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VEÐRIÐ Í DAG

Í fullkomnu óttaleysi
„Nú eru nefnilega úr gildi gengin 
þau ævafornu sannindi að við 
ekkert séu yfirvöld jafn hrædd og 
sína eigin þegna,“ skrifar Einar Már 
Jónsson. 

Í DAG 16 

Fullt af eldmóði
Ungt listafólk heldur 
listahátíðina Eldur í 
Húnaþingi í vikunni.

TÍMAMÓT 18

Masterklass

Girnileg nýjung 
með 2 í pakka.

Fæst í næstu verslun.

Meistara-
 flokkssúpur

Nýjung

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

Þú færð                á öllum
þjónustustöðvum N1
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SALÓME RANNVEIG GUNNARSDÓTTIR

Naggrísir flottur réttur í 
fjallaþorpum Ekvador
• ferðir • bílar • sumar

          Í MIÐJU BLAÐSINS

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

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Salóme Rannveig Gunnarsdóttir lasem sjálfb

Tölvukennari í fjallaþorpi

Salóme klædd í þjóðbúning Ekvador. Hún kenndi eina fimm mánuði í litlu fjallaþorpi þar.  
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

YNGRA BROTAJÁRNTæplega átta 
þúsund bílar fara árlega í brotajárn hér á landi og bíl-arnir sem fargað er verða sífellt yngri.

BÍLAR 2

Á FRAMANDI SLÓÐUMThe Big Five-maraþonið er maraþon sem hlaupið er í þjóðgarði í Suður-Afríku innan um villt dýr.
FERÐIR 4

Dugguvogi 2 /Simi 557 9510 / patti.is

Komdu á vinalegu húsgagna lagersölunaAlmennur opnunartími
Almennur opnunartímiMán - Föstudagar 09 - 18

Mán - Föstudagar 09 - 18

Út með gamalt     Út með gamalt     
Inn með nýttInn með nýtt

DAGUR KÁRI PÉTURSSON

Átta ára 
ferli að ljúka
Tökum á The Good Heart lokið

FÓLK 22

Mikill heiður
Ólöf Arnalds er 
fyrsti Íslendingur-
inn sem býðst að 
fara á tónlistarráð-
stefnuna World 

Music Expo.
FÓLK 24

BÍLAR Átta þúsund voru settir í 
úrvinnslu á síðasta ári. Bílar sem 
settir eru í brotajárn eru sífellt 
yngri, en árið 2007 var meðalald-
ur úrvinnslubíla 13,88 ár. Árið 
2005 var meðalaldur bíla sem 
fóru í brotajárn 14,53 ár. 

Sé litið til bílasölu á síðustu tíu 
árum má ætla að árið 2020 verði 
um 16 þúsund bílum fargað á ári. 
Bílasala hefur aukist um 97 
prósent á tíu árum, en árið 1997 
voru 12.551 ökutæki nýskráð hér 
á landi. Árið 2007 voru nýskráð 
ökutæki hins vegar 24.800 talsins.

Ef miðað er við meðalaldur 
úrvinnslubíla í fyrra má gefa sér 
að flestir þeirra hafi verið af 
árgerð 1994, en það ár voru þó 
einungis nýskráðir hér á landi 
6.710 bílar.

Stærstur hluti úrvinnslubíla er 
seldur í brotajárn eftir að búið er 
að taka úr þeim seljanlega 
varahluti. - tg / sjá Allt

8.000 bílum fargað í fyrra:

Sífellt yngri bíl-
ar í brotajárn

BRAGGAR Á FERÐ „Hálendisvegirnir eru erfiðir þessum bílum,“ sagði Daninn Peter þegar ljósmyndari Fréttablaðsins hitti hann á 
Víðistaðatúni í Hafnarfirði í gær. Hópur erlendra ferðamanna ferðast um þessar mundir um landið á Citroën-bröggum. 

FÓLK „Þetta er mun meira 
framandi en ég bjóst við. Ég hélt 
að borgin væri vestrænni. Þetta 
er svona eins og 
úr 1001 nótt; 
slöngur, apar og 
eyðimerkur-
stormar,“ segir 
Gísli Örn 
Garðarsson 
leikari. Gísli er 
staddur í 
Marokkó þar 
sem tökur 
hófust á næstu 
stórmynd framleiðandans Jerry 
Bruckheimers í gær. Myndin 
heitir Prince of Persia: The Sands 
of Time og fer Gísli með eitt af 
aðalhlutverkunum. 

Með önnur aðalhlutverk í mynd-
inni fara Jake Gyllenhaal, Ben 
Kingsley og Alfred Molina. Gísli 
verður við tökur með hléum fram 
í nóvember. - shs / sjá síðu 30

Gísli Örn Garðarsson:

Kominn í faðm 
Bruckheimers

GÍSLI ÖRN 
GARÐARSSON

VIÐSKIPTI Forskot þjóðarinnar liggur 
í nýtingu náttúruauðlinda segja 
þingmennirnir Bjarni Benedikts-
son og Illugi Gunnarsson. Í opnu-
viðtali í Markaðnum segja þeir 
minna bera í milli stjórnarflokk-
anna í stóriðjumálum en margir 
vilji halda. Þeir viðurkenna að hér 
hafi verið gerð mistök í hagstjórn, 
svo sem með skorti á stuðningi við 
stefnu Seðlabankans.

Illugi og Bjarni segja áhrif spá-
kaupmennsku með svonefnd krónu-
bréf skaðleg fyrir hagkerfið hér. 
„Við verðum að komast út úr þeim 
vítahring og fá þess í stað erlenda 
fjármuni í formi langtímafjárfest-
inga. Ég tel að peningamálastefna 
Seðlabankans hafi lent í miklum 
ógöngum,“ segir Illugi og kveður þá 
stöðu að stýrivextir Seðlabankans 

séu nú fyrst og fremst notaðir til að 
hafa áhrif á gengi krónunnar kalla á 
endurmat peningamálastjórnarinn-
ar. „Auðvitað er hægt að stöðva 
verðbólgu með því að drepa hag-
kerfið með vöxtum en það er ekki 
ásættanleg niðurstaða.“

Þingmennirnir leggja áherslu á 
mikilvægi þess að sýna megi fram á 
að íslenskt hagkerfi horfi ekki fram 
á langvarandi stöðnunarskeið. „Við 
hljótum í þessu tilliti að horfa til 
nýtingar náttúruauðlinda okkar, því 
þar höfum við sannanlega forskot á 
aðrar þjóðir,“ segir Bjarni. Þá bend-
ir Illugi á að sigli landið inn í mikla 
kreppu sé sú hætta fyrir hendi að 
alþjóðlegir lánveitendur ákveði að 
lána ekki íslenskum bönkum.

Bjarni og Illugi kalla á næstu 12 
til 18 mánuðum eftir sameinuðu 

átaki til að taka á þeim vandkvæð-
um sem hér plaga efnahagslífið, þar 
sem Seðlabanki og ríkisstjórn geri 
sitt, bankarnir gætu létt á hagkerf-
inu með stofnun erlendra dótturfé-
laga, atvinnurekendur stilli verð-
hækkunum í hóf og 
verkalýðshreyfingin sýni áfram 
ábyrgð.

Umræðu um gjaldmiðil í stað 
krónunnar segja þeir eðlilega í ljósi 
mikilla sveiflna hennar. Takist ekki 
að hemja þær segir Illugi ljóst að 
skoða verði aðrar leiðir. Bjarni 
segir að viðurkenna verði hvað 
óstöðugleiki krónunnar valdi mikl-
um vandkvæðum. Hann segir vafa-
samt eins og málum sé komið að 
kostir sjálfstæðrar myntar vegi 
upp ókostina af sveiflum hennar.  

 - óká/bih / Sjá Markaðinn

Vítahring krónu-
bréfa þarf að rjúfa
Hjálpa þarf Seðlabankanum að búa til aðstæður þar sem hægt er að lækka vexti, 

segja tveir þingmenn Sjálfstæðisflokks. Nýtingu náttúruauðlinda segja þeir geta 

orðið til að skapa traust á hagkerfinu. Krónan ónýt verði hún ekki hamin.

LÍTIL VÆTA   Í dag verður suðaustan 
3-8 m/s en stífari SV- og V-til. Bjart 
NA- og A-til og þurrt að mestu. Dá-
lítil rigning eða súld SV- og V-lands. 
Hiti á bilinu 12-20 stig, hlýjast á 
norðaustanverðu landinu.
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Toppliðin á sigurbraut 
Valur og KR þurftu að hafa fyrir 

þremur stigum í 
Landsbankadeild 
kvenna í gærkvöldi 
en voru sem fyrr á 

sigurbraut. 
ÍÞRÓTTIR 26
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Meistara-
 flokkssúpur

Masterklass

Nýjung

Girnileg nýjung – 2 í pakka.
Tilvalið í ferðalagið.

UMFERÐIN „Við viljum sjá gang-
brautamerkingar á þeim stöðum 
þar sem fólk er leitt yfir götuna í 
íbúðahverfum,“ segir Guðbrandur 
Sigurðsson, aðalvarðstjóri umferð-
ardeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu.

Stefna borgaryfirvalda hefur 
verið að fækka gangbrautum og 
beina gangandi vegfarendum yfir 
götur á hraðahindrunum. Gang-
brautir skapi „falskt öryggi“ fyrir 
vegfarendur.

En því hefur einnig verið haldið 
fram að hraðahindranir, hvítköfl-
óttar að hluta, blekki gangandi 
vegfarendur, svo þeir hagi sér 
eins og um gangbraut sé að ræða. 
Það geri ökumenn hins vegar 
ekki.

