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HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Bjórbandið er hljómsveit sem hefur ferðast víða 
um Evrópu síðustu ár og gert garðinn frægan. „Ætli við séum ekki frægasta götuhljómsveit Ísla d

sögunnar,“ segir Adólf Brabandi

daginn úti á götu og bókaði okkur í veislu um kvöldið. 

Við spiluðum óvænt á bjórhátíð í Þýskalandi, í einka-

veislu fyrir ríkan barón og vini hans í A
ára afmæli í F

Spiluðu um alla Evrópu

Adólf Ingvi og Skúli Arason trommuleikari upplifðu margt á tónleikaferð sinni um Evrópu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

ALLIR AÐ SPARAFlestir Íslendingar sem eru að kaupa sér bíl vilja nú heldur ódýran og sparneytinn bíl en nýjan og dýran 
bensínhák.
BÍLAR 2

TÍMARNIR TVENNIRÍ Mýrinni,elsta hverfi Parísar, leika börnin sér í körfubolta upp við sjö hundruð ára gamlan borgarvegg.
FERÐIR 3

Dugguvogi 2 /Simi 557 9510 / patti.is

Lager Lager hreinsunhreinsun
allt að -60%Húsgagna lagersala

Húsgagna lagersala

t.d sófasett, hornsófar, 
t.d sófasett, hornsófar, tungusófar o.fl 

tungusófar o.fl 

opið mán - fös 9 - 18
opið mán - fös 9 - 18

VEÐRIÐ Í DAG

Evrópuóvissa
„Eins og er tala ráðherrar og þing-
menn stjórnarliðsins í allar áttir 
og allur almenningur er jafnnær,“ 
skrifar Jón Kristjánsson. 

UMRÆÐAN 17

ADÓLF BRAGASON

Spilað á ýmsum 
uppákomum í Evrópu
ferðir bílar

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Afmæli að sumri
Þorkell Sigurbjörnsson 
öfundaði alltaf vetrar-
afmælisbörnin en hafði 
um leið gaman af 
því að óska þeim til 
hamingju.

TÍMAMÓT 18
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Skemmtilegur ferðafélagi
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BJARTVIÐRI   Í dag verða norðan 5-
13 m/s austast annars mun hægari. 
Léttskýjað sunnan til og vestan en 
skýjað norðaustan og austan til og 
úrkomulítið. Hiti 8-18 stig mildast til 
landsins sunnan til og vestan.

VEÐUR 4
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Freddie og Fannie | Bandarísk stjórnvöld komu fasteignalána-sjóðunum Freddie Mac og Fannie Mae til hjálpar. Stjórnvöld fá heimild frá þinginu til ótakmark-aðra kaupa hlutabréfa sjóðanna auk aðgangs að lánaveitingum bandaríska seðlabankans. Aðgerð-in hefur verið mikið gagnrýnd þar sem sumir telja bréfin óseljanleg.  Skál | Belgíski áfengisframleið-andinn InBev NV. fékk samþykkt yfirtökutilboð sitt upp á 52 millj-arða Bandaríkjadali í bandarísku ölgerðina Anheuser-Busch. Við sameininguna verður til stærsti bjórframleiðandi heims. 

Þriðja kynslóðin vinsæl | iPhone 3G seldist í einni milljón eintaka fyrstu söluhelgina. Gengi bréfa í Apple styrktist í kjölfar-ið. Apple stefnir að því að selja yfir 10 milljónir síma fyrir árs-lok 2008. 

Banki til sölu | Roskilde Bankafskrifar 14 7 millj ð
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Miðvikudagur 16. júlí 2008 – 29. tölublað – 4. árgangur
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Veffang: visir.is – Sími: 512 5000

H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

„Það er unnið með Glitni í því að leysa mál fé-lagsins,“ segir Jón Óskar Þór-hallsson, fram-kvæmdastjóri fjármálasviðs byggingafyrirtækisins Mest.Eftir því sem Markaðurinn kemst næst hefur félagið átt í miklum vandræðum. Þriðjungi starfsmanna hefur verið sagt upp undanfarna mánuði. Nú munu hátt í 200 manns starfa hjá félaginu.
Samkvæmt heimildum Mark-aðarins hefur verið ráðinn sér-stakur viðskiptaráðgjafi til að endurskipuleggja rekstur félags-ins. Eftir því sem næst verður komist er Glitnir einn stærsti kröfuhafinn, en margir aðrir eiga kröfu á félagið.Engar upplýsingar fást um skuldastöðu Mest né hvort það standi í skilum.Pétur Guðmundsson, stjórnar-formaður Mest, vildi ekkert tjá sig um málefni félagsins þegar Markaðurinn náði tali af honum. Helsti eigandi Mest er félagið Agn Holding. 

- ikh

Glitnir aðstoðar Mest

Úttekt á stöðu 
sparisjóðanna
Kaupfélög nútímans

Íslenskir 
milljarðamæringar Hverjir eiga enn þá peninga?

Björn Ingi Hrafnssonviðskiptaritstjóri
„Það verður að gera greinarmun á þess-
ari hugmynd og einhvers konar einhliða 
upptöku. Þessi hugmynd Björns gengur 
út á tvíhliða samning sem gefur kost á 
að Evrópski seðlabankinn verði bakhjarl 
íslenska seðlabankans. Nú þurfa ríkis-
stjórnarflokkarnir að bretta upp ermarn-
ar og fara alla leið með þessa hugmynd,“ 
segir Þór Sigfússon, formaður Samtaka 
atvinnulífsins, spurður um evruumræð-
una sem sprottið hefur upp eftir útspil 
Björns Bjarnasonar um helgina.„Ég er kannski fremur bjartsýnn en 
einhvern veginn finnst mér að þetta geti 
orðið upphafið að víðtækari ráðstöfun-
um og hugmyndavinnu á vettvangi rík-
isstjórnarinnar sem sýni sig strax í byrj-
un haustsins. Markmiðið þarf auðvitað 
að vera að auka hagvöxt á næstu árum. 
Á aðgerðalistanum þarf að vera endur-
skoðun peningastefnunnar, viðræður við 
ESB um tvíhliða samning um evruna, frá-
gangur lána til að styrkja gjaldeyrisforð-
ann, skýr lína um áframhaldandi uppbyggingu orku-
frekra tæknifyrirtækja og breytt rekstrarform orku
fyrirtækja,“ segir Þór enn fr

„Ekkert atvinnulíf þolir hins vegar að vera 
í lokuðu lánsfjárkerfi með 20% vexti. Það 
þarf að lækka stýrivexti um 3-5% á skömm-
um tíma.“ segir Þór Sigfússon. Erlendur Hjaltason, formaður Viðskipta-
ráðs, tekur einnig fagnandi hugmyndum 
stjórnmálamanna um upptöku evrunnar, 
enda segir hann að margsinnis hafi verið 
bent á að staða gjaldmiðilsmála hérlendis sé 
óviðunandi til lengdar, bæði fyrir íslenskt at-
vinnulíf og fjölskyldur.„Nýbreytnin nú er að upptaka evru er 
hugsuð sem þriðja stoðin í samstarfi Íslands 

og ESB, til viðbótar við EES og Schengen, og 
fæli þá í sér stuðning ESB við íslenska pen-
ingakerfið. Formlegar viðræður af þessu 
tagi fælu í sér ákveðna yfirlýsingu af hálfu 
stjórnvalda um íslensku krónuna og peninga-
stefnu Seðlabanka Íslands,“ segir Erlendur.

Hann telur mikilvægt að ýta umræðu 
og framtíðarskipan peningamála hérlend-
is áfram og sjálfsagt sé að kanna kosti og 
galla þessarar leiðar. „Það er engu síður mitt 
mat að á endanum munu Íslendingar standa 
frammi fyrir sömu spurningunni og uppi 
hefur verið að undanförnu hvort við h

um krónunni og reynh

Vonandi upphafið að víðtækari ráðstöfunumFormaður SA vill að ríkisstjórnin fari alla leið með evruhug-
mynd. Formaður VÍ segir valið standa um krónu eða ESB.

ERLENDUR HJALTASON

ÞÓR SIGFÚSSON

Íslenskur 
auglýsingamarkaðurÓsanngjörn staða RÚV

MARKAÐURINN

Sparisjóðirnir eru 
kaupfélög nútímans

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

EGILL EINARSSON

Hestamenn púuðu 
á Merzedes Club
Haffi Haff féll ekki í kramið

FÓLK 30

STJÓRNSÝSLA Utanríkisráðuneytið 
og Flug mála stjórnina á Keflavík-
ur  flugvelli greinir á um það hver 
á mannvirki á gamla varnar-
svæðinu og víðar, meðal annars 
aðal flugbrautir Keflavíkur  flug-
vallar. Ráðuneytið segir Atlants-
hafsbanda lagið (NATO) eigand-
ann, en Flug mála stjórnin eignar 
þær íslenska ríkinu. 

Utanríkisráðuneytið birti í júní 
auglýsingu með lista yfir 
mann virki á eignalista NATO á 
Íslandi sem Varnar málastofnun 
ber ábyrgð á. Á listan um eru 
tvær lengstu flug brautir Kefla-

víkur  flugvallar, slökkvi stöð á 
vellinum og á annað hundrað ann-
arra mann virkja á landinu að 
auki.

Fréttablaðið hefur undir hönd-
um greinargerð sem Friðþór 
Eydal, upplýsingafulltrúi 
Flug  mála  stjórn arinnar á Kefla-
víkurflug velli, vann fyrir hönd 
flugvallar stjóra. Í henni segir að 
mannvirkin séu sannarlega öll 
eign íslenska ríkisins.

„Staðfest er af fulltrúa [mann-
virkjasjóðs NATO] að bandalagið 
getur ekki sem slíkt átt nein 
óhreyfanleg mannvirki í ein-

stökum bandalagslöndum,“ segir 
í greinargerðinni.

Mannvirkin, sem utanríkis ráðu -
neytið auglýsir sem eignir NATO, 
geti með öðrum orðum ekki verið 
eign NATO, heldur séu þau öll eign 
íslenska ríkisins. NATO geti hins 
vegar krafist þess að fá afnot af 
þeim þar eð mannvirkjasjóður 
bandalagsins greiddi fyrir þau eða 
endurbætur þeirra.

NATO hefur ekki óskað eftir 
afnotum af neinum mann virkj-
anna síðan öll slík afnot féllu úr 
gildi í tveimur áföngum árin 2003 
og 2007, að því er segir í greinar -

gerðinni. Í skýrslu Flug mála -
stjórnar innar segir að brýnt sé að 
fá úr því skorið hvort NATO hygg-
ist gera slíkar kröfur til stjórn-
valda um mannvirkin. „Fyrr 
verð[i] ekki hægt að tala um svo-
kölluð NATO-mannvirki á flug-
vellinum.“ 

Í Fréttablaðinu í gær sagði frá 
svokölluðum NATO-ljósleiðurum 
sem einnig má finna á lista utan-
ríkisráðuneytisins yfir mannvirki 
NATO, en eru sannarlega eign 
íslenska ríkisins samkvæmt samn-
ingum og gögnum sem blaðið 
hefur undir höndum. - sh

Ágreiningur í stjórnkerfinu 
um mörg NATO-mannvirki
Atlantshafsbandalagið á alls engar eignir á Íslandi, að því er segir í nýlegri greinargerð Flugmálastjórnar 

Keflavíkurflugvallar. Það rímar illa við auglýsingu utanríkisráðuneytisins á löngum eignalista NATO.
Reynir Pétur á ferðalagi

Göngugarpurinn 
Reynir Pétur Ingvars-
son endurnýjaði 

kynnin við landsmenn 
fyrir stuttu og kom 
heim með fulla vasa 
af seðlum.

TILVERA 12

BAÐMÁL Í BORGINNI Veðrið lék við borgarbúa í gær svo margir lögðu leið sína á baðströndina í Nauthólsvík. Þeir sem yngri voru 
létu ekki undir höfuð leggjast að skella sér í svalan sjóinn en þeir eldri höfðu hægar um sig og ræddu þjóðmálin í heitu vatni að 
íslenskri hefð.  FRÉTTABLADID/AUÐUNN

Rúnar tók við HK
Rúnar Páll Sigmunds-
son var í gær ráðinn 
þjálfari HK í stað 
Gunnars Guðmunds-
sonar.

ÍÞRÓTTIR 26

HAMFARIR Orkuveita Reykjavíkur á að fá tæpar 
sextíu milljónir króna í dráttarvexti eftir úrskurð 
um að Viðlagatryggingu Íslands beri að greiða 
fyrirtækinu bætur vegna skemmda á dælustöð í 
Kaldárholti sem urðu í jarðskjálftanum 17. júní 
árið 2000.

Stöðvarhúsið var reist á austurbökkum Þjórsár 
af Hitaveitu Rangæinga árið 1999 en komst í eigu 
Orkuveitunnar árið 2005 eftir að hún festi kaup á 
hitaveitunni.

Deilt var um hvort skemmdir vegna sigs hússins 
mætti rekja til jarðskjálftans. Matsmenn Viðlaga-
tryggingar töldu að grundun hússins hefði ekki 
verið nógu góð og húsið hefði sigið við byggingu 
áður en það var tekið í notkun.

Rannsóknarmiðstöð Háskóla Íslands í jarð-

skjálftafræði taldi aftur á móti öll rök hníga að því 
að skemmdir á burðarvirkjum og jarðvegsundir-
stöðu dælustöðvarinnar hefðu stafað af mikilli 
áraun í jarðskjálftanum árið 2000.

Nefnd vegna laga um Viðlagatryggingu Íslands 
felldi nýlega úrskurð um að borga skuli Orkuveit-
unni rúmar þrjátíu milljónir í bætur vegna 
dælustöðvarinnar ásamt vöxtum sem nema nærri 
sextíu milljónum. Þar að auki vilja þeir fá kostnað 
fyrirtækisins vegna málsins bættan en hann 
nemur á þriðja tug milljóna króna. 

Samtals gerir Orkuveitan því kröfu um að fá 
greiddar 115 milljónir vegna dælustöðvarinnar 
sem vátryggð var fyrir rúmar 35 milljónir fyrir 
átta árum. 

 - ht / sjá síðu 6  

Dælustöð sem skemmdist í jarðskjálftanum árið 2000 fæst loks bætt að fullu:

Vextir nema sextíu milljónum

EFNAHAGSMÁL Björgólfur Thor 
Björgólfsson er ennþá ríkasti 
Íslendingurinn. Eignir hans eru 
metnar á 230 milljarða. Aðrir 
standa ekki eins vel að vígi. Sem 
dæmi voru eignir Ágústs og 
Lýðs Guðmundssona metnar á 
80 milljarða hvors um sig fyrir 
ári síðan. Nú eru eignir hvors 
þeirra metnar á 19 milljarða. 
Það er einungis fjórðungur af 
því sem þeir áttu þegar úrvals-
vísitalan stóð sem hæst. 

Markaðurinn, viðskiptablað 
Fréttablaðsins, birtir í dag lista 
yfir fimmtán ríkustu Íslending-
ana. Miklar breytingar hafa 
orðið í hópi þeirra sem komast á 
listann. Menn eins og Hannes 
Smárason, sem átti eignir upp á 
42,5 milljarða króna fyrir ári, 
komast ekki á lista. Hið sama á 
við um Magnús Kristinsson. 
Hans eignir voru metnar á um 
40 milljarða króna. 

 - as / sjá Markaðinn

Listi yfir ríkustu menn Íslands:

Björgólfur Thor 
enn ríkastur
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FORNLEIFAR Hópur innlendra og 
útlendra manna sem leita að 
dýrgripum svokallaðra musteris-
riddara fer síðar í þessum mánuði 
upp á Kjöl til að halda áfram 
rannsóknum sínum í Skipholts-
krók. Eins og áður hefur komið 
fram telur hópurinn að vera 
kunni að dýrgripirnir, meðal 
annars kaleikur Krists og skjöl úr 
frumkristni, kunni að hafa vera 
grafnir í jörðu í leynihvelfingu á 
Kili. Rannsóknarhópurinn hefur 
sérstakt leyfi sveitarstjórnar 
Hrunamannahrepps til að grafa 
skurð við Skipholtskrók til að 
geta komið jarðsjártækjum 
sínum betur við.  - gar

Leitin að kaleiki Krists:

Fara á Kjöl í lok 
júlí með jarðsjá

SÍÐASTA KVÖLDMÁLTÍÐIN Málverk 
Leonardos da Vinci er sagt innihalda 
vísbendingar um geymslustað kaleiks 
Krists.

Björgvin, er Stundin okkar 
Björg-vin í eyðimörkinni fyrir 
íslensk börn?

„Jú, jú, og börnin geta orðið Björg-
vinir mínir í leiðinni.“

Björgvin Franz Gíslason, umsjónarmaður 
Stundarinnar okkar, leitar nú logandi ljósi 
að efni frá hæfileikaríkum börnum sem 
gætu komið fram í þættinum í vetur.

LÖGREGLUMÁL „Þessir bjánar hafa 
líklega greindarvístitölu á við 
hund,“ segir Hildur Jónsdóttir um 
óprúttna aðila sem rændu ýmsum 
hlutum úr íbúð hennar og unnusta 
hennar, Andra Ólafssonar, meðan 
þau voru í ferðalagi um síðustu 
helgi.

Hildur og Andri búa í Grænuhlíð 
8 í Hlíðahverfinu. Þrjótarnir kom-
ust inn um glugga sem rifa var á 
fyrir heimilisköttinn. „Mig grunar 
að þarna hafi strákvitleysingar 
verið á ferð. Ég hefði alltént stolið 
einhverju öðru ef ég væri ræningi,“ 
segir Hildur. Þjófarnir höfðu á 
brott með sér þriggja ára gamla 
fartölvu, tuttugu dvd-myndir og 

pela af Tópas-skoti, auk 10.000 
króna sem Ester, sex ára dóttir 
Andra, hafði safnað sér og geymdi í 
sparibauk sem þjófarnir brutu upp. 

Þeir létu hins vegar heimabíókerfi 
og ýmislegt annað verðmætt eiga 
sig. „Við vorum á leiðinni í bankann 
með peningana sem Ester hafði 
safnað sér og þetta er leiðinlegt 
hennar vegna,“ segir Hildur. 

„Við viljum samt aðallega fá far-
tölvuna okkar aftur. Hún er gömul 
og nánast ónýt, en í henni eru marg-
ar ómetanlegar fjölskyldumyndir 
og námsgögn. Ef einhver mamman 
í hverfinu hefur séð son sinn með 
ókunna tölvu, þá hvet ég hana til að 
hafa samband við mig,“ segir Hild-
ur. Hún tekur fram að tölvan sé 
auðþekkjanleg, með appelsínugulu 
loki og Carhartt-límmiða á lykla-
borðinu. - kg

Hildi Jónsdóttur grunar að strákvitleysingar hafi rænt íbúð hennar um helgina:

Mömmur hafi augun hjá sér

SAKNAR TÖLVUNNAR Hildur Ólafsdóttir 
segir tölvuna sem stolið var úr íbúð 
hennar vera einskis virði fyrir aðra en 
hana og unnusta sinn.

ALÞINGI Ríkisstjórn Íslands tók 
embættisveitingu forseta fyrir á 
fundi sínum í gær.

Ólafur Ragnar Grímsson sver 
embættiseið forseta á ný þann 1. 
ágúst. Mikill undirbúningur hefur 
þegar farið fram í forsætisráðu-
neytinu að sögn Elísabetar 
Sigurðardóttur, lögfræðings hjá 
ráðuneytinu.

Embættisveitingin fer fram í 
Alþingishúsinu en fyrst sækja 
gestir athöfn í Dómkirkjunni sem 
einnig er opin almenningi.

„Athöfnin verður með hefð-
bundnu sniði,“ segir Elísabet. 
„Þetta verður heilmikill viðburð-
ur og mjög hátíðlegur.“ - ht

Embættisveiting forseta:

Tekin fyrir hjá 
ríkisstjórninni

FYRIR FJÓRUM ÁRUM Ólafur Ragnar 
Grímsson sór embættiseið forseta í 
þriðja sinn þann fyrsta ágúst árið 2004.

BRETLAND Nígerískir svikahrappar 
hafa platað þúsundir dala út úr 
ungum afrískum knattspyrnu-
mönnum. Starsfólk fréttastofu 
breska útvarpsins BBC kom upp 
um svikin, og skýrir frá öllu saman 
á vefsíðum sínum.

Svikahrapparnir hafa haft 
samband við fótboltamenn, sem 
hafa sett upplýsingar um sjálfa sig 
á netið í von um að umboðsmenn 
góðra liða í Bretlandi taki eftir 
þeim og bjóði þeim samning. 

Svikararnir biðja síðan hina 
ungu og áhugasömu íþróttamenn 
um að senda peninga, sem sagðir 
eru vera skráningargjald til að fá 
að leika fyrir umboðsmenn 
liðanna. En þeir sjá svo peningana 
aldrei aftur.  - gb

BBC afhjúpar svikara:

Svíkja fé út úr 
fótboltamönnum

SAMFÉLAGSMÁL Einelti markar fólk 
fyrir lífstíð og getur í versta falli 
verið lífshættulegt. Þetta segir 
Ingibjörg Helga Baldursdóttir, 
móðir ungs manns sem svipti sig 
lífi í lok síðasta mánaðar. 

Sonur hennar 
hét Lárus Stefán 
Þráinsson og var 
aðeins 21 árs 
þegar hann lést. 
Ingibjörg fylgdi 
syni sínum til 
grafar 3. júlí síð-
astliðinn. Hún 
segir þau þrjú ár 
sem Lárus þurfti 
að sæta gegndar-
lausu einelti hafa 
markað hann 
fyrir lífstíð. Hún 

barðist fyrir son sinn frá því hann 
var lítill og ætlar að halda baráttu 
sinni áfram þótt hann sé fallinn 
frá. 

„Eineltið hófst í 6. bekk í grunn-
skóla í Hafnarfirði. Það er samt 
þannig að þessar litlu óhörðnuðu 
sálir vilja ekkert gera sem gæti 
valdið foreldrunum áhyggjum. 
Þannig var það hjá Lárusi og þess 
vegna þagði hann yfir því hve illa 
honum leið í skólanum. Það var 
ekki fyrr en um ári síðar að bekkj-
arsystur sögðu foreldrum sínum 
frá hvernig komið væri fram við 
einn drengjanna í bekknum,“ segir 
Ingibjörg um upphaf baráttunnar. 

Næstu tvö árin segist Ingibjörg 
hafa reynt hvað eftir annað að fá 
skólayfirvöld og foreldra gerend-
anna til að stöðva eineltið. Allt hafi 
þó komið fyrir ekki. Að lokum hafi 
hún fengið þau svör hjá skólayfir-
völdum að ef eineltinu ætti að linna 
þyrfti Lárus að fara í annan skóla.  

Önnur leið væri ekki fær. Ingibjörg 
sótti því um fyrir hann í Tjarnar-
skóla í Reykjavík en sá skóli er 
einkarekinn.

„Hann náði sér samt aldrei aftur 
á strik. Svo brotinn var hann and-
lega eftir reynsluna í gamla bekkn-
um,“ segir hún. Ingibjörg segir 
málefni barna sem verða fyrir ein-
elti hafa orðið útundan síðustu 
árin og því þurfi að ýta við umræð-
unni á nýjan leik. Við útför Lárus-
ar afþökkuðu aðstandendur hans 
blóm og kransa. Þess í stað bentu 
þau á minningarsjóð hjá Kaup-
þingi sem stofnaður hefur verið í 
nafni Lárusar og er ætlunin að 
nota féð sem á reikninginn safnast 
til að vinna gegn einelti. 

Ingibjörg segir mikinn fjölda 

foreldra barna sem hafa sætt ein-
elti hafa haft samband við sig 
vegna þessa og minnir á að það eru 
ekki aðeins börnin sem gráta sig í 
svefn á kvöldin heldur líka foreldr-
arnir. 

Syni sínum verði ekki bjargað 
en lausn sé hægt að finna fyrir 
önnur börn og foreldra þeirra. 
„Það er ekki hægt að lýsa því með 
orðum hve sárt það er að horfa 
upp á barnið sitt þjást vegna ein-
eltis. Ég vil gera það sem ég get til 
að hægt verði að hjálpa börnum og 
foreldrum þeirra úr þeirri stöðu 
sem ég og Lárus vorum í á sínum 
tíma með því að minna á mikil-
vægi þess að vinna gegn þessu,“ 
segir Ingibjörg.  
 karen@frettabladid.is  

Ekkert er sárara en að 
horfa upp á barn þjást
Móðir ungs manns sem svipti sig lífi í lok síðasta mánaðar segir einelti hafa 

hrakið son sinn í dauðann. Hún og faðir hans vilja halda minningu sonarins á 

lofti og ýta við umræðunni í von um að öðrum börnum verði bjargað.

LANDBÚNAÐUR Nýjar íslenskar 
kartföflur frá Birki Ármannssyni í 
Vestur-Holti í Þykkvabæ komu á 
markað á höfuðborgarsvæðinu í 
gær. Úlfar Eysteinsson, eigandi 
veitingastaðarins Þriggja frakka, 
var ekki lengi að tryggja sér þetta 
úrvals hráefni og gerði matgæð-
ingurinn Nanna Rögnvaldardóttir 
sér ferð á veitingastaðinn til að 
kanna gæðin.

„Þær voru alveg ljómandi góðar 
og Úlfar sauð þær alveg mátu-
lega,“ sagði hún eftir að hafa 
smakkað. Einar K. Guðfinnsson, 
landbúnaðar- og sjávarútvegsráð-
herra, mætti og fékk að bragða 
tvær af bestu afurðunum sem 
undir ráðuneytið hans heyra; fisk 
og kartöflur.

„Ég held að honum hafi bara 
líkað vel, alltént heyrði maður 
ekkert nema smjatt, smjatt úr mat-
salnum,“ segir Nanna og hlær við. 
Jakob Frímann Magnússon, 
framkvæmdastjóri miðborgar-
mála, var einnig að snæðingi og 
virtist ánægður með góðgætið sem 
miðbærinn hefur upp á að bjóða. - 

Nýjar íslenskar á borðum:

Fóru vel í 

ráðherrann

UNGLINGAR Ingibjörg Helga Baldursdóttir vill gera allt sem hún getur til að börnum 
sem verða fyrir einelti og foreldrum þeirra verði hjálpað.   MYNDIN ER ÚR SAFNI

LÁRUS STEFÁN 
ÞRÁINSSON
Lést aðeins 21 árs 
gamall.  

SVÍÞJÓÐ Átján manns slösuðust, þar af tveir alvar-
lega, í skemmtigarðinum í Liseberg skammt frá 
Gautaborg í gær þegar vagn sem fólkið sat í losnaði 
af hringekju. 

„Við höfðum labbað framhjá tækinu skömmu áður 
en sem betur fer hafði strákurinn ekki áhuga á því,“ 
segir Herdís Njálsdóttir sem var í skemmtigarðin-
um þegar slysið varð ásamt manni sínum Hafsteini 
Gunnarssyni og Erlingi Erni Hafsteinssyni, syni 
þeirra. „Við sáum ekki hvað gerðist en það komu að 
okkur öryggisverðir og beindu okkur frá svæðinu 
sem síðan var lokað af,“ segir hún.

„Knattspyrnumótið Gothiacup fer nú fram í 
Gautaborg og eru um 35 þúsund keppendur á 
aldrinum 13 til 16 ára hér, þar af um 350 íslenskir,“ 
segir Sigurlás Þorleifsson sem fór með hóp ungra 
Eyjamanna frá ÍBV. „Strákarnir voru nýkomnir úr 
skemmtigarðinum þegar við fréttum af slysinu en 
þeir höfðu víst ekki áhuga á þessu tæki,“ bætir hann 
við. Engir Íslendingar voru í tækinu þegar slysið varð.

„En þó lukkan hafi verið með okkur í dag þá er 
henni ekki fyrir að fara á fótboltavellinum,“ segir 
Herdís en sonur hennar leikur með ÍBV sem leikið 

hefur fjóra leiki en ekkert stig hlotið.
Fyrir tveimur árum slasaðist þrítug kona alvar-

lega í sama skemmtigarði en þó ekki í sams konar 
tæki og brást í gær.  - jse

Fjöldi Íslendinga hafði verið í skemmtigarðinum áður en slysið varð í Liseberg:

Lukkan með íslensku strákunum

FRÁ SLYSSTAÐ Átján manns slösuðust þar af tveir alvarlega 
þegar vagn losnaði af leiktæki í skemmtigarðinum í Liseberg. 
Fjölmargir Íslendingar höfðu verið í garðinum en höfðu ekki 
áhuga á umræddu leiktæki.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Aðeins fjórðungur 
þjóðarinnar treystir Geir H. 
Haarde forsætisráðherra til að 
leiða hana út úr þeim efnahags-
þrengingum sem nú ganga yfir, 
samkvæmt skoðanakönnun sem 
Capacent gerði fyrir Stöð 2 í 
byrjun þessa mánaðar.

Rúm sextíu prósent svarenda 
sem styðja Sjálfstæðisflokkinn 
sögðust treysta Geir. Aðeins tæp 
sextán prósent samfylkingar-
manna sögðust treysta honum, 
rúm átta prósent framsóknar-
manna og sex og hálft prósent 
vinstri grænna.Ellefu hundruð 
manns voru í úrtakinu og var 
svarhlutfall fimmtíu prósent.  - gh

Skoðanakönnun Capacent:

Fjórðungur 
treystir Geir

JAKOB FRÍMANN OG EINAR K. AÐ 
SNÆÐINGI Landbúnaðar- og sjávarút-
vegsráðherra naut þess besta sem á 
einum diski sem íslenskur landbúnaður 
og sjávarútvegur hefur upp á að bjóða. 

Stalín eða Nikulás annar
Könnun Rússneska ríkissjónvarpsins 
Rossiya bendir til þess að Rússar telji 
fyrrum einræðisherrann Jósef Stalín 
og fyrrum keisarann Nikulás annan 
mestu mikilmenni rússneskrar sögu. 
Könnun er þó óformleg og fer fram 
á netinu.

RÚSSLANDBrenndist á andliti
Starfsmaður sem vinnur að malbikun 
á Akureyri brenndist á andliti um 
klukkan fjögur í gærdag. Slysið varð 
með þeim hætti að það slokknaði 
á gashitara sem heldur tjöru heitri í 
malbikunarvélinni. Þegar verið var að 
kveikja upp aftur spúðist eldur yfir 
andlit mannsins. Hann var sendur á 
sjúkrahús til kælimeðferðar.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS
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Vegna fréttar af opnun listasýningar 
Högna K. Þorkelssonar, sölufulltrúa 
fasteigna, vill Félag fasteignasala 
benda á að hann hefur ekki hið lög-
bundna starfsheiti fasteignasali sem 
hann hlaut í fyrirsögn blaðsins.  

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

Helsinki

Eindhoven

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.
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19°
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25°
Á MORGUN 

5-10 m/s allra austast 
annars 3-8 m/s

FÖSTUDAGUR
Norðvestan 5-10 aust-

ast annars hægari.
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BJART SUNNAN OG 
VESTAN TIL  
Ágætis veðurhorfur 
eru fyrir sunnan- og 
vestanvert landið í 
dag og næstu daga. 
Bendir allt til þess 
að þar verði ýmist 
hálf- eða léttskýjað, 
hægur vindur og hiti 
á bilinu 10-18 stig, 
hlýjast til landsins. 
Hins vegar er að sjá 
nokkuð ákveðinn 
vindstreng við aust-
urströndina en þar 
og norðan til verður 
fremur skýjað. 
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

DANMÖRK Danski teiknarinn Kurt 
Westergaard fagnar því að tveir 
af þremur mönnum, sem hand-
teknir voru fyrir að hafa í hyggju 
að myrða hann, verði áfram í 
gæsluvarðhaldi.

