
komulagi 
íbúðalánasjóðs 

auki virkni peningastefnunnar.
Eiríkur lítur svo á að þetta sé 

fyrsta skrefið í að gera Íbúðalána-
sjóð að heildsölubanka og frekari 
þróun í þá átt æskileg.

Hann telur að þeir flokkar bréfa 
sem Íbúðalánasjóður hefur heim-
ild til að gefa út geri honum kleift 
að endurfjármagna íbúðalán sem 
þegar hafa verið veitt auk þess að 
útvega bönkum og sparisjóðum 
langtímafjármögnun til að veita 
ný lán. - bþa

Varhugavert

„Þetta kom óvænt, ég vissi lítið 
um þetta fyrr en í gær [á fimmtu-
dag],“ segir Guðmundur Bjarna-
son, forstjóri Íbúðalánasjóðs. 

Hann segir að sjóðurinn hafi 
lengi beðið þess að hámarkslán 
yrði afnumið og tengingin við 
brunabótamatið sömuleiðis.

En með lánum til banka, er 
sjóðurinn þá ekki orðinn heild-
sölubanki? „Hver og einn verður 
að leggja út frá því. Það mætti 
segja að þar sem sjóðurinn útveg-
ar öðrum fjármálastofnunum pen-
inga að það væri vísir að slíku.“

Rætt hefur verið um að lán 
sjóðsins og lágir vextir vinni gegn 
peningamálastefnu Seðlabankans. 
„Ég álít nú ekki að þessar aðgerðir 
hafi slík áhrif.“

  - ikh 

Kom á óvart

Hreiðar Már Sigurðsson, 
forstjóri Kaupþings, telur 
aðgerðir ríkisins sem tilkynnt 
var um í gær „ömurleg tíðindi 
fyrir íslenskan fjármálamark-
að“. Þetta kom fram í tölvu-
pósti sem Hreiðar sendi á 
fimmtudag til stjórnar 
Samtaka fjármálafyrirtækja 
og nokkurra annarra stjórn-
enda í íslenskum fjármála-
fyrirtækjum og birtur var í 
heild sinni á vef Viðskipta-
blaðsins í gær.

„Þetta eru ömurleg tíðindi fyrir 
íslenskan fjármálamarkað. Lausnin á að 
felast í auknum umsvifum ríkisins á 
fjármálamarkaði. Ríkissjóður ætlar að 
fara að gefa út skuldabréf til að gera 
erlendum fjárfestum kleift að stunda sitt 

„carry trade“ [vaxtamunarvið-
skipti] á 15% vöxtum.

Allir þeir sem hafa skoðað 
málið gera sér grein fyrir að 
ekkert atvinnulíf stendur undir 
slíkum vöxtum og svo háir 
vextir á ríkisskuldabréfum mun 
einungis auka viðskiptahalla 
landsins sem var ærinn fyrir.

Samkvæmt þessu er ekki tekið 
á síaukinni uppgreiðsluáhættu 
Íbúðalánasjóðs.

Enn þá rekur ríkið tvo banka, 
annan sem setur vexti í 15% og 

hinn sem er að auka við útlán sín til 
íbúðakaupa á u.þ.b. 5% verðtryggðum 
vöxtum.

Og svo skiljum við ekkert í því af hverju 
það er ójafnvægi í fjármálakerfinu okkar,“ 
sagði í tölvupósti Hreiðars Más.  - bih

„Ömurleg tíðindi“

„Ég get ekki annað sagt en að sumir 
aðilar hafi verið óþolinmóðir,“ segir 
Árni M. Mathiesen fjármálaráð-
herra um biðina eftir aðgerðum rík-
isstjórnarinnar, en margir hafa 
gagnrýnt aðgerðarleysi hennar.

„Það er eins og það hafi ríkt ein-
hver misskilningur um hlutverk 
gjaldeyrisvarasjóðsins. Samkvæmt 
reglum um hann er bara fjárfest í 
allra öruggustu bréfum, en hann er 
ekki til þess að lána á almennum 
markaði,“ segir Árni, og bætir því 
við að gjaldeyrisviðbúnaður stórn-
valda sé nú fjórum sinnum meiri en 
fyrir einu og hálfu ári. 

Samkvæmt yfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar verða nýttir 75 millj-
arðar af 500 milljarða króna lán-
tökuheimild ríkissjóðs, til að gefa út 
skuldabréf.

„Þetta á að hafa það í för með sér 
að viðskipti með krónuna aukist,“ 
segir Árni.  - ikh

Óþolinmæði 
eftir aðgerðum

EIRÍKUR 
GUÐNASON

HREIÐAR MÁR 
SIGURÐSSON

Á BENSÍNSTÖÐINNI Kínverjar verða að 
greiða um átján prósentum meira fyrir 
bensíndropann í næsta mánuði en nú 
um stundir.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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UMRÆÐAN 
Jóhanna Sigurðardóttir skrifar um 
húsnæðismál

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í húsnæðis-
málum munu sporna gegn fjárhagsleg-

um áföllum heimilanna og treysta hagkerfi 
landsins.

Afar mikilvægt er að koma í veg fyrir að 
mjög mikil og hröð verðlækkun á fasteign-
um magni upp efnahagssamdráttinn. 
Leiðrétting á háu fasteignaverði undan-
farinna missera var hins vegar óumflýjan-
leg en of hröð kólnum á fasteignamarkaði getur haft 
afar óæskileg áhrif á stöðu efnahagsmála. Auk þess 
gæti djúp fasteignakreppa og snögg kæling á 
markaðnum komið harkalega niður á íbúðarkaup-
endum og skuldsettir íbúðareigendur gætu tapað 
eigin fé sínu í fasteignum. 

Nýir lánaflokka sem stofnaðir verða hjá Íbúða-
lánasjóði og snúa að endurfjármögnun eldri 
lánveitinga og nýrra útlána hjá ÍLS fyrir almennar 
lánastofnanir ættu að losa um þann tappa sem 
myndast hafði á fasteignamarkaði, þar sem lán 
Íbúðalánasjóðs, sem var nánast orðinn eini virki 
lánveitandi á markaði, voru að hámarki 18 milljónir 
og dugði aðeins vegna minnstu íbúðanna. 

Það mun skipta sköpum fyrir marga 
íbúðarkaupendur, ekki síst á höfuðborgar-
svæðinu, að brunabótamatsviðmið lánveit-
inga Íbúðalánasjóðs verður afnumið en þess í 
stað miðað við allt að 80% af kaupverði. Sama 
gildir um hækkun hámarksláns hjá Íbúða-
lánasjóði í 20 milljónir króna úr 18 milljónum. 

Þá verða heimildir til leiguíbúðalána 
Íbúðalánasjóðs á almennum markaði auknar 
til að breyta söluíbúðum í leiguhúsnæði og 
efla þannig leigumarkaðinn. Slík lán verða þó 
aðeins veitt að fyrir liggi óháð mat á því að 
eftirspurn eftir leiguhúsnæði sé fyrir hendi. 
Sú leið ætti að leiða til virkari leigumarkaðar 

og hjálpa þeim sem kjósa að leigja og fresta 
íbúðarkaupum um einhvern tíma.

Þó þessar aðgerðir komi væntanlega í veg fyrir 
það alkul á fasteignamarkaði sem allt stefndi í má 
áfram vænta einhverrar lækkunar á fasteignaverði. 
Afar mikilvægt er að bankar og sparisjóðir bregðist 
við þessum aðgerðum með ábyrgum hætti, haldi vel 
utan um sína viðskiptavini, ekki síst þá sem lenda í 
greiðsluerfiðleikum, og nýti ekki endurfjármögnun 
Íbúðalánasjóðs til að ná sér í vaxta- eða þóknana-
tekjur umfram það sem nauðsynlegt er vegna 
umsýslukostnaðar. 

Höfundur er félags- og tryggingamálaráðherra.

Róttækar aðgerðir

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

E
ftir svartsýnisfréttir um uppsagnir í byggingageir-
anum og frost á fasteignamarkaði voru það jákvæðar 
fregnir sem bárust frá ríkisstjórninni á fimmtudag. 
Þegar uppgangur á fasteignamarkaði var sem mest-
ur skapaðist óeðlilegt ástand og því er ekki að undra 

að markaðurinn hafi leitað eftir stöðugleika. Eftir uppsveifl-
una kom samsvarandi dýfa. Vonandi verða þessar breytingar á 
starfsreglum Íbúðalánasjóðs til þess að lendingin verði ekki jafn 
hörð fyrir byggingariðnaðinn og við blasti. Uppgangurinn væri 
of dýru verði keyptur með atvinnuleysi. 

Tvennt er það í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem mestu 
skiptir fyrir fasteignamarkaðinn. Annars vegar að Íbúðalána-
sjóður hættir að miða við brunabótamat og miðar við raunvirði 
íbúða í staðinn. Sérstaklega er það hagstætt fyrir ungt fólk sem 
er að stíga sín fyrstu skref á fasteignamarkaðnum. Munur á 
brunabótamati og fasteignaverði getur verið nánast óyfirstígan-
legur fyrir fyrstu kaupendur, sérstaklega þá sem ekki hafa 
aðgang að öðru veði hjá næstu aðstandendum. 

Hins vegar eru það ríkisábyrgðarlán til banka til þess að fjár-
magna íbúðalán. Þar til vextir á íbúðalánum lækka verulega 
verður væntanlega ekki mikil eftirspurn eftir lánum til endur-
fjármögnunar. En bankarnir búa ekki við tuttugu milljóna króna 
hámark á íbúðalán, líkt og Íbúðalánasjóður. Það verður því í 
gegnum bankana sem ýtt verður undir viðskipti með stærri og 
dýrari fasteignir. Þessar aðgerðir bæta jafnframt lausafjárstöðu 
bankanna, og því ætti að verða auðveldara að fá lán til annarra 
nota en íbúðakaupa. 

Meðal gagnrýnisatriða sem fram hafa komið á þessar aðgerðir 
er að ekki sé gengið nógu langt. Formaður Félags fasteignasala 
hefur meðal annars hvatt til þess að níutíu prósenta lánin verði 
tekin upp aftur. Fasteignasalar líta sjálfsagt til þeirrar gósen-
tíðar þegar níutíu prósent lánin voru í gildi, en þau lán voru hag-
stjórnarmistök og gæfuspor voru tekin þegar þau voru dregin 
til baka. Félagsmálaráðherra segir að bankarnir hafi farið offari 
á fasteignamarkaði fyrir fjórum árum, en orsökina á því má 
einnig rekja til þess að hámarkslán Íbúðalánasjóðs voru hækkuð 
upp í níutíu prósent. 

Forstöðumaður greiningardeildar Kaupþings segir að með 
hreyfingu á markaði muni lækkun fasteignaverðs loks verða 
mæld. Þrátt fyrir samdrátt í efnahagslífinu er verðbólga enn 
í methæðum. Undir þeim kringumstæðum er það misræði 
að hvetja til hárrar veðsetningar. Fyrst þurfa Seðlabankinn 
og ríkis  stjórnin að sýna fram á að krónan geti verið stöðugur 
gjaldeyrir. 

Undirliggjandi vandamálið er hin íslenska króna. Gildi hennar 
minnkar bara; bæði að verðgildi og í hugum fólks. Hvernig á 
að vera hægt að skipuleggja útgjöld til fjörutíu ára, líkt og með 
íbúðalán, þegar ekki er hægt að treysta á lögeyrinn? Núverandi 
vaxtastig og verðbólga draga ekki síður úr áhuga á fasteignavið-
skiptum en takmarkaður aðgangur að lánum.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar:

Markaðurinn 
hvattur áfram

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

Vill meira 
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að hlaupa 
undir bagga með bönkum og fast-
eignamarkaðnum með breytingum 
á starfsemi Íbúðalánasjóðs. Lánveit-
ingar sjóðsins miðast héðan í frá við 
kaupverð eigna í stað brunabóta-
mats, lánshlutfall er hækkað í áttatíu 
prósent og hámarks lánsupphæð úr 
átján milljónum í tuttugu. Ingibjörg 
Þórðardóttir, formaður Félags 
fasteignasala, telur hins vegar of 
skammt gengið; rétt væri að 
hækka hámarks lánsfjárhæð 
enn meira og lánshlutfall til 
fyrstu kaupa ætti að vera 
níutíu prósent. Með öðrum 
orðum: stefna í nokkurn veginn 
sama horfið og orsakaði núver-
andi stöðnun. 

Hestur fyrir björn 
Efnt var til víðtækrar leitar á Hveravöll-
um í fyrradag og í gær eftir að skelk-
aðir ferðamenn sögðust hafa rekist á 
spor eftir bjarndýr. Draumfarir bónda 
í Skagafirði þóttu renna stoðum undir 
þær grunsemdir að hér væri um að 
ræða þriðja ísbjörninn á stuttum 
tíma hér á landi og ferðamönnunum 
snúið við í leit að sporunum. Leit var 

hins vegar hætt eftir að í ljós 
kom að hin meintu 
bjarnarspor 
voru hófför 
eftir hesta. 
Lögreglumenn 
hafa því líklega 

snúið aftur úr 
þessari fýluferð 

með skeifu.
 

Minna frelsi
Friðjón R. Friðjónsson, Eyjubloggari 
og sjálfstæðismaður, er óhress með 
flokkssystkin sín í Sambandi ungra 
sjálfstæðismanna – SUS. Friðjón 
kveðst hafa rekist á áhugaverða grein 
um lögleiðingu fíkniefna, sem hann 
kom eftir krókaleiðum áleiðis til 
SUS-ara. Viðbrögðin ollu Friðjóni hins 
vegar vonbrigðum: „Skilaboðin innan 

úr ungliðahreyfingu Sjálfstæðis-
flokksins voru einföld. „Ungliða-

hreyfingin mun ekki hreyfa við 
neinu varðandi þetta. Það er 
alveg bannað. Umræða innan 
hennar mun heldur ekki eiga 

sér stað“,“skrifar Friðjón og spyr 
hvort SUS sé orðið svo undirlagt 
pólitískum rétttrúnaði að ekki 
megi ræða umdeilda hluti leng-
ur. bergsteinn@frettabladid.is

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG |

Það má ekki tala um ESB

Það má ekki tala um ESB
og ekki harma gengisfallið fé
og ekki skipta um stjórann
sem situr uppí banka
á myntinni sem gerir alla blanka.

Það má ekki minnast neitt á Baug
og ekki vekja eftirlaunadraug.
Og ekki tala um strákinn
með bláu axlaböndin
né ráðherrann sem kyssir enn á vöndinn.

Þetta sjálfstæðisfólk er svo skrýtið.
Það er alltaf að skamma mann.
Þó maður geri ekki neitt,
Það er alltaf að skamma mann.

Það má ekki tala um Óla f***
og sundurleitan borgarstjórnarflokk
og ekki spyrja Gísla
hvort hann ætli í spyrnu
um borgarstjórastól við Hönnu Birnu. 

Það má ekki blogga seint um nótt,
í stjórnarhúsi allt skal vera hljótt.
Að bíða útá tröppum
með mæk er algjört nó-nó
því spyrja Geir um fjármálin er dónó.

Þetta sjálfstæðisfólk er svo skrýtið.
Það er alltaf að skamma mann.
Þó maður geri ekki neitt,
Það er alltaf að skamma mann.

(Lag: Það má ekki pissa bak við hurð… e. 
Sveinbjörn I. Baldvinsson)

Það sem ekki má 
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Selfoss
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Hafnarfjörður
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Stykkishólmur

Súðavík

Ísafjörður

Akranes

Njarðvík
Sandgerði

Hreðavatnsskáli

Reykjavík

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.

SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

www.orkan.is
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Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - ReykjanesbæGRILL & GARÐVÖRUR

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

OPIÐ ALLA DAGA 
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
 Laugard. kl 10 - 17
 Sunnud. kl 12 - 16

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

95949594
HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR
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SLÁTTURVÉL, BENSÍN-1800W

15.95015.950
SLÁTTURVÉL, RAFMAGNS
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0 kr. lítrinn
Skínandi fín og rauð reiðhjól standa nú við sundlaugina í mörgum 
helstu bæjum landsins. Hjólin bjóðast gestum og gangandi til 
afnota í allt sumar.

Það er einfalt mál að fá hjól lánað. Þú færð lykil að hjóli í afgreiðslu 
sundlaugarinnar og getur hjólað af stað. Svo skilar þú hjólinu að 
sjálfsögðu á sinn stað og brosir hringinn. Tryggingamiðstöðin sér 
til þess að allir fá reiðhjólahjálma svo öryggið sé í hávegum haft.

Sveitarfélögin sem eru í samstarfi við okkur í sumar eru:

Akranes, Akureyri, Bolungarvík, Borgarnes, Dalvík, Egilsstaðir, Húsavík, Ísafjörður, 
Reykjanesbær, Sauðárkrókur, Selfoss og Vestmannaeyjar.

Hjólaðu með okkur í sumar

Lifðu núna
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S
tefán Vagn Stefánsson tók nýlega við sem 
yfirlögregluþjónn á Sauðárkróki. Það er 
yfirleitt engin lognmolla yfir Stefáni en 
síðasta 
vetur 

var hann til að 
mynda í fullu 
starfi hjá 
lögreglunni auk 
þess að vera í 
fullu námi í 
Háskóla Íslands. 
Síðustu vikurnar 
hafa svo verið 
sérlega við-
burðaríkar. 
Stefán hefur 
fengið það 
verkefni að 
kljást við hvorki 
meira né minna 
en tvo ísbirni 
sem komið hafa 
á land í Skaga-
firði. Stefán og 
félagar hans í 
lögreglunni 
gerðu allt sem í 
þeirra valdi stóð 
til að ná 
björnunum á lífi 
en því miður 
reyndist það 
ógjörningur. 
Þrátt fyrir það 
er framtíðin 
björt fyrir 
þennan dug-
mikla og 
skipulagða 
Skagfirðing. 
Stefán Vagn 
Stefánsson er 
maður vikunnar.

Stefán ólst 
upp á Sauðár-
króki. Hann 
þótti uppátækja-
samur í æsku og 
var alltaf með 
prakkarastrik 
uppi í erminni. 
Kímnin og 
góðlátleg 
stríðnin hafa 
ekki vaxið af 
honum þó svo að 
hann dylji það ef 
til vill betur í 
seinni tíð.

Stefán þykir 
hagmæltur og 
orðheppinn, en 
þá eiginleika er 
hann talinn erfa 
eftir Stefán 
skáld Vagnsson, 
afa sinn. 
Orðheppnin 
birtist í góðum 
sögum og 
leiftrandi kímni 
en líka í 
hæfileikum til 
að tala fólk til. 
Það nýttist 
honum vel í 
æsku þegar 
hann þurfti að 
kjafta sig út úr 
þeim vandræð-
um sem hann 
kom sér í með uppátækjum sínum en það tókst að 
sögn undantekningarlaust.

Stefán spilaði lengi fótbolta með Tindastóli eins 
og sönnum Sauðkrækingum sæmir og var í marki. 
Hann hefur nýverið gengið aftur til liðs við gömlu 
félagana og æfir nú knattleikni og markvörslu af 
kappi.

Að loknum grunnskóla skráði Stefán sig í 
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki. 
Hann útskrifaðist þaðan árið 1995 og sinnti eftir 
það ýmsum störfum. Hann afgreiddi til að mynda 
íþróttaföt í kaupfélagi staðarins og bensín á 
bensínstöðinni. Það var svo varðstjórinn, 
Guðmundur Óli, sem hálfpartinn plataði Stefán í 
lögregluna sumarið 1997. Næsta vetur fór hann svo 
í Lögregluskólann og eftir það í lögregluna í 
Reykjavík. Ekki leið á löngu þar til Stefán fékk boð 
um að ganga í sérsveit lögreglunnar, sem hann 
þáði. Það var svo haustið 2006 sem hann fékk það 
krefjandi verkefni að leiða hóp friðargæsluliða í 
Gor-héraði í Afganistan. Að því verkefni loknu tók 
Stefán þátt í uppbyggingu greiningardeildar 
Ríkislögreglustjóra þar til hann tók við núverandi 
starfi.

Eins og sést hefur Stefán komið víða við þrátt 
fyrir ungan aldur. Hann hefur búið á landsbyggð-

inni og í höfuðborginni, sinnt ýmsum störfum og 
verið á fjarlægum slóðum. „Hann hefur gengið í 
gegnum ýmislegt,“ segir einn aðstandenda Stefáns 

og bætir við að 
margt af því hafi 
verið erfitt. 
„Aðstæðurnar 
hafa verið 
mismunandi og 
til dæmis held 
ég að það hafi 
oft og tíðum 
verið virkilega 
átakanlegt og 
krefjandi í 
Afganistan. En 
hann kláraði sitt. 
Það skiptir 
engum togum, ef 
hann ætlar sér 
eitthvað þá gerir 
hann það.“

Vinir Stefáns 
eru sammála um 
að hann sé afar 
traustur og það 
sé í raun hans 
helsti kostur. 
„Hann er alltaf 
tilbúinn þegar 
einhver er 
hjálpar þurfi. Ef 
hann hefur ekki 
tíma þá finnur 
hann sér tíma,“ 
segir einn 
góðkunningi 
hans. „Þannig 
þekkja allir 
Stefán, sem 
góðan dreng og 
vin vina sinna.“

Stefán er bæði 
duglegur og 
fylginn sér en 
kannski fyrst og 
fremst skipu-
lagður. Það þarf 
mikið skipulag 
til að ná að 
sameina fullt 
nám og fulla 
vinnu eins og 
Stefán hefur 
gert undanfarið, 
en hann leggur 
nú stund á 
stjórnmálafræði 
við Háskóla 
Íslands. Stefán 
telur mikilvægt 
að víkka 
sjóndeildar-
hringinn og að 
námið sé 
prýðilega til 
þess fallið. 

En skipulagn-
ingin getur farið 
út í öfgar á 
stundum. Þeir 
sem eru 
nákomnir honum 
segja að fyrir 
komi að 
skipulagningin 
sé of mikil, 
þannig að hann 
leyfi ekki 
hlutunum að 
gerast af 
sjálfum sér. 

Þannig verði þessi góði kostur stundum einn af 
göllum hans.

Stefán getur að sögn aldrei setið kyrr, en þessi 
mikli kraftur og framtakssemi er eftir því sem 
næst verður komist arfgengur eiginleiki. Stefán er 
einn af hinum svokölluðu Dýllurum sem eru 
víðfrægir á Norðurlandi. Ættin dregur nafn sitt af 
Dýrleifu, ömmu Stefáns. Þegar spurt er út í galla 
Stefáns svarar eitt skyldmenna hans því til að allir 
Dýllarar séu gallalausir, en hvort sá sé vanhæfur, 
verandi Dýllari sjálfur, skal ósagt látið.

Hvort sem það er vegna Dýllara-genanna eða 
einhvers annars, þá er Stefán galvaskur mjög, 
atorkusamur og fylginn sér. Hann byrjaði af 
miklum krafti sem yfirlögregluþjónn. Hans fyrsta 
verk eftir að hann tók við starfinu var að standa 
fyrir umferðarátaki í bænum þar sem annars vegar 
var stefnt að lægri umferðarhraða og hins vegar 
aukinni notkun reiðhjólahjálma. Verkefnið þykir 
hafa tekist vel og eru bæjarbúar sammála um að 
Stefán hafi verið sýnilegur í starfinu. Eins er haft á 
orði að há staðan hafi síður en svo stigið honum til 
höfuðs. „Hann setur sig ekki á neinn stall, heldur er 
hann alltaf tilbúinn að fara út í lögreglubúningi eins 
og aðrir,“ er haft eftir heimamanni. Hann vill vera 
meðal fólksins, með fingurna á púlsinum.

MAÐUR VIKUNNAR

Víðförull Dýllari

STEFÁN VAGN STEFÁNSSON

ÆVIÁGRIP
Stefán Vagn Stefánsson fæddist árið 1972 á Sauðárkróki. Foreldrar hans 
eru þau Stefán Guðmundsson alþingismaður og Hrafnhildur Stefáns-
dóttir verslunarmaður. Stefán er í sambúð með Hrafnhildi Guðjóns-
dóttur og saman eiga þau tvö börn. Hrafnhildur á að auki dóttur sem 
Stefán hefur gengið í föðurstað.

Stefán lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 
á Sauðárkróki árið 1995. Hann vann síðan við ýmis störf, aðallega í 
íþróttadeild Kaupfélagsins, þar til hann var plataður í sumarafleysingar 
hjá lögreglunni árið 1997. Árið eftir lá síðan leiðin í Lögregluskólann og 
að því námi loknu starfaði hann sem lögreglumaður í Reykjavík. Árið 
2001 gekk Stefán svo til liðs við sérsveitina. Fimm árum síðar lagði hann 
land undir fót og fór til Afganistans, þar sem hann leiddi friðargæsluhóp 
í Gor-héraði. Eftir að hann kom heim í febrúar í fyrra starfaði hann svo 
við uppbyggingu greiningardeildar Ríkislögreglustjóra, allt þar til hann 
tók við starfi yfirlögregluþjóns á Sauðárkróki nú í apríl.

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
Stefán er sagður hafa tvívegis gifst Guðbrandi Guðbrandssyni, sem nú er 
kennari, á uppskeruhátíð Tindastóls. Þeir Stefán og Guðbrandur spiluðu 
saman fótbolta hjá liðinu. Þess má geta að Stefán spilaði á gítar í hljóm-
sveitinni Silungunum, sem oft tróð upp á þessum uppskeruhátíðum.

HVAÐ SEGJA AÐRIR? 
„Stefán er alveg uppfullur af orku og þrótti. Hann getur ekki setið kyrr. 
Flestir hafa líklega heyrt talað um Dýllarana, sem er þróttmikill og fram-
takssamur ættbogi hér í bænum. Stefán er lifandi Dýllari.”
Ómar Bragi Stefánsson, bróðir Stefáns.

www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

Allar               fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fasteignablað
164. Tölublað - 6. árgangur - 4. maí 2008
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Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til starfa hjá Áhættuþjónustu Deloitte 

(Enterprise Risk Services) við fjölbreytt verkefni, m.a. úttektir á upplýsingakerfum 

viðskiptavina okkar og önnur verkefni tengd innra eftirliti fyrirtækja.

 Háskólapróf sem nýtist í starfi Þekking á upplýsingakerfum Reynsla eða þekking á endurskoðun er kostur
 Fagmannleg og öguð vinnubrögð Færni til að koma frá sér upplýsingum skýrt og skilmerkilega,

 bæði munnlega og skriflega á íslensku og enskuUmsókn og ferilskrá, sem inniheldur upplýsingar um menntun og fyrri störf, sendist fyrir 29. júní nk. á netfangið aslaug.gudmundardottir@deloitte.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir mannauðsstjóri, Áslaug Björt Guðmundardóttir, í síma 580 3000.

Menntunar- og hæfniskröfur:

ÁHÆTTUÞJÓNUSTAÁhættuþjónusta Deloitte veitir þjónustu í innri endurskoðun, úttekt á innra eftirliti fyrirtækja, m.a. innra eftirliti 

upplýsingakerfa, og sérhæfir sig í ráðgjöf í upplýsingaöryggi. Þjónusta deildarinnar miðar að því að mæta 

vaxandi notkun á upplýsingatækni í starfsemi fyrirtækja.

Sérfræoingur-  á sviði innra eftirlits upplýsingakerfa

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRFÍ LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í launamálum leikskóla í Kópavogi.  Baugur:  570 4350 • Leikskólakennarar • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/  

 sérkennsluDalur:  554 5740Störf laus frá 1. ágúst  • Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. • Sérkennslustjóri  • Starfsmaður í skilastöðuEfstihjalli:  554 6150 • Leikskólakennarar frá 1. ágústFífusalir:  570 4200 • Deildarstjóri á yngri deild • Leikskólakennarar • Sérkennslustjóri 75%, afleysing
Grænatún:  554 6580 • Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
 • Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf:  570 4900 • Deildarstjórar frá 11. ágúst • Leikskólakennarar frá 11. ágúst • Sérkennsla, sem fyrstKópahvoll:  554 0120 • Leikskólakennari frá 1. ágúst • Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.

Kópasteinn:  564 1565 • Leikskólak/leiðb. næsta haust • Leikskólak/leiðb.tímab.afleysing næsta haust
Marbakki:  564 1112 • Leikskólakennari frá 1. ágúst Núpur:  554 7020 • Deildarstjóri 2-3 ára barna • Leikskólakennarar • SérkennslaRjúpnahæð: 570 4240 • Deildarstjóri • Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:www.kopavogur.is og www.job.is

FjármáladeildIKEA leitar að kraftmiklum starfsmanni í fjármáladeild. 
Star ð felur í sér almenn skrifstofustörf, skráningu og 
bókanir reikninga, afstemmingar og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur: • Reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði • Þekking á Navision er kostur • Góð almenn tölvukunnátta • Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæði í starUm er að ræða 50% starf þar sem unnið er frá klukkan
8:00-12:00.

Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út
umsókn á http://job.ikea.is/Nánari upplýsingar veita Stefán Árnason, fjármálastjóri
(stefan.arnason@ikea.is) og Auður Gunnarsdóttir,
starfmannasviði (audur@ikea.is) í síma 520-2500.Umsóknarfrestur er til og með 23. júní nk.

Hjá IKEA starfa rúmlega 300 manns. Starfsmenn eru á öllum aldri, með ólíkan 

bakgrunn og af ýmsum þjóðernum. Við fögnum slíkri breidd og viljum meina 

að það sé skemmtilegt að vinna hjá IKEA, þar sem allir standa saman í því að 

starfrækja eina vinsælustu verslun landsins. Við ráðningu er mikið lagt upp úr

þjálfun nýliða, bæði almennri sem og sértækri þjálfun.

Matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Júní 2008

LJÚFFENG BLEIKJA ÁSAMT MEÐLÆTI MIKILVÆGI SÍTRÓ

SALAT AÐ HÆTTI ÁVAXTABÍLSINS BAKAÐ ÚR LÍ

Lautarferð

Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Sumarlegur dögurður 

– fyrir alla fjölskyldunaHeppilegur veislumatur

Ilmandi humar á grilliðBára Jóhannsdóttir

Létt og litríkt salat

Listakonur töfra fram holla 
og ljúffenga rétti

„Golf er skemmtileg vinna“
Ítarlegt viðtal við Steingrím Hermannsson í 
tilefni áttræðisafmælis hans í dag. 

Ísbirnir prýða mörg heimilin
Páll Winkel lét undan og gaf konu sinni ísbjörn. 

Í vist hjá eyþjóð sem alþjóða-
væddist
Alp Mehmet, fráfarandi sendiherra Breta, segir 
frá því hvernig Ísland kemur honum fyrir sjónir. 

Matur fylgir Fréttablaðinu á 
sunnudag: 
Lautarferð að hætti listakvenna
Ilmandi humar á grillið
Ávaxtasalat fyrir smáfólkið
Sælkerafi skur ásamt léttu meðlæti
Bakað úr lífrænt ræktuðu hráefni
Dulbúið grænmetissalat
Matarpistill Nönnu Rögnvaldardóttur



Gerum hús að heimili
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Ómótstæðilegt sumartilboð

40% afsláttur
af BLING húsgagnalínunni
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SUNNUDAGUR, 15. JÚNÍ.

Lögreglustjóri og nætur-
sukk
Mikið held ég að það sé einmana-
legt starf hjá lögreglustjóranum í 
Reykjavík að koma á friði og 
skikkan legheitum í hinu svonefnda 
næturlífi borgarinnar. 

Það sem til þess þarf er hugar-
farsbreyting hjá fólki; þar duga 
hvorki rafmagnsbyssur né lög-
reglustöðvar á hjólum.

Sá sem ekki er kominn á séns 
um miðnætti á einfaldlega að sætta 
sig við hvað lífið er stundum 
miskunnar laust og fara heim að 
sofa og reyna að vera betur til-
hafður um næstu helgi. 

Og hvaðan kemur þessi tilhneig-
ing til að fljúgast á við lögregluna? 
Hér í eina tíð var almenningur vin-
veittur löggunni. Er það að breyt-
ast? Og af hverju þá? Hefur 
almenningur breyst? Eða löggan? 
Eða er virðingin fyrir öðrum mann-
eskjum á undanhaldi í þjóðfélagi 
sem hefur verið undirlagt áratug-
um saman – lengur en Stalín ríkti 
yfir Sovétríkjunum – af stjórn-
málaflokki sem boðar einstaklings-
hyggju af meira kappi en nokkur 
trúarsöfnuður boðar eilíft líf? Er 
búið að heilaþvo mannskapinn?

Einhverjir halda sjálfsagt að 
stjórnmálaflokkur sem aldrei 
kemst í meirihluta geti ekki mótað 
heilt þjóðfélag. Það er sorglegur 
misskilningur og oftrú á lýðræði. 
Sagan kennir okkur að 
37,4% í lýðræðislegum 
kosningum geta dugað til 
að ná hugmyndafræðilegu 
hreðjataki á þjóðum.

Hvað sem hugarfari 
þjóðarinnar líður dáist ég 
að lögreglustjóranum fyrir 
einbeittan vilja til að taka 
á þeirri skrílslegu múg-
sefjun sem stundum er 
kölluð skemmtanalíf 
Reykjavíkur og styð hann í 
þessari góðu fyrirætlun. Árangur-
inn er samt undir því kominn að 
honum takist að fá almennings-
álitið á sitt band. 

Það á að hlusta á venjulega borg-
ara sem eiga sér ekki aðra hags-
muni en þá að búa í fallegri og frið-
sælli borg en ekki leggja eyrun við 
sjónarmiðum veitingamanna og 
annarra hagsmunaaðila sem fyrst 
og fremst eru að pæla í því að 
græða á sukkinu. 

Gróðasjónarmið næturvökulla 
veitingamanna er vissulega skiljan-
legt − en samræmist ekki hags-
munum alls þorra Reykvíkinga − 
og skynsamlegt er að fara eftir 
þeirri lýðræðisreglu að láta hags-
muni meirihlutans ráða. 

MÁNUDAGUR, 16. JÚNÍ.

Íslensk gestrisni og við-
hafnarmóttökur
Ísbirnir virðast hafa óbilandi trú á 
gestrisni Íslendinga. 

Nú er annar hvítabjörninn á 
þessu sumri að skoða sig um fyrir 
norðan meðan sá fyrsti liggur 
gaddfreðinn í frystikistu og bíður 
þess að verða stoppaður upp. 

Sennilega er umhverfisráðu-
neytið uppiskroppa með tróð í 
hvítabirni því að nú hafa verið látin 
boð út ganga að þennan skuli hand-

sama á lífi og Björgólfur yngri 
hefur boðist til að bera kostnaðinn 
af handtökunni. Það líst mér vel á 
og vona að ísbjörninn verði látinn 
ganga laus á lóðinni við Fríkirkju-
veg 11 þegar „viðhafnarmót-
tökur“ fara fram í húsinu og 
takmarka þarf aðgang 
almennings.

ÞRIÐJUDAGUR, 17. JÚNÍ.

Að keyra í 
kassabíl
Fallegur þjóðhátíðar-
dagur.

Nú hefur verið leitað á náðir 
Dana til að losa okkur við ísbjörn-
inn sem er að kynna sér æðarvarp 
fyrir norðan. Það finnst mér soldið 
eins og að biðja Atlantshafsbanda-
lagið að taka að sér löggæslu í mið-
bænum. 

Forsætisráðherrann okkar sagði 
í þjóðhátíðarávarpi sínu á Austur-
velli í morgun að Íslendingar séu 
„vel undir efnahagsþrengingar 
búnir, betur en flestar aðrar 
þjóðir“. 

Ég er sennilega ekki nógu skarp-
ur til að skilja nákvæmlega hvað 
maðurinn er að meina, en fyrir 
mína parta koma efnahagsþreng-
ingar mér ekki á óvart meðan Árni 
Mathiesen er fjármálaráðherra og 
Davíð Oddsson seðlabankastjóri.

 Þrátt fyrir góðan undir-
búning þjóðarinnar fyrir 
þrengingarnar í boði 
Flokksins virtist forsætis-
ráðherrann hafa áhyggjur 
af villtri eyðslu og lifnaðar-
háttum almennings, svo að 
hann bætti við: 

„Engu að síður verður 
þjóðin að breyta neyslu-
munstri sínu og draga úr 

eldsneytisnotkun, til að 
bregðast við hækkandi verði og til 
að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda.“

Þetta finnst mér vel og skynsam-
lega mælt. Ef ég verð beðinn um að 
halda ræðu á Austurvelli við tæki-
færi mun ég hafa þessar ábending-
ar í huga og fara þangað fótgang-
andi, og ef ég hefði einkabílstjóra 
mundi ég setja almenningi fagurt 
fordæmi með því að selja embættis-
bílinn og láta einkennisklæddan 
bílstjóra ýta mér um í kassabíl við 
hátíðleg tækifæri.

Eins og hann kom mér fyrir sjón-
ir virtist mér forsætisráðherrann 
hafa verið skotinn úr launsátri með 
deyfilyfinu sem mistókst að koma í 
hvítabirnina – og forsætisráðherra 
sem vafrar um ráðþrota gagnvart 
kreppunni er hættulegri fyrir þjóð-
ina en heill hópur af ísbjörnum.

MIÐVIKUDAGUR, 18. JÚNÍ.

Um heilsuleysi 
krónunnar
Nú efast ég um að 
krónan geti „veikst“ 
öllu meira án þess að 
hrökkva upp af.

Í dag lækkaði gengið 
um 3,8 prósent og hefur 
lækkað um 26,2 prósent frá áramót-
um. Þetta eru sem sagt alvöru veik-
indi. 

Sömu stjórnmálamenn og voru 
eldsnöggir að þakka sjálfum sér 
allsnægtirnar þegar „útrásin“ og 

lánavíman var hvað geggjuðust 
standa núna með allt niðrum 
sig og kenna „erlendri efna-

hagsþróun“ um ástandið – 
sem meira að segja ég sá að 
hlaut að koma.

Ísbjörninn fyrir norðan 
virtist hafa sama ímugust 
á blaðamönnum og for-

sætisráðherrann okkar 
hefur, því að ein-

hverra hluta vegna 
lagði hann á flótta 
þegar herskarar 
frétta-, lögreglu- 

og sérfræðinga úr umhverfisráðu-
neytinu komu fljúgandi til að heim-
sækja hann í æðarvarpið með 
deyfilyf og danskan ísbjarnahand-
sömunarfræðing og búr sem nýbúið 
var að tollafgreiða með hraði. 

Varðandi ísbjarnardrápin þá 
hefur umhverfisráðherra látið boð 
út ganga að skipaður hafi verið 
„starfshópur til að vinna að við-
bragðsáætlun vegna ísbjarna“. 