„Það er verið að segja börnum 
og unglingum og öðrum sem þurfa 

að komast leiðar sinnar að þarna 
eigi að ganga yfir. Þá þarf að 
merkja þetta sem gangbrautir og 
upplýsa ökumenn um að mögu-
leiki sé á gangandi vegfarendum,“ 
segir Guðbrandur.

Ökumönnum ber ekki skylda til 
að stansa við þessar gönguleiðir, 
nema þær séu merktar sem gang-
brautir. Því er ekki hægt að sekta 
þá fyrir að stoppa ekki.

Guðbrandur rifjar upp að áður 

hafi gangbrautir verið við stofn-
brautir. Eftir að hætt var við það, 
hafi slysum á gangandi vegfar-
endum fækkað og séu orðin afar 
fátíð. Hins vegar þurfi eitthvað að 
koma í staðinn fyrir gangbrautir 
yfir aðalæðarnar, svo sem göngu-
brýr eða undirgöng.

Spurður hvort núverandi hraða-
hindranastefna borgarinnar sé þá 
ekki versti hugsanlegi kosturinn, 
að hans mati, segir Guðbrandur:

„Veghaldari og sveitarfélagið 
hefur ákveðin rök fyrir sínu máli. 
[...] En mín skoðun er sú að það 
eigi að upplýsa ökumenn um gang-
brautarrétt þar sem það á við. 
Gangbraut á, í mínum huga, vel 
við í kjarna íbúðahverfa þar sem 
er akrein í hvora átt og tiltölulega 
lítil umferð.“

 klemens@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Georg Eiður, ertu ekki svolítið 
bráður í lund við veiðarnar?

„Nei, en manni getur auðvitað orðið 
heitt í hamsi þegar vel veiðist í góðu 
veðri!“

Georg Eiður Arnarson veiddi 160 lunda 
á þremur tímum í Vestmannaeyjum um 
daginn. Hann segist njóta sín best með 
lundanum.

Vill fá gangbrautir 
aftur í íbúðahverfi
Aðalvarðstjóri umferðardeildar telur að best fari á því að gangbrautir leiði fólk 

yfir götur í íbúðahverfum. Borgin hefur fækkað þeim að undanförnu og sett 

hraðahindranir í staðinn. Ökumönnum ber ekki skylda til að stoppa við þær.

Það er verið að segja 

börnum og unglingum 

og öðrum sem þurfa að komast 

leiðar sinnar að þarna eigi að 

ganga yfir.

GUÐBRANDUR SIGURÐSSON
AÐALVARÐSTJÓRI UMFERÐARDEILDAR

LÖGREGLUMÁL Íbúðarhúsið að Holti 
í Stokkseyrarhreppi skemmdist 
talsvert í eldsvoða í gærdag. 

Slökkvilið Árnessýslu var 
kallað út vegna brunans um 
klukkan tvö í gærdag og þegar á 
staðinn var komið logaði eldur á 
neðstu hæð hússins. Slökkvilið 
Þorlákshafnar var kallað út til að 
aðstoða slökkvilið Árnessýslu. 

Fjórir reykkafarar fóru inn í 
húsið til þess að tryggja að það 
væri mannlaust. Greiðlega gekk 
að slökkva eldinn. Húsið skemmd-
ist talsvert bæði vegna elds og 
reyks. Upptök eldsins eru ókunn. 

 - þeb

Hús í Stokkseyrarhreppi:

Skemmdist tals-
vert í eldsvoða

DÓMSMÁL Fyrirtaka verður í 
skatt svikamáli Jóns Ólafssonar í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. 
Dómari mun þá taka ákvörðun um 
það hvort Sigurður G. Guðjóns  son 
fær að verja Jón. Jón hugðist láta 
Sigurð og Ragnar Aðalsteinsson 
verja sig, en saksóknari fór fram 
á það við þingfestingu ákærunnar 
að Sigurður viki sem verjandi, þar 
sem hann kynni að verða kallaður 
til sem vitni.

Jón er ákærður fyrir að hafa 
svikið alls um 360 milljónir króna 
undan skatti. Með honum eru 
ákærðir þrír menn sem störfuðu 
hjá Norðurljósum og undir fyrir-
tækjum þeirra.  - sh

Skattsvikamál Jóns Ólafssonar:

Ákvarðað um 
Sigurð G. í dag

JÓN ÓLAFSSON SIGURÐUR G. 
GUÐJÓNSSON

HRAÐAHINDRUN EÐA GANGBRAUT? 
Hefðbundnum gangstéttum fækkar og í 
staðinn koma hraðahindranir, sem fólki 

er ætlað að ganga yfir.
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ÚTIVIST Gistirými á Laugaveginum 
er meira og minna fullbókað í júlí 
að sögn Páls Guðmundssonar, 
framkvæmdastjóra Ferðafélags 
Íslands.

Sex til átta þúsund manns ganga 
Laugaveginn ár hvert, að meiri-
hluta erlendir ferðamenn. „Það er 
mjög mikil aðsókn á Laugaveginn í 
sumar,“ segir Páll. „Áhugi á hálend-
isferðum eykst jafnt og þétt og það 
er ánægjuleg þróun en um leið þarf 
að bæta aðstöðuna til muna.“

Páll segir alla velkomna í göngu 
Laugavegarins. „Skálar okkar og 
önnur aðstaða takmarka hversu 
margir komast að en tjaldstæði við 
skálana eru vel nýtt.“

Sextíu til sjötíu manns geta gist í 
hverjum skála Ferðafélagsins á 
gönguleiðinni nema í skálanum að 

Emstrum sem hýsir fjörutíu. Verið 
er að byggja nýja skála við Álfta-
vatn sem bætast munu við.

„Á öllum stöðum er hreinlætis-
aðstaða með vatnssalernum og 
sturtu,“ segir Páll. „Við höfum 
krafist lágra  aðstöðugjalda sem 
duga þó varla til þess að halda 
þjónustunni við.“

Páll segir félagið ekki aðhyllast 
viðhorf sem ríki víða erlendis þar 
sem takmörk eru sett á fjölda 
ferðamanna sem leyft er að fara 
vinsælar gönguleiðir.

„Við viljum ekki takmarka 
aðgang að náttúruperlum heldur 
leggjum við áherslu á að byggja 
upp og bæta aðstöðuna.“  - ht

Áhugi á fjallaferðum eykst og mörg þúsund manns ganga Laugaveginn í sumar:

Gistirými nær fullbókað í júlí

LAUGAVEGURINN GENGINN Gönguleiðin 
frá Landmannalaugum yfir í Þórsmörk er 
ein sú vinsælasta um íslensk öræfi. 
 MYND/FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur um farbann yfir pólskum 
manni sem var dæmdur fyrir 
nauðgun í júní síðastliðnum. 
Hann verður því í farbanni þar til 
Hæstiréttur dæmir í máli hans, 
en ekki lengur en til 31. október.

Maðurinn var dæmdur í þriggja 
ára fangelsi hinn 13. júní fyrir að 
hafa nauðgað konu á klósetti á 
Hótel Sögu árið 2007. Í dómi 
kemur fram að hann búi hjá 
pólskri móður sinni á Íslandi en 
hafi hug á að leita meðferðar 
geðlæknis í Póllandi því of dýrt 
sé að leita til læknis hér á landi. 

 - þeb

Dæmdur fyrir nauðgun: 

Farbann yfir 
Pólverja staðfest

LÖGREGLUMÁL Par á þrítugsaldri var 
í fyrradag stöðvað af lögreglunni á 
Suðurnesjum með 180 grömm af 
hassi meðferðis sem ætlað var til 
sölu. Auk eiturlyfjanna var parið 
með fjögurra mánaða dóttur sína í 
fjölskyldubíl sínum. 

Parið gisti fangageymslur lög-
reglunnar um nóttina og í samráði 
við barnaverndaryfirvöld segir lög-
regla að ákveðið hafi verið að litla 
stúlkan yrði ásamt móðurinni í klefa 
og var hann hafður opinn. Hún hafi 
ekki verið grunuð um að vera undir 
áhrifum fíkniefna. Lögreglan segir 
föðurinn grunaðan um akstur undir 
áhrifum vímuefna. Hann hefur áður 
komið við sögu lögreglu. 

Lögreglan segir það ekki eins-
dæmi að börn þurfi að fylgja for-
eldrum sínum í fangaklefa líkt og í 

þessu máli. Slíkt sé þó sjaldgæft og 
telji lögreglan enn sem komið er 
ekki þörf á sérstökum útbúnaði 
vegna þessa. Búist sé við því að 
barnaverndaryfirvöld fylgist með 
líðan barnsins líkt og venja sé. 

Fjölskyldunni var sleppt að lokn-
um yfirheyrslum rétt eftir hádegi í 
gær. Málið er í rannsókn.  - kdk 

Par á Suðurnesjum handtekið með hass í bíl:

Kornabarn gisti ásamt 
foreldrum í fangaklefa

FANGAKLEFI Lögreglan á Suðurnesjum 
segir það stöku sinnum koma fyrir að 
börn þurfi að fylgja foreldrum sínum í 
fangakelfa.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJARAMÁL Flugfreyjufélag 
Íslands skrifaði í gær undir 
nýjan kjarasamning við Ice-
landair. Fyrri samningur var 
felldur af félagsmönnum. 