Einn mannanna þriggja, sem er 
danskur ríkisborgari, var þó 
látinn laus úr haldi fyrr í vikunni.
Danska leyniþjónustan hefur ekki 
viljað færa manninn fram fyrir 
dómara af ótta við að koma upp 
um heimildarmenn sína og 
vinnuaðferðir. Af þessum sökum 
treystir saksóknari sér ekki til að 
byggja upp mál gegn honum.

Hinir mennirnir tveir eru báðir 
Túnisar.  - ges/gb

Danski teiknarinn fagnar:

Tveir Túnisar 
áfram í haldi

FJARSKIPTI Frestur til að skila inn 
tilboðum í útboði á háhraðateng-
ingum fyrir Fjarskiptasjóð hefur 
verið framlengdur frá því að vera 
í lok júlí til 4. september.

„Mikillar óþolinmæði gætir 
víða vegna þess hve það hefur 
dregist að uppfylla væntingar 
fólks í dreifbýli um betri netteng-
ingar,“ segir um málið á vef 
Dalvíkurbyggðar.

Eitt hlutverka Fjarskiptasjóðs 
er að styðja við uppbyggingu á 
fjarskiptakerfum á stöðum þar 
sem símafyrirtækin hafa ekki 
treyst sér í uppbyggingu á 
markaðslegum forsendum. Í 
sjóðinn fóru 2,5 milljarðar króna 
vegna sölu Landsíma Íslands. - gar

Útboð á háhraðatengingum:

Tafir á háhraða 
í dreifbýlinu

VIRKJANIR Miðlunarlón Lands-
virkjunar stefna í að fyllast með 
haustinu eins og í fyrra að sögn 
Þorsteins Hilmarssonar, upplýs-
ingafulltrúa Landsvirkjunar.

„Vatnsbúskapurinn hjá okkur 
hefur verið góður undanfarin ár,“ 
segir Þorsteinn en árin á undan 
fylltust lónin strax snemmsumars 
sem er óvenjulegt. Það kom til 
vegna mildra vetra og vorflóða.

Þorsteinn segir hlýtt veðurfar 
hluta ársins lítil áhrif hafa á stöðu 
miðlunarlóna. „Til þess þarf 
langtímastöður í veðurfari yfir 
nokkur ár.“  - ht

Miðlunarlón Landsvirkjunar:

Fyllast líklega 
með haustinu

HÁLSLÓN Hefur ásamt Þórisvatni mest 
áhrif á vatnsbúskap Landsvirkjunar.

INNFLYTJENDUR „Það er nokkuð algengt að erlent fólk 
komi til okkar með vandamál af svipuðu tagi,“ segir 
Barbara Jean Kristvinsson, ráðgjafi hjá Alþjóða-
húsi, um mál Xaviers Rodríguez.

Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær er 
Xavier Rodríguez lögfræðingur frá Spáni. Hann er 
með embættispróf í lögfræði frá háskóla í Barcelona 
auk þess að vera með meistaragráðu í alþjóða- og 
umhverfisrétti frá Háskóla Íslands. 

Hann hefur búið hér í þrjú ár og talar mjög góða 
íslensku. Hann hefur oft sótt um störf hjá hinu 
opinbera en aldrei fengið. Umhverfisstofnun 
auglýsti eftir lögfræðingi og hann sótti um starfið 
en var ekki boðaður í viðtal. Laganemi var ráðinn í 
starfið.

Barbara segir Alþjóðahús ráðleggja fólki eins og 
Xavier að fá nám sitt að utan metið hér á landi. 
Útlendingar hafi lent í því að menntun þeirra sé ekki 
metin sem skyldi og því sé erfitt fyrir þá að fá vinnu 
við hæfi.

„Læknir frá Austur-Evrópu fékk námið sitt og 
réttindi ekki metin hér á Íslandi og hefði þurft að 
byrja upp á nýtt á læknanáminu. Læknirinn var ekki 
nógu góður í íslensku til að fara í læknanám og fór 
þess vegna í sjúkraliðanám,“ segir Barbara.

Erlendir tannlæknar, tannsmiðir og tannréttinga-
læknar sem og aðrir heilbrigðismenntaðir fá sjaldan 
vinnu við sitt hæfi hér á landi að sögn Barböru og 
oft er nám þeirra ekki metið. Endastöð heilbrigðis-
menntaðs fólks hér á landi sé því oftast í umönnunar-
störfum.

Stefán Aðalsteinsson framkvæmdastjóri Banda-
lags Háskólamanna, BHM, segir málið þarfnast 
skoðunar. „Eðlilegi farvegurinn er í gegnum 
stéttarfélagið og við munum líklega skoða þetta. Ég 
get samt ekki fellt dóm um þetta mál hér og nú.“

Hæstaréttarlögmaðurinn Ragnar Aðalsteinsson 
segir sjálfur að hann mundi ráða sem flesta erlenda 
í starf hjá sér ef hann væri yfirmaður stofnunar á 
vegum ríkisins. „Það er sniðugt að ráða fólk frá 
öðrum löndum sem talar tungumálið og getur sinnt 
starfi sínu vel, því það eykur traust almennings á 
starfsaðferðir stjórnvalda.“ 

 vidirp@frettabladid.is

Segja menntun og 
réttindi ekki metin  
Algengt er að erlendir heilbrigðisstarfsmenn fái ekki vinnu við hæfi segir ráð-

gjafi hjá Alþjóðahúsi. Lögfræðinemi var ráðinn fram yfir lögfræðing frá Spáni, 

sem talar íslensku. Framkvæmdastjóri BHM segir málið þarfnast skoðunar. 

- Xavier Rodríguez lögfræðingur sótti um starf hjá 
Umhverfisstofnun þar sem auglýst var eftir lögfræðingi. 
Hann var ekki boðaður í viðtal en er með meistaragráðu 
í alþjóða- og umhverfisrétti.

- Laganemi er ráðinn í hans stað. Xavier biður um 
rökstuðning hjá Umhverfisstofnun fyrir ráðningunni.

- Starfsmannastjóri Umhverfisstofnunar segir uppruna 
Xaviers ekki hafa ráðið neinu og segir Umhverfisstofnun 
hafa rökstutt af hverju laganeminn var hæfastur.

- BHM segir málið verðugt þess að vera skoðað betur.

TIL UPPRIFJUNAR

ALÞJÓÐAHÚS Þau fá nokkuð oft erlent fólk til sín sem 
hefur ekki fengið vinnu í samræmi við menntun sína.

FRÉTTABLAÐIÐ/REYNIR

XAVIER RODRÍGUEZ Hann var ekki boðaður í viðtal vegna 
lögfræðistarfs hjá Umhverfisstofnun þrátt fyrir að vera með 
meistaragráðu í alþjóða- og umhverfisrétti og tala góða 
íslensku.

PALESTÍNA, AP Barack Obama, 
forsetaframbjóðandi Demókrata-
flokksins, heimsækir Vesturbakk-
ann í Palestínu í ferð sinni um 
Mið-Austurlönd í næstu viku, að 
sögn Saeb Erekat, palestínsks 
embættismanns.

Erekat segir að Obama hitti 
Mahmoud Abbas, forseta 
palestínsku heimastjórnarinnar. 
Palestínumenn bjóði Obama 
velkominn og vænti þess að hann 
muni miðla málum milli Ísraela 
og Palestínumanna verði hann 
kjörinn forseti Bandaríkjanna.

John McCain, frambjóðandi 
Repúblikanaflokksins, heimsótti 
Ísrael í mars en ekki Palestínu. 

 - gh

Palestínskur embættismaður:

Obama heim-
sækir Palestínu

SKIPULAGSMÁL „Ég held að menn hafi verið að 
glata þarna gullnu tækifæri til að vinna að 
veigamiklum skipulagsbreytingum í samráði 
og sátt við íbúa,“ segir Guðríður Arnardóttir, 
oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Meirihluti bæjarstjórnar Kópavogsbæjar 
samþykkti í gær að setja í auglýsingu tillögu 
til skipulagsbreytinga á Kársnesi.

Tillagan gerir meðal annars ráð fyrir að 
ráðist verði í landfyllingar við vesturhluta 
Kársnessins, íbúðabyggð verði aukin og reist 
verði göngubrú yfir Skerjafjörðinn til 
Reykjavíkur.

Fulltrúar minnihluta Samfylkingar og 
Vinstri grænna og íbúasamtaka gagnrýndu 
að íbúum væri ekki gefinn meiri tími til 
athugasemda við tillöguna áður en hún væri 

sett í auglýsingu, en tillagan var kynnt fyrir 
íbúum 8. júlí síðastliðinn. „Þetta er mjög 
alvarlegt brot á sjálfsögðum rétti íbúa til að 
kynna sér svona mál,“ segir Arna Harðar-
dóttir, formaður íbúasamtakanna Betri 
byggðar á Kársnesi.

Fulltrúar meirihlutans lögðu á það áherslu 
að ekki væri um endanlega samþykkt á 
skipulagstillögunni að ræða og íbúar hefðu 
áfram færi á að koma á framfæri athuga-
semdum við hana.

Skipulagstillagan fer nú til umfjöllunar 
hjá Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæð-
isins þar sem nágrannasveitarfélögum gefst 
kostur á að gera athugasemdir við hana. Að 
því loknu munu íbúar geta komið athuga-
semdum á framfæri. - gh

Íbúar fengu skamman tíma til að kynna sér skipulagstillögur á Kársnesi áður en þær voru settar í auglýsingu:

Fengu viku til að kynna sér breytingar 

KÁRSNES Meirihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs hyggst 
ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir á Kársnesinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GENGIÐ 15.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

158,6655
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

77,59 77,97

156,02 156,78

124,08 124,78

16,629 16,727

15,425 15,515

13,071 13,147

0,7401 0,7445

127,58 128,34

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



- fyrir nútíma heimili
Hágæða eldhústæki

KJÖLFESTA Á HEIMILUM                          ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Mest selda heimilisvél 
veraldar í 65 ár!

KitchenAid blandarinn 
- ímynd hins besta!

Drottning brauðristanna!

Sérstök
brúðkaupsgjöf

Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með 
ísaumuðum nöfnum sínum og brúðkaupsdegi 

Íslensk matreiðslu- kennslubók í lit ásamt 
alþjóðlegum uppskriftum fylgir. 

Gildir um KitchenAid hrærivélar.

atreiðslu kennslubók í li

Saeco Odeo Giro

Landsins mesta úrval af sjálfvirkum 

espresso og cappuccino kaffivélum.

Lagið alla uppáhalds kaffidrykkina á heimilinu!
Espresso, café latte og cappuccino nákvæmlega eftir eigin smekk.

Eigið kaffihús heima!
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Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

HELGA ÞÓREY 
JÓNSDÓTTIR
Staðgengill dr. 

Gunna sem er í fríi.

Verð á sundstaði hefur verið 
nokkuð til umfjöllunar hjá 
umboðsmanni neytenda Frétta-
blaðsins. Nú síðast þegar fram 
kom að verð fyrir fullorðinn í 
Bláa lónið er 2.300 krónur. 

Stefán Þorgrímsson skrifaði til 
blaðsins og veltir því fyrir sér 
hvers vegna það sé munur á gjaldi 
fyrir staka sundferð milli bæjar-
félaga. 

Hefur þú athugað verð í sund? 
Til dæmis kostar 230 krónur í 
sund í Garðabæ en 360 krónur í 
sundlaugar Reykjavíkur, svo 
koma laugar Kópavogs og Sel-
tjarnarness þarna á milli. Hvern-
ig stendur á þessu? Er heita vatn-
ið dýrara í Reykjavík? 

Heita vatnið er svo sannarlega 
ekki dýrara í Reykjavík vegna 
þess að Orkuveita Reykjavíkur, 
sem sér höfuðborgarsvæðinu 

fyrir vatni og rafmagni, 
tekur sama gjald í öllum 
bæjarfélögunum. 

Steinþór Einarsson, 
yfirmaður íþróttasviðs 

Íþrótta- og tóm-

stundaráðs, segir ástæðuna felast 
í aðstöðu og þjónustu. 

„Í Reykjavík bjóðum við upp á 
sjö mismunandi sundstaði sem 
eru opnir frá hálfsjö á morgnana 
og eru sumir opnir til tíu á kvöld-
in á virkum dögum. Um helgar 
má komast í sund frá klukkan átta 
á morgnana til klukkan tíu.“ 

Sundlaug Garðabæjar er opin á 
sama tíma og laugarnar í Reykja-
vík á virkum dögum en er lokað 
klukkan sex um helgar. 

Sundspretturinn er misdýr:

Vatnið kostar alltaf það sama

DÝRARA Í SUND REYKJAVÍK EN Í GARÐABÆ Steinþór Einarsson segir kostnaðinn 
felast í betri þjónustu og fjölda sundstaða.

Garðabær  230 krónur

Hafnarfjörður  300 krónur

Kópavogur  280 krónur

Mosfellsbær  360 krónur

Reykjavík  360 krónur

Seltjarnarnes  300 krónur

STAKT VERÐ Í SUND 
FYRIR FULLORÐNA:

HAMFARIR Jarðskjálfti sem mæld-
ist 6,3 á Richter reið yfir grísku 
eyjuna Ródos um klukkan hálfsjö 
að staðartíma í gærmorgun. Grísk 
kona á sextugsaldri lést í þorpinu 
Archangelos þegar hún var á flótta 
úr húsi sínu en rann til og féll á 
höfuðið.

„Almennt má segja að allir 
Íslendingarnir hafi tekið þessu af 
mestu ró en þó eru tveir sem líður 
ekki vel núna og það er bara eðli-
legt,“ segir Gísli Blöndal farar-
stjóri frá Heimsferðum en um 200 
íslenskir ferðamenn eru á þeirra 
vegum á eynni.

„Ég veit hins vegar að margir 
Svíanna voru órólegir enda sitja 

eflaust enn í þeim hörmungarnar 
sem margir landar þeirra lentu í 
flóðbylgjunni í Suðaustur-Asíu 

fyrir fjórum árum,“ segir hann. 
Hann segir að ekkert hótelanna 
þar sem Íslendingarnir búa hafi 
verið rýmt. 

„Þetta var bara smá skjálfti og 
afskaplega lítið tjón hlaust af,“ 
segir Marios Kappas sem vinnur 
fyrir Heimsferðir á Ródos. „Við 
Grikkir erum líka vanir þessu og 
byggingarnar eru undir þetta 
búnar og ég gat ekki betur séð en 
ferðamennirnir tækju þessu af 
stakri ró.“

Bæði Marios og Gísli segja að 
nokkrir eftirskjálftar hafi riðið 
yfir í gær en þó það máttlausir að 
fólk varð þeirra varla vart.

 - jse  

Um 200 Íslendingar eru á Ródos þar sem jarðskjálfti reið yfir í gær:

Tóku skjálftanum með ró

FRÁ RHODOS Um tvö hundruð Íslend-
ingar eru á Ródos og tóku langflestir 
þeirra jarðskjálftanum með stakri ró.

KÍNA, AP Hundruð verkamanna 
mótmæltu meintri illri meðferð 
starfsfélaga í Austur-Kína um 
helgina. Réðust þeir á lögreglu-
stöð og skemmdu þar bíla og 
mótorhjól, að sögn talsmanna 
mannréttindasamtaka með 
aðsetur í Hong Kong.

Verkamennirnir segja starfsfé-
lagann hafa verið laminn af 
öryggisverði. Þegar hann hafi 
leitað til lögreglunnar hafi hann 
verið handtekinn. Yfirvöld segja 
verkamanninn hafa verið 
drukkinn þegar hann leitaði til 
lögreglunnar.

Tugir mótmælenda hafa verið 
handteknir.  - gh

Verkamenn mótmæla:

Réðust á lög-
reglustöðina

Telur þú hugmyndir Björns 
Bjarnasonar um upptöku evru 
án ESB-aðildar raunhæfar?

Já 36%
Nei  64%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Finnst þér að Hafnarfjarðar-
bær eigi að láta fjarlægja 
kennslustofurnar tvær úr 
Staðarhvammi?

Segðu skoðun þína á vísi.is

HAMFARIR Orkuveita Reykjavíkur 
fær sextíu milljónir króna í vexti 
vegna skemmda á dælustöð í Kald-
árholti í jarðskjálftunum sumarið 
2000. 

Alls gerir Orkuveitan kröfu um 
115 milljónir vegna skemmdanna á 
dælustöðinni, sem var tryggð fyrir 
rúmar þrjátíu milljónir króna fyrir 
átta árum.

Miklar skemmdir urðu á stöðinni 
eftir jarðskjálftana þann 17. júní 
árið 2000. Áætlaður kostnaður við 
endurbætur á stöðinni nam tveim-
ur þriðju af áætluðu nývirði húss-
ins. 

Því var talið eðlilegt að miða 
bætur við byggingu nýrrar dælu-
stöðvar, ekki síst í ljósi þess hversu 
mikilvæg stöðin væri fyrir almenn-
ing á svæðinu. 

Farið var fram á að Viðlaga-
tryggingar Íslands bættu tjónið en 
kröfunni var hafnað á þeim for-
sendum að ekki væri sannað að 
skemmdir sem urðu á húsinu af 
völdum sigs sem urðu á húsinu 
væru raktar til jarðskjálftanna.

Nefnd um Viðlagatryggingar 
féllst ekki á það og úrskurðaði 
nýlega að bæta beri Orkuveitunni 
þrjátíu milljónir vegna dælu-

stöðvarinnar ásamt vöxtum sem 
nema sextíu milljónum króna.

Orkuveitan gerir að auki kröfu 
um að kostnaður fyrirtækisins 
vegna málsins, á þriðja tug millj-
óna, verði greiddur að fullu. Sam-
tals vill Orkuveitan því 115 millj-
ónir vegna tjónsins á dælustöðinni 
sem var tryggð fyrir rúmar þrjátíu 
milljónir árið 2000.

Dælustöðvarhúsið er á tveimur 
hæðum og þar er 300.000 lítra 
vatnstankur. Dælustöðin var reist 
af Hitaveitu Rangæinga árið 1999 
en komst í eigu Orkuveitu Reykja-
víkur þegar hitaveitan var keypt  
árið 2005.

Talið er að hrina jarðskjálfta 
sem reið yfir á þjóðhátíðardaginn 
árið 2000 hafi átt upptök sín nærri 
bænum Kaldárholti sem er í rúm-
lega tveggja kílómetra fjarlægð 
frá dælustöðinni.

Húsið seig að hluta og hallaði í 
átt að vatnstankinum að mati Guð-
jóns Sigfússonar verkfræðings 
sem skoðaði húsið. Sprungur hafi 
komið í gólf og veggi og skemmdir 
meðal annars orðið á burðarvirkj-
um vatnstanksins. 

Matsmenn Viðlagatrygginga 
töldu aftur á móti að grundun 

byggingarinnar hefði ekki verið 
nógu góð. Húsið hafi sigið strax á 
byggingartímanum og aukist þegar 
veitan var tekin í notkun og vatn 
fyllt á tankinn.  helgat@frettabladid.is

Sextíu milljónir greiddar í 
vexti vegna dælustöðvar
Orkuveita Reykjavíkur fær sextíu milljónir króna í vexti eftir úrskurð um að Viðlagatryggingar eigi að 

bæta tjón á dælustöð sem skemmdist í jarðskjálfta sumarið 2000. Stöðin var þrjátíu milljóna króna virði. 

Kostnaður Orkuveitunnar á þriðja tug milljóna. Deilt um hvort sig hússins mætti rekja til jarðskjálftanna.     

BOGIN BURÐARSÚLA Burðarvirki vatns-
tanksins kiknuðu vegna sigs hússins.

17. og 21. júní 2000 Jarðskjálftar 
ríða yfir Suðurland. 
1. september 2000 Tjón á 
dælustöðinni í Kaldárholti vegna 
jarðskjálftanna skoðað og metið.
6. nóvember 2000 Bótauppgjör 
vegna þess tjóns fer fram.
26. febrúar 2001 Frekari skoðun á 
stöðinni fer fram eftir kjarnaborun 
gegnum vegg hússins.
7. apríl 2001 Framkvæmdastjóri 
Hitaveitu Rangæinga getur þess 
við tjónaskoðunarmenn að 
byggingin hafi sigið í jarðskjálftan-
um og til þess megi rekja frekari 
skemmdir.
24. ágúst 2003 Stjórn Viðlaga-
trygginga hafnar því að missig 
dælustöðvarinnar sé af völdum 
jarðskjálftanna.
1. janúar 2005 Hitaveita Rang-
æinga kemst í eigu Orkuveitu 
Reykjavíkur. 
18. júní 2008 Úrskurður fellur um 
að Viðlagatryggingar eigi að bæta 
Orkuveitunni dælustöðina ásamt 
dráttarvöxtum.

HELSTU ATBURÐIR

BANDARÍKIN George W. Bush 
Bandaríkjaforseti hefur aflétt 
banni við olíuborun við strendur 
Bandaríkjanna. Með því segir 
hann að hægt verði að sporna við 
hækkandi olíuverði og gera 
Bandaríkin síður háð innflutningi á 
olíu. Til að olíuborunin verði að 
veruleika þarf þó þingið einnig að 
aflétta sínu banni. Þar sitja 
Demókratar í meirihluta sæta, en 
þeir hafa verið andvígir olíuborun 
við strendur landsins.  - gh

George W. Bush:

Afléttir banni 
við olíuborun

BANDARÍKIN, AP Illa er farið með 
ólögmæta innflytjendur sem bíða 
brottflutnings í fangelsi í Tacoma 
í Bandaríkjunum, samkvæmt 
skýrslu frá lagadeild Háskólans í 
Seattle.

Dæmi séu um að föngum hafi 
verið meinað að fara á salerni, oft 
sé leitað á þeim nöktum og þeir 
fái ekki að ræða við lögfræðinga í 
næði. Yfirvöld neita ásökununum. 
 - gh

Bandarískt fangelsi:

Illa farið með 
innflytjendur

Írakar fá nýjan fána
Írösk yfirvöld auglýstu í gær eftir 
hugmyndum að nýjum fána Íraks. 
Frestur til að skila inn tillögum er til 
september. Íraska þingið mun svo 
velja fánann úr þremur tillögum sem 
sérstök nefnd hefur valið.

ÍRAK

KJÖRKASSINN
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1. Hvaða félagslið er á toppi 
Landsbankadeildarinnar?

2. Forseti hvaða ríkis var í 
fyrradag ákærður af Stríðs-
glæpadómstólnum í Haag?

3. Meðlimir hvaða félags innan 
Bandalags háskólamanna 
höfnuðu nýlega kjarasamningi í 
atkvæðagreiðslu?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

EFNAHAGSMÁL „Við slógum upp-
töku evru út af borðinu vegna þess 
að við teljum þá leið ekki færa,“ 
segir Stefán Már Stefánsson laga-
prófessor. Stefán og Guðmundur 
K. Magnússon, fyrrverandi hag-
fræðiprófessor, rituðu greinar í 
tímaritið Vísbendingu og Morgun-
blaðið þar sem þeir leggja til að 
gengið verði til samninga við Evr-
ópusambandið um aukaaðild 
Íslands að evrópska myntkerfinu, 
EMR II.

„Auðvitað er Evrópusambandið 
sjálft best til þess fallið að segja 
til um til hvers það hefur heim-
ild,“ segir Stefán. Hann og Guð-
mundur telji hins vegar upptöku 
evru erfiða vegna Rómarsáttmál-
ans sem segi að bara Evrópusam-
bandsþjóðir geti gengið inn í evr-
ópska myntkerfið.

„Til hliðar við myntkerfið er 
hins vegar annað kerfi sem Danir 
eru tengdir og við teljum að það sé 

heimild fyrir 
Evrópusam-
bandið að ganga 
til slíkra samn-
inga við Íslend-
inga.“

Stefán segir 
helsta kostinn 
við tengingu 
krónunnar við 
evru vera að 
Evrópski seðla-

bankinn stæði þá að baki íslensku 
krónunni og héldi henni stöðugri.

Fyrir Evrópuríkin sé hins vegar 
stöðugleiki íslensku krónunnar 
einnig kostur vegna viðskipta 
þeirra við Ísland. „Til þess að EES-
samningurinn, sem byggir á fjór-
frelsi, geti virkað mega ekki vera 
hindranir í vegi eins og sveiflur á 
gjaldmiðli. Það er ástæðan fyrir 
því að Evrópusambandið sjálft tók 
um myntkerfið,“ segir Stefán sem 
telur EES-samninginn ekki virka 

sem skyldi á meðan krónan er jafn 
óstöðug og raun ber vitni.

Að mati Stefáns á fyrst að reyna 
samninga í samvinnu við Norð-
menn, þótt þeir séu ekki að glíma 
við sömu vandamál og Íslendingar 
með sína krónu.

„Svo sér maður ekki hvaða kröf-
ur Evrópusambandið myndi setja 
á íslenska efnahagsstjórn í stað-
inn.“ Til þess að aukaaðild sé 
möguleg þurfi íslenskt efnahags-
líf í grundvallaratriðum að full-
nægja Maastricht-tilskipununum 
sem settar eru fyrir þau ríki sem 
hyggja á upptöku evru. „Ég myndi 
halda að Evrópusambandið myndi 
gera þær kröfur á okkur. En af því 
að við erum í lausari tengslum, 
erum ekki í Evrópusambandinu, 
eru allir möguleikar opnir.“

„En svo veit ég ekkert hvort að 
Evrópusambandið ljær máls á 
þessu, það verður að koma í ljós.“

 olav@frettabladid.is

Stöðug króna einnig 
akkur fyrir ESB
Lagaprófessor hvetur til samninga við Evrópusambandið um aukaaðild Íslands 

að evrópska myntkerfinu. Evrópska seðlabankanum verði falið að halda krón-

unni stöðugri. Slíkt sé einnig akkur fyrir evru-ríkin vegna viðskipta þeirra við 

FRÁ SUNDAHÖFN Samkvæmt Hagstofu Íslands nam útflutningur til EES landanna tæpum 83 prósentum af heildarviðskiptum 
Íslands við erlend ríki á fyrstu fimm mánuðum þessa árs.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STEFÁN MÁR 
STEFÁNSSON

„Ég held að þetta útspil Björns Bjarnasonar sé 
forleikur Sjálfstæðisflokksins að dýpri Evrópu-
umræðu innan flokksins og auðvitað fagna ég 
því,“ segir Ágúst Ólafur Ágústsson, varafor-
maður Samfylkingarinnar og annar tveggja 
formanna Evrópunefndar ríkistjórnarinnar.

„Ég held hins vegar að þetta sé ekki mjög 
raunhæf leið, ef eitthvað er að marka það 
sem borist hefur frá Evrópusambandinu 
hingað til.“ Hann segir Evrópusambandið ekki 
vilja að þjóðir taki upp evruna tvíhliða eða 
einhliða bakdyramegin heldur fari frekar í 
aðildarviðræður með öllu því sem því fylgir.

„En þetta verður af sjálfsögðu rætt innan 
Evrópunefndarinnar því það er meðal annars 

hlutverk hennar að athuga hvernig hagsmun-
um okkar er betur borgið í framtíðinni.“

Þá segir Ágúst Ólafur liggja í augum uppi 
að Evrópunefndin ræði þetta á fundi sem hún 
mun eiga með forsvarsmönnum Evrópusam-
bandsins í Brussel í september.

Evrópunefndin hefur hafið störf og segir 
Ágúst Ólafur vel koma til greina að nefndin 
gefi út eitthvert stöðumat í haust eða næsta 
vetur. 

„Við sjáum að Evrópuumræðan er mikil 
í samfélaginu og auðvitað hlýtur það að 
vega þungt að bæði verkalýðshreyfingin og 
atvinnurekendur hafa verið að kalla eftir aðild 
að Evrópusambandinu.“  - ovd

Varaformaður Samfylkingarinnar fagnar frekari Evrópuumræðu sjálfstæðismanna:

Forleikur að dýpri umræðum

ÁGÚST ÓLAFUR 
ÁGÚSTSSON
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Servíettur NexxStyle 39x39cm 80stk, ýmsir litir

Satiné Clean, gólfsápa
Brial Clean, alhliða hreinsiefni
Kristalin Clean, baðherbergishreinsir
Into WC Clean

Lotus eldhúsrúllur Lotus WC pappír
Lotus Maraþon Plus Lotus WC Júmbó 
Lotur T-Þurrkur 
Lotus V-Þurrkur

Nánari upplýsingar 

veita sölumenn og 

ráðgjafar RV 

Umhverfisvottaðar vörur
- fyrir sumarbústaðinn, veiðihúsið og ...

DÓMSMÁL Frávísunarkröfu vegna 
meiðyrðamáls sem Helga 
Haraldsdóttir, eiginkona Guð-
mundar Jónssonar í Byrginu, 
hefur höfðaði hefur verið vísað 
frá Héraðsdómi Reykjavíkur í 
gær. Réttað verður því í málinu. 

Þeir sem Helga segir hafa farið 
með meiðyrði eru Erla Hlynsdótt-
ir, blaðamaður á DV, og viðmæl-
endur hennar sem í viðtali 
greindu frá því að Helga hefði 
verið þátttakandi í kynlífsathöfn-
um sem Guðmundur stundaði 
með skjólstæðingum sínum.

Dómur hefur fallið yfir 
Guðmundi Jónssyni vegna 
kynferðisbrota hans. - kdk  

Málaferli Helgu í Byrginu:

Kröfu um frá-
vísun hafnað

Kína fær að kaupa fílabein
Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna 
hefur gefið Kínverjum leyfi til að flytja 
frá Afríku fílabein í stórum stíl, þrátt 
fyrir harða andstöðu umhverfisvernd-
arsamtaka. Verslun með fílabein var 
bönnuð árið 1989, en áður var gefin 
undanþága á sölu til Japans.

AFRÍKA

Rafmagnað ruslafélag
Félagið RR-SKIL hefur verið stofnað. 
Markmið félagsins er að bæta með-
höndlun rafeindatækjaúrgangs.

UMHVERFISMÁL

PERÚ Innyflum í manni frá Perú 
var bjargað á dögunum þegar 17 
járnhlutir voru fjarlægðir úr 
honum. Meðal annars var um að 
ræða hníf, nagla og skrúfur.

Perúmaðurinn, Luis Zarate var 
fluttur á spítala í síðustu viku 
eftir að hafa kvartað yfir 
magaverkjum. Læknar sögðu að 
röntgenmyndir hefðu sýnt að 
líkami hans var fullur af gadda-
vír, pennum og öðrum járnhlut-
um.

Sálfræðingar höfðu áður greint 
manninn með ýmsar geðraskanir 
en ekki er vitað af hverju hann át 
járnhluti. - vsp

Járnæta hætt komin í Perú:

Gaddavír og 
skrúfur í maga

GADDAVÍR Maðurinn hafði borðað 
gaddavír sem var vafinn um maga hans.

ÍRAN, AP Mamúd Amadínedjad 
Íransforseti sagðist í gær 
reiðubúinn til viðræðna við 
Bandaríkjastjórn færu þær 
fram á jafnréttisgrundvelli.