Hvar lærir fólk svona skrípaorð-
bragð? „Viðbragðsáætlun“. „Starfs-
hópur vegna ísbjarna“.

Alvörumanneskjur tala ekki 
svona. Að minnsta kosti hef ég 
aldrei heyrt Jóhönnu Sigurðar-
dóttur reyna að troða pólitískan 
marvaða með merkingarlausu bulli, 
enda hefur hún meira jarðsamband 
en samanlagður þingflokkur Sam-
fylkingarinnar.

Til viðbótar við viðbragðsáætlun 
starfshópsins um framtíðar-
meðhöndlun ísbjarna á Íslandi hafa 
verið látin boð út ganga um að vís-
indamenn hafi fundið tríkínur í inn-
yflum þess bjarnar sem var skot-
inn á Skaga. Það fylgir sögunni að 
tríkínur séu lífshættulegar. Til 
dæmis gætu íslenskir refir komist í 
ísbjarnarhræ og smitast af tríkín-
um. Refirnir gætu svo smitað önnur 
dýr og jafnvel refaskyttur og loks 
alla þjóðina – þannig að það var 
mikil mildi að mönnum tókst að 
drepa ísbjörninn áður en hann varð 
sjálfdauður.

Stundum þegar ég fylgist með 
svona fréttaflutningi verð ég að 
klípa mig í handlegginn til að ganga 
úr skugga um hvort ég sé vakandi 
eða staddur í mjög geðveikislegum 
draumi.

FIMMTUDAGUR, 19. JÚNÍ.

Fallegur dagur
Aldrei þegar ég var 
samvistum við vin-
konu mína Lenu 
Bergmann hugsaði ég 
út í að sá dagur gæti 
komið að annað hvort okkar 
stæði yfir moldum hins. Nú er sá 

dagur kominn og farinn. Sólrík-
ur dagur eins og sumardagur 
getur fallegastur orðið á 
Íslandi.

Það var vel við hæfi að 
landið okkar skartaði sínu feg-

ursta þegar Lena var kvödd. Hún 
var eitt af djásnum þessa lands.

Mín vegna þarf tilgangurinn 
með þessu öllu ekki að vera annar 
en sá að prýða veröldina um stund.

Samtaka, nú!

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

Á séns um miðnætti...
Í dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um nætursukk, velviljaðan lögreglu-
stjóra, eyðslugrannan kassabíl, heilsuleysi krónunnar, fallegan sumardag, 
starfshóp um viðbragðsáætlun vegna ísbjarna og fleira gáfulegt.
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• Intel® Core™2 Duo Processor 
E4500

• 2,20 GHz, 2 MB L2 Cache med 
800 MHz FSB

• 2048 MB DDR2-SDRAM
• 500 GB harddisk - 7200rpm SATA
• Dual Layer DVD-RW brennari
• NVIDIA® GeForce® 8400GS
• Netkort - 10/100
• 6 rása hljóðkort
• 8in1 kortalesari
• Tengi að framan: 2x USB 2.0, 

1x míkrafónn, 1x headphones

• Tengi að aftan:
• 2 x PS/2, 1x LAN (RJ45)
• 4 x USB 2.0, 1x IEEE 1394 FireWire
• 1 x parallel, 1x serial
• Hugbúnaður:
• Windows Vista® Home Premium
• Microsoft® Works 9 með Office 

2007 Trial

Medion borðtölva 
PC6765. Tilvalin alhliða vél fyrir fjölskylduna. Intel örgjörvi, 2 GB 
minni, 500 GB diskur og góð skjástýring. Nú geturðu unnið með 
stafrænu gögnin þín án erfiðleika. (Vörunúmer: 158661)

LG frábær 19” skjár
(Vörunr. 158180)

• 19” LG 194WS-SN
• Upplausn: 1440 x 900 dpi
• Contrast: 2.000:1 (dynamic)
• Svartími 5ms
• Birta 300 cd/m2
• WideScreen
• VGA tengi (HD-15)
• 3ja ára ábyrgð

24.999,-

79.999,-
7.515,-*

12 mán. vaxtalaust

LÁN
TM

heildar afborgunarverð: 90.178,-

Vaxtalausa veislan

heldur áfram í BT !!! 

LG fartölva
Glæsileg LG E500 fartölva. Intel örgjörvi, 3GB vinnsluminni, mjög öflugt 
NVIDIA GeForce 8600M skjákort, 250 GB harður diskur og DVD brennari. 
Glæsileg vél með öllu frá LG. (Vörunúmer: 157893-LG). 

• Intel Core 2 Duo Processor T5450
• Fine Bright 15.4” WXGA TFT LCD
• NVIDIA GeForce 8600M GS (256MB VRAM)
• 3 GB DDR2 Vinnsluminni
• 250 GB SATA HDD
• DVD Super Multi (DL)
• Wired LAN: 10/100 Integrated Fast Ethernet
• Modem: 56K
• Bluetooth
• Windows Vista Home Premium

LÁN
TM

12.055,-*
12 mán. vaxtalaust
heildarafborgunarverð: 144.665,-

Með sér 
talnaborði

• Skandinaviukort
• 3,5” Snertiskjár
• 320x240
• 500 Points of Interest

• 85 MB minni
• Stækkanlegt í 2GB/SD Kort
• Hægt að skoða ljósmyndir
• 5 Klst rafhlöðuending

Garmin GPS
Garmin Nuvi 200 er einn vinsælasti GPS á markaðnum í dag. Fljótur, 
hárnákvæmur og ekki nema 147 grömm. (Vörunúmer: 154153).

14.999
,-

Panasonic heimabio
300 Vatta heimabíókerfi  sem skilar kristaltærum tónum í 
stofunni þinni. (Vörunúmer: 311529).

• 300 RMS vött
• Viera Link fyrir Panasonic sjónvörp
• Spilar SVCD/VCD/DVDR/CDR/MP3/JPG/WMA
• Progressive Scan
• USB tengi (MP3/WMA/JPEG)
• Scart tengi

Denver ferðadvd í bilinn með tveimur 7” skjám. Hinn 
fullkomni félagi í ferðalagið. (Vörunúmer: 310237).

• Hristivörn
• Pal / Ntsc samhæfður
• Tveir 7” Skjáir með 

innbyggðum dvd spilara

• Spilar skrifaða diska
• Hægt að tengja i 12v og 220v
• Tvenn heyrnatól fylgja

29.9
99,-

29.99
9,-
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

RITHÖFUNDURINN IAN MCEWAN 
ER SEXTUGUR.

„Ég á enn eftir að hitta ein-
hvern sem segir: Sögur 

þínar eru svo andstyggileg-
ar að ég get ekki fyrir nokk-

urn mun lesið þær.“

Enski rithöfundurinn Ian 
McEwan er einn sá valdamesti 

í bresku menningarlífi. Kvik-
mynd eftir skáldsögu hans 
Atonement var tilnefnd til 

Óskars verðlauna árið 2008.

Það var þennan dag fyrir sautján árum að Perlan, út-
sýnishús Hitaveitu Reykjavíkur í Öskjuhlíð, var form-
lega tekin í notkun. Fyrstu hugmyndir um byggingu 
glæsihúss í Öskjuhlíð komu frá meistara Kjarval árið 
1930. Í hugljómun Kjarvals átti húsið að svara birtu 
dags og táknum nætur, en betri lýsing á Perlunni 
sem reist var sextíu árum síðar er vandfundin.

Perlan er í senn magnað og merkilegt mann-
virki. Hún hvílir ofan á sex hitaveitugeymum sem 
samtals rúma 24 milljónir lítra af heitu vatni og er 
byggð úr stálgrind sem hefur öðru og meira hlut-
verki að gegna en að tengja saman hitaveitugeyma 
og mynda hvolfþak, því stálið er hitagjafi hússins. 
Grindin, sem er hol að innan, virkar eins og risastór 
ofn. Á köldum vetrardögum streymir um hana 
heitt vatn, en kalt vatn á heitustu sumar-
dögum. Með þessu móti er 
hitastigi Perlunnar haldið 
stöðugu og hægt er að 

ganga um léttklæddur í hvolfinu meðan ísköld stór-
hríð geisar úti fyrir.

Samtals var byggingarkostnaður Perlunnar á 
annan milljarð króna. Byggingarefnin stál og gler 
lögðu grunn að afar slæmum hljómburði, en með 
sérstökum aðferðum í klæðningu, einangrun, 
teppalögn og hátölurum tókst að framkalla úrvals 
hljómburð sem nýtur sín vel jafnt í Vetrargarðinum 
á fyrstu hæð og veitingasalnum á fimmtu hæð, en 
hljóðtæknileg hönnun Perlunnar fékk alþjóðlegu 
Golden Ear-verðlaunin árið 1993.

Ótrúlega víðsýnt er af útsýnispöllum Perlunnar 
þar sem finna má sex útsýnisskífur með hljóðbönd-
um á fimm tungumálum. Stolt Perlunnar er heims-

klassa veitingahús með snúningsgólfi þar sem 
gestir njóta þess besta í mögnuðu útsýni. 

Perlan hefur verið valin í hóp 
fimm bestu útsýnisveitinga-
húsa heims.

ÞETTA GERÐIST:  21. JÚNÍ 1991

Perlan opnuð í Öskjuhlíð
MERKISATBURÐIR
1942 54 stiga hiti mælist í Tirat 

Zevi í Ísrael. 
1950 Hafnaboltastjarnan Joe 

DiMaggio slær 2000. 
högg sitt.

1959 Sigurbjörn Einarsson vígð-
ur biskup yfir Íslandi.

1966 Mót norrænna lögreglu-
kóra haldið í Reykjavík.

1973 Þjóðgarðurinn í Jökulsár-
gljúfrum í Öxarfirði stofn-
aður.

1975 Elton John, Eagles og 
Beach Boys spila saman á 
tónleikum á Wembley. 

1980 Kvikmyndin Óðal feðr-
anna eftir Hrafn Gunn-
laugsson frumsýnd.

1986 Íþróttamiðstöðin í Laugar-
dal tekin í notkun.

1989 Leikaraparið Melanie 
Griffith og Don Johnson 
giftist öðru sinni.timamot@frettabladid.is

„Horn er með mest aðlaðandi gripum hljóð-
færafjölskyldunnar og einkennist af rómant-
ískum fantasíuhljómi og glæsilegu útliti,“ 
segir Joseph Ognibene, hornleikari hjá Sin-
fóníuhljómsveit Íslands, sem hingað kom 
frá Englaborg Kaliforníu árið 1981 og hefur 
síðan kennt mörgum af yngri kynslóð ís-
lenskra hornleikara á hljóðfærið.

„Við hornleikarar heimsins erum svo 
heppnir að fyrir einskæra tilviljun eru til 
ótal fögur tónverk sem bæði Mozart og 
Strauss sömdu sérstaklega fyrir horn. Faðir 
Strauss var hornleikari og besti heimilisvin-
ur Mozart-fjölskyldunnar líka, en tónskáldin 
launuðu það með tónverkum fyrir sína menn 
og við njótum góðs af því,“ segir kampakátur 
Joseph sem í dag stendur í stöðugu tónleika-
haldi í menningarbænum Hafnarfirði þegar 
Hátíð norrænna hornleikara lýkur eftir fjög-
urra daga tónlistarveislu.

„Hátíðin á sér þrjátíu ára hefð, en er nú í 
fyrsta sinn haldin á Íslandi og hefur aldrei 
áður verið jafn glæsileg og nú. Hornsveit 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Kammer-
sveit Reykjavíkur taka þátt og frá opnun á 
miðvikudag hefur verið mikið um hápunkta 
sem ekki hafa áður verið í boði,“ segir 
Joseph sem er meðlimur í Hornleikarafélagi 
Íslands sem nú eru fimmtíu félagar í.

„Hornleikarafélagið er vaxandi hreyfing 
og æ fleiri sem byrja að læra á horn snemma 
á ævinni, ljúka framhaldstónlistarnámi í út-
löndum og skila sér svo aftur heim, en horn-
grúppan í Sinfóníunni er eingöngu samsett af 
slíku fólki,“ segir Joseph sem í dag verður í 
hópi sextíu hornleikara frá öllum heimshorn-
um sem blása munu af listfengi í horn sín.

„Við byrjum í Hafnarborg klukkan 13 og 
verðum með galatónleika í Salnum klukkan 
16. Þar koma fram tvær sinfónískar hornd-
eildir ásamt mörgum góðum gestum, og 
verða tveir heimsfrumflutningar í boði. Sá 
fyrri er Áfram eftir Benna Hemm Hemm 
í flutningi hornleikara Sinfóníunnar og sá 
seinni Lacrimæ eftir hið virta þýska tónskáld 
Volker David Kirchner í flutningi horndeild-
ar Útvarpshljómsveitarinnar í Frankfurt, en 
einnig koma fram á tónleikunum Wonder-
brass-stúlkurnar hennar Bjarkar og fleiri,“ 
segir Joseph sem klukkan 19 stígur síðast á 
svið með öllum hornleikurum hátíðarinnar á 
útitónleikum á Thorsplani í Hafnarfirði.

„Þetta tónleikahald verður ofsalega 
skemmtilegt og hæfir öllum sem unna tón-
list, hvort sem það eru tónlistarmenn, börn 
eða almenningur sem aldrei hefur áður farið 
á tónleika. Slík verður upplifunin.“

 thordis@frettabladid.is

HÁTÍÐ NORRÆNNA HORNLEIKARA:  LÝKUR MEÐ HEIMSFRUMFLUTNINGI Í DAG

Rómantískar fantasíur

HORN Í ÍSLENSKRI SUMARSÓL Hér viðra hljóðfæri sín fyrir utan Háskólabíó hornleikararnir Joseph Ognibene 
og Radovan Vlatkovic, sem þykir einn sá allra besti á heimsvísu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

AFMÆLI

INGA J. BACKMAN 
Söngkona er 61 árs.

MARÍA KRISTÍN 
GYLFADÓTTIR for-
maður Heimilis og 
skóla er 37 ára.

HULDAR 
BREIÐFJÖRÐ rithöf-
undur er 36 ára.

ÁSGEIR JÓNSSON 
hagfræðingur er 
38 ára.

Hjartans bestu þakkir til ykkar allra sem 
á einn eða annan hátt auðsýnduð okkur 
samúð, hlýhug og vinarþel við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa, 

Sigurðar Guðna Jónssonar
fv. lyfsala, Flókagötu 33.

Við biðjum ykkur Guðsblessunar. 

Fjóla Guðleifsdóttir
Leifur Sigurðsson Katsuko Sigurðsson
Anna Sigurðardóttir
Hannes Leifsson.

Séra Ágúst George
staðgengill kaþólska biskupsins 
í Reykjavík og fyrrum skólastjóri 
Landakotsskóla, 

lést mánudaginn 16. júní 2008 á Landspítalanum. 
Honum verður sungin sálumessa í Dómkirkju Krists 
konungs í Landakoti þriðjudaginn 24. júní kl. 14.00.
Þeim sem vilja minnast hans er vinsamlega bent á að 
styrkja viðhald húsnæðis Landakotsskóla, 
0513-14-370500, kt. 680169-4629,

Fyrir hönd aðstandenda 
og Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi
Pétur Bürcher Reykjavíkurbiskup

Drottinn veiti honum eilífa hvíld.
Og hið eilífa ljós lýsi honum.
Hann hvíli í friði.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ingólfur Ólafsson 
klæðskerameistari 
Víðilundi 18d, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
þriðjudaginn 24. júní kl. 13.30. 

                          Guðbjörg Anna Árnadóttir 
Halldóra Kristín Gunnarsdóttir Árni Leósson 
Kolbrún Ingólfsdóttir Kristján Vilhelmsson 
Árni Evert Ingólfsson 
Margrét Ingólfsdóttir Friðbjörn Georgsson 
Ingibjörg Ingólfsdóttir Tryggvi Þórarinsson 
Lína Björk Ingólfsdóttir Dagmann Ingvason 
                                     og afabörnin öll.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Þorbjörg Svavarsdóttir
lést sunnudaginn 8. júní á líknardeild 
Landakotsspítala. Hún verður jarðsungin frá 
Seljakirkju þriðjudaginn 24. júní kl. 13.00.

Svavar Þorvaldssson Elzbieta Lul
Selma Þorvaldsdóttir
Ásgeir Jóhannes Þorvaldssson Kristín Alexandersdóttir
Elísabet Þorvaldsdóttir Guðmundur Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kærar þakkir til ykkar allra sem sýnduð 
okkur samúð og vináttu við andlát og útför

Estherar Jónsdóttur
Hringbraut 50, áður til heimilis að 
Grýtubakka 4, Reykjavík.

Ágúst Arason
Haukur Ágústsson Kristín Auðunsdóttur
Guðrún Edda Ágústsdóttir
Hróbjartur Ágústsson Sigríður Oddsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Séra Sæmundur F. 
Vigfússon
prestur kaþólska biskupsdæmisins í 
Reykjavík, 

lést miðvikudaginn 18. júní 2008 á Hjúkrunar-
heimilinu Eir í Reykjavík. Honum verður sungin sálu-
messa í Dómkirkju Krists konungs í Landakoti mánu-
daginn 23. júní kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á að styrkja Orgelsjóð Kristskirkju í Landakoti
nr. 528-26-2459, kt. 530898-2459.

Fyrir hönd aðstandenda 
og Kaþólsku kirkjunnar á Íslandi,
Pétur Bürcher Reykjavíkurbiskup

Drottinn veiti honum eilífa hvíld.
Og hið eilífa ljós lýsi honum.
Hann hvíli í friði.



Endurvinnum – umhverfisins vegna

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan 
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt 
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ....

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla 
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.
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Emmessís
– Topp 5 + DVD

Cheerios
– Twin Pack 992g

Sól appelsínusafi
– 1L

afsláttur
   við kassa

40 %

afsláttur
   við kassa

30 %
Prostyle 26" Puma Sódaflaska Gosh snyrtivörur

– nú með afslætti

30% afsláttur 
– af völdum titlum

Bolur Gallabuxur
– herra

24.999kr

Verð áður 34.999,-

699kr

Verð áður 1.999,-

afsláttur
   við kassa

40 %
1.655kr/kg

Merkt verð 2.759,-

1.999kr

Verð áður 3.999,-

Kjúklingalundir

2.999kr

Verð áður 4.999,-

afsláttur
   við kassa

50 %

1.697kr/kg

Merkt verð 3.395,-

1.199kr

Merkt verð 2.399,-

Andabringur

499kr

Verð áður 682,-

199kr

Verð áður 314,-

afsláttur36% afsláttur26% afsláttur
   við kassa

50 %

Gildir til 22. júní eða á meðan birgðir endast.
Með fyrirvara um villur í texta.

OFURHELGI!



FRÁBÆR TILBOÐ
á vinsælum vörum

Náttsloppur
– Íþróttaálfurinn, Solla stirða

Bolir
– Íþróttaálfurinn, Solla stirða

Sportskór
– 2 tegundir

1.999kr

Verð áður 3.499,-

975kr/kg

Merkt verð 2.438,-

Svínalundir

1.999kr

Verð áður 3.999,-

999kr

Verð áður 1.999,-

3.999kr

Verð áður 5.999,-

Latabæjargalli

Inniskór
– með breiðri teygju

999kr

Verð áður 1.999,-

afsláttur
   við kassa

60%
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É
g ólst upp við að það 
var rætt opinskátt um 
ættleiðinguna, svo 
það kom í rauninni 
aldrei sá dagur að mér 
var tilkynnt sérstak-

lega að ég væri ættleidd. Heima 
var til mikið af myndum frá ferða-
lagi foreldra minna til Srí Lanka 
og mikið rætt um það á heimilinu, 
svo fyrir mér var það fullkomlega 
eðlilegt, en ég er náttúrlega það 
dökk að það hefði aldrei verið 
hægt að leyna uppruna mínum,“ 
segir Brynja M. Dan Gunnars-
dóttir, sem var aðeins tveggja 
mánaða þegar hún kom til Íslands. 

„Það skipti líka máli að það voru 
til hlutir sem komu í staðinn fyrir 
allt þetta hefðbundna eins og 
bumbumyndir. Ég var svo heppin 
að mamma stalst til þess að taka 
mynd af mér með blóðmóður minni 
á Srí Lanka sem ég á enn í dag,“ 
segir Brynja og bætir við að hún 
viti til þess að foreldrar séu mis-
viljugir að ræða ættleiðinguna við 
börnin sín og reyni jafnvel frekar 
að draga það á langinn ef börnin 
eru ljós á hörund. „Mér finnst að 
allir eigi rétt á að vita hvaðan þeir 
koma og finnst sorglegt þegar for-
eldrar ræða það lítið við börnin 
sín,“ bætir hún við. 

Þegar Brynja var þriggja ára 
gömul eignaðist hún systur þegar 
foreldrar hennar ættleiddu tíu 
mánaða stúlku frá Indlandi sem 
hlaut nafnið Líney. „Mér fannst 
æðislegt að eignast systur og 
fannst ég snemma bera mikla 
ábyrgð á henni. Hún var mikill 
grallari og ef hún var sett í 
skammar krókinn á leikskólanum 
okkar í Hafnarfirði heimtaði ég að 
fara með,“ segir Brynja og brosir.

„Ég var alltaf tilbúin að svara 
þegar krakkarnir spurðu af hverju 
ég væri svona brún og fannst ég 
bara skera mig úr á jákvæðan hátt. 
Það var ekki fyrr en í grunnskóla 
sem það komu einstaka athuga-
semdir eins og „fæddistu í klósett-
inu?“. En þá átti ég alltaf mína vini 
sem svöruðu fullum hálsi. Ég hef 
alltaf verið stolt af uppruna mínum 
og þegar ég var tólf ára ákvað ég 
að bæta Mutidha við nafnið mitt, 
en það var nafnið sem blóðmóðir 
mín gaf mér og mömmu fannst það 
mjög fallegt,“ segir Brynja.

Erfið lífsreynsla
Fjölskylduaðstæður Brynju hafa 
breyst mikið í gegnum árin, en 
þegar hún var fjögurra ára skildu 

foreldrar hennar. „Þó svo að pabbi 
væri frá Svíþjóð bjó hann áfram á 
Íslandi. Það var gott samband milli 
foreldra minna þrátt fyrir skilnað-
inn og þau fóru oft með okkur Lín-
eyju í ferðalög saman,“ segir 
Brynja, en foreldrar hennar eru 
nú báðir látnir. Fyrst lést faðir 
hennar, Dan Hansson, og síðan 
móðir hennar Snjólaug Stefáns-
dóttir, þegar Brynja var nítján 
ára.

„Mamma barðist hetjulega við 
krabbamein í þrjú ár. Það var 
vissulega erfiður tími og ég veit 
ekki hvað ég hefði gert ef ég hefði 
ekki átt systur. Bræður mömmu 
voru okkur líka stoð og stytta og 
gerðu allt sem í þeirra valdi stóð 
til að hjálpa okkur Líneyju. Við 
þurftum ungar að takast á við hluti 
sem flestir gera mun seinna á 
ævinni og það var gott að eiga hvor 
aðra að í því ferli, þó svo að við 
höfum tekist mismunandi á við 
sorgina. Auðvitað er auðvelt að 
detta í sjálfsvorkunn og þunglyndi 
yfir því sem hefur gengið á, en á 
vissum tímapunkti ákvað ég að 
láta reynsluna gagnast mér á lífs-
leiðinni, vera ánægð og gera 
mömmu stolta því það er svo margt 
í lífinu sem ég er þakklát fyrir, ég 
er trúlofuð yndislegum manni og á 
bestu fjölskyldu og vini sem hægt 
er að hugsa sér,“ segir Brynja, en 
hún kynntist Axel fyrir fimm árum 
og í dag búa þau í bryggjuhverfinu 
í Garðabæ.

„Við kynntumst í Fjölbrauta-
skólanum í Garðabæ og vorum 
lengi vel bestu vinir áður en við 
byrjuðum saman. Hann er ætt-
leiddur frá Indónesíu svo við áttum 
svolítið sameiginlegan bakgrunn 
hvað það varðar. Okkur langar 
bæði að fara til upprunalanda 
okkar einn daginn og heimsækja 
þorpin sem við fæddumst í. Ég er í 
svolítið sérstakri aðstöðu þar sem 
móðurbróðir minn er sendiherra 
Íslands í Svíþjóð og hafði mikil 
samskipti við Srí Lanka í starfi 
sínu. Hann er því með sambönd 
við fólk úti, sem getur hjálpað mér 
að leita að skyldfólki mínu, og 
hefur boðist til að afhenda því 
pappírana mína þegar ég er tilbúin 
til þess,“ segir Brynja.

Fjallkonan
En hvernig upplifirðu viðhorfið í 
samfélaginu? Hafið þið fundið fyrir 
fordómum í kjölfarið á umræðunni 
um innflytjendur? „Ég get ekki 
sagt að ég hafi orðið fyrir neinum 

fordómum. Einstaka sinnum verð-
um við Axel kannski fyrir því að 
fólk talar við okkur ensku þegar 
við erum tvö saman á veitingahúsi, 
en okkur finnst það bara fyndið og 
höfum húmor fyrir því. Eitt sinn 
þegar ég var að afgreiða í banka 
hrósaði eldri kona mér fyrir hvað 
ég talaði góða íslensku og sagðist 
varla heyra nokkurn hreim og 
Axel lenti einu sinni í því á bíla-
verkstæði að maður talaði lengi 
við hann á taílensku,“ segir Brynja 
og hlær.

„Svo er viðhorf fólks auðvitað 
einstaklingsbundið og ég fann það 
þegar ég var ég beðin um að vera 
fjallkonan í Hafnarfirði árið 2002. 
Bæjarstjórinn hafði samband við 
mig og langaði að brjóta ísinn og 
gera eitthvað öðruvísi. Mér fannst 
mjög gaman að vera fyrsta dökka 
fjallkonan og það virtist vekja 
athygli, því í kjölfarið voru umræð-
ur í blöðum og útvarpi þar sem 
fólk lýsti ýmist yfir stolti eða 
óánægju sinni og það voru greini-
lega skiptar skoðanir á því hvort 
fjallkonan mætti vera af erlendu 
bergi brotin eða dökk á hörund,“ 
segir Brynja.

Fjölskyldan stækkar
Fyrir tveimur mánuðum eignuðust 
Brynja og Axel sitt fyrsta barn, 
lítinn dreng sem heitir Máni Snær. 
„Við vorum búin að ákveða Mána-
nafnið, en Snær er í höfuðið á 

mömmu. Ég vona bara að honum 
verði ekki strítt á að vera svona 
dökkur, en heita eftir hvítum 
snjó,“ segir Brynja brosandi. 

„Ég er ósjálfrátt svo hvít í 
hugsun að þegar mig dreymdi að 
ég eignaðist barn var það alltaf 
hvítt í draumnum. Fólk er líka 
ennþá frekar óvant því að sjá dökk 
börn á Íslandi og spyr oft hvort 
það megi skoða eða koma við Mána 
Snæ þegar við erum í Kringlunni 
og Smáralind. Við grínumst stund-
um með það að við munum þurfa 
að útbúa bækling fyrir hann áður 
en hann byrjar á leikskóla til að 
svara spurningum barnanna um 
hvaðan hann kemur, því hann er 
náttúrlega íslenskur en samt svo 
blandaður,“ bætir hún við.

En kom það einhvern tímann til 
greina hjá ykkur að ættleiða?

„Já, mig langar ofboðslega að 
ættleiða og gefa til baka, því ég 
hefði ekki getað fengið betra líf. 
Okkur Axel langaði samt líka að 
eignast okkar eigið barn og það er 
voðalega gaman að eiga einhvern 
sem líkist okkur, því við höfum 
náttúrlega aldrei getað líkt okkur 
við neinn í fjölskyldum okkar hvað 
útlitið varðar,“ segir Brynja.

„Það er skrýtið að hugsa til þess 
að núna er Máni Snær nákvæm-
lega jafngamall og ég var þegar 
blóðmóðir mín gaf mig frá sér til 
ættleiðingar. Ég gæti ekki með 
nokkru móti hugsað mér að láta 

Mána Snæ frá mér og get ekki 
ímyndað mér hvernig það væri að 
þurfa þess. Þetta er án efa það 
óeigingjarnasta sem nokkur 
manneskja getur gert, að láta 
barnið sitt frá sér svo það megi 
öðlast betra líf,“ segir Brynja að 
lokum. 

Vil gera mömmu stolta
Brynja Mutidha Dan Gunnarsdóttir var ættleidd frá Srí Lanka árið 1985 þegar hún var aðeins tveggja mánaða gömul. Í dag 
hefur hún eignast sitt fyrsta barn með unnusta sínum Axel Ásmundssyni sem er ættleiddur frá Indónesíu og stundar nám í 
rekstrarverkfræði við Háskólann í Reykjavík. Alma Guðmundsdóttir hitti Brynju og ræddi við hana um lífið og tilveruna.

„FÓLK TALAR STUNDUM ENSKU VIÐ OKKUR Á VEITINGASTÖÐUM“ Brynja Gunnarsdóttir með Mána í fanginu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

➜ Í HNOTSKURN
Stjörnumerki: Meyja

Besti tími dagsins: Þegar Axel 
kemur úr vinnunni og við fjölskyld-
an sameinumst í lok dags. 

Uppáhaldsmatur: Sniglar eins 
og mamma hafði alltaf í forrétt á 
jólunum.

Uppáhaldsdrykkur: Pepsi Max.

Diskurinn í spilaranum: B‘Day 
með Beyoncé Knowles.

Draumafríið: Havaíeyjar þar sem 
við Axel trúlofuðum okkur árið 
2006.

Hverju myndirðu sleppa ef þú 
þyrftir að spara?: DVD, bíóferð-
um og Stöð 2.

STAÐREYNDIR UM ÆTTLEIÐINGU
■  Félagið Íslensk ættleiðing hefur 

löggildingu dómsmálaráðu neytis 
til að annast milligöngu um 
ættleiðingar barna frá eftirfarandi 
ríkjum: 

 Indlandi, Kína, Kólumbíu, 
 Tékklandi og Taílandi.

■  Félagið hefur starfað síðan 1978 
og rekur skrifstofu í Reykjavík.

■  Undanfarin ár hafa að jafnaði 
verið ættleidd 20-35 börn af 
erlendum uppruna árlega.

■  Á Íslandi búa nú um 110 börn 
sem ættleidd hafa verið frá Kína.

■  Til Íslands hafa alls verið ættleidd 
um 500 börn fædd erlendis.

■  Erlend yfirvöld leggja áherslu á 
að börnin eignist bæði móður 
og föður þannig að takmarkaðir 
möguleikar eru fyrir einhleypa að 
ættleiða frá útlöndum. Má búast 
við að biðtími sé mun lengri en 
hjá hjónum.

■  Helstu kröfur íslenskra stjórnvalda 
eru eftirfarandi:

 1. Umsækjendur séu 25-45 ára. 
 2. Andlega og líkamlega hraustir. 
 3. Hafi ekki sakaferil.
 4. Geti framfleytt fjölskyldu með 

góðu móti. 
 5. Giftir umsækjendur hafi verið í 

sambúð  í a.m.k. þrjú ár.  
 6. Fyrir umsækjendur í óvígðri 

sambúð er gerð krafa um minnst 
fimm ára sambúðartíma. 

■  Einhleypir geta fengið forsam-
þykki til ættleiðingar ef sérstak-
lega stendur á og ættleiðing er 
ótvírætt talin barninu til hags-
bóta.

■  Fjöldi barna var áður ættleiddur 
frá Kóreu, Indónesíu, Gvatemala 
og Srí Lanka; þau fyrstu eru nú 
að nálgast fertugt.

  

 Upplýsingarnar eru teknar af 
heimasíðu Íslenskrar ættleiðing-
ar, www.isadopt.is.
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Einn þeirra bíla sem athygli vöktu þar sem þeir 
stóðu á Tjarnarbrúnni í Reykjavík á þjóðhátíðar-
daginn var Oldsmobile af árgerð 1958. Sá er 
allur upprunalegur, meira að segja lakkið. 
Eigandi hans er Pétur Karl Pétursson.

„Ég keypti þennan bíl 19. maí í vor þannig að ég er 
bara búinn að eiga hann í rúman mánuð,“ segir 
Pétur ánægður þar sem hann stendur við að pússa 
og bóna dýrgrip af Oldsmobile-gerð. „Bíllinn er 
fyrst skráður 1. júlí 1958, þá í Ohio í Bandaríkjun-
um, en kom hingað til lands 1999, þá fluttur inn af 
Sigursteini Þórssyni á Akureyri,“ heldur hann 
áfram söguna og kveðst hafa keypt kaggann af Agli 
Matthíassyni.   

Oldsmobile vegur tvö tonn og er með 305 hest-
afla, 8 strokka vél. Bíllinn hans Péturs er af árgerð 
1958, hann er einkar vel með farinn og allur upp-
runalegur. Einungis ekinn 45 þúsund mílur frá upp-

hafi, eða rúma sjötíu þúsund kílómetra. „Notkunar-
leysi er það sem helst háir honum og lýsir sér í 
ýmsum stirðleika,“ segir eigandinn, sem ætlar að 
gera sitt besta til að liðka hann eitthvað til. „Þetta 
er samt ekki bíll sem maður keyrir nema þegar 
veður er gott enda er hann ekki minn aðalbrúkunar-
bíll, heldur bara til að nota á sunnudögum. Ég er 
einu sinni búinn að skreppa á honum á Selfoss, það 
er lengsta ferðin hingað til,“ segir hann og kveðst 
ekki vilja vita hversu miklu bensíni hann eyði á 
hundraði. 

Pétur, sem var starfsmannastjóri hjá borgar-
verkfræðingi í tuttugu ár, er nú kominn á eftirlaun. 
Því kveðst hann hafa nægan tíma til að dunda við 
það sem hann langi til eins og að snúast kringum 
sína veglegu bifreið. Skyldi hann hafa átt fleiri 
svona kagga um ævina? „Ekki seinni árin og engan 
svona verklegan. En mig hefur lengi langað í svona 
bíl og alltaf gefið þeim auga þegar þeir hafa orðið á 
vegi mínum.“ gun@frettabladid.is

Þetta er bara bifreið til 
að nota á sunnudögum

„Mig hefur lengi langað í svona bíl og gefið þeim auga þegar ég hef getað,“ segir Pétur og keppist við að pússa sinn gamla Olds-
mobile. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

100% fjármögnun

Opið í dag frá kl. 12 - 16

Tómstundahúsið  •  Nethyl 2  •  sími 587-0600  •  www.tomstundahusid.is

Nýkominn 

HPI Savage XL 
fjarstýrður bensín torfærutrukkur, 
sá stærsti og öfl ugasti til þessa. 

SYNGJANDI ENGLAR
Drengjakór Reykjavíkur er 
nýkominn heim úr kórferð til 
Barcelona. 
FERÐIR 3

LÍFLEGT SUMAR
Túrkísblár og aðrir 
sterkir litir verða 
áberandi í sumar.
TÍSKA 4
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Keppni í enduro-torfæruakstri 
mun fara fram í dag í Bolöldu, 
gegnt Litlu kaffistofunni.

Þetta er ein fjölmennasta keppni 
mótorhjólamanna hér á landi og í 
fyrra tóku þátt um 500 keppendur. 
Véla- og íþróttaklúbburinn, betur 
þekktur sem VÍK, stendur fyrir 
þessari keppni, sem er haldin í 
tengslum við þrjátíu ára afmæli 
klúbbsins. 

„Við höfum verið að gera upp 
svæðið og betrumbæta það síðustu 
tvö ár og getum vel tekið á móti 
fjölda fólks,“ segir Hrafnkell Sig-
tryggsson, formaður VÍK. Mark-
miðið er að hafa gaman og halda 
skemmtilega keppni. Þolaksturs-
keppnin stendur frá klukkan 18.01 
til 00.01 og er hægt að vera  einn í 
liði og upp í þrír saman og þá skipt-
ast menn á að hjóla hringinn, sem 
er fjórtán kílómetrar. Tónlist verð-
ur í gangi auk þess sem ýmsir sölu-
aðilar sýna sínar vörur. 

„Dagskráin mun hefjast klukkan 
11.00 þar sem yngstu ökumennirn-
ir keyra í sérhannaðri barnabraut, 
en þeir sem eru lengra komnir 
keyra í stóru brautinni. Samhliða 
því mun fara fram skemmtikeppni 
í ýmsum flokkum til kynningar á 
íþróttinni og þátttakendum til 
skemmtunar. Meðal annarra atriða 
verður keppni í kvennaflokki og 
einnig verður keppt á fjórhjólum í 
mótorkross-braut. Sú keppni er 
haldin nú í fyrsta sinn og verður 
afar spennandi að fylgjast með 
hvernig til tekst,“ segir Hrafnkell. 

Alls hafa um tvö hundruð manns 
skráð sig í þolraunakeppnina og 
um sextíu munu taka þátt í dag-
skránni þannig að á svæðinu verð-
ur mjög fjölmennt á keppnisdag-
inn. 

Aðgangur er ókeypis og allir 
eru hvattir til þess að leggja leið 
sína í Bolöldu og sjá unga sem 
aldna keppendur leika listir 
sínar.

mikael@frettabladid.is

Keppendur á öllum aldri

Hrafnkell Sigtryggsson lofar skemmtilegum degi sem allir ættu að hafa gaman af.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Mótorhjólin sjást mikið á götunum, sérstaklega yfir 
sumartímann. Nauðsynlegt er að passa sig og vera vel á 
varðbergi í umferðinni því oft fer lítið fyrir mótorhjólun-
um og bílstjórar sjá þau jafnvel ekki.

Bremsuhlutir
í alla jeppa
og pickupa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík

Sími: 517 5000

Diskar
Klossar
Dælur
Borðar

Ísetningarþjónusta
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Ferðaval ehf. leggur áherslu á að 
vera með litla yfirbyggingu sem gerir 
okkur kleyft að bjóða betri verð sem 
samræmist ríkri áherslu á frábæra 
þjónustu við viðskiptavini okkar. 

Verið hjartanlega velkomin,
starfsfólk Ferðavals ehf.

Nýtið ykkur þessi frábæru

tilboð í byrjun sumars!

Tilboðsverð gilda til og með 27. júní.

Opið 10 - 20  virka daga
laugardaga og sunnudaga 12 - 17

Eigum einnig úrval af notuðum 
vögnum á mikið lækkuðu verði
Tilboð þessi gilda ekki með öðrum tilboðum.
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Drengjakór Reykjavíkur er ný-
kominn heim úr velheppnaðri 
kórferð til Barcelona.

Kórinn hefur áður farið utan að 
syngja og í ár varð Spánn fyrir 
valinu. Þrjátíu og einn drengur, á 
aldrinum átta til þrettán ára, var 
með í för ásamt tíu manna föru-
neyti. „Ferðin gekk mjög vel, 
góður rómur var gerður að söng 
drengjanna og stóðu þeir sig með 
prýði,“ segir Friðrik S. Kristins-
son stjórnandi kórsins. 