„Þetta er töluverð breyting 
frá þeim samningi sem var 
felldur. Breytingin er kannski 
einna helst sú að það er minna 
um hagræðingarákvæði og 
áhersla er lögð á að hækka 
vaktaálagið,“ segir Sigrún 
Jónsdóttir, formaður Flug-
freyjufélags Íslands. Nýi 
samningurinn verður kynntur 
fyrir félagsmönnum í fyrramál-
ið og kosið verður um hann á 
morgun og föstudag.  - þeb

Flugfreyjur og Icelandair: 

Skrifuðu undir 
nýjan samning

FLUGFREYJUR OG FLUGÞJÓNAR Flug-
freyjufélag Íslands skrifaði í gær undir 
nýjan kjarasamning. Samningurinn verð-
ur kynntur félagsmönnum á morgun. 

INDLAND, AP Indlandsstjórn stóðst 
vantrauststillögu, sem lögð var 
fram á þingi í gær. Tillagan var 
felld með 275 atkvæðum gegn 
256.

Stjórnin getur því ótrauð 
haldið áfram að ljúka við gerð 
samnings við Bandaríkin um 
alþjóðlegt eftirlit með starfsemi 
kjarnorkuvera landsins. Í 
staðinn ætla Bandaríkin að 
útvega Indverjum kjarnorku-
eldsneyti og tækjabúnað, sem 
þeim hefur verið neitað um 
vegna leyndar sem hvílt hefur 
yfir kjarnorkuvinnslunni.

Mikil spenna hefur verið í 
indverskum stjórnmálum vegna 
samningsins, sem sumir segja 
tengja Indland of nánum böndum 
við Bandaríkin. - gb

Vantrauststillaga felld:

Indlandsstjórn 
stóðst áhlaup

Fundu amfetamín í Háaleiti 
Lögregla fann rúmlega 60 grömm 
af amfetamíni við húsleit í gær. 
Húsleitin var gerð með aðstoð 
fíkniefnaleitarhunds í húsi í Háaleit-
ishverfi á mánudagskvöld. Karlmaður 
á fimmtugsaldri var handtekinn á 
staðnum. Hann hefur áður komið við 
sögu lögreglu. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

Íslenskt vatn í vodka
Bæjarráð Fjarðabyggðar hefur staðfest 
samning við fyrirtækið Iceland Water 
um að kaupa vatn af Vatnsveitu Reyð-
arfjarðar. Málið er enn á tilraunastigi 
en fyrsti farmurinn fór út til Bretlands 
á dögunum samkvæmt fréttavefnum 
austurglugginn.is. Vatnið á að nota í 
framleiðslu á vodka.

FJARÐABYGGÐ
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

160,5394
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 78,83  79,21

157,96  158,72

125,41  126,11

16,807  16,905

15,589  15,681

13,245  13,323

0,7408  0,7452

129,09  129,85

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

HEILBRIGÐISMÁL „Læknar og hjúkr-
unarfræðingar eru lögum sam-
kvæmt tvær jafngildar stoðir heil-
brigðisþjónustunnar og hvorug 

stendur faglega 
ofar hinni,“ segir 
Elsa B. Frið-
finnsdóttir, for-
maður Félags 
íslenskra hjúkr-
unarfræðinga.

Samningur 
Læknafélags 
Íslands og heil-
brigðisráðherra 
um þjónustu 
heimilislækna 
utan heilsu-
gæslustöðva 
gerir ráð fyrir að 
á heimilislækna-
stöð starfi hjúkr-
unarfræðingur 
og aðrir heil-
brigðisstarfs-
menn eftir atvik-
um. 
Heimilislæknir 

beri ábyrgð á störfum sem starfs-
menn annast í hans nafni.

 „Við teljum að þetta samrýmist 
ekki nýjum lögum um heilbrigðis-
þjónustu sem voru sett á síðasta 
ári,“ segir Elsa.

Guðlaugur Þór Þórðarson heil-
brigðisráðherra hefur lýst yfir að 
stefnt sé að svipuðum samningum 
við sjálfstætt starfandi hjúkrunar-
fræðinga.

„Ég velti fyrir mér hvort þá sé 
verið að tala um heilsugæslustöðvar 
sem starfa undir verksviði og stjórn 
hjúkrunarfræðinga sem síðan gætu 
ráðið til sín lækni.“

Elsa neitar þó að slíkir samningar 
við félagið séu í burðarliðnum. „Við 
erum að vinna að samningi við ráðu-
neytið um sérhæfða hjúkrun í 
heimahúsum en hugmyndir um 
rekstur sjálfstæðra heilsugæslu-
stöðva hafa ekki verið ræddar.“

Elsa segist þó fagna slíkum hug-
myndum. „Ég vil alls ekki útiloka að 
gera slíka samninga en þá þarf að 

gæta þess að virðing sé borin fyrir 
sérhæfni annarra heilbrigðis-
stétta.“

Elsa bendir einnig á að þrátt fyrir 
að verkefni heilbrigðisstétta skarist 
vissulega á heilsugæslustöðvum 
hafi hjúkrunarfræðingar þar verið 
leiðandi í heilsuvernd og sinni veiga-
miklum verkefnum á borð við ung-
barnavernd.

Guðlaugur Þór Þórðarson heil-
brigðisráðherra segir ljóst landslög-
um samkvæmt að hjúkrunarfræð-
ingar beri faglega ábyrgð á hjúkrun. 
Því standi ekki til að breyta. 

„Læknar geta ráðið til sín starfs-
fólk en það breytir því ekki að það 
eru hjúkrunarfræðingar sem bera 
faglega ábyrgð á hjúkrun,“ segir 
Guðlaugur.  helgat@frettabladid.is

Telja störf á ábyrgð 
lækna ekki standast
Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telur að ákvæði um að heimilis-

læknar beri ábyrgð á störfum hjúkrunarfræðinga samrýmist ekki lögum. Heil-

brigðisráðherra segir að hjúkrunarfræðingar beri faglega ábyrgð á hjúkrun.

ELSA B. 
FRIÐFINNSDÓTTIR

GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON 

Ég vil alls ekki útiloka að 

gera slíka samninga en 

þá þarf að gæta þess að virðing 

sé borin fyrir sérhæfni annarra 

heilbrigðisstétta.

ELSA B. FRIÐFINNSDÓTTIR
FORMAÐUR FÉLAGS ÍSLENSKRA HJÚKRUN-
ARFRÆÐINGA

HEILSUGÆSLA Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að verkefni heil-
brigðisstétta skarist á heilsugæslunni en hjúkrunarfræðingar leiði heilsuvernd.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FORSETI Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, mun verða við-
staddur lokaathöfn Ólympíuleik-
anna í Kína 24. ágúst.

Íþrótta- og Ólympíusamband 
Íslands bauð forsetanum til Kína, 
sem og forseti Kína, Hu Jintao. 
Ólafur Ragnar mun heimsækja 
íslenska íþróttafólkið á leikunum, 
en hann er verndari Íþrótta- og 
Ólympíusambandsins.

Stjórnvöld í Kína hafa verið 
harðlega gagnrýnd af ýmsum 
mannréttindasamtökum víða um 
heim í undirbúningi Ólympíuleik-
anna. Þau hafa sett strangar regl-
ur um hverjir mega og mega ekki 
vera viðstaddir leikana. Meðal 

þeirra sem er það óleyfilegt eru 
geðfatlaðir.

Þá hafa mótmæli gegn yfirráð-

um Kínverja í Tíbet verið brotin 
harkalega á bak aftur af kínversk-
um stjórnvöldum. Blátt bann er 
lagt við alls kyns mótmælum við 
leikana.

Frá Kína liggur leið forseta 
Íslands til Dakka, höfuðborgar 
Bangladess, þar sem Ólafur Ragn-
ar verður ræðumaður á alþjóðlegu 
þingi um loftslagsbreytingar, 
gróðurfar og hækkun sjávar-
borðs.

Þingið sækir fjöldi vísinda-
manna, sérfræðinga og áhrifa-
fólks í alþjóðlegri stefnumótun. 
Íslenskir sérfræðingar og vísinda-
menn verða á meðal þátttakenda. 

 - kóp

Ólafur Ragnar Grímsson forseti verður viðstaddur lokaathöfn Ólympíuleikanna:

Forseti Íslands fer til Kína

TIL KÍNA Ólafur Ragnar mun heimsækja 
íslenska íþróttafólkið sem keppir á 
leikunum. 

VEÐURSPÁ
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London
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San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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FLOTTAST Á 
AUSTURLANDI  
Horfur eru á dálítilli 
rigningu eða súld 
á sunnan og vest-
anverðu landinu í 
dag og skúrum á 
köfl um þar á morg-
un. Þurrt að mestu 
annars staðar en 
horfur eru á þurru 
veðri á landinu öllu 
á föstudag. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

NEPAL, AP Maóistar, stærsti 
stjórnmálaflokkur Nepals, 
tilkynntu í gær að þeir hygðust 

ekki taka þátt í 
stjórnarmyndun 
eftir að 
forsetafram-
bjóðandi þeirra, 
Ramraja Prasad 
Singh, beið 
ósigur í 
kosningu 
Nepalsþings í 
fyrradag.

Nepalskra 
stjórnmálaflokka bíður erfitt 
verkefni við myndun nýrrar 
ríkisstjórnar og samningu nýrrar 
stjórnarskrár eftir að nepalska 
konungsveldið var lagt niður í maí.