Samskipti Írans og Bandaríkj-
anna hafa verið stirð frá 
íslömsku byltingunni í Íran 1979 
þegar vígamenn réðust inn í 
sendiráð Bandaríkjanna og birtu 
viðkvæmar upplýsingar sem þar 
var að finna.

Ríkisstjórn George W. Bush 
Bandaríkjaforseta tilkynnti í 
síðasta mánuði að hún íhugaði að 
koma á fót nánari diplómatísk-
um tengslum við Íran.  
 - gh

Mamúd Amadínedjad:

Íran ræði við 
Bandaríkin

SELTJARNARNES Mikil ánægja er 
með hverfagæslu Seltjarnarnes-
bæjar samkvæmt nýlegri þjón-
ustukönnun sem Capacent gerði 
fyrir Seltjarnarnesbæ. Þar kemur 
fram að um 97 prósent íbúa segja 
sig örugga gagnvart glæpum í 
hverfinu sínu.

„Hverfagæslan var sett á laggirn-
ar vegna innbrotahrinu sem var 
fyrir nokkrum árum. Eftir að hverfa-
gæslan kom var ekkert innbrot í eitt 
og hálft ár,“ segir Jónmundur Guð-
marsson bæjarstjóri Seltjarnesbæj-
ar en tekur fram að nokkur innbrot 
hafi verið framin síðan þá.

Seltjarnarnes gerði þjónustu-
samning við Securitas um hverfa-

gæslu árið 2005. Hverfagæslumenn-
irnir keyra um bæinn nokkrum 
sinnum á sólarhring og eru á varð-

bergi gagnvart innbrotum, skemmd-
arverkum og öðru slíku. „Þeir sinna 
einnig ýmsu tilfallandi eins og þegar 
fólk fer í sumarbústað og gleymir 
að loka bílskúrshurðinni. Þeir láta 
þá vita ef þeir verða varir við það,“ 
segir Jónmundur.

 Hverfagæslan hefur stutt við 
almennar aðgerðir lögreglu og 
hefur með aðgerðum sínum gert 
Seltjarnarnes að ókræsilegri stað 
fyrir innbrotsþjófa að sögn Jón-
mundar en innbrotstíðni í Seltjarn-
arnesbæ er með því lægsta á höfuð-
borgarsvæðinu. „Við lítum á þetta 
sem viðbótarþjónustu við bæjar-
búa til viðbótar við almenna lög-
gæslu.“  - vsp

Íbúar Seltjarnarnesbæjar almennt ánægðir með hverfagæsluna í bænum:

Ekki innbrot í eitt og hálft ár

JÓNMUNDUR GUÐMARSSON Hann er 
ánægður með hverfagæsluna og segir 
hana gera Seltjarnarnes að ókræsilegri 
stað fyrir innbrotsþjófa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?
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KANADA, AP Á myndbandi, sem lög-
menn kanadísks fanga Banda-
ríkjahers á Kúbu hafa birt, má sjá 
kanadíska leyniþjónustumenn 
þjarma að Omar Khadr, kanadísk-
um ríkisborgara sem var aðeins 
15 ára þegar hann var handtekinn 
í Afganistan fyrir sex árum.

Þetta er í fyrsta sinn sem mynd-
bönd frá yfirheyrslum í fangabúð-
unum við Guantanamo á Kúbu 
sjást opinberlega. Á myndböndun-
um sést örvæntingarfullur sextán 
ára drengur sem biður um læknis-
hjálp og vill komast aftur heim til 
Kanada.

„Hjálpið mér,“ segir hann hvað 
eftir annað og ruggar sér fram og 
til baka með hendur um höfuð og 
svo er að heyra sem hann segi 
einnig „drepið mig“.

Við yfirheyrslurnar í Guant-
anamo hafði hann meðal annars 
verið fluttur milli klefa á þriggja 
klukkustunda fresti til að tryggja 
að hann sofnaði ekki. Þessi með-
ferð átti að gera hann veikari fyrir 
í yfirheyrslum.

Á myndbandinu má sjá Khadr 
spurðan í þaula út í fjölskyldu 
sína, sem lengi hafði verið grunuð 
um að aðhyllast harðskeytta 
íslamska pólitík. 

Einnig er hann spurður út í 
aðdraganda handtökunnar. Khadr 

sagðist hafa dvalist hjá „vondu 
fólki“ sem drap Bandaríkjamenn.

Hann segir föður sinn hafa skil-
ið sig eftir í húsi, en hafa ætlað að 
ná í sig seinna. Fyrst sagði Khadr 
að fólkið í húsinu hafi verið Afgan-
ir, en bætti síðar við að meðal 
þeirra hafi einnig verið útlenskir 
arabar sem sögðu bæði honum og 
Afgönunum að berjast fram í rauð-
an dauðann. Hann segir arabana 
hafa skotið á bandaríska hermenn 
og síðan hafi Bandaríkjamenn 
svarað með skothríð á móti. „Ég 
vildi ekki berjast, en ég átti engra 
kosta völ.“

Khadr var handtekinn illa særð-
ur í júlí árið 2002, strax að loknum 
hörðum bardaga í Afganistan. 
Hann er sakaður um að hafa kast-
að handsprengju sem varð banda-
rískum hermanni að bana.

Það voru Bandaríkjamenn sem 
tóku yfirheyrslurnar upp, en verj-
endur Khadrs fengu myndböndin 
afhent samkvæmt dómsúrskurði. 
Alls eru upptökurnar sjö klukku-
stundir að lengd. 

Lögmennirnir tveir, Nathan 
Whitley og Dennis Edney, vonast 
til þess að birting myndbandanna 
verði til þess að kanadískir stjórn-
málamenn láti undan þrýstingi og 
krefjist þess að Khadr verði flutt-
ur til Kanada.  gudsteinn@frettabladid.is

Þjarmað að 
ungum pilti
Myndbönd af yfirheyrslum í fangabúðum Banda-

ríkjahers á Kúbu birt í fyrsta sinn.  Hinn kanadíski 

Omar Khadr var handtekinn fyrir sex árum.

Í FANGABÚÐUM BANDARÍKJAHERS Á KÚBU Omar Khadr var fimmtán ára þegar hann 
var handtekinn helsærður eftir bardaga í Afganistan árið 2002. Hann er nú 21 árs, en 
var sextán ára þegar myndböndin af yfirheyrslum hans voru tekin. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BELGÍA, AP Yves Leterme, forsætis-
ráðherra Belgíu, lagði í gær fram 
afsagnarbeiðni sína til Alberts kon-
ungs, sem þó vildi ekki strax svara 
því hvort hann muni fallast á beiðn-
ina heldur ætlar að ræða fyrst við 
formenn allra flokka.

Leterme segir ómögulegt að 
leysa deilur milli frönsku- og flæm-
skumælandi íbúa landsins. Stjórn 
hans hafi gefist upp á að ná sam-
komulagi um stjórnarskrárbreyt-
ingar til lausnar þessum vanda.

Frestur til að ná samkomulagi 
rann út í gær. Flæmskumælandi 
íbúar landsins vilja margir hverjir 
aukna sjálfstjórn héraðanna, en 
frönskumælandi stjórnmálamenn 

saka hina flæmskumælandi um að 
vilja algeran aðskilnað Flandurs 
frá Vallandi. 

Þessar langvarandi deilur hafa 
síðan orðið til að æ oftar heyrist til 
þeirra sem vilja fullt sjálfstæði 
hins hollenskumælandi Flandurs, 
þar sem efnahagsástandið er mun 
betra en í hinu frönskumælandi 
Vallandi.

Stjórn Letermes hefur aðeins 
setið í tæpa fjóra mánuði. Hún tók 
til starfa 20. mars síðastliðinn, eftir 
langvarandi stjórnarkreppu í kjöl-
far þingkosninga, sem haldnar 
voru í júní á síðasta ári.

Að stjórninni stendur brotthætt 
bandalag Kristilegra demókrata, 
Sósíalista, Frjálslyndra og harð-
skeyttra þjóðernissinna frá báðum 
tungumálssvæðum landsins. - gb

YVES LETERME Forsætisráðherra Belgíu 
gefst upp á að leysa stjórnskipunardeil-
ur. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tæplega fjögurra mánaða gömul ríkisstjórn Belgíu siglir í strand:

Kröfur um aðskilnað eflast

LÍKBRENNSLA UNDIRBÚIN
Íbúar á indónesísku eyjunni Balí reisa 
líkbrennsluturna, svonefnda „bade“. 
Brenna átti um 70 lík og búist var við 
þúsundum manna til að votta hinum 
látnu virðingu sína. NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR „Fyrst aðildarríki 
ESB telja réttlætanlegt að nota 
olíustyrki til að bregðast við 
gífurlegum olíukostnaði útgerð-
anna, hlýtur að vera réttlætanlegt 
að gera slíkt hið sama á Íslandi,“ 
segir í ályktun bæjarráðs 
Seyðisfjarðar sem skorar á 
ríkisstjórnina að koma strax með 
áætlanir um hvernig mæta eigi 
alvarlegri stöðu sjávarútvegsins 
vegna kvótaniðurskurðar.

„Þegar krónan veikist nýtist 
það landvinnslunni ágætlega og 
hefði gert það líka fyrir útgerðina 
ef hækkanir á olíu ætu það ekki 
upp jafnharðan,“ segir bæjarráð 
Seyðisfjarðar. - gar

Vandi vegna minni kvóta:

Seyðfirðingar 
vilja olíustyrki
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DÓMSMÁL Hæstiréttur úrskurðaði 
á föstudag að farbann yfir Viggó 
Þóri Þórissyni, fyrrverandi 
framkvæmdastjóra Verðbréfa-
þjónustu sparisjóðanna (VSP), 
skuli framlengt til 9. september.

Viggó er grunaður um tilraun 
til stórfelldra fjársvika fyrir að 
hafa gefið út tilhæfulausa 
ábyrgðaryfirlýsingu í nafni VSP 
að fjárhæð tvö hundruð milljónir 
Bandaríkjadala, jafnvirði 
rúmlega fimmtán milljarða 
íslenskra króna.

Rannsókn málsins hefur staðið 
frá því í apríl 2007. Nokkrar tafir 
hafa orðið á henni þar sem leita 
hefur þurft aðstoðar yfirvalda í 
Bandaríkjunum, Kanada, 
Bretlandi, Ermasundseyjum og 
Filipseyjum.  - gh

Grunaður um stórfelld fjársvik:

Farbannið 
framlengt

Máttur kvenna i & ii
Háskólinn á Bifröst býður upp á rekstrar- 
nám í fjarnámi fyrir konur sem hafa áhuga á 
að bæta rekstrarþekkingu sína. 
     Markmið námsins er m.a. að gera konur í 
atvinnurekstri hæfari til að reka fyrirtæki 
sín, skapa fleiri störf á landsbyggðinni, auka 
arðsemi fyrirtækja og að efla tengslanet
kvenna.  Námskeiðið hefst með vinnuhelgi 
á Bifröst en svo tekur við 3 mánaða kennsla 
í fjarnámi . Náminu lýkur með  vinnuhelgi 
og formlegri útskrift.

Diplóma í verslunarstjórnun
Háskólinn á Bifröst býður upp á diplóma-
nám í verslunarstjórnun. Um er að ræða 
tveggja ára starfstengt nám á framhalds-
skólastigi sem fram fer að mestu með 
fjarnámi.
     Markmið námsins er að auka hæfni og
þekkingu starfsfólks sem vinnur við verslun 
og þjónustu. Að námi loknu útskrifast
nemendur með diplómapróf í verslunar-
stjórnun en það veitir rétt til frekara náms 
við frumgreinadeild Háskólans á Bifröst.

Rekstur smærri fyrirtækja
Auknar kröfur um aukið hagræði í rekstri og
skilvirka þjónustu fyrirtækja kalla á hald- 
góða menntun rekstraraðila. Háskólinn á 
Bifröst býður eigendum og rekstraraðilum
smærri fyrirtækja upp á sérhæft nám sem 
svar við þeirri þörf sem skapast hefur á þeim
markaði sem smærri fyrirtæki starfa á.
      Rekstur smærri fyrirtækja (RSF) er nám 
sem þú getur stundað með vinnu og þannig 
bætt þekkingu þína. Námið nýtist því frá 
fyrsta degi í rekstri fyrirtækis þíns.

ALLAR
NÁNARI

UPPLÝSINGAR
Á BIFROST.IS

FRUMGREINADEILD VIÐSKIPTADEILD LAGADEILD FÉLAGSVÍSINDADEILD

Diplóma í verslunarstjórnun
Máttur kvenna I og II
Rekstur smærri fyrirtækja
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SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli fisks 
samkvæmt nýjustu tölum Hag-
stofunnar eru tæplega 61.000 
tonn en í júní í fyrra var aflinn 
rúmlega 112.000 tonn. Samdrátt-
ur var í öllum stærstu tegundun-
um. 

Ástæða þessa mikla samdrátt-
ar er að sögn Ara Arasonar hjá 
Fiskistofu minnkandi veiði á kol-
munna.

„Stóri munurinn felst í því að 
það er enginn kolmunni. Kol-
munninn var 34.000 tonn í júní í 
fyrra en núna í júní var ekkert 
veitt af kolmunna,“ segir Ari. 
Hann segir einnig vera samdrátt 
í botnfisksaflanum sem dróst 

saman um 15.000 tonn. Stærsta 
talan þar sé í úthafskarfanum 
sem minnkaði um 7.000 tonn.

Friðrik J. Arngrímsson fram-
kvæmdastjóri LÍÚ segir ástæður 
minnkandi kolmunnaveiði vera 
tvíþættar. Það sé annars vegar 
breytt göngumynstur hans og 
hins vegar séu veiðarnar mjög 
orkufrekar. „Líklega hefði verið 
veitt töluvert meira af kolmunna 
í ár ef olíuverðið væri ekki svona 
hátt,“ segir Friðrik.

Hann segir kolmunnann mun 
dreifðari nú en oft áður og því 
borgi sig ekki fyrir skip að leggja 
til svo orkufrekra veiða sem kol-
munnaveiðar eru. - vsp

Heildarafli hefur dregist saman um helming í júní miðað við sama tíma í fyrra:

Minnkandi kolmunnaveiðar hafa áhrif
BREYTING Í HEILDARAFLA 
MILLI 2007 OG 2008
Tegund Í tonnum
Heildarafli  -51.218
Botnfiskafli  -14.587
Þorskur  -3.491
Ýsa  -897
Ufsi  -1.550
Karfi  -449
Annar botnfiskafli  -8.200
Flatfisksafli   -90
Síld  -4.932
Loðna  0
Kolmunni  -34.487
Annar uppsjávarfiskur  2.424
Skel- og krabbadýraafli  228
Annar afli  226

KOLMUNNASKIP Ekkert var veitt af 
kolmunna í nýliðnum júnímánuði sem 
skýrir að mörgu leyti samdrátt í heildar-
aflanum. FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR

NEYTENDUR Heimsóknafjöldinn á 
heimasíðuna samferda.net hefur 
margfaldast á síðustu mánuðum. 
„Ég veit ekki hvort þessar auknu 
vinsældir tengjast auknum 
sparnaði Íslendinga eða meiri 
vitund um síðuna,“ segir Birgir 
Þór Halldórsson sem stýrir 
síðunni. „Nú eru fjörutíu ferðir í 
boði á síðunni og í kringum 
hundrað heimsóknir á dag sem er 
miklu meira en áður.“ 

Það má segja að síðan bjóði 
upp á tæknilega útgáfu af 
puttaferðalögum þar sem hægt 
er að finna ferðafélaga á netinu. 
Bæði er hægt að bjóða fólki far í 
bíl með sér og óska eftir fari. - ges

Samferda.net sífellt vinsælli:

Puttaferðalög í 
gegnum netið

FERÐALANGAR Líklega verður ekki 
troðið svona í bílana hjá samferda.net 
en allir ættu þó að geta fengið far.

SAMFÉLAGSMÁL Barna- og unglinga-
geðdeild Landspítalans, BUGL, 
hefur borist milljón króna 
styrkur frá Kiwanisklúbbnum 
Elliða.

Klúbburinn gaf á dögunum út 
söngbók sem hann hefur selt í 
þeim tilgangi að styrkja starf-
semina. Allur ágóði af bókinni 
mun renna í sérstakan styrktar-
sjóð sem nefnist Birtan en nú 
þegar hafa safnast 1,9 milljónir 
króna.

Fyrstu tvö verkefnin snúa bæði 
að útgáfu fræðsluefnis fyrir 
skjólstæðinga BUGL og aðstand-
endur þeirra.

 - ges

Kiwanisklúbbur gefur milljón:

Elliði styrkir 
starfsemi BUGL

Tólf mánaða í leikskóla
Börn frá tólf mánaða aldri munu 
framvegis eiga kost á leikskólaplássi í 
Stykkishólmi eftir að bæjarráðið sam-
þykkti samhljóða tillögu þessa efnis. 
Í tillögunni kemur fram að foreldrar 
hafi ekki átt kost á dagvistun fyrir tólf 
til átján mánaða börn og margir því 
ekki getað snúið aftur til vinnu að 
loknu foreldraorlofi.

STYKKISHÓLMUR
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

 Jean Baptiste Lully, sem stjórnaði 
hirðhljómsveit sólkonungsins 
Loðvíks XIV., lést meðan hann var 

að stjórna verkinu 
Te Deum til heið-
urs konunginum. 
Eins og venjan var 
hjá Lully stjórnaði 
hann með því að 
lemja stórum staf 
í gólfið til þess að 
spilararnir vissu 

hvar slagið var. Í öllum hamagang-
inum sló hann stafnum óvart fast 
í fótinn á sér. Við það fékk hann 
stórt sár á stóru tána sem síðar 
sýktist. Lully neitaði að láta taka af 
sér tána og lést stuttu síðar. Þetta 
var árið 1687.

LULLY:
STÓRA TÁIN DRÓ HANN 
TIL DAUÐA

„Obama er minn 
maður,“ segir Gunnar 
Svavarsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar, um 
forsetakosningarnar 
í Bandaríkjunum. „Í 
þessum forsetakosn-
ingum eins og öðrum 
er ég stuðningsmaður 
demókrata,“ segir 
hann.
   Gunnar fylgdist 
spenntur með baráttu 
Obamas og Clinton 
um útnefningu Demó-
krataflokksins. „Ég 
hallaðist að því síðasta 
haust að Obama 
myndi hafa þetta, þó þetta yrði 
hnífjafnt. Ég fagna því að Clinton 

hafi bakkað [Obama] 
upp síðustu vikur og 
mánuði.“
   Gunnar telur að 
Obama höfði til Banda-
ríkjamanna og spáir 
honum sigri. „Ég held 
að menn séu orðnir 
langþreyttir á Bush og 
þar af leiðandi vilji menn 
sjá þær breytingar sem 
demókratar boða og 
Obama stendur fyrir. 
[McCain] er svo gamall. 
Menn hugsa svolítið 
í átta árum úti. Þegar 
menn stimpla inn forseta 
stimpla þeir inn til átta 

ára. Þar af leiðandi hugsa ég að 
menn bæti átta árum við aldurinn.“

SJÓNARHÓLL
FORSETAKOSNINGAR Í BANDARÍKJUM

Obama sigurstranglegur

„Ég er nýorðinn pabbi í annað sinn,“ segir 
Guðjón Bergmann, jógakennari og fyrirlesari. 
„Við konan mín eignuðumst dóttur 27. júní 
þannig að hún er ekki nema rétt tveggja vikna 
gömul.“

Guðjón segir að frábærlega gangi 
með litlu dótturina sem hefur verið 
nefnd Hanna Laufey í höfuðið á 
langömmum sínum.

„Ég er að taka alvöru fæðingar-
orlof í fyrsta skipti á ævinni og verð 
ekkert að vinna aftur fyrr en í haust. 
Þetta er það eina sem ég 
hugsa um þessa dagana.“

Guðjón og kona hans 
áttu fyrir sex ára gamlan 
son. „Hann er ægilega 
stoltur af því að vera 
orðinn stóri bróðir,“ segir 

Guðjón. 
Fjölskyldan verður að mestu heima í 

rólegheitunum í sumar, en þó kveðst Guðjón 
ætla að reyna að fara í stutt fjölskylduferðalag 

vestur á Hellna í ágúst þar sem móðir hans 
er búsett.

„Það ætti að vera mátulegt ferðalag 
fyrir okkur og um að gera að leyfa þeim 
aðeins að vera með.“

Að öðru leyti eru horfur á rólegu sumri 
hjá Guðjóni og fjölskyldunni. „Við erum 

heima öll fjölskyldan í sumar, 
förum einu sinni í viku í Krón-

una eða Bónus og tökum 
bensín tvisvar í mánuði,“ 
segir Guðjón. „Ég mæli 
með þessu í kreppunni, 
það fer alveg rosalega vel 
um okkur.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  GUÐJÓN BERGMANN JÓGAKENNARI

Í rólegheitum heima með nýfæddri dóttur

GUNNAR SVAVARSSON
Þingmaður Samfylkingar-
innar.

Blóraböggullinn

„Fólk er að leita sér að 
skjóli með því að einblína á 
Evrópusambandið og kennir 
gjaldmiðlinum um.“

GEIR H. HAARDE UM 
EFNAHAGSÁSTANDIÐ OG 
EVRÓPUUMRÆÐU.

Fréttablaðið, 15. júlí.

Blásið úr nös 

„Maður var bara fjandi 
þreyttur eftir gönguna.“ 

STURLAUGUR EYJÓLFSSON EFTIR 
AÐ HAFA GENGIÐ 24 FJALLSTINDA 
Á 26 KLUKKUSTUNDUM, 68 ÁRA 
GAMALL. 

Morgunblaðið, 15. júlí.

Göngugarpurinn Reynir 
Pétur Ingvarsson endurnýj-
aði kynni sín við landsmenn 
í sumarfríi sínu en þá gerði 
hann víðreist og fór um 
Vesturland, Vestfirði og 
Norðurland. Að sjálfsögðu 
fór hann í mikla göngutúra 
og seldi einnig varning og 
kom heim með fulla vasa af 
seðlum. 

„Ég var tvær vikur í burtu og 
þetta var alveg svakalega gaman,“ 
sagði Reynir Pétur þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum en þá var 
hann nýkominn heim á Sólheima í 
fang Hannýjar Maríu Haralds-
dóttur, sambýliskonu sinnar.

Eins og flestir vita gekk hann 
hringveginn árið 1985 og vann þá 
hug og hjarta landsmanna með 
gleði sinni og kímni. Og þótt rúm 
20 ár séu liðin virðist landinn ekki 
hafa gleymt göngugarpinum 
síkáta. „Það er fullt af fólki sem 
man eftir mér,“ segir Pétur. „Auð-
vitað vildi það vita hvað ég hef 
verið að gera svo ég var mikið á 
snakkinu með skemmtilegu fólki. 
Svo hjálpar það til við söluna 
þegar fólk þekkir til manns. Ég 
seldi sápu sem framleidd er á Sól-
heimum og svo geisladiska eftir 
listamenn sem ég þekki. Salan 
gekk alveg rosalega vel og þegar 
leið á ferðina var engu líkara en 
ég væri bólginn um mig miðjan 
þar sem ég var með fulla vasa af 
peningum,“ segir hann og skelli-
hlær. „Mér var tekið alveg rosa-
lega vel hvar sem ég bankaði upp 
á. Svo fór ég náttúrlega í langa 
göngutúra þegar ég kom því við. 
Það gekk rosalega vel enda gekk 
ég undir yfirskriftinni „Allt í lagi, 
Reynir Pétur á ferðalagi“ og svo 
skellir hann aftur upp úr. 

En hvað var eftirminnilegast? 

„Það var rosalega gaman í Selár-
dal í Arnarfirði. Þar sá ég lista-
verkin hans Samúels Jónssonar. 
Svo fór ég til Uppsala, það var 
alveg svakalega gaman. Ég fann 
fyrir Gísla, ég er alveg viss um 
það að hann er enn þá á svæðinu. 
Það er náttúrlega undarlegt til 
þess að hugsa að hann hafi verið 
þarna í þessari einangrun en ég er 
viss um það að náttúrufegurðin 

þarna hafi gert honum það létt-
ara.“

Jón Ívarsson, nágranni Reynis 
Péturs, tók á móti Reyni Pétri á 
flugvellinum í Reykjavík á mánu-
dag í fylgd Hannýjar. Segist hann 
hafa orðið hálffeiminn þegar þau 
skötuhjú hittust eftir tveggja 
vikna fjarveru bóndans; slíkir 
voru fagnaðarfundirnir. 

 jse@frettabladid.is 

Allt í besta ferðalagi

GÍSLI GÍSLASON Á UPPSÖLUM

FRÁ GÖNGUNNI 1985

Á FARALDSFÆTI Reynir Pétur nýtti ekki aðeins þá jafnfljótu á ferðalaginu heldur fór hann með bíl, rútu, flugvél og tvívegis með 
ferju. Hér er hann að koma úr Hríseyjarferjunni Sævari.

YFIRFERÐ REYNIS PÉTURS
Reynir Pétur fór fyrst til Stykkis-
hólms en sigldi svo með Baldri yfir 
Breiðafjörð til Brjánslækjar og svo 
til Bíldudals í Arnarfirði. Á bakaleið-
inni yfir Breiðafjörðinn stoppaði 
hann í sólarhring í Flatey áður en 
hann kom til hafnar í Stykkishólmi. 
Þaðan fór hann til Borgarness en 
síðan norður til Akureyrar. Hafði 
hann vikudvöl þar nyrðra og brá sér 
í Hrísey á þeim tíma. 



ÚTSÖLUSTAÐIR BIOTHERM:

Andorra Strandgata, Hafnarfjörður · Debenhams Smáralind · Snyrtivöruverslunin Glæsibæ
Snyrtistofan GK Kjarninn, Mosfellsbær · Lyf og heilsa Austurver · Lyf og heilsa Kringlan · Hagkaup Holtagarðar
Hagkaup Kringlan · Hagkaup Smáralind · Hagkaup Garðabær · Bjarg, Akranes · Konur og Menn, Ísafjörður 
Lyf og heilsa, Selfoss · Lyf og heilsa Keflavík · Jara Hafnarstræti, Akureyri · Jaspis, Hornafjörður

Eau Pure. Hressandi ilmur.

SUMARGLAÐNINGURINN ÞINN
ÞEGAR ÞÚ KAUPIR 2 VÖRUR FRÁ BIOTHERM
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Vnr. 88012341

Vindsæng
Vindsæng, 76x190x20 cm.

Vnr. 87977170

Kælibox
Kælibox með rafmagni, 12V.

Vnr. 49804859

Sandkassi
Barna skjaldböku sandkassi með 

loki, stærð 115x83x35 cm.

Vnr. 41621529

Markísa
Markísa 3,5x2,5 m, græn.

249.000
Fullt verð:  309.900

3.990
Fullt verð:  5.990

9.900
Fullt verð:  12.900

990
12.900

Fullt verð:  17.900

14.900
Fullt verð:  18.900

Vnr. 53326055

Sláttutraktor
PARTNER Sláttutraktor 

með fjórgengis BRIGGS 

&STRATTON classic 

mótor. 13,5 hestöfl með 

250 l safnkassa. 92 cm 

sláttubreidd. 

Vnr. 53323170

Sláttuorf
PARTNER sláttuorf, 33cc 

tvígengis bensínmótor, 

sláttubreidd 43 cm, 

stærð beinsíntanks 0,85 

l, þyngd 6,5 kg.

Vnr. 41616041/2

Leikstjórastóll
Leikstjórastóll, blár eða gænn.

2.490
Fullt verð:  3.990

9.9.9900012.9.990002.4.494990
999990

Þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt! 

Vnr. 44003160

Sessukassi
Sessukassi 125x55x61 cm.

6.990
Fullt verð: 11.990

Vnr. 41622035

Partýtjald
Partýtjald, ál, 3x3m. Auðvelt að 

setja upp og taka niður. Tjaldið 

kemur í tösku.

19.900
Fullt verð:  24.900

Vnr. 88002159

Útileguborð
Útileguborð, samanbrjótanlegt 

70x70 cm eða 142x70 cm, ál.

2.990
Fullt verð: 4.990

39.900
Fullt verð:  47.900

Vnr. 53323160

Sláttuvél
Warrior sláttuvél með fjórgengis BRIGGS 

& STRATTON mótor. Vélin er 6 hestöfl 

með 60 l safnpoka, sjálfdrifin, stillanleg 

sláttuhæð, sláttubreidd 50 cm. 

Vnr.41062318

Verkfæraskúr
Verkfæraskúr, einfaldur, 

78x78x164 cm.

.

18.900
Fullt verð:  33.900

Verð frá:



Vnr. 41616052

Garðborð
Átthyrnt garðborð með 

innfelldum snúningsdisk, 

1770x30 mm, Iron Wood viður.

Vnr. 41616010

Garðstóll
MILAN garðstóll,

Iron Wood viður.

Sessa fylgir ekki.

5.990

Vnr. 41616034

Garðborð
MADDISON garðborð, 

150 mm sexhyrnt.

Vnr. 41616055

Garðstóll
MILAN stóll miðbak 

ironwood.

Vnr. 41616024

Snúningsdiskur
Snúningsdiskur 600 mm.

Vnr. 41616037

Garðsett
Palla- og sólstofusett. Sófi, tveir stólar og sófaborð. 

Púðar fylgja. Kempas harðviður. 

39.900
Fullt verð:  59.900

19.900
Fullt verð:  27.900

29.900
Fullt verð:  59.900

12.900
Fullt verð:  26.900

Vnr.  50657144

Gasgrill
Yfirbreiðsla nr. 50657147
STERLING gasgrill með tveimur brennurum, grillflötur 
50x32 cm, efri grind 50x24 cm og hitamælir. Postulíns-
húðuð grillgrind, neistakveikjari, hitadreifiplata og 
hliðarborð. 8,8 kW.

16.900
Fullt verð:  25.900

59.900
Fullt verð:  79.900

Vnr. 88012304

Busllaug
Busllaug með glugga. 48x175 cm.

Vnr. 49804864

Sveitahús
Barna sveitahús og girðing, plast, 

stærð 109x198,5x121 cm.

3.990
Fullt verð:  6.990

1.990
Fullt verð:  3.790

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
GIRÐINGAEININGUM

3919.9.99000

á sumarvörum allt að 

afsláttur

9.9.99000

Fullt verð:  5.990

Fullt verð:  8.990

Fullt verð:  9.900

4.290

4.990

39.900
Fullt verð:  54.900

Vnr.  50632315

Gasgrill
OUTBACK HUNTER PLUSS gasgrill, 3 pottbrennarar, grillflötur 
63x48cm, grillgrind úr postulínshúðuðu pottjárni og innbyggður 
neistakveikjari. Hliðarborð, lok úr burstuðu stáli, hitamælir. 2 hjól, 
þrýstijafnari og grillsteinar fylgja. Kemur samansett fyrir utan fætur 
og hliðarborð. 11,8 kW.
Yfirbreiðsla nr. 50634114

Vnr.  50632307

Gasgrill
OUTBACK DIAMOND gasgrill með 6 járnbrennurum. Grill-
flötur 77x47 cm, 3 postulínshúðaðar grillgrindur (2 grindur 
+ 1 plata) og innbyggður neistakveikjari. Hitamælir, 2 hliðar-
borð   hægt er að taka annað af og fitubakki sem auðvelt er 
að hreinsa. Burstað stál / grátt, slanga og þrýstijafnari, efri 
grind og festing fyrir gaskút. 15,75 kW. 