Byrjað var á því að fara til 
Bessastaða þar sem drengirnir 
sungu fyrir forsetann. Að því 
loknu var haldið til Spánar í viku-
dvöl. „Við komum svo heim 14. 
júní síðastliðinn,“ segir Friðrik. 
„Þetta var heilmikil menningar-
ferð. Ásamt því að syngja kynnt-
ust drengirnir landi og þjóð.“ 

Dagskráin var þétt hjá hópnum. 
Farið var í dýragarð og á strönd-
ina. Gaudí-safnið og Güell-garður-
inn skoðaður, vatnagarður heim-
sóttur og svo var sungið í Santa 
Maria del Pi kirkjunni í miðborg-
inni, í Monserrat klaustrinu og 
útitónleikar haldnir á Plasa del 
Rei. „Þetta var í alla staði vel 
heppnuð ferð og drengirnir stóðu 
sig vel,“ segir Friðrik, en kjörorð 
kórsins eru: Syngja eins og englar, 
hegða sér eins og herrar og leika 
sér eins og strákar.

Drengjakór Reykjavíkur var 
stofnaður árið 1990 og hefur aldrei 
verið eins fjölmennur og nú. Í 
vetur voru 35 drengir í stóra kórn-
um og tíu í undirbúningsdeildinni. 
„Næsta haust bætist undirbún-
ingsdeildin inn í stóra kórinn og 
nýir drengir koma inn í undirbún-
ingsdeildina. Það er því óhætt að 
segja að kórstarfið sé öflugt um 
þessar mundir,“ segir Friðrik. Inn-
tökupróf fyrir næsta haust fara 
fram í lok ágúst, en starfsemi 
kórsins fer fram í Hallgríms-
kirkju. „Upphaflega starfaði kór-
inn í Laugarneskirkju og hét þá 
Drengjakór Laugarneskirkju en 
átti líka nafnið Drengjakór 
Reykjavíkur. Þegar við fluttum 
okkur yfir í Hallgrímskirkju 
héldum við Drengjakórsnafninu,“ 
útskýrir Friðrik. 

Stóri kórinn æfir tvisvar í viku, 
tvær klukkustundir í senn en 
undir búningsdeildin æfir einu 
sinni í viku. Ein messa er sungin í 
kirkjunni í mánuði og á annan í 
jólum, svo eru haldnir jóla- og vor-
tónleikar.

„Við höfum verið í samstarfi við 
Karlakór Reykjavíkur og sungið 
með þeim á tónleikum. Karlakór-
inn er hálfgerður verndari 
drengjakórsins, við lítum á hann 
sem stóra bróður,“ segir Friðrik, 
en hann stjórnar báðum kórum.

klara@frettabladid.is

Syngjandi englar í 
suðrænni borg

Ferðin var líka menningarferð en drengirnir skoðuðu Güell-garðinn.

Slakað á eftir tónleika í Santa Maria del 
Pi-kirkjunni.

Útitónleikar á Placa del Rei sem heppnuðust mjög vel. Að sögn Friðriks stóðu 
strákarnir sig með mikilli prýði.

Friðrik segir ferðina hafa verið vel 
heppnaða. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferðabækur er gott að skoða áður en farið er til útlanda. 
Gaman að kynna sér áfangastaðinn, menningu landsins sem 
verið er að fara til og áhugaverða staði sem vert er að skoða. 

Hálendisvegir landsins eru 
flestir lokaðir enn vegna aur-
bleytu.

Allur akstur er bannaður á vel-
flestum hálendisvegum og leiðum 
sem yfirleitt eru bara færar að 
sumarlagi. Því veldur hætta á 
vegaskemmdum vegna aurbleytu 
og eðju. Þó er búið að opna veginn 
milli Eldgjár og Landmannalauga 
á Fjallabaksleið nyrðri, einnig 
vegina um Kjöl, Kaldadal og 
Arnarvatnsheiði.  

Vegagerðin gefur vikulega út 
kort yfir ástand fjallveganna og 
kemur það út á fimmtudögum 
fram eftir sumri á meðan ein-
hverjir vegir eru lokaðir. Þessum 
kortum er meðal annars dreift til 
ferðaþjónustuaðila, á bensín-
stöðvar og víðar. Á vef Vegagerðar-
innar www.vegagerdin.is er hægt 
að fylgjast nánar með færðinni. 
 - gun

Akstur víða 
bannaður

Aurbleyta er víða á hálendinu enn.
FRÉTTABLAÐIÐ/EDDA

BÍLALEIGUBÍLAR

SUMARHÚS Í DANMÖRKU

Sumarhús
Útvegum sumarhús í 
Danmörku af öllum stærðum

Fjölbreyttar upplýsingar á
www.fylkir.is

LALANDIA -  Rødby
Lágmarksleiga 2 dagar.

LALANDIA -  Billund
Nýtt frábært orlofshúsahverfi 

rétt við Legoland.

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.

Allra síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu sætunum til Montreal 6. og 13. júní. Þetta 

er einstakt tækifæri til að njóta lífsins í þessari stórkostlega spennandi borg sem 
er önnur stærsta borg Kanada. Í borginni mætast gamli og nýi timinn, rík sagan og 

iðandi nýbreytnin á einstaklega skemmtilegan hátt. Það er frábært að skoða sig 
um, versla og njóta lífsins í Montreal; fallegar byggingar, endalaust úrval verslana 

og veitingastaða og mjög hagstætt verðlag. Gríptu tækifærið og smelltu þér til 
Montreal og njóttu þess besta sem þessi spennandi heimsborg hefur að bjóða. 



[ ]Taska er fallegur og nauðsynlegur fylgihlutur til að geyma 
ýmiss konar hluti í. Snyrtidót, sími og lyklar, allt þetta viljum 
við hafa í henni. Því er gott að velja rúmgóða tösku svo allt 
okkar dót komist fyrir.

Sumartískan er sannarlega litrík 
og sumarleg þetta árið. Fatahönn-
uðir voru ekki að deyfa litina á 
vortískusýningunum og neonlit-
brigði voru áberandi.

Sterkir litir voru áberandi á vor- og 
sumartískusýningunum. Fatahönn-
uðirnir voru ófeimnir við að nota 

sterkustu litbrigðin á litaspjaldinu. 
Elektróblár, skærfjólublár, blóð-
rauður og grípandi neonlitir svo 
sem grænn, appelsínugulur, 
gulur og bleikur voru vinsælir. 
Konur ættu því ekki að vera 
feimnar við að draga fram 
skærustu flíkurnar í skápnum, 
enda fátt sumarlegra.

mariathora@frettabladid.is

Skærlitt sumar

Derek Lam.
Milla Jovovich klæddist skærbláum kjól á Cannes-
hátíðinni. NORDICPHOTOS/GETTY

Þórdís Helgadóttir vann ný-
lega til hárgreiðsluverðlauna 
í flokki afburðastjórnenda á 
hátíð sem hefur skipað sér sess 
sem eins konar óskarsverð-
launahátíð hárgreiðslufólks.

Um 3.000 hárgreiðslustofur frá 22 
löndum voru tilnefndar til verð-
launa á Global Salon Business 
Award-hátíðinni sem haldin var í 
þriðja sinn dagana 7.-9. júní síð-
astliðinn í Hollywood. Veitt voru 
verðlaun í fjórum flokkum og 
hlaut Þórdís verðlaun í flokki 
afburðastjórnenda.

Þá hlaut Sigrún Ægisdóttir á 
Hár Sögu einnig verðlaun á hátíð-
inni í hárgreiðslustofuflokki.

„Ég hugsa að það sé ákveðið 
afrek að við skulum hafa staðið 
þarna tvær frá Íslandi á sviðinu. 
Sérstaklega í ljósi smæðar lands-
ins,“ segir Þórdís sem hefur rekið 
hárgreiðslustofuna Hárný í Kópa-
vogi síðan 1990.

Hún segir verðlaunin hafa 
gríðar lega þýðingu fyrir erlendar 
stofur en að á Íslandi eigi keppnin 
eflaust eftir að greypast fastar í 
huga fólks. „Þetta eru þó með virt-
ustu verðlaunum sem hægt er að 
fá í hárgreiðslu,“ segir Þórdís.

- ve

Virt verðlaun í höfn
Hátíðin sem Þórdís hlaut verðlaun á fór nú fram í þriðja skipti en Paula Kent 
Meehan, stofnandi Redken, kom henni á fót.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



SMÁAUGLÝSINGAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

COLEMAN CHEYENNE 12 Feta, árg 
7/1999, Vaskur, Gas eldavél, Sólarsella, 
Rafgeymir, Svefnpláss fyrir 8, Markísa, 
Verð 750.þ Nánari uppl á www.arnar-
bilar.is rn: 111292 S: 5672700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Renault Traffic ‘04 ek. 141 þ. Mikið yfir-
farinn sem nýr. Yfirtaka á einkaleigu 45 
þ. á mán. S. 860 6227.

Benz E-270 cdi 2004 ek.110þ 100% lán 
GSM:825-6163

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

Pugeot 306 1.6. árg. ‘98. Ek. 95 þ.km. V. 
150 þ. Uppl. s. 857 6264

Fæst á yfirtöku!!!!!!!
Mazda rx8 High Output árg 04“ ekinn 
46 þ. 6gíra, leður, lúga bose hljómkerfi, 
umboðsbíll, aðeins 2 eigendur. Uppl. í 
síma 857-7245.

2 milljónir í afslátt!!
Range Rover 4.4 vogue árg 02“ ekinn 
83 þ. ssk með öllu. Verð 550þ + yfirtaka 
3.4m (listaverð B&L er 5.9m) Uppl. í 
síma 857-7245.

MMC Pajero árg. ‘00. Ek. 160 þ., 33“, 
2,8 t.di. Bsk., leður, m. toppl. V. 1280 þ., 
áhv. 820 þ. Uppl. s. 863 0304.

Santa FE til sölu !!!! Yfirtaka 2,600,000,- 
Árg. 2006. Bíllinn er í ábyrgð hjá B&L. 
Ekinn 41.000 km. Uppl. í s. 695 2700

Subaru Legacy árg. 06. Bíllinn er ek. 
57.000. V. 2.390.000 áhv. 1.860 þ. 
Frábær bíll í toppstandi, sem eyðir 
litlu. Uppl. í s. 849 4093 & 482 2273 
á kvöldin.

Benz Sprinter 416 árg. ‘04 ek. 74.500 
km. burðargeta 2300. Rafmagn í rúðum, 
speglum, spólvörn, skriðvörn, þjófavörn, 
Vibasto olíu miðstöð, bakkmyndavél. V. 
3.250 þús. möguleiki á skipti á minni 
sendibíl. S. 899 9485.

Suzuki Swift árg. ‘07. Spoiler, dökkar 
rúður. Sumar og vetrardekk á álfelgum. 
Uppl. í s. 848 3700.

Til sölu Land Cruiser 70, árg. ‘88. Ek. 219 
þ. Uppl. í s. 821 5242.

BMW 520 TDI Sport STW 
Megatilboð 

Árg. ‘03 sk. ‘09 Ek. 189 þ. síma, DVD, 
16“ felg. Listav. 2,5 m. Tilboð 1.390 m. 
Skipti á ódýrari. S. 844 8606.

Til sölu Yaris T-Sport. 09.05. Ek. 48 þ. 
Ásett v. 1.690. Uppl. í s. 842 5330 & 
557 1038.

Til sölu Ford MUSTANG GT (500 HÖ) 
árg. ‘95 Hvítur 5000cc 5g 1450 kg 2 
dyra, körfustólar og fl. s. 662 0080.

Hyundai Starex H-1, 7 
manna, 4x4, diesel

Skr. 01/02, ek. 103 þús. Ný heilsárs-
dekk, dráttarkúla, bsk, 5 gíra, hátt og 
lágt drif.Ásett verð 1.550.000.- tilboð kr. 
1.250.000.- Uppl. í s. 820 3206.

FORD ESCAPE CHOICE ekinn 80þ 
sskj skoðaður Fæst á yfirtöku uppls 
8620279

BMW 540i touring
Ssk, 4,4L V8, Ek. 198 þ. fyrst skr. 7/02 og 
á Ísl. 9/06. Allur mögulegur aukab. fylg-
ir, s.s. Sat. Nav. System, 6*CD, svört leð-
urinnrétting og viður í mælaborði. 19“ 
M5 álfelgur 235*35*ZR19 dekk. +17“ 
álfelgur m/ vetrar-og sumardekkjum. 
Sk. jún. ‘08. Snyrtilegur, vel viðhaldið 
og flottur. Ásett verð 2,95 millj. Ákv. 2,0 
millj. Uppl. í s. 864 6434.

Volkswagen Polo. ekinn 112.000km. 
Áhvílandi 492.000-kr. Fæst á yfirtöku á 
láni + 50.000-kr. út. Afborganir á mán-
uði 17.000-kr. Uppl. í síma 821 6584

Vantar þig ódýran bíl í toppstandi? Til 
sölu Honda Civic ‘95. S. 846 2868, 
Berglind.

Lexus IS200 Limited 5/2004 ekinn 92 
þús km, leður, spoilerkit, xenon, ofl. 
Ásett verð 2.290 þús. ATH skipti á ódýr-
ari. Nánari uppl. í síma 664-8004.

Pajero GLSi ek. 116 þ. með öllu. Ath 
skipti. Verð 2490 þ. S. 899 3729.

Til sölu Subaru Impresa Turbo. DH018 
(Gamli 555) Upplýsingar í síma 895 
6411, Jón

Chrysler Cirrus ‘98, 2,5 ssk, nýl. tíma-
reim. Verðhugmynd 400 þús. Uppl. í 
s. 898-5141

MB Sprinter 316 CDI 4x4
04/2003, ek. 93.700 km, fjórhjóladrif-
inn, skráður 3ja manna, loftkæling, hátt 
og lágt drif, 100% driflæsing í afturdrifi, 
dráttarbeisli. Hægt er að skrá bílinn 
sem vsk bifreið! Verð 3.351,000 + vsk. 
Uppl. í s. 821 1170.
 Enta ehf - Bakkabraut 5a -
 200 kopavogur 
 www.enta.is

Mustang GT 2006, umboðsbíll í ábyrgð, 
skráður sept.2006 til sölu. Ekinn aðeins 
11.300km.eins og nýr. Aukabúnaður: 
álfelgur, Shaker 1000 hljóðkerfi, 5 gíra 
sjálfskipting o.fl. Bein sala. Sími 696 
6566.

-Sérlega sparneytinn -
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.

Grand cherokee limited v8Árg. 95 ek. 
105 þús. mílur Nýsk. ‘09. Leður, rafm. í 
öllu, fjarstart samlæsingar. Verð 280 þ. 
Uppl. í síma 848 4320.

Til sölu Nissan árg. ‘97. Diesel 2.5, ek. 
285 þ. Verð 350 þ. Uppl. s. 847 5083

Til sölu Toyota Corolla ‘95. Ek. 230 þ. 
Verð 125 þ. Uppl. s. 863 6303

Mazda 323 F 1.8, árg.’96, ek. 146 þ.km. 
Sk. ‘09. Topplúga, álfelgur, CD S. og 
v.dekk. V. 170 þ. Uppl. s. 692 1416

Toyota Yaris ‘99. Mjög gott eintak, ek. 
110.000. Skoðaður. án ath. Aðeins Kr. 
420.000. Uppl. í s. 897 7756 & 861 
1068.

Tilboð 270 þús.
VW Golf SR 1600, ek. 155 þús, árg ‘98, 
rafmagn í öllu, topplúga, 16“ álfelgur, 
DVD, þjófav.Lítur vel út að utan sem 
innan. Lisaverð 400 þús, tilboð 270 þ. 
S. 821 4111

E55 AMG V8 Comressor, 476 hp, árg. 
‘03, ek. 93 þ. 20“ felgur. Loftp.fjöðrun. 
ofl ofl. Tilboð óskast. S. 844 5868.

Toyota Hilux diesel Turbo Interc. ‘98 ek. 
240 þ. 38“ br. léttmálmsfelg. Gott ein-
tak, v. 1190 þ. Honda CBR 1000Repeol 
‘05 ný dekk, pilot power, flækjur of 
kraftpúst Power Comander v. 1150 þ.K-
awasaki KZ250F ‘07 v. 650 þ. 4 gata 16“ 
álfelgur á 40 þ. Uppl. í s. 694 8448.

Auðveld kaup!!! Til sölu Toyota Auris 
‘07. Ekinn 5000. Aukahl. dökkar rúður. 
Yfirtaka á láni. Uppl. 6637721

Til sölu Lincon Mark LT árg. 2006 
ek. 33.000. Fallegur bíll, svartur með 
öllum þægindum,leðursæti, topp-
lúga, Webasto miðstöð og dráttarkúla. 
Umboðsbíll frá Brimborg, einn eigandi. 
Verð 3.400.000.-kr. Uppl. í s:8977445

Til sölu Nissan Primera ‘00 v. 380 þ. 
Toyota Carina ‘96 þarfnast smá lagfær-
ingar. Toyota Corolla ‘97 góð í varahluti 
með bilaða vél. Opel Astra 1.2 ‘99. . S. 
897 4673.

Einn sparneytinn
Til sölu Toyota Yaris árg. ‘03 ek. 53 þús. 
Ásett verð 850 þús. fæst með yfirtöku á 
láni ca. 720 þús. Afborgun um 18 þús. 
per. mán. Uppl. í s. 861 5215.

Ford Focus station árg. ‘99. V. 350 þ. 
Uppl. í s. 770 3596.

Yndislegur vinnubíll, subaru Impreza 
‘98. V. 250 þ. Isuzu Trooper, disel. ýmis 
skipti á traktor. V. 1 millj. Yaris ‘04, fæst 
gegn yfirtöku láns + gamlan bíl, traktor 
eða bát. Uppl. í s. 865 6560.

TILBOÐ! Subaru Impreza ‘99 ek. 111 
þús. er í toppstandi. Ný dekk. S. 848 
3717.

Subaru Forester árg. 2003, sjálfsk. 
keyrður 105 þús. Fæst gegn yfirtöku 
láns. Uppl. í sima 8491865

Yfirtaka láns
Til sölu 7 manna Opel Safira árg. ‘03 ek. 
85 þ. Verð aðeins 585 þ. ATH það vantar 
líknarbelgi að framan. S. 840 0874.

Skodi octavía 2000 árg ekin 153þús. 
beinskiptur í góðu ástandi verð 500þús 
fleiri upplýsingar í s:696-8516

RANGE ROVER Til sölu. Árg. 1999. Einn 
með nánast öllu. Biluð vél (Hedd) 
Díselbíll. TILBOÐ ÓSKAST Uppl. í síma 
8691625

Til sölu Mazda 323 árg. ‘99 sjsk. ek. 105 
þús. sk. ‘09. Mjög góður og sparneytinn 
bíll. Listav. 490 þús. tilboð 350 þús. S. 
690 1953.

Nissan Almera ‘99 ek. 110 þ. v. 180 þ. 
Ford Explorer ‘96 v. 220 þús. S. 690 
1433.

Til sölu Corando árg. ‘98 ek. 203 þ. ssk. 
Góður bíll, þarfnast smá lagfæringar. 
2.9 diesel. Túrbína og interc. Fæst á 
yfirtöku ca. 280 þ. Firsta afb. í águ. S. 
894 2009.

 0-250 þús.

Audi Q7 Árg.’07, V8 Diesel. tilboð óskast 
í yfirtöku á rekstrarleigu. Upplýsingar 
veitir Marías í síma 893 4295

Vw Touareg Árg.’05, V6 Diesel, til-
boð óskast í yfirtöku á rekstrarleigu. 
Upplýsingar veitir Marías í síma 893 
4295

Citroen X-sara station. Árg’01 ek. 103þús. 
Verð 250þús. staðgr. Dráttarkúla. Vel 
með farinn og góður bíll. Uppl. í s. 
895 9530

Peugeot 406 ‘97 ek. 152þ. Þarfnast smá 
lagfæringa. Tilboð óskast. S 897-3227

MMC Space Gear 95 ekinn 200þ v. 
250þ Flottur 7 manna bíll. Ný tímareim 
S 8930750, 7702827

Opel Astra ssk. ‘98 ek. 102 km sk. ‘06 
þarfnast lagf. Sumar/vetrardekk fylgja 
150 200 þús. S. 867 6664.
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Hyundai Accent árg. ‘98 ek. 108 þ. Gott 
eintak. Sami eigandi frá 2000. Verð 150 
þ. S. 862 4200.

óska efitir að kaupa nýlega skellinöðru 
í góðu lagi hringið í síma 6936630 eða 
senda email á elisvk@gmail.com

Til sölu Musso 98 árgerð á 31 tommu 
dekkjum óskoðaður þarfnast smá lag-
færingar einnig Polo 99 árgerð bilaður 
fimmtigír en í ágætis standi ekki skoð-
aður. Uppl í síma 691-4985.

Til sölu Toyota Corolla XLi ‘94. Verð 50 
þ. Uppl. í s. 892 4996.

Gott eintak
Til sölu Toyota Corolla XLi árg. ‘94, ek. 
aðeins 120 þ. km ssk., og nýsk. Fallegur 
og vel með farinn bíll. Stgr. v. 190 þ. S. 
617 7111.

 250-499 þús.

VW passat. Árg. ‘98. Bsk Allt nýtt í 
bremsum. Sumar og vetrardekk á felg-
um. Nýskoðaður í fínu standi. Verð 
320þús. Upplýsingar í síma 8225106

Toyota Avensis árg 98 ekinn 160 þ. 
Góður bíll ný skoðaður. V. 500 þ. Uppl. 
660-3430

Landrover Freelander ‘99 ekinn. 88þ. 
Tilboð óskast. S. 8973227

Avensis 1800 sjsk, 1999 ekinn aðeins 
130 þús. skoðaður’09. Góð kaup! Uppl. 
6640840.

Fellihýsi Til sölu Coleman Taos ‘97 
Fortjald og Sólarsella verð 450 Þús.
Uppl.s.896 5056

 500-999 þús.

Dodge Ram’95 , e 111Þ. Bensín. mjög 
vel með farinn. ný 35“ dekk V:790þ. 
s8669581

Veiði-jeppi Explorer’00 sk09 ek117þkm, 
leður, áhv 475 Tilb kr.790þ s6947597

Kia Sportage ek.70þús.nýskr:26.
6.2002,beinsk,1998cc,bensín,4x4.
Ný dekk,álfelgur.590þús kr.Yfi-
rtaka(50%Isk50%Erl.afb.30þús á 
mán,19 gr.eftir) eða greiðsla.S:867-
2703

MMC Lancer 1999. Ekinn aðeins 58 þ. 
verð 300 þ. Uppl. s. 858 2703

Til sölu Camper ‘98 árg. á amerískan 
pickup. Lítur mjög vel út. Allt til stað-
ar, klósett, ísskápur og miðstöð. Verð 
900þús uppl. í síma 894-6833

 1-2 milljónir

Landcrusier 90 gx til sölu. 06/01 ekinn 
119,000 km. commonrail vél, 33“ hækk-
un, dráttarkrókur . verð 1.980,000. uppl.
síma 862.2666.

Til sölu fallegur Ford Focus, 5 dyra 1.6 
47þkm. Verð 1.200þús. Sími 856-7101

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði 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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

TIL sölu einstaklega vel með farinn 
Passat 1,8T sed. sjálfsk, topplúga o.fl 
ek.43.þús á tilboði 1,9 mil. ákv.1,7 
REYKLAUS B’ILL uppl.í síma 8602124

 2 milljónir +

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði 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 reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Subaru Legacy Lux árg 2007 silfur-
grár, ekin 27.000 km sjálfskipting, fæst 
gegn yfirtöku á láni 2,890.000,- kostar 
nýr 3,770.000.- Aukabúnaður við Lux 
útgáfu, dráttarkúla Uppl sími 898 8583

Porsche Boxster,árg 2000. Áhvílandi 
2,1m. Skipti skoðuð. Sími 6637499.

 Bílar óskast

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

Óska eftir eyðslugrönnum fólksbíl 
á 100-200 þús. Má vera með body 
skemmdir. S. 847 1350.

Peugeot 407 dísel óskast. Verður að 
vera beinskiptur. Staðgreiðsla í boði. 
S: 661-6800

Óska eftir ódýrum helst ssk. bíl á 
verðbilinu 20-10 þ. Uppl. í s. 847 
6094 & 481 1620.

Óska eftir skoðuðum bíl á verðbilinu 
50-100 þús. Uppl. í s. 692 0859.

Vil kaupa Vw Polo 1000 c.c. á 120 þús 
kr. stgr. Sími til sunnudagskvölds 567 
2173 Halldór

óska eftir að kaupa Toyota LC 100 eða 
120 eða Toyota Hilux. Er með Suzuki 
Grand Vitara árg. ‘01 ek. 71. þús (listav. 
1,2-1,4 millj.)+ 2,5-3 milljónir . Uppl. í 
S:696-9469

 Jeppar

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

Til sölu Ford F350. Kingranch, árg. ‘04. 
Mjög vel farinn bíll, ek. 50 þ.km. Áhv. 
hátt gott lán. Fæst gegn yfirtöku + vsk. 
Uppl. s. 844 5428

Toyota Land Cruiser VX árg. ‘97, diesel. 
ssk. V. 920 þ. S. 659 4403.

BMW X5 árg 2001 ekinn 78.000 km 
vel búin og fallegur bíll. Ath skipti 
V. 3.000 þ. Mikill stagreiðsluafsláttur. 
Uppl. 660-3430

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ
Til sölu fallegur Nissan Terrano II Árg. 
‘98, ekinn 146 þ. 7 manna 31“ dekk. 
Verðlista verð 890 þ. Tilboð 490 þ uppl. 
í s. 898 5254.

Toyota Land Cruiser 120 GX - 2005 
árgerð - 35“ breyttur  Mjög fallegur 
og vel með farinn bíll, ekinn aðeins 
39 þúsund km. Dráttarkrókur, álfelgur, 
xenon, filmur, loftkæling, reyklaus bíll.  
Verð 5.450 þús, áhvílandi 4.100 þús. 
Uppl. í síma 897-6464

Toyota Land Cruiser 120 GX dísel 
Sjálfskiptur,Árg. 2004, ek. 67 þ.km, gott 
staðgreiðsluverð. Skoða uppítöku S: 
8212857

1.500.þ í afslátt 100%yfir-
taka á erl.láni!!!!

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek 
102.þ km einn með öllu umboðsbíll 
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74.þ uppl í 
844-0542

til sölu nissan primera 97uppl 8941115 
ekinn 95 000 km mjög góður bíll ný 
skoðaður

MBenz1117 árg 1987 25manna 
ekinn580þúsGóður bíll.Tilboð óskast 
ýmis skipti koma til greina.Uppl í síma 
8936633

LandCruiser stuttur bensín 1988. 
Ekinn 202 þ. Nýl. 32“ dekk. 140 þ. S: 
8242182.

BMW 740i árg 1998 ekinn 200þús 
yfirtaka á láni ca 870000 er til sýnis hjá 
Höfðahöllini

TILBOÐ 170 ÞÚS.
MMC Pajero V6 3000, árg. ‘93, ek. 230 
þús. sk. ‘09. Í fínu standi. Ódýr 7 manna 
fjölskyldubíll. Uppl. í s. 821 4111.

Suzuki Sidekick 4x4 ‘96
Ekinn aðeins 70 þ.km. Í toppstandi, 
smurbók, ekkert ryð. Góð dekk, Sk. 
‘09. Ásett 490 þ. eða 390 þ. stgr. S. 
848 9870

VOLVO PENTA Vantar 4 strokka Volvo 
Penta vél. Uppl. Síma 8605265

7 herb, 164 fm íbúð, þar af 4 svefnh. 
til leigu. Í sundahverfi 104, stutt í alla 
þjónustu. Langtímaleiga, leiguverð 
170þ. á mán. Uppl í s: 8474593

Íbúð til leigu á góðum stað í Hafnarfirði. 
Íbúðin er 60m² á 3.hæð,geymsla fylgir 
og sameiginlegt þvottahús. Áhugasamir 
hafið samband í síma: 697 5785 eða 
869 9109

 Pallbílar

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.island-
us.com

Travel Lite Pallhýsi
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

Pickup/Jeppi. Til sölu L200 árg. ‘04 ek. 
143 þ. Verðh. 1700 þ. Áhv. 780 þ. Skipti 
á japönskum diesel jeppa. Milligjöf 0-2 
milj. S. 864 7100.

 Sendibílar

Verktakar, Athafnamenn
9 sæta Volkswagen Transporter árg. 
‘2005, 4x4 disel ekinn 108þkm O.K 
Varahlutir s 696-1050 okspares@sim-
net.is

 Hópferðabílar

Ford Econline ‘04 6.0 l 14 manna,38“ 
breyttur.Eins og nýr.V 6,2m.Einnig ‘01 
bíll 7,3l 14 manna 35“breyttur lítur 
einnig mjög vel út.V2,8.Uppl 8920124

Scania berkhof axial 70 ‘01 til sölu 
vegna breytinga í rekstri 53sæti vel 
búinn 12rm lestir á sama stað óskast td 
23 sæta sprinter eða sambærilegt uppl. 
í s: 840-1540

Benz-Neoplan árg’87, í fínu standi,ek 
830 þús, 33 sæti, Verð kr. 800 þús, 
skoða öll skipti. Uppl. 899-1275

 Vörubílar

Vagnasmiðjan auglýsir:
Eigum á lager hina grimmsterku 
Íslands-grjótpalla úr Hardox 450 og 
Domex stáli. Þyngd með sturtugrind 
og tjakk aðeins 2,9 tonn. Passar á 
alla 4ra öxla bíla. Nýsmíði og viðgerðir 
á öllum gerðum palla. Setjum slitstál 
innan í gamla palla. Gæði og gott verð. 
Vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R.vík s. 
587-2200, 898-4500.

MAN TGA 32.410 árg ‘03, uppl. í síma 
690 9199, Bjarni

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökva-
kerfi m.a. fyrir gámavagn. smurkerfi 
og olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum 
einnig útvegað fl vinnubíla , vagna og 
kranabíla. O.K.Varahlutir s. 696 1050 
& 696 1051.

FLUTNINGAVAGNAR
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 2 stk. malarvagnar árg. ‘07. 1 
stk. M.Benz 1851 árg. ‘07. Uppl. í s. 
844 5270.

Vantar malarvagn. Má kosta 5-
1500 þ. Uppl. s. 822 2661.

 Húsbílar

Benz 910. Árg. ‘91. Vel innréttaður. Ek. 
70 þ. á vél, góð dekk. Skipti á dýrari hús-
bíl allt að 1 mil. stgr. Til sýnis, Álfaskeiði 
86 Hfj. Uppl. í s. 863 7910.

Til sölu Fiat húsbíll árg. ‘91. Einn með 
öllu. Verð 1720 þ. Uppl. í s. 892 2528.

Fiat J 154, 2,8 ltr diesel, árgerð 2004 Sem 
nýr. Ekinn. 24.250 km. Verð 5.500.000. 
Ýmis aukabúnaður. Opnunartími Mán.-
fös. 10-18, lau. 13-16 og sun. lokað. 
Hobbyhúsið ehf - Dugguvogi 12 - 104 
Reykjavík - S. 517 7040 www.hobby-
husid.is
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● FABIO NOVEMBRE

Hefur hrist upp í 
ítalskri hönnun

● HEIMILIÐ

Aðferðir til að 
innrétta lítil rými

● INNLIT

Uppgerð íbúð í 
miðbænum



● heimili&hönnun

Kristín Eva Ólafsdóttir, sem út-
skrifaðist sem grafískur hönnuð-
ur úr Listaháskóla Íslands í vor, er 
með skemmtilegan myndavegg í 
eldhúsinu. Þar blandar hún saman 
teikningum, ljósmyndum og mál-
verkum með smekklegum hætti. 
Ein af uppáhaldsmyndum hennar 
á veggnum er teikning af Bítlunum 
eftir Klaus Voorman, sem er hvað 
þekktastur fyrir að hafa mynd-
skreytt plötuumslagið á Revolver-
plötu Bítlanna. 

„Myndina fékk ég á leturráð-
stefunni „Typo Berlin“ í fyrra en 
þar hitti ég listamanninn. Hann 
hélt fyrirlestur og sagði frá kynn-
um sínum af Bítlunum. Að fyrir-
lestrinum loknum var hann með 
nokkrar númeraðar teikningar til 
sölu sem hann áritaði og gat ég 
ekki stillt mig um að kaupa eina,“ 
segir Kristín og heldur áfram: 
„Á myndinni eru alls kyns faldir 
hlutir sem tengjast Bítlunum og 
mikið rokk.“

Á veggnum eru líka ljósmyndir 
af bræðrum Kristínar og syni 
ásamt málverkum. „Ég er tiltölu-
lega nýbúin að hengja myndirn-
ar upp en markmiðið er að þekja 
vegginn með blöndu af alls konar 
persónulegum myndum, listaverk-
um og teikningum,“ útskýrir hún. 

Myndirnar sem nú eru á veggn-
um eru allar í svörtum römmum en 
Kristín segist ekki endilega ætla 
að halda sig við þann lit og býst við 
að veggurinn verði litskrúðugri. 

Kristín, sem starfar sem hönn-
unarstjóri hjá margmiðlunarfyrir-
tækinu Gagarín, sem sérhæfir sig 
í upplifun fyrir gagnvirka miðla, 
var í skiptinámi í Design Acad-
emy Eindhoven í Hollandi síðast-
liðið haust en hann er einn virtasti 
hönnunarskóli heims. Þaðan kom 
hún uppfull af hugmyndum sem 
hún hefur nýtt jafnt á heimilinu 
sem í námi og starfi. 

„Þar var til dæmis mikil áhersla 

lögð á að við ættum að koma með 
hugmyndirnar en gætum fengið 
aðra til að hanna fyrir okkur, sem 
var mikilvægur lærdómur,“ segir 
Kristín. Lokaverkefni hennar var 

að vonum frumlegt en það gekk út 
á gagnvirka upplifun þar sem sýn-
ingargesturinn hafði áhrif á verkið 
með hreyfingu sinni þannig að það 
varð síbreytilegt. - ve

Með Bítlana uppi á vegg
● Kristín Eva Ólafsdóttir heldur mikið upp á teikningu sem hún keypti af Klaus Voorman.

Kristín Eva stefnir að því að þekja eldhúsvegginn með teikningum, ljósmyndum og 
málverkum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● HÚSGAGNALÍMMIÐAR  Ef löngunin til að breyta til vaknar á 
tímum þegar kreppir að gætu límmiðar sem þessir frá Design Delicat-
essen í Danmörku verið sniðugir. Þeir lífga upp á auða veggi og eru 
merkilega raunverulegir. Þeir ættu líka að geta fallið í kramið hjá þeim 
sem taka sig ekki of hátíðlega og geta hugsa sér að gera góðlátlegt 
grín á heimilinu. Sjá nánar á http://www.designdelicatessen.dk

O
ft æxlast það þannig að heimilisverkin eru unnin í törnum. 
Sérstaklega getur liðið langt milli stærri verka eins og stór-
þvotta og garðverka. Á milli hlaðast verkefnin upp, óhreina-
tausfjallið hleður utan á sig og grasið vex í garðinum. Alltaf 

ætlar maður sér að láta af þessum ósið og vinna jafnt og reglulega og 
halda öllu í pottþéttu horfi, en lætur svo glepjast af einhverju spenn-
andi í sjónvarpinu.

Undanfarið hefur veðrið verið gott og því tilvalið að nota blíðuna til að 
atast í garðinum. Það gerðum við fjölskyldan einmitt um daginn. Tókum 

okkur til og slógum blettinn og hreinsuðum 
upp. Ekki veitti af enda hafði mikið drasl og 
rusl safnast upp í garðinum.

Við búum í litlu fjölbýli og bak við hús 
voru þrjú reiðhjól sem enginn í húsinu 
kannaðist við. Helst var álitið að þjófarnir 
sem stálu reiðhjólum húsráðenda í vor 
hefðu komið á þessum görmum og skilið þá 
eftir. Við brettum upp ermar og alls urðu 
ferðirnar á Sorpu þrjár þann daginn. 

Eftir að hafa gróðursett stjúpur meðfram 
grindverkinu og vökvað þær vel var hlaupið í okkur kapp. Lengi höfðu 
íbúar hússins talað um að snyrta þyrfti tréin svo sólin næði að skína niður 
í garðinn. Við ákváðum að drífa í því fyrst við vorum að þessu öllu á annað 
borð.

Húsbóndinn klifraði upp í stiga með gamla bitlausa sög og byrjaði að 
saga. Nágrannarnir í húsinu á móti skemmtu sér yfir aðförunum en sáu 
svo aumur á bónda þegar hann var enn á sömu greininni eftir hálftíma juð 
og lánuðu honum verkfæri.

Með hárbeittar klippur í hönd tætti hann niður trén. Birkigreinar flugu 
um allan garð og út á götu svo fólk átti fótum sínum fjör að launa. Hús-
bóndinn var kominn í ham. Hann sagaði og sagaði þar til topparnir voru 
einir eftir á trjánum.

Því næst kom hann auga á fánastöngina í garðinum. Hún var orðin 
ónýt, toppurinn ryðgaður af svo hún stóð eins og skemmd skögultönn upp 
úr grasblettinum. Með slípirokk að vopni bútaði bóndinn hana niður. Greip 
svo skóflu í hönd og mokaði í kring til að losa hana upp. Hún haggaðist 
ekki, var vel steypt ofan í jörðina og átti sennilega að standa þar í hundrað 
ár. Hann greip þá slípirokkinn og sagaði burt stubbinn svo gneistarnir 
flugu í allar áttir. Mokaði svo aftur ofan í holuna og tyrfði yfir.

Meðan á öllu þessu stóð hamaðist ég við að skrapa málningu af grind-
verkinu og sá fyrir mér að mála fyrstu umferð fyrir kvöld. Aldeilis gekk 
þetta nú vel hjá okkur.

Eftir atganginn töldum við okkur eiga skilið að setjast niður og fá 
okkur hressingu, svo við fórum inn að elda kvöldmatinn. Yfir matnum 
ræddum við hvað garðurinn liti miklu betur út eftir þessa tiltekt. Nú 
skyldum við ekki láta hann drabbast niður heldur slá hann reglulega og 
vökva.

Eftir mat duttum við svo aðeins inn í spennandi lögguþátt í sjónvarp-
inu. Grindverkið stendur því enn ómálað og grasið vex og vex.