Maóistar hófu friðsamlega 
þátttöku í stjórnmálum árið 2006 
eftir að hafa hætt uppreisn sem 
kostað hafði þrettán þúsund manns 
lífið.  - gh

Maóistar úr stjórnarmyndun:

Nepalar í 
stjórnarkreppu

RAMRAJA 
PRASAD SINGH

SJÁVARÚTVEGUR „Við fengum enga 
þenslu á landsbyggðinni svo við 
fáum heldur enga timburmenn af 
henni,“ segir Þór Vilhjálmsson, 
starfsmannastjóri Vinnslustöðv-
arinnar í Vestmannaeyjum. Þrátt 
fyrir mikinn niðurskurð í þorski 
og hækkun olíuverðs sem gert 
hefur mörgum útgerðum erfitt 
fyrir er Vinnslustöðin nú að 
auglýsa eftir fólki til vinnu. 

„Okkur vantar fólk í snyrt-
ingu,“ segir Þór. „Það er ekki 
alveg ákveðið hvað við tökum 
marga. Við auglýstum í Morgun-
blaðinu um helgina en það hefur 
enginn hringt svo atvinnuástand-
ið er greinilega gott.“

Hann segir að vissulega finni 
menn í Vinnslustöðinni fyrir 
niðurskurðinum eins og aðrir. „En 
við erum með kvóta fyrir aðrar 
tegundir en þorsk eins og ufsa, 
ýsu, karfa og svo erum við að 
klára humarvertíð. Þannig að það 
er bara nóg að gera.“

 - jse

Vantar fiskvinnslufólk í Eyjum:

Engin þensla og 
engin þynnka

ÞÓR VILHJÁLMSSON Vinnslustöðin er að 
auglýsa eftir fólki í vinnu nú þegar víðast 
hvar kreppir að. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

LÖGREGLUMÁL Sjö líkamsárásir 
voru tilkynntar til lögreglu á 
höfuðborgarsvæðinu um helgina. 
Að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá lögreglunni voru þær 
flestar minni háttar, en nokkrir 
þurftu þó að leita til slysadeildar. 

Í einu málinu höfðu tveir menn 
verið við vinnu þegar annar 
reiddist hinum og barði hann með 
skóflu. Maðurinn sem varð fyrir 
skóflunni féll í jörðina en að sögn 
lögreglu er ekki vitað hversu 
alvarlega hann slasaðist. 

Þá handarbrotnaði kona 
aðfaranótt sunnudags þegar 
farsíma var kastað í hana.

  - þeb

Líkamsárásir um helgina: 

Barði vinnufé-
laga með skóflu

ÞÝSKALAND, AP Nouri al-Maliki, 
forsætisráðherra Íraks, ræddi í 
gær við Angelu Merkel, kanslara 
Þýskalands, í 
Berlín. Hyggj-
ast leiðtogarnir 
styrkja 
efnahagsleg 
tengsl ríkjanna.

Þjóðverjar 
voru mótfallnir 
innrásinni í Írak 
árið 2003, en 
hafa síðan stutt 
við uppbyggingu efnahags- og 
öryggisssveita Íraka. Þeir hafa 
sögulega verið meðal mikilvæg-
ustu viðskiptavina Íraka.

Útflutningur Þjóðverja til Íraks 
eykst nú hröðum skrefum. Á 
síðasta ári nam hann jafnvirði rúm-
lega fjörutíu milljarða króna.  - gh

Írak og Þýskaland:

Al-Maliki heim-
sækir Þjóðverja

ANGELA MERKEL

Gegn olíuspákaupmennsku
Bandaríkjaþing hefur samþykkt 
áætlun demókrata um aðgerðir til 
að sporna við spákaupmennsku 
með olíu. Demókratar telja spákaup-
mennsku eiga stóran þátt í olíuverðs-
hækkunum undanfarið.

BANDARÍKIN



vörurnar fást í Bónus!

Sumar, sól og grill!
Grill-lambafram-
partssneiðar
frá Kjarnafæði

969 kr./kg.
Merkt verð 1.292 kr./kg

Grill-lambalærissneiðar, 
1. flokkur (miðlærissn.)
frá Kjarnafæði

1.918 kr./kg.
Merkt verð 2.398 kr./kg

BBQ-grísakótilettur
frá Kjarnafæði.

1.189kr./kg.
Merkt verð 1.698 kr./kg.

Búðingstvenna
frá Kjarnafæði.

489kr./kg.
Merkt verð 699 kr./kg.

Víkingasteik, beinlaus
frá Kjarnafæði.

1.298kr./kg.
Merkt verð 1.442 kr./kg.

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00
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Landinn er ólmur í að panta dót á 
netinu. Þar kemur vefsíðan 
Amazon sterk inn. Með hækkandi 
gengi erlendra gjaldmiðla verður 
þó sífellt óhagstæðara að stunda 
þessi viðskipti. Ben frá New York 
skrifaði icelandreview.com, sem 
skrifaði okkur: Ég ætla að flytja 
til Íslands frá New York og búa 
þar í að minnsta kosti eitt ár. 
Hver er besta/ódýrasta leiðin til 
að kaupa hluti á Íslandi? Hvernig 
stenst til dæmis verðið hjá Amaz-
on samanborið við verð í íslensk-
um verslunum?

Þótt vara sé yfirleitt ódýrari 
hjá Amazon en í íslenskum versl-
unum segir það ekki alla söguna. 
Áður en þú getur handleikið það 
sem þú keyptir þarftu að bæta 
við sendingarkostnaði til Íslands, 
tolli (0-15 prósent), virðisauka-
skatti (vsk – 7-24,5 prósent) og 

tollmeðferðargjald (450 kr. 
á hverja sendingu). Reikni-
vél til að finna út úr þessu 
er á heimasíðu Tollsins, 

tollur.is.

Svo mikið magn af pökkum 
fer þó í gegnum tollinn á Íslandi 
að það vill henda að þú fáir 
pakkann heim að dyrum og 
sleppir við öll gjöld. Þú getur 
litið á það sem happdrættis-
vinning.

Munurinn á að panta á netinu 
eða í búð getur stundum þýtt 
verðlækkun, en hann þýðir auð-
vitað líka bið. Pakkar frá Amaz-
on eru nokkra daga og upp í 
tvær vikur að berast þér.

Hér er lítil verðkönnun á 
þremur hlutum. Hún segir 
kannski ekki alla söguna, en 
gefur hugmynd um muninn á að 
panta á netinu og að kaupa hlut-
ina á Íslandi. Til að hafa vaðið 
fyrir neðan sig borgar sig auð-
vitað að kynna sér verðið og 
vona svo að gengið hrynji ekki 
á meðan beðið er eftir pakkan-
um. Einnig borgar sig að panta 
meira en einn hlut í einu því 
tollmeðferðargjaldið er lagt á 
hverja sendingu óháð innihaldi.

Hvernig er ódýrast að kaupa hluti á Íslandi? 

Að panta á netinu getur borgað sig

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

DR. GUNNI neytendur@frettabladid.is

1000 Places To See Before You Die (bók)
Hjá Amazon.com með sendingarkostn-
aði: 1.700 kr. (21.55 USD)
+ gjöld hjá Tollinum: 569 kr. (7% vsk + 
450 kr. meðferðargjald)
Samtals komið frá Amazon: 2.269 kr.
Eymundsson: 2.365 kr.
Þú sparar 96 kr. með því að versla á 
Amazon.com.

Coldplay - Viva la Vida (diskur)
Hjá Amazon.com með sendingarkostn-
aði: 1.300 kr. (16.47 USD)
+ gjöld hjá Tollinum: 680 kr. (10% tollur, 
7% vsk + 450 kr. meðferðargjald)
Samtals komið frá Amazon: 1.980 kr.
Hagkaup: 1.999 kr.
Þú sparar 19 kr. með því að versla á 
Amazon.com.

The Simpsons, 10. sería (dvd-diskar)
Hjá Amazon.com með sendingarkostn-
aði: 3.513 kr. (44.47 USD)
+ gjöld hjá tollinum: 1.748 kr. (10% toll-
ur, 24.5% vsk + 450 kr. meðferðargjald)
Samtals komið frá Amazon: 5.261 kr.
Hagkaup: 4.999 kr.
Þú tapar 262 kr. með því að versla á 
Amazon.com.

Glænýr viltur lax

Úrval fi skrétta á grillið
Óbreytt fi skverð frá áramótum

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is

með ánægju

Vodafonehöllinni 24. júlí

Miðasala á midi.is

Sumartónleikar ársins í boði Iceland Express

Buena vista social club

REYKJAVÍK Málverk af Bjarna Bene-
diktssyni var tekið niður úr Höfða 
og komið fyrir í geymslu í Lista-
safni Reykjavíkur skömmu eftir að 
100 daga-meirihlutinn tók við völd-
um. Reykjavíkurlistinn tók mál-
verkið niður þegar hann komst til 
valda árið 1994. Enginn kannast við 
að hafa beðið um að málverkið yrði 
fjarlægt nú.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Listasafni Reykjavíkur og starfs-
fólki Höfða, var málverkið tekið 
niður skömmu eftir að 100 daga-
meirihlutinn tók við völdum. Mál-
verkið var hengt upp aftur 5. nóv-
ember.

Gunnar Már Pétursson hjá Lista-
safninu staðfestir að málverkið hafi 
borist safninu og verið komið fyrir í 
geymslu. Ekki hafi verið þörf á við-
gerð á því.