Vnr. 49804862

Útileguborð
Barna útileguborð með sólhlíf, 

stærð 80x68x47 cm.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Nýlega var í fréttum nokkuð 
óvenjuleg sveit lögreglu-

manna, sem valdir voru með 
sérstökum hætti, ekki eftir 
rassstærð eins og Þórbergur 
sagði einu sinni að tíðkaðist á 
Íslandi heldur eftir öðru sem 
flestir myndu þó telja vöntun 
eða skerðingu: það var sem sé 
sveit blindu lögregluþjónanna í 
Brussel. Þeir eru sex talsins og í 
miklum ábyrgðarstöðum. 

Einhverjir myndu nú kannske 
segja, að það sé ekkert merki-
legt við slíka laganna verði, 
menn hafi löngum haft blinda 
lögregluþjóna við störf og hafi 
þeir verið látnir rannsaka 
fjármálamisferli háttsettra 
manna, afglöp stjórnmálamanna 
og annað af því tagi. En við 
slíkar rannsóknir er með öllu 
óþarfi að lögreglumennirnir séu 
blindir, það nægir að þeir loki 
augunum.

Blindu lögregluþjónarnir í 
Brussel eru hins vegar sjón-
lausir í raun og veru og þurfa að 
hafa verið það frá fæðingu eða 
a.m.k. frá unga aldri. Hjá þeim 
sem svo er komið fyrir gerist 
það nefnilega að heyrnin fer að 
þróast meir en hjá nokkrum 
öðrum dauðlegum mönnum, því 
gegnum hana fara nú öll tengsl 
þeirra við umheiminn; ef þeir 
þurfa t.d. að fara yfir umferðar-
götu hafa þeir ekki annað en 
eyrun til að vísa sér leið og þá 
ríður á að þau séu sem næmust, 
annars vofir dauðinn yfir. 

Um þessa blindu lögreglu-
þjóna eru því sagðar ótrúlegar 
sögur. Einn þeirra kann t.d. sjö 
tungumál, sem er kannske ekki 
einsdæmi, en hann getur auk 
þess gert greinarmun á hundrað 
mismunandi tegundum af hreim 
á þessum ólíku tungum. Ef hann 
kynni t.d. norsku, sem fylgir að 
vísu ekki sögunni, gæti hann 
ekki aðeins þekkt frá hvaða firði 
einhver mælandi kæmi heldur 
líka hvorum megin hann byggi 
við fjörðinn. Á þennan hátt gat 

hann heyrt að grunaður maður 
var Marokkóbúi með því að 
hlusta á hreiminn þegar sá hinn 
sami talaði evrópskt tungumál. 
Með því að hlusta á hljóðin í 
hinum ýmsu tökkum á síma sem 
maður var að ýta á gat þessi 
lögreglumaður fundið út 
númerið sem verið var að 
hringja í. Fyrir þessa menn er 
það leikur einn að þekkja hvaða 
bílategund sem er út frá 
vélarhljóðinu einu.

Nú er augljóst að menn sem 
hafa svo þróaða heyrnargáfu 
geta orðið að gagni á mörgum 
þáttum lögreglustarfsins, svo 
sem við yfirheyrslur og slíkt. En 
eitt er þó það svið þar sem þeir 
njóta sín sérstaklega og er í 
rauninni þeirra sérgrein, enda 
mun þeim aðallega falið að 
starfa við það, og eins og málum 
er nú háttað hafa þeir þá nóg að 
gera, en það svið er einmitt 
sím hleranir. Við það bætast að 
sjálfsögðu upptökur sem gerðar 
eru með földum hljóðnemum 
hingað og þangað þar sem menn 
búast síst við þeim og fara 
kannske að leysa frá skjóðunni 
án þess að hafa hugmynd um 
heyrandann í holtinu. 

Á þessu sviði gera blindu 
lögreglumennirnir nú krafta-
verk í raun og sann. Vitanlega 
geta þeir heyrt samtöl manna og 
orðræður gegnum alls kyns 
hávaða og aukahljóð og skrifað 
þau upp, þótt aðrir heyri 
kannske lítið annað en skarkala, 
og þeir geta greint á milli þótt 

margir séu að tala í einu. Með 
því að hlusta á aukahljóð af 
ýmsu tagi geta þeir einnig heyrt, 
ef svo ber undir, hvar samtalið 
fer fram, á kaffihúsi sem er fullt 
af fólki, á arabískum veitinga-
stað þar sem menn snæða 
couscous, í flugvallarbyggingu 
og eða einhverjum enn öðrum 
stað.

En þetta er ekki allt og sumt. Í 
venjulegum mannlegum 
sam skiptum skilja menn 
við mælendur sína ekki aðeins 
með því að hlýða á orð þeirra, 
heldur líka með því að horfa um 
leið á það látbragð og svipbrigði 
ýmiss konar sem orðunum 
fylgja. Öll þessi sérstaka vídd 
samskiptanna er blindum 
mönnum að sjálfsögðu lokuð, og 
því verða þeir að þjálfa með sér 
sérstakt næmi á raddir annarra 
og hin smæstu blæbrigði þeirra 
til að geta numið á þann hátt allt 
það sem sjáandi maður skynjar 
með augunum. 

Þetta kemur nú að hinu mesta 
gagni þegar verið er að hlusta á 
upptökur úr símhlerunum og 
slíku. Með því að beina 
athyglinni að raddblæ þeirra 
sem tala getur blindur lögreglu-
maður kannske fundið út hvort 
þeir eru einlægir, hvort þeir 
meina í raun og veru það sem 
þeir segja, hvort þeir trúa því 
sjálfir, hvort eitthvað annað býr 
undir, kannske eitthvað mjög 
gruggugt, eða hvort þeir eru að 
fela eitthvað. Kannske getur 
hann líka heyrt hvort mælend-
urnir tala í fyllsta sakleysi eða 
hvort þeir búast við því hálft í 
hvoru að verið sé að hlera þá, og 
haga orðum samkvæmt því. 
Þetta eru allt hinir mikilvægustu 
hæfi leikar á vorum dögum, 
þegar allt bendir til að mikill 
uppgangur sé í vændum í 
símhlerunum. 

Og þá geta Íslendingar kveðið: 
Haltur ríður hrossi, hjörð rekur 
handarvanur, blindur hlerar svo 
hlítir.

Ey getur kvikur kú 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Hinar stóru hlustir 
laganna

UMRÆÐAN  
Grétar Mar Jónsson skrifar um 
utanríkis- og mannréttindamál 

Það hefur varla farið framhjá 
landsmönnum að ferðalög 

ráðamanna á erlenda grund hafa verið 
mikil undanfarið og jafnvel í formi 
ferðalaga í einkaþotum milli staða. Er 
það ásættanlegt að auka útgjöld 
íslenska ríkisins svo og svo mikið í 
formi ferðalaga til hinna ýmsu 
heimshorna af hálfu ríkisstjórnar landsins?

Skal öllu kostað til að komast í sæti í Öryggis-
ráði Sameinuðu þjóðanna? Undir hvaða for-
merkjum eru Íslendingar  annars að  bjóða sig 
fram til þessara starfa?   

Ísland hefur mátt þurfa taka því að fá 
niðurstöðu Mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna um brot gegn þegnum í eigin landi. 
Mál þetta fékkst ekki einu sinni rætt á Alþingi 

áður en sent var utan svar um 
aðgerðaleysi að hluta til. 

Raunin er sú að núverandi 
ríkisstjórnarflokkar hafa ekkert að 
gert til þess að umbreyta því ástandi 
hér innanlands sem hefur það í för 
með sér að mannréttindi eru brotin í 
kvótakerfi sjávarútvegs. Þar er á ferð 
óviðunandi mismunun varðandi 
aðkomu manna í atvinnugreinina.

Þetta ástand er ekki að koma til sögu 
í dag heldur hefur kerfi þetta verið við 
lýði í hartnær tvo áratugi og leikið 

landsmenn illa með tilheyrandi verðmætasóun.
Fyrst er að skoða ástand heima fyrir áður en 

menn hyggjast hjálpa til um mannréttindi 
annars staðar í veröldinni.

Höfundur er alþingismaður Frjálslynda flokksins í 
Suðurkjördæmi.

Hvað kostar framboðið í 
Öryggisráð SÞ Íslendinga? 

Einhugur og óhugur
Hugmynd Björns Bjarnasonar um 
að taka upp evru á grundvelli EES-
samningsins hefur aldeilis slegið í 
gegn á Íslandi; stjórnmálamenn úr 
ýmsum flokkum, samtök í atvinnulífi 
og forkólfar í fjármálafyrirtækjum 
eru sammála um að þetta væri afar 
fýsileg leið fyrir Ísland. Með þessu 
móti fengjum við sleppt og haldið, 
tækjum upp evru en þyrftum 
ekki að gefa þumlung eftir að 
fiskimiðum og fullveldi. Þessi 
prýðilega lausn strandar bara 
á einu smáatriði, það er 
sjálfu Evrópusamband-
inu, sem vill víst líka 
fá eitthvað fyrir sinn 
snúð. Segja má að 
á meðan eins mikill 

pólitískur einhugur og hugsast getur 
hefur myndast um þetta fyrir-
komulag á Íslandi, sæki óhugur að 
Evrópusambandinu. 

Gott óraunhæft innlegg
Þótt Geir H. Haarde forsætisráðherra 
telji hugmynd Björns Bjarnasonar 
um upptöku evru á grundvelli EES 
„mjög ólíklega“ og „fjarlægan mögu-

leika“, segir hann sér hins 
vegar ekki „lítast illa á 
neitt sem opnar umræð-
una“. Þeir sem luma á 
mjög ólíklegum og fjar-
lægum möguleikum 

í gjaldeyris-
málum 
sem eru 
líklegir til 

að opna umræðuna geta snúið sér 
til forsætisráðuneytisins.  

Eitthvað að gera
Mörður Árnason, vefritstjóri Samfylk-
ingarinnar, er ánægður með ummæli 
Björns Bjarnasonar. Hann fagnar ekki 
síður yfirlýsingu forsætisráðherra um 
að nýstofnaðri Evrópunefnd, undir 
forystu Illuga Gunnarssonar og Ágústs 

Ólafs Ágústssonar, verði falið að 
kanna þá leið sem Björn stingur 
upp á. Ritstjóra Samfylkingar-
innar og varaþingmanni virðist 

Evrópunefnd Alþingis nefnilega 
hafa verið eitthvað verkefnalítil 

upp á síðkastið, því hann 
bætir við: „Þá fær sú nefnd 
líka eitthvað að gera.“
 bergsteinn@frettabladid.is

GRÉTAR MAR JÓNSSON

U
m helmingur ljósmæðra í landinu hefur sagt upp 
störfum. Samningar þeirra eru sem kunnugt er 
lausir en ekki mun standa til að halda næsta samn-
ingafund í kjaradeilunni þeirra við ríkið fyrr en 
um miðbik næsta mánaðar. Þetta er viðkvæm staða 

sem veldur kvíða hjá þeim sem síst skyldi, verðandi mæðrum 
og fjölskyldum þeirra.

Nokkur ævintýraljómi hvílir yfir ljósmóðurstarfinu. Allir 
hafa heyrt fallegar sögur af ljósmæðrum sem brugðust hár-
rétt við á örlagastundu. Þessar sögur eru frá öllum tímum, úr 
samtímanum jafnt sem frá fyrri öldum þegar ljósmæður börð-
ust í öllum veðrum heim til fæðandi kvenna og komu jafnvel 
heim í sinn eigin barnahóp með barnið sem þær höfðu tekið á 
móti, eða eldra systkini þess, ef þröngt var í búi þar sem þær 
höfðu verið að sinna störfum sínum. 

Það er því í raun merkilegt, jafn mikillar virðingar og starf 
ljósmæðra nýtur í samfélaginu, hversu illa gengur að fá það 
metið að verðleikum til launa.

Til að fá réttindi til ljósmóðurstarfa þarf embættispróf á 
meistarastigi. Að baki því prófi liggur hvorki meira né minna 
en sex ára háskólanám, fjögur í hjúkrun og tvö til viðbótar í 
ljósmóðurfræðum. Ljóst er að laun ljósmæðra eru í engu sam-
ræmi við þessa miklu menntun þeirra.

Líklega er engin stétt jafnafdráttarlaus kvennastétt og ljós-
mæður og því miður verður að leiða líkur að því að það sé sú 
staðreynd sem stendur þeim svona áþreifanlega fyrir þrifum 
í launabaráttunni.

Það er háalvarlegt mál ef launakjör ljósmæðra eru svo bág 
að þau koma í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar bæti við sig 
ljósmóðurnámi. Fram hefur komið að nærfellt helmingur allra 
starfandi ljósmæðra muni fara á eftirlaun á næstu tíu árum og 
þegar er ljóst að haldi fram sem horfir verður nýliðun í starfi 
ekki næg til að mæta þessu.

Því er afar brýnt að gengið verði til samninga við ljósmæður 
á nýjum forsendum, á nútímaforsendum sem byggja á mennt-
un þeirra og gríðarlegri ábyrgð. Að virða starf ljósmæðra til 
launa er jafnframt mikilsvert skref í jafnréttisbaráttunni.

Mikið ríður á að samningar náist áður en til þess kemur að 
þær ljósmæður sem nú hafa sagt upp störfum hverfa út af 
vinnustöðum sínum. Þetta skiptir öllu máli þegar litið er til 
allra næstu mánaða.

Til lengri tíma litið er svo lykilatriði að það verði ákjósan-
legur kostur fyrir útskrifaða hjúkrunarfræðinga, bæði unga 
og lítt reynda og eldri og reyndari, að hefja nám í ljósmóður-
fræðum með það fyrir augum að helga sig því stórmerkilega 
starfi sem það er að taka á móti börnum. Ljósmóðurstarfið er 
nefnilega ekki minna göfugt þó að það sé metið að verðleikum 
til launa.

Illa gengur að fá kvennastörf metin til launa:

Hver á að taka á 
móti börnunum?

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

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



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Bjórbandið er hljómsveit sem hefur ferðast víða 
um Evrópu síðustu ár og gert garðinn frægan. 

„Ætli við séum ekki frægasta götuhljómsveit  Íslands-
sögunnar,“ segir Adólf Bragason, bassaleikari í Bjór-
bandinu, og brosir út í annað er blaðamaður Frétta-
blaðsins spyr hann út í ævintýri hljómsveitarinnar á 
götum Evrópu.   

Bjórbandið spilaði fyrst í Evrópu fyrir sjö árum. Þá 
leigðu meðlimir þess níu manna bílaleigubíl í Frakk-
landi og óku þvert í gegnum ellefu lönd á þremur mán-
uðum og spiluðu á götum úti. „Þetta var alveg geggjuð 
ferð, þar sem við héldum okkur uppi einungis með því 
að spila og syngja. Ásamt því að spila á götum úti 
vorum við fengnir til að koma fram á alls konar uppá-
komum á skrítnum stöðum. Fólk sá okkur fyrr um 

daginn úti á götu og bókaði okkur í veislu um kvöldið. 
Við spiluðum óvænt á bjórhátíð í Þýskalandi, í einka-
veislu fyrir ríkan barón og vini hans í Amsterdam, 18 
ára afmæli í Feneyjum með fimmtíu öskrandi 
kaþólskum stúlkum í brjáluðum hita og svo mætti 
lengi telja,“ segir Adólf.

Tveimur árum eftir Evrópureisuna flutti hljóm-
sveitin til Kaupmannahafnar þar sem meðlimir bands-
ins stunduðu háskólanám.

„Við eigum marga klukkutíma af ómetanlegu efni á 
vídeó af ferðum bandsins í Evrópu og stefnum við á að 
gera heimildarmynd úr efninu. Við erum búnir að 
bóka nokkur brúðkaup í sumar og slatta af árshátíðum 
í haust,“ segir Adólf og minnir á að Bjórbandið muni 
spila á dansleik á 800 Bar á Selfossi laugardagskvöldið 
19. júlí og bendir einnig á heimasíðu Bjórbandsins 
sem er www.bjorbandid.com. mikael@frettabladid.is

Spiluðu um alla Evrópu
Adólf Ingvi og Skúli Arason trommuleikari upplifðu margt á tónleikaferð sinni um Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

ALLIR AÐ SPARA
Flestir Íslendingar sem eru 
að kaupa sér bíl vilja nú 
heldur ódýran og 
sparneytinn bíl en 
nýjan og dýran 
bensínhák.
BÍLAR 2

TÍMARNIR TVENNIR
Í Mýrinni,elsta hverfi 
Parísar, leika börnin sér 
í körfubolta upp við sjö 
hundruð ára gamlan 
borgarvegg.
FERÐIR 3

Sölustaðir:  Járn og gler · Garðheimar · Húsasmiðjan · Egg · Búsáhöld Kringlunni
Útilegumaðurinn · Motor Max · Everest · Seglagerðin Ægir · www.weber.is
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– gasgrill í úti-leguna!
ðheimar · Húsasmiðjan · Egg · Búsáhöld Kringlunni
Everest Seglagerðin Ægir www weber is

– gasgrill í úti-leguna!

Bjóddu henni
út að borða)

Dugguvogi 2 /Simi 557 9510 / patti.is

Lager Lager 
hreinsunhreinsun
allt að -60%

Húsgagna lagersalaHúsgagna lagersala

t.d sófasett, hornsófar, t.d sófasett, hornsófar, 
tungusófar o.fl tungusófar o.fl 
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Samdráttur er í sölu stórra og dýrra jeppa hér á 
landi en eftirspurnin eykst eftir ódýrum og spar-
neytnum bílum. Þetta er niðurstaða lauslegrar 
könnunar á markaðinum.  

„Nú selst mest af 100 til 700 þúsund króna bílum, eink-
um ef lán á góðum vöxtum hvíla á þeim. Nýir bílar 
fara hins vegar rólega,“ segir Hlynur Geir Hjartar-
son, sölumaður á Bílasölu Selfoss, sem selur bæði nýja 
og notaða bíla. Hann segir mikla eftirspurn eftir 
eyðslugrönnum bílum og nefnir Skoda Oktavia dísilbíl 
sem dæmi. Hlynur segir umboðin talsvert gera af því 
að selja notaða bíla til að losa fjármagn og fólk geti 
gert góð kaup í þeim ef það á fyrir innborgun. 

Hilmar Böðvarsson, framkvæmdastjóri hjá Topp-
bílum, hefur sömu sögu að segja. „Nú vilja allir spar-
neytna og ódýra bíla,“ segir hann. „Fjármögnunar-
fyrirtækin eru ekki með útbreiddan faðminn og það 
er erfitt fyrir fólk að fá lánsfé fyrir eldri bílum,“ 
segir hann og kveðst vanta ákveðna bíla á planið hjá 
sér. „Við erum að tala um fjögurra til sex ára eyðslu-
granna bíla eins og Toyota Corolla og Toyota Yaris.“ 

Jón Ragnarsson í Bílahöllinni segir sölu á 5-7 millj-
óna bílum ansi mikið stopp, töluvert sé hins vegar að 
seljast á 500-1.500 þúsund. „Fólk hugsar orðið mikið 
um eldsneytissparnað eins og eðlilegt er. Losar sig við 

þriðja bílinn af heimilinu og spáir í krónurnar. Gallinn 
er að á sumum bílunum eru lánin orðin hærri en verð-
gildið. Þá er ekki hægt að selja nema með tapi.“ 

Bæði Brynjar Elefsen, starfsmaður á markaðssviði 
Heklu, og Jón Óskar Halldórsson, sölustjóri Toyota á 
Íslandi, finna mest fyrir samdrætti í sölu á stórum 
jeppum. „Þeir sem kaupa sér jeppa núna fara frekar í 
smærri gerðirnar en þær stærri,“ segir Jón Óskar. 
Brynjar er á sama máli. „Hér tekur fólk Outlander 
fram yfir Pajero þessa dagana. Það tekur sér meiri 
tíma en áður til kaupanna og metur hlutina út frá 
verði, eldsneytiseyðslu og öðru slíku.“ 

gun@frettabladid.is

Bílinn þarf að athuga áður en haldið er af stað í 
ferðalag. Gott er að yfirfara bílinn og útbúnað hans 
þannig að ferðin verði í senn örugg og ánægjuleg.

Allir vilja sparneytna bíla

Skoda Oktavia dísilbíll er 
vinsælastur á 
Bílasölu 
Selfoss.

Sala notaðra bíla er lífleg, einkum á ódýrum og sparneytnum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Toyta Yaris 
er eftirsóttur í 

Toppbílum.

Fólk tekur minni jeppa eins og 
Outlander fram yfir þá stóru 
hjá Heklu. 

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerru-
smíða

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

ARCTIC WEAR

Fatnaður fyrir 
íslenskar aðstæður

Sími: 534-2900
Grófinni 13 • 230 Reykjanesbæ • Sími: 824-4070 • jon@arcticwear.is

Vinna  Öryggi  Útivist

Póló, Stutterma og 
Háskólabolir
Stærðir XS-XXL

Verkfæravesti
Stærðir XS-XXXL

Polartec flísjakki
Stærðir XS-XXXXL

Auglýsingasími

– Mest lesið



][ ]iPod er gott að taka með sér í ferðalagið. Þegar dauð stund kem-
ur er gott að geta gripið í iPodinn og hlustað á góða tónlist.

Leynilögreglumenn vakta nú 
strandir Dubai til að stoppa 
ferðamenn sem baða sig í 
sólinni ósiðsamlega klæddir.

Yfirvöld í Dubai hafa undanfarið 
staðið í ströngu við að hylja hálf 
nakta baðstrandargesti. Leyni-
lögreglumenn vakta gullnar 
strendur landsins og hafa síðustu 
vikur handtekið tæplega 80 ferða-
menn fyrir þær sakir að vera ósið-
samlega klæddir, eða óklæddir 
öllu heldur.

Samkvæmt heimildum CNN 
hófst átakið í kjölfar þess að 
breskt par fannst í ástarleikjum á 
vinsælli baðströnd.

Samfara því að klæða fáklædda 
ferðamenn hafa yfirvöld hrint af 
stað herferð sem miðar að því að 
minna ferðamenn á að þrátt fyrir 
skemmtistaðina, barina og lúxus-
hótel séu þeir staddir í múslímaríki 
þar sem reglur um siðsemi séu 
ekki þær sömu og í hinum vest-
ræna heimi.   -tg

Vilja enga 
strípalinga

Það er með öllu óheimilt fyrir konur 
í Dubai að baða sig í sólinni berar að 
ofan.

Í borg þar sem allt virðist 
frá öðrum tíma eru leikvellir 
barna ekki endilega 
undantekning.

Í elsta hverfi Parísar, Mýrinni, 
spila krakkar fótbolta og körfu-
bolta upp við vegg frá tólftu öld. 
Sjálfsagt flest án þess að gera sér 
nokkra grein fyrir hversu gamall 
og sögulegur þessi veggur raun-
verulega er. Veggurinn er leifar 
af borgarmúrum sem að Filippus 
II., sem var konungur frá 1179 til 
1223, lét gera til að verja borgina 
í lok tólftu aldar en þá hélt hann 
til krossfara. Fyrst var byggt á 
hægribakka Signu en eftir alda-
mótin var haldið áfram á vinstri-
bakkanum. Borgarmúrarnir voru 
í hjartalagi, sjötíu metra háir og 
níu metra þykkir. 

Aðeins tveimur öldum síðar 
urðu múrarnir gagnslausir vegna 
byggingaframkvæmda Karls V. 
sem þá var konungur. Í dag eru 
litlar leifar af múrnum en þær 

stærstu og heillegustu eru í 
fjórða hverfi Parísar og nýtast 
aðallega í boltaleiki borgarbarna 

auk þess að draga að sér auga 
vegfarenda.
 - beb

Boltaleikir við borgarmúrinn

Fulltrúar framtíðarinnar leika sér við sjöhundruð ára gamalt mannvirki í Parísarborg.
 MYND/BERGÞÓR BJARNASON

Taktu hjólið með
 - settu það á toppinn.

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur

Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600  Akureyri

 Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

Allar upplýsingar um                 er að finna á 
vef Stillingar www.stilling.is

THULE ProRide 591
Einfaldar og stílhreinar hjólafestingar. 
Auðveldar í notkun.

THULE OutRide 561
Fyrir þá sem eru vanir. Hjólið fest í framgaflinum.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

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. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Hilux x/c disel 4/2006, ek 60 
þkm, blár, 35“dekk grind á palli, verð 
3490 þús yfirtaka möguleg!

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Frábært verð ! 1 Eigandi !
Nissan Patrol Elegance 3.0 L Dísel turbo 
intercooler. 2.2005 . Ekinn aðeins 38þ.
km ! ABS hemlar - Álfelgur - Dráttarkúla 
- Fjarstýrðar samlæsingar - Geislaspilari 
- Glertopplúga - Hiti í sætum 
- Höfuðpúðar aftan - Leðuráklæði - 
Litað gler - Líknarbelgir - Loftkæling 
- Rafdrifin sæti - Rafdrifnar rúður - 
Rafdrifnir speglar - Stigbretti - Túrbína 
- Útvarp - Varadekkshlíf - Veltistýri - 
Vökvastýri - Þakbogar - Viðarstýri - Fleiri 
myndir á www.sparibill.is Verð aðeins 
kr : 3.790þ !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

HONDA CBR 600 árg 1988, 83 Hestöfl, 
Nýuppgert, Ný skoðað og í góðu ástandi, 
Verð 395 þ. Nánari uppl. á www.arnar-
bilar.is rn: 120661 S. 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

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

Volvo XC70 diesel
Umboðsbíll, ek.4þ. 2.4L Turbodísel, 
leður-, rafm- og hiti í sætum, þjófavörn, 
innbyggð barnasæti omfl. Frábær bíll. 
Kostar nýr 7.220þ. Verð 6.590þ. Tilboð 
stgr. 6.350þ. Bíll.is s.577-3777

Lincoln Mark 2006, keyrður 40 þús km. 
22“ krómfelgur, orginal gangur fylgir 
með 18“. Rosalegar hljómflutningsgræj-
ur í bílnum, frábær í alla staði verð 
3880. Áhvílandi 3 milljónir. Frekari upp-
lýsingar í 510 4900 eða 897 0957

Flottur Yaris Terra árg. ‘03 ek. 75 þ. Mjög 
vel farinn. S. 868 7096 e. kl. 17.

Tveir góðir. Suzuki Vitara árg. ‘96. Og 
Toyota Corolla árg. ‘96, 3 dyra. S. 849 
6313 & 893 9195

Lexus IS 200 Sport til sölu. Árg. ‘03. Vel 
með farinn. Uppl. í s. 848 9340.

 0-250 þús.

ódýr bíll sem eyðir litlu!
Polo árg ‘96, 3ja dyra, ek.aðeins 123 
þús sumar og vetrardekk, er nýlega 
skoðaður, það er 1400 vél í honum er 
sprækur og eyðir bara 6,5 á hundraði... 
fæst á 160 þús með gjöldum s.841 
8955

Hjólhýsi óskast til leigu. Þurfum hjól-
hýsi sem fyrst í c.2 mán.v.uppbyggingar 
og stækkunar á sumarbústað rétt hjá 
Laugarvatni. Allar uppl.í síma 660-4455

Nissan Sunny árg. ‘92, ek. 187 þ. Verð 
50 þ. Uppl. í s. 661 7216

TILBOÐ 225 ÞUS!!!
Daihatsu terios 4x4’99 ek 140 ný skoð-
aður ‘09 ,topplúga,rafmagn í rúðum 
airbag,góð dekk,eyðir 7,5 á hundraði 
ásett verð 360 þús TILBOÐ 225 þús 
með bifreiðagjöldum... s.841 8955

Toyota Corolla Station. „94. Skoðuð 08. 
Beinsk, krókur. Nagladekk fylgja. 125 
þús. S.8216768

Peageut 306 ‘99, ek. 86.000, í góðu 
standi. Fæst á hagstæðu verði. S. 866 
3171 & 564 1721.

 250-499 þús.

Opel Astra árg. 2001. Góður bíll. Ásett 
verð 400.000. Frekari uppl. í s. 849 
4989.

 1-2 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 Hybrod reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa 
og fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet 
og öðrum helstu framleiðendum á 
www.islandus.com

 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 reynsluakst-
ur Reykjavík eða Akureyri í síma 552 
2000. Kynntu þér úrval HYBRID jeppa 
og fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet 
og öðrum helstu framleiðendum á 
www.islandus.com

 Bílar óskast

Bíll óskast í skiptum fyrir lítið notað 
Husqvarna 250 krossara árg. ‘07. 
Verðhug. 600-1200 þ. Uppl. í s. 897 
3327.

 Jeppar

ATH 800þús AFSLÁTTUR - TIL SÖLU 
Ducati ST4S ABS 2005 sem nýtt VERÐ 
AÐEINS 970þús stgr. S 8927858

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

TilboðTilboðTilboð
Hyundai Tucson lux með öllu árg. ‘05 
ek. 46 þ.km. Tveir dekkjagangar á álfelg-
um. Góður bíll sem fengið hefur topp 
viðhald. vsk.bíll, tilvalinn fyrir atvinnu-
rekendur. S. 897 2114.

Toyota Land Cruiser 120 GX diesel, 
ssk., árg. 04. Ek. 77 þ. km. Uppl. s. 
693 8510.

Einbýli eða raðhús í Reykjavík óskast. 
sirka 200 m2. Erum fjögur, öll reyklaus 
og reglumanneskjur. Serafim sími 857 
0373

 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.islandus.com

 Hópferðabílar

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

 Húsbílar

Ford Econline 4x4 ‘80. Góð 38“ dekk, 
hár toppur, innréttaður. Þarfnast lag-
fæingar. V.150 þ. S. 866 6294.

 Mótorhjól

575 þús
2007 árgerð af Kawasaki 450KXF til 
sölu. Hjólið er nánast ónotað, ekið c.a. 
50 tíma. Lítur óaðfinnanlega út. 575 
þús stgr. Ekkert áhvílandi. Engin skipti. 
Frábært hjól á frábæru verði. Þetta er 
hjólið sem þú hefur verið að leita af. 
Upplýsingar í síma 898 2130

Til sölu Kawasaki Versys 2007 ekið 
1500 km. Verðtilboð. Uppl. í síma 820 
9048.

Harley Davidson Softail Deluxe 2005. 
Mikið breytt. 2.000þús. Jón s. 695 
9568.

Frábært ferðahjól! Yamaha V Star 650 
Classic 2006 ekið 7200 km. Verð 
840.000. Einnig til sölu lítið ekið 
Yamaha Virago 250 2006. Uppl. í síma 
896 7196.

KTM 450 exc Factory 07 ek 25 tíma með 
six day fjöðrun lítð notað hjól í góðu 
standi . Áhvl ísl lán 445 þús, Ásett verð 
900 þús. Uppl i s 660 2834

 Hjólhýsi

Palomino Maverick 1000 pallhýsi, rétt 
verð 2.298 þús, tilboðsverð1.800 þús. 
Seglagerðin Ægir - Eyjarslóð 5, 101 
Reykjavík - Sími: 511 2200

Caravelair hjólhýsi ‘89. Innréttingar og 
útlit sem nýt. Íssk., eldav., vaskur, wc, 
gas, rafm., fortjald. V. aðeins 490þ. S. 
695 6694 & 566 8587.