HEIMILISHALD
 RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR

Með hárbeittar klippur í 
hönd tætti hann niður 
trén. Birkigreinar flugu 
um allan garð og út á 
götu svo fólk átti fótum 
fjör að launa. Húsbónd-
inn var kominn í ham.

Viðrar vel til garðverka

● Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson tók mynd á heim-
ili Hannesar Sverrissonar 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 Ámunda-
son s. 517 5724 Útlitshönnuður: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is. 
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● heimili&hönnun

„Ég vil anda þar til ég kafna. Ég vil elska þar til ég 
dey,“ er haft eftir hinum tilfinningaríka og litskrúð-
uga ítalska hönnuði Fabio Novembre, sem er frá Míl-
anó og hefur svo sannarlega hleypt nýju blóði í ít-
alska hönnun.

„Helsta vandamál hönnuða í dag er að þeir hugsa 
ekki nógu stórt,“ segir Novembre, sem er mennt-
aður arkitekt, auk þess sem hann hefur sótt nám í 
kvikmyndagerð, skrifað ljóð og dýft tánni í heim-
speki. Hann telur að nota eigi vinnuna til að 
segja það sem maður hefur að segja, hvort sem 
það er gert með því að vinna í banka eða skapa 
list, og hefur það sjálfur að mark-
miði. „Maður á að hugsa stórt, 
vera sinn eigin Messías, láta 
drauma sína rætast og lifa 
listrænu lífi til að geta skap-
að list.“

Novembre er hamingju-
samlega kvæntur fjölskyldu-
faðir og sagði eitt sinn í við-
tali að hann dýrkaði eiginkonu 
sína mest allra og þakkaði 
henni fyrir að þola sig. Hann 
hefur einnig lýst því yfir að 
hann sé heltekinn af kynlífi 
og nálgist arkitektúr eins og 
konur og kynlíf, auk þess sem 
hann telur heiminn þurfa á 
meira kynlífi að halda.

„Ég kann alls ekki að teikna, 
það er ekki mín náðargáfa. En 
ég hef góð tök á ímyndunar-

aflinu og mitt helsta verk er að koma hugmyndum 
mínum til skila. Það geri ég oft með því að skrifa 
sögur og lýsa þannig umhverfinu sem ég ætla mér 
að skapa,“ segir Fabio um óvenjulegar vinnuaðferð-
ir sínar.

Á stóru hönnunarsýningunni í Mílanó sýndi hann 
nýja stóla sem heita Hann og Hún og eru afsteypur 

af afturhluta karls og konu. Ekki voru allir á eitt 
sáttir um fegurð stólanna, enda er Fabio ekki 

á höttunum eftir því að þóknast öllum.  - keþ

Lifir eins og hann skapar
● Hinn ítalski Fabio Novembre er ástríðufullur arkitekt og hönnuður sem hugsar langt út 
fyrir kassann, fer eigin sínar leiðir og hefur hrist upp í hinni hefðbundnu ítölsku hönnun. 

Fabio Novembre er ástríðufullur arkitekt og hönnuður, skáld og listamaður. Hann er nánast órjúfanlegur hluti hönnunar sinnar 
og segist lifa eins og hann skapar.  MYND/SETTEMIO BENEDUSI

S.O.S. Sofa of Solitude, eða einverusófinn er hlut-
gervingur neyðarkalls segir Fabio Novembre, sem er 

jafnframt sá sem situr í sófanum. Að kunna ekki 
að tjá sig er tilvistarlegt ástand sem eyði-

leggur allar tilraunir til að elska.  
MYND/CAPPELLINI

Stóllinn Histogram er grind smíðuð 
úr birki klædd plexígleri og er nýj-
asta afrek Fabio Novembre.
MYND/ARCHIVIO NOVEMBRE/PASQUALE FORMISANO

Cappellini framleiðir 
stólinn Sec sem Fabio 
Novembre kynnti 
fyrr á þessu ári.

MYND/CAPPELLINI 

Hér sést stóllinn Hún 
sem er afsteypa af 
kvenmannslíkama. 
Fyrirmyndin er hinn frægi 
Panton-stóll eftir Verner 
Panton.

MYND/ARCHIVIO NOVEMBRE/

PASQUALE FORMISANO

Ástin opnar hurðir 
eða Love Opens 

Doors kallast 
þessi skemmtilegi 
hurðarhúnn. Aðrir 

hurðarhúnar í sömu 
línu skarta hjörtum.

Ármúla 36 • 108 Rvk 
S. 581 4070 • www.jabohus.is

SUMARHÚS HEILSÁRSHÚS GESTAHÚSSUMARHÚS HEILSÁRSHÚS GESTAHÚS

Finnsk og sænsk gæðahús
Koma tilbúin til uppsetningar
Góð reynsla og hagstætt verð
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MIRALE
Síðumúla 33
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Opið
mán.–föstud. 11–18
laugardag 11–14

www.mirale.is

30% afsláttur

síðasti dagur
afmælisveislunnar

af öllum vörum
húsgögn
gjafavara
ljós

4ára
Verslunin Mirale var stofnuð árið 2004 

og á því fjögura ára afmæli. Einnig 
fögnum við að eitt ár er síðan verslunin 
flutti í 800m2 húsnæði að Síðumúla 33.



● heimili&hönnun

„Útsýnið er mjög gott og í raun keypti 
ég íbúðina, sem er á fjórðu hæð, vegna 
þess. Gluggarnir eru stórir og hleypa 
mikilli birtu inn. Ég er þess vegna með 
„screener“-rúllugardínur með rafmótor 
svo auðvelt er að dempa birtuna, sem 
hentar sérstaklega vel þegar sólin 
skín,“ segir Hannes Sverrisson, sem 
býr í nýuppgerðri íbúð í miðbænum.

Hannes keypti íbúðina fyrir ári og 
fékk innanhússarkitektinn Kristínu 
Guðmundsdóttur í lið með sér við að 
gera hana upp. „Ég hafði þá hugmynd 
að hafa íbúðina mínimalíska, módern en 
á sama tíma hlýlega og tímalausa,“ út-
skýrir hann.

Eitt stærsta verkið var að opna milli 
eldhússins og stofunnar. „Svæðið er 
nú hjarta íbúðarinnar og birtan flæðir 
betur á milli. Innréttingin, sem er frá 
Brúnási, er hvít og eyjan úr svartbæs-
aðri eik og virðist því minni. Fyrir ofan 
hana var loftið tekið niður og óbeinni 
lýsingu komið fyrir, sem lýsir upp 
loftið. Yfir eyjuna voru svo sett fimm 
halógen-ljós, sem lýsa beint niður á 
hvítan steininn á borðplötunni. Rýmið 
virðist því stærra og vinnubirtan er 
góð,“ segir Hannes. 

„Hugmyndin að ljósahönnuninni 
kom frá Eiríki í Lúmex. Steinninn er 
frá Granítsmiðjunni og í honum spegl-
ast ljósið, sem lífgar upp á steininn. 
Við þann enda eyjunnar sem snýr inn í 
stofu eru tveir Liebherr-vínkælar, sem 
skiptast í fjögur hitastýrð hólf. Þannig 
er hægt að raða víninu niður eftir teg-
undum og kjörhita. Einnig er rakastýr-
ing í þeim og titringsvörn og glerið 
kemur í veg fyrir að birtan eyðileggi 
vínið,“ segir hann.

Vaskborðið er í eldhúsinu miðju, við 
hlið eyjunnar, og klætt með stáli. Stór og 
djúpur vaskur er í því miðju en hann er 
soðinn við stálplötuna, sem gerir rýmið 
þægilegt til að vinna í og halda hreinu 
að sögn Hannesar. „Ofnarnir eru svo frá 

Siemens. Sá efri er blásturs- og gufuofn 
en sá neðri blástursofn. Spanhella er á 
eyjunni og yfir henni vifta frá Eirvík. 
Hinum megin við vaskborðið er tvöfald-
ur Siemens-ísskápur og stór kústaskáp-
ur fyrir þvottavél og þurrkara. Rýminu 

má loka af svo ekkert heyrist meðan 
vélin er að þvo. Tekið var mið af hljóð-
hönnun svo hávaði frá tækjunum trufl-
aði íbúana sem minnst.“ Hannes er að 
vonum ánægður með breytingarnar, 
enda íbúðin glæsileg í alla staði.  - mmr 

Mínimalískt og hlýlegt
● Hannes Sverrison býr í fallegri íbúð í miðbænum sem hefur verið gerbreytt.

Polder-sófi, úr Saltfélaginu, sem er ágætt mótvægi við hvítt og svart umhverfið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tveir Liebherr-kælar eru á þeim enda eyjunnar sem snýr inn í stofu.

Hannes lætur fara vel um sig í hinum þekkta Barcelona-stól.

Þessa blómaskreytingu fékk Hannes að gjöf frá Josous Balcansias.

Ljósið í borðstofunni heitir Big Bang og er frá Lumex.

Opnað var milli eldhúss og stofu.
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● heimili&hönnun

Sigríði Thorlacius, söngkonu hljómsveitarinnar Hjaltalín, 
dreymir um lítið bárujárnshús með brakandi gólffjölum.

„Draumahúsið mitt er á tveimur hæðum, helst gult með bláu 
þaki og bláum gluggakörmum,“ segir Sigríður. „Á gólfum er 
gamalt parkett sem brakar í og í loftinu fallegar rósettur. Eld-
húsið er með svörtum og hvítköflóttum gólfdúk og eldrauðri eld-
húsinnréttingu. Á efri hæðinni er svefnloft undir súð.“

Sigríður myndi vilja hafa risastóran garð umhverfis húsið, 
þar sem hægt yrði að ná bæði morgun- og kvöldsólinni. „Garður-
inn er fullur af hvönn og lúpínu og uppi á hól er glæsilegt birki-
tré sem hægt er að leggja sig undir. Umhverfis garðinn er svo 
blátt trégrindverk og rauður póstkassi. Í stofuglugganum býr 
grár köttur með hvítar loppur og hvíta rófu. Það þarf svo varla 
að taka það fram að í garðinum er alltaf sól, fullt af þröstum og 
engir geitungar.“

Sigríður segist ekki vita um svona hús, en ef það er til álítur 
hún eigandann ákaflega heppinn. - kka

DRAUMAHÚSIÐ

Bárujárnshús með 
sól í stórum garði

Draumahúsið hennar Sigríðar er gamalt og í rómantískum stíl.
FRETTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

● NYTJAHLUTIR OG SKRAUTMUNIR  Hitamælar og klukkur 
eftir hinn heimsþekkta danska hönnuð Jacob Jensen eru meðal 
þess sem fæst í nýrri sameiginlegri lífsstílsverslun Epal 
og Liborius á Laugavegi 7. Jacob 
Jensen hefur hefur 
meðal annars hannað 
fyrir Bang & Olufsen og 
hlotið fjölmargar viður-
kenningar fyrir verk sín. 

Auk gjafavara, nytjahluta 
og skrautmuna fyrir heim-
ilið sem Epal selur einnig í 
öðrum búðum eru fleiri ný 
vörumerki á Laugavegin-
um. Þar má nefna vörur frá 
hollenska gjafavörufyrirtækinu 
Royal vkb (www.royalvkb.com ) 
og Atmosphere-hnetti 
(www.atmosphereglobes.
com).

hönnun

Járnsmiðja Óðins
Persónuleg þjónusta og fagleg ráðgjöfjsó
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HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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Útivistardagar

afsláttur af útivistarfatnaði 
frá öllum aðalmerkjunum.
Fjöldi annarra tilboða.

20%



● heimili&hönnun

Sagrada Familia lumar á mörgum skemmti  -
legum smáatriðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Sagrada Familia-kirkjan er af mörgum talin ein fallegasta og merkilegasta bygging 
heims. Hún hefur verið í byggingu frá árinu 1882 enda um nákvæmnisverk að ræða 
sem styrkt er með almannafé. NORDICPHOTOS/GETTY

Casa Batlló eftir Gaudí var byggt á árunum 1905 til 1907. Húsið er stundum kallað 
Casa del ossos, Hús beinanna, af heimamönnum. NORDICPHOTOS/GETTY 

Flestir sem hafa kynnt sér bygg-
ingalist þekkja spænska arkitekt-
inn Gaudí, en byggingar hans 
hafa lokkað fjölmarga ferðamenn 
til Barcelona. 

Gaudí, sem hét fullu nafni Ant-
oni Plácid Guillem Gaudí i Cornet, 
fæddist í Katalóníu 25. júní árið 
1852. Hann innritaðist í Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura 
og þegar hann útskrifaðist sem 
arkitekt úr skólanum árið 1877 

hafði hann ekki sýnt merki um 
nokkra sérstaka hæfileika á því 
sviði.

Á ferli sínum tókst Gaudí hins 
vegar að sanna hvað í honum bjó. 
Eftir hann standa stórfengleg 
mannvirki sem eru meðal þekkt-
ustu kennileita Barcelona og jafn-
framt til vitnis um einstaka list-
ræna hæfileika hugmyndasmiðs-
ins. Þar á meðal eru Casa Vicens, 
Casa Batlló, Casa Milà, Güell-

garðurinn og Sagrada Familia-
kirkjan.

Skyndilegur endir var bundinn 
á feril þessa stórtæka listamanns 
þegar hann varð fyrir sporvagni 
á leið sinni að Sagrada Familia 7. 
júní árið 1926. Gaudí lést á sjúkra-
húsi þremur dögum síðar. Minn-
ingin um þennan einstaka snilling 
mun lifa um ókomna tíð og verk-
in hans auðga anda þeirra sem til 
Barcelona koma. - mmr

Snillingurinn frá Katalóníu
● Verk spænska arkitektsins Gaudís eru meðal þekktustu kennileita í Barcelona. 
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Stafla má allt að 40 stólum á vagna.
STACCO er þægilegur og endingargóður stóll.

Fæst með krómaðri eða litaðri grind. Mikið úrval áklæða.

STÁLIÐJAN ehf, Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogur
Sími: 564 5885 Fax: 564 5886

E-mail: einar@stalidjan.is 

Söluaðilar: Pennin h/f, Hallarmúla 2-4, Reykjavík
  Á. Guðmundsson ehf, Bæjarlind 8-10, Kópavogi
  E.G. Skrifstofuhúsgögn ehf, Ármúla 22, Reykjavík
  Toscana húsgagnaverslun, Smiðjuvegi 2, Kópavogur
  Innx Innréttingar ehf, Faxafeni 8, Reykjavík

STACCO
Hönnuður: Pétur B. Lúthersson FHI

 Hönnunarár: 1980

Stóllinn hefur farið sigurför á íslenskum markaði í 28 ár og er ennþá 
jafnvinsæll og í byrjun. Stáliðjan ehf í Kópavogi hefur framleitt STAC-
CO síðan 1989, en um 10 ára skeið var hann ennfremur framleiddur í 

Danmörku á framleiðsluleyfi og seldur víða um heim.
STACCO er sannkallaður fjölnotastóll eins og reynslan hefur sýnt. 
Hann hentar vel í biðstofur, kaffi- og veitingahús, sjúkrahús, skóla, 

fundarherbergi, ráðstefnusali, fyrirlestrasali, safnaðarheimili og 
skrifstofur. Hann sómir sér líka vel við borðstofuborðið heima.

STACCO stóllinn hefur verið 
seldur í yfir 200.000 eintökum



● heimili&hönnun

Í litlu rými er betra að hafa fá stór húsgögn en mörg lítil, en hafa þarf í huga að 
velja skal húsgögn sem eru nett þótt þau séu stór. Sófar ættu að hafa litla eða 
enga arma og stólar ættu að vera armalausir. 

Varast skal að nota marga liti saman í litlu rými. Best er að velja einn aðallit 
og svo er hægt að velja púða, skraut og annað þess háttar í litum sem tóna við 
hann. Skraut á að vera í lágmarki. Sama gildir um skrautið og húsgögnin. Fáir 
stórir munir í svipuðum lit láta rýmið virðast stærra. 

Geymslurými skiptir miklu máli þar sem lítið er um pláss. Litlum hillum 
er hægt að koma fyrir nánast hvar sem er, 

jafnvel fyrir ofan hurðir. Gott er að nýta 
rými undir súð eða stiga undir hillur 

eða sem geymslupláss. Flatskjár er 
himnasending fyrir lítið 

rými; þá þarf ekki neitt 
borð undir sjónvarpið 
þar sem skjáinn er hægt 
að festa á vegginn.

Til að skipta upp rými 
er hægt að notast við hillur 

með engu baki. Þannig af-
marka þær rýmið án þess að loka á 

birtuna. 
Gott skipulag skiptir sköpum í litlu rými. 

Hlutum og fatnaði sem ekki er í stöðugri notkun 
ætti að koma fyrir í geymslu. - keþ, -ve

Notaleg smárými
● Hvort sem innrétta á risíbúð, stúdíóíbúð eða lítil rými ættu eftirfarandi ráð að koma að góðum notum.

Ekki þarf mikið pláss til að útbúa notalegt afdrep. NORDICPHOTOS/GETTY

Smekkleg lausn þar sem forstofan er innan íbúðar. Skóskápurinn er 
snyrtilegur og sparar pláss. Fæst í IKEA. MYND/IKEA

IKEA-fataskápur með sniðugum skógrindum, hurðum og hólfum af ýmsum gerðum. MYND/IKEA

Breið hilla getur nýst sem skrifborð. NORDICPHOTOS/GETTY Sjónvarp, geisladiskar og fleira komast fyrir á einum vegg í þessari IKEA hillu og rennihurðirnar spara frekar pláss. MYND/IKEA

Í stað þess að fylla allt af myndum og 
skrautmunum er herberginu haldið hvítu í 
grunninn og litríkt rúmteppi er það eina sem 
þarf til að skreyta rýmið. NORDICPHOTOS/GETTY 

Útdregið Ladydesk-skrifborð úr Heima sem 
kostar 45.000 krónur. MYND/HEIMA

Óútdreginn 
Rafemar-svefnstóll úr 
Heima. Verð 229.000 krónur.
 MYND/HEIMA
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1. Skápur  frá árinu 1911, 
smíðaður í Hamborg af C.K. 
Skriver. Skápurinn fæst í 
Antikhúsinu, Skólavörðustíg 
21. Verð fer eftir tilboði.

2. Dönsk kommóða  frá 
sjötta áratugnum. Hún 

fæst í Antikhúsinu og kost-
ar 76.500 krónur. 

3. „Gateleg table“  eða 
felliborð sem er talið vera 
frá því um 1900. Bæði 
er hægt að nota það sem 
borðstofuborð, með því 

að taka plöturnar út, en 
einnig sem hliðarborð 
þegar plöturnar liggja 
niðri. Hentar til dæmis 
vel fyrir þá sem búa í litlu 
rými. Felliborðið fæst í 
Antikmunum og kostar 
78.000 krónur.

4. Windsor-stóll 
 smíðaður einhvern 
tímann á árunum 
1940-1950, þótt hönn-
unin sé eldri. Hann 
fæst í  Antikmunum, 
Klapparstíg, og kostar 
54.000 krónur. 4

2

Húsgögn með sögu
● Nýtískuleg heimili geta oft verið stílhrein og aðlandi. Hins vegar er stundum hætt við að þau 
verði kuldaleg, sérstaklega ef mínimalískur stíll er allsráðandi. Ein aðferð til að stemma stigu við 
því er að blanda fallegum antíkmunum við þá nýju og oft þarf ekki nema einn virðulegan hæg-
indastól eða hliðarborð til að brjóta upp hráslagalegt umhverfi og ljá því persónulegan blæ.
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Víðistaðatún 20 júní
***************************
19.00 Hátíðin sett á Víðistaðatúni
19:10 MODULAR SOUL
Dekay & Frauenholz
19:40 Siggi Kapteinn / blús
kynning á tónleikum á Thorsplani
20:00 Christian-Charles de Plicque
20:30 Gospelkór Jóns Vídalíns
21:20 Jesus Revolution
21:50 Constella / Popp
22:30 Jack London
23:00 Dagskrálok

Thorsplan
***************************
20.00 Hátíðin sett á Thorsplani
20:05 Lofgjörðarsveit Vegarins
20:30 Kefas
21:00 David Holness
21:30 MODULAR SOUL
23:00 Dagskrálok

Víðistaðakirkja
***************************
20:00 Afmælisdagskrá ABC
Kynning á starfi  ABC
Sjá dagskrá ABC í sérblaði 
Fréttablaðsins í gær, föstudag.
Tónlistaratriði
Kristjana Stefánsdóttir
kaffi  , meðlæti og umræður, skráning
styrktaraðila

Sungið til styrktar ABC allan daginn

Laugardagur 21. júní

Víðistaðaskóli
***************************
Fyrirlestrar 

10:00 -11:00
Sr. María Ágústsdóttir
Heilsurækt fyrir hugsandi fólk

10:00 - 11:00
Gunnar Þorsteinsson
Forstöðumaður
Misnotum við Guð?

10:00-11:00
Colby Garman
“Prince Caspian 
Skyggnst í hugarheim C.S. Lewis” 

10:00-12:00
sr. Gunnþór Ingason
Stef af keltneskri kristni

Víðistaðaskóli
***************************
Fyrirlestrar

11:00-12:00
Guðbjörn Gunnarsson
Einkaþjálfari
Heilbrigð sál í hraustum líkama

11:00-12:00
Kristinn Ásgrímsson
Forstöðumaður
Hvernig svörum við hræsni?

11:00-12:00
sr. Kjartan Jónsson
Forstöðumaður
Tilgangsríkt líf 

Skólinn, íþróttahús & útileikir
***************************
Barnastarf

10:00-12:00
Barnapössun í Víðistaðaskóla á 
meðan á fyrirlestrar standa yfi r. 
Aldur 1-3

Aldur 3-12
Kraftatog barna við stóra og sterka 
íþróttamenn.Trúðar stjórna leikjum 
hjá yngstu krökkunum og brúðu-
leikhús.Dans og Drama með krök-
kunumKex og drykkir kl. 11:00
Leikir o.fl . skemmtilegt fyrir börnin
sem þurfa að fara í pössun á meðan 
foreldrar sækja fyrirlestra

Hlé kl. 12:00 - 14:00
Veitingasala, bókasala, sölubásar og 
listatjald er opið allan daginn

Víðistaðatún
***************************
fj ölskylduskemmtun

14:00 MODULAR SOUL 
14:30 BMX sýning
 Jack London spilar undir á sýningu.
15:00 Ice Step
15:30 Jesus Revolution, leiksýning
16:00 Þollý og Bluesband
17:00 Constella

Víðistaðakirkja
***************************
Gospelnámskeið
13:00-16:00
Leiðbeinendur eru Kay og Heidi 
Wächter, en sérstakur gestur verður 
Christian-Charles de Plicque.

17:00
Miriam Óskarsdóttir 
Syngur róleg lög í kirkjunni

Víðistaðaskóli
**************************

15:00 Kærleikurinn
17:00 Unglingar Krossins

Hlé kl. 18:00 - 19:00

Víðistaðatún
***************************
19:00 - 19:30 G.I.G
19:30 Afmæliskaffi   ABC á túninu
20 metra afmæliskaka í tilefni að 20 
ára afmæli hjálparstarfsins
20:30-22:00 20 ára afmæli ABC
Afmælistónleikar
Umsjón Hrönn Svansdóttir.
Landsþekktir músikkantar troða 
upp.
Fjáröfl un fyrir ABC.
22:00 Christian-Charles de Plicque
23:00 Dagskrálok

Víðistaðakirkja
***************************
20:00 ABC ljósmyndasýning
Skráning styrktaraðila fyrir ABC
22:00 Dagskrálok. 

Thorsplan
***************************
19:00-23:00
Alþjóðlegur dagur MND félagsins

Sunnudagur 22. júní

Víðistaðaskóli
**************************
Fyrirlestrar

10:00-11:00
SÍK - Ragnar Gunnarsson -
Trú, menning og framþróun

10:00-11:00
Rúnar Ólafsson - Er Guð blankur?

10:00 - 11:00
Colby Garman - Trúvörn

10:00 - 12:00
Bíosalur Víðistaðaskóla
The Secret (Leyndarmálið)
Umfj öllun um myndina
ásamt  umræðum.

Víðistaðaskóli
**************************
Fyrirlestrar

11:00-12:00
Þór Jakop Einarsson
Náð Guðs

11:00 - 12:00
Hafl iði Kristinsson
fj ölskyldu- og hjónaráðgjafi 
Guðfræði fj ölskyldunnar

10:00-12:00
Högni Valsson og Lilja Ástvaldsdóttir 
Forstöðuhjón
Getur hjónaband orðið betra

Mánudagur 23. Júní

Jónsmessa í Hellisgerði
**************************
fj ölskyldustund
Grillveisla í boði Hafnarfj arðarbæjar
og Stóru Gospelhátíðarinnar.
1000 pylsur fyrir gesti kvöldsins.
leikir, töfrabrögð, leikrit o.fl .
Jesus Revolution Drama í lokin
Skrúðganga að Víðistaðatúni

Víðistaðatún
**************************
Stóra svið kl. 21:00
21:00 Joybells, 40 manna gospelkór
22:00 Leigh Nash &
Stephen Wilson úr hljómsveitinni
Sixpence None The Richer
23:00 Dagskrálok og samfélag
Sungið til styrktar Umhyggju

Víðistaðakirkja
**************************
20:00 Afmælisdagskrá ABC
hjálparstarfs
Pætur við Keldu, Jógvan Hansen
Siggi Ingimars.
kaffi  , meðlæti og umræður, skráning
styrktaraðila
21:30 – Dagskrálok
Sungið til styrktar ABC

Þriðjudagur 24. Júní

Víðistaðatún
**************************
19:00 Jesus Revolution
20:00 Constella
20:30 Glit
21:00 Siggi Kapteinn og blúsband
21:30 Akusia
22:20 Immanu El
23:00 Dagskrálok og samfélag

Sungið til styrktar Hetjunum
félag aðst. langveikra barna á
Akureyri

Víðistaðakirkja
20:00 Afmælisdagskrá ABC
hjálparstarfs
Kynning á starfi  ABC
Myndasýning frá starfseminni í
viðkomandi landi
Tónlistaratriði
Gospelkór Fíladelfíu
21:30 – Dagskrálok
Sungið til styrktar ABC

Víðistaðaskóli
21:00 Bíómynd í boði MeMe Group
Æskulýðsfélag Digraneskirkju

Miðvikudagur 25. Júní

Víðistaðatún
**************************
19:00 Fantastic
19:30 Jesus Revolution
20:00 Pétur Hrafnsson
20:30 Gospelkór Suðurnesja
21:30 Þorvaldur Halldórsson
22:00 Modular Soul
23:00 Dagskrálok og samfélag
Sungið til styrktar ABC

Víðistaðakirkja
20:00 Afmælisdagskrá ABC
hjálparstarfs
Kynning á starfi  ABC
Myndasýning frá starfseminni í viðko-
mandi landi
kaffi  , meðlæti og umræður, skráning
styrktaraðila, Tónlistaratriði. 
Ragnar Bjarnasson
21:30 – Dagskrálok

Sungið til styrktar ABC

Fimmtudagur 26. Júní

**************************
Víðistaðatún
19:00 Ungliðasveit Vegarins
19:30 Constella
20:00 Gospelkór Suðurnesja
21:00 Þóra Gísladóttir
22:30 Kefas
23:00 Dagskrálok og samfélag

Víðistaðakirkja
20:00 Afmælisdagskrá ABC
hjálparstarfs
Tónlistaratriði, Þóra Gísladóttir
21:30 – Dagskrálok
Sungið til styrktar ABC

Föstudagur 27. Júní
  

Víðistaðatún
***************************
19:00 Heine Lutzen
20:00 Immanu El
21:00 Marstin & the Revelators
22:00 Hillsong tónleikar í umsjá UNG
23:00 Dagskrálok. og samfélag
Sungið til styrktar krabbamein-
sjúkum börnum SKB

Víðistaðaskóli
***************************
20:00 JAMAICA REGGAE WORSHIP
hljómsveitin CHRISTAFARI
sér um kvöldið
Einstök upplifun!

Laugardagur 28. júní

Víðistaðaskóli
***************************
Fyrirlestrar

10:00 -12:00
Snorri Óskarsson
Rök fyrir því að Guð sé til

10:00-12:00
Heimsókn frá Afríku
RONALD BOTHA
HERMAN ABRAHAMS
JOAN GREYLING
GLENDA DANIELS
MARIO GREENWOOD

10:00-12:00
Jóhannes Hinriksson og Þröstur 
Sigfússon, Viltu vera elskaður
Víðistaðaskóli

10:00-11.00
Þórhallur Heimisson
Tíu leiðir til lífshamingju
Sjá meira hér

10:00-11:00
Debbie Guðjónsson -
Er heilagur andi til í alvörunni?

11:00-12:00
Skúli Svavarsson kristniboði
Hvers vegna er menntun
svona mikilvæg?

11:00-12:00
Ingunn Björnsdóttir ráðgjafi  - 
Læknar Guð sálarsárin?

Íþróttahús
***************************
10:00-12:00
Barnapössun í Víðistaðaskóla á 
meðan á fyrirlestrar standa yfi r. 
Aldur 1-3

Aldur 3-12
Kraftatog barna við stóra og sterka 
íþróttamenn.
Trúðar stjórna leikjum hjá yngstu 
krökkunum og brúðuleikhús.

Dans og Drama með krökkunum
Kex og drykkir kl. 11:00

Leikir o.fl . skemmtilegt fyrir börnin
sem þurfa að fara í pössun á meðan 
foreldrar sækja fyrirlestra

Veitingasala, bókasala, sölubásar og 
listatjald er opið allan daginn

Hlé kl. 12:00 - 14:00

Veitingasala, bókasala, sölubásar og 
listatjald er opið allan daginn

Víðistaðatún
***************************
Fjölskylduskemmtun 

14:00 Flugmódelsýning og 
skemmtun fyrir krakkana.
14:30 BMX sýning í boði jaðarsport.
is/ Thomas Hansen fyrrverandi 
heimsmeistari  í BMX hjólakeppnis-
greininni sýnir listir sínar.  Fantastic 
spilar undir
16:00 Marstin & the Revelators
16:45 Solomon Jabby

Víðistaðakirkja
***************************
13:00 Þóra Gísladóttir og Sigríður 
Helga Ágústdóttir, syngja og spila.

15:00 Íris Lind Verudóttir, syngur og 
Emil Björnsson spilar undir
17:00 Erna Eyjólfsdóttir
Flæðisbæn, tónlist og ritningarlestur.
Fyrirbiðjendur til staðar.
  

Thorsplan
***************************
14:00 Hilmar og Kotararnir
15:00 Kefas
16:00 Lofgjörðarsveit Vegarins
17:00 Heine Lutzen
Hlé kl. 18:00 - 19:00

Víðistaðatún
***************************
STÓRTÓNLEIKAR
19:00 Avion Blackman
19:30 The Listening
20:30 Sarah Kelly
21:45 Reggaetónleikar - Christafari
23:15 Dagskrálok
Sungið til styrktar MND

Víðistaðakirkja
*************************
20:00 Afmælisdagskrá ABC
Myndasýning frá starfseminni í
viðkomandi landi
kaffi  , meðlæti og umræður, skráning
styrktaraðila
21:30 – Dagskrálok
Sungið til styrktar ABC

Víðistaðaskóli
***************************
15:00 u.n.G, Mössuð Worshipstund
17:00 Krossinn, Kevin White

 Tjaldsvæði
24:00 Hópsöngur ef næg þátttaka

Sunnudagur 29. júní

Víðistaðaskóli
**************************
Fyrirlestrar

10:00-12:00
Baldur Freyr Einarsson
Ný byrjun  fyrir alla

10:00-12:00
Edda M. Swan
Abraham átti syni tvo

10:00-12:00
Heimsókn frá Afríku
Einstakir fyrirlesarar
RONALD BOTHA 
HERMAN ABRAHAMS
JOAN GREYLING
GLENDA DANIELS
MARIO GREENWOOD

10:00-11:00
Þórhallur Heimisson
Voru Jesús og
María Magdalena gift?

11:00-12:00
Björg Pálsdóttir, Sálmur 23.

Sunnudagaskóli Þjóðkirkjunnar
**************************
11:00 til 12:00 
Glæsileg dagskrá með öllu
því besta frá Þjóðkirkjunni
fyrir börn á öllum aldri.

Stúlknakór Víðistaðakirkju
  

Veitingasala, bókasala,
sölubásar og listatjald
er opið allan daginn

Hlé kl. 12:00 - 14:00

 Víðistaðatún
**************************
13:45 Christafari
15:00 Constella
16:00 Marstin & the Revelators
17:00 The Listening
Víðistaðaskóli
**************************
13:00 Vegurinn
15:00 Mósaik
17:00 Salt

Víðistaðakirkja
**************************
13:00 Kristinboðssambandið
15:30 Christafari Workshop
18:30 Dagskrálok

Hlé kl. 18:00 - 20:00

Íþróttahús
**************************
20:00 SARAH KELLY WORSHIP
Lokasamkoma í Íþróttahúsi
Einstök upplifun!

Sungið til styrktar ABC
Víðistaðakirkja
**************************
20:00 Helgistund í Víðistaðakirkju
Sr. Bragi Ingibergsson
Færeyskur kór - Triple-Trio

Víðistaðaskóli
**************************
20:00 ABC ljósmyndasýning
Styrktartónleikar
Skráning styrktaraðila fyrir ABC,
kaffi   og meðlæti.
21:30 Dagskrálok.

Sungið til styrktar ABC

Sunnudagur 22. júní

Sunnudagaskóli Þjóðkirkjunnar
**************************
11:00 til 12:00

Glæsileg dagskrá með öllu
því besta frá Þjóðkirkjunni
fyrir börn á öllum aldri.

Stúlknakór Víðistaðakirkju

THORSPLAN 22. júní
**************************
Brot af því besta
Veitingasala, bókasala,
sölubásar og listatjald
er opið allan daginn

Hlé kl. 12:00 - 14:00

Veitingasala, bókasala,
sölubásar og listatjald
er opið allan daginn
Víðistaðatún
**************************
Fjölskylduskemmtun 
14:00 Hillsong krakkatónleikar
15:00 Fantastic
15:30 Edocsil
16:00 KSS
16:30 Jesus Revolution
17:00 Magdalena
17:30 Lofgjörðarsveit Kristskirkju

Víðistaðakirkja
**************************
13:00 Vegurinn
15:00 Gömlu söngvarnir sungnir
Hafl iði Kristinsson, Íris Guðmunds-
dóttir, Jóhannes og Samúel 

Ingimarssynir,
Óskar Einarsson á Píanó.
17:00 Salt

Víðistaðaskóli
**************************
Gospelnámskeið framhald.
Leiðbeinendur eru Kay og Heidi 
Wächter, en sérstakur gestur verður 
Christian-Charles de Plicque.
Smelltu hér fyrir nánari upplýsingar

Hlé kl. 18:00 - 19:00

Víðistaðatún
**************************
19:00 Lofgjörðarhópur Vegarins
19:30 Story Tellers
20:00 Siggi Kaptein ásamt blús-
bandi
21:00 Herbert Guðmundsson
22:00 Áætluð dagskrálok

Sungið til styrktar hjálparstarfi 
á Grænlandi allan daginn.
Víðistaðakirkja
**************************
20:00 Helgistund í Víðistaðakirkju
Sr. Bragi Ingibergsson
Gospelkór frá Gospelnámskeiði
Miriam Óskarsdóttir

Víðistaðaskóli
**************************
20:00 ABC ljósmyndasýning
Styrktartónleikar
Skráning styrktaraðila fyrir ABC,
kaffi   og meðlæti.
21:30 Dagskrálok.

Sungið til styrktar ABC í kirkjunni

www.gospelhatidin.com
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SMÁAUGLÝSINGAR

Ford 350 + Sunlite 865 WS pallhýsi 
Árgerð 2005. Ekinn 30.095 km. Verð 
5.300.000 Opnunartími Mán.-fös. 10-
18, lau. 13-16 og sun. lokað. Hobbyhúsið 
ehf - Dugguvogi 12 - 104 Reykjavík - S. 
517 7040 www.hobbyhusid.is

M. Benz Tabbert ‘81 5cyl. diesel 5 gíra, 
þarfnast lagfæringar. Verð tilboð. Til 
sýnis - Sogavegi 146. S. 893 5701 & 
568 4428.

Léttur og traustur hús
Til sölu Hyundai H-100 árg. 1996. 
Fortjald fylgir. Verð kr. 500 þús. 
Skoðaður. Uppl. í síma 565-8358 og 
869-0489.

Nýr húsbíll Tecstar, M. Bens undirvagn, 
150 hp. afturdrif, 4 manna. Einn með 
öllu á frábæru verði. Uppl. í s. 462 3061 
& 892 5504 www. skandic.is

 Mótorhjól

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.

Kawazaki Zxr 750. Árg. ‘92. Gamalt en 
gott hjól og hefur reynst vel. Uppl. s. 
698 4871 & 844 5428

Susuki Gsxr 600 til sölu. Gott hjól í 
góðu standi. Áhv. u.þ.b. 800 þ. Uppl. 
s. 698 4871

Yamaha YZ250F’04 Mikið Breytt, 
Kraftpúst og fl. Lítið notað. V.370þ. 
S:8669581

Til sölu Kawasaki Vulkan 800 árg 04 
ek 5800 m Aukahlutir v 750 þús S-
6620398

Nokkur ný Yamaha fjór-
hjól og mótorhjól

Um er að ræða takmarkað magn af 
2007 árgerð sem við getum boðið 
nú á afar hagstæðu verði. Mótormax, 
Kletthálsi 13, s. 563 4400

Til sölu Big Dog Pitbull, einstakt hjól 
óekið, sérsmíðað, skipti á ódýrari eða 
dýrari, Frábært verð 2.900, stgr. uppl í s: 
892 1116 og 896 5511

Suzuki Hayabusa árg.’ 05, glæsilegt hjól, 
ek. aðeins 2700 mílur, einn eigandi. SP-
lán getur fylgt með því sé þess óskað. 
Athuga skipti. Uppl. í s. 896 5006.

Til sölu Gas Gas Fse 450 árg 05. 
Fjórgengis með beinni innspýtingu topp 
hjól aðeins ekið 500 km verð 650 þús 
uppl í síma 8405986

Ónotað Suzuki RM-Z250 ‘07 verðhugm. 
600.000 Uppl. 693 5650

Til sölu suzuki GSXR 1100 árg 91 ek 33 
þús.Flækjur Kraftkútur og fl.170 hö uppl 
í síma 6977324

Harley Davidson Night Rod 06 ekið 
3500 km eins og nýtt og mikið breytt, 
gott lán getur fylgd. uppl í síma 663-
2003.