Dagur B. Eggertsson, borgar-
stjóri í 100 daga-meirihlutanum, 
segist ekki hafa beðið um að mál-
verkið yrði tekið niður. „Þvert á 
móti. Ég heyrði af hugmyndum um 
að hreyfa málverk borgarinnar til, 
þar á meðal þetta. Ég bað um að 
Bjarni fengi að hanga uppi því mér 
fannst valdataka okkar snúast um 
framtíðina en ekki fortíðina,“ segir 
Dagur.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fyrr-
um borgarstjóri, hélt athöfn þegar 
málverkið var hengt upp aftur í 
Höfða að valdatíð R-listans lokinni. 
„Ég lét það verða eitt af mínum 

fyrstu verkum að koma málverkinu 
á sinn stað, enda er það hluti af 
sögulegu umhverfi merkisatburð-
ar,“ segir Vilhjálmur.

„Maður spyr sig hvort ætlunin 
hafi verið að taka málverkið niður 

aftur eins og R-listinn gerði, en 
síðan hafi menn heykst á því.“

Svandís Svavarsdóttir, Margrét 
Sverrisdóttir og Björn Ingi Hrafns-
son, aðrir oddvitar meirihlutans, 
kannast ekki við að ákveðið hafi 
verið að taka málverkið niður. Þvert 
á móti hafi verið rætt um það innan 
meirihlutans að feta ekki í fótspor 
Reykjavíkurlistans sem lét fjar-
lægja málverkið. „Hins vegar finnst 
mér orka tvímælis að málverk af 
einum pólitískum borgarstjóra 
Reykjavíkur hangi uppi á þessum 
tiltekna stað,“ segir Svandís.

 kolbeinn@frettabladid.is 

Málverk af Bjarna 
Ben. upp og niður
Málverk af Bjarna Benediktssyni var tekið niður skömmu eftir að 100 daga-

meirihlutinn tók við völdum. Fór upp aftur skömmu síðar. R-listinn lét taka 

myndina niður árið 1995. Vilhálmur Þ. spyr hvort endurtaka hafi átt leikinn.

Finnst þér að endurreisa eigi 
Þjóðhagsstofnun? 

Já 62%
Nei 38%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Ert þú fylgjandi því að akstur 
Strætós verði boðinn út til 
einkaaðila?

Segðu skoðun þína á vísir.is

SKIPULAGSMÁL „Við höfum stundum sagt það í 
gríni að það er svo langt síðan byggt hefur verið 
í Bolungarvík að það er búið að gleyma því 
hvernig á að veita byggingarleyfi,“ segir 
Hrólfur Vagnsson hjá sjóstangveiðifyrirtækinu 
Kjarnabúð. Þar eru menn orðnir langeygir eftir 
byggingarleyfi fyrir 20 hús í bænum fyrir 
atvinnureksturinn en erindið var lagt inn í apríl.

Hann segir mikið í húfi því fyrirtækið hafi 
gert 400 milljóna króna samning við þýsku 
ferðaskrifstofuna Kingfischer Reisen og 
samkvæmt honum eigi tíu hús að verða tilbúin 
næsta vor þar sem sjóstangveiðimennirnir 
munu hafa aðsetur. Hann segir að fyrirtækið 
bíði með að selja í ferðirnar þar til öruggt sé að 
leyfið fáist en eftirspurnin sé næg. Hann 
undrast hið mikla skrifræði sem þurfi í svo 
fámennu sveitarfélagi.

„Þetta ferli hefur ekki tekið neitt óeðlilega 
langan tíma,“ segir Elías Jónatansson bæjar-
stjóri. „Þannig er mál með vexti að það er sótt 
um byggingarleyfi á reitum sem ekki voru 
ætlaðir fyrir þessa starfsemi. Það þýðir að það 
þarf að gera breytingu á aðalskipulagi og síðan 
á deiliskipulagi. Lögin eru afar skýr hvað þetta 
varðar og við verðum að fara eftir þeim en 
sveitarfélagið hefur gert allt til að flýta ferlinu. 
Það gerir þetta einnig torveldara að tvö önnur 
fyrirtæki í sama atvinnurekstri og Kjarnabúð 
hafa sótt um lóð og því þarf að haga málum 
þannig að fulls jafnræðis sé gætt.“ Erindi eins 
þessara fyrirtækja var lagt inn í febrúar og 
hefur enn ekki verið afgreitt.

Hann segir ekki hægt að segja um það á 
þessari stundu hvenær erindið verði afgreitt.

 - jse 

Margra mánaða bið eftir afgreiðslu byggingarleyfis í Bolungarvík:

Þrjú fyrirtæki orðin langeyg eftir lóð

HÖFNIN Í BOLUNGARVÍK Sjóstangveiði er atvinnugrein 
í miklum vexti fyrir vestan en athafnamanni í þeim 
geira þykir yfirvaldið helsti seint í snúningum til að 
halda í við þróunina.

DAGUR B. 
EGGERTSSON

VILHJÁLMUR Þ. 
VILHJÁLMSSON

MÁLVERKIÐ FRÆGA Málverkið af Bjarna Benediktssyni barst víða um heim á mynd-
um af leiðtogafundi Reagans og Gorbatsjov í Reykjavík árið 1986.

KJÖRKASSINN



King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir
í dag einu dýnurnar sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök 
kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

JÚLÍTILBOÐ!
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF SVEFNSÓFUM

FJÖLSTILLANLEG HEILSURÚM
FRÁ ÞÝSKALANDI OG USA

MIKIÐ ÚRVAL!

TILBOÐ!
Francisco

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu

(2x90x200)

kr. 499.000

TILBOÐ!
Pablo

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu

(2x80x200)

kr. 315.000

Amerískar
heilsudýnur

(Queen size 153x203)

Frá kr. 99.000
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AFRÍKA, AP Meira en fjórtán 
milljónir manna í Austur-Afríku 
reiða sig á matvælaaðstoð sökum 
hækkandi matvælaverðs og 
þurrka á svæðinu, að sögn 
talsmanna matvælaaðstoðar 
Sameinuðu þjóðanna.

Ástandið er sérstaklega slæmt í 
Eþíópíu og Sómalíu sem eru 
meðal fátækustu ríkja heims.

Erfitt hefur reynst að aðstoða 
fólk í Sómalíu. Landið hefur í 
raun verið stjórnlaust frá því að 
sósíalískum einræðisherra var 
steypt af stóli árið 1991. Fimm 
hjálparstarfsmenn hafa verið 
myrtir þar á árinu og fleirum 
rænt fyrir lausnargjald.  - gh

Hungursneyð í Austur-Afríku:

Fjórtán milljón-
ir hjálparþurfi

SÓMALÍA Stríðsherrar ráða ríkjum í 
Sómalíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vík

Selfoss

Sparaðu hjá Orkunni í dag!

-2 krónur
í Vík í Mýrdal

í dag! 
www.orkan.is

SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

1 árs
í dag!

Afsláttur er veittur af almennu verði Orkunnar
sem er 172,1 kr. á 95 okt. bensíni og 190,0 kr. á dísel.

M.v. verð 23. júlí 2008.

1 Hvaða götur í Reykjavík er 
áformað að leggja í stokk? 

2 Hverjir tóku við þjálfun ÍA í 
knattspyrnu á dögunum? 

3 Hvar mótmæltu meðlimir 
Saving Iceland á mánudaginn?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

JÓRDAN, AP Barack Obama, forseta-
frambjóðandi Demókrataflokksins 
í Bandaríkjunum, er nú á ferðalagi 
um Mið-Austurlönd og Evrópu. 
Ferðalaginu er ætlað að efla ímynd 
Obama í utanríkismálum. Margir 
telja meiri pólitíska reynslu Johns 
McCains, frambjóðanda Repúblik-
anaflokksins, veita honum forskot 
í utanríkismálum.

Obama heimsótti fyrst Afganist-
an þar sem hann ræddi meðal ann-
ars við Hamid Karsaí, forseta 
Afganistans. Obama hefur lagt til 
að herafli Bandaríkjamanna í 
Afganistan verði aukinn til að berj-
ast gegn hryðjuverkamönnum sem 
eiga aðsetur á landamærum Afgan-
istans og Pakistans.

Obama flaug næst til Íraks þar 
sem hann ræddi meðal annars við 
Nouri al-Maliki, forsætisráðherra 
Íraks, og ættbálkaleiðtoga sem 
hafa barist gegn liðsmönnum 
hryðjuverkasamtakanna al-Kaída 
í Írak. McCain hefur sagt Obama 
hafa lítinn skilning á málefnum 
Íraks, en McCain hefur sjálfur 
heimsótt Írak átta sinnum síðan 
Íraksstríðið hófst.

Obama ítrekaði það markmið 
sitt að draga herafla Bandaríkja-
manna frá Írak innan sextán mán-
aða frá því hann yrði kjörinn for-
seti, nái hann kjöri. Það var nokkur 
sigur fyrir Obama að írösk stjórn-
völd tóku undir að herafli Banda-
ríkjamanna ætti að vera farinn frá 
Írak árið 2010. David Petraeus, 
yfirmaður herafla Bandaríkjanna 
í Írak, hefur þó lýst sig andvígan 
því að setja tímaramma fyrir 
brottför bandarísks herafla frá 
Írak.

Næsti viðkomustaður Obama 
var Jórdanía þar sem hann ræddi 
við Abdullah Jórdaníukonung. 
Hann hélt þar blaðamannafund 
þar sem hann ræddi stöðu Ísraels 
og Palestínu. Hét hann því að vinna 
að friðsamlegri sambúð sjálf-
stæðra ríkja Ísraels og Palestínu.