HOBBY 560 ‘97. Kojur, hjónarúm, u-sófi, 
markisa, sólarsella, ofl. S. 898 1377.

Hjólastóla-hús
Sérframleitt fyrir aðila bundinn í hjóla-
stól er til sölu, ónotað með öllum 
fáanlegum búnaði. LMC Munsterland. 
V. 2,2 m S. 892 2020.

Adira 410 árg. ‘89 innflutt 07. Nýlegt 
fortjald, miðstöð, ísskápur, 12-230V. Lok 
á kassa smá brotið. Ekki WC. Fæst á 470 
þ. Raðgreiðslur. S. 868 0490.

Nýtt Hobby 560 UKF kojuhús. Vel útbú-
ið. Sími 893 2878. Tilbúið til skráningar.

 Fellihýsi

2008 árgerð 10 Feta Palomino Fellihýsi, 
klárt í útileguna. 2 gaskútar, grjót-
grind, 100 W sólarsella, 2 rafgeymar, 
útvarp og cd fylgir, fortjald, svefntjöld. 
8 Gistinætur. Verð 1890. (Kostar nýtt 
2.150.) Upplýsingar í 510 4900 eða 
897 0957.

Fleetwood bayside 12“ árg 2007 fortjald 
sólarsella ferða wc og fl aukahlutir verð 
1900 þúsund óska eftir tilboði sími 
866-3880

Coleman Taos 2002 8 fet. Lítið notað 
Grjótgrind, grill, 2 kútar, aukadýnur 
s.8976408

Óska eftir vel með förnu fellihýsi á 400-
500 þ.kr helst fyrir jeppa. S. 821 7513.

 Tjaldvagnar

Combi-Camp tjaldvagn til sölu, skráður 
08/’07 aldrei sofið í honum. Vel útbúinn 
og fæst á ótrúlegu verði. Fyrstur kemur 
fyrstur fær. S. 893 2878.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17



SMÁAUGLÝSINGAR

Til sölu Camp-let concord árg 02’ Flottur 
vagn. tilboð óskast. Uppl í S. 664-5554

Til sölu combi camp family árg 92, er 
á fjöðrum. Verð 170 þús. Uppl í síma 
8970697

 Vinnuvélar

Traktorsgrafa
JCB 3XC 2000 árg 4x4 til sölu . Til sýnis 
í Vélaver. Uppl. í s. 898 4202 Tilboð 
óskast.

 Lyftarar

 Bátar

Til sölu Sómi 600, Volvo Penta 165 
hö, GPS, dýptarmælir. Nýr gúmmíbátur. 
Uppl. í s. 868 8565.

Skúta til sölu, micro 18 nýlegur 4 hö., 
mercury fjórgengismótor, góður vagn 
fylgir. Verð 750 þús. S. 770 6689.

 Hjólbarðar

Óska eftir 33“ eða 35“ dekkjum fyrir 15“ 
felgur. s. 893-5201

 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.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í Imprezu ‘97. Uppl. í s. 896 
8568.

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og 
iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif. 
Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848 
7367.

 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.

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

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafs 
www.helluborg.is

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

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

Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

 Bókhald

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

 Fjármál

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjár-
málaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlana-
gerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is 
s: 771 45 45

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Gerum verðtilboð að 
kostnaðarlausu. Einng háþrýsti 

þvottur og málingar vinna 
utanhúss.

Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 
AlltMálun ehf S. 699 6667 & 

555 6668

Malaranemi getur tekid ad ser verkefni. 
Fagmennska og gott verd. 6979867

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

 Húsaviðhald

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

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Flísalagnir
Tek að mér flísalagnir. Uppl. í s. 860 
0286

Rið og lekavarnir
Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Andri og Kristján s. 694 9626.

Þarf að skipta um rennur eða glerja? 
Tilboð/tímavinna. S. 553 2171.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir 
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839, 
Stefán.

Vantar þig hjálp með tölvur. Bíð uppá 
persónubundna og vinalega tölvuþjón-
ustu fyrir lítin pening. Tek að mér öll 
verk, Gunnlaugur í síma 698-8886

 Nudd

Whole body massage. S. 661 1638 & 
862 0283.

 Spádómar

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 - 
Visa/MasterCard Opið til 

02 alla daga. 
Geymið þessa auglýsingu.

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.

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

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

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmíði: sólpallar, girð-
ingar.

Smíðavinna úti og inni. 
Parketlagnir. Þjónusta við 

sumarbústaðaeigendur. Ísl. fag-
menn. Vinnusvæði: höfuðborg-

arsvæðið og Suðurland.
Halur og sprund verktakar ehf. 

S. 862 5563.
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Markaðstorg heimilanna

Láttu smáauglýsingar Fréttablaðsins 
taka til í garðinum fyrir þig
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Nú kostar bara 850 kall að auglýsa garðdótið þitt til sölu

Allt sem þú þarft... ...alla dagarft... ...alla

Dagana 10.–17. júlí bjóðum við auglýsingar í flokknum Garður fyrir aðeins 850 krónur (grunnverð) 

í Markaðstorgi heimilanna í Fréttablaðinu og á visir.is. Skráðu inn 
auglýsinguna á visir.is eða hafðu samband við þjónustuver í 
síma 512 5100. 
Afgreiðslan er opin alla virka daga frá 8–17 en tekið er við pöntunum 
í síma kl. 8–22, um helgar kl. 10–22 og á visir.is.

AÐEINS Í DAG:

2 FYRIR 11

ÁÐUR 30.900 kr.

NÚ 15.000 kr.kr.

ÁÐUR 1.900 kr.
NÚ 300 kr.r.

ÁÐUR 12.990 kr.NÚ 5.000 kr.kr.

ÁÐUR 22.950 kr.

NÚ 11.000 kr.kr.

ÁÐUR 14.200 kr.
NÚ 5.000 kr.kr.

ÁÐUR 7.900 kr.

NÚ 2.000 kr.kr.

ÁÐUR 14.990 kr.

NÚ 4.000 kr.kr.ÁÐUR 32.590 kr.

NÚ 10.000 kr.kr.



SMÁAUGLÝSINGAR

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

NULL
Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Garðurinn

Til sölu eins árs gamalt bjálka dúkkuhús 
samansett frá Húsasmiðjunni sem er 
með verönd, hurð, glugga og pappa-
þaki. Stærð 1.7x2.7metrar. Verð 100 þ. 
Uppl. í síma 893 9722.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

iRobot Roomba hreinasta 
snilld !

Ég hreinlega elska hana, ert þú búin að 
fá þér eina ? Varist eftirlíkingar. IRobot 
ehf, Hólshrauni 7, s. 555 2585.

 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

Til sölu Yamaha trommusett. Uppl. í s. 
857 4769.

 Vélar og verkfæri

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah 
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S: 
552 0110 http://www.pon.is

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
21/7, 18/8. Level II: 7 w: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 11/8, 29/9. Level III: 
10 w: Tsd/Thrd; 20-21:30 start 22/7, 
23/9. Ármúli 5, s.5881169. www.icetr-
ans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Flott og stór tvöföld koja með stiga,dýn-
ur fylgja. Eins og ný. Verð 20.000. s. 
691 7895.

 Heimilistæki

7 ára eldhúsinnrétting úr kirsuberjavið 
með hvítum tækjum. Uppl: Steinunn 
895-6431

 Dýrahald

Dýrabær
Bleik og svört járnbúr

Dýrabær Smáraling og 
Hlíðasmára 9, Kóp. www.

dyrabaer.is

3. mán. Boxer hvolpur til sölu. Ættbókarf. 
hjá Íshundum. Heilsufar skoðaður, bólu-
settur og tilb. til afhendingar. Uppl. í s. 
847 0606 / 869 7612 / 456 1510.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

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.

 Útilegubúnaður

Til leigu veislutjöld
50m2, 40-80 manna Dagleiga 

kr: 24.900 Helgarleiga kr: 
34.900 

72m2, 80-100 manna Dagleiga 
kr: 35.900 Helgarleiga kr: 

45.900
Rafvörumarkaðurinn v/ 
Fellsmúla. S: 5852888

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til leigu 1-2 herb. 80m2 íbúð í miðbæ 
220 Hfj. Verð 120þús. með hita,rafm.,í-
sskáp,þv.vél og fl. Leigist í 6 mán. í senn 
og er laus. S. 861 3113.

Gistiheimili til langtíma leigu í Reykjavik 
& Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Verð frá 45 þús, pr 
mán. Uppl. í s. 824 4530.

Til leigu á Akranesi
Glæsileg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð 
til leigu strax. Sér inngangur í íbúðina, 
lyfta í húsinu. Langtíma leigusamningur. 
Sjá www.leigulidar.is eða 517-3440.

Til leigu í Hafnarfirði
3 og 4ja herbergja íbúð til leigu, 
Rúmgóðar íbúðir með stæði í bíla-
geymslu. Leigutími 12 mánuðir. Sjá 
www.leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu á Selfossi
3 og 4ja herbergja íbúð til leigu, Sér 
inngangur í hverja íbúð, lyfta í húsinu. 
Langtímaleigusamningur, sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu í Reykjavík
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir til afhend-
ingar strax. Sér inngangur í hverja íbúð, 
lyfta í húsinu. Langtímaleigusamningur, 
sjá www.leigulidar.is eða 517 3440.

Laus nú þegar
Glæsileg 4 herbergja íbúð til leigu á 
svæði 112, öll þjónusta í gögnufæri. 
Verð 140 þús, m/hússjóð á mán. 
Aðeins reyklausir og reglusamir koma 
til greina. Íbúðin er til sölu og er því 3 
mánaða leigusamningur gerður í senn, 
bankaáb./tryggingavíxill skilyrði. Uppl. í 
s. 587 0212 & 868 6899

Til leigu falleg 3. herb. 111 fm. íbúð í 
Salahverfi. Leiga 155 þús. Rafm., hiti og 
hússj. innifalið. Íbúðin er laus. Uppl. 845 
6797 & 868 7801.

Til leigu ca. 80 fm 3 herb. íbúð við 
Burknavelli, Hfj., Laus 01.08. Kr. 120 þ. á 
mán. Innifalinn hússj. S. 898 7422.

Einstaklingsíbúð til leigu
Í Fossvogi, 32 fm. íbúð, anddyri, 
eitt herbergi, sér eldhús og baðher-
bergi með sturtu. Reglusemi áskilin. 
Fyrirframgreiðsla eða bankatrygging. 
Íbúðin er laus strax. Uppl. í síma 841 
7789.

Meðleigjandi óskast í frábæra íbúð á 
svæði 101 búin húsgögnum. Uppl. í 
6624285. Flatmate wanted for a charm-
ant flat in zone 101, it is fully furnished. 
Mobile 6624285. Price 70 000.

 Húsnæði óskast

Hjón óska eftir húsnæði. Greislugeta allt 
að 100 þ.kr Uppl. í s. 869 5547.

Óska eftir stúdíóíbúð miðsvæð-
is. Greiðslug. 75-85 þús. Skilv. gr. og 
reglus. heitið. S. 845 6068.

 Sumarbústaðir

Til sölu einn hkt. eignalóð í landi 
Þórisstaða í Grímsnesi. Kalt vatn á miðri 
lóð. Rafm. og hitaveita á lóðamörkum. 
V.hugm. 2,6 milj., eða tilb. Uppl. s. 894 
4651 & 869 6521.

Óska eftir að kaupa 50-80 fm. sumar-
hús til flutnings. Húsið þarf ekki að vera 
fullklárað. S. 821 2072.

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu. 90, 
180, 270, 360 ferm. 4 og 7 m loft-
hæð. Hagstæð leiga. Uppl. 6601060 
8224200

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

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

Öryggisgæslan ehf.
Óskar eftir starfsfólki í vakta-
vinnu á næturnar frá kl.23-08 

alla daga. Umsóknir liggja 
frammi á skrifstofu okkar í 
Auðbrekku 6 - Kópavogi.

Skilyrði: Lágmarksaldur 18 
ár - hreint sakavottorð - góð 

Íslensku kunnátta.

Tapasbarinn óskar eftir skemmtilegum 
þjónum í hlutastarf. Reynsla æskileg en 
ekki skilyrði. Upplýsingar veittar á staðn-
um, alla daga, milli kl. 14 og 18.

Bakari óskast til starfa
Í bakarí í Breiðholti.

Upplýsingar í síma 893 7370.

Smiðir
Óskum eftir íslenskumælandi 

smiði og verkstjóra. Mjög mikil 
vinna framundan.
Uppl. í s. 864 7414

Poszukujemy pracow-
ników powyzes 25 lat. Z 
doswiadczeniem drzy.

-Panele 

-Beton 

-Gegips
Numer Kontaktowy: 861 2815, 

Karol.

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðsstof-

una Smart Grensásvegi og v/ 
Ánanaust

Umsóknareyðublöð á staðnum 
og á smartsol.is Yngri en 18 

ára koma ekki til greina.

American Style 
Hafnarfirði

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

Veitingastað á Laugavegi vantar góðan 
og reyndan kokk í fullt starf. Upplýsingar 
í síma 8493875

Vantar þig aukatekjur? Sjalfst.dr.He-
rbalife s:8960936 www.heilsufrettir.
is/sigmar

Bílstjóra með meirapróf eða gamla 
prófið vantar til afleysninga Uppl. síma 
825-2123

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Vantar smiði
Topp Verktaka vantar menn í smíðar 
bæði í skammtíma sem og langtíma-
verkefni. S. 844 5165 & 844 5470

Rútubifreiðarstjóri óskast í hótel hring-
ferðir frá 21. júlí til 2. ágúst. Uppl. hjá 
Víkingaslóðum í s. 567 2288 & 860 
2895 & 893 9999.

Potrzebujemy cie[li Topp Verktakar ehf. 
zatrudni cie[li do prac zarówno krótko- 
jak i dBugoterminowych. Telefon: 844-
5165; 844-5170

Óskum eftir að ráða verkamenn vana 
steypuvinnu. Mikil vinna framundan. 
Uppl. í s. 696 8900.
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 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.

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

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

 Viðskiptatækifæri

Vefsíðugerð
Til sölu viðskiptasérleifi í vefsíðugerð. 
Frábært tækifæri fyrir réttan aðila. Uppl. 
í síma 825 0090.

Til sölu lager af fatnaði frá brúðar-
kjólaleigu fæst á góðu verði. Uppl. s. 
8490315

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Þjóðhátíð nálgast! Prentum á boli með 
þinni áletrun á vinahópinn. www.
figurastore.com

 Einkamál

Einhleypur karl á besta aldri óskar eftir 
að kynnast myndalegri og reglusamri 
konu. 35-45 ára. Svar sendist til FBL 
merkt Frábært líf. Svar fyrir 19. Júl.

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar 
þínar í nótt. Opið allan sólar-

hringinn.

ATVINNAFASTEIGNIR

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Hulduborgir 5
112 Reykjavík
4ra herbergja með útsýni

Stærð: 101,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.200.000
RE/MAX  BORG  kynnir  sérlega  fallega  fjögurra  herbergja  íbúð  á  þriðju  og  efstu  hæð  í  fimmbýli.
Sérinngangur og stórglæsilegt útsýni yfir Esjuna.  Rúmgott og bjart stofurými með frábæru útsýni í norður.
Gegnheilt  viðarparket  er  á  gólfum  í  stofu,  svefnherbergjum  og  eldhúsi.  Barnaherbergin  tvö  eru  af  góðri
stærð  bæði  með  skápum.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum skápum og  útgengi  á  suðursvalir.Öll
skólastig, Spöngin og heilsugæsla í göngufæri.Húsið verður málað á næstu dögum á kostnað seljanda.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

borg@remax.is

venni@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 699-7372

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

522 2800

699 7372

TILKYNNINGAR

TILKYNNINGAR
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UMRÆÐAN 
Jón Kristjánsson 
skrifar um Evrópu-
mál

Ein af uppákomum 
síðustu viku í 

stjórnmálum var sú að 
heilsíðuauglýsing birt-
ist í blöðum sem inni-
hélt opið bréf til 
forsætisráðherra og 
utanríkis ráðherra með áskorun-
um um að fara nú að gera eitt-
hvað, ekki síst í gjaldeyrismál-
um. Þetta vakti nokkra athygli 
og fleirum en mér þótti það ein-
kennilegt að stórkaupmenn sem 
voru skrifaðir fyrir þessum aug-
lýsingum gætu ekki talað við 
forystu Sjálfstæðisflokksins 
nema borga morð fjár fyrir. En 
svona er lífið þessa sumardaga.

Hins vegar finnast mér stað-
hæfingar sem hafa verið í 
umræðunni undanfarna mánuði 
ekki hafa fengið nógu djúpa 
umfjöllun. Sú umræða er nú uppi 
að spákaupmenn og jafnvel 
bankar sem eru að undirbúa 
milliuppgjör sín geti haft áhrif á 
krónuna sér í hag. Sé þetta rétt 
eru þetta stóralvarleg tíðindi 
sem forystumenn í stjórnmálum 
geta ekki leitt hjá sér. Ég tek það 
fram að ég hef engar forsendur 
til að slá neinu föstu í þessu efni, 
en ég eins og aðrir hef heyrt þær 
fréttir að Seðlabankinn hyggist 
rannsaka þetta og sé raunar að 
því.

Staðreyndin er að við viljum 
vera í alþjóðaviðskiptum og láta 
þar til okkar taka. Flæði fjár-
magns er frjálst, en gjaldmiðill-
inn einn sá minnsti í veröldinni. 
Það er afskaplega ólíklegt að 
svona geti þetta gengið til fram-
búðar.

Evran eini kosturinn
Ég er þeirrar skoðunar, og fyrir 
því eru þjóðernisástæður, að það 
sé ekki aðlaðandi kostur fyrir 
okkur sem sjálfstætt ríki að taka 
upp mynt annars ríkis, hvort 
sem það er svissneskur franki 
eða dollar. Mér finnst allt öðru 
máli gegna að ganga inn í mynt-
bandalag okkar helstu viðskipta-
þjóða, með öðrum orðum að taka 
upp evru. Það er fullljóst að það 
verður ekki gert í einni svipan, 
en væri nú ekki nauðsynlegt 
fyrir þjóðina að fá að vita það 
hvaða áform ríkisstjórn Íslands 
hefur í raun í þessum málum. 
Eins og er tala ráðherrar og 
þingmenn stjórnarliðsins í allar 
áttir, og allur almenningur er 
jafnnær. Nú síðast veltir Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra 
því upp hvort hægt sé að taka 
upp evru með viðræðum við 
Evrópusambandið. 

Umræða um Evrópumálin er 
þannig öll á floti. Við vitum 
ekkert um það í raun hvaða 
kostir myndu bjóðast ef hugsað 
væri til aðildar að Evrópubanda-
laginu. Nauðsyn ber til að stíga 
ákveðnari skref til þess að 
skerpa umræðuna. Minn flokkur 
vill þjóðaratkvæði um samnings-
markmið. Samfylkingin vill 
sækja um aðild nú þegar. Forysta 
Sjálfstæðisflokksins er andsnúin 
aðild, en í innviðum flokksins er 
greinilega bullandi undiralda 
um fylgi við aðild. Vinstri grænir 
eru á móti, vilja jafnvel segja 
upp EES-samningnum, og Frjáls-
lyndir eru væntanlega á móti. 

Botninn vantar þó í 
alla þessa umræðu.

Eitt ættu þó allir að 
geta verið sammála 
um. Það er að setja sér 
þau markmið í efna-
hagsmálum að innan 
ákveðins tíma gætum 
við uppfyllt efnahags-
lega skilyrði aðildar, 
m.a. um afkomu ríkis-
sjóðs, verðbólgu, 
vaxtamál. Það hefur 
ekkert heyrst af slíkri 

stefnumótun. 
Við Íslendingar erum Evrópu-

þjóð og viljum vera það. Ég vil 
ekki spá um hugsanlega aðild að 
Evrópubandalaginu, en ég er 
einn af þeim sem vildi láta á það 
reyna. Hins vegar er ekkert um 

það vitað á hvaða forsendum 
slíkt væri mögulegt.

Samræðupólitíkin
Oft er það svo að staðhæfingar 
eru endurteknar í fjölmiðlum 
þar til þeir verða sannleikur í 
hugum fólks. Ein slík klisja 
gengur aftur trekk í trekk um 
þessar mundir, sú að Framsóknar-
flokkurinn og Sjálfstæðisflokk-
urinn hafi verið sammála um 
alla hluti í stjórnarsamstarfinu. 
Það var auðvitað víðs fjarri og 
væri vandalaust að nefna dæmi 
því til sönnunar. 

Hins vegar fannst okkur það 
skylda að upplýsa þjóðina um 
það hver sameiginleg stefna 
ríkis stjórnarinnar væri. Til þess 
eru ríkisstjórnarfundir meðal 

annars. Nú þykir það líklegast til 
þess að bjarga lýðræðinu í land-
inu að ráðherrar tali út og suður 
um málin, þótt engum detti í hug 
að þeir fylgi skoðunum sínum 
eftir. Þetta kallast samræðu-
pólitík.  

Ég spái því að þessi samræðu-
pólitík endist út kjörtímabilð, en 
hún verður þá áreiðanlega búin 
að reyna á taugakerfið í mörgum 
stjórnarliðanum, hvort sem það 
eru ráðherrar, þingmenn eða 
hinir almennu stuðningsmenn 
stjórnarflokkanna. Sam-
fylkingar  ráðherrunum mun síð-
ast af öllu detta í hug að standa 
upp úr stólunum sínum þó að 
þeir séu með mannalæti og Sjálf-
stæðisflokkurinn er búinn að 
vera svo lengi við völd að margir 
þar innanhúss telja Valhöll vera 
ráðuneyti til viðbótar öllum 
hinum. 

 Höfundur er 
fyrrverandi ráðherra.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

JÓN KRISTJÁNSSON

Stjórnmál heilsíðuauglýsinganna 
Umræða um Evrópumálin er 
þannig öll á floti. Við vitum 
ekkert um það í raun hvaða 
kostir myndu bjóðast ef hugsað 
væri til aðildar að Evrópu-
bandalaginu. Nauðsyn ber til 
að stíga ákveðnari skref til þess 
að skerpa umræðuna.

krónum lagið

Frá

Fylltu á iPodinn · Farsímann · Tölvuna

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt spilarann þinn af topptónlist. 

Allt efni á Tónlist.is er ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. Þannig 

getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli tölvunnar, spilarans og farsímans.

Nýtt á Tónlist.is - lögin beint inn í iTunes á tölvunni!

Nú getur þú tengt Tónlist.is beint við iTunes eða Windows Media Player.

Öll lög sem þú kaupir fara sjálfvirkt yfir í spilarann þinn. 

Vertu tilbúinn í sumarfríið!
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CELIA CRUZ LÉST ÞENNAN DAG 
ÁRIÐ 2003.

„Ég þríf alltaf áður en hús-
hjálpin kemur. Ef ég geri það 

ekki þá get ég ekki fundið neitt 
þegar ég kem heim. Húshjálp-

in felur alltaf hluti sem liggja á 
glámbekk.“

Celia Cruz var kúbversk salsa-
söngkona. Hún var sá kúbverski 
flytjandi sem naut hvað mestrar 

velgengni á 20. öldinni.

MERKISATBURÐIR
1627 Sjóræningjar frá Alsír 

koma til Vestmannaeyja.
1955 Dwight D. Eisenhower, 

forseti Bandaríkjanna, 
kemur í stutta heimsókn 
til Íslands.

1965 Mont Blanc-göngin milli 
Frakklands og Ítalíu eru 
opnuð.

1969 Apollo 11 er sent af stað 
frá Flórída og verður fyrsta 
mannaða geimskipið sem 
lendir á tunglinu.

1992 Richard von Weizacker, 
forseti Sambandslýðveld-
isins Þýskalands, kemur 
í tveggja daga opinbera 
heimsókn til Íslands.

2005 Harry Potter og blend-
ingsprinsin kemur út og 
selst í 9 milljónum ein-
taka á fyrsta sólarhringi.

Fyrstu eiginlegu peningaseðl-
arnir sem gefnir voru út í Evr-
ópu komu þann 16. júlí 1661. 
Þeir voru gefnir út af Stockholms 
Banco sem er forveri Svíþjóðar-
banka. Árið 1664 varð bankinn 
þó uppiskroppa með krónur til 
að kaupa seðlana og hætti því 
störfum það ár. 

Ekki eru til margir seðlar af 
þessum fyrstu eiginlegu pen-
ingaseðlum og þeir eru sjald-
gæfir safnaramunir.

Þetta var þó ekki fyrsta tilraun til bréfviðskipta 
í Evrópu því fyrstu bréfpeningarnir voru mynt 
sem gefin var út í Leyden í Hollandi í spænska 
umsátrinu 1574. Í umsátrinu dóu yfir 5.000 af 
14.000 íbúum Leyden, aðallega vegna hungurs-
neyðar. Leður, sem oft var notað til að búa til 

neyðargjaldmiðil, var jafnvel 
soðið til þess að fæða fólkið. 
Sem gjaldmiðil notuðu íbúarnir 
því blöð úr sálma- og kirkjubók-
um og bjuggu til peningaseðla 
úr mótum sem áður voru notuð 
til að slá mynt.

Það var svo árið 1694 að Eng-
landsbanki setti fyrstu varanlegu 
peningaseðlana í umferð. Með 
tímanum varð Englandsbanki 
einn áhrifamesti peningaútgáfu-
banki í heiminum. 

Eitt af vandamálunum við upphaf bréfpen-
ingaútgáfu var sjálfur pappírinn og reyndu mörg 
fyrirtæki að þróa sérstakan pappír á 18. og 19. 
öld. Vegna óvissu tengdri bréfpeningum biðu 
mörg lönd Evrópu með að gefa þá út þar til seint 
á 19. öld. 

ÞETTA GERÐIST:  16. JÚLÍ 1661

Fyrstu seðlarnir gefnir út í Evrópu

„Ég hef afskaplega lítið um afmælið mitt 
að segja,“ segir Þorkell Sigurbjörnsson tón-
skáld, hláturmildur. „Þetta gerist svona af 
sjálfu sér. Tíminn líður.“

Þegar Þorkell er inntur eftir því hvort 
hann ætli að gera eitthvað í tilefni dags-
ins segir hann að vinir hans og kunningjar 
muni  heilsi upp á hann í Salnum í Kópa-
vogi. „Ég veit ekki fyrirfram hvað margir 
munu koma en ég vona bara að sem flest-
ir mæti,“ segir Þorkell og bætir við að hann 
eigi sem minnst að vita um veisluhöldin. 
„Ég er ekki að skipuleggja veisluna sjálfur. 
Það er bara alls konar gott fólk í kringum 
mig. Ég veit að það eru búnar að vera sím-
hringingar vegna veislunnar.“ 

Þorkell segir að það verði án efa spilað 
og sungið í veislunni. Tónlist tengist honum 
sterkum böndum en hann hóf ungur hljóð-
færanám og stundaði nám við Tónlistar-
skólann í Reykjavík. „Ég var aðallega að 
spila á píanó en ég byrjaði svona sjö eða 
átta ára að læra á það. En ég spilaði líka á 
fiðlu sem krakki,“ segir Þorkell.

Hann segir tónlistina alltaf hafa verið 
eitthvað sem honum hafi þótt mjög áhuga-
vert þó hann hafi aldrei beinlínis tekið 

ákvörðun um að verða tónskáld.
„Ég býst við að eftirminnilegasta afmæl-

ið mitt hafi verið fyrir tíu árum, þegar ég 
varð sextugur. Þá var bara haldin heilm-
ikil veisla, fjölmenni kom og sólin skein,“ 
segir Þorkell og hlær við upprifjun minn-
ingarinnar. 

Þegar Þorkell er inntur eftir því hvort 
ekki hafi verið erfitt að halda upp á afmæl-
ið sitt sem barn, þar sem það ber upp á há-
sumartímann, segist hann einfaldlega ekki 
hafa haldið upp á afmælið sitt. „Ég öfund-
aði stundum krakkana sem áttu afmæli að 
vetri til vegna þess að þeim var óskað til 
hamingju með afmælið í skólanum,“ segir 
Þorkell skellihlæjandi. „Mér fannst gaman 
að geta óskað einhverjum til hamingju með 
daginn.“

Eftir afmælishaldið mun Þorkell halda til 
Danmerkur á alþjóðlega kórahátíð. „Hamra-
hlíðarkórinn er að fara og það á að frum-
flytja verk eftir mig. Ég fer ekki beinlínis 
með þeim en verð á sama stað,“ segir Þor-
kell og bætir við að það sé gaman að heyra 
tónverkin sín flutt. „Sérstaklega þegar gott 
fólk á í hlut sem gerir hlutina vel.“

 martaf@frettabladid.is

ÞORKELL SIGURBJÖRNSSON:  SJÖTUGUR Í DAG

Öfundaði stundum 
vetrarafmælisbörn

TÓNLISTIN ÁHUGAVERÐ Þorkell Sigurbjörnsson tónskáld segist aldrei hafa tekið ákvörðun um að verða 
tónskáld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

AFMÆLI

ANNA KRISTÍN 
ARNGRÍMS-

DÓTTIR 
LEIKKONA 
er 60 ára

MARK 
BURNETT, 
BANDARÍSKUR 
ATHAFNA-
MAÐUR,
er 48 ára.

WILL FERRELL 
LEIKARI

er 41 árs.

Ástkær frænka mín, 

Helga Kristjánsdóttir 
Brekkustíg 14 í Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni föstudaginn 
18. júlí kl. 13.00. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Hlíf Thors Arnlaugsdóttir.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,       

Indriði Indriðason
ættfræðingur og rithöfundur, frá Fjalli,

sem lést föstudaginn 4. júlí, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskirkju fimmtudaginn 17. júlí kl. 11.00.

Indriði Indriðason

Ljótunn Indriðadóttir

Sólveig Indriðadóttir Björn Sverrisson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón Friðrik Jónsson
málarameistari, Ofanleiti 25 (áður 
Njálsgötu 8b),

lést á Landspítalanum sunnudaginn 13. júlí síðast-
liðinn. Jarðarförin auglýst síðar.

Anna Lind Jónsdóttir Guðmundur Guðmundsson

Arnfríður Jónsdóttir Karl Þór Ásmundsson

Soffía Rut Jónsdóttir Einar O. Björnsson

Jón Þór Benónýsson Ásdís Helga Hallgrímsdóttir

Ingólfur Arnar Guðmundsson

Helgi Guðmundsson Tinna M. Ólafsdóttir

Thelma Lind Guðmundsdóttir

Dagbjört Þórey Einarsdóttir

Ásmundur Hjörtur Einarsson

Jón Hermann Jóhannesson

Þórdís Lind og Sara Dís Jónsdætur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Magnþóra J. Þórarinsdóttir 

(Didda)
Kirkjuvegi 1, Keflavík (áður Húsatóftum 
Garði),

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hinn 11. júlí.  
Útför fer fram frá Útskálakirkju fimmtudaginn 17. 
júlí nk. kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakk-
aðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélagið.