AUÐVELD KAUP.Kawazaki zx10r’07 
ek.7þ.100þ+yfirt.Uppl í síma 8473353 
eða ingo@ark.is

Til Sölu Honda VTX 1800 F, árg 2006, 
fullt af aukahl, vel með farið, uppl. 
696 9569

Kawaski Wulfgang 800 árg. ‘98 til sölu. 
Uppl. í s. 849 9002.

Mótorhjól
Honda VTX 1800 Nýskráð 2006. Ekið 
2000 km. Nánast ónotað hjól. Framgler. 
Verð 1.190.000.- Uppl. í síma 849-7777

Óska eftir mótorhjóli, helst Hondu VTX 
eða sambærilegu. Einungis góð hjól á 
góðu verði koma til greina. Frekari uppl. 
í síma 662-8700.

Honda CRF450R árg. 05 til sölu. Ekið 
innan við 100 tíma. Tilboð 400þ stgr. 
Uppl. í síma 842 3142

Til sölu Yamaha v-star 1100,árg 
2002,ekið 6400 míl. verð 770.000 
Einnig Honda Accord árg 1997,ekin 
um 90.000,toppl.sjálfsk,álfelgur.verð 
250.000 Allar uppl.í síma 664-5086

 Fjórhjól

CFMoto 500cc - Götuskráð Fjórhjól 
Götuskráð fjórhjól - 500cc - 4x4 - 
Sjálfstæð fjöðrun framan / aftan - Hátt 
og lágt drif - Verð aðeins kr. 795.000 
- www.cfmoto.is - cfmoto@cfmoto.is 
- S: 820-3630

LAUGARDAGUR  21. júní 2008 7



 21. júní 2008  LAUGARDAGUR8
SMÁAUGLÝSINGAR

 Hjólhýsi

Dethleffs 460 NewLine ág. 2000 til 
sölu. Verð ca.1200Þ. uppl. 868-8860

Bustner árg. ‘91 til sölu, vel með farið og 
lítur vel út. Fortjald, sóltjald fylgja. Uppl. 
S. 699 4329.

TEC 410TM, ‘90 árg. Aukahl. Hjólagrind 
og fortjald. Verð 840 þús. Seglagerðin 
Ægir - Eyjarslóð 5, 511-2211 www.
seglagerdin.is

Hjólhýsi Travel King 580 árg. 2007 ónot-
að. Svefnpláss fyrir 6, alde hitun, sér 
einangrað. Gott verð. Uppl. í s. 462 
3061 & 892 5504 www. skandic.is

Lítið notað fortjald fyrir hjólhýsi til sölu. 
Selst á góðu verði. Uppl. í s. 896 1639.

Caravelair Soleria 485.Nyskr.06/
2003,Kojuhús,svefnplass 5-6,klo-
sett,loftnet,varadekk og gaskútur.
Eins og nýr að innan,tilbúinn i 
ferðalagið. fast.verð kr. 1050.000.
Uppl.5541676/8988103.

 Fellihýsi

Palomino Colt 9 fet árg 2002 í topp-
standi til sölu. Sventjöld og fortjald 
+ gólf fylgja. Verð kr. 680þ. Sími 821 
9660 (Jón ).

Til sölu Coleman Cheyanne árg. 1999, 
10 ft. Lítur mjög vel út. Uppl. í síma 
8944896

A-Liner árg. ‘04 algert dekurhús. 
Sólarsella, WC, útvarp, 2 gaskútar. 
Kostar nýtt 2200 þ. án sólarsellu. S. 
846 3676.

Palomino Colt, 2002, stórt fortjald og 
nýleg miðstöð. V. 650.000.- kr. Uppl. 
s. 867 3396.

Til sölu Coleman Tacoma árg ‘02. 12 fet. 
Tilb. óskast. Skipti mögul. á ódýrari og 
minni vagni. Uppl. s. 695 9543.

Sunlite Skyhawk pallhýsi árg. 07. Passar 
á japanska pallbíla. Verð 1.200.000. 
Opnunartími Mán.-fös. 10-18, lau. 13-
16 og sun. lokað. Hobbyhúsið ehf - 
Dugguvogi 12 - 104 Reykjavík - S. 517 
7040 www.hobbyhusid.is

 Tjaldvagnar

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

Combi Camp Venezia árg 05 með for-
tjaldi, einangrað svefnrými, lítið not-
aður eins og nýr. verð. 650.000 uppl. 
8974006.

Conway tjaldvagn árg. ‘93 með áföstu 
fortjaldi. V. 190 þ. S. 696 7058.

Nýlegur Tjaldvagn
Nýr Ægisvagn júl7’07. Fortjald og fl. 
fylgir. Uppl. í s. 695 2031.

Til sölu Alpen Cruiser tjaldvagn árg. ‘93, 
góður. V. 100 þ. Uppl. í s. 487 7737 & 
847 7737.

 Vinnuvélar

Snarverk.is hefur allt sem til þarf þegar 
vinna á í lóðum og við allskonar jarð-
vegsvinnu. Útvegum allt efni t.d. sand, 
grús, möl, holtagrjót og fjarlægjum allt 
efni sem þarf að losna við. Uppl. 863 
1291.

 Bátar

Til sölu 16 ft Broom Viper bátur. (nýr) 
m. 90 hp Mercury fjórgengismótor. 
(notaður í 60 tíma) Vel með farinn. M. 
vagni. V. 1.600 þ. Uppl. í s. 892 5990.

Til sölu 13 feta sportbátur og kerra. Á 
sama stað er einnig nýr yamaha 15hp. 
Bátur og kerra 220þ Mótor 270þ (kostar 
320þ) uppl 8934103

Fletcher Arrowsprint 13 feta ‘98 sportb. 
m. kerru. Mótor ‘00 50 hö m. rafstarti 
trim. Sæti f. 4. Lítið notaður vatnab. V. 
650 þ. S. 840 1602.

Gúmmíbátar & Gallar Ehf.
Björgunarbátar á góðu verði, þurrgallar 
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerð-
arefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á 
gummibatar.is eða s. 660 7570.

Til sölu ! Flugfiskur smíðaður 1983, 
lengd 8,5 m 8 tonna Vél volvo Penta árg. 
1987 keyrð 4500 tíma Haffæriskírteini 
útgefið 29.05.88 Ásett verð 3 miljónir. 
Upplýsingar sími 894 1545 og 438 
1205, Eyþór.

Slöngubátur til sölu. 3,4 m. Álgólf, nýr 
í kassanum ásamt 5 hp. fjórgengis 
utanborðsmótor. V. 240 þ. Uppl. s. 663 
1080, nilsen@internet.is

 Lyftarar

 LYFTARI 2,5 tonn Nýr dísellyftari með 
upphituðu ökumannshúsi. Verð aðeins 
kr. 1.390þ + vsk. (fyrir utan snúning). 
ALORKA, s. 577 3080

 Flug

 Aukahlutir í bíla

Til Sölu 17“ álfelgur og dekk undan 
Hyundai Sonata uppl í síma 869 1625

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. 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

Er að rífa Mmc Galant 2.4 Es, ‘02. Er 
einnig að rífa blaser S 10, 8 c.l. Uppl. 
s. 867 4407

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

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.

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

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

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

Jarðvinna
Tökum að okkur jarðvegsskipti, 
fleygun og alla almenna verk-
töku. Mikil reynsla og snögg 

þjónusta.
Stofnafl ehf. Sími 770 2910, 
Viggó & 616 2071, Grímur.

Trjáklippingar - 
garðyrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Hellulagnir, Garðyrkja.
Getum bætt við okkur verkefn-
um. Hellulagnir, grjóthleðslur, 

sólpallar, girðingar, trjáklipping-
ar og umhirða á lóðum. Fljót og 

góð þjónusta.
Jóhannes 

Skrúðgarðyrkjumeistari. Sími 
846 8643.

Áhugaverð heimasíða. www.gardurinn.
is Garðyrkjufélag Íslands.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð 
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl 
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

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

 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.

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

 Málarar

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

 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.
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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

 Húsaviðhald

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

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

TS Byggingar, alhliða byggingaverktakar. 
Tökum að okkur nýsmíðar og end-
urbætur húsa. Uppl. í s. 6633398 & 
6633390

Léttir ehf,verktakar, slípum veggi og 
loft úti og inni,kjarnaborasteypu og 
steypusögun og múrbrot,snyrtileg og 
vönduð vinnubrögð. símar 6916210 og 
8668798.

Sólpallar
Fljótleg og góð vinnubrögð. Er einnig 
með minigröfur. S. 696 9825.

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

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um 
rennur, mála þök, glerja? Tilboð, tíma-
vinna. S. 553 2171.

 Nudd

Whole body massage. S. 661 1638.

 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 aug-

lýsingu.

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

spámiðill
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.

Spásími Daddýar 846 
6364.

Allan daginn, alla daga. Tarot 
lestur og bein miðlun.

Visa / Euro.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir 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 pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Iðnaður

Uppsteypa Húsa
Krani - Mót - Vinna - Dynkur ehf - Sími 
894 2454, Ragnar.

 Trésmíði

Gólfþjónustan
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

Nýsmíði - Viðhald - Breytingar. Sími 
894 1147

KEYPT
& SELT

Gerið verðsamanburð!
Robot ryksugur fyrir öll gólf 
með fjarstýringu, eru komn-

ar 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

 Til sölu

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

Vinsælu gæða trambolínin frá USA 
eru komin. Fyrstir koma fyrstir fá. 
Trambolínsalan s. 555 2585.

Vinsælu gæða trambolín-
in frá USA !

Vinsælu gæða trambolínin frá USA 
eru komin. Fyrstir koma fyrstir fá. 
Trambolínsalan s. 555 2585.

Tískuverslunin Smart
Grímsbæ/Bústaðarvegi

Nýtt, sumarkjóll verð 7.900
Peysa verð 5.800

-
Sími 588 8050

Til sölu v fluttnings ísskápur, þvottavél, 
rúm (QS), 3 sæta sófi. s:6905360

Þvottavélar
Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrk-
arar. Tökum bilaðar upp í. Einnig vara-
hlutir í þvottavélar. S. 847 5545. Opið 
um helgina.

 Gefins

28 fm hús á höfuðborgarsvæðinu fæst 
gefins gegn því að vera fjarlægt. Á sama 
stað, óskast tilboð í Willys 66. Skoðaður 
‘09 Uppl. í s. 660 3316

 Óskast keypt

Tæki í eldhús óskast !
Veitingastaður óskar eftir nýjum eða 
notuðum tækjum í eldhús s.s. gufuofn, 
háf, uppþvottavél, steikarpönnu, elda-
vél, frystiskáp, stálborð, hitaborð ofl. 
Uppl. s. 862 2221.

 Hljóðfæri

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.git-
arinn.is

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 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.

Til sölu Trimo Gámahús Árg. 2006, 
tilbúið til notkunar, rafm.tafla. verð 500.
þús+vsk. uppl. í síma 8240670

Liebherr 33K Byggingakrani til sölu 30 
m. bóma,fjarstýring fylgir. Gamall en 
góður á 2,2 millj. með vsk. uppl. í síma 
8240672

 Verslun

 Fyrirtæki

Viltu flytja vestur? en 
vantar vinnu, eða viltu 
vinna hjá sjálfum þér.

Bílalúgusjoppan Krílið á Ísafirði 
er til sölu. Vinsæl sjoppa á 

góðum stað.
Upplýsingar í síma 456-3556 

899-3963.Margrét.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Það var ótrúlega auðvelt að léttast um 
22 kg. LR-kúrinn er ótrúlega auðveldur 
og einfaldur. Engin örvandi efni notuð. 
Uppl. Jónas 865-5747 eða Dóra 869-
2024

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. 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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

Heilnudd..láttu það eftir þér,þú átt það 
skilið. Uppl í síma 848 6255

 Snyrting

Tannhvítun á 1.klst. Auðveld og árang-
urrík tækni og tennurnar verða aftur 
skjannahvítar. Engin gómur, ekkert 
vesen. Sjá: www.hvitartennur.is

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks 
Md-Frd; 18-19:30 start 23/6, 21/7. Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
23/6, 11/8. Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s. 
588 1169-www.icetrans.is/ice

Viltu læra spænsku? Námskeið hefst 
mánudaginn 23. júní. Upplýsingar á 
fruminerva.is.

 Ökukennsla

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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu búsl. úr stóru húsi, mikið af tekki, 
frystik. ljós, bækur. Upp 861 1884

Til sölu svartur leðursófi, þriggja sæta 
frá versl. „Gegnum Glerið“. Lítur vel út 
verð ca. 40.000 krónur. S: 8985226

 Heimilistæki

Retro cappuccinovélin, lagar cappucc-
ino, te, latte, espresso.Falleg og hand-
hæg vél fyrir heimilið eða sumarbú-
staðinn. kr. 27.900. Margir litir. www.
kaffifélagið.is -Skólavörðustíg 10

Amerískur Ísskápur nýr til sölu vatn og 
klakar,frystir,verð kr 120 þúsund . uppl í 
síma 8204640.

 Barnavörur

Vönduð Þýsk rólusett til sölu. Tilboðsverð 
24.900 kr. Upplýsingar í S: 892-5553

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og 

www.dalsmynni.is

3 kettlingar 10 vikna fást gefins. Til 
kattavina. Þrílit bröndótt læða, dökk-
brún læða og rauður fress. S. 846 
9919.

Westie hvolpar til sölu. Tilb. til afhend-
ingar. Skráði og ættbókarfærðir hjá 
HRFÍ. s. 825 3652.

Boxer hvolpar með ættbók frá HRFÍ 
til sölu.Foreldrar eru Íslenskir meistar-
ar,mjaðmamyndaðir og hafa lokið skap-
gerðarmati.Boxer er afar skemmtilegur 
heimilis hundur.Nánari uppl. á www.
boxer.is og 8918997

Golden Retriever hvolpar til sölu, sjá 
nánar á www.123.is/cassanova. Uppl. 
í s. 848 6567.

CHIHUAHUA SNÖGGH.RAKKAR, black 
og tan. Tilb. til afh. júní - júlí. Verð 
125.000.- Uppl. á Vatnstak@hive.is eða 
í S: 431-4849

Mjög fallegar hreinræktaðar Silky Terrier 
tíkur til sölu. S:6640120 & 6969665

Labrador hvolpar til sölu. Upplýsingar í 
síma 891 8892.

LAUGARDAGUR  21. júní 2008 9

LÓÐIR



 21. júní 2008  LAUGARDAGUR10
SMÁAUGLÝSINGAR

 Ýmislegt

Gamlar HTH innréttingar í eldhús úr eik, 
fulningahurðir úr eik í eldhús. Skápar 
í herbergi og bað,fulningahurðir fura. 
Uppl. s. 696 9607

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Spánn - Alicante 
 Lækkað verð

Hópar - Fjölskyldur! Til leigu 4 glænýjar 
2ja herb. íbúðir á sama stað. Stórar 
þaksvalir, sameigl. sundlaug, stutt á 
ströndina, rétt við Torrevieja. Lækkað 
verð. Uppl. í s. 699 3366.

 Gisting

Velkomin að Lundi
Ferðaþjónustan Lundi við Ásbyrgi. 
Fjölskylduvænt, tjaldsvæði, sundlaug, 
heitur pottur, sjoppa, allskonar svefn-
pláss, þráðlaust net, fjölbreyttar veiting-
ar, umverfisvænn staður. Sjá dettifoss.
is s. 465 2247.

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahone, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

Gisting við ströndina
Ferðamannaíbúð á Eyrarbakka til leigu. 
Rúmar 4, sólahringsleiga 12 þ.kr, viku-
leiga 70 þ.kr. Gónhóll - S. 771 1940.

Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur 
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15 
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavik-
west.com & í s. 820 3640.

 Fyrir veiðimenn

Laxa- og silungamaðkar til sölu í 
Vesturbænum. Uppl. í s. 857 1389 / 
551 5839.

Laxa- og silungamaðkar til sölu í 
Vesturbænum. Uppl. í s. 857 1389 / 
551 5839.

 Hestamennska

Til sölu 8 hesta hús á Heimsenda. 
Wc, hlaða og kaffistofa. Haughús er 
undir öllum stíum. Verð 11.900.000 
Upplýsingar í síma 695-9199

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Íbúðarhúsnæði til leigu:
Mjög falleg 94 fm 4ra herb. 

íbúð á 3. hæð m. sérinng. við 
Laufengi í Reykjavík. Stæði í 

bílskýli fylgir. Laus.
Mikið uppgerð og falleg 99 fm 

4ra herb. íbúð á 3. hæð við 
Seljabraut í Reykjavík. Stæði í 
bílskýli fylgir. Laus 1. júlí nk.
Allar nánari upp. á Húsavík 
fasteignasölu, sími 510-3800

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.

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4530.

65 ferm. 2ja herb. íbúð til leigu í 
Seljahverfi. Uppl. í síma 898 6634.

Þriggja herbergja íbúð til leigu í Árbæ. 
Ca 100 fm. 120þús. á mán. Aðeins 
reglusamir koma til greina. Meðmæli 
óskast. Upp. í s. 690 9211

Björt og rúmgóð rúmlega 120fm, 4 
herb íbúð í Ártúnsholti til leigu. Leigist 
í 1 ár. Þvottavél,þurrkari,ísskápur og 
uppþvottavél getur fylgt. Verð 160.000. 
Upplýsingar í síma: 868-4717 og 696-
5334

Til leigu 2 herb. íbúð með bílastæði í 
kjallara í hverfi 103 Rvk. Verð 130 þ. á 
mán. Uppl. í s. 899 7188.

90fm sérhæð í 112. 3 herb. Björt og 
falleg. Glæsilegt útsýni. Með eða án 
húsgagna. Frá 1. júlí - 1. Sept. Verð 
130þús. Reyklaus. S: 895 5509.

Stúdíóíbúð til leigu í 105. 80.000 á 
mán+trygging. Laus strax. Upplýsingar 
á leiga2008@visir.is eða í s. 6906203 
milli 18 og 20.

Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 770 6090. 

Hús í Eyjum!-Leigist yfir þjóhátíð, gos-
lokahátíð eða í gólfferðir í allan júlímán-
uð. Tilvalinn fyrir fjölskyldur, vinahóp 
eða gólfara. Fyrirspurnir sendist á ibvb@
visir.is

Til leigu í Mosfellsbæ 3. herb. íbúð. 
Laus 1. júlí. Kr 105 þús. á mán. Uppl. í 
s. 897 9815.

Til leigu glæsileg 4 herb. efri sérhæð í 
Grafarvogi 3. rúmgóð, sverfnherbergi, 
stór stofa,stórt eldhús, forstofa, þvotta-
hús, bílskúr samt. u.t.b. 170fm. Allt 
nýuppgert. Langtímaleiga. Verð 220. þ. 
á mán. Uppl. í s. 897 4912 & 862 1012.

Glæsileg 5 herb. íbúð í Kórahverfi Kóp. 
til leigu. Uppl. í s. 864 4544.

Til leigu 3 herb. raðhús m/bílskúr...
staðsett á eyrarbakka. Leigan er 100þ. 
á mánuði... nánari upplýsingar í síma 
8470782

Herbergi til leigu með húsgögnum 
og aðgangi að eldhúsi. Uppl. í síma 
8996255

Herbergi í 101 Rvk til leigu. 45 þús/mán. 
Aðg. að sturtu + eldh., sér W.C., frítt net, 
engin gjöld. S. 661 5154.

3 herb. 105 fm íbúð í Hfj. laus 1.júlí. 
Leiga 150 þ. með hússjóð + rafm. + hita 
á mán. S. 661 8902.

4 herb. íbúð í miðbænum í rvk. Húsgögn 
fylgja. Laus 15 ágúst. Verð 180 þ. Uppl. 
s. 895 0497

Rúmgóð 3 herb íbúð (var 4 herb) í 
Bogahlíð er laus frá 1. júlí. Hagstæð 
leiga. s:8995554/8983146

Lítið einbýlishús til leigu frá og með 
1.júlí að Vatnsenda í Kópavogi. Uppl. í s. 
554 3717 og 862 2078.

180 fm einbýli til leigu í 203 Kóp. 
Glæsileg staðsetning, stór lóð, 3 svefn-
herb. Leiga 190 þ. á mán. + trygging, 
rafm. og hiti. Uppl. í s. 896 5430.

Einbýli í Garðinum, 170 fm með bílskúr, 
4 herb. Verönd + heitur pottur, gæludýr 
leyfð. Langtímaleiga eða styttri. 150 þ. á 
mán með hita og rafm. Laus frá 1. júlí. 
S. 845 7330.

Í göngufæri við háskóla Ísl. Til leigu 2.h. 
íbúð í þríbýli. V. 100þ. Aðeins skilvísir, 
snyrtilegir og reyklausir aðilar koma til 
greina. Trygging. Uppl. í s. 6995002.

Mjög góð 58 fm. íbúð sv. 111. Leiga 
105 þús. Laus 1.júlí. S. 662 6942 & 
554 1057.

80fm, 2ja herb. björt og falleg íbúð 
til leigu á neðri hæð í einbýlishúsi í 
Seljahverfi. Verð 110 þús á mán með 
hita + rafmagni. Laus strax. Einungis 
reyklaust og skilvíst fólk kemur til greina. 
Nánari uppl. í s. 770 7022.

 Húsnæði óskast

Herbergi eða einstakl-
ingsíbúð óskast !!

Blaðakonu vantar samastað í 
júlí og ágúst. Gott herbergi, ein-
staklingsíbúð eða ég get passað 

íbúð meðan húsráðendur eru 
að heiman og séð um hunda 

og ketti.
Nánari uppl. í síma 824 7504 

eða á eddajo@gmail.com

Tvær systur utan af landi óska eftir 3. 
herb íbúð í 101 eða 105 RVK. Valdís 
sími 8673009

Óskum eftir 4 til 5 herbergja íbúð 
frá 1 sept.Erum reyklaus og reglusamt 
par,skilvísum greiðslum heitið og með-
mæli

Óska eftir 2 herb íbúð á 101 svæð-
inul á sanngjörnu verði. er með Góð 
Meðmæli. s.6152999

UNGT PAR VANTAR IBUD 2 HERB. EDA 
STUDIOIB. ‘A LEIGU. GREIDSLUGETA 
60-80 P. ‘A MAN. LANGETIMALEGIA 
UPPL. I S. 897-4928

Rólegur & roskinn maður óskar eftir litlu 
herb., helst í vesturbænum. S. 551 5564 
& 692 7420.

Traust og góð fjölskylda utan af landi, 
vantar 3-4 herbergja íbúð til leigu í 
RVK,Fossvogi eða Kópavogi, strax. 
Meðmæli ef óskað er. Skilvísum greiðsl-
um heitið og fyrirmyndar umgengni. 
Upplýsingar: S-860 8434/ eddaheid@
simnet.is

Óska eftir herbergi til leigu, með WC og 
sér inngangi. Uppl. s. 849 9457

Strax!
Óska eftir að taka á leigu bjarta og 
rúmgóða 2-3 herb. íbúð í rólegu og 
grónu svæði með sérinngangi og helst 
aðgang að garði. Skilvísi og reglusemi. 
Uppl. í s. 663 7569.

 Húsnæði til sölu

Til sölu 2 herb. íbúð með bílastæði í 
kjallara og góðri sameign í 103 Rvk. 
Verð 24,9 milj. Skipti á sumarbústað-
arlóð eða hjólhýsi allt að 3 milj. Uppl. 
í s. 899 7188.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarhlið
Smíðum vönduð hlið fyrir sumarhúsa-
lönd ofl. Vélsmiðja Ingvars Guðna ehf. 
S. 486 1810 vig@vig.is www.vig.is

Grímsnesi, Hraunborgir
96m2 sumarhús til sölu/skipti 130m2 
sólpallur, rafmagn,rotþró, rétt við sund-
laug og stutt í 4 gólfvelli. Útveggir 
einangraðir. Lagnir í plötu. Upplýsingar 
síma 693 6717 Kristinn.

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

til sölu límtésbjálkahús 90 m2 upp-
sett tilbúin til flutnings með svefnlofti 
mest allt efni fylgir til að fullgera húsin 
gluggar hurðir og fl. verð 6.5.milljónir 
uppls.861-0402 og 862-0512

Getum bætt við okkur verkefnum 
nýbyggingar viðbyggingar viðhald palla-
smíði vönduð vinna . föst verðtilboð 
bjóðum einnig upp á alla jarðvinnu. 
bustadasmidjan@bustadasmidjan.is 
Grímsnes og Grafnigshreppi sími 486-
1001

Til sölu leigulóð fyrir sumarhús í landi 
Fitja í Skorradal. Lóðin er 2640 fm 
að stærð og skógi vaxin. Verð 800 þ. 
Nánari uppl. í s. 861 5588.

Sumarbústaður óskast í eina viku. Milli 
9. - 23. júlí. S: 696 5460

 Atvinnuhúsnæði

200 Fm Verslunarhúsnæði í Bæjarlind 
til leigu, Laust fljótlega. S: 897-5505

Til leigu 168fm atvinnuhúsnæði við 
Stapahraun í Hafnafirði. Mjög góð 
aðkoma að húsinu. Hentar vel fyrir lager 
eða léttann iðnað. Uppl. í s. 896 0121.

Til leigu eða sölu iðnaðar og lagerhús-
næði í Hafnarfirði. Uppl. í s. 663 4736 
& 663 4836.

 Gisting

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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Smiðir-Verkamenn-Flekauppsláttur: 
Óskum eftir vönum smiðum og verka-
mönnum í flekauppslátt. Uppl. 856 
5555

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu. Vaktavinna.

Uppl. í s. 692 4327.

Employment agency seeks:
Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060



SMÁAUGLÝSINGAR

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt 
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt 
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 
1500 simstodin@simstodin.is www.
simstodin.is

Helgarvinna
Feskar Kjötvörur óskar eftir starfs-
mönnum í kjöt og fiskborð Hagkaupa 
um helgar. Nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur í s. 660 6302

Laus sæti í úrvalsliði þjóna og 
aðstoðarfólks á kvöldin og um 
helgar. Bjóðum einnig verðandi 

framreiðslu- og matreiðslu-
mönnum frábæran stað til þess 
að læra fagið á. Langar þig til 
þess að vinna við matreiðslu 

eða framreiðslu á einum besta 
veitingastað í Reykjavík?

Uppl. veitir Valtýr (661-9912) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17 í síma eða á staðnum. 
Umsóknir berist á: atvinna@

foodco.is 

Skóverslunin Kron óskar eftir 
verslunarstjóra til starfa í litríku 
lifandi fyrirtæki. Áhugi á þjón-

ustu og hönnun er mikilvægt og 
jákvæðni skilyrði.

Áhugasamir vinsamlegast 
sendið umsókn á kron@kron.is 

eða hringið í síma 894 5001.

Starf í leikskóla
Laus er 100 % staða frá 15. 
ágúst n.k. Viðkomandi þarf 

að bera ómælda virðingu fyrir 
þörfum barna og möguleikum 
þeirra til náms og þroska og 
vera sjálfur góður í samskipt-
um, skipulagður og stundvís. 
Regnboginn er staðsettur að 
Bleikjukvísl 10 á Ártúnsholti.

Nánari upplýsingar veitir und-
irrituð í s. 557-7071 netpóstur: 
regnbogi@regnbogi.is Lovísa 

Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing ehf. óskar eftir 
að ráða vana bílstjóra með 

meirapróf með aðsetur í 
Reykjanesbæ. Olíudreifing 

greiðir ADR námskeið og laun á 
námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra 

sem ekki hafa ADR réttindi. 
Starfið stendur báðum kynjum 

til boða.
Nánari upplýsingar veitir 

Þorsteinn Guðmundsson í síma 
5509900 Umsóknir berist til 

thorsteinn@odr.is

Kaffi Sólon óskar eftir starfsfólki í upp-
vask, aðstoð í eldhúsi og dyravörslu. 
Frekari uppl. á Kaffi Sólon frá kl 14-18.

Lagerstarfsmaður óskast
Málning hf. Kópavogi óskar eftir 

hörkuduglegum lagerstarfs-
manni. Mötuneyti á staðnum. 
Uppl. gefur Ólafur Helgason, 

lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13:00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Óska eftir vönum málara og smið. 
Looking for experienced carpender and 
painter. S. 770 6563.

Vantar sjómenn
Vantar háseta á Arnarberg ÁR-150 sem 
gerir út á línu með beitningarvél frá 
Þorlákshöfn. Skipið verður gert út fram 
að verslunarmannahelgi og þá stoppað 
fram í september. Upplýsingar um borð 
í síma 852 0141 eða í 898 3285.

Vélamann vantar sem fyrst. Helst vanan 
hjólaskóflu (payloader). Reglusemi og 
stundvísi áskilin. Örugg vinna langt 
fram á haust. Ágæt laun fyrir réttan 
mann. Uppl. í s. 824 1840 Gæðamold 
Gufunesi.

Óskum eftir snyrtifræðimeistara til 
starfa. Nánari upplýsingar í síma 892 
5368.

Ævintýri á hálendinu
Vantar starfsfólk í 2 mánuði við friðland-
ið Hvervelli. Fæði og húsnæði innifalið í 
launum. Uppl. í s. 452 4200

Óska eftir vönum vélamanni í 
Hafnargerði í Grímsey. S. 893 5875.

Óska eftir íslenskumælandi múrurum, 
málurum og smiðum til starfa. Uppl. í 
s. 552 5354.

AU-PAIR óskast á Tenerife. 3 gutta vant-
ar barngóða persónu,ekki yngri en 20,til 
að passa sig og hjálpa til á heimilinu 
frá 1.sept.Umsókn sendist á jonadis@
hotmail.com

Blikksmiðir Málmiðnaðarmenn 
Aðstoðarmenn Óskum eftir að ráða 
starfsmenn. Reynsla af blikksmíði, loft-
ræsingum eða annari málmsmíði er 
æskileg en ekki skilyrði. Mikil verkefni 
eru framundan. Vinsamlegast hafið 
samband við verkstjóra á staðnum eða í 
síma 5876666. Einnig er hægt að senda 
fyrirspurnir á isloft@isloft.is

Rafverktakafyrirtækið Rafsveinn hf óskar 
eftir að ráða rafvirkja og rafvirkjanema. 
Fjölbreytileg störf. Uppl. í s. 660 4545.

Okkur vantar duglega starfsmenn á 
aldrinum 20-35 ára við frágang/flutn-
inga á búslóðum og ýmsu öðru. Góð 
laun fyrir duglega menn/ umsóknir 
skilist til propack@propack.is Bílpróf 
ekki skilyrði en mjög æskilegt

Vélstjóra eða vélavörð vantar til afleys-
inga á 160 tonna humarbát. Uppl. í s. 
892 0367 eða um borð í 852 0789.

Yfirvélstjóra vantar á 100 tonna bát, 
vélastærð 465 kw. Uppl. í s. 892 0367 
eða 848 8234.

Málari eða maður vanur málningar-
vinnu óskast. Uppl. í s. 899 6505.

Ömmu með lömun vantar smá aðstoð 
á heimili. Tilvalið fyrir grunnskólafólk. 
Uppl. s. 891 8727

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

B.S.J Gröfuþjónusta Getur bætt við sig 
verkefnum. Tekur að sér bæði Stór sem 
smá verk. Uppl. í síma 866 1500.

Getum bætt við okkur verkefnum í 
alhliða smíðavinnu, flísalögnun og 
málun. BMB verktakar s. 699 0299.

 Viðskiptatækifæri

GRÆDDU PENINGA. Lén og email með 
möguleika á MJÖG góðum tekjum á 
$10 www.doublemoney.ws

Naglaaðstaða til leigu fyrir naglafræðing 
á naglastofu í Kópavogi . Mjög flott og 
góð aðstaða. Svör sendist FBL á smaar@
frett.is merkt „neglur“

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Trúlofunarhringur tapaðist. Gullhringur 
með stórum grænum stein. Inní hringn-
um stendur „Réne Boivant“ Háum fund-
arlaunum heitið! gsm:615-4040

Týndur í Hamrahverfi
Pjakkur er grábröndóttur kisi sem fór 
frá heimili sínu fyrir 2 vikum. Gæti 
hafa lokast inni. Ef þið hafið séð hann 
vinsamlegast hafið samband í síma 868 
1167. ATH - er ómerktur!

 Tilkynningar

Vogaskóli árgangur 1962. Endurfundir á 
Sólon 12. sept ‘08. Fylgist með á http://
vogaskoli62.blogcentral.is

Dalí elskar Dominos Dalí, Akureyri

 Einkamál

Karlmaður 65.ára óskar eftir kynnum 
við konu sem félaga. Svar sendist til 
Fréttablaðsins merkt 0165.
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ATVINNA

Sími 480 2900
Austurvegi 3, Selfossi 

FASTEIGNIR

Fr
um

Óskar R. Harðarson, hdl .  og löggi l tur  fasteignasal i

Fallegur 60 fm sumarbústaður við Fitjahlíð í Skorradal. 
Við bústaðin er frábær verönd sem nær upp í hlíðina með 

heitum pott. Eignin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, tvö 
svefnherbergi, snyrtingu og búr. Verð 26 m

Áhugasamir hafið samband við Sigurð í síma 861 0500

Fitjahlíð 79
á besta stað við Skorradalsvatn

Við leitum að verslunarstjóra í verslun okkar 

að Tjarnarvöllum, Hafnarfirði.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Europris í 

síma 533 3366 eða með því að senda fyrirspurn á 

netfangið leifur@europris.is.

Verslunarstjóri

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

TILKYNNINGAR
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TVEGGJA MÁNAÐA Brynja í fangi blóðmóður sinnar á Srí Lanka rétt fyrir ættleiðinguna.

FJÖGURRA ÁRA Hér er Brynja með Lín-
eyju systur sína tveggja ára í fanginu. BRYNJA Sex mánaða gömul. ÁRIÐ 2002 Þegar Brynja var Fjallkonan í Hafnarfirði.

HAMINGJUSÖM Brynja og Axel unnusti 
hennar með soninn Mána Snæ á milli 
sín.
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10. BRÚNAVÍK 
„Einhver litskrúðugasta og fallegasta 
vík á Íslandi. Ekið áleiðis að höfninni 
við Borgarfjörð eystri og gengið þaðan 
yfir lágan ás yfir í Brúnavík.“ 

Ásta Þorleifsdóttir

11. GALTASTAÐIR FRAM 
Í HRÓARSTUNGU Á 
HÉRAÐI
„Alþýðutorfbær sem nú er unnið að 
endurbótum á. Íslendingar mega vera 
duglegri við að staldra við og skoða 
þessa gömlu bæi sem við eigum og 
eru einstakir á heimsvísu. Ég er orðin 
þreytt á þessum misskilningi um að 
skríða út úr torfbæjunum, torfbæir 
eru mögnuð híbýli sem falla ein-
staklega vel að náttúrunni og það er 
óskaplega gaman að skoða þá.“

Margrét Hallgrímsdóttir

12. HENGIFOSS Í 
FLJÓTSDAL
„Einn hæsti foss landsins (118 metrar) 
í fallegri umgjörð. Skammt frá Skriðu-
klaustri.“

Ari Trausti Guðmundsson

13. SÖNGHOFSDALUR
„Ekin Kverkfjallaleið frá Möðrudal 
suður á brúna yfir Kreppu. Gengið 
þaðan norður Krepputungu átta 
kílómetra leið að ármótum Kreppu og 
Jökulsár, gegnt Herðubreiðarlindum. 
Þar er stórkostleg gróðurvin í litlum 
dal með stuðlabergi og læk, en nafnið 
Sönghofsdalur er til komið vegna 
bergmáls í dalnum.“

Ómar Ragnarsson 

14. FJAÐRÁRGLÚFUR
„Einn af mínum uppáhaldsstöðum og 
eitt fallegasta náttúruundur á Íslandi. 
Beygt út af Þjóðvegi eitt skammt 
vestan Kirkjubæjarklausturs þar sem 
farið er að Lakagígum. Það er ofsalega 
gaman að ganga inn gilið rétt við 
Þjóðveg eitt. Fjaðrárgljúfur er meðal 
stórbrotnustu náttúruundra landsins.“

Ásta Þorleifsdóttir

15. HRÍFUNES
„Var í þjóðleið til 1992 er þjóðvegur-
inn var færður sex kílómetrum sunnar. 
Þetta er tilvalinn útúrdúr og álíka 
langur og að þeysa þjóðveginn fram-
hjá. Þessi hringur er gott dæmi um 

1. ÖNDVERÐARNES OG 
SVÖRTULOFT
„Aðgengilegur og vel merktur staður 
sem alltaf er gaman að koma á. Veg-
slóðinn liggur meðfram bjargbrúninni 
að gamla vitanum og oft má sjá hvali 
rétt fyrir utan. Þarna er líka brunnur-
inn Fálki sem gaman er að skoða og 
ekki langt frá er Írskra brunnur.“
 Ásta Þorleifsdóttir

2. LJÓSMYNDASAFNIÐ 
BÆRINGSSTOFA Í 
GRUNDARFIRÐI
„Frábært safn þar sem meðal 
annars er fullyrt að James Bond sé 
úr Hnappadalssýslu. Sá sem þarna 
stjórnar heitir Ingi Hans og er snill-
ingur. Stórskemmtilegt og öðruvísi 
safn sem er nær okkur í tíma en mörg 
önnur söfn.“

Haukur Snorrason

3. GRAFARLAUG Í 
REYKJADAL
„Heit laug sem dásamlegt er að koma 
í á síðkvöldum. Dalurinn er skógi 
vaxinn og þarna eru engin önnur 
mannvirki en laugin og pínulítill bún-
ingsklefi. Beygt út af veginum rétt hjá 
Fellsenda og hægt er að keyra alveg 
að lauginni.“ 

Sigrún Vilbergsdóttir

Leynistaðir í alfaraleið
Fjölförnustu ferðamannastaðirnir verða leiðigjarnir til lengdar. Þegar þeyst er eftir þjóðveginum er gaman að nema staðar við 
fáfarnari perlur og hver veit nema þannig rambi maður á sannkallaða leynistaði. Þórgunnur Oddsdóttir heyrði í nokkrum víðför-
ulum Íslendingum og fékk að vita hvar þeir mæltu með að íslenskir ferðalangar stöldruðu við á ferðum sínum um landið.
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4. VAÐALFJÖLL SKAMMT 
FRÁ BJARKAR LUNDI Á 
BARÐASTRÖND
„Fallegir útsýnistindar með stuðla-
bergi, fáeinna klukkustunda ganga.“

Ari Trausti Guðmundsson

5. LITLIBÆR Í SKÖTU-
FIRÐI
„Hlaðinn lítill bær alveg niðri við 
ströndina sem Þjóðminjasafnið hefur 
nýlega lokið við að endurbyggja. Þetta 
er einn af þessum stöðum þar sem 
maður verður alveg bergnuminn.“

Margrét Hallgrímsdóttir 
 

6. REYKJAFJÖRÐUR 
NYRÐRI Á STRÖNDUM
„Kannski ekki alveg í alfaraleið en nú 
orðið er boðið upp á farþegaflutninga 
þangað með báti frá Norðurfirði allt 
sumarið, þökk sé Reimari Vilmundar-
syni. Ég held þetta sé eitt best 
geymda leyndarmál Íslands. Þarna er 
gott tjaldsvæði, sundlaug, gistiaðstaða 
í gömlum bæ og aðeins tíu kílómetra 
ganga upp að einum af skriðjöklum 
Drangajökuls.“

Sigrún Valbergsdóttir 

7. GRETTISLAUG Í 
SKAGAFIRÐI
„Forn og fræg setlaug í flottu lands-
lagi.“

Ari Trausti Guðmundsson

8. SKEIÐSVATN Í 
SVARFAÐARDAL
„Fallegt stöðuvatn sem gaman er að 
ganga að. Hægt er að keyra alveg 
fram að Koti, fremsta bæ í Svarfaðar-
dal, og þaðan er eins og hálfs tíma 
ganga upp að vatninu og til baka með 
nestispásu.“

Ásta Þorleifsdóttir

9. LEIRHNJÚKUR OG 
GJÁSTYKKI
„Ég skilgreini þetta sem leynistaði því 
ég hef enn ekki hitt Íslending sem 
hefur komið á þá. Íslendingar skoða 
Kröfluvirkjun og Víti, útlendingar hin 
enn ósnortnu Leirhnjúk og Gjástykki. 