Hann hélt seinni partinn í gær 
áleiðis til Ísraels þar sem hann 
ræðir meðal annars við Ehud 

Olmert, forsætisráðherra Ísraels. 
Hann mun einnig heimsækja Vest-
urbakkann í Palestínu og ræða við 
Mahmoud Abbas, forseta palest-
ínsku heimastjórnarinnar.

Obama mun á næstu dögum 
heimsækja Þýskaland, Frakkland 
og Berlín. Hann mun halda ræðu í 
miðborg Berlínar á morgun sem 
búist er við að þúsundir muni hlýða 
á.  gunnlaugurh@frettabladid.is

Efld ímynd Obama í 
utanríkismálum
Barack Obama er nú á ferðalagi um Mið-Austurlönd og Evrópu sem, að 

minnsta kosti að hluta til, er ætlað að efla ímynd hans í utanríkismálum. 

Forsetaframbjóðandinn leggur áherslu á pólitíska lausn í Írak.

BLAÐAMANNAFUNDUR Í JÓRDANÍU Fyrir aftan Barack Obama sitja þingmennirnir 
Jack Reed og Chuck Hagel sem fylgt hafa honum á ferðalögum hans. Í bakgrunni er 
Amman, höfuðborg Jórdaníu. NORDICPHOTOS/AFP

SAMGÖNGUR Viðamiklar vegafram-
kvæmdir standa nú yfir á 
Norðausturlandi. Helstu verkefn-
in eru nýr vegur yfir Melrakka-
sléttu, nýr vegarkafli milli 
Vopnafjarðar og Hringvegar og á 
Hringvegi við Arnórsstaðamúla. 
Einnig verður hafist handa við 
nýjan Dettifossveg vestan 
Jökulsár á Fjöllum.

Stærsta framkvæmdin er 
nýbygging á um 56 kílómetra 
vegi milli Öxarfjarðar og 
Þistilfjarðar um Hólaheiði og 
Hófaskarð, með tengingu til 
Raufarhafnar.

 Nýr vegur verður einnig 
byggður á 44 kílómetra leið milli 
Hringvegar og Vopnafjarðar.

 - vsp 

Viðamiklar vegaframkvæmdir:

Norðausturland 
tekið í gegn

FÉLAGSMÁL Jóhanna Sigurðardótt-
ir, félags- og tryggingamálaráð-
herra, hefur staðfest tillögur 
Framkvæmdasjóðs fatlaðra um 
úthlutun úr sjóðnum fyrir árið 
2008. Alls var 1.032,5 milljónum 
króna úthlutað. Um 800 milljón-
um króna verður varið til 
uppbyggingar búsetuúrræða 
fyrir fatlaða.

Alls fara 595 milljónir króna í 
verkefni tengd Straumhvörfum 
en það er átaksverkefni um 
eflingu þjónustu við geðfatlaða. 
Tæpum 200 milljónum króna 
verður varið til uppbyggingar 
búsetuúrræða fyrir aðra hópa 
fatlaðra og bættrar aðstöðu. - vsp

Efling búsetuúrræða fatlaðra:

800 milljónir í 
búsetuúrræði

PORTÚGAL, AP Lögreglurannsókn á 
hvarfi bresku stúlkunnar 
Madeleine McCann í Portúgal 
hefur verið 
hætt. Lögreglan 
í Portúgal 
segist engin 
ummerki hafa 
fundið um að 
glæpur hafi 
verið framinn.

Rannsókn 
málsins hefur 
staðið yfir í 
fjórtán mánuði. 
Madeleine var rétt að verða 
fjögurra ára gömul þegar hún 
hvarf á ferðamannastað í 
Portúgal í maí árið 2007. Foreldr-
ar hennar höfðu skilið hana eftir 
á hótelherbergi sínu meðan þau 
brugðu sér frá í kvöldmat.

Hvarf hennar vakti heimsat-
hygli og beindist grunur meðal 
annars á tímabili að foreldrum 
hennar. - gb

Lögreglan í Portúgal:

Rannsókn hætt 
á barnshvarfi 

MADELEINE 
MCCANN

ORKA „Eiginfjárstaða Orkuveitu 
Reykjavíkur fór úr 46 prósent-
um og niður fyrir 30 á tímabili, 
vegna gengishrunsins,“ segir 
Sigrún Elsa Smáradóttir, stjórn-
armaður Orkuveitunnar (OR).

Íslenski gjaldmiðillinn skapi 
mikla óvissu í rekstri og skuldir 
fyrirtækisins hafi magnast upp 
þegar krónan féll.

Greint hefur verið frá því í 
Fréttablaðinu að gengishrunið 
hafi kostað OR tugi milljarða frá 
áramótum. Nákvæmari tölur fást 
ekki fyrr en eftir að sex mánaða 
uppgjör fyrirtækisins verður 
birt í byrjun ágúst, segir Hjör-
leifur B. Kvaran, forstjóri Orku-

veitunnar. „Hún er betri en í 
mörgum fyrirtækjum. En við 

erum í sömu vandræðum og 
aðrir,“ segir hann.

Sigrún Elsa bað fjármálastjóra 
fyrirtækisins fyrir nokkru að 
gera grein fyrir þeim kostnaði 
sem Orkuveitan ber af krónunni.

„Miðað við áætlanir lítur út 
fyrir að við komum til með að fá 
um 75 prósent tekna í íslenskum 
krónum í framtíðinni. Verð-
tryggð lán í krónum, með þessa 
háu vexti, eru hins vegar ósam-
bærileg við erlend lán. Því erum 
við í þessari prísund og verðum 
að taka erlend lán með gengis-
áhættu,“ segir hún: „Og það felur 
í sér þessar óþolandi sveiflur í 
rekstri.“  - kóþ

Stjórnarmaður Orkuveitu segir krónuna skapa fyrirtækinu mikil vandræði:

Eiginfjárstaða versnað mikið

HJÖRLEIFUR B. 
KVARAN

SIGRÚN ELSA 
SMÁRADÓTTIR

Martha fór í lónið
Bandaríska sjónvarpsstjarnan Martha 
Stewart fór í gær í Bláa lónið ásamt 
fylgdarliði sínu. Samkvæmt vefsíðu 
Víkurfrétta snæddi hún einnig hádeg-
isverð á Lava, veitingastað lónsins, 
auk þess sem hún tilkynnti að hún 
hefði notað húðvörur Bláa lónsins 
árum saman. 

FERÐAMENNSKA

Trjásamningi Gísla rift
Samningur sem Gísli Marteinn 
Baldursson, formaður umhverfis- og 
samgöngusviðs Reykjavíkurborg-
ar, undirritaði við Skógræktarfélag 
Reykjavíkur í júní uppfyllir ekki efnis-
kröfur og verður dreginn til baka, að 
sögn Vísis.is.

REYKJAVÍK

VEISTU SVARIÐ?



Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - Reykjanesbæ

RÝMINGARSALA Á GRILL & GARÐVÖRU

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

OPIÐ:
Mánud. til föstud. kl 9 - 18
Laugard. kl 10 - 17

ALLT AÐ
40% AFSLÁTTUR

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

9594

12991299
15M GARÐSLANGA 

MEÐ STÚT OG TENGJUM

19591959
ÚÐABRÚSI 5L

59955995
HJÓLBÖRUR - VANDAÐAR

9.9909.990
KEÐJUSÖG, RAFMAGNS

59955995
ÚÐABRÚSI 15L

79907990
HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

VERÐ ÁÐUR:

99509950
LAUFSUGA, BLÁSARI

39953995
HEKKKLIPPUR, RAFMAGNS

179179
GARÐSKÓFLA

179179
GARÐKLÓRA

19501950
SLÁTTUORF 200W

12.99012.990
SLÁTTUORF, BENSÍN

MEÐ STÚT

95959595
SLÖNGUKEFLI 20M

99909990
GASGRILL

21.99521.995
SLÁTTURVÉL, BENSÍN-1800W

12.95012.950
SLÁTTURVÉL, RAFMAGNS - 1400W

59955995
SLÁTTUORF 500W

5900
VERÐ ÁÐUR:

1668
VERÐ ÁÐUR:

11.988
VERÐ ÁÐUR:

27.995
VERÐ ÁÐUR:

15.950
VERÐ ÁÐUR:

2495
VERÐ ÁÐUR:

7995
VERÐ ÁÐUR:

299
VERÐ ÁÐUR:

299
VERÐ ÁÐUR:

7995
VERÐ ÁÐUR:

6950
VERÐ ÁÐUR:

2459
VERÐ ÁÐUR:

19.990
VERÐ ÁÐUR:

12.990
VERÐ ÁÐUR:

11.994
VERÐ ÁÐUR:

12.990
VERÐ ÁÐUR:

449.900449.900449.900
Tilboðsverð:

NUDDPOTTUR

* Sérskilmálar

Stærð 203cm x 197cm x 90cm  /  2 vatnsnudddælur, 2hö og 1 hö.
21 vatnsnuddstútar  /  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 
hitastýringu, hreinsikerfi og ljósum  /  Ozone hreinsikerfi og 3kw hitari
4 LED ljós í skel  /  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap.
Verð: 499.900



 23. júlí 2008  MIÐVIKUDAGUR

Fundargögn og atkvæðaseðlar verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum á fundarstað á 
fundardegi frá kl. 16.00. Við afhendingu atkvæðaseðla verður miðað við hluthafaskrá kl. 9.00 
að morgni fundardags. 