Þórarinn S. Guðbergsson Ingunn Pálsdóttir

Bergþóra Guðbergsdóttir Ólafur Sigurjónsson

Jens Sævar Guðbergsson Ólöf Hallsdóttir

Theodór Guðbergsson Jóna Halla Hallsdóttir

Rafn Guðbergsson Rósbjörg Karlsdóttir Olsen

Reynir Guðbergsson Salvör Gunnarsdóttir

Anna Guðbergsdóttir Kristján Gestsson

Ævar Ingi Guðbergsson Svava G. Sigurðardóttir          

ömmu-, lang- og langalangömmubörn.

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

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Okkar ástkæra frænka og systir,

Margrét Ágústa 

Ágústsdóttir  (Gústa)
áður til heimilis að Leifsgötu 10, 
Reykjavík,

lést á Dvalarheimilinu Grund 11. júlí. 
Útför auglýst síðar.

Aðstandendur



Blaðberinn minn 
hjálpar mér að taka til

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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■ 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

Nýtt 
ilmvatn?

Nú verður þú 
þín megin við 
borðið og ég 

mín megin, ókei? 

Veistu hvað, 
Lalli ...

Stundum líður 
mér eins og ég 

sé hundur. Vá, Mjási.

Hversu lengi 
hefur þér liðið 

þannig? 
Síðan ég var 

hvolpur. 

Komum okkur 
heim.

Já, þessi tvö 
hafa fengið nóg

Þarftu hjálp? Ég spjara 
mig.

Verðurðu ekki þreyttur í 
handleggjunum af því að 
halda á tveimur börnum 

í einu?

Reyndar 
ekki. Eftir tvo ísa, gos og kandíflos 

eru þau orðin sjálflímandi.

Ah! Nýtt tímabil! Nýir 
möguleikar!

Gamalkunnug lykt af 
nýslegnu grasi!

Að finna fyrir bolt-
anum á ristinni ... Og þetta fallega, 

undarlega ljós sem ég 
dregst að!

Ég treysti því að 
þið séuð viðbúin 

því að annað 
ykkar bráðni?

Ég er snúin aftur úr 
sumarfríi. Frí er 
kannski ofsögum 
sagt, þar sem mér 
tókst, að vanda, að 
koma mér í smá 
aukavinnu á meðan 

á því stóð og verja 
svo flestöllum þeim 

mínútum sem afgangs voru í máln-
ingarvinnu og flutningastúss. Ég 
komst að því að það er pínu svekkj-
andi að horfa upp á sólina grilla 
allt og alla á meðan maður tekur 
upp úr kössum, setur ofan í aðra, 
málar á sér tærnar og sótbölvar 
þriðja rifna svarta ruslapokanum, 
í staðinn fyrir að sitja einhvers 
staðar á skjólgóðum stað og sötra 
sumardrykki og borða grillaðar 

risarækjur. En ég er í það minnsta 
flutt og get því grillað mínar eigin 
rækjur í framtíðinni. Auk þess að 
flytja stóð ég svo í heimsóknum í 
bankastofnanir, símafyrirtæki, til 
sýslumanns og annarra skemmti-
legra stofnana. Ég hafði nefnilega 
látið ýmiss konar hversdagslegt 
stúss sitja á hakanum, vitandi það 
að ég væri á leið í frí. 

Því laust svo niður í mig á síð-
asta „frídeginum“ mínum hvað 
þetta er í rauninni merkilegt mál. 
Ég tók mér tvær vikur í frí frá 
vinnu til að sinna lífinu. Er ekkert 
bogið við það? Mér hefði líka fund-
ist þetta fyrirkomulag undarlegt 
þó ég hefði legið á teppi í Hljóm-
skálagarðinum dagana á enda. 
Sumarfríunum okkar er varið í að 

ferðast, borða góðan mat, slaka á, 
lesa bækur, njóta samvista við vini 
og fjölskyldu. Fyrir mér er það 
lífið. Mér finnst eitthvað kengbog-
ið við það að þurfa að fá frí frá 
vinnu til að hafa tíma til að lifa. 
Ég er ekki alfarið bláeygð. Græn-
eygð, frekar. Ég geri mér grein 
fyrir því að samfélagið eins og það 
lítur út í dag byggist að miklu leyti 
á þessum blessaða átta tíma vinnu-
degi okkar, flestallar vikur ársins. 
Ég held hins vegar að það styttist í 
að ég verði sveltandi sjálfsþurft-
arbóndi einhvers staðar uppi í 
sveit (sveltandi, því þó augun í 
mér séu grænleit eru fingurnir 
það ekki), þar sem ég ræð því 
alfarið sjálf hvenær ég vil leggj-
ast á teppi úti í garði.  

STUÐ MILLI STRÍÐA Frí til að lifa
SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR HYGGST VERÐA SVELTANDI SJÁLFSÞURFTARBÓNDI

Sendu SMS skeytið BT UBT á númerið 1900.

Þú færð spurningu og svarar með því að senda

SMS skeytið BT A, B eða C á númerið 1900.

TAKTU ÞÁTT! ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

10. HVER VINNUR!TAKTU ÞÁTT! ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

10. HVER VINNUR!

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum þann
8. ágúst 2008. Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi.

Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 
Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik líkur 8.ágúst 2008

8SMS
LEIKUR

Aðalvinningur er MEDION tölva 
ásamt 19“ LG skjá!

Geggjaðir aukavinningar
PANASONIC MINIDV · iPod Nano · Playstation 3 · GARMIN GPS ·  HP Prentarar

Olympus myndavélar · SonyEricsson gsm símar · PSP tölvur  ·  Gjafabréf á Tónlist.is
Kippur af Gosi, Guitar Hero bolir og enn meira af DVD myndum, geisladiskum og tölvuleikjum!

VERVERVER

Sendu SMS skeytið BT UBT á númerið T 1900.

Þú færð spurningu og svarar með því að senda

ð C á númeriðC 1900.00

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!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kl. 20.30
Ítalski píanóleikarinn Sebastiano 
Brusco kemur fram á tónleikum í 
Laugarborg í Eyjafjarðarsveit í kvöld 
kl. 20.30. Þar leikur hann tónlist eftir 
rómantísku tónskáldin F. Schubert og 
F. Chopin, en efnisskrá þessi er 
nokkur nýjung hjá Brusco þar sem að 
hann hefur einkum sérhæft sig í að 
leika 20. aldar tónlist. Aðgangseyrir 
að tónleikunum er 1000 kr. 

Nýverið endurheimti bókasafn háskólans í 
bresku borginni Durham eina mikilvægustu 
eign sína; frumútgáfu af fyrsta safnriti leikrita 
Shakespeares. Safnritið kom út árið 1623, 
aðeins sjö árum eftir dauða skáldsins, og inni-
heldur öll leikrit hans. Ritið er gjarnan talið 
með þeim mikilvægustu sem komið hafa út 
á prenti á enskri tungu, enda hefur það verið 
notað sem helsta heimild allra seinni útgáfa á 
leikritum Shakespeares. Ritin voru uppruna-
lega 750 talsins, en í dag er aðeins vitað um 
230 þeirra. 

Ritinu var stolið úr bókasafninu í Durham 
fyrir tíu árum síðan. Bíræfnir þjófar brutu sýn-
ingarskápa og stálu þaðan fjöldanum öllum 
af sjaldgæfum og dýrmætum bókum auk 
Shakespeare-ritsins, þar á meðal handritum 
frá fjórtándu og fimmtándu öld og útgáfu 
af Bjólfskviðu frá nítjándu öld. Ekkert hafði 
spurst til bókanna síðan þeim var stolið, en 
þær eru allar svo gott sem einstakar og því 
líkast til erfitt að koma þeim í verð.

Það bar þó svo við að í síðasta mánuði 
kom breskur bókasali, Raymond Scott að 
nafni, með Shakespeare-ritið í Folger Shake-
speare-bókasafnið í Washingtonborg í Banda-
ríkjunum til þess að láta meta það. Glöggir 
starfsmenn Folger-safnsins sáu undireins að 
um ófalsaða útgáfu væri að ræða og voru 
ekki lengi að finna út að henni hafði verið 
stolið. Ritinu hefur nú verið skilað til háskóla-
bókasafnins í Durham, en Raymond Scott var 
handtekinn. Hann ber því statt og stöðugt við 
að hafa keypt ritið á markaði á Kúbu, en leit 
á heimili hans leiddi í ljós talsverðan fjölda 
gamalla bóka sem Scott gat ekki fyllilega gert 
grein fyrir. Því miður fundust þó ekki hin ritin 
sem á sínum tíma hurfu af Durham-bókasafn-
inu og eru örlög þeirra því enn sem komið er 
ráðgáta.

 -vþ

Safnrit Shakespeares endurheimt

SHAKESPEARE Eitt merkasta skáld enskrar 
tungu, fyrr og síðar.

Söngkonan Guðlaug Dröfn Ólafs-
dóttir heldur tónleika á Norður-
landi ásamt kvintett annað kvöld 
og á föstudag. Söngkonan kemur 
fram í Ketilhúsi á Akureyri á 
morgun kl. 21.30 og á Gamla 
Bauk á Húsavík á föstudags-
kvöld, sömuleiðis kl. 21.30.

Með Guðlaugu leika Ásgeir 
Ásgeirsson á gítar, Róbert Þór-
hallsson á bassa, Scott McLem-
ore á trommur og Vignir Þór 
Stefánsson á píanó. Á efnis-
skránni eru meðal annars lög af 
nýlega útkomnum geisladisk 
Guðlaugar „Gentle Rain“ sem 
hefur hlotið góða dóma gagnrýn-
enda. Diskurinn hefur að geyma 
tökulög úr Amerísku söngbók-
inni og lög eftir höfunda eins 
Michel LeGrand og Luiz Bonfa. 
Einnig má finna poppstandarda í 
djössuðum búningi eftir Lennon 
og McCartney og Joni Mitchell. 
 -vþ

Sunginn djass á 
Norðurlandi

GUÐLAUG DRÖFN ÓLAFSDÓTTIR  Heldur 
tónleika á Akureyri og á Húsavík á 
næstu dögum. 

Mezzósópransöngkonan 
Sólveig Samúelsdóttir 
og orgelleikarinn Lenka 
Mátéova koma fram á 
hádegistónleikum í Dóm-
kirkjunni í Reykjavík á 
morgun kl. 12.15. Tón-
leikarnir eru hluti af röð 
á vegum Félags íslenskra 
organleikara og Alþjóð-
legs orgelsumars. 

Sólveig er Íslendingur og Lenka 
er frá Tékklandi. Listakonurnar 
tóku mið af þjóðernum sínum 
við samsetningu efniskrár tón-
leikanna og munu því flytja bæði 
tékkneska og íslenska tónlist á 
tónleikunum. Þeir hefjast á því 
að þær flytja fjóra söngva úr 
Biblíuljóðum Dvoraks og síðan 
leikur Lenka tvö orgelverk eftir 
tékkneska barroktónskáldið 
Bohuslav Matej Cernohorský. 
Seinni hluti tónleikanna einkenn-
ist af íslenskum sönglögum; flutt 
verða Sumar, Í dag skein sól og 
Vögguvísa eftir Pál Ísólfsson og 
Ave María eftir Sigvalda Kalda-
lóns. 

„Okkur þótti viðeigandi að 
flytja tónlist eftir Pál Ísólfsson á 
þessum tónleikum þar sem hann 
var á sínum tíma Dómkirkju-
organisti,“ útskýrir Sólveig. 
„Svo langaði okkur að taka Ave 
Maríu Sigvalda Kaldalóns þar 
sem að það tínast oft inn túristar 
á tónleika á þessum árstíma og 
Ave María slær alltaf í gegn, 
enda ákaflega fallegt verk.“ 

Það er ekki á hverjum degi 
sem tékknesk og íslensk tónlist 

ómar hlið við hlið. Sólveig segir 
enda nokkuð ólíkan hljóminn í 
tónlist landanna tveggja. 
„Íslenska tónlistin sem við flytj-
um er nokkuð undir áhrifum frá 
þjóðlagatónlist, en það er ein-
hver allt annar tónn í tékknesku 
tónlistinni. Hún býr yfir ein-
hverjum léttleikandi dansi sem 
maður heyrir ekki í íslensku tón-
listinni.“

Þær Sólveig og Lenka hafa 
þekkst um nokkurt skeið og hafa 
áður komið saman fram á tón-
leikum. „Ég söng fyrst með 
Lenku þegar hún var organisti í 
Fella- og Hólakirkju. Þá kom-
umst við að því að við vinnum 
vel saman og höfum svipaðan 
smekk, þannig að ég útiloka ekki 
að við munum vinna enn meira 
saman í framtíðinni,“ segir Sól-
veig.

 vigdis@frettabladid.is

Orgeltónlist og 
sönglög í hádegi

LENKA MÁTÉOVÁ OG SÓLVEIG 
SÆMUNDSDÓTTIR Koma fram á áhuga-
verðum hádegistónleikum í Dómkirkj-
unni í Reykjavík á morgun.

Sýningar eru nú hafnar á tón-
leikamynd bandaríska listmálar-
ans og leikstjórans Julians 
Schnabel frá tónleikum Lou 
Reed í New York þar sem hann 
flutti verkið Berlin. Berlin kom 
út 1973 og fylgdi eftir afar frjó-
sömu tímabili á ferli Reed þar 
sem út komu á skömmum tíma 
fyrsta sólóplata hans Lou Reed, 
Transformer og Berlin. Bob 
Ezrin stýrði upptökum á söngvas-
veignum sem segir sögu ungra 
hjóna sem eru að festast í neti 
neyslu. Safninu var fálega tekið 
á sínum tíma, var reyndar sagt 
eitt svartasta verk þessa tíma-
bils, einkum í notkun barnaradda 
í frásögninni. Á þeim tíma sem 
platan kom út segist Schnabel 
hafa átt erfitt og Berlin hafi 
rímað vel við hugarástand hans. 
Þeir Reed hafa verið vinir og 
nágrannar um langt árabil. 

Schnabel myndskreytti verkið 
sér til skemmtunar, en fálætið 
sem Berlín mætti hefur leitt til 
þess að Reed hefur sjaldan flutt 
lög úr safninu fyrr en hin seinni 
ár, þótt álit á verkinu hafi aukist 
jafnt og þétt eftir því sem árin 
liðu og aðdáendur Reed fengu 

fjarlægð á efnið. Susan Felman, 
listrænn stjórnandi Vöruhúss 
heilagrar Önnu í New York, bauð 
Reed að flytja verkið í heild 
sinni og þá kom upp sú hugmynd 
að kvikmynda flutninginn og 
sviðsetja hann að hluta. Reed fól 
Schnaebel leikstjórnina. Kons-
ertinn var filmaður með fimm 
vélum Og fyrr á þessu ári var 
myndin frumsýnd vestanhafs og 
er nú tekin að dóla milli landa í 
Evrópu og er hvarvetna vel 
tekið. Tíminn hefur unnið með 
verkinu. Staða fíkniefnaneyt-
enda er öllum ljósari og sú 
grimmd sem verkið lýsir er 
öllum kunn. Ekki er vitað til að 
kvikmynd Shnabel hafi verið 
keypt hingað til lands, en fyrsta 
kvikmyndin sem hann leikstýrði 
var myndin Basqiat sem Sigur-
jón Sighvatsson framleiddi.
  -pbb

Berlin á tjaldi

KVIKMYNDIR Lou Reed á tónleikum í 
Höllinni FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Rokkhátíðin Eistnaflug var haldin 
á Egilsbúð, Neskaupsstað, sein-
ustu helgi. Þar komu fram margar 
af þyngri rokksveitum landsins, þ. 
á m. Innvortis, Æla, Brain Police, 
Severed Crotch, Ask the Slave, 
Mammút, Sólstafir og HAM. Stef-
án Magnússon, stofnandi og tón-
leikahaldari, segir hátíðina hafa 
farið vel fram, þrátt fyrir tals-

verða drykkju. „Þetta var bara 
rosalegt. Fullt af fólki og svaka-
legt partí. Maður er enn að vakna 
eftir þetta. Hjá HAM var troðið 
hús og algjör sprenging. Þeir voru 
frábærir og allir í skýjunum. Ann-
ars voru margar hljómsveitir að 
gera rosalega hluti. Brain Police-
tónleikarnir voru frábærir, skítur 
… það voru svo margar hljóm-
sveitir að gera frábæra hluti. Ekki 
bara mæta og detta í það heldur að 
negla tónleikana.“ Stefán segir 
það stundum loða við, en 18 ára 
aldurstakmark er á hátíðina. 
„Þetta er eiginlega bara partý. 
Svona árshátíðin hjá þessu rokk-
araliði. En mér sýnist þetta hafa 
komið mjög vel út og ef það er 
staðan þá tökum við fimm ára 
afmæli næst.“  -kbs 

folk@frettabladid.is

>SÆKIR Í ALLT GRÆNT

Minnie Driver segist sækja sérstaklega í 
grænan mat á meðgöngunni. Leikkon-
an sem komin er átta mánuði á leið 
segist aðeins hafa lyst á grænum 
mat og er búin að fylla ísskápinn 
af grænum eplum. Auk þess segist 
hún sækja í allt annað grænt, svo 
sem jello, gúrkur, grænar baun-
ir og lime sorbet, en grænu eplin 
eru þó fyrst í forgangsröðinni.

Garðar Thor Cortes situr 
fyrir svörum í breska tíma-
ritinu OK! Magazine.

Enn skín kastljós breskra fjöl-
miðla skært á tenórinn ástsæla 
Garðar Cortes. Fréttablaðið 
greindi frá viðtali og umfjöllun 
um Garðar í Hello Magazine fyrir 
skömmu og nú er það OK! Magaz-
ine sem ræðir við Garðar í nýj-
asta tölublaði sínu. Hann svarar 
ýmsum spurningum á síðu blaðs-
ins sem heitir „Idol Gossip“.

Ýmislegt forvitnilegt kemur 
fram meðal annars það að Garðar 
þolir illa þegar verið er að líkja 
honum við Pavarotti og Brad Pitt. 
Honum þykir það svo hallærislegt 
og vandræðalegt að hann roðnar 
hreinlega. Þá er Garðar spurður 
að því, ef þannig vildi til að hann 
væri þátttakandi í þáttunum „Big 
Brother“, hvaða frægu einstakl-
inga hann myndi velja með sér til 
að vera lokaður inni í húsi. Garðar 
nefnir sjónvarpsmennina Ant og 
Dec því þeir komi honum ávallt til 
að hlæja. Og svo eru það leikar-
arnir Dustin Hoffman og Robert 
de Niro því hann sé einlægur 
aðdáandi mynda þeirra og hefði 
hreint ekkert á móti því að ræða 
við þá um starf leikarans.

Og svo enn sé gluggað í hið 
ágæta spjall sem blaðið á við 
Garðar þá er hann beðinn um að 
velja milli söngkvennanna Amy 
Winehouse, Mariah Carey og 
Leona Lewis ef það væri inni í 

myndinni að syngja dúett með 
einhverri þeirra. Þessi spurning 
vefst fyrir Garðari, hann segir 
þær allar frábærar söngkonur en 
líklega yrði Lewis fyrir valinu. 
Hún sé svo góð að hún hefði hæg-
lega getað haslað sér völl á klass-
íska sviðinu. 

Og blaðamaður OK! fer um 
víðan völl. Þannig er Garðar 
spurður hvort ekki megi búast við 
því að hann fari að birtast á mynd-
um fáklæddur líkt og David Beck-
ham. Garðar, sem ávallt er hóg-

værðin uppmáluð og landi sínu til 
sóma, segir það afskaplega ólík-
legt. Menn verði að líta til þess að 
Beckham sé fyrst og fremst knatt-
spyrnumaður, frábær sem slíkur 
og stórkostlegur í sínum auka-
spyrnum. Hitt sem fylgi, einkum í 
Ameríku, sé partur af iðnaði og 
komi getu Beckhams sem knatt-
spyrnuhetju ekki við. En, nei, fólk 
skuli ekki búast við því að hann, 
Garðar Cortes, muni birtast á ljós-
myndum á G-strengnum einum 
fata. jakob@frettabladid.is

Neitar að sitja fyrir á G-streng
Menn hafa verið duglegir við að 
skrifa um kannski-óléttu leikkon-
unnar Jennifer Garner undanfar-
ið. Mönnum þar vestra finnst 
leikkonan eitthvað vera farin að 
bæta á sig og halda margir að hún 
sé ólétt að sínu öðru barni. 
Leikkonan á fyrir dótturina Violet 
með manni sínum, Ben 
Affleck. Tímaritið 
National Enquirer 
heldur því fram 
að Jennifer sé 
komin á fjórða 
mánuð og sé nú 
þegar búin að 
tilkynna sínum 
nánustu um 
óléttuna. 

Ólétt aftur

SELJA EKKI Nicole og Keith vilja ekki selja 
myndir af dóttur sinni dýrum dómum.

Nýtt lag Trentemöllers, sem spilar á Tunglinu á föstudags-
kvöld og í eftirpartíi LungA á laugardagskvöld, skýst hratt 
upp dans-vinsældalista heimsins. Lagið, sem heitir The 

White Flash, er endurhljóðblöndun af lagi Modeselektor 
og skartar Thom Yorke. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Trentemöller byggir 
á efni annarra en þegar hefur hann endurhljóðbland-
að lög frá Röyksopp, The Knife og Moby. Trente-
möller vann nýlega til verðlauna á tónlistarsíðunni 
Beatport sem besti „chillout“-tónlistarmaðurinn, 
besti raftónlistarmaðurinn og næstbesti 

„minimal“-tónlistarmaðurinn. Verðlaunin eru veitt 
af hlustendum og notendum síðunnar. 
Trentemöller hefur áður spilað hérlendis á Airwaves 

hátíðinni 2007 við góðan orðstír. Með honum á tónleikun-
um verður Kasper Björke, sem hefur unnið með FM 

Belfast og endurhljóðblandaði efni The Ting Tings sem eru 
geysivinsælir í Bretlandi um þessar mundir. Tónleikarnir á 
Tunglinu hefjast klukkan ellefu og kostar 2.500 krónur inn.

     -kbs

Trentemöller klifrar vinsældarlista

SKÝST UPP Trentemöller heitur á dansvinsældalistum. 
 MYND/ KAREN ROSETZSKY

GARÐAR CORTES Enn skín kastljós 
breskra fjölmiðla skært á Garðar Cortes 
og nú er það OK! Magazine.

Rokkarinn Ronnie Wood hefur nú 
snúið heim til Englands á ný eftir 
að hafa eytt tveimur vikum á 
sveitasetri sínu á Írlandi ásamt 
tvítugri stúlku að nafni Ekaterina. 
Ronnie hefur verið kvæntur Jo 
Wood í tuttugu og þrjú ár og hefur 
hjónabandið ætíð þótt standa 
traustum fótum. Samkvæmt dag-
blaðinu The Sun á Ronnie að hafa 
sagt hinni tvítugu Ekaterinu að 
hjónabandi hans hefði í raun verið 
lokið í mörg ár þótt hann og eigin-
konan Jo búi enn saman. 

„Ekaterina hefur kolfallið fyrir 
Ronnie. Þetta er í fyrsta sinn sem 
hún hefur haft svona sterkar til-
finningar til manns og hún segir 
að þau séu eins og hvert annað ást-
fangið par,“ sagði vinur Ekaterinu 
við The Sun. Fullorðin börn 
Ronnies hafa ákveðið að ræða ekki 
við föður sinn fyrr en hann hefur 

farið í meðferð og eru miður sín 
yfir framferði rokkarans. „Þau 
ætla ekki að tala við Ronnie fyrr 
en hann hefur farið í meðferð. Þau 
standa þétt við bakið á móður sinni 
á þessum erfiðu tímum,“ sagði 
fjölskylduvinur um málið. Það eru 
41 ár á milli Ronnies og Ekaterinu 
og því þykir málið allt hið undar-
legasta.

Miður sín yfir Ronnie

RONNIE WOOD Hefur eytt síðustu 
dögum á Írlandi í faðmi tvítugrar stúlku.

BRJÁLAÐ PARTÝ.  Mikið af fólki var á 
Eistnaflugi í ár. MYND/GUÐNÝ

AÐDÁENDUR.  Kalla mætti Eistnaflug 
árshátíð rokkara. MYND/GUÐNÝ

Sprenging frá Ham

ÍTARLEGT VIÐTAL Í OK! Garðar Thor Cortes situr fyrir svörum í breska tímaritinu OK!. 
Þar kemur fram að hann er orðinn leiður á að vera líkt við Brad Pitt og Pavarotti.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Nicole Kidman og eiginmaður 
hennar, Keith Urban, hafa víst 
afþakkað öll tilboð um kauprétt-
inn á fyrstu myndunum af 
nýfæddri dóttur þeirra, Sunday 
Rose. Parið er enn óákveðið um 
hvort þau birti yfirhöfuð ein-
hverjar myndir af dóttur sinni, en 
hafa þó ákveðið að ef þau gera 
það þá munu myndirnar ekki 
kosta neitt. „Þau vita enn ekki 
hvað þeim finnst um málið. Þau 
átta sig þó á því að það er 
gríðarlegur áhugi fyrir myndum 
af Sunday og þau eru þakklát 
fyrir það,“ sagði heimildarmaður 
um málið. Angelina Jolie og Brad 
Pitt gerðu nýverið samning um 
kaupréttinn á myndum af sínum 
börnum og mun sú fjárhæð öll 
fara til líknarmála. 

Selja ekki 
myndir af 
Sunday

„Við erum að hita upp fyrir 
danshátíðina Global Gathering,“ 
segir Kristinn Bjarnason hjá Flex 
Music. Plötusnúðurinn Adam 
Freeland mun spila á Nasa 
næstkomandi laugardagskvöld á 
vegum Flex music. Hópur 
Íslendinga er á leið til Stratford í 
Bretlandi á 
danshátíðina 
Global 
Gathering 
þann 25. júlí 
og vildi 
Kristinn koma 
fólki í rétta 
gírinn hér 
heima áður en 
flogið er utan. 

Adam 
Freeland er að 
sögn Kristins 
rokkútgáfa af 
næturklúbbaskífuþeyti. Hann 
hefur endurgert lög með Nirvana, 
Doors, Prodigy og Marilyn 
Manson svo eitthvað sé nefnt. 
„Þetta er rosalega flottur DJ, í 
raun plötusnúðaútgáfan af Justice 
og Daft Punk,“ segir Kristinn en 
Adam hefur spilað hér á landi 
þrisvar við góðar undirtektir. 
Forsala aðgöngumiða fer fram í 
versluninni Mohawks á Lauga-
vegi. 

Hitað upp fyr-
ir danshátíð

KRISTINN 
BJARNASON
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Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12

7
12

HELLBOY 2      kl. 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA      kl. 6 - 8 - 10.10

12

HELLBOY 2 kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE kl. 3.45 - 8 - 10.10
HANCOCK D HJÓÐ & MYND  kl. 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl. 3.45 - 5.50

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12

12

14

HELLBOY 2 kl. 6 - 8.30 - 10.50
MAMMA MIA kl. 6 - 8.30 - 10.50
HANCOCK kl. 10
KUNG FU PANDA ENSKT TAL kl. 6 - 8
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
7
12
12

HANCOCK kl. 6 - 8 - 10
MEET DAVE kl. 6.10 - 8.30 - 10.40
BIG STAN  kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE INCREDIBLE HULK kl. 5.30  - 8 - 10.20 

SÍMI 530 1919

FÍNASTA 
SUMARSKEMMTUN

- V.J.V., TOPP5.IS/FBL

Þau komu langt utan úr geimnumÞau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!í fullkomnu dulargervi!

Þau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS
MAMMA MÍA kl. 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 8 L

THE BANK JOB kl. 10:20 16

HANCOCK kl. 10:20 12

NARNIA 2 kl. 5:40 7

DECEPTION kl.  8 - 10 12 

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 - 8 L

WANTED kl.  10 12

HELLBOY 2 kl. 8  - 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 8 L

BIG STAN kl. 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D L

MAMMA MÍA kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
DECEPTION kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40D - 6 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

HANCOCK kl. 8 - 10:20 12 

WANTED kl. 8 - 10:20 16

NARNIA 2 kl. 5 7

DECEPTION kl. 8:10 - 10:30 14

MEET DAVE kl. 6 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6D L

WANTED kl. 8D - 10:20D 16

NARNIA 2 kl. 5:15 7

INDIANA JONES 4 kl. 8 12

THE BANK JOB kl. 10:20 16

DIGITAL

DIGITAL

FORSALA HAFIN!

Þau komu langt utan úr geimnum í fullkomnu dulargervi!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI!

* * * * Ó.H.T, RÁS 2
* * * T.V, Kvikmyndir.is
* * * L.I.B, Topp5.is/FBL

STÓRLEIKARARNIR HUGH JACKMAN OG 
EWAN MCGREGOR FARA HAMFÖRUM Í 

BESTA BESTA ÞRILLER SUMARSINS

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HELLBOY 2 -DIGITAL kl. 5.50, 8-D og 10.10-POWER 12

MAMMA MIA -DIGITAL kl. 3.40, 5.50-D, 8 og 10.10 L

HANCOCK kl. 8 og 10 12

KUNG FU PANDA -DIGITAL kl. 4-D - Íslenskt tal L

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 5 7

M Y N D O G H L J Ó Ð

POWERSÝNING
KL 10.10

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

��� - T.V, Kvikmyndir.is 

���� - Ó.H.T, Rás 2

��� - L.I.B, Topp5.is/FBL

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

„Já, þetta gæti orðið virkilega skrautlegt. Hún er 
skrautleg. Virkilega skemmtileg,“ segir Sverrir 
Stromsker, útvarpsmaður með meiru.

Miðjan er útvarpsþáttur á útvarpi Sögu – alltaf á 
miðvikudögum, í umsjá Sverris, hins eina sanna 
sem dregur ekki af sér í spurningunum til viðmæl-
enda sinna. Og útvarpshlustendur ættu að spenna 
beltin í dag því þá er það engin geðluðra sem sest í 
hljóðstúdíó til Sverris en þátturinn hefst klukkan 

fjögur.  
„Á morgun verð ég með kerlingu 

sem hefur núll álit á Útvarpi Sögu. 
Jónínu Benediktsdóttur. Sem ég kalla 
stundum Ljónynju Benediktsdóttur. 
Virkilega skelegg dama – vægast 
sagt,“ segir Sverrir og fer ekki í graf-
götur með að hann hlakkar mikið til 

að hitta Jónínu. Og lofar flug-
eldasýningu. Hann segir 

Jónínu og útvarpsstjórann Arnþrúði Karlsdóttur 
hafa eldað grátt silfur saman. Þær voru vinkonur 
og svo slettist upp á vinskapinn. „Slettist uppá vín-
skápinn,“ segir orðaleikjaséníið Sverrir. „Þær hafa 
verið að senda hvor annarri nokkrar skítugar sam-
lokur. Rennandi blautar sómasam-
lokur. Hún mun örugglega 
láta vaða. Ég hlakka til að 
heyra í henni.“

Sverrir segir að komið 
verði víða við í þessu 
spjalli hans og Jónínu. 
Telur varla hægt annað 
en koma eitthvað inn á 
Baugsmálið. En svo er 
bara að sjá til.

 - jbg

Jónína Ben gestur Stormskers

Seinasta árið hefur versl-
unum með föt og skart 
skotið upp eins og gorkúlum 
á Myspace. Þar má í raun 
finna hátt í hálfan Lauga-
veg af búðum, eins ólíkum 
innbyrðis og þeim sem þar 
starfa. Eitt eiga þær þó 
sameiginlegt: allar vörur 
eru fyrir konur.