Ekið frá Námaskarði við Mývatn 
malbikaðan veg að Kröfluvirkjun og 
upp á brekkuna fyrir norðan hana. 
Þaðan er kortersgangur að Leirhnjúki 
þar sem skoða má ummerki eftir 
fjórtán eldgos 1975-84. Hægt að aka 
jeppaslóða norður undir Gjástykki 
en þar er svæði sem alþjóðasamtök 
um ferðir til Mars hafa áhuga á sem 
æfingasvæði fyrir Marsfara framtíðar-
innar líkt og Askja varð æfingasvæði 
fyrir tunglfarana 1967.“

Ómar Ragnarsson
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hvernig þjóðvegurinn var fyrir aðeins 
nokkrum árum. Einnig fær maður 
sveitastemninguna beint í æð.“

Haukur Snorrason

16. HJÖRLEIFSHÖFÐI
„Hjörleifshöfði finnst mér alltaf 
afskiptur, það þarf ekki merkilegan 
jeppa til að keyra niður fyrir hann 
og labba upp undir bjargið og fá sér 
nesti. Þarna er allt önnur veröld en 
uppi við þjóðveg; fuglalíf og sérstakt 
útsýni yfir svartan sandinn sem Katla 
gamla færði þarna niðreftir. Fram á 
15. öld var þarna bara sjór og fjörður 
sem náði upp að Höfðabrekku en 
þetta er nú syðsti oddi Íslands. Maður 
er yfirleitt einn þarna og stemningin 
er sérstök undir um 200 metra háu 
bjarginu.“

Haukur Snorrason

17. GJÁIN Í ÞJÓRSÁRDAL
„Yndislegur staður. Íslensk náttúra og 
rómantík eins og hún gerist best á 
íslenskum sumarkvöldum. Aðeins um 
tíu mínútna ganga frá Stöng. Fallegur 
foss og dásamlegar lindir.“ 

Ásta Þorleifsdóttir

18. REYKJADALUR
„Reykjadalur ofan við Hveragerði 
er bara snilld, þarna eru heitir lækir 
ekkert ósvipaðir þeim í Landmanna-
laugum. Um klukkustundarlabb frá 
Hveragerði. Sundstaður sem færi létti-
lega inn í alla „hipp og kúl“ bæklinga. 
Þetta er á hinum svokallaða Bitruhálsi 
sem til stóð fyrir stuttu að virkja og 
þar með eyðileggja en sem betur fer 
eru menn og konur á Íslandi að átta 
sig á að það verður að hlífa náttúr-
unni líka, ekki bara vinda hana eins 
og hverja aðra gólftusku.“

Haukur Snorrason

19. SOGIN 
„Um tuttugu mínútna akstur frá 
Hafnar firði og hálftíma ganga. Farin 
Krýsuvíkuleið í tíu kílómetra að 
Vatnsskarði en þar beygt til hægri 
eftir leið sem er merkt „Vigdísarvellir“. 
Eknir um tíu kílómetrar en farið út 
af upp að norðurenda Djúpavatns. 
Þaðan gengið upp á hálsinn og horft 
yfir Sogin, sem er litfegursta gilið 
á Reykjanesskaga og þarf að fara í 
Kerlingarfjöll eða Landmannalaugar til 
að sjá annað eins.“

Ómar Ragnarsson
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Haukur Snorra-
son ljósmyndari

Ásta Þorleifsdótt-
ir jarðfræðingur

Ómar Ragnars-
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Sigrún Valbergs-
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Ferðafélags 
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Ari Trausti 
Guðmundsson 
jarðfræðingur

Margrét Hall-
grímsdóttir þjóð-
minjavörður





30  21. júní 2008  LAUGARDAGUR

A
llt frá upphafi hefur hljómsveitin 
Sigur Rós drottnað yfir íslensku 
tónlistarlífi. Nei, kannski ekki alveg 
frá upphafi, en með útkomu Ágætis 
byrjunar frá árinu 1999 er 
óumdeilan legt að engin íslensk 

hljóm sveit hefur komist með tærnar þar sem 
Sigur Rós hefur hælana. Meðlimirnir fjórir hafa 
ríkt eins og kóngar í ríki sínu en þó með látlausum 
hætti. Suðið er platan sem á að marka tímamót í 
ferli Sigur Rósar. Platan sem sýnir að sveitin ætli 
sér að róa á ný mið, halda í nýjar áttir. Sú er alltént 
tilfinningin sem maður hefur fengið í öllum 
tilkynningum og umfjöllunum um væntanlega 
breiðskífu. Talað hefur verið um „fleiri gítargrip“, 
að söngurinn verði skýrari en áður og eins segir í 
fréttatilkynningu að „[…] platan var öll samin, 
tekin upp og hljóðblönduð á þessu ári og fyrir 
vikið má heyra mikla spilagleði og almenna gleði í 
lagasmíðum sveitarinnar, sem er e.t.v. ný fyrir 
sumum aðdáendum sveitarinnar“.

Ég verð að segja að þessi málsgrein úr fréttatil-
kynningunni er nokkuð ruglingsleg. Hvernig getur 
verið samasemmerki á milli hversu hratt platan er 
unnin og hversu glaðir einstaklingarnir eru á 
vinnsluferlinu? Lágu meðlimir Sigur Rósar þá í 
þunglyndi þegar þeir gerðu hinar plöturnar sínar? 
Og hvernig í ósköpunum gæti spilagleðin hafa 
farið framhjá nokkrum einasta aðdáenda sveitar-
innar, hafi hann á annað borð hlustað á fyrra efni 
Sigur Rósar?

Eitt stærsta nafn rokksögunnar
Stærsta skrefið í tilrauninni sem miðar að 
breyttum tímum Sigur Rósar var samt auðvitað 
þegar sveitin ákvað að fá einn nafntogaðasta 
upptökustjóra rokksögunnar til að aðstoða sig. 
Pilturinn sá arna kallar sig Flood og hefur unnið 
með stórnöfnum á borð við U2, Smashing 
Pumpkins, Nick Cave and the Bad Seeds, Nine 
Inch Nails, Killers, PJ Harvey og Goldfrapp. Hjá 
Flood er ekki nokkur spurning að meðlimir Sigur 

Rósar hafa fengið nýja sýn á hugmyndir sínar og 
þegar upp er staðið er aðdáunarvert að þeir hafi 
tekið þetta skref. Ég verð samt að viðurkenna að 
mér hefði þótt meira spennandi að fá yngri og 
ferskari hugmyndasmið á bak við takkana.

Austurbær lagður undir sig
Til þess að fylgja eftir nýju plötunni hefur Sigur 
Rós boðað til heljarinnar tónleikafarar, venju 
samkvæmt. Blaðamönnum var boðið í Austurbæ 
þar sem allt tónleikasettið frá A til Ö var æft. „Við 
höfum vanalega æft svona fyrir tónleikaferðir en 
þetta er í fyrsta sinn sem við gerum það hér 
heima. Það er samt aðallega vegna þess að 
græjurnar eru allar hérna,“ sagði Kjartan, 
píanóleikari og fálkaorðuhafi, í sólinni.

Á æfingunni var farið yfir öll atriðin, frá 
búningum til sviðsframkomu. Rennt var í gegnum 
lögin og meira að segja rýnt í smáatriði gömlu 
laganna sem hafa þó heyrst óteljandi oft á tónleik-
um áður. Eftir klukkutíma æfingu kom loksins það 
sem beðið var eftir, nýtt lag. Rennt var í 
Gobbledigook, með alls fimm trumbuleikurum, og 
þar er komið nýtt uppáhaldstónleikalag Sigur Rósar, 
held ég að sé óhætt að fullyrða.

Stórir og flottir tónleikar og litlir og sætir
Á æfingunni kom mér á óvart hversu virkan þátt 
málmblásararnir tóku í flutningum, trölluðu með í 
litlu hljóðnemana sína og glömruðu einnig á 
víbrafón og klukkuspil. Flutningurinn hjá sveitinni 
allri virkaði lifandi en umfram allt jarðbundnari 
en áður og sveitin mun því að öllum líkindum fá 
meiri nálægð við áhorfendur.

Þegar ég spurði Georg Holm bassaleikara út í 
ógnarstóran túr Sigur Rósar bjóst hann ekki við 
öðru en að hann myndi endast út árið. En hvað með 
Ísland? „Við höldum örugglega tónleika á Íslandi á 
árinu. Þeir verða stórir og flottir en kannski litlir 
og sætir.“ Nú vitum við að stórtónleikar verða í 
Laugardal um næstu helgi, þá er bara að bíða eftir 
litlu sætu tónleikunum.

Sigur Rós suðar
Með suð í eyrum við spilum endalaust, fimmta breiðskífa Sigur Rósar, 
vinsælustu hljómsveitar Íslandssögunnar, kemur út eftir helgi. Steinþór 
Helgi Arnsteinsson kynnti sér hvern krók og kima plötunnar og skellti sér 
á æfingu með sveitinni.

SPILAGLEÐI OG ALMENN GLEÐI Meðlimir Sigur Rósar á æfingu í Austurbæ. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KOMINN Í
  VERSLANIR
     HAGKAUPA

1999. kr
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1. Gobbledigook
Fyrsta smáskífulag Suðsins og hér 
er strax slengt blautri tusku framan í 
andlit hlustenda til þess að sýna að 
Sigur Rós er að breyta til. Ógurlegur 
trumbusláttur í anda Animal Collect-
ive og Liars og almenn kátína í gangi 
með trallalala-harmóníusöng og Jónsi 
að syngja um vindinn í hárinu og 
óhræsisdrenginn sinn. Eitt besta lag 
Sigur Rósar fyrr og síðar.

2. Inní mér syngur vitleysingur
Einkar bjart og fallegt lag með 
léttleikandi píanólínu í bland við 
taktfastar trommur. Kæruleysislegur 
texti er í forgrunni og einfalt rím setur 
skemmtilegan svip á lagið, sérstak-
lega fyrir okkur sem skiljum íslensku. 
Magnast upp í lokin og undirstrikar 
frábæra byrjun á plötunni.

3. Góðan daginn
Hér byrja hlutirnir að róast og sveitin 
byrjar fyrst að hljóma eins og gamla 
Sigur Rós. Einfalt og þægilegt lag 
sem kemur kannski ekki nærri eins 
mikið á óvart og lögin tvö á undan. 
Líður samt mjúklega í gegn og er hin 
fínasta ballaða.

4. Við spilum endalaust
Byrjar á pumpuorgeli en síðan verður 
dynjandi bassalína mjög áberandi. 
Þegar söngurinn hefst minnir lagið 
örlítið á Sprengjuhöllina af einhverjum 
ástæðum, „Við keyrðum út um allt, 
í gegnum sól og malarryk”. Hér er 
poppgleðin við völd og lagið er með 
hápunktum plötunnar.

5. Festival
Lengsta lagið á plötunni, rúmar níu 
mínútur að lengd. Minnir mest á 
eitthvað af svigaplötunni enda eina 
lagið á Suðinu sem er sungið á von-
lensku. Mjög rólegt lag með nánast 
engu undirspili en síðan tekur það 
mjög Sigur Rósar-lega beygju og við 
bætast öll hin hljóðfærin sem síðan 
magnast upp í allsherjarbrjálæði í 
lokin þar sem Orri níðist enn og aftur 
á trommusettinu.

6. Með suð í eyrum
Píanó og síðan trommusánd sem 
hljómar eins og það sé aftur á bak. 
Áferð lagsins er nokkuð gróf og lagið 
gæti allt eins hafa verið á Ágætis byrj-
un. Lag sem mætti kalla leynivopn 
plötunnar.

7. Ára bátur
Aftur mjög langt lag. Jónsi byrjar 
á einsöng við píanóið, síðan taka 
strengir við og um miðbik lagsins 
byrjar maður að heyra í drengjakór. 
Áður en langt um líður er Sigur Rós 
búin að taka þetta alla leið og leyfir 
sinfóníuhljómsveitinni og drengja-
kórnum að fylla upp í öll vit manns. 
Lag sem var tekið upp í Abbey Road 
og maður fær allt heila klabbið beint 
í æð.

8. Illgresi
Jónsi segir sögu af (líklegast) barni 
klæddu regnkápu sem heldur út 
í náttúruna með hendur í vösum, 
þar sem það liggur í blautu grasi og 
lætur sólargeislana leika um sig í 
gegnum laufblöðin. Hljómar þetta 
kunnuglega? Kassagítar og strengir ná 
samt að mynda magnað andrúmsloft 
og söngur Jónsa er algjörlega fyrsta 
flokks.

9. Fljótavík
Við höldum okkur við rólega tóna, 
með píanó og strengi í aðalhlutverki. 
Lag sem minnir örlítið á Takk... og er 
með slökustu lögum Suðsins.

10. Straumnes
Stysta lag plötunnar, eingöngu tvær 
mínútur. Án söngs og minnir á alla 
aðra millikafla sem Sigur Rós hefur 
gert, viðkvæmt en bjart.

11. All Alright
Fyrsta enska lag Sigur Rósar. Eins og 
allur seinni hluti Suðsins er þetta lag 
einnig rólegt. Veit samt ekki alveg 
hvort maður eigi að túlka textann 
„I want him to know, what I have 
done. I want him to know, it’s bad” og 
yfirfæra hann á heildarhugmyndafræði 
plötunnar. Nei, ætli það. Lagið sem 
slíkt skilur reyndar ekkert brjálæðis-
lega mikið eftir sig en er viðeigandi 
endir á plötunni.

Með suð í eyrum við 
spilum endalaust

ÍSLENSKIR DÓMAR 
Morgunblaðið  4,5/5
Fréttablaðið  4/5
Mónitor  92/100

ERLENDIR DÓMAR
Q  4/5
Observer  5/5
NME  6/10
Drowned in Sound  7/10
Sputnikmusic  5/5
Uncut  3/5
MusicOMH  4,5/5

Einróma lof gagnrýnenda

MEÐ SUÐ Í EYRUM HEFUR HLOTIÐ AFBRAGÐS-
GÓÐA DÓMA BÆÐI INNANLANDS OG UTAN: 

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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25%
afsláttur
af öllum Nike fatnaði 
til sunnudags.
Réttu sumarfötin fyrir hana, 
hann og börnin líka.
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Lausn krossgátunnar, ásamt eldri gátum og lausnum, er birt á vefnum, www.this.is/krossgatur
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 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Leystukrossgátuna!

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

PRISON BREAK
SEASON 3 Á DVD

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN 
LAUSNARORÐ á númerið 1900!

Góð vika fyrir …

… Óla Tynes. 

Meðan efnahagshremmingar 
ganga yfir þjóð hans er hann 
í vellystingum í svörtustu 
Afríku við veiðar á vörtusvín-

um og antílópum – sem eru 
það besta sem hann hefur 
lagt sér til munns. Þó svo 
að hann fái ekki greitt til 
samræmis við hæfileika, 
sem þýðir að hann hefur 
ekki einu sinni ráð á því að 

fella fíl með boga á raðgreiðslum, er ekki ónýtt að 
ná fallegum springbok á um 250 metra færi með 
Sako .243 – með einu skoti að sjálfsögðu.

… Megas. 
Helstu poppsérfræðingar 
landsins sverja og sárt við 
leggja að þeir hafi aldrei 
kallað Megas „sellát“ þrátt 
fyrir að hann hafi nú lagt lag 
sitt við auglýsingamenn 
og vakið athygli á ágæti 
Toyota-bíla. Og í það 
fer þrasið, misskilning-
inn, meðan Megas 
smælar framan í 
heiminn fyrir milljón 
fyrir gamalt lag. Og er 
eitthvað að því?

… Gunnar Hansson, leikara og vespusala. 
Hann virðist hafa hitt naglann á höfuðið mitt í 
orkuokrinu. Nú er skömm að aka eyðslufrekum 
jeppa og Gunnar er með svarið við því: Hann 
mokar út vespum sem eyða litlu. Jafnvel sjálfur 

ritstjóri 
Mannlífs, 
Sigurjón M. 
Egilsson, sem 
er eins og 
fæddur til að 
aka voldugum 
bíl, hefur 
gefist upp og 
er kominn á 
vespu. 

Slæm vika fyrir …

… Þórunni Sveinbjarnardóttur 
eða kannski öllu heldur dýrateg-
undina ísbirni. 

Íshellan við Grænland er að 
hverfa. Og ísbirnir eiga hvergi 
höfði að halla. Síst hér á Íslandi. 
Síðasti ísbjörninn sem reyndi að 

smygla sér inn í landið (með því að kaupa sér beint 
flug frá Kúlúsúk, sat aftast í vélinni og villti á sér 
heimildir með því að vera með stráhatt og fá sér 
martíní-glas) fékk, þrátt fyrir þá ágætu viðleitni, 
það óþvegið þegar norður á land var komið. Og lítil 
sem engin huggun var í því að Þórunn Svein-
bjarnar dóttir skyldi hafa komið sér á staðinn með 
þotu til að fylgjast með aftökunni.

… Geir Haarde. 
Nú standa á þessum góðlátlega og 
velviljaða manni öll spjót. Hann, 
þessi norskættaði hagfræðingur, 
þarf að sitja undir dylgjum þess 
efnis að hann ráði ekki við eitt 
né neitt. Efnahagsástandið sé 
honum ofviða. Jafnvel Sindri 
Sindrason, sem ekki er 
þekktur fyrir dólg, er farinn 
að leggja Geir í einelti. Ekki 
góð tíðindi fyrir Geir, sem 
hlýtur að velta því fyrir sér hvort gósenlandið 
Noregur sé nokkuð svo langt í burtu þegar allt 
kemur til alls?

… Hannes Hólmstein 
Gissurarson. 
Eitt er að láta Sverri Storm-
sker bulla í sér í útvarps-
viðtali, og skilgreina það 
sem absúrdisma, hitt er að 
fá gamlan fjanda í hausinn 

með öllu sem hann á. Svanur Kristjánsson prófess-
or, sem hefur látið að því liggja um áratugaskeið að 
Hannes hafi ekki verið ráðinn við Háskólann vegna 
akademískra hæfileika sinna (ha?), er nú kominn 
út úr skápnum með að Sjálfstæðisflokkurinn hafi 
látið Birgi Ísleif vinna skítverkin með því að fótum 
troða virðingu æðstu menntastofnunar landsins og 
ráða þar inn Hannes vegna þess eins að skoðanir 
hans eru réttar.

GÓÐ VIKA  /  SLÆM VIKA

HELGARKROSSGÁTAN

KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON 
KÍKIR Í ERLEND BLÖÐ

Barack Hussein Obama er skárri 
kostur sem forseti Bandaríkjanna 
en John McCain. Um þetta eru 
margir sammála.

Obama virkaði líka í upphafi 
kosningabaráttu sinnar eins og ein-
hver Logi Geimgengill og Jesús 
Kristur í einum minni-
hlutamanni. Meira að 
segja Bob Dylan 
lýsti yfir stuðn-
ingi við hann.

Það var bara 
einstaka trú-
leysingi sem 
efaðist.

Obama 
þóttist meira 
að segja ætla 
að gefa sér 
tíma til að opna 
skjalasafn FBI 
til að fletta ofan af 
nóbels-njósnum 
Íslendinga!

En nú hefur komið á dag-
inn að frambjóðandinn, sem varð 
svo tíðrætt um prinsipp og nýja 
stjórnarhætti og samræður við 
óvinina og svo framvegis, er ekki 
svo vitlaus að hann ætli að tapa bar-
áttunni út af einhverjum grund-
vallar atriðum.

Um leið og hann var búinn að 
sigra frú Clinton hét hann voldug-
asta þrýstihópi heims að hann ætl-
aði nú ekki að breyta neinu sem 
skiptir máli í utanríkisstefnu lands-
ins.

Hér áður fyrr taldi hann Íran, 
Venesúela og Kúbu til lítilla ríkja, 
sem ógnuðu öryggi Bandaríkjanna 
ekki hið minnsta. Nú eru Íranar 
stórhættulegir.

Eitt sinn talaði hann um þjáningar 

Palestínumanna, nú talar hann um 
öryggi Ísraels.

Gamli Obama var á móti Nafta-
fríverslunarsamningnum („big 
mistake“). Enda hefði Nafta sett 
margan almúgamanninn á hausinn.

„Ég var í uppnámi þegar ég sagði 
þetta,“ segir hann nú.

Í gær var svo greint 
frá því að  Obama 

hefði ákveðið að 
þiggja ekki 
almannafé til að 
fjármagna 
kosningabar-
áttu sína og 
verður  hann 
fyrsti fram-
bjóðandinn 
sem gerir það 

ekki, allar götur 
síðan í Water-

gate. Þá var kerf-
inu komið á af illri 

nauðsyn.
Barack hefur hingað til 

verið einn helsti stuðningsmaður 
þessa kerfis, því það vinni gegn 
spillingu og fjáraustri, sem grafi 
undan lýðræðinu.

En kerfinu fylgir sú kvöð að ekki 
má eyða endalausum aur. Obama er 
vinsæll og á nóg af peningum. 
Bless, prinsipp.

Hann er ekki búinn að ná kjöri, 
en hann er löngu byrjaður að svíkja 
kosningaloforð.

Lofar ekki góðu. En stjórnmála-
menn gera, jú, hvað sem er fyrir 
kosningar. Og Obama þarf að  ná til 
margra kolvitlausra manna.

Hann er samt sem áður ólíklegri 
en McCain til að sprengja lönd í 
tætlur.

Annars er það bara Nader 2012.

Bless, prinsipp



FÖSTUDAGUR:
Í bítið 
Ívar Guðmunds
Rúnar Róberts
Reykjavík síðdegis 

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí

Bylgjan og Olís eru komin í sumarskap og verða á ferðalagi með þér í allt sumar! 
Það verður öllu tjaldað til og við hefjum leik á föstudagsmorgnum með Kollu og Jóni Erni í 
bítinu, Ívar tekur við og Rúnar fylgir fast á eftir. Við endum svo daginn með strákunum í 
Rvík síðdegis. Á laugardögum eru það Hemmi Gunn og Svansí sem skemmta hlustendum auk 
þess að draga heppinn hlustanda upp úr potti Ævintýraeyju Olís, sem er frábær ferðaleikur 
fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á www.olis.is.

Í dag verðum við á Glerártorgi á Akureyri

Vertu með Bylgjunni og Olís í allt sumar – á ferðalagi! 

20.-21. júní Akureyri Bylgjan á ferðalagi
27.-28. júní Egilsstaðir Bylgjan á ferðalagi 

4.-5. júlí Akranes Írskir dagar
11.-12. júlí Vestmannaeyjar Bylgjan á ferðalagi
18.-19. júlí Hemmi Gunn og Svansí 
  í útilegu 
25.-26. júlí Fáskrúðsfjörður  Franskir dagar

1.-2. ágúst  Verslunarmannahelgar-
  útvarp
8.-9. ágúst  Dalvík  Fiskidagurinn mikli
15.-16. ágúst  Bolungarvík/Ísafjörður  Ástarvika 
22.-23. ágúst  Hella  Landbúnaðarsýning
29.-30. ágúst  Sandgerði  Sandgerðisdagar
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VIÐ LÆKKUM LEIKJ

ÞRJÚ EINFÖLD SKREF TIL AÐ SPARA PENINGA!

KAUPTU LEIKJATÖLVUR EÐA
LEIKI Á ÓTRÚLEGUM KJÖRUM!

3
SKIPTU ÞEIM UPP Í...
EÐA FÁÐU PENINGINN!

21
KOMDU MEÐ GÖMLU
LEIKINA EÐA LEIKJATÖLVUNA

OPIÐ 12-22 ALLA DAGA
     SKEIFAN 17 · 550 4400



KJAVERÐ Á ÍSLANDI

PS2499,-
ALGENGT VERÐ 1.999,-

PS35.999,-
ALGENGT VERÐ 7.999,-

XBOX4.999,-
ALGENGT VERÐ 6.999,-

PC499,-
ALGENGT VERÐ 2.999,-

XBOX999,-
ALGENGT VERÐ 5.999,-

PSP1.299,-
ALGENGT VERÐ 3.999,-

PS31.499,-
ALGENGT VERÐ 3.999,-

PC3.499,-
ALGENGT VERÐ 4.999,-

PC999,-
ALGENGT VERÐ 2.999,-

PS2499,-
ALGENGT VERÐ 4.999,-

PSP499,-
ALGENGT VERÐ 3.999,-

PS2499,-
ALGENGT VERÐ 1.999,-

XBOX 999,-
ALGENGT VERÐ 3.999,-

PS35.999,-
ALGENGT VERÐ 7.999,-

PSP499,-
ALGENGT VERÐ 3.999,-

SPILAÐU MEIRA
- BORGAÐU MINNA!

 - OPNUM KL. 12 Í DAG Í SKEIFUNNI 17

ÞETTA ER

AÐEINS BROT

AF OPNUNAR-

TILBOÐUNUM!
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Áttu einhverjar 
málfræðibók sem 
gætu kennað mér 

hana?Nýtt!

Finnurðu 
eitthvað?

Bara 
kalda 
hönd!

Það eru örugglega nokkrir 
mánuðir þangað til við finnum 

fyrsta hringsparkið, Jói!

Samt... 
Þarna inni 

er lítið 
kraftaverk! 
Lítill míní-

Jói!

Frábært! Og hræðir 
mig dálítið!

Ég elska nafnið 
þitt D‘óra

Ég er 
reyndar 

skírð 
Halldóra. 

Ég fór að nota úrfellingar-
merkið í sjöunda bekk.

Það er 
geðveikt!

Vá! 

Kannski gæti ég gert 
þetta við nafnið mitt!

Frá og með nú 
máttu kalla mig 

P‘ierce. N‘ei.

Vá! Maður 
sér að það er 
komið haust!

Sjáðu bara, þetta stóra, 
dökka laufblað er að 
skipta um lit á meðan 

við horfum á það!

Ég held að 
það sé andlitið 

mitt.

Nú áttu 
himnasæng.

...og 
mamma 

bjó hana til 
úr gömlum 

lökum!

Hún uppfyllir 
drauma mína!

Þú ert 
krafta verkakona. Sumum 

finnst það.

Getur þessi 
græja rumpað 
saman einum 

BMW fyrir mig? 

Því miður. 
Hámark eitt 
kraftaverk á 

dag.

Ég á afmæli 19. júní. 
Það hefur sett mark 
sitt á mig og mér 
eru jafnréttismál 
hugleikin. Gömul 
frænka mín gaf mér 
rauða hnésokka í 

afmælisgjöf þegar ég 
var lítil og ég er ekki 

frá því að það hafi haft 
sitt að segja. Mér finnst það 
hljóta að vera sjálfsagt að engu 
máli skipti hvors kyns fólk er.

Ég er ótrúlega stolt af því að 
eiga afmæli þennan dag en ég 
varð einmitt þrítug þegar konur 
fögnuðu níutíu ára afmæli kosn-
ingaréttar síns árið 2005. Ég 
klæddi mig í rauða ullarsokka og 
gúmmískó og skundaði með 

systrum mínum á Þingvöll. 
Hlustaði á fyrsta lýðræðislega 
kosna kvenforseta sögunnar 
halda ræðu og mér fannst ég 
eiga daginn. Ég strunsaði líka 
stolt niður Skólavörðustíginn 
þegar kvennafrídagsins var 
minnst sama ár í október og söng 
fullum hálsi. 

Um daginn fórum við vinkona 
mín í göngutúr að þvottalaugun-
um í Laugardal en þar er hægt 
að lesa sér til um sögu þvotta-
kvennanna. Við ræddum um 
hversu stutt væri síðan mæður 
okkar sjálfra hrærðu í þvotta-
suðupottum á eldavélum en 
framfarirnar gengu aðeins 
hægar fyrir sig í sveitinni. 
Ömmur okkar voru ekki með bíl-

próf og elduðu á kolavélum. 
Þvottur var þveginn í læk. Í þeim 
samanburði höfum við vinkona 
mín það gott að geta þvegið með 
því að ýta á takka. En jafnréttið 
snýst ekki um húsverkin. Það 
snýst um virðingu.

 Það er í raun merkilegt hversu 
stutt er síðan konur fengu rétt til 
að kjósa og ennþá merkilegra að 
talað sé um að „fá“ réttinn til að 
kjósa. Sá réttur hlýtur bara að 
vera sjálfsagður. Eins og það er 
sjálfsagt að hlustað sé á sjónar-
mið fólks hvort sem það er karl 
eða kona. Það er með ólíkindum 
að enn sé verið að berjast fyrir 
jöfnum rétti kynjanna og að þess 
þurfi yfirleitt. Hvað á þetta eigin-
lega að þýða?

STUÐ MILLI STRÍÐA Rauðir hnésokkar
RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR ER ÁNÆGÐ MEÐ AFMÆLISDAGINN

Allra síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða frábært tilboð á síðustu sætunum til Montreal 6. og 13. júní. Þetta 

er einstakt tækifæri til að njóta lífsins í þessari stórkostlega spennandi borg sem 
er önnur stærsta borg Kanada. Í borginni mætast gamli og nýi timinn, rík sagan og 

iðandi nýbreytnin á einstaklega skemmtilegan hátt. Það er frábært að skoða sig 
um, versla og njóta lífsins í Montreal; fallegar byggingar, endalaust úrval verslana 

og veitingastaða og mjög hagstætt verðlag. Gríptu tækifærið og smelltu þér til 
Montreal og njóttu þess besta sem þessi spennandi heimsborg hefur að bjóða. 

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Nýtt! Gras.is beint á skjáborðið þitt!
Gras.is hefur  sett upp vefþjónustu (Gagdet) sem tengir þig beint 

við fréttirnar, án þess að þurfa opna vafrann þinn!
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Norrænir organistar og 
norræn orgeltónlist verða 
í aðalhlutverki Alþjóðlega 
orgelsumarins sem hefst í 
Hallgrímkirkju á morgun 
kl. 17. Þá fara fram fyrstu 
tónleikar hátíðarinnar, en á 
þeim flytur Hörður Áskels-
son, kantor Hallgrímskirkju 
og söngmálastjóri Þjóðkirkj-
unnar, fjölbreytta orgeltón-
list eftir Buxtehude, Bach, 
Hafliða Hallgrímsson og 
Þorkel Sigurbjörnsson. 

Sumartónleikaröðin Alþjóðlegt 
orgel sumar er nú haldin í sextánda 
sinn. Að þessu sinni koma níu org-
anistar fram á sautján tónleikum í 
Hallgrímskirkju, sem fara fram í 
hádeginu á laugardögum og á 
sunnudagskvöldum. Allir flytjend-
urnir eru frá Norðurlöndunum og 
eru í röð fremstu organista sinna 
landa. Röð hádegistónleika á 
fimmtudögum hefur verið flutt í 
Dómkirkjuna, en á þeim koma fram 
sjö íslenskir organistar ásamt 
ýmsum einsöngvurum og einleikur-
um á önnur hljóðfæri.

Hörður Áskelsson leikur á fyrstu 
tónleikum hátíðarinnar á morgun 
og helgina eftir leikur Björn Steinar 
Sólbergsson á tónleikum á laugar-
dag kl. 12 og á sunnudag kl. 17. 

Tímasetning sunnudagstónleikanna 
nú í júní tekur tillit til Evrópumeist-
aramótsins í knattspyrnu, en allir 
aðrir sunnudagstónleikar verða 
klukkan 20, eins og venjan hefur 
verið undanfarin ár.

Fulltrúar Danmerkur eru organ-
istarnir Bine Katrine Bryndorf, 
prófessor í orgelleik við Konung-
lega tónlistarháskólann í Kaup-
mannahöfn og Hans Ole Thers, 
organ isti Kirkju heilags anda í 
Kaupmannahöfn. Fulltrúar Sví-
þjóðar eru Mattias Wager, organisti 
dómkirkjunnar í Stokkhólmi, og 
Gunnar Idenstam. Frá Noregi koma 
organistinn Bjørn Andor Drage og 
Jon Laukvik sem er prófessor í 
orgel leik bæði í Stuttgart og Ósló. 
Frá Finnlandi kemur hinn kunni 
orgelleikari Kalevi Kiviniemi.

Áhugasamir geta kynnt sér dag-
skrá orgelhátíðarinnar nánar á vef-
síðunni www.listvinafelag.is

 vigdis@frettabladid.is

Norrænir orgel-
risar á Íslandi

HÖRÐUR ÁSKELSSON ORGANISTI Leikur 
á fyrstu tónleikum Alþjóðlega orgelsum-
arsins í Hallgrímskirkju á morgun.

Myndlistarsýningin Straumar 
verður opnuð í Listasafni ASÍ í 
dag kl. 13. Á sýningunni eru verk 
í eigu safnsins; verk úr stofngjöf 
safnsins frá Ragnari Jónssyni í 
Smára ásamt verkum sem safnið 
hefur eignast á undanförnum 
árum, en sum þeirra hafa ekki 
verið sýnd í safninu áður. 

Verkin spanna hundrað ára 
skeið í íslenskri listasögu og 
tengjast ólíkum straumum sem 
leikið hafa um myndlistina á 
þessu tímaskeiði. Elstu verkin á 
sýningunni eru rómantísk lands-
lagsverk Þórarins B. Þorláks-
sonar frá byrjun síðustu aldar en 
það yngsta er lágmynd Svövu 
Björnsdóttur, Lifandi vatn, sem 
gert er einni öld síðar. Þrátt fyrir 
hundrað ára aldursmun og ólíka 
tækni er sameiginlegur kjarni í 
þessum verkum sem felst í skír-
skotun listamannanna til vatns og 
himinbláma.

Í Ásmundarsal safnsins má sjá 
verk sem tengjast Þingvöllum og  
hugmyndum um íslenskt þjóðerni 
eins og þær þróuðust í myndlist 
upp úr 1930 og fram til dagsins í 
dag. Í Arinstofu má svo sjá 
strauma tveggja alda í óhlutbund-
inni myndgerð.

Á meðal þeirra listamanna sem 
eiga verk á sýningunni, auk þeirra 
Þórarins og Svövu, eru Anna 
Jóelsdóttir, Birgir Andrésson, 
Eirún Sigurðardóttir, Hreinn 
Friðfinnsson, Jóhannes S. Kjar-
val, Karl Kvaran og Ragnheiður 
Jónsdóttir.

Sýningin stendur til 24. ágúst.
Listasafn ASÍ er opið alla daga 

nema mánudaga frá kl. 13 til 17.
Aðgangur er ókeypis. 
 - vþ

Straumar hundrað ára

YNGSTA VERKIÐ Lifandi vatn eftir Svövu 
Björnsdóttur.

Á sýningunni Þetta vilja börnin 
sjá!, sem hefur verið haldin 
árlega í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi í Reykjavík frá árinu 
2002, má sjá myndskreytingar úr 
nýútkomnum íslenskum barna-
bókum. Markmið sýningarinnar 
er að beina athyglinni að gildi 
myndskreytinga í barnabókum. 

Nokkur hefð hefur myndast 
fyrir því að sýningin ferðist um 
landsbyggðina að loknum 
sýningartíma sínum í Reykjavík. 
Sýningin sem sett var upp í 
Gerðubergi í haust var þannig 
nýverið opnuð í Amtsbókasafninu 
á Akureyri og stendur þar til loka 
júlí. Á meðal þeirra listamanna 
sem eiga myndskreytingar á 
sýningunni eru Áslaug Jónsdóttir, 
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, Sigrún 
Eldjárn og Þórarinn Leifsson. 

 - vþ

Myndskreyt-
ingar ferðast

SIGRÚN ELDJÁRN Ein þeirra listamanna 
sem eiga verk á sýningunni Þetta vilja 
börnin sjá!

menning@frettabladid.is

Nýr sýningarsalur sem ber 
nafnið Skaparinn, líkt og 
fata búðin forðum daga, var 
opnaður að Miðstræti 12 í 
miðbæ Reykjavíkur um síðustu 
mánaðamót. Það er að sjálf-
sögðu alltaf fagnaðarefni þegar 
nýtt pláss bætist við listsýningar-
rýmin á höfuðborgarsvæðinu, 
enda gera þau mikið til að 
auðga tilveru bæði listamanna 
og listunnenda.

Fyrst til að sýna verk sín í 
Skaparanum er Þórunn Elísabet 
Sveinsdóttir, myndlistarkona 
og búningahönnuður. Þórunn 
hefur verið einn af afkasta-
mestu búningahönnuðum 
landsins og hefur hannað fyrir 
fjölda leikverka og kvikmynda. 
Hún hefur tvívegis unnið til 

Grímuverðlauna fyrir búninga-
hönnun sína. 

Á sýningunni í Skaparan-
um má sjá átta ný verk eftir 
Þórunni. Segja má að myndlist 
hennar sé í senn hugljómun 
úr búningaheimi leikhússins, 
en einnig öguð, spennandi og 
óvænt myndmótun þess efnis 
sem hefur heillað hana alla tíð 
og býr yfir raunverulegri sögu 
og arfleifð íslenskra kvenna. 
Þórunn hefur áður haldið tvær 
einkasýningar á verkum sínum 
og tekið þátt í ýmsum samsýn-
ingum.

Skaparinn er opinn mánu-
daga til föstudaga á milli kl. 12 
og 18, en annars eftir sam-
komulagi. 