1. Tillaga stjórnar um samruna Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis hf. (SPRON) við Kaupþing 
banka hf., svohljóðandi: „Hluthafafundur í Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis hf., hald-
inn 6. ágúst 2008, staðfestir samrunaáætlun stjórna félagsins og Kaupþings banka hf. frá 
1. júlí 2008 og þar með samruna félagsins og Kaupþings banka hf. á grundvelli ákvæða 
hennar.“ Í tillögunni felst að SPRON skuli slitið án skuldaskila og Kaupþing banki hf. yfirtaki 
eignir og skuldir SPRON á grundvelli ákvæða XIV. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög, sbr. 
106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Samruninn er bundinn þeim skilyrðum 
að hluthafafundur í SPRON samþykki hann, að Fjármálaeftirlitið samþykki hann og að 
samkeppnisyfirvöld ógildi hann ekki eða setji honum skilyrði sem stjórnir félaganna telja 
óviðunandi eða leiði til þess að óhjákvæmilegt sé að leggja ákvörðun um hann að nýju fyrir 
hluthafafund í SPRON. Hið sameinaða félag skal taka við rekstri, eignum og skuldum, svo 
og réttindum og skyldum SPRON þegar ofangreind skilyrði hafa verið uppfyllt. Við sam-
runann fá hluthafar í SPRON 0,002007864 hluti í Kaupþingi banka hf. og 0,305585106 
hluti í Exista hf. sem endurgjald fyrir hvern hlut að nafnverði ein króna í SPRON. Að öðru 
leyti er vísað til samrunaáætlunar sem var samþykkt af stjórnum félaganna 1. júlí 2008.

2. Önnur mál löglega fram borin.

Dagskrá fundarins liggur frammi til sýnis að Ármúla 13a í Reykjavík og eins má nálgast 
hana á heimasíðu SPRON, spron.is.

Stjórn SPRON hf. 

Hluthafafundur
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Hluthafafundur í Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis hf. (SPRON) 
verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 
í Reykjavík, miðvikudaginn 6. ágúst 2008, kl. 17.00.

Dagskrá:

Hluthafar, sem geta ekki mætt á fundinn, geta greitt atkvæði rafrænt á slóðinni www.spron.
is/kosningar. Til þess að geta greitt atkvæði rafrænt þurfa hluthafar að skrá sig fyrir kl. 16.00 
þann 30. júlí 2008 og munu þeir þá fá afhentan veflykil. Rafræn atkvæði þurfa að berast fyrir 
kl. 16.00 þann 31. júlí 2008. Hluthafar geta skráð sig fyrir rafrænni kosningu í höfuðstöðvum 
SPRON að Ármúla 13a, 108 Reykjavík, með því að sýna fullgild persónuskilríki. Rafræn atkvæði 
verða eingöngu tekin til greina ef sá sem greiðir atkvæði er skráður hluthafi í hlutaskrá félagsins 
kl. 9.00 að morgni hluthafafundardags. Ef hluthafi, sem greitt hefur atkvæði rafrænt, mætir 
jafnframt á fundinn verður hið rafræna atkvæði ekki talið með.

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

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

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

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

Gear of the Year

1. PLATZ

2007

Trekkingrucksäcke
DEUTER

AIRCONTACT 65+10

50+10 SL

Verð 25.990 kr.

65+10 l

verð 28.990 kr.

75+10 l

verð 32.990 kr. 

38 l
Verð 16.990 kr.
Sumartilboð:

13.990 kr.

28 l verð 12990 kr.
Sumartilboð

10.990 kr.

60 l W
Verð 19.990 kr.
Sumartilboð

15.990 kr.

Crestone 75 l ´07
Verð 22.990 kr.
Sumartilboð

16.990 kr.

Góðir ferðafélagar í sumar

SJÁVARÚTVEGUR „Við höfum aldrei 
fundið fyrir jafn miklum áhuga 
hjá erlendum fjölmiðlamönnum 
fyrir því að fá að koma með í róðra 
hjá okkur,“ segir Gunnar Berg-
mann Jónsson, framkvæmda-
stjóri Félags hrefnuveiðimanna.

Hann segir sjónvarpsfrétta-
menn og blaðamenn frá Spáni, 
Sviss, Þýskalandi, Frakklandi, 
Svíþjóð, Japan og fleiri löndum 
hafa haft samband við sig í þess-
um tilgangi. „Oftast er þetta fjöl-
mennt lið og aðstæður á Nirði 
bjóða ekki upp á að við tökum það 
með. Svo erum við ekkert ginn-
keyptir fyrir því að taka við fjöl-

miðlafólki frá þessum ríkjum þar 
sem almenn andstaða er við hval-
veiðar og láta það síðan nota 
myndefnið í áróðri gegn hvalveið-
um Íslendinga. Þannig að við 
höfum ekki tekið við þeim hingað 
til.“

Nýtt met var slegið á föstudag 
en þá kom Njörður með fjórar 
hrefnur að landi. Þá eru þær orðn-
ar 23 sem veiddar hafa verið í ár 
af þeim 40 sem kveðið er á um í 
heimild sjávarútvegsráðherra.

Gunnar segir söluna hafa geng-
ið vel. „Við erum búnir að selja 
ígildi 17 dýra,“ segir hann.

  - jse  

Erlendir fjölmiðlar sýna hvalveiðum mikinn áhuga:

Fréttamenn vilja í róður

UM BORÐ Í NIRÐI Hrefnuveiðimenn eru nú hálfnaðir með kvótann en Njörður kom 
með fjórar hrefnur að landi í síðustu viku. MYND/GUNNAR BERGMANN

BANDARÍKIN, AP Yfirvöld í Texas 
hafa beðið íbúa á stórum svæðum 
að búa sig undir brottför frá heim-
ilum sínum eða að byrgja sig inni 
vegna fellibyls sem nálgaðist 
Texas og Mexíkó í gær.

Áætlað var að vindhraði felli-
bylsins Dolly næði yfir hundrað 
og tuttugu kílómetrum á klukku-
stund.

Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa 
sent hermenn á hættusvæðin. Þau 
eru þó hikandi við að fyrirskipa 
rýmingu. Þegar fellibylurinn Rita 
gekk yfir Texas árið 2005 létust 
fleiri af völdum hita og bílslysa í 
flótta frá hættusvæðum en í sjálfu 
óveðrinu.  - gh

Fjöldi fólks í Texas bjó sig undir hamfaraveður í gær:

Fellibylur nálgast

BYRGJA HÚS Margir íbúar í Texas hafa 
byrgt hús sín fyrir komu fellibylsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP



MIÐVIKUDAGUR  23. júlí 2008 11

MANNRÉTTINDI Nefnd SÞ um afnám allrar 
mismununar gagnvart konum lýsir yfir 
vonbrigðum með að ekki séu uppi áætlanir um 
að lögfesta samning um afnám alls misréttis 
gegn konum hér á landi. Þá tíndi nefndin til 
leiðir sem hægt væri að fara til að ná jafnrétti 
hraðar; svo sem að styrkja aðgerðaráætlun 
gegn konum og börnum frá 2006.

Nefnd SÞ beindi einnig athygli sinni að 
stöðu kvenna af erlendum uppruna og því hve 
þær eru stór hluti þeirra sem leita til Kvenna-
athvarfsins. Nefndin lýsti áhyggjum yfir því 
að útlendingalöggjöf gæti neytt konur til að 
þrauka í ofbeldisfullum samböndum.

Hinn 8. júlí kynnti íslensk sendinefnd meðal 
annars skýrslu Mannréttindaskrifstofu 
Íslands fyrir SÞ. Þar var meðal annars lýst 

yfir áhyggjum af því hve fáar konur gegna 
áhrifastöðum í íslensku atvinnulífi  og 
prófessorstöðum háskóla þrátt fyrir hátt 
menntunarstig.

Í skýrslu skrifstofunnar var einnig lýst 
áhyggjum af því að vændi sé nú löglegt án 
þess að gripið hafi verið til sérstakra aðgerða 
eða aðstoðar. Þá kærir aðeins lítill hluti þeirra 
sem leita aðstoðar vegna nauðgana og er það 
áhyggjuefni. Mannréttindaskrifstofan hvetur 
til þess að komið sé á fót skilvirku nálgunar-
banni. - kóp

Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum:

Telja mögulegt að ná jafnrétti hraðar

ÍSLAND RÆTT Málefni Íslands voru rædd hjá nefnd SÞ 
um afnám allrar mismununar gagnvart konum.

MENNTUN Landspítalinn og 
læknadeild Harvard-háskóla í 
Bandaríkjunum hafa samið um 
samstarf um framhaldsmenntun í 
slysa- og bráðafræðum.

Samkvæmt því skipuleggja 
sérfræðingar stofnananna beggja 
kennslu og starfsþjálfun ung-
lækna. Hefst hún 1. janúar 
næstkomandi. Þá munu kennarar 
við Harvard koma til landsins 
annan hvern mánuð, viku í senn, 
sem gestafyrirlesarar á samn-
ingstímanum, sem er tvö ár.

Þá munu íslenskir hjúkrunar-
fræðingar í diplomanámi eiga 
kost á fjögurra vikna starfsnámi 
við hið virta sjúkrahús Beth 
Israel í Boston. - kóp

Framhaldsnám í hjúkrun:

Samstarf 
við Harvard

SKRIFAÐ UNDIR Heilbrigðisráðherra, 
rektor HÍ, forstjóri Landspítalans og full-
trúi Harvard skrifa undir samninginn.

FÉLAGSMÁL Um 800 milljónum 
króna verður úthlutað úr Fram-
kvæmdasjóði fatlaðra til upp-
byggingar búsetuúrræða. Alls er 
ríflega milljarði úthlutað úr 
sjóðnum til fatlaðra.