Vintage Iceland

Hið alræmda upphaf íslenskra 
uppboðsíðna á netinu. Nú orðið að 
alvöru búð á Laugaveginum. 
Helstu vörur eru skór, notaðir sem 
nýir og er úrvalið talsvert. Systur-
síða Vintage Iceland er myspace.
com/vintage_iceland_clothing en 
þar má nálgast föt og skart. 
Vintage sérhæfir sig í vörum sem 
líta út fyrir að vera gamlar en eru 
ekki notaðar. myspace.com/
vintage_iceland

Miss Patty‘s Duo. 
Rekið af systrunum Lilju Dröfn og 
Lenu Dögg, sem báðar eru útskrif-
aðar af Handmenntabraut FB. 
Lilja er skóhönnuður, útskrifuð 
frá London Institute en Lena er 
kennari, með próf í textílmennt. 
Miss Patty‘s Duo sérhæfir sig í 
hönnun og „vintage“ auk „second-
hand“ fata. Af hönnuðum ber helst 
að nefna Tyrtu, Daggardropa og 

Lovely Do-
Over Dress-
es, en allar 
hannaðar 
flíkur eru 
einstakar 
og eru frum-
legar legg-
ings hvað 
mest áber-
andi. 
myspace.
com/miss-
pattys

Oni
Oni var lengi 
verslun á 
Laugavegin-
um. Nú er 
verslunin 
aðeins til á 
netinu, en þar 
má finna skart 
og og látlaus 
en sjarme-
randi föt. Allar 
vörur koma 
frá New York 
og er hver flík 
aðeins pöntuð 
í tveim stærð-
um. Öll verð 
eru föst. 
myspace.com/
onispace

New and vintage
Eins og nafnið gefur til kynna er 
hér um blöndu af nýju og gömlu að 
ræða, þar sem gamalt er selt á 
uppboði en nýtt á föstu verði. Þar 
má helst finna djammfatnað, 
glimmer og glans, sterka litir í 
bland við svart og hvítt. Einnig er 
mikið af skóm, léttum kápum, 
hettupeysum, háum buxum og 
bolum. Mætti segja að eitt mesta 
úrvalið á myspace sé hér. myspace.
com/new_and_vintage

Material Girl
Á þessarri síðu er boðið upp á eftir-
líkingar af hátískutöskum, líkt og 
Chanel, Luis Vuitton, Gucci og 
fleirum, fyrir þá sem ekki eiga 
fyrir merkjavörunni sjálfri. Eins 
eru boðnar Victoria‘s Secret 
snyrtivörur, sem tvær saman 
kosta 3.000 krónur. Fast verð er á 
töskunum. myspace.com/love-
4vintage

* Time to shop *
Hér má finna bland í poka, notað 
og nýtt, skó, kjóla, fylgihluti og 
fleira. Eina einkennið er óreglan 
og mætti líkja versluninni við 
Spúútnik í gamla daga eða Illgresi. 
Notað er áberandi, bæði hallæris-
legir „prom“-kjólar og seiðandi 
„sixties“kjólar. myspace.com/
timetoshop  

Brooklyn Vintage
Brooklyn Vintage er rekin af 
Mokki, íslenskri stelpu sem er 
með annan fótinn í Brooklyn. 
Helsta einkenni þessarar verslun-
ar eru klassíkskir, gamlir kjólar í 
stærðum 12-14 (40-42) og almennt 
er mikill dömubragur yfir vörun-
um. Allir kjólar eru á uppboði en 
lágmarksverð er fast. myspace.
com/brooklynvintage  

Nai nai
Nai nai sérhæfir sig í skarti, frek-
ar ódýru og gull og steinar eru 
áberandi. Þá segja þau aðalsmerki 
þeirra fljóta afgreiðslu á vörum. 
Öll verð eru mjög sanngjörn en 
lítið úrval er af kjólum og öðrum 
fatnaði. myspace.com/naimesanc-
es

Glamúr
Verslunin Glamúr er staðsett 

bæði á Laugaveginum og á netinu. 
Á myspace-síðu þeirra má helst 
finna kvenmannsföt í „goth“-stíl, 
sem eru samt kvenleg og gamal-
dags. Svart, hvítt, rautt og blátt er 
áberandi og er mesta úrvalið af 
kjólum.  myspace.com/glamur

 kolbruns@frettabladid.is 

Nýr Laugavegur á Myspace

UPPRUNALEGT. Vintage var frumkvöðull í 
myspace-verslunaheiminum. MYND/GULLI

ENDURGERÐ. Lilja Dröfn, 
skóhönnuður, selur 
breytta skó og leggings á 
Miss Patty‘s. 
MYND/EYDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR 

AF LAUGAVEGINUM 
Á NETIÐ. Hjá Oni má 
finna hversdagslegan 
en fínan fatnað.   

MYND/ONI

FJÖLBREYTT. Mikið úrval er að finna á 
New and Vintage. MYND/HILDIGUNNUR

ÖÐRUVÍSI.  Föt fyrir kjarnakonur hjá 
Glamúr.  MYND/PINUPGIRLCLOTHING 

JÓNÍNA BENEDIKTSDÓTTIR 
Ekki hefur verið kært milli 

hennar og útvarpsstjór-
ans og því sætir tíðindum 
að hún sé á leið á Sögu í 

útvarpsviðtal.

SVERRIR STORMSKER
Orðhákurinn á Sögu fær til 
sín Jónínu Ben og býst fast-
lega við því að hún muni 
láta vaða.
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Skemmtistaðurinn Organ heldur upp á eins árs afmæli 
sitt um verslunarmannahelgina. Boðið verður til 
þriggja daga veislu með mismunandi tónlistarstílum 
hvert kvöld. Á föstudagskvöldi verður rokkið í fyrir-
rúmi, á laugardeginum blanda af því sem Gylfi Blön-
dal, umsjónarmaður, kallar „hressari tónlist“, raftón-
list og annað. Á sunnudeginum verður hins vegar tekið 
því rólega með lágstemmdari listamönnum. Margar af 
helstu hljómsveitum landsins hafa þegar bókað tón-
leika. Þar má nefna Jeff Who?, sem hafa ekkert spilað 
lengi, Mínus, Diktu, Skáta, Jan Mayen, DLX ATX, Ælu, 
Evil Madness, Bjartmar Guðlaugsson, My Summer as 
a Salvation Soldier og Diversion sessions. Dagskráin 
er enn í mótun og munu fleiri bætast í þennan fríða 
flokk. Rukkað verður fyrir hvern dag fyrir sig, litlar 
1000 krónur fyrir kvöldið. Auk tónlistarveislunnar 
verður borin fram afmæliskaka á föstudeginum, grill-
að alla daga og búast má við óvæntum uppákomum í 
portinu. Það er því ljóst að Innipúkanum verður veitt 
samkeppni í ár.  -kbs  

Keppa við Innipúkann

LIFANDI Organ hefur verið leiðandi í tónleikahaldi frá opnun.     
      MYND/ORGAN

Útgáfutónleikar Groundfloor eru 
á Organ í kvöld, en plata þeirra, 
Bones, er gefin út samtímis hér 
og í Austurríki. Annar stofnandi 
hljómsveitarinnar, Haraldur 
Ægir, er í tónlistarnámi þar ásamt 
konu sinni, Hörpu, sem einnig 
syngur í bandinu. Bones hefur 
verið lengi í gerjun en hún var 
tekin upp í Gróðurhúsinu 2004. 
„Við tókum hana upp og svo fór 
hún að velkjast um í samninga-
viðræðum, bæði hérna heima og 
úti. Við vildum skoða alla 
möguleika en svo tók þetta allt 
svo langan tíma og margt 
reyndist innantóm loforð.“ sagði 
Ólafur Tómas Guðbjartsson, hinn 
stofnandi Groundfloor, en hann 
spilar á gítar og syngur. Hljóm-
sveitin gefur út sjálf. „Við 
ákváðum að gefa skít í plötufyrir-
tækin, þetta gekk allt svo hægt og 
var illa borgað.“ Ólafur lýsir 
tónlist þeirra sem mikilli 
„melankólíu“ í bland við fönk og 
djass, en hljómsveitin er talsvert 
lágstemmd. Frítt er inn á 
tónleikana í kvöld, en þeir hefjast 
klukkan níu.  -kbs   

Fagna út-
gáfu í kvöld

LOKSINS Plata Groundfloor hefur verið 
lengi í gerjun. FRÉTTABLAÐIÐ/ AUÐUNN

Aðþrengda eiginkonan Eva 
Longoria skartaði nýrri hár-
greiðslu á dögunum. Longoria 
sem hefur mikið hangið með 
Victoriu Beckham upp á síðkastið 
hefur nú fengið sér alveg eins 
hárgreiðslu og Kryddpían. Svo 
virðist sem að Victoria hafi haft 
mikil áhrif á tískuna hjá stjörn-
unum þar vestra því önnur 

vinkona Victoriu, 
Katie Holmes, 
hefur gjörbreytt 
fatastíl sínum eftir 
að hún kynntist 
Victoriu og 
skartar einnig 
sömu hárgreiðslu 

og hún. Það 
er spurning 
hvort þetta 
verði 
heitasta 
greiðslan í 
sumar?

Hermir eft-
ir Victoriu 
Beckham

Coco, unglingsdóttir söngvarans 
Stings, komst í fréttirnar fyrir stuttu 
vegna sambands síns við rugludall-
inn Pete Doherty. Um helgina 
mætti svo Coco í veislu í London 
þar sem hún drakk og skemmti 
sér hið besta ásamt stjörnum á 
borð við Mark Ronson og fyrir-
sætunni Daisy Lowe. Coco, sem er 
langt undir lögaldri til drykkju, varð fljótt 
ofurölvi og átti bágt með að halda jafnvægi 
og studdist því við vinkonu sína Pixie 
Geldolf allt kvöldið. 

Dóttir Stings ofur-
ölvi í London 

Fáðu ferskar 
íþróttafréttir á 
hverjum morgni

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

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit 

dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk 

þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.

Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna 

vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga

F
í
t
o

n
/
S
Í
A



26  16. júlí 2008  MIÐVIKUDAGUR

sport@frettabladid.is

Ellefta umferðin hófst með Reykjavíkurslag 
erkifjenda KR og Vals þar sem Íslandsmeistarar 
Valsmanna bundu endi á fjögurra leikja sigur-
göngu KR-inga með 1-2 sigri og urðu enn fremur 
fyrsta liðið til þess að skora hjá Vesturbæingum 
í 409 mínútur í deildinni. Framherjinn Björgólfur 
Takefusa hjá KR lét það þó ekki stoppa sig í því að 
skora í sjöunda leiknum í röð í deildinni.

Keflvíkingar sigruðu Framara 0-2 þar sem Þórar-
inn „bjargvættur“ Kristjánsson stóð undir nafni 
og skoraði bæði mörkin eftir að hafa komið 
inn á sem varamaður tíu mínútum fyrir 
leikslok. Keflvíkingar komumst þar með 
á topp deildarinnar í skjóli óvænts 1-2 
taps FH-inga gegn Fylkismönnum á 
heimavelli.

Fjölnir stimplaði sig enn 
frekar inn sem spútniklið 
sumarsins með 2-0 sigri  
gegn ÍA en hvorki gengur 

né rekur hins vegar hjá lánlausum Skagamönnum.
Lengi getur vont versnað eins og staða HK ber 

glögglega merki um en liðið tapaði Kópavogs-
slagnum gegn sprækum Blikum, 1-2.

Grindvík var nálægt því að landa sínum fyrsta 
heimasigri í deildinni en Þróttur jafnaði í blálokin 
og þar vð sat.

11. UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA:  HK OG ÍA Í ENN VERRI MÁLUM 

Keflvíkingar ýttu FH af toppnum
TÖLURNAR TALA

Flest skot: 21, Breiðablik
Flest skot á mark: 12, Breiðablik
Fæst skot: 3, Fram
Hæsta meðaleink.: 7,33 Fjölnir
Lægsta meðaleink.: 3,83 HK
Grófasta liðið: 19 brot, Val og FH
Prúðasta liðið: 9 brot, Kef. og Fjö. 
Flestir áhorf.: KR-Valur, 3.158
Fæstir áhorf.: Gri.-Þróttur., 744
Áhorfendur alls: 8.510

> Besti dómarinn: Tveir dómarar 
fengu átta í einkun en það voru 
nýliðarnir Valgeir Valgeirsson og 
Þóroddur Hjaltalín. Jóhannes 
Valgeirsson fékk hins vegar hæstu 
einkunnina eða níu fyrir viður-
eign KR og Vals á KR-vellinum.

Ólafur Stígsson

Helgi Sigurðsson

Hallgrímur 
Jónasson

Gunnar Már 
Guðmundsson 

(5)

Jóhann Berg
Guðmundsson (3)

Pétur Georg 
Markan

Birkir Már 
Sævarsson (2)

Guðmundur 
Kristjánsson

Scott Ramsay 
(5)

Gunnleifur Gunnleifsson (2)

Hólmar Örn 
Rúnarsson (4)

FÓTBOLTI Í gær var staðfest að Rúnar Páll Sigmunds-
son mun stýra HK út yfirstandandi tímabil 
í Landsbankadeild karla, en Rúnar Páll 
var áður aðstoðarþjálfari liðsins og 
tók við stjórnartaumunum tímabund-
ið eftir að Gunnari Guðmundssyni 
var vikið úr starfi.

„Ég hlakka bara til og er ánægð-
ur með að hafa fengið traustið frá 
stjórn félagsins til þess að halda 
áfram. HK er með frábæra stráka 
og líklega bestu aðstöðu á landinu 
og það er ekki hægt að segja nei við 
því,“ sagði Rúnar Páll sem stýrði 
HK-ingum í sínum fyrsta leik sem 
aðalþjálfari liðsins í Kópavogsslag 
gegn Breiðablik í fyrrakvöld. Blik-
arnir fóru sem kunnugt er með 2-1 
sigur af hólmi en Rúnar kvaðst þó 
hafa séð eitt og annað jákvætt í leik 
HK-liðsins þrátt fyrir tapið.

„Ég sá mikið af ljósum punkt-
um í leiknum og það verður 
bara að byggja ofan á þá auk 
þess að vinna í þeim punktum 
sem voru ekki ljósir. Það er 
annars sterk liðsheild til 
staðar hjá HK og strákarnir 
eru í fínu formi það er ljóst 
að ég er að taka við góðu 
búi frá Gunnari Guð-
mundssyni. Það þarf 

bara að halda áfram að vinna í ákveðnum 
hlutum,“ sagði Rúnar Páll sem kvað varn-

arleikinn þar vera efstan á blaði.
„Varnarleikurinn hefur ekki verið í 

lagi hjá okkur, það segir sig sjálft ef 
horft er á stigatöfluna og við erum þrátt 
fyrir það með besta markmanninn í 
deildinni. Við þurfum líka að sjá til þess 
að andlegi þátturinn sé á hreinu og að 
menn mæti tilbúnir í bæði æfingar og 

leiki. Það verður gert þessa ellefu leiki 
sem eftir eru og það er því enn nóg eftir að 

mótinu,“ sagði Rúnar Páll hvergi bang-
inn en hann er að læra íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík og stefnir á 
útskrift þaðan næsta vor.

„Þetta starf er náttúrulega 
bara íþróttafræði út í gegn, 
þjálffræði, lífeðlisfræði og 
allur pakkinn og þetta er því 
mikil áskorun fyrir mig en ég 
er fullur tilhlökkunar og mjög 
spenntur,“ sagði Rúnar Páll sem 

reiknar með því að HK-ingar 
styrki leikmannahóp sinn fljót-
lega. Sinisa Kekic verður að öllum 
líkindum fyrsta viðbótin þar á 
bæ.   - óþ 

Rúnar Páll Sigmundsson tók í gær boði HK um að stýra liðinu út sumarið:

Tek við góðu búi af Gunnari

SPENNTUR Rúnar Páll Sigmundsson 
hlakkar til þess að takast á við það 
krefjandi verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Breiðablik hefur verið á 
fínni siglingu í Landsbankadeild-
inni undanfarið þar sem nokkrir 
af yngri leikmönnum liðsins hafa 
vakið sérstaka athygli fyrir vask-
lega framgöngu. Hinn 19 ára 
miðjumaður Guðmundur Krist-
jáns son er einn þeirra.

„Þetta er bara búið að vera fínt. 
Ég var ekki með í upphafi móts og 
fór þá í lán til Hauka í 1. deildinni. 
Þar fékk ég nokkra leiki og kom 
mér í leikform sem hefur síðan 
nýst mér vel eftir að ég sneri aftur 
til Blikanna,“ sagði Guðmundur 
sem var í eldlínunni gegn HK í 
Kópavogsslagnum í fyrrakvöld 
sem Blikarnir unnu að lokum 2-1. 

„Ég skal játa það að manni líður 
kannski hálfilla að sjá HK í þeirri 
stöðu sem þeir eru komnir í en það 
breytir því ekki að það er mjög 
gaman að vinna HK. Mér fannst 
við hefðum samt átt að klára leik-
inn fyrr og mér finnst ég persónu-
lega eiga að geta gert betur,“ sagði 
Guðmundur sem er ánægður með 
spilamennsku Blikanna í síðustu 
leikjum.

„Við höfum fundið smá stöðug-
leika undanfarið eftir erfiða byrj-
un í upphafi móts og það er bara 
mjög jákvætt. Ólafur þjálfari 
hefur verið óhræddur við að gefa 
yngri leikmönnum tækifæri og ég 
kvarta alla vega ekki yfir því. 
Þetta virðist bara vera að virka og 
liðið er að spila betur saman bæði 
í vörn og sókn eftir að við ungu 
strákarnir komum inn í dæmið,“ 

sagði Guðmundur sem kvað ungu 
strákana þó vissulega njóta góðs 
af áhrifum frá og leiðsögn reynslu-

meiri leikmanna liðsins.
„Ég er náttúrlega að spila við 

hliðina á Arnari Grétarssyni og 

hann er bæði reynslumikill og 
alveg hrikalega góður og ég get 
ekki beðið um betri mann mér við 
hlið. Hann er alltaf að tala við mig 
og hjálpa mér inni á vellinum og 
það eru algjör forréttindi að spila 
með hann sér við hlið, þó svo að 
hann sé orðinn gamall og það sé 
farið að styttast í hjólastólinn hjá 
honum,“ sagði Guðmundur glett-
inn, en hann kvað samstöðuna 
innan Blikaliðsins vera mikla og 
spila inn í árangur liðsins í síðustu 
leikjum.

Góður liðsandi
„Andinn er búinn að vera mjög 
góður innan liðsins og við þekkj-
umst vel og erum allir góðir félag-
ar. Það eru náttúrulega ýmis veð-
mál í gangi eins og gengur og 
þjálfararteymið þurfti til að 
mynda að synda í sjónum í Naut-
hólsvíkinni eftir að við náðum 
góðum úrslitum í nokkrum deild-
ar leikjum í röð. Ef við hefðum 
tapað leiknum á móti HK hefðum 
við leikmennirnir þurft að taka 
sundsprett. Þetta eykur náttúr-
lega á stemninguna og pressuna á 
að vinna leiki og standa sig vel og 
er ekkert nema jákvætt. En þar 
sem við unnum leikinn gegn HK 
þá má Ólafur þjálfari nú ekki raka 
yfirvaraskegg sitt þangað til við 
töpum. Mottan er orðin ansi mynd-
arleg en ég veit samt ekki alveg 
hvort þetta sé að gera sig fyrir 
hann,“ sagði Guðmundur á léttum 
nóttum.  omar@frettabladid.is   

Forréttindi að spila við hlið Arnars
Blikinn ungi Guðmundur Kristjánsson hefur leikið vel með Kópavogsliðinu undanfarið og myndað 

skemmtilegt miðjupar með reynsluboltanum Arnari Grétarssyni. Guðmundur átti góðan leik í Kópavogs-

slagnum gegn HK og er fyrir vikið leikmaður 11. umferðar Landsbankadeildar hjá Fréttablaðinu.

EFNILEGUR Guðmundur Kristjánsson hefur slegið í gegn með Breiðablik í Lands-
bankadeildinni og virðist ná vel saman með reynsluboltanum Arnari Grétarssyni á 
miðjunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

>Atvik umferðarinnar

Ólafur Helgi Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks, var í viðtali 
við Stöð 2 sport eftir Kópavogsslaginn þegar aðdáandi 
HK lét fána félagsins skyggja á andlit þjálfarans sem brást 
reiður við og ýtti fánanum frá sér með látum.

>Ummæli umferðarinnar

Guðjóni Þórðarsyni vefst sjaldan tunga um tönn í viðtöl-
um og hann var fljótur að svara blaðamanni Fréttablaðs-
ins sem spurði þjálfarann hvort hann hefði 
eitthvað íhugað stöðu sína. „Hefur þú íhugað 
þína stöðu sem blaðamaður, hvernig er 
hún?“ sagði Guðjón og hélt áfram: „Mín 
staða er fín og mér líður ágætlega.“

FÓTBOLTI Börkur Edvardsson 
staðfesti í gær að Valur hefði 
spurst óformlega fyrir um Prince 
Rajcomar, leikmann Breiðabliks. 
„Við athuguðum stöðuna, til að 
mynda af hverju hann væri ekki 
að spila. En þetta var ekkert 
formlegt og  við treystum okkur 
heldur ekki  í  launapakkann 
hans, sem er myndarlegur,“ sagði 
Börkur sem kvað Valsmenn alltaf 
opna fyrir góðum leikmönnum.

Valur seldi Pálma Rafn 
Pálmason til Stabæk í gær og 
Birki Má Sævarsson til Brann, en 
samdi nýverið við Henrik 
Eggerts sem kom frá Fram. - hþh

Valur sýndi Prince áhuga: 

Treystu sér ekki 
í launapakkann

PRINSINN Hefur ekki komist í byrjunar-
lið Blika í síðustu tveimur leikjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gullmót Hansínu JensGullmót Hansínu Jens
Kvennamót í golfi á Kiðjabergi

GOLFKLGOLFKLÚBBUR KIÐJABERGSÚBBUR KIÐJABERGS

Gullmót Hansínu Jens, í samstarfi við 

Dýrfinnu Torfadóttur og Ófeig Björnsson,

verður haldið að Kiðjabergi 19. júlí 2008

• Í verðlaun eru glæsilegir vinningar úr smiðjum Hansínu Jens,

 Dýrfinnu Torfadóttur og Ófeigs Björnssonar

• Veitt verða verðlaun fyrir 1.-5. sæti með forgj. og fyrir besta skor án forgj. 

 Ekki er hægt að vinna bæði 1. verðlaun án forgjafar og með forgjöf

• Nándarverðlaun á öllum par 3 holum og lengsta teighögg á 11. braut

• Dregið úr skorkortum í mótslok

• Mótið er punktamót, hæst gefið forgjöf 28

• Ræst verður út af öllum teigum kl. 10:30, mæting 9.30

• Mótsgjald, 4.000 kr., innifalið súpa og brauð að leik loknum

Skráning fer fram á golf.is 
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FÓTBOLTI Norska félagið Stabæk 
hefur lengi haft augastað á Hús-
víkingnum Pálma Rafni Pálma-
syni. Í fyrrakvöld komst félagið 
loksins að samkomulagi við 
Íslandsmeistara Vals um kaup-
verð. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins nemur það tæpum 
40 milljónum íslenskra króna.

Lars Bohinen, yfirmaður knatt-
spyrnumála hjá Stabæk, telur 
kaupverðið sanngjarnt. „Þetta er 
góður samningur fyrir alla,“ sagði 
Bohinen sem vildi ekki staðfesta 
kaupverðið, frekar en Börkur 
Edvardsson, formaður knatt-
spyrnudeildar Vals. Börkur sagð-
ist þó vera sáttur.

„Við erum sáttir, en maður fær 
aldrei allt sem maður vill í lífinu,“ 
sagði Börkur en heimildir Frétta-
blaðsins herma að Valur hafi vilj-
að 40 milljónir fyrir Pálma.

Inni í samningnum var að Pálmi 
spilaði ekki með Val í gær gegn 
BATE þar sem Stabæk spilar í 
UEFA-keppninni á tímabilinu. 
Pálmi spilar með Val á 
laugardaginn gegn 
Keflavík og heldur 
svo utan til að ganga 
frá samningnum sem 
er til þriggja og hálfs 
árs. „Það verður vænt-
anlega ekkert vanda-
mál, hann er tilbúinn að 
stærstum hluta,“ sagði 
Bohinen.

Pálmi er með þessu orð-
inn einn dýrasti leikmað-
urinn sem keyptur hefur 
verið frá Íslandi. ÍBV fékk á 

bilinu 40 og 50 milljónir króna 
fyrir Hermann Hreiðarsson þegar 
hann fór til Crystal Palace árið 
1997. Um helming af því fékk ÍBV 
beint en það græddi svo á því 
hversu mikið Hermann spilaði.

Marel Baldvinsson kostaði 
Stabæk mjög nálægt 40 milljónum 
króna árið 2000 þegar það keypti 
hann frá Breiðabliki. Kaupverðið 
var lægra, en var þó nálægt 40 
milljónum með öllum bónus-
greiðslum. Stabæk hefur því keypt 
tvo af þremur dýrustu leikmönn-
um Íslands.

Hólmar Örn Eyjólfsson gekk í 
raðir West Ham frá HK fyrir 
skemmstu. Kaupverðið á honum 
fæst ekki gefið upp en það er talið 
vera á milli 30 og 40 milljóna 
króna.

Eiður Smári Guðjohnsen hefur 
tvívegis farið frá íslensku félagi í 
atvinnumennsku, fyrst fyrir lítinn 
pening frá Val til PSV Eindhoven 
og svo til Bolton frá KR. Hjá KR 
var hann á frjálsum samningi og 
því þurfti Bolton ekki að greiða 
fyrir landsliðsfyrirliðann. Eiður 
er eftir sem áður dýrasti Íslend-
ingurinn í sögunni eftir að Barce-
lona borgaði Chelsea 8,2 milljónir 

punda fyrir hann árið 2006.
Pálmi er uppalinn Hús-
víkingur en hann gekk í 

raðir KA árið 2003 og 
fór svo til Vals 2006. 

Hann bætist í stóran 
hóp Íslendinga til að 
leika með Stabæk. 
Auk Veigars, Marels 
og nú Pálma hafa 
Helgi Sigurðsson, 

Tryggvi Guð-
mundsson og 
Pétur Hafliði 
Marteinsson 

verið á mála hjá 

norska félaginu.
Bohinen segir að félagið vænti 

mikils af Pálma. „Við vonum að 
hann muni ná vel saman við Veig-
ar Pál,“ sagði Bohinen sem fékk 
góð ráð frá Veigari hvað varðar 
Pálma. „Hann sagði okkur að hann 
væri góður leikmaður.“

Bohinen segir reynsluna af 

Íslendingum vera góða og það sé 
ekki síst það sem hann og félagið 
hafa horft til þegar það ákvað að 
kaupa Pálma. „Íslensku leikmenn-
irnir eru fljótir að aðlagast og ég 
held að hann muni gera það líka. 
Hann þarf tíma til að aðlagast eins 
og allir, og hann fær hann,“ sagði 
Lars Bohinen.  - hþh

Stabæk borgar í annað sinn tæpar 40 milljónir króna fyrir Íslending: 

Pálmi Rafn einn sá dýrasti í sögunni

DÝRASTUR Hermann er dýrasti 
leikmaðurinn seldur frá Íslandi, 
ÍBV fékk um 50 milljónir króna 
árið 1997 þegar hann fór til 
Crystal Palace. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

40 MILLJÓN KRÓNA VERÐMIÐI Valur vildi fá 40 milljónir fyrir Pálma Rafn og fékk 
næstum uppsett verð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Ísland tapaði öðrum 
æfingaleiknum í röð gegn sterku 
liði Litháen í gær. Fyrri leiknum 
tapaði Ísland 115-62 en bata-
merki voru á leik liðsins í gær 
sem tapaðist 105-67 fyrir framan 
tíu þúsund áhorfendur.

Lið Litháen er meðal þeirra 

sterkustu í heimi og keyrði það 
yfir íslenska liðið í síðari hálf-
leik eftir að sá fyrri hafði verið 
nokkuð jafn.

Logi Gunnarsson skoraði 23 
stig fyrir Ísland, Jakob Sigurðar-
son fjórtán og Sigurður Þor-
valdsson tíu. - hþh

Íslenska landsliðið í körfubolta tapaði aftur stórt: 

Batamerki á leik Íslands

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar Vals 
eiga erfitt, en ekki óyfirstíganlegt, 
verkefni fyrir höndum á Vodafone-
vellinum eftir viku í forkeppni 
Meistaradeildar Evrópu. 

Liðið tapaði aðeins með tveim 
mörkum gegn BATE Borisov í 
Hvíta-Rússlandi í gær, 2-0. Bæði 
mörk Rússanna komu seint í leikn-
um eða á 73. og 78. mínútu. Það 
var Gennadi Bliznyuk sem skoraði 
bæði mörk heimamanna.

„Þetta var mjög erfiður leikur 
en við vörðumst vel. Lögðum upp 
með að liggja aftarlega, leyfa 
þeim að leika úti á velli og það 

gekk ágætlega enda fengu þeir fá 
færi. Það var svo algjör óþarfi að 
fá þessi tvö mörk á sig og fyrra 
markið var reyndar ólöglegt að 
okkar mati,“ sagði Guðmundur 
Benediktsson, framherji Vals.

„Þetta lið var svipað að styrk-
leika og við bjuggumst við. Þetta 
er hörkulið en vel hægt að vinna 
þá á heimavelli. Við getum unnið 
öll lið á heimavelli og mætum því 
til leiks nokkuð bjartsýnir,“ sagði 
Guðmundur en sigurvegari viður-
eignarinnar mætir Anderlecht í 
næstu umferð.  

 - hbg

Valur slapp ágætlega frá fyrri leiknum gegn BATE:

Getum unnið heima

STRÍÐIÐ EKKI BÚIÐ Valur tapaði fyrri orrustunni gegn BATE Borisov en Guðmundur 
Benediktsson segir stríðið ekki búið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landsbankadeild kvenna:
KR-Keflavík   4-0
Hólmfríður Magnúsdóttir, Hrefna Huld Jóhannes-
dóttir, Katrín Ómarsdóttir, Ólína G. Viðarsdóttir.
Þór/KA-Valur    1-3
Ivana Ivanovic - Margrét Lára Viðarsdóttir 2, 
Hallbera Guðný Gísladóttir.
Breiðablik-Afturelding   3-0
Fanndís Friðriksd., Jóna Hauksd., Sandra Magnús.
Fylkir-Fjölnir    2-0
Lizzy Karoly, sjálfsmark.
Stjarnan-HK/Víkingur    4-0
Inga Birna Friðjónsdóttir 2, Björk Gunnarsdóttir, 
Tinna Mark Antonsdóttir.
STAÐAN:
1. Valur 10 10 0 0 41:7 30
2. KR 10 9 0 1 31:6 27
3. Stjarnan 9 5 2 2 19:11 17
4. Breiðablik 9 4 1 4 21:17 13
5. Afturelding 9 3 2 4 5:8 11
6. Þór/KA 9 3 1 5 16:17 10
7. Fylkir 10 3 1 6 11:24 10
8. Keflavík 10 2 2 6 10:29 8
9. HK/Víkingur 10 1 3 6 10:24 6
10. Fjölnir 10 1 2 7 9:30 5

FÓTBOLTI Það er ekkert lát á góðu 
gengi Vals og KR í Landsbanka-
deild kvenna. Bæði lið unnu leiki 
sína í gær og hafa þar með 
talsvert forskot á næstu lið.