 - vþ

Kl. 17
Sópransöngkonan Hanna Dóra 
Sturludóttir og píanóleikarinn Kurt 
Kopecky koma fram á tónleikum á 
vegum tónlistarhátíðarinnar Við 
Djúpið í tónleikasalnum Hömrum á 
Ísafirði í dag kl. 17. Á efnisskrá 
tónleikanna er íslensk og ítölsk 
tónlist eftir tónskáld á borð við Verdi, 
Puccini, Þórarin Guðmundsson og 
Jón Ásgeirsson.

ÞÓRUNN ELÍSABET SVEINSDÓTTIR 
Fyrsti listamaðurinn sem sýnir 
verk sín í sýningarrýminu nýja 
Skaparanum. 

Nýr sýningarsalur í miðbænum
> Ekki missa af... 
Loka-gjörningadeginum á 
sýningu Karls Holmqvist 
„Boomtown“ í Nýlistasafninu 
sem fer fram í dag á milli 
kl. 12 og 17. Að þessu sinni 
fremja gjörninga þau Ásmund-
ur Ásmundsson, Berglind 
Ágústdóttir, Hulda Vilhjálms-
dóttir, Ingibjörg Magnadóttir 
og Sara Björnsdóttir. Sviðið 
er jafnframt opið öllum þeim 
sem vilja tjá sig á einhvern 
hátt.
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Sumartónleikaröð Gljúfrasteins 
heldur áfram á morgun kl. 16, en 
þá koma fram þeir Martin Frewer 
fiðluleikari og Steingrímur Þór-
hallsson píanóleikari og leika 
verk eftir J.S. Bach, en hann var 
einmitt uppáhaldstónskáld Hall-
dórs Laxness.

Martin Frewer útskrifaðist sem 
stærðfræðingur frá Oxford-
háskóla, en á sama tíma var hann 
í einkatímum hjá fiðlukennaran-
um Yfrah Neaman. Eftir útskrift 
hélt Frewer áfram fiðlunámi í 
Guildhall School of Music & 
Drama í London hjá Neaman og 
lærði þá einnig á víólu hjá Nannie 
Jaime  son. Árið 1983 fluttist 
Martin til Íslands til að spila með 
Sinfóníuhljómsveitinni. Um alda-
mótin tók hann frí í tvö og hálft ár 
og vann þá sem hugbúnaðarhönn-
uður. Núna starfar hann bæði við 
hugbúnaðargerð hjá hátækni-
fyrirtækinu Völku og sem 
tónlistar maður.

Steingrímur Þórhallsson lauk 
píanókennaraprófi frá Tónlistar-
skólanum í Reykjavík og kantors-
prófi frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar 
árið 1998. Haustið 1998 hóf hann 
nám við Pontificio Instituto di 
Musica Sacra í Róm, sem er 
kirkjutónlistarstofnun Páfagarðs. 
Þaðan lauk hann mastersprófi í 
orgelleik sumarið 2001 undir leið-
sögn Giancarlos Parodi. Stein-
grímur hefur komið fram víða 

sem einleikari og sem meðleikari, 
meðal annars í Dómkirkjunni í 
Reykjavík, Skálholtsdómkirkju, 
Kristskirkju, Hallgrímskirkju og 
Neskirkju.

Aðgangseyrir að tónleikunum 
er 500 kr.

 - vþ

Bach, píanóleikari 
og stærðfræðingur

JOHANN SEBASTIAN BACH Eftirlætis-
tónskáld Halldórs Laxness.

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU, 26. STARFSÁR
ALÞJÓÐLEGT ORGELSUMAR, 16. STARFSÁR

KLAISORGELIÐ 15 ÁRA

Alþjóðlegt orgelsumar 
í Hallgrímskirkju 

F Y R S T U  TÓ N L E I K A R

HÖRÐUR ÁSKELSSON
kantor Hallgrímskirkju

TÓNLEIK AR / CONCER TS: 
Laugardaga kl. 12:00 
Sunnudaga kl. 20:00 (í júní kl. 17:00)

sunnudaginn 22. júní kl. 17.00

DÓMKIRKJAN
Tónleikar í Dómkirkjunni: 
fimmtudaga kl. 12:15 
Þar koma fram íslenskir 
organistar ásamt 
gestaflytjendum.NORRÆNI MENNINGARSJÓÐURINN

TÓNLISTARSJÓÐUR MENNTAMÁLARÁÐUNEYTISINS 

l ist vinafelag. is
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utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Marta María Jónasdóttir

Ég þekki margar konur sem eiga sínar bestu stundir fyrir framan tölvuna. 
Með kampavínsglas og vísakort að vopni geta þær eytt heilu kvöldunum 
einar með sjálfum sér, alsælar. Nei, þær eru ekki að fylgjast með erlendri 
pólitík heldur hanga inni á eBay eða öðrum glyssíðum til að kaupa sér alls 
konar vitleysu, en stundum geta þær reyndar verið ljónheppnar. Um 
daginn sagði kvenkyns vinnufélagi minn frá því að hún hefði boðið í tvo 
kjóla, frá Veru Wang og Roberto Cavalli, og fengið. Ég sagði henni að hún 
ætti ekki að búast við of miklu og rifjaði upp söguna af vinkonu minni sem 
hafði keypt sér tískugallabuxur og Dior-sólgleraugu í einhverju eBay-
flippi nokkrum árum fyrr. Þegar sendingin birtist reyndust buxurnar vera 
„feik“ og sólgleraugun í barnastærð. Stuttu síðar, þegar hún var búin að 
steingleyma þessu með barnasólgleraun og feikbuxurnar, gerði hún 
reyfarakaup þegar hún fékk Svaninn eftir Arne Jacobsen á 40 þúsund 
krónur. Þetta fannst mér vera ígildi þess að vinna í lottói þar sem 
hefðbundinn Svanur í ullarefni kostar mánaðarlaun kennara. Það runnu 
þó á hana tvær grímur þegar Svanurinn ógurlegi lenti á landinu, eitthvað 
hafði hann breikkað við að búa í Ameríku. Geri ráð fyrir að stóllinn hafi 
frekar verið eftir Barney Jacobs eða einhvern annan snilling. 

Þegar ég var búin að segja samstarfskonu minni þessar tvær hryllings-
sögur þurfti ég að hughreysta hana og vonaði heitt og innilega að Wang og 
Cavalli myndu standa undir væntingum. Í vikunni mætti ég henni á 
ganginum og hún var eitt sólskinsbros og tjáði mér að sendingin hefði 
komið, væri ekta og smellpassaði. Þegar hún dró gersemarnar upp úr 
töskunni varð ég græn að öfund.

Einhvern veginn hef ég aldrei lagt í að kaupa föt á netinu. Það helgast 
kannski af því að mér finnst svo ógurlega gaman að fara í búðir. Það er 
einhver sérstök tilfinning sem heltekur konu þegar hún handfjatlar flík, 
mátar, verður að eignast, lætur vaða og labbar svo alsæl með flíkina út úr 
búðinni. Ég upplifði þetta sterkt um daginn þegar ég var stödd í Mílanó. 
Þar heimsótti ég heimsfræga verslun og hnaut um draumatöskuna um leið 
og ég datt inn um bronsklæddan þröskuldinn. Eftir að hafa skoðað hana á 
hverjum degi í nokkra daga og hringt ótal símtöl heim til að tékka á 
genginu (sem var alltaf jafn ókristilegt) lét ég loks vaða. Þegar ég borgaði 
töskuna varð ég heltekin af vellíðan og ég verð eiginlega að játa að ég er 
ennþá í sæluvímu. Ætli kaupin hafi þá ekki borgað sig eða að minnsta 
kosti ef ég nota hana nógu oft?

Heltekin af vellíðan

Blómakjólar eru afar áberandi í sumar og ekkert lát 
verður á þeirri tísku þegar tekur að hausta. Banda-
rískir hönnuðir eins og Diane Von Furstenberg, 
Michael Kors og Erin Fetherston og franska tísku-
húsið Chloé sýndu ýmsar útgáfur af blómum: síðir 
draumkenndir kjólar, grafískari mynstur í hippastíl 
og jafnvel heilu kápurnar alsettar fögrum blómhnöpp-
um. Í sumar er líka um að gera að grafa upp fallega 
blómakjóla enda fátt sem hæfir árstíðinni betur.  
 amb@frettabladid.is

TÍSKUPALLARNIR BLÓMSTRA Í 
ORÐSINS FYLLSTU MERKINGU: 

Blómarósir

KVENLEGT 
Fallegur siffon-
kjóll frá Erin 
Fetherston fyrir 
haust/vetur 
2008.

ÞJÓÐLEG ÁHRIF 
Skemmtilegur 
stuttur kjóll með 
blómamynstri frá 
Anna Sui.

ÁLFAMÆR 
Gyðjulegur 

síðkjóll með 
svörtum 

toppi frá Erin 
Fetherston.

LILLABLÁTT Ægi-
fögur og kvenleg 
blanda hjá banda-
ríska hönnuðinum 
Michael Kors.

Á Sundance-kvikmyndahátíðinni 
verður hátískuhönnuðurinn Yves 
Saint Laurent tekinn fyrir sérstak-
lega og tvær kvikmyndir sýndar um 
ævi hans og feril. Hin fyrri heitir 
Yves Saint Laurent: His Life and 
Times. Hún er eftir leikstjórann 
David Teboul og fjallar um uppvöxt 
þessa merka hönnuðar í Alsír, feril 
hans hjá Dior og frægðarsólina 
hjá eigin merki. Seinni kvikmynd-
in, einnig eftir Teboul, heitir 5,5 
Avenue Marceau 75116 Paris og 
sýnir Saint Laurent að hanna sína 
síðustu línu árið 2001. 

> YVES SAINT LAURENT Á SUNDANCE

Guðdóm-
lega sexí 

svarta skó 
með ökkla-
bandi frá 
Gucci. Fást hjá 
Sævari Karli. 

Kynþokka-
fullt eldrautt 

gloss á varirn-
ar frá Chanel. 

Dásamlega 
sumarlegan og 
fallegan kjól frá 
See by Chloé. 
Fæst í Trilogiu 

OKKUR 
LANGAR Í

…

Opið á sunnudag 13 17

Laugavegur 41a

STÓR-
MYNSTRAÐ
Hressandi 
rauðrósótt-
ur kjóll frá 
Michael Kors.





34
AFSLÁTTUR

%34% AFSLÁTTUR
NOCTURNE boxdýna 322
120x200 cm.

49.474
Verð áður: 74.960

30% AFSLÁTTUR
ANDERSON La-z-boy stóll. 
B:85 D:85 H:45/100 cm. 
Fæst í gráu og grænu áklæði.

34.980
Verð áður: 49.980

33% AFSLÁTTUR
DREAMTIME La-z-boy stóll. 
B:95 D:95 H:105 cm. Fæst í 
hvítu og svörtu leðri. 

79.980
Verð áður: 119.980

30
AFSLÁTTUR

%

33
AFSLÁTTUR

%

NOCTURNE 322 
120X 200 CM 
TILBOÐIÐ INNIHELDUR:

Boxdýnu með tvöföldu gormakerfi.
Neðra lag 150 Bonell-gormar á m2.
Efra lag 265 svæðaskiptir pokagormar á m2.
Yfirdýna með 25 mm latex, hægt að 
taka áklæði af og þvo í þvottavél. 
Fætur ekki innifaldir í verði.

• 15 ÁRA ÁBYRGÐ GORMAKERFI



20% AFSLÁTTUR
DAYTON 3 sæta sófi. B:225 D:95 H:52/95 cm. DAYTON 2 sæta sófi. B:170 D:95 
H:52/95 cm. Kr. 95.984 áður 119.980. DAYTON stóll. Kr. 63.984 áður 79.980.

111.984
Verð áður: 139.980

33% AFSLÁTTUR
TUB stóll. B:80 D:75 H:47/75 cm. 
Fæst í rauðu, brúnu og svörtu leðri.

39.980
Verð áður: 59.980

33
AFSLÁTTUR

%

20
AFSLÁTTUR

%

20% AFSLÁTTUR
CORBELLA borðstofuborð. 
B:153 D:49 H:220 cm.

199.984
Verð áður: 249.980 20

AFSLÁTTUR
%

20% AFSLÁTTUR
CORBELLA borðstofuborð. B:112 H:
72 L:172 + 2x45 cm. CORBELLA stóll. 
Kr. 27.984 áður 34.980.CORBELLA
armstóll. Kr. 31.984 áður 39.980.

79.984
Verð áður: 99.980
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“UNNIN AF NATNI, TÓNLISTIN “UNNIN AF NATNI, TÓNLISTIN
FRÁBÆR OG UNDIRSTRIKAR FRÁBÆR OG UNDIRSTRIKAR

FIRRINGUNA, OFSÓKNARÆÐIÐ FIRRINGUNA, OFSÓKNARÆÐIÐ
OG ÓTTANN VIÐ ÞAÐ ÓÞEKKTA”OG ÓTTANN VIÐ ÞAÐ ÓÞEKKTA”

- S.V., MBL- S.V., MBL

“UNNIN AF NATNI, TÓNLISTIN 
FRÁBÆR OG UNDIRSTRIKAR 

FIRRINGUNA, OFSÓKNARÆÐIÐ 
OG ÓTTANN VIÐ ÞAÐ ÓÞEKKTA”

- S.V., MBL

NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
12
16
10

THE HAPPENING kl. 8 - 10
THE INCREDIBLE HULK kl.3 - 8 - 10.15*Kraftsýning

ZOHAN    kl. 5.40 
SEX AND THE CITY kl. 5.20
INDIANA JONES 4  kl.3

16
12
10
14
12

CRONICLES OF NARNIA 2 kl.1D - 4D - 7 D - 10 D
CRONICLES OF NARNIA 2 LÚXUS kl. 1 D - 4D - 7 D - 10 D
THE INCREDIBLE HULK DIGITAL kl. 3 - 5.30 D - 8 D - 10.30 D
THE HAPPENING kl. 5.50 - 8 -10.10
ZOHAN kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.30
HORTON   kl.1  - 4 ÍSLENSKT TAL

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
16

10
14
12

MEET BILL kl.3.50 - 5.50 - 8 -10.10
THE HAPPENING kl. 8 - 10
KJÖTBORG kl. 3 - 6 - 7 ENSKUR TEXTI

ZOHAN kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY kl.3 - 8 - 11
INDIANA JONES 4 kl.3 - 5.30

5%

SÍMI 551 9000

7

10
14
12
7

MEET BILL kl. 3 - 5.50 - 8 -10.10
FLAWLESS kl. 8
ZOHAN kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY kl. 3 - 7 - 10
INDIANA JONES 4 kl. 3 - 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

Hörkuspennandi mynd byggð á 
sannsögulegu bankaráni þar sem
 breski húmorinn er ávallt nærri.

“ÆVINTÝRAMYND SUMARSINS„
-LEONARD MALTIN, ET

“BESTA SPENNUMYND ÁRSINS„
TED BAEHR, MOVIEGUIDE

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSS

CHRONICLES OF NARNIA 2 kl. 2D- 5D - 8D - 11D 7

CHRONICLES OF NARNIA 2 kl. 2 - 5 - 8 - 11 VIP
THE BANK JOB kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

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

INDIANA JONES 4 kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:30 12

SPEED RACER kl. 2 - 5 L

NIM´S ISLAND kl. 2 L

FORBIDDEN KINGDOM kl. 8 SÍÐ. SÝNINGAR 12

IRON MAN kl. 10:30 SÍÐ. SÝN. 12

CHRONICLES OF NARNIA 2 kl. 12D - 3D - 6D - 9D 7

THE BANK JOB kl. 6 - 9 16

SEX AND THE CITY kl. 12 - 3 - 6 - 9 14

SPEED RACER kl.12D - 3D L

KEFLAVÍK

NARNIA 2                          kl. 2 -  5 - 8 - 10 7

PROM NIGHT kl. 8 - 10 16 

NIM´S ISLAND kl.  4:20 12

PROM NIGHT kl.  8 16

NARNIA 2                       kl. 2 - 5 - 8 - 10:50 7

SPEED RACER kl. 2 L

INCREDIBLE HULK        kl. 5:30 - 10:20 12 

ZOHAN kl. 8 10

NARNIA 2 kl. 2 - 5 - 8 7

THE HAPPENING kl. 11 16

SPEED RACER kl. 2 L

HAROLD & KUMAR kl. 5:30 L

WHAT HEPPENS IN VEGAS kl. 8 L

NEVER BACK DOWN kl. 10:10 14SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 2, 5 og 8 DIGITAL 7

THE INCREDIBLE HULK kl. 2, 5, 8 og 10.45(P) 12

SEX AND THE CITY kl. 6, 9 og 10.30 14

INDIANA JONES 4 kl. 2 12

- V.J.V., Topp5.is / FBL- J.I.S., film.is

- Þ.Þ., DV

1/2
SV MBL

STELPURNAR ERU MÆTTAR Á HVÍTATJALDIÐ

- K.H., DV.- 24 STUNDIR

POWERSÝNING

KL 10.45

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

M Y N D O G H L J Ó Ð

- V.J.V., Topp5.is / FBL
1/2 - VIGGÓ., 24 STUNDIR

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Benni Hemm Hemm og 
Ungfónía stóðu fyrir tón-
leikum í Iðnó á fimmtudag-
inn.

Þar mátti sjá fólk á öllum aldri, 
en vel var mætt á tónleikana.  
Alls komu fram fjörutíu manns, 
en Benni Hemm Hemm, Bene-
dikt H. Hermannsson, samdi 
fyrir hópinn. Í Ungfóníu eru 
ungir tónlistarmenn sem einbeita 
sér að klassískri tónlist og því að 
færa hana til yngri aldurshópa. 
Almenn ánægja var með tónleik-
ana, enda tónlist Benna tilvalin 
fyrir stóra hópa. Hljómsveit 
Benna Hemm Hemm hefur gefið 
út tvær plötur en Rolling Stone 
hefur líkt þeim við verk banda-
ríska tónlistarmannsins Sufjan 
Stevens.

LISTHNEIGÐ  Vilhjálmur, Gils og Kolbrún 
Roe létu nafn fóníunnar ekki fæla sig 
frá.

STÓR SEM SMÁ Þorfinnur og Embla litu í 
Iðnó. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GLÖÐ MEÐ BENNA Einar og Hildur létu 
sig ekki vanta.

Benni fyrir alla aldurshópa

Breska söngkonan og fyrrverandi 
barnastjarnan Charlotte Church á 
nú von á öðru barni sínu. Hún 
eignaðist frumburðinn, dótturina 
Ruby Megan Henson, í september 
í fyrra. Church og kærasti hennar, 
rúgbýleikarinn Gavin Henson, 
munu vera himinlifandi með þessa 
viðbót í fjölskylduna, þótt skammt 
sé á milli barnanna. Þau hafa verið 
saman frá árinu 2005.

Charlotte hefur staðfest að hún 
muni standa við skuldbindingar 
sínar við sjónvarpsstöðina 
Channel 4 og halda áfram að 
kynna þáttinn The Charlotte 
Church Show út júlí og ágúst. 

Charlotte 
ólétt á ný

VON Á FJÖLGUN Charlotte Church á von 
á öðru barni sínu og kærastans Gavins 
Henson, en þau eignuðust dótturina 
Ruby í september í fyrra.

NORDICPHOTOS/GETTY

Danski stórleikarinn Bjarne 
Henriksen kemur hingað til lands 
á sunnudag og heldur beint í Jökul-
firði, í tökur á sjónvarpsmynd 
læknisins Lýðs Árnasonar, Eitur í 
æðum. Bjarne er Íslendingum 
hvað kunnastur fyrir hlutverk sitt 
sem faðirinn í Forbrydelsen, en í 
Eitri í æðum leikur hann „danskan 
bankamann og besserwisser“, að 
sögn Hinriks Ólafssonar, sem fer 
með hlutverk íslensks banka-
manns í myndinni. Aðalhlutverkið 
er hins vegar í höndum Theódórs 
Júlíussonar. 

„Það er ekki hægt að fara á ein-
angraðri tökustað. Við siglum úr 
Bolungarvík og yfir í Jökul-
firði,“ útskýrir 
Hinrik, sem segir 
það mikinn heiður 
að fá að vinna með 

Bjarne. „Hann er einhver albesti 
leikari sem hefur komið frá Dan-
mörku og mér fannst hann alveg 
magnaður í Forbrydelsen,“ segir 
hann. 

Fréttir hafa borist af því að 
göngufólk sem áformað hefur 
ferðir um Jökulfirði og Horn-
strandir hafi hætt við af ótta við 
að rekast á villta ísbirni. Hinrik 
segist hafa velt þeim möguleika 
fyrir sér. „Ég tek son minn með og 
var ekki alveg viss um hvort það 
væri óhætt að hafa hann í tjaldi 
þarna. En læknirinn hlýtur að taka 
sjúkrakassann með, svo við verð-
um með einhver deyfilyf.“ 

 - sun

Lýður einangraður 
í Jökulfjörðum

HEIÐUR AÐ FÁ 
BJARNE Hinrik 

Ólafsson er 
ánægður 
með að fá 
að vinna 
með 
Bjarne 

Henriksen 
og hefur 
ekki áhyggj-
ur af hvíta-
björnum.

HALDA Í EIN-
ANGRUN 
Tökur á 
myndinni 
Eitur í æðum 
hefjast á 
afskekktu 
horni Vest-
fjarða um 
helgina.

SparBíó 550krSparBíó 550kr
laugardag og sunnudag

Indiana Jones 4
kl. 2 í Álfabakka

SEX AND THE CITY
kl. 12 í Kringlunni

HULK
kl. 2í Álfabakka 

NARNIA 2
kl. 2 í Álfabakka, á Selfossi í 

Keflavík, og á Akureyri 
kl. 12 í Kringlunn

SPEED RACER
kl. 2 í Álf., á Sel., í Kef., og á 
Akureyri  kl. 12 í kringl., 

NIMS ISLAND
kl. 2 í álfabakka 
og kl. 4:20 á Akureyri

HANN BLÆS
ÞIG Í DRASL!

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.1 SMÁRABÍÓKL.3.50 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3 BORGARBÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 BORGARBÍÓ
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FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið 
í knattspyrnu mætir því slóvenska 
klukkan 14 á Laugardalsvelli í 
dag. Allt er undir í leiknum. Sigur 
þýðir að Ísland tryggir sér sæti í 
umspili um laust sæti í úrslita-
keppni EM í Finnlandi á næsta ári 
en tap gæti sett strik í reikning-
inn. Vinni Íslendingar Slóvena og 
síðan Grikki á fimmtudag leikur 
liðið úrslitaleik við Frakka um 
beina leið á EM.

Íslenska liðið hefur lagt mikla 
áherslu á sóknarleikinn á æfing-
um sínum í vikunni. Allar líkur 
eru á því að lið Slóvena liggi langt 
aftur og freisti þess að beita 
skyndisóknum og nýta föst leik-
atriði til hins ítrasta. Íslenska liðið 
var skorið niður um þrjá leikmenn 
í gær; þær Gunnhildur Yrsa Jóns-
dóttir úr Stjörnunni, Berglind 
Björg Þorvaldsdóttir úr Breiða-
bliki og María B. Ágústsdóttir, 
markvörður KR, duttu úr hópn-
um.

Sigurður Ragnar Eyjólfsson til-
kynnti byrjunarlið sitt svo í gær-
kvöldi. Katrín Ómarsdóttir og 
Sara Björk Gunnarsdóttir byrja á 
miðjunni ásamt Eddu Garðars-
dóttur. Hólmfríður og Dóra María 
fá svo það hlutverk að opna upp 
kantana og Margrét Lára er í 
fremstu víglínu.

„Við verðum með sömu áherslur 
og í leikjum ársins hingað til. 
Okkur hefur gengið vel og ég sé 

ekki ástæðu til að breyta út frá 
því. Ég tel að við séum með betra 
lið en þær og við viljum halda bolt-
anum innan liðsins, sækja vel og 
nota kantana mikið. Við fórum vel 
yfir þessa þætti á síðustu æfingu,“ 
sagði Sigurður en eftir blaða-
mannafund í gær hélt liðið til 
Keflavíkur. Þar dvelur það á hóteli 
fram að leiknum í dag.

EM-draumurinn kraumar í Sig-
urði og með hverjum leiknum 
styttist í markmiðið. „Við eigum 
þrjú skref eftir og við tökum mjög 
stórt skref ef við vinnum Slóveníu. 
Þá fáum við í það minnsta úrslita-
leiki heima og heiman í umspili,“ 
segir þjálfarinn, sem leynir ekki 
stolti sínu af stelpunum. „Ég er 
ánægður með hópinn. Hann hefur 

staðið sig mjög vel og hann er til-
búinn fyrir leikinn. Við höfum 
verið að fá marga leiki og spilað 
þetta á sama kjarna. Nú sjáum við 
hvort hann stenst álagið og skarar 
fram úr,“ sagði þjálfarinn.

Margrét Lára Viðarsdóttir er 
ein þeirra sem eru klárar í slaginn 
í dag. Hún hefur átt við meiðsli að 
stríða: „En ég er öll að koma til. Ég 
var í mjög erfiðum meiðslum og í 
kjölfarið lenti ég í veseni með nár-
ann og öðrum lærameiðslum. 
Ólukkan hefur því aðeins verið að 
elta mig en ég er vonandi að kom-
ast á gott skrið núna,“ segir Mar-
grét, sem leggur áherslu á að liðið  
haldi þolinmæðinni í dag.

„Við þurfum að vera þolinmóðar 
og vakandi. Við höfum verið að 

leggja áherslu á uppspilið og við 
reiknum með því að vera meira 
með boltann. Við eigum að vera 
mikið í sókn og því höfum við 
skoðað hana gaumgæfilega. Það 
væri best að skora fljótlega og ég 
reikna með því að hápressa á þær 
og gefa þeim engan tíma.“

Markmaðurinn Þóra B. Helga-
dóttir segir að eftirvænting sé í 
hópnum. „Við brenndum okkur úti 
gegn þeim og það var bara klúður. 
Við munum nota það til að móti-
vera okkur fyrir þennan leik. Leik-
urinn á morgun er skref númer 
tvö af fjórum. Það góða við þetta 
er að við höfum að einhverju að 
keppa í hverjum einasta leik. Hver 
leikur er úrslitaleikur hjá okkur,“ 
sagði Þóra. hjalti@frettabladid.is

Þrjú stór skref eftir að draumnum
Ísland mætir Slóveníu á Laugardalsvellinum í dag en fyrri leikurinn ytra tapaðist. „Það var klúður og við 
notum það með okkur núna.“ Liðið er í dauðafæri á því að komast upp úr sínum riðli í úrslitakeppni EM.

LÍNURNAR LAGÐAR Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson leggur hér línurnar fyrir stelpurnar sínar á æfingu liðsins í 
vikunni. Hann hvetur alla til að fylkja liði í Laugardalinn í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GOLF Þriðja mót Kaupþingsmóta-
raðarinnar fer fram á Garðavelli 
á Akranesi um helgina. Ólafur 
Björn Loftssson úr NK og Ásta 
Birna Magnúsdóttir úr GK eru 
með forystu eftir tvö mót en bæði 
hafa þau unnið annað upphafs-
mótanna. 

Ólafur Björn vann fyrsta mótið 
á Hellu og varð síðan í 9. sæti á 
öðru mótinu á Hólmsvelli í Leiru. 
Ólafur hefur gott forskot á Davíð 
Má Vilhjálmsson úr GKJ (42 stig) 
sem kemur næstur en Ólafur 
Hreinn Jóhannesson úr GS, sem 
vann síðasta mót, er fimmti á 
eftir þeim Hlyni Geir Hjartarsyni 
úr GK og Pétri Óskari Sigurðs-
syni úr GR. 

Ásta Birna hefur naumt forskot 
á Ragnhildi Sigurðardóttur úr GR 
hjá konum en Ásta vann mótið í 
Leirunni. Ragnhildur hefur hins 
vegar orðið í 2. og 3. sæti á fyrstu 
mótum ársins. Þriðja er síðan 
Ingunn Gunnarsdóttir úr GKG 
sem vann fyrsta mót sumarsins. 
 - óój

Kaupþingsmótaröðin:

Ólafur og Ásta 
eru á toppnum

MEÐ GOTT FORSKOT Ólafur Björn Lofts-
son úr NK. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SUND Sigrún Brá Sverrisdóttir úr 
Fjölni setti í gær glæsilegt 
Íslandsmet í 400 metra skriðsundi 
á aldursflokkameistaramóti 
Íslands sem fram fer í Vatna-
veröldinni í Reykjanesbæ. 

Sigrún bætti sitt eigið met frá 
2007 um 1,28 sekúndur þegar hún 
synti þessa 400 metra á 4:17,35 
mínútum. Sigrún Brá er í 
frábæru formi þessa daganna en 
hún er nýkomin heim þar sem 
hún synti sig inn á Ólympíuleik-
ana í Peking með því að tvíbæta 
Íslandsmetið í 200 metra skrið-
sundi.  - óój

Aldursflokkamótið í sundi:

Sigrún Brá með 
Íslandsmet

ÞRJÚ MET Á STUTTUM TÍMA Sigrún Brá 
Sverrisdóttir er í frábæru formi þessa 
daganna. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Bikarævintýri Breiðholtsliðsins er með hrein-
um ólíkindum en þetta rúmlega eins árs 
gamla félag féll úr keppni í 32 liða úrslitum 
VISA-bikarsins á nauman hátt, 1-0, gegn KR 
vestur í bæ. Markvörður KB-liðsins, Ragnar 
Daði Jóhannsson, vakti sérstaka athygli fyrir 
vaska frammistöðu í leiknum sem og í leikn-
um gegn Njarðvík sem KB vann, 2-0.

„Það var helvíti gaman að spila á KR-
vellinum. Ég bjóst aldrei við þessum frábæra 
leik hjá okkur. Hefði verið sáttur ef mér 
hefði tekist að halda KR-liðinu undir fimm 
mörkum. Það var takmarkið og því er óhætt 
að segja að ég sé frekar sáttur,“ sagði Ragnar 
Daði léttur í spjalli við Fréttablaðið í gær en 
hann var geysilega sáttur við eigin frammi-
stöðu.

„Loksins náði maður að stíga almenni-
lega upp og sýna hvað maður getur. Ég svaf 

varla af stressi fyrir leikinn og var með hnút 
í maganum. Ég hef verið svolítið meiddur 
en ég tel mig vera helvíti góðan þegar ég er 
heill heilsu.“

Ragnar Daði er 24 ára gamall og 
er úr Grindavík. Hann var um tíma 
á mála hjá Grindavíkurliðinu en 
gekk síðan í raðir GG og lék með 
því. Hann hafði þó ekki spilað 
fótbolta í heilt ár þegar hann 
ákvað að ganga í raðir KB.

„Ég sá auglýsingu á fót-
bolti.net frá KB um að þá 
vantaði markvörð og þar 
sem ég bý í Breiðholtinu 
með kærustunni minni 
ákvað ég að slá til. Það var 
vel tekið í það og mér hent 
í markið um leið. Það gekk 

ekkert sérstaklega vel til að byrja með enda 
hafði ég ekki sparkað í bolta né gripið í háa 
herrans tíð. Svo var formið á mér ekki heldur 
gott. Var orðinn allt of þungur. Ég er búinn 
að missa einhver 10-15 kíló síðan ég byrjaði 
að æfa aftur en er samt enn í þriggja stafa 

tölu. Stefnan er tekin á að komast í 
svona 95 kíló. Þá er ég flottur,“ sagði 
Ragnar Daði, sem leikur í gamalli 
treyju með Sinalco-auglýsingu 
en talsvert er síðan hætt var að 
framleiða þann ágæta drykk hér 
á landi. Ragnari hafði verið lofað 
nýrri treyju eftir leikinn en hann 
vill ekki skipta.

„Þetta er klárlega happa-
treyja. Ég fæ bara nýja næsta 
sumar þegar við erum komnir í 

2. deild,“ sagði Ragnar brattur.

RAGNAR DAÐI JÓHANNSSON: MARKVÖRÐUR KB HEFUR VAKIÐ ATHYGLI Í BIKARNUM FYRIR VASKA FRAMMISTÖÐU

Sá auglýsingu á netinu og varð markvörður KB

FÓTBOLTI Guðrún Sóley Gunnars-
dóttir leikur sinn 50. landsleik 
fyrir Ísland í dag gegn Slóveníu. 
Hún er níunda konan sem nær 
þeim áfanga. Edda Garðarsdóttir 
leikur sinn 60. landsleik í dag en 
Katrín Jónsdóttir bætir metið 
með hverjum leiknum sem hún 
spilar. Allir leikmenn Íslands sem 
spilað hafa 50 leiki eða fleiri eru í 
byrjunarliði Íslands í dag. - hþh

Merkur áfangi hjá Íslandi: 

Guðrún Sóley í 
50 landsleiki

LANDSLEIKJAMET 
Katrín Jónsdóttir  73 leikir
Ásthildur Helgadóttir*  69 leikir
Edda Garðarsdóttir  59 leikir
Þóra B. Helgadóttir  57 leikir
Guðlaug Jónsdóttir*  56 leikir
Erla Hendriksdóttir*  55 leikir
Olga Færseth*  54 leikir
Margrét R. Ólafsdóttir*  51 leikir
Guðún Sóley Gunnarsdóttir  49 leikir

 *HÆTT MEÐ LANDSLIÐINU

FÓTBOLTI HK-ingum tókst á mið-
vikudagskvöldið í annað sinn á 
fjórum árum að slá Skagamenn út 
úr 32 liða úrslitum bikarsins og 
líkt og 2004 unnu þeir 1-0 á Kópa-
vogsvelli þar sem sigurmarkið 
kom í lok leiks. 

Skagamenn mega örugglega 
ekki heyra á nafnið Hörður 
Magnús son minnst því tveir 
nafnar úr Kópavogi hafa endað 
bikardrauma liðsins strax í fyrstu 
umferð á síðustu fjórum árum.

Hörður Már Magnússon tryggði 
HK 1-0 sigur á ÍA 12. júní 2004 
með skoti af þrjátíu metra færi 
þegar aðeins tvær mínútur voru 
til leiksloka. Í fyrrakvöld var það 
næstum því alnafni hans, Hörður 
Magnússon, sem lék þetta eftir 

þegar hann skoraði sigurmarkið 
tíu sekúndum fyrir leikslok eftir 
að hafa komið inn á sem varamað-
ur fjórtán mínútum áður. 

Hin nýja hetja HK-inga er 22 
ára sóknarmaður og er fimmtán 
árum yngri en Hörður Már, sem 
lék einnig með í þessum leik.

Þegar HK sló ÍA út síðast fór 
liðið alla leið í undanúrslit keppn-
innar og nú er að sjá hvað gerist í 
sumar. - óój

HK-ingar slógu ÍA út úr bikarnum í annað sinn á fjórum árum:

Hörður Magnússon er ekki
vinsælasta nafnið á Skaganum

RÉTTA NAFNIÐ Hörður Magnússon í 
leik með HK. Hann og nafni hans hafa 
báðir valdið Skagamönnum höfuðverk í 
bikarkeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

> Hörður Axel í Keflavík

Íslandsmeistarar Keflavík áttu í gær mótleik við bakvarða-
missi sínum en þeir Magnús Þór Gunnarsson (í Njarðvík) 
og Arnar Freyr Jónsson (í Grindavík) hafa yfirgefið liðið. 
Keflavík er búið að semja við hinn tvítuga Hörð Axel 
Vilhjálmsson, sem vildi ekki endurnýja samning sinn við 
Njarðvík. Hörður Axel mun því spila áfram 
með Sverri Þór Sverrissyni, sem er einnig 
kominn til Keflavíkur, en þeir félagar 
deildu leikstjórnandastöðunni hjá 
Njarðvík síðasta vetur. Keflavíkur liðið er 
um leið komið með þrjá af efnilegustu 
leikmönnum landsins því fyrir hjá 
liðinu eru miðherjinn Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson og framherjinn Þröstur Leó 
Jóhannsson.

BYRJUNARLIÐIÐ Í DAG - 4-5-1: 
Markvörður: Þóra B. Helgadóttir
Hægri bakvörður: Ásta Árnadóttir
Vinstri bakvörður: Ólína G. Viðarsd.
Miðverðir: Katrín Jónsdóttir fyrirliði 
og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
Tengiliðir: Edda Garðarsdóttir og 
Katrín Ómarsdóttir
Sóknartengiliður: Sara Björk Gunn-
arsdóttir
Hægri kantur: Dóra María Lárusd.
Vinstri kantur: Hólmfríður Magnúsd.
Framherji: Margrét Lára Viðarsdóttir
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FÓTBOLTI Manchester United gaf 
það enn og ný út í gær að Cristiano 
Ronaldo væri ekki til sölu. Á 
heimasíðu félagsins í gær var 
yfirlýsing um að United myndi 
ekki hlusta á nein tilboð í portú-
galska landsliðsmanninn. 

„Ronaldo hefur hvað eftir 
annað verið orðaður við spænska 
liðið Real Madrid í sumar en 
félagið stendur við fyrri yfirlýs-
ingar um að hann sé ekki til sölu,“ 
stóð í umræddri yfirlýsingu.

Sir Alex Ferguson, stjóri Eng-
landsmeistara Manchester Unit-
ed, hefur sjálfur sagt að hann 
myndi láta Ronaldo rotna með 
varaliðinu, þau þrjú ár sem hann 
á eftir af samningi sínum, frekar 
en að leyfa honum að fara frá 
félaginu. Það gæti þó reynst erf-
itt fyrir Glazer-fjölskylduna að 
neita risatilboði í Ronaldo. 

Ronaldo segir að málin séu 
komin út úr hans höndum en það 
fari ekkert á milli mála hvað hann 
vilji. Eins og staðan er núna og 
miðað við yfirlýsingar Ronaldos 
er allt eins líklegt að hann verði 
lykilmaður í varaliði United 
næsta vetur.

„Það er góður möguleiki á að 
ég fari til Madrídar. Ég þarf að 
ræða við Manchester United og 
svo sjáum við til. Það vita allir 
hvað ég vil gera en það ættu að 
koma einhverjar nýjar fréttir 
eftir tvo til þrjá daga,“ sagði Ron-
aldo í kjölfar þess að portúgalska 
landsliðið datt út í átta liða úrslit-
unum á EM. Þá kom einnig fram 
að Ronaldo væri búinn að spila 
meiddur síðustu þrjá mánuði og 
að hann væri að fara í smáaðgerð 
vegna þeirra þegar hann sneri 
heim til Manchester. - óój

Manchester United ítrekaði það í gær að Cristiano Ronaldo væri ekki til sölu:

Frekar látinn rotna í varaliðinu 
en að vera seldur til Real Madrid

EM 2008 Guus Hiddink komst með 
Rússa upp úr riðlinum á EM og 
mætir hann löndum sínum í 
hollenska liðinu í kvöld. Leikur-
inn er í átta liða úrslitum 
keppninnar en sigurvegarinn 
mætir liðinu sem vinnur í leik 
Spánverja og Ítala á morgun.

Hiddink kom Hollandi upp úr 
riðlinum á EM 1996 og HM 1998 
og lenti þar í fjórða sæti. Suður-
Kóreu kom hann í undanúrslit á 
HM 2002 þar sem liðið lenti 
einnig í fjórða sæti og Áströlum 
kom hann upp úr riðlinum á HM 
2006.

„Þetta verður sérstakur leikur 
fyrir mig. Ég þekki alla í liðinu en 
það sem gleður mig mest er að 
sjá tvö frábær fótboltalið mætast. 
Þetta verður góður leikur,“ sagði 
Hiddink, sem benti á Andrej 
Arshavín sem lykilmann sinn í 
leiknum. Hann vonast eftir því að 
vera stimplaður sem svikari í 
heimalandi sínu.

„Ég vil gerast mesti svikari í 

sögu Hollands,“ sagði Hiddink í 
gamansömum tón. „Ég nýt þess 
til fullnustu að vinna á meðal 
þeirra bestu í knattspyrnuheimin-
um. Ef maður vinnur er maður 

kallaður hetja en er á hraðri leið 
til glötunar ef maður tapar. Þetta 
er alvaran,“ sagði þjálfarinn.

Hann vonast eftir því að geta 
fundið veikleika hollenska liðsins. 
„Hollendingarnir halda að það sé 
ekki hægt að sjá við þeim taktískt 
séð þar sem þeir eru aldir upp frá 
unga aldri með ákveðna taktík í 
huga. Þegar þeir eru 14, 15 og 16 
ára er þeim kennt að spila á 
ákveðinn hátt af félögum sínum. 
Það er erfitt að reikna þá út og 
reyndar kann ég það ekki. Þeir 
eru með frábært lið en öll lið hafa 
sína veikleika og vonandi náum 
við að finna þá og nýta.“

Marco van Basten hrósar landa 
sínum og kollega hjá Rússum í 
hástert. „Ég er ánægður fyrir 
hans hönd. Eftir erfiða byrjun 
Rússa á mótinu eru þeir farnir að 
spila vel. Hann er frábær 
þjálfari,“ sagði Basten. „Þetta 
verður erfiður leikur eins og allir 
vita en ég hef trú á mínum 
mönnum.“  - hþh

Guus Hiddink mætir löndum sínum Hollendingum sem hann stýrði fyrir tíu árum: 

Vonast eftir föðurlandssvikum

HIDDINK Þekkir hollenska liðið út og 
inn.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

TM styður kvennaknattspyrnu

EM 2008 Það þurfti vítaspyrnu-
keppni til að knýja fram sigurveg-
ara í viðureign Tyrkja og Króata í 
átta liða úrslitum EM í gær. Með 
frábærri frammistöðu tryggði 
Rüstü Recber Tyrkjum sæti í 
undan úrslitunum þar sem þeir 
mæta Þjóðverjum.

Tyrkir gerðu sig sjaldan líklega 
til að ógna marki Króatanna, sem 
léku vel. Tyrkirnir spiluðu afar 
þétta vörn en Króatar áttu nokkur 
góð færi til að klára leikinn í 
venjulegum leiktíma.

Rüstü sýndi gamalkunna takta á 
milli stanganna og átti stórleik. 
Hann var í markinu í stað Volkan 
Demirel sem tók út leikbann, og 
varði hann nokkrum sinnum stór-
glæsilega. Einu sinni bjargaði 
sláin Tyrkjum þegar Ivica Olic 
skallaði í hana af stuttu færi.

Markalaust var eftir venjulegan 
leiktíma en Tyrkir sóttu í sig veðr-
ið í framlenginngunni. Þeir áttu 
nokkur fín færi og léku mun 
betur  en náðu ekki að brjóta 
ísinn. Það var verið að bíða 
eftir vítaspyrnukeppninni 
þegar Ivan Klasnic skall-
aði boltann í netið á 
119. mínútu og Króat-
ar fögnuðu eins og 
þeir hefðu orðið 
Evrópumeistarar. 
Það var þó of 
snemmt.

Tyrkir fóru í sókn og Semih 
jafnaði fyrir þá þegar 121. 
mínúta var liðin og þrjár sek-

úndur komnar fram yfir 
uppbótartímann. Frá-
bær endurkoma Tyrkja, 
sem neituðu enn og 
aftur að gefast upp. 
Þeir komust upp úr 
riðlinum með 3-2 
sigri á Tékkum eftir 
að hafa lent 2-0 undir.

Í vítaspyrnukeppn-
inni var Rüstü hetjan 

þegar hann varði eina 

spyrnu en lokaði vel á Króata, sem 
skutu tvisvar framhjá. Lygileg 
frammistaða Tyrkja í keppninni 
en þeir verða án þriggja lykil-
manna gegn Þjóðverjum þar sem 
þeir taka út leikbann.  - hþh

Rüstü Recber var hetja Tyrkja í vítaspyrnukeppni gegn Króötum:

Dramatík á dramatík ofan

ÆSTUR Slaven Bilic, 
þjálfari Króata, var 
líflegur á hliðarlínunni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FRÁBÆR Rüstü var hreint frábær í leiknum og tryggði Tyrkjum farseðilinn áfram. Tyrkir 
fagna hér eftir vítaspyrnukeppnina. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

VÍTASPYRNUKEPPNIN: 
1-1 Modric skýtur framhjá fyrir Króata
2-1 Turan skorar fyrir Tyrki
2-2 Srna skorar fyrir Króata
3-2 Semih skorar fyrir Tyrki
3-2 Rakitic skýtur framhjá fyrir Króata
4-2 Hamit skorar fyrir Tyrki
4-2 Petric lætur Recber verja frá sér

NÝJAR FRÉTT-
IR FLJÓTLEGA 
Cristiano Ronaldo 
ætlar að ræða við 
Manchester 
United. NORDIC-

PHOTOS/GETTY
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EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15  Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku.  Endurtekið á klst. fresti.

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra 
grís, Lítil prinsessa, Herramenn, Bangsím-
on, Tumi og ég, Bitte nú!, Pip og Panik, 
Skúli skelfir  og Hrúturinn Hreinn og Leyni-
þátturinn.

09.55 Einu sinni var... - Maðurinn  
10.25 Hundur í hernum  (e)

11.55 Drekasöngvar - Lang Lang í Kína 
12.55 Saga rokksins  (4:7)(e) 

13.50 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá landsleik kvennaliða Íslands og 
Slóveníu í undankeppni EM 2009.

15.55 Bang og mark  Sýnt frá leikjum í 
efstu deild kvenna í fótbolta. (e)

16.15 Í skugga skjálfta  
16.30 Tímaflakk  (Doctor Who II) (2:13)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 EM 2008 - Upphitun    
18.00 Fréttir
18.23 Veður
18.25 EM 2008 - Upphitun 
18.45 EM í fótbolta 2008  Bein útsend-
ing frá leik Hollendinga og Rússa. 

20.45 Fréttayfirlit
20.50 Lottó
21.00 Sápugerðin  (3:12) 

21.25 Bergmálsströnd  (3:12) Bresk 
sápuópera um Susan og Daniel, fyrrverandi 
kærustupar í strandbænum Polnarren. 

21.50 Bláa aldan  (Blue Crush) 

23.35 EM 2008 - Samantekt
00.05 Á brúninni  (On the Edge) 

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Finding Neverland
08.00 Nanny McPhee
10.00 Fever Pitch
12.00 Wedding Crashers
14.00 Finding Neverland
16.00 Nanny McPhee
18.00 Fever Pitch
20.00 Wedding Crashers  Gamanmynd 
um tvo vini sem mæta óboðnir í brúð-
kaupsveislur. Aðalhlutverk: Vince Vaughn, 
Owen Wilson og Christopher Walken. 

22.00 The Door in the Floor
00.00 Palindromes
02.00 La Vie Nouvelle
04.00 The Door in the Floor

08.55 Formúla 1 2008 - Frakkland  Bein 
útsending frá æfingum. 

10.00 PGA Tour 2008 - Hápunktar  Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA 
mótaröðinni í golfi.

10.55 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni. 

11.20 Formula 3  Sýnt frá Formúlu 3 
kappakstrinum í Snetterton en þar eigum 
við Íslendingar tvo fulltrúa.

11.45 Formúla 1 2008 - Frakkland 
 Bein útsending frá tímatökunni fyrir For-
múlu 1 kappaksturinn. 

13.20 World Supercross GP World  Öll 
mót ársins skoðuð í bak og fyrir.

14.20 World´s Strongest Man 2007 
 Meðal keppenda var fulltrúi okkar Íslend-
inga, Boris.

15.20 Opna bandaríska mótið  Útsend-
ing frá US Open í golfi.

21.20 F1: Við rásmarkið   Hitað upp fyrir 
Formúla 1 kappaksturinn. Spjallþáttur þar 
sem fjallað verður um Formúlu 1 á mann-
legu nótunum. 

22.00 Formúla 1 2008 - Frakkland  Út-
sending frá tímatöku. 

23.35 Box  Útsending frá bardaga Ricky 
Hatton og Juan Lazcano.

15.20 Bestu leikirnir  Man. Utd. - Liver-
pool

17.05 EM 4 4 2  Íþróttafréttamenn Stöðv-
ar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir 
hvern leikdag á EM.

17.35 10 Bestu - Rúnar Kristinsson   
18.30 PL Classic Matches  Man United - 
Chelsea, 99/00. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.00 PL Classic Matches  Liverpool - 
Man Utd, 99/00. 

19.30 Premier League World  Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð. 

20.00 1001 Goals  Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

21.00 EM 4 4 2 
21.30 Football Rivalries  Í þessum þátt-
um er fjallað um ríg stórliða, innan vall-
ar sem utan. Að þessu sinni eru það Glata-
saray og Fenerbach. 

22.25 Bestu bikarmörkin  Manchest-
er United 

23.20 Bestu bikarmörkin  Arsenal 

00.15 EM 4 4 2

09.45 Vörutorg
10.45 Rachael Ray  (e)

13.45 Kimora: Life in the Fab Line  (e)

14.35 Top Chef  (e)

15.25 Are You Smarter than a 5th 
Grader?  (e)

16.15 Kid Nation  (e)

17.05 Style Her Famous  (e)

17.30 Style Her Famous  (e)

17.55 Top Gear  (e)

18.55 Life is Wild  (e)

19.45 Everybody Hates Chris  Bandarísk 
gamansería þar sem háðfuglinn Chris Rock 
gerir grín að uppvaxtarárum sínum. (e)

20.10 The King of Queens  Bandarísk 
gamansería um skötuhjúin Doug og Carrie 
Heffernan. Þetta er níunda og jafnframt síð-
asta þáttaröðin um hjónakornin. (e)

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

21.50 Boston Legal  (e) 

22.50 Minding the Store - Lokaþátt-
ur  Raunveruleikasería þar sem grínistinn 
Pauly Shore freistar þess að snúa við rekstr-
inum á einum frægasta grínklúbbi Banda-
ríkjanna, The Comedy Store í Los Angeles. 
Fjölskylda hans á og rekur klúbbinn sem 
hefur í gegnum tíðina verið fyrsti starfsvett-
vangur margra frægustu grínista Hollywood. 
Nú er hins vegar allt komið í óefni og Pauly 
fær það hlutverk að endurvekja vinsældir 
staðarins. Hann notar óhefðbundnar aðferð-
ir og útkoman er bráðfyndin.

23.15 C.S.I.  (e)

00.05 The Real Housewives of Orange 
County  (e)

00.55 Kid Nation  (e)

01.45 Are You Smarter than a 5th Gra-
der?  (e)

02.35 The Eleventh Hour  (e)

03.25 Jay Leno  (e)

04.15 Vörutorg
05.15 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Krakkarnir í 
næsta húsi, Gordon Garðálfur, Hlaupin, 

07.55 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir börnun-
um teiknimyndir með íslensku tali. 

09.25 Tommi og Jenni
09.50 Ben 10
10.10 Íkornastrákurinn
10.35 Land Before Time XII: Day of the 
Flyers  Ný talsett teiknimynd um risaeðlurn-
ar vinsælu í Forsögulandi. 

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
13.55 Monk  (1:16) 

14.40 Jamie Oliver: Australian 
15.30 Curb Your Enthusiasm  (4:10)

16.05 Friends  (2:24)

16.30 Friends  (3:24)

17.00 Two and a Half Men  (7:24)

17.25 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi 
þáttur fyrir kvikmyndaáhugafólk. 

17.55 Sjálfstætt fólk  Jón Ársæll Þórðar-
son ræðir við áhugavert fólk um lífshlaup 
þess og viðhorf. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.10 Creature Comforts  (3:7) Þættir frá 
höfundum Wallace og Gromit þar sem hin 
skrautlegustu dýr eru í aðalhlutverkum. 

19.35 Primeval  (3:6) 

20.25 The Honeymooners  Gaman-
mynd byggð á vinsælum gamanþáttum 
um Ralph Kramden sem dreymir um betra 
líf. Með sinn besta vin sér við hlið er hann 
iðinn við að koma sér í vandræði með 
endalausu ráðabruggi til að verða sér úti 
um skjótan gróða. Aðalhlutverk: Mike Epps, 
Cedric the Entertainer, Gabrielle Union.  

21.55 P.S.  Rómantísk gamanmynd um 
það þegar fólk fær annað tækifæri á ástinni. 
Louise er fertug og fráskilin þegar hún kynn-
ist mun yngri manni sem hún heillast af 
og minnir óneitanlega á æskuástina henn-
ar sem lést nýlega. Aðalhlutverk: Gabriel 
Byrne, Laura Linney, Topher Grace.  

23.30 Imagining Argentina
01.15 The Underneath  (e)

02.50 How To Marry a Billionaire
04.20 Maelström
05.45 Fréttir
06.30 Myndbönd frá Popp TíVí

11.45 F1 Tímataka Beint  
 STÖÐ 2 SPORT

20.00 Bon Jovi - tónleikar  
 STÖÐ 2 EXTRA

20.25 The Honeymooners  
 STÖÐ 2

21.25 Bergmálsströnd  
 SJÓNVARPIÐ

22.55 Minding the Store 
  SKJÁREINN

> Christopher Walken
 „Fólk heldur að ég sækist 
eftir því að leika illmenni í 
dramatískum kvikmyndum en 
mér finnst mesta áskor-
unin og umbunin vera 
í gamanleik.“  Walken 
leikur í gamanmyndinni 
Wedding Crashers sem 
sýnd er á Stöð 2 bíó í 
kvöld. 

Undanfarin tíu ár hef ég verið einvaldur á 
heimilinu hvað sjónvarpsfjarstýringuna varðar. 
Engum hefur enn tekist að velta mér úr sessi 
sem einræðisherra sjónvarpsins. Stundum hefur 
miklum klókindum verið beitt til að hafa áhrif á 
þegna heimilisins, þeim hefur verið sýnt fram á 
að ekkert af viti sé í imbakassanum nema það 
sem húsbóndinn vill horfa á. Sem eru yfirleitt 
íþróttir. Og svo íþróttir.

En á næstu misserum má búast við því að 
hrista taki í stoðum valdsins og jafnvel endar 
þetta allt þannig að einræðisvaldinum verði 
steypt af stóli þegar nýr fjölskyldumeðlimur 
birtist. Sá mun ekki hlusta á nein rök um að 
eitthvað sé betra eða skemmtilegra heldur 
bara vilja sitt. Og ekkert múður. Vonandi verður 
þó uppreisn heimilisfólksins ekki jafn blóðug og þegar kommúnistar 
misstu völdin og óþokkarnir voru hengdir á torgum úti.

Hins vegar óttast maður ekki valdaleysið held-
ur barnaefnið sem nú er boðið upp á. Reyndar 
hefur maður ekki horft á morgunsjónvarpið svo 
áratugum skiptir en engu að síður má kvíða fyrir 
því að þarna verði enginn He-Man, engir Trans-
formers og jafnvel engir Prúðuleikarar, heldur 
bara pólitískt réttþenkjandi teiknimyndir þar 
sem allir borða gras. Jafnvel er hugsanlegt að 
nýr erfingi fái aldrei að horfa á Tomma og Jenna 
af því að þeir þykja svo ofbeldisfullir. Eða þá 
Looney Tunes þar sem grimmd Kalla kanínu og 
gegndarlaust hatur Elmers Fudd er allsráðandi.

Mesti kvíðinn er því ekki fyrir að missa af 
öllum fótboltaleikjunum, golfinu, pókernum, 
kappakstrinum, körfuboltanum, handboltanum 
og öllu því. Nei, mesti kvíðinn er sá að barna-

efnið sé orðið svo fjandi lélegt og leiðinlegt að maður geri sig jafnvel 
sekan um að sofna yfir morgunsjónvarpinu.   

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON ÓTTAST BARNAEFNIÐ

Rostinn lækkaður í íþróttaasnanum

BARNAEFNI He-Man er sennilega horfinn á vit 
feðra sinna og Tommi og Jenni fá sennilega 
aldrei að skemmta hinum nýja erfingja.



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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

LAUGARDAGUR  21. júní 2008 49

SVT 1

Íslensku stelpurnar ætla sér að verða 
fyrsta kvennalandsliðið í sögunni 
sem tryggir sér sæti á stórmóti og til 
þess þurfa þær að vinna Slóveníu í 
dag. Íslenska liðið á einnig harma að 
hefna eftir að fyrri leikurinn tapaðist 
óvænt í Slóveníu.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Landsleikur Ísland-Slóvenía 
BEINT
Sjónvarpið kl. 13.50

▼

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 Á hestaslóð
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

Sérstaklega vandaðir 
og æsispennandi 
þættir um hóp 
vísindamanna sem 
rannsakar hvað 
gerist þegar undarleg 
frávik í tíma eiga sér 
stað víðs vegar um 
England. Óheppileg 
hliðarverkun veldur 
því að risaeðlur eiga 
nú greiðan aðgang 
inn í nútímann og 
það gerir rannsóknar-
hópnum erfitt fyrir.

STÖÐ 2 KL. 19.35

Primeval 

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 
18.00 Talk Show With Spike Feresten 
 (15:22) Spike Feresten fær til sín öll stóru 
nöfnin í Hollywood sem taka meðal annars 
þátt í alls kyns grínatriðum sem eru oftar en 
ekki ansi langt úti.

18.30 Comedy Inc.  (20:22) Ástralskur 
sketsaþáttur sem slær öllum öðrum við.

19.00 Entourage  (11:20) Verðlaunaþætt-
ir sem eru lauslega byggðir á fyrstu árum 
Marks Wahlberg í bíóborginni. Raunalegt 
framapot Vincents og félaga í Hollywood 
heldur áfram enda leiðin á toppinn bæði 
skrykkjótt og brött. 

19.30 The Class  (11:19) Nýr gamanþáttur 
þar sem við fylgjumst með bekkjarmóti 
skrautlegra skólafélaga sem mörg hver hafa 
ekki sést í 20 ár. 

20.00 Bon Jovi - One Last Wild 
Night  Tónleikar með bandarísku rokkhljóm-
sveitinni Bon Jovi.

21.30 Talk Show With Spike Ferest-
en  (15:22)

22.00 Comedy Inc.  (20:22)

22.25 Entourage  (11:20)

22.50 The Class  (11:19)

23.15 Bon Jovi - One Last Wild Night 
00.45 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

9.00 Karamelli 9.30 Fieteri 9.50 Hemma hos Ketty 
och Jens Børre 10.20 Plus sommar 10.50 Packat 
& klart sommar 11.20 Söder om landsvägen 12.55 
Friidrott: Europacupen 16.00 Lenny och Knirp 
16.05 Disneydags 17.00 Bröderna Lejonhjärta 
17.30 Rapport 17.45 Rameldags igen 18.00 Esa-
Pekkas önskekonsert 19.00 Kriminaljouren 19.45 
De stora krigarna 20.35 Rapport 20.40 Gods and 
Generals 0.10 Rose och Maloney 1.00 Sändningar 
från SVT24

10.05 I EUs kjølvann 11.00 Mohabbatein 14.35 
Drømmerollen 15.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! 
16.00 Barnas supershow 16.30 Suppeopera 16.35 
Eventyr på hesteryggen 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 
Lotto-trekning 17.55 Etter at du dro (t) 18.25 Retro 
19.25 Sjukehuset i Aidensfield 20.15 Verdens stør-
ste kinarestaurant 21.05 Kveldsnytt 21.25 Krigerens 
hjerte 23.05 P3tv spesial 23.30 Dansefot jukeboks 
med chat

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Boogie 
Listen 11.10 Naturens dyrebørn 12.00 Det lille hus 
på prærien 12.50 Miss Marple: Invitation til mord 
13.45 Glem mig aldrig 15.10 Før søndagen 15.20 
Held og Lotto 15.30 Amuletten 16.00 Blandt vilde 
dyr og bleskift 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 
SportNyt 17.05 De store katte 17.30 Hold masken 
18.00 Walter og Carlo - yes, det er far 19.20 
Kriminalkommissær Barnaby 20.55 Conviction 
21.35 Paradiset

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 Lost Prince 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

▼

5.499,-

8.499,-
7.999,-

5.999,-
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. líka, 8. málmur, 9. 
hækkar, 11. til dæmis, 12. botnfall, 
14. þátttakandi, 16. frá, 17. rakspaði, 
18. þakbrún, 20. fyrir hönd, 21. krot.

LÓÐRÉTT
1. plan, 3. bardagi, 4. hrörnun, 5. 
á móti, 7. Afríkudýr, 10. kvabb, 13. 
fjallaskarð, 15. sjá eftir, 16. eyrir, 19. 
vörumerki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. og, 8. tin, 9. rís, 
11. td, 12. grugg, 14. aðili, 16. af, 17. 
löð, 18. ufs, 20. pr, 21. riss. 

LÓÐRÉTT: 1. torg, 3. at, 4. vitglöp, 5. 
and, 7. gíraffi, 10. suð, 13. gil, 15. iðra, 
16. aur, 19. ss. 

Burlesque-danshópur, sem stofnað-
ur var fyrr á árinu, hefur hafið sýn-
ingar fyrir landann. Dansstíllinn, 
sem telst nokkuð djarfur, hefur 
verið í sókn á erlendri grund að 
undan förnu og er stjarnan Dita Von 
Teese helsta andlit hans. 

„Við erum svona að byrja að sýna. 
Við erum komnar með rútínur við 
eitt, tvö lög,“ segir Þórey Heiðars-
dóttir, sem stofnaði hópinn í janúar 
ásamt vinkonu sinni, Sylvíu Lind 
Stefánsdóttur. Áheyrnarprufur voru 
haldnar í apríl, en þangað lögðu leið 
sína um fjörutíu stelpur. „Það kom 
okkur svolítið á óvart hvað það voru 
margar sem höfðu áhuga. En þetta 
hljómar svo spennandi, ég hefði 
örugglega farið sjálf ef ég hefði séð 
þetta auglýst,“ segir Þórey og hlær 
við. Hópinn skipa átta dansarar, sem 
Þórey segir hafa mismunandi bak-
grunn í dansi. „Við vildum hafa 
þetta fjölbreyttan hóp, og hann er 
það svo sannarlega,“ segir hún.

Burlesque-hópurinn sýndi fyrst í 
útgáfupartíi tímaritsins HFH, og nú 
í vikunni hefur hópurinn sýnt dans-
inn á Frönskum dögum á Óliver. Síð-
asta sýningin þar er í kvöld, en 
stúlkurnar stefna á að setja upp sýn-
ingu í fullri lengd í lok sumars.

Þórey segir hópinn ekki hafa sér-
stakar fyrirmyndir í dansstíl eða 
rútínum. „Við reynum bara að gera 
þetta að okkar og nota okkar eigin 
hugmyndir þegar við semjum,“ 
segir hún. Það virðist falla í kramið. 
„Já, við höfum eiginlega fengið 
fáránlega góðar viðtökur. Það 
skemmta sér allir mjög vel yfir 
þessu og hlakka til að sjá meira,“ 
segir Þórey. Hún segir það ekki 
heldur vandkvæðum bundið að 
verða sér úti um búninga þó að þeir 
fáist vissulega ekki á hverju götu-
horni. „Kiss hjálpar okkur í því. 
Eitthvað af þessu er til þar, og annað 
er bara keypt inn fyrir okkur,“ 
útskýrir hún.  - sun

Burlesque-sýningar hafnar hérlendis

Það er lítið fyrir stjörnustælunum 
að fara hjá Paul Simon ef litið er 
til þess sem hann óskar að hafa við 
höndina baksviðs. Hógværðin er í 
fyrirrúmi allt frá því að Simon 
stígur út úr einkaþotunni sem 
flytur hann og hljómsveitina frá 
New York. Í bílnum á leiðinni á 
hótelið biður hann einungis um 
eina flösku af drykkjarvatni. 

Í bakherbergi tónleikanna vill 
Simon fá heitt vatn til að hita te og 
kaffi, nýmalað kaffi og kaffipoka. 
Einnig fer hann fram á að karfa 
með lífrænt ræktuðum ávöxtum 
sé á svæðinu. Þar með eru kröfur 
Pauls Simon upptaldar. Hvað 
tæknimál varðar er hins vegar 
blásið til stórsóknar og á ljósasjóið 

ekki að gefa því sem var á tónleik-
um Whitesnake á dögunum tommu 
eftir. 

Að sögn Guðbjarts Finnbjörns-
sonar tónleikahaldara, sem flytur 
Simon inn, hefur miðasalan tekið 
góðan kipp og senn verður uppselt 
í stúku. Hann segir að búast megi 
við hörkutónleikum frá Paul og 
félögum þar sem ekkert verði til 
sparað. Öllum tækjakosti verður 
stillt upp deginum fyrir tónleik-
ana svo ekkert fari nú úrskeiðis.

 - shs

Simon vill bara vatn, kaffi og ávexti

PAUL SIMON Hinn smái Paul Simon 
biður ekki um mikið.

Þóra Karítas Árnadóttir

Aldur: Kornung. 
Starf: Leikkona.
Fjölskylda: Sjálfstæð.
Foreldrar: Árni Blandon, kennari 
við Fjölbrautaskólann á Selfossi, og 
Guðbjörg Þórisdóttir skólastjóri.
Búseta: Bý nálægt höfninni í 
Vesturbæ Reykjavíkur.
Stjörnumerki: Er á mörkum 
sporðdreka og vogar.

Þóra Karítas er við æfingar á einleiknum 
Ég heiti Rachel Curry og einnig öðru verki 
sem frumsýnt verður í Þjóðleikhúsinu í 
október.

Þau undur og stórmerki gerðust á 
Stokkseyri 16. júní klukkan 16.16 að 
þar fæddist alspora íslenskur fjár-
hundur. Þetta er afar fátítt en hvolp-
urinn hefur hlotið nafnið Stefsstells 
Vígi villingur. „Þetta hefur ekki 
gerst í ár og öld,“ segir Þorfinnur 
Guðnason, kvikmyndagerðarmaður 
og stoltur afi.

Á Stokkseyri fæddist 16. þessa 
mánaðar alspora hvolpur. Það þýðir 
að hann hefur tvær úlfaklær á 
öllum löppum. Þetta er athyglisvert 
því oftast er það svo að íslenski 
hundurinn er með tvær úlfaklær á 
afturlöppum en eina á framfótum. 
Þetta er náttúruval sem hefur 
horfið með breyttum háttum. 
„Menn hafa markvisst verið að leita 
eftir þessari blóðlínu. Þetta sýnir 
hversu íslenski hundurinn er í raun 
hreinn og villtur. Úlfaklærnar hafa 
hjálpað honum í snjó og mýrum 
þegar hann hefur verið að stugga úr 
túninu þessi ellefu hundruð ár,“ 
segir Þorfinnur. En það er undan 
hundi hans Kolgrími, eða Kolla, 
sem hvolpurinn er. Kolli er farinn 
að reskjast, að verða tólf ára, en 
undan honum er fjöldi verðlauna-
hunda. Kolli er þekktur kvikmynda-
hundur og hefur birst í myndum á 
borð við Lalla Johns og Húsamús-
ina eftir Þorfinn auk þess sem hann 
mun birtast í Draumalandinu sem 
væntanleg er í haust.

Móðirin, eða tíkin, er Stefsstells 
Aska, sjö ára gömul, og eigandi 
hennar er hundaræktandinn Stef-
anía Sigurðardóttir. Hún er að 
vonum ánægð. Hvolpurinn hefur 
hlotið nafnið Stefsstells Vígi villing-
ur og er úr fimm hvolpa goti. Hann 
kom síðastur og Stefanía segir fæð-
ingartímann athyglisverðan: Klukk-
an 16.16 16.06 2008 og 360 grömm 
upp á nál og gramm.

„Það er oft með svona snillinga,“ 
segir Stefanía – og vísar til þessara 

tákna stjarnanna. Ekki hefur fæðst 
á Íslandi lengi alspora hundur af 
þessari gráðu. Hún segir að Kolli og 
Aska séu skyld og eigi ættir að 
rekja til Þorvaldsstaða í Breiðdal 
fyrir austan. „Þau eiga ættir að 

rekja til gamalla höfðingja frá Þor-
valdsstöðum, sömu fjölskyldulínu 
og þeirrar sjaldgæfustu,“ segir 
Stefanía. Nafnið Vígi villingur er 
þannig til komið að hvolpurinn er 
óvenju öflugur. Það tók hann einn 
og hálfan tíma að þorna eftir got því 
hann er svo feldmikill.

Hundaræktendur eru mjög 
spenntir vegna þessara tíðinda og 
margir í startholum með að fara til 
Stokkseyrar og sjá þennan merka 
hvolp sem Stefanía bindur miklar 
vonir við í tengslum við frekari 
ræktun þessa upprunalega eigin-
leika íslenska hunds-
ins.
jakob@frettabladid.is

STEFANÍA STEFÁNSDÓTTIR:  VAR LENGI AÐ FINNA BLÓÐLÍNUNA

Bíóhundur eignast alspora 
son í fimm hvolpa goti

STOLTUR AFI 
Þorfinnur Guðnason 
hefur aldrei efast 
um ágæti hunds 
síns og þarna er 
ánægjuleg viðbót 
á afrekaskrá 
hans.

STEFANÍA OG ASKA Hundaræktandinn 
fann loks bóðlínuna sem lá austur til 
Þorvaldsstaða.

VÍGI MEÐ BRÓÐUR SÍNUM Ekki hefur gerst í ár og öld að alspora hvolpur af íslensku 
fjárhundakyni hafi litið dagsins ljós en Vígi liggur þarna ofan á bróður sínum 
– þriggja daga gamlir á þessari mynd.

Bjartmar Guðlaugs-
son lífskúnstner og 

tónlistarmaður sem 
búsettur er fyrir 

austan er nú að 
undirbúa nýja 
plötu. Þar munu 

ýmsir snillingar 
koma við sögu og 

er um það rætt að 
gullbarkinn Daníel Ágúst muni jafn-
vel leggja til rödd sína í bakraddirnar. 
Auk þessa leggur Bjartmar drög að 
ferð til Jamaíku. Þangað fór hann 
fyrir skömmu ásamt Rúnari Júlíus-
syni og kunni líka svona ljómandi 
vel við sig og nú er stefnt að því að 
fara aftur.

Skessuhorn greinir frá 
því að 17 umsækjend-
ur séu um starf sveitar-
stjóra í Dalabyggð 
og verður ráðið í 
starfið í næstu 
viku. Meðal 
umsækjenda er 
Grímur Atlason, 
fáfarandi bæjar-
stjóri í Bolungarvík, 
en Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að hann hafi átt í viðræðum 
við sveitarstjórnarmenn þar um 
nokkurt skeið. Ýmis forvitnileg nöfn 
eru meðal þeirra sem sækja um en 
Gunnólfur Lárusson, fráfarandi 
sveitarstjóri, gerir tilkall til starfsins. 
Auk þeirra Gríms eru nöfn á borð við 
Birgi Guðmundsson og Tryggva 
Harðarson á lista yfir umsækjendur.

Nú líður senn að sumarleyfum hjá 
sjónvarpsmönnum rétt eins og öðru 
vinnandi fólki. Kastljóssgengið er 
þar engin undantekning og því þarf 
Þórhallur Gunnarsson að finna 
fólk í sumarafleysingar. Samkvæmt 
heimildum mun hann hafa tryggt 

sér krafta leikkonunnar 
Ísgerðar Elfu Gunnars-
dóttur í sumar. Hún er 

þá að færa sig upp 
um tvo markhópa 
í það minnsta en 
undanfarin ár hefur 

hún stjórnað 
Stundinni 
okkar. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 The Godfather.

 2 Forseti Hæstaréttar og formað-
ur Dómarafélagsins, fyrir hönd 
dómara.

 3 Lið Þýskalands.

Auglýsingasími

– Mest lesið

BURLESQUE Á ÓLIVER Burlesque-hópurinn íslenski, sem enn er nafnlaus, sýnir á 
Frönskum dögum á Óliver í kvöld, eins og tvö undanfarin kvöld. Á myndina vantar 
einn meðlim hans, sem er frá vegna meiðsla. 

MYND/SVEINBI





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Oft hefur sú spurning leitað á 
mig hvenær rétt sé að grípa inn 

í líf fólks og hvenær best sé að láta 
það í friði. Fróður maður sagði samt 
einhverju sinni að við sæjum frekar 
eftir því sem við gerðum ekki 
heldur en því sem við gerðum og 
eftir þeirri speki hef ég farið. Þess 
vegna átti ég ákaflega bágt með 
mig í Leifsstöð á dögunum þegar ég 
kom auga á virðulegan eldri mann í 
öfugri V-hálsmáls peysu. Hann sat 
þarna salla rólegur með kaffið sitt 
og vissi greinilega ekkert af því 
hvernig gapandi V-hálsmálið hló 
honum á bak.

Í HUGANUM fór ég yfir hvernig 
ég gæti útskýrt feilinn fyrir 
honum á þeim tungumálum sem 
ég kann. Um leið tóku að hrannast 
upp í minninu glefsur af kafrjóðu 
fólki sem gjammaði ólundarlega 
að mér þegar ég benti því á súr-
mjólk á skyrtum eða pennablek 
úti undir eyrum, rétt eins og það 
hefði verið ég sem læðst hefði 
upp að þeim og kámað það út. Á 
endanum lét ég manninn því eiga 
sig en leið auðvitað ekkert vel yfir 
því að vita af honum ranglandi um 
flugstöðina svona til fara. 

HÚN var öllu svakalegri sjónin 
sem beið mín í kaffistofu í lista-
safni í Rotterdam nokkru síðar. 
Þar sat hópur eldri kvenna sem 
gæddi sér á bakkelsi og spjallaði 
saman. Veitti ég því athygli að ein 
þeirra var í buxunum úthverfum! 
Eins og útrétt hönd drukknandi 
manns blasti þvottamiðinn við. 
Það mátti þvo þær á 40. Ég varð að 
halda mér í stólsetuna svo ég æddi 
ekki inn í hópinn til að flytja kon-
unni ótíðindin. En þar sem öfuga 
V-hálsmálið hafði ekki rænt mig 
nætursvefni hlaut ég að þola 
útganginn á þessari konu líka.

ÞÓ KASTAÐI tólfunum í matsal 
hótelsins einn daginn þegar gestur 
nokkur mætti þangað á náttfötum 
og inniskóm. Gat verið að hann sæi 
ekki að við hin vorum öll fullklædd? 
Þetta var ákaflega virðulegur Belgi 
á sjötugsaldri sem hafði fengið sér 
sæti úti á svölum. Hann krosslagði 
fæturna og teygði ásjónuna upp í 
sólina. Svona rólegheit hafði ég séð 
einhvers staðar áður. Hver var það 
aftur? Jú, hjá manninum í öfugu V-
hálsmálspeysunni! Og hafði konan 
á safninu ekki líka verið afskaplega 
salí? Gott ef ekki. Það rann upp 
fyrir mér að þetta góða fólk þurfti 
ekkert á aðstoð minni að halda til að 
komast í gegnum lífið. Það ætti eftir 
að pluma sig án nokkurra inngripa 
af minni hálfu. Öfug peysa og 
úthverfar buxur eru bara merki um 
að maður hafi náð innri ró.

Óheppileg 
inngrip

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Í dag er laugardagurinn 21. júní, 
174. dagur ársins.

2.55 13.30 0.03
1.28 13.14 1.00
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Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18. 00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun 

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

SOMMAR gerviblóm,
sólblóm, ýmsir litir 
L87 cm. 1.290,-/stk.

995,-

SOMMAR löber, ýmsir litir
B38xL130 cm.  495,-/stk.

TIDÖ fellistóll, 
gegnheill akasíuviður, 
H46 cm.  1.290,-

BOLLÖ bekkur, gegnheill 
akasíuviður B90xD49, H86 cm. 6.490,-

SOMMAR
íspinnabakki,
ýmsir litir  195,-

SOMMAR karafla og glös, 
brúnt, 5 hlutir 1.390,-

5.990,-/settið

PLATTA gólfklæðning, 
gegnheill akasíuviður 
B45xL45 cm  595,-

SOMMAR kubbakerti, 
ýmsir litir  695,-/5 í pk.

SOMMAR bakkar, ýmsir litir
L33xB 33 cm.  395,-/stk.

SKINA ljósaseríur, 56 perur, 
ýmsir litir L14,2 m. 2.490,-/stk.

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

195,-

úti á palli

BOLLÖ fellistóll, gegnheill akasíuviður, sætishæð 46 cm.  2.490,-/stk.
BOLLÖ felliborð, gegnheill akasíuviður, L60xB60, H72 cm.  2.990,-

7.970,-/settið

4.995,-
BROMMÖ sólstóll, 
gegnheill akasíuviður 
B48xH89 cm.

BOLLÖ felliborð, 
gegnheill akasíuviður 
L113xB64, H72 cm.  5.290,-

4.890,-
ÄPPLARÖ fellistóll, gegnheill
akasíuviður, sætishæð 44 cm. 

ÄPPLARÖ felliborð, 
gegnheill akasíuviður 
L20/133xB62, H71 cm.  8.990,-

MYNTA blómapottur, rauðbrúnt. 
Innanmál Ø32,  H30 cm.  395,-
MYNTA undirskál, rauðbrúnt
Innanmál Ø28 cm.  95,-

SOMMAR strandpoki, 
ýmsir litir B45xH45 cm.  150,-

SOMMAR poki, 
röndótt, brúnt/gult 
B59xH47 cm.  995,-

995,-/stk.
SOMMAR flísteppi,
ýmsir litir B130xL170 cm. 

660,-

Mexíkórúllur
m/grilluðu grænmeti,

hrísgrjónum & kjúklingasalsasósu 

995,-/stk.

7.970,-/settið