Valur sem fyrr á toppnum með 
fullt hús stiga en KR fylgir í 
humátt á eftir en KR hefur aðeins 
tapað fyrir Val í sumar. - hbg

Landsbankadeild kvenna:

Valur og KR 
á sigurbraut

GLEÐI Embla Sigríður Grétarsdóttir og 
félagar í KR fagna hér einu af fjórum 
mörkum liðsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

16.00 Út og suður  (e)

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum  (e)

17.55 Alda og Bára 
18.00 Disneystundin  Alvöru dreki, 
Sígildar teiknimyndir og Nýi skólinn keis-

arans 

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Baldni folinn  (Rough Diamond) 

20.50 Úr vöndu að ráða  (Miss Guided) 
(6:7) Gamanþáttaröð um konu sem var 
skotspónn skólafélaga sinna vegna útlits og 
óframfærni en snýr aftur sem námsráðgjafi.

21.10 Heimkoman  (October Road) 
(3:6) Bandarísk þáttaröð um ungan 
skáldsagnahöfund sem snýr aftur í 
heimahagana til að styrkja böndin við vini 
og vandamenn. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Konur í Zanskar  (Becoming 
a Woman in Zanskar) Margverðlaunuð 
frönsk heimildamynd um tvær vinkonur 
í konungsríkinu Zanskar í norðanverðum 
Himalajafjöllum. Önnur er gefin manni sem 
hún hefur aldrei hitt en hin kýs að verða 
nunna til að forðast sömu örlög.

23.20 Kastljós  (e)

23.40 Dagskrárlok

08.00 Wallace & Gromit. The Curse of 
the Were-Rabbit 
10.00 Guess Who 
12.00 American Dreamz 
14.00 Pieces of April 
16.00 Wallace & Gromit: The Curse of 
the Were-Rabbit 
18.00 Guess Who  Rómantísk 
gamanmynd með Ashton Kutcher og Bernie 
Mac í aðalhlutverkum

20.00 American Dreamz  Rómantísk 
gamanmynd með Hugh Grant og  Dennis 
Quaid í aðalhlutverkum. 

22.00 U.S. Seals 3. Frogmen 
00.00 Treed Murray 
02.00 Der Untergang  (Downfall) 

04.30 U.S. Seals 3. Frogmen 
06.00 Kicking and Screaming 

18.05 Landsbankamörkin 2008  
19.05 Gillette World Sport  Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið yfir það helsta 
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi. 

19.35 PGA Tour 2008 - Hápunktar  Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA 
mótaröðinni í golfi.

20.30 The Science of Golf  Í þessum 
þætti er farið yfir hvernig kylfingar eiga að 
æfa til að halda sér í góðri þjálfun.

21.00 Umhverfis Ísland á 80 höggum  
 Logi Bergmann Eiðsson fer Umhverfis 
Ísland á 80 höggum.

21.45 Landsbankadeildin 2008 
 Umferðir 1-11 gerðar upp í Landsbankadeild 
karla. Íþróttafréttamann Stöðvar 2 Sport fá til 
sín góða gesti.

22.45 Meistaradeildin - Gullleikir 
 Bremen -  Anderlecht 8. 12. 1993. Leikur 
félaganna Werder Bremen og Anderlecht 
í Evrópukeppni meistaraliða. Fyrirfram 
var búist með jafnri viðureign þar sem 
varnarleikurinn yrði í hávegum hafður. 
Annað kom á daginn og mörkunum rigndi 
á Weserstadion í Brimarborg.

00.30 Main Event (#11)  Á 
Heimsmótaröðinni í póker setjast keppa 
snjöllustu pókerspilarar heimsins um stórar 
fjárhæðir.

18.05 Premier League World 2008/09 
 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina í 
knattspyrnu sem hefst í ágúst. 

18.35 Football Icon  Enskur 
raunveruleikaþáttur þar sem ungir 
knattspyrnumenn keppa um eitt sæti í 
herbúðum Englandsmeistara Chelsea. 
Fjórtán voru valdir til þess að taka þátt 
í þessum vikulegu þáttum. Einn dettur 
út í hverjum þætti þar til þrír eru eftir í 
lokaþættinum. Þá velja Jose Mourinho og 
starfsmenn hans sigurvegarann sem fær 
leikmannasamning hjá Chelsea að launum.

19.25 Bestu bikarmörkin - Newcastle 
United  Bikarveisla að hætti Newcastle 
United en félagið hefur sex sinnum sigrað í 
keppninni (FA Cup).

20.20 10 Bestu - Ásgeir Sigurvinsson  
Áttundi þátturinn í þáttaröð um tíu bestu 
knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 

21.10 PL Classic Matches  Newcastle - 
Leicester, 96/97. 

21.40 Masters Football  UK Masters cup 
er vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32 lið 
skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn 
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
Ofurhundurinn Krypto, Hvolpurinn Scooby-
Doo og Tommi og Jenni.

08.10 Oprah  
08.50 Í fínu formi 
09.05 Bold and the Beautiful 
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Missing  (7:19)

11.15 Bandið hans Bubba  (1:12) 

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.55 Deep Purple 
13.50 Derren Brown - Hugarbrellur 
14.15 Grey’s Anatomy  (26:36)

15.00 Friends 
15.25 Friends 
15.55 Skrímslaspilið  (Yu Gi Oh)

16.18 BeyBlade 
16.43 Tommi og Jenni 
17.08 Ruff’s Patch 
17.18 Tracey McBean 
17.28 Bold and the Beautiful 
17.53 Neighbours 

18.18 Markaðurinn og veður 
18.30 Fréttir 
18.49 Íþróttir 
18.56 Ísland í dag 
19.04 Veður 
19.15 The Simpsons  (19:22)

19.40 Friends  (16:23)

20.05 Flipping Out  (6:7) 
Raunveruleikaþættir um Jeff Lewis sem býr 
einn, rekur sitt eigið fasteignarfyrirtæki og 
elskar hundana sína meira en mannfólkið. 

20.50 Cashmere Mafia  (5:7) Þættir um 
fjórar nánar vinkonur sem búa allar og starfa 
í New York. Á yfirborðinu virðist líf þeirra 
fullkomið en einkalífið flækist fyrir þeim. 

21.35 Medium  (15:16)

22.20 Oprah 
23.05 Grey’s Anatomy  (27:36)

23.50 Women’s Murder Club  (4:13)

00.35 Moonlight  (7:16)

01.20 I’ll Sleep When I’m Dead 
03.00 Crossing Jordan  (3:21)

03.45 Flipping Out  (6:7)

04.30 Cashmere Mafia  (5:7)

05.10 Medium  (15:16)

05.55 Fréttir 

Í sumarbirtunni lætur margt undan. Kvöldmatartíminn færist til 
eftir veðri, flyst til frá matarborðinu út á verönd eða 
út í garð. Jafnvel í kjallaratröppum geta menn 
fundið skjól í sólinni fyrir kvöldandvaranum. 
Og enginn nennir lengur að hlusta á frétta-
tímana. Helst að Gufan nái að hljóma gegnum 
amstrið. Sjónvarpsfrétttirnar víkja fyrir flestu 
öðru.

Fastir fréttatímar eru að grotna niður í áhorfi. 
Vefsækinn nútíminn getur leitað uppi fréttir frá 
mörgum fréttastofum á öllum tímum sólar-
hrings. Jafnvel bitar eins og íþróttafréttir 
kvöldfrétta Ríkissjónvarpsins eru feigir. 
Þeim er betur lætt á net jafnharðan 
svo dýrmæt samneyslan á mörkum 
kvölds- og næturdagskrár geti þjónað 
fleirum en þeim sem vilja vita um 
úrslit einhverra leika heima eða 

erlendis. Langt er síðan menn sáu að fréttatímar myndu láta undan 
enda var tilvist þeirra með of löngum fréttum ekki 

síst til þess fallin að draga sem flesta að tækjun-
um, en nú eru fréttasytrurnar orðnar svo margar 
að sjónvarpsmenn verða að hugsa sitt að nýju. 
Sjónvarps- og útvarpsfréttir á einhverjum tiltekn-
um föstum tímum eru liðin tíð, á hverfanda hveli 
og dæmdar til að detta uppfyrir. Ætla menn að 
gera eitthvað í því? Nýjar venjur heimta önnur 

vinnubrögð: frétt sem var til kl. 14 og átti að 
geyma til kvölds fer nú á net.

Heimur versnandi fer? Held ekki. 
Laust undan þvingun dagskrárstjór-
anna getur fólk snúið sér að öðru og 
þarfara. Jafnvel fengið fréttaflutning 
af lífi annarra í fjölskyldu og vina-
hópi. Talað saman.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON LAUS UNDAN OKI FRÉTTATÍMA

Að stýra fréttatímunum sjálfur

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
16.00 Vörutorg
17.00 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál, segir frábærar sögur og gefur góð ráð. 

18.30 Dynasty  Ein frægasta sjónvarpssería 
allra tíma. Blake Carrington stýrir olíufyrirtæki 
og er umkringdur konum sem eru óhræddar 
við að sýna klærnar þegar þess þarf.  

19.20 Kid Nation  (e)

20.10 Top Chef  (10:12) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir kokk-
ar þurfa að sanna hæfni sína og getu í 

eldshúsinu. Kokkarnir tólf sem hófu leik-
inn koma saman á ný og sýnd eru atvik 
sem ekki hafa sést áður í þáttaröðinni auk 
þess sem tekin eru viðtöl við keppendur og 
dómara. 

21.00 Britain’s Next Top Model  (2:12) 
Bresk raunveruleikasería þar sem leitað er 
að efnilegum fyrirsætum. Stúlkurnar eru 
sendar á dansnámskeið hjá vinsælum dans-
höfundi og fá síðan kennslu í hvernig þær 
eiga að ganga á háum hælum á tískusýn-
ingu. Þær sjö bestu fá að taka þátt í tísku-
sýningu. Í myndatökunni fær hver stúlka 
ákveðið hlutverk og það eru ekki allar sátt-
ar við útkomuna

21.50 Call Girls. The Truth  Áhugaverð 
heimildamynd sem gerð var í kjölfar þátt-
anna The Secret Diary of a Call Girl sem 
SkjárEinn hefur sýnt á miðvikudagskvöld-
um í sumar.  

22.40 Jay Leno  Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi.

23.30 Eureka  (e)

00.20 Dynasty  (e)

01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

18.00 Guess Who STÖÐ 2 
                  BÍÓ

20.05 Flipping Out STÖÐ 2

20.30 Special Unit 2 
                  STÖÐ 2 EXTRA

20.50 Úr vöndu að ráða 
            (Miss Guided) SJÓNVARPIÐ

21.00 Britain‘s Next Top
                 Model SKJÁREINN

> Hugh Grant
„Ég trúi ekki á ást við fyrstu sýn 
þó að ferill minn sem leikari 
hafi byggst upp á þeirri hug-
mynd“. Grant leikur í myndinni 
„American Dreamz“ sem sýnd 
er á stöð 2 bíó í kvöld. 

®
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SVT 1

10.00 Rapport 10.05 Himlen över Danmark 10.35 
Mitt i naturen 12.30 A Mighty Wind 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 15.00 Flyttlasset går 
15.30 Fantastiska berättelser 16.00 Lilla röda 
traktorn 16.10 Storasyster och lillebror 16.15 Bosse 
bogserbåt 16.30 Hej hej sommar 16.31 Planet 
Sketch 16.50 Det femte väderstrecket 17.00 
Blue water high 17.30 Rapport med A-ekonomi 
18.00 Uppdrag granskning - sommarspecial 
19.00 Mördare okänd 20.45 Rapport 20.55 
Sommartorpet 21.25 Packat & klart sommar 21.55 
Baronessan 22.20 Blod, svett och danska skallar 
22.45 Sändningar från SVT24

20.00 Mér finnst ...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Björk 
Jakobsdóttir, Sigríður Klingenberg, Freyja og 
vinkonur frá Danmörku.    

21.00 Vigtarráðgjafarnir 1. þáttur 
 Umsjón: Kristín V. Óladóttir. Matur, heilsa 
og hreysti.

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón:
Guðjón Bergmann. Gestur: Gunnlaugur 
Briem trommuleikari og lagasmiður.  

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

16.00 Hollyoaks  
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (21:22)

17.30 Special Unit 2  (7:19) 

18.15 Skins  (3:9)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks.
20.00 Seinfeld  (21:22) Stöð 2 Extra sýnir 
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og 
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo 
aftur um helgar. 

20.30 Special Unit 2  (7:19) Gamansamir 
bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Skins  (3:9) Bresk sería um hóp 
unglinga sem reynir að takast á við daglegt 
líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu og 
fleiri vandamála sem steðja að unglingum 
í dag.

22.00 Las Vegas  (2:19) Við fylgjumst 
með lífi og starfi öryggisvarða í Montecito-
spilavítinu þar sem freistingarnar eru 
óheyrilega margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, 
fjárglæpamenn og aðrar veikgeðja sálir. 

22.45 Traveler  (7:8) Tveir skólafélagar 
standa skyndilega frammi fyrir því að vera 
eltir af alríkislögreglunni og hafðir fyrir rangri 
sök um að hafa valdið hryðjuverkasprengju 
á safni. 

23.30 Twenty Four 3  (8:24) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

11.00 Saras køkken 11.30 DR Explorer: Klimavidner 
i Indien 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 
Nyheder på tegnsprog 13.05 Flight 29 savnes! 
13.30 SommerSummarum 15.00 Monster allergi 
15.30 Kære Sebastian 15.50 Lisa 16.00 Hjerterum 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 SommerVejret 
17.05 Hercule Poirot 18.00 Søren Ryge - Mads og 
Tove i Tim 18.30 Sommerminder 19.00 TV Avisen 
19.25 Sommervejret på DR1 19.35 Aftentour 
2008 20.00 En sag for Frost 21.40 Onsdags Lotto 
21.45 Mistænkt 3 23.30 Seinfeld

9.55 Dansefot jukeboks 10.55 Ekstremvær 
jukeboks 12.00 Sport Jukeboks 13.00 Du skal 
høre mye jukeboks 14.00 Lån meg din kone 15.20 
Sydvendt 15.50 Oddasat - nyheter på samisk 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Barne-tv 16.10 
Gnottene 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Kollektivet i Köping 17.55 Kaoskontroll 
18.25 Litt som deg 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.35 Vikinglotto 19.45 House 
20.30 I kveld 21.00 Kveldsnytt 21.15 Hva skjedde 
med Mark? 22.25 Atomspionasje: Spionen fra 
Moskva 23.15 Du skal høre mye jukeboks

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Viltu syngja minn söng?
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vasaleikhúsið heimsækir Útvarpsl.
13.15 Á sumarvegi
14.03 Bravó, bravó!
15.03 Útvarpssagan: Barnið og tíminn

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
19.40 Tónlist úr þularstofu
20.00 Leynifélagið
20.30 Tímakorn
21.10 Sólarglingur
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Pan
22.45 Svörtu sönggyðjurnar
23.30 Loftbelgur
00.07 Næturtónar

Allison fær draumsýnir 
sem hjálpa Scanlon 
að komast að því hver 
myrti auðugan eiturlyfja-
sala. Allison og Scanlon 
verða orðlaus þegar 
draumur Allison leiðir 
þau til manns sem er 
með byssukúlu fasta í 
heilanum. 

STÖÐ 2 KL. 21.25
Medium

Áhugaverð heimildarmynd sem gerð 
var í kjölfar þáttanna The Secret Diary 
of a Call Girl sem SkjárEinn hefur haft 
til sýninga. Spurt er hvers vegna, í 
þjóðfélagi þar sem allir eiga að fá jöfn 
tækifæri og konur hafa meira frelsi en 
nokkru sinni fyrr, taka margar konur 
meðvitaða ákvörðun um að selja 
líkama sinn. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Call Girls: The Truth
SKJÁREINN KL. 21.50
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LÁRÉTT
2. gleðimerki, 6. frá, 8. þróttur, 9. 
nögl, 11. voði, 12. glæsibíll, 14. yndis, 
16. hljóm, 17. titill, 18. niður, 20. á 
fæti, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. gljáhúð, 3. guð, 4. stormur, 5. 
slagbrandur, 7. hraðstreymi, 10. 
hætta, 13. útdeildi, 15. stöng, 16. 
rjúka, 19. tveir eins.
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LÁRÉTT: 2. bros, 6. af, 8. afl, 9. kló, 
11. vá, 12. kaggi, 14. unaðs, 16. óm, 
17. frú, 18. suð, 20. il, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. lakk, 3. ra, 4. ofviðri, 5. 
slá, 7. flaumur, 10. ógn, 13. gaf, 15. 
súla, 16. ósa, 19. ðð. 

GAMLA MYNDIN

„Þetta útlit? Þetta er bara 
söguleg staðreynd og ég er 
sáttur við hana. Ég held ég hafi 
aldrei verið neitt sérstaklega 
sóðalegur. Ég var ekkert mikið 
fyrir stóra hárið og glysið á 
níunda áratugnum, held ég.“

Þórarinn Eldjárn rithöfundur.

Myndin er tekin í janúar 1980.  

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1.   Keflavík.

2.   Súdans.

3.   Félags lögfræðinga.

„Við komum frá Barcelona á föstu-
daginn. Vorum að kaupa efni fyrir 
atriðið okkar á Gay Pride,“ segir 
Guðbergur Garðarsson - Beggi. 
Hann og Pacas undirbúa nú atriði 
sitt fyrir Gay Pride-gönguna af 
miklum krafti og leituðu meira að 
segja út fyrir landsteinana að efni-
við. „Við vorum bara tveir í 
Barcelona. Það var æðislegt, 30-35 
stiga hiti svo maður fór aldrei úr 
stuttbuxunum,“ segir Beggi. 

Atriði þeirra félaga verður í 
þeirra anda. „Það verður rosalega 
gleðilegt og skemmtilegt. Þetta er 
tíunda árið í röð sem að Pacas fer 
í gleðigöngu. Hann er mikil 

drottning,“ segir Beggi en þær 
turtildúfurnar munu bjóða upp á 
nokkurs konar grískt blómaþema. 
„Við fáum alla til að brosa, mikið 
af litum og blómum og góðri dans-
tónlist.“

Beggi segir ferðina til Barcelona 
hafa verið nauðsynlega. „Það var 
frábært að komast aðeins úr skar-
kalanum.“ Það er í nógu að snúast 
hjá honum og Pacasi og er sótt að 
þeim úr öllum áttum. Allir vilja 
njóta hæfileika þeirra. Innan 
skamms munu þeir hefja störf hjá 
vefsjónvarpi mbl.is og í haust 
munu þeir verða á öldum ljós-
vakans með matreiðsluþátt. -shs

Beggi og Pacas 
litríkir á Gay Pride

Hjúkrunarfræðinemanum Gunnari Péturs-
syni var hótað lífláti í gær, þar sem hann var 
við sjálfboðaliðastörf í Palestínu. Hann var 
staddur í sjúkrabíl þegar atvikið átti sér 
stað. 

Gunnari segist svo frá: „Við erum á leið-
inni í vinnuna eins og alla morgna. Við erum 
að fara í gegnum vegatálma þar sem venju-
lega eru engir hermenn en í gærkvöldi hefur 
verið eitthvað rosalegt í gangi því það var 
heill hellingur af þeim þarna. Við erum að 
drífa okkur að sinna neyðartilfelli þannig að 
við ákváðum að fara ekki í röðina heldur í 
gegnum neyðarleið. Þar erum við stoppaðir 
og einn hermaðurinn varð snarvitlaus. „Á ég 
að skjóta ykkur?“ Læknirinn segir að við 
séum að drífa okkur vegna neyðartilfellisins 
en hermaðurinn svarar. „Mér er andskotans 
sama. Ég skýt ykkur með sama móti ef þið 

reynið að vera með einhverja stæla! Ef þið 
gerið þetta aftur þá skýt ég ykkur. Ekkert 
mál, ég segi bara að ég hafi haldið að þið 
væruð Hamas eða Fatah og ég skýt ykkur. 
Ég get skotið ykkur hér og nú.“ 

Gunnar segir atvikið lýsa vel þeirri niður-
lægingu sem sjúkraliðar þurfa að þola í Pal-
estínu, þar sem fólk deyr í sjúkrabílum 
vegna sams konar tafa eða stöðvana við 
vegatálma. Hann segir ástandið þó aldrei 
hafa verið þetta slæmt áður og þetta hafi 
verið í fyrsta skipti sem hann óttast um líf 
sitt. „Það eru búnar að vera aðeins fleiri 
handtökur en venjulega. Aðeins fleiri skot-
hvellir og sprengingar á kvöldin. Herinn 
kemur inn á hverri nóttu. Palestínumenn sjá 
um löggæsluna á daginn, Ísraelsher á næt-
urnar. Maður heyrir í herþotunum fljúga 
yf ir.“ Hann segir allt í góðu með Íslendingana. 

Hann kvartar ekki. „Í fyrsta skipti 
sem mér er hótað beinu lífláti en 
þetta er eitthvað sem Palestínu-
menn ganga í gegnum á hverjum 
degi.“    -kbs

Íslenskum sjálfboðaliða hótað lífláti

NÝKOMNIR FRÁ BARCELONA Beggi og 
Pacas keyptu efni fyrir Gay pride-göng-
una í Barcelona. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÓTTAÐIST UM LÍF SITT Gunnar var 
stoppaður við störf sín af her-
manni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hljómsveitin Merzedes Club lenti 
í því á Landsmóti hestamanna 
fyrir um viku að hópur gesta tók 
sig til og púaði á hljómsveitina. 
Ekki oft sem það gerist á Íslandi 
en Egill „Gillz“ Einarsson svarar 
fullum hálsi.

„Þegar Haffi Haff fór að taka 
einhverja svona „gay-klúbba-
takta“ þá svelgdist einhverjum 
bændum á bjórnum sínum. Og, já, 
byrjuðu að púa. Þetta fór ekki vel í 
þá,“ segir Valgeir Magnússon, 
umboðsmaður Merzedes Club. 

Morgunblaðið greindi frá því í 
gær, reyndar í spurnarformi, hvað 
hafi gerst þegar hljómsveitin 
Merzedes Club var „púuð niður af 
sviðinu“ þegar hún kom fram á 
Landsmóti hestamanna sem lauk 
fyrir viku. Valgeir segir að um ein-
angraðan hóp hafi verið að ræða 
og MC hafi fallið vel í kramið 
meðal yngri gesta Landsmótsins. 
En því sé ekki að neita að ólíklegt 
megi teljast að hestamenn upp til 
hópa vilji teljast til aðdáenda 
þeirrar technó-tónlistar sem flokk-
urinn býður uppá. „Þeir kunna 
talsvert betur að meta Helga 
Björns,“ segir Valgeir.

Hljómborðsleikari MC, Egill 
„Gillz“ Einarsson, hafði nokkuð 
fyrir því að falla í kramið og fékk 
sér rándýran kúrekaklæðnað, hatt, 
köflótta skyrtu, gallabuxur og 
kúrekastígvél – sem hann hafði 
byggt á pælingum sínum á því 
hvernig kvikmyndaleikarinn 
Chuck Norris kemur honum fyrir 
sjónir. En allt kom fyrir ekki. Eða 
hvað?

„Sko, ég var nú ekki að kippa 
mér upp við það þó einhverjir 30 
til 40 sveitalúðar hefðu verið að 
púa. Leiðindahópur af „Red Necks“ 
úti í horni,“ segir Egill sem segir 
þetta eitt það allra skemmtilegasta 
„gigg“ sem hann hefur komið 
nálægt. Þeir ævintýralega flottir, 
birtust gestum á pallbílum í lög-
reglufylgd með sírenurnar á. „En 

þegar vinur minn Haffi Haff fór 
að riðlast á girðingu þá … já, fór 
það ekki vel í sveitamanninn. En 
við slógum að sjálfsögðu í gegn,“ 
segir Egill og dregur hvergi af sér: 
„Meðal þorra gesta en það voru 
einhverjir 30 gæjar með órakaðan 
pung og 50 kílóum of þungir sem 
voru með dólg. En þeir sögðu nú 
ekki mikið þegar við hittum þá. 
Grjótharðir uppí stúku en þegar 
þeir mættu Stóra G [Agli] þá var 
nú ekki uppi á þeim tippið.“

Egill segir þetta ekkert óeðli-
legt. Velgengnin á sér óvini. „Ég 
skil það vel. Ég væri sjálfur pirr-
aður. Þarna var ég, ógeðslega flott-
ur rúntandi um á 400 hestafla 
Bens, tek 150 kg í bekk … það eru 
ekkert allir sem höndla það.“

jakob@frettabladid.is

EGILL EINARSSON: TELUR SIG FÓRNARLAMB SVEITAMENNSKU

Hestamenn púuðu á 
hommatakta Haffa Haff

EGILL EINARSSON Stórglæsilegur í rándýrum kúrekafötum sínum að hætti Chucks 
Norris. Hann gefur ekki mikið fyrir það þegar púað var á hljómsveitina á Landsmóti.

HAFFI HAFF Þegar Haffi tók að riðlast á 
girðingu líkt og hann væri á teknóklúbbi 
en ekki á Hellu þá fór það ekki vel í 
hestamennina.

Eins og fram kom á vef Moggans 
í fyrradag er von á auðkýfingnum 
Roman Abramovitsj, eig-
anda Chelsea, til landsins. 
Ekki var hann kominn til 
landsins í gær þegar 
menn svipuðust um 
eftir honum en 
hann mun eiga 
fund hér með 
Ólafi Ragnari 
Grímssyni forseta 
og sagt er að hann ætli 
að renna fyrir lax á 
Íslandi enda allar 
ár kjaftfullar af 
fiski. Rökstuddur 
grunur er um 
að hann ætli til 
Vopnafjarðar til 
veiða enda eru þar tvær frábærar 
laxveiðiár: Selá og Hofsá en þar 
hafa einmitt verið við veiðar Karl 
Bretaprins og Gullbjörninn Jack 
Nicklaus.

Hljómsveitin Slugs, með Sindra 
Eldon Bjarkarson í broddi fylk-
ingar, var stödd á Vopnafirði fyrir 
skömmu og naut gestrisni Siggu 
Dóru (Sigríðar Dóru Sverrisdótt-
ur) menningarfrömuðar. Hljóm-

sveitin rótaði upp 
hljóðfærum sínum 
og græjum og lék 
að gamni sínu í 
plássinu við mikla 

ánægju viðstaddra. 
Sigga Dóra segir 
að Sigur Rós hafi 
verið á svipuðu róli 

árið 1999, komu þá 
við í Vopnafirði og urðu í kjölfarið 
heimsfrægir svo því ekki Slugs?

Vegna fréttar á þessum stað í gær 
um þyrluflug auðmanna við veiðar 
í Kjarrá vill upplýsingafulltrúi Exista 
koma því á framfæri að Lýður og 
Ágúst Guðmundssynir tengdust 
því ekki með neinum hætti. Enn 
fremur að þyrluflugið hafi hvorki 
verið á þeirra vegum, né Exista eða 
Bakkavarar. Beðist er velvirðingar 
á þessum misskilningi sem stafar 
væntanlega af því að starfsmenn 
úr fyrirtækjum þeirra bræðra voru 
á eigin vegum við veiðar í Kjarrá og 
ferðuðust á þyrlu í Baulu til að fá 
sér pylsu.   -jbg/hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er miðvikudagurinn 16. 
júlí, 199. dagur ársins.

3.45 13.34 23.20
3.01 13.18 23.33

Þá smælar heimurinn framan í þig
Við hjá Toyota erum stolt af því að hafa verið hluti af 
íslensku samfélagi í hartnær 40 ár og hlökkum til að takast 
á við verkefni morgundagsins, með bros á vör. :-)

www.toyota.is

framan í heiminn
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Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogi
Sími: 570-5070

Á vinnustað mínum starfar 
maður sem gefur sig út fyrir að 

vera mikið karlmenni. Máli sínu til 
stuðnings gortar hann oft af því að 
hafa farið í Smuguna, sálgað þar 
norskum þorski í tonnavís og vakn-
að í fangaklefum í tveimur löndum. 
Þá raupar hann oft um að fátt sé 
skemmtilegra að skjóta en sel, því 
ekki sé hægt að komast nær því að 
drepa mann. 

VERANDI íhaldssöm, kurteis og 
glaðlynd ljóska gein ég lengi fliss-
andi við grínaktuga karlmenninu. 
Ég leit á hann sem sjaldgæft en 
harðgert afbrigði mannskepnunnar 
sem ætti að meta að verðleikum. 
Ekki spillti fyrir að vinnufélaginn 
er með eldrautt hár og yfirleitt 
órakaður, þannig að ósjálfrátt varð 
mér hugsað til Eiríks rauða, bers að 
ofan í glímu við bjarndýr og rost-
unga í grænlenskum frera fyrir 
þúsund árum. Þessi tálsýn hélst 
ólöskuð þar til karlinn í krapinu tók 
sig til og reif hana niður í nokkrum 
snaggaralegum atrennum. Í vor 
mætti sá rauði í vinnu með þrútin 
augu og þrálátan hnerra. Spurður 
hvað amaði að svaraði heljarmenn-
ið: „Ég er mbeð frjókobnaobnæmi.“ 
Jæja, forherti smugufarinn þolir 
ekki gras, hugsaði ég með mér og 
horfði á karlmennsku hans rýrna 
með hverri lóritíntöflunni sem 
hann stakk upp í sig. Hins vegar 
rak ég mig á að undir okkar gulu 
sól er algengt að ofurmenni séu 
veiklunduð fyrir því sem grænt er; 
það er stigs- en ekki eðlismunur á 
kryptóníti og grasi. 

SÁ jarpi launaði mér hins vegar 
meðvirknina með því að afhjúpa 
blekkinguna enn frekar. Hann kom 
í vinnuna á hjóli. Fyrir það fyrsta á 
maður eins og hann að vera á dæld-
uðum pallbíl, sem eyðir svo miklu 
bensíni að hann kemst varla á milli 
bensínstöðva. En ekki nóg með að 
hann færi ferða sinna eins og kerl-
ing með áhyggjur af línunum held-
ur þurfti hann líka að detta og 
brjóta á sér höndina á leið í vinnu.

KYNNI mín af rauðhærða rost-
ungabananum gerðu mér grein 
fyrir því að væntingar mínar um 
karlmennsku geta verið óraunhæf-
ar. Mér varð hugsað til þess þegar 
ég flissaði að sveittu gríni Geirs 
Haarde um að þótt maður gæti ekki 
alltaf farið með sætustu stelpuna 
heim af ballinu væri hægt að finna 
eitthvað sem gerði sama gagn. Ég 
hef áttað mig á því að hann hefði 
aldrei lagt í að bjóða sjálfur upp 
flottasta kostinum af ótta við höfn-
un. Hins vegar sé ég að kolleggi 
hans Björn þorir að minnsta kosti 
að bjóða því flottasta upp í dans þótt 
hann viti vel að fyrstu danssporin 
verði ekki  stigin alveg strax. Svona 
svo notað sé líkingamál Geirs.  

Rostungabanar 
og evra