Félags- og tryggingamálaráð-
herra, Jóhanna Sigurðardóttir, 
staðfesti á mánudag tillögu 
stjórnar sjóðsins um úthlutun 
fyrir árið 2008. Tæplega 600 
milljónum er veitt í verkefni 
tengd Straumhvörfum, sem er 
átaksverkefni um eflingu 
þjónustu við geðfatlaða. Tæpum 
200 milljónum króna verður varið 
til uppbyggingar búsetuúrræða 
fyrir aðra hópa fatlaðra. - kóp

Félagsmálaráðherra úthlutar:

800 milljónir 
til fatlaðra

SJÁVARÚTVEGUR „Það er ljóst að 
það eru margir sem lengdu 
sumarlokanir núna út af niður-
skurði aflaheimilda,“ segir 
Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, um 
hlutfall íslenska fiskiskipaflotans 
sem er í höfn.

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að veiðiskipið Árbakur RE 
205 liggur nú við höfn í Reykjavík 
vegna aflaniðurskurðar og hás 
olíuverðs, að sögn áhafnarmeð-
lima.

Friðrik segir að uppsjávarflot-
inn og frystitogarar séu „á fullu“, 
en stór hluti flotans sé bundinn í 
höfn.  
 - gh

Sumarfrí sjómanna lengist:

Flotinn í höfn

FISKISKIP Stór hluti íslenska fiskiskipa-
flotans liggur nú við höfn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þremur þúsundum sagt upp
Sænska fyrirtækið Autoliv sem 
framleiðir öryggisbúnað fyrir bifreiðar 
tilkynnti í gær að það hygðist segja 
upp þrjú þúsund starfsmönnum. 
Segir fyrirtækið það vera nauðsynlegt 
til að bregðast við hækkandi verði á 
hráefnum.

SVÍÞJÓÐ

VW Caddy 2005

Ekinn 88.000 km / Ásett verð: 1.290.000

VW Caddy 2005

Ekinn 60.000 km / Ásett verð: 1.290.000

VW Caddy 2005

Ekinn 88.000 km / Ásett verð: 1.180.000

Opið 10–18 virka daga
Kletthálsi     sími 590 5040     www.heklanotadirbilar.is     notadirbilar@hekla.is

ODYRT 
VINNUAFL

Hafðu Volkswagen Caddy með í dæminu 
þegar þú hugar að hagræðingu og 

skynsamlegum rekstri. Caddy sendibíllinn hefur 
getið sér sérstaklega gott orð hér á landi fyrir 

áreiðanleika, þægindi og hagstætt verð.

HAGSTÆÐ 
GREIÐSLU-

KJÖR

Kynntu þér úrval notaðra VW Caddy atvinnubíla sem við bjóðum 
í HEKLU notuðum bílum. Komdu núna á Klettháls og gerðu hagstæð 
kaup. Við erum sveigjanleg í samningum.

HEKLA NOTAÐIR BÍLAR KLETTHÁLSI
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FRÉTTASKÝRING: Radovan Karadzic handsamaður

Vísindamenn telja mögulegt að 
nýtt lyf gegn krabbameini í blöðru-
hálskirtli gæti valdið straum-
hvörfum í meðhöndlun krabba-
meinsins. Lyfið, sem heitir 
Abiraterone, gæti virkað á allt að 
80 prósent sjúklinga sem þjást af 
ólæknandi krabbameini í blöðru-
hálskirtli. Lyfið virkar þannig að 
það stöðvar framleiðslu á þeim 
hormónum sem ýta undir vöxt 
meinsins. 

Krabbamein í blöðruhálskirtli 
er algengasta krabbamein meðal 
karlmanna. Á Íslandi greinast um 
185 menn með slíkt krabbamein 
árlega og 43 deyja, samkvæmt 
upplýsingum frá Krabbameinsfé-
laginu. 

Nýjasta rannsóknin á lyfinu 
byggist á 21 sjúklingi með sjúk-
dóminn á lokastigi og sýndi að æxli 
minnkuðu talsvert mikið við inn-
töku lyfsins. Margir sjúklinganna 
sögðust einnig finna fyrir bættari 
lífsgæðum og nokkrir höfðu hætt 
að taka morfín, sem þeir höfðu 
þurft að taka vegna sársauka þegar 
krabbamein hafði breiðst í beinin. 
Stærri og betri rannsókna er þó 
þörf og nú er hafin rannsókn á um 
1.200 sjúklingum um allan heim. 

Vonir eru bundnar við að lyfið 
muni geta hjálpað annars konar 
krabbameinssjúklingum líka, 
meðal annars konum með brjósta-
krabbamein, sem er algengasta 
krabbameinið í konum.  - þeb

Lyf við krabbameini í blöðruhálskirtli í þróun: 

Binda vonir við nýtt lyf

Meðal þeirra sem fagna hand-
töku Radovan Karadzic er Vil-
borg Auður Ísleifsdóttir sagn-
fræðingur og félagar hennar í 
BISER, samtökum kvenna í 
Bosníu, sem hafa það markmið 
að styrkja konur sem urðu illa 
úti í Bosníustríðinu.

„Aida Daidzic, stofnandi sam-
takanna, sagði mér í morgun að 
fólk hefði dansað af gleði í helli-
rigningu í Sarajevo,“ sagði Vil-
borg í gær. „Nú er bara tíma-
spursmál hvenær 
fjöldamorðinginn Ratko Mladic 
verður handtekinn og framseld-
ur.“

BISER-samtökin eru starfrækt 
í Bosníu, Þýskalandi og á Íslandi. 
Formaður Íslandsdeildarinnar er 
Kristín Ástgeirsdóttir, fyrrver-
andi þingkona Kvennalistans.

Árið 2000 unnu samtökin mál 
gegn Karadzic, sem höfðað var 
fyrir dómstól í New York og 
byggt á lögum frá átjándu öld, 
sem upphaflega voru sett til höf-
uðs sjóræningjum í Karíbahaf-
inu.

„Menn geta sótt mál fyrir 
bandarískum dómstólum á 
grundvelli þessara laga,“ segir 
Vilborg, sem er ein helsta drif-
fjöður Þýskalandsdeildar sam-
takanna í Wiesbaden.

„Við unnum sigur í þessu máli 

og það tryggir að allt það fé sem 
hann kynni að hafa stungið undan 
lendi ekki hjá fjölskyldu hans og 
fylgismönnum, heldur verði 
greitt fórnarlömbum hans.“

 - gb

Samtök kvenna í Bosníu fagna handtöku Karadzics:

Fólkið dansaði af gleði í 
rigningunni í Sarajevo

VILBORG AUÐUR ÍSLEIFSDÓTTIR Samtök 
kvenna í Bosníu unnu mál gegn Kar-
adzic sem tryggir að hugsanleg auðævi 
hans renni til fórnarlamba glæpanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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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 ...

Radovan Karadzic var 
pólitískur leiðtogi Serba 
í Bosníustríðinu og bar 
ásamt herforingjanum Rat-
ko Mladic ábyrgð á verstu 
stríðsglæpum Evrópu á 
síðasta áratug 20. aldar.

Mikill fögnuður braust út á mánu-
dagskvöld í Sarajevó og víðar 
meðal múslima í Bosníu-Herse-
góvínu þegar fréttist af því að 
Radovan Karadzic, fyrrverandi 
leiðtogi Bosníu-Serba, hefði verið 
handtekinn. Fólk þyrptist út á 
götur, bílflautur voru þeyttar og 
breitt bros á hverju andliti.

Meðal Serba, bæði í serbneska 
hluta Bosníu-Hersegóvínu og 
handan landamæranna í Serbíu, 
voru tilfinningar hins vegar 
blendnar og viðbrögðin frekar 
þegjandaleg, þótt reiðir stuðn-
ingsmenn hans hafi reyndar safn-
ast saman í Belgrad og hrópað 
stuðningsorð til hetju sinnar.

Karadzic var handtekinn í einu 
úthverfa Belgrad á mánudags-
kvöldið. Serbneskar öryggissveit-
ir fundu hann þegar leit stóð yfir 
að Ratko Mladic herforingja, 
félaga Karadzic sem einnig er eft-
irlýstur fyrir stríðsglæpi.

Dómstóll í Júgóslavíu hefur 
þegar úrskurðað að hann verði 
framseldur til Haag, en Karadzic 
hefur þriggja daga frest til að 
andmæla framsalsdómnum. Lög-
fræðingur hans segir að andmæl-
in verði ekki lögð fram fyrr en á 
síðasta degi, til þess að veita 
stjórnvöldum í Serbíu ekki þá 
ánægju að hann verði framseldur 
án tafar.

Geðlæknir og ljóðskáld
Karadzic er geðlæknir og ljóð-
skáld, en helgaði sig stjórnmálum 
þegar Júgóslavía fór að liðast í 
sundur fyrir tæpum tveimur ára-
tugum. Hann barðist fyrir því að 
halda landinu saman, ásamt serb-
neskum félögum sínum, bæði í 
Bosníu og Króatíu.

Árið 1990 tók hann þátt í að 
stofna Serbneska lýðræðisflokk-
inn í Bosníu-Hersegóvínu, en 
tókst ekki að koma í veg fyrir að 
Bosnía-Hersegóvína yrði sjálf-
stætt ríki árið 1992, árið eftir að 
Slóvenía og Króatía fengu sjálf-
stæði.

Karadzic varð þó forseti Serb-
neska lýðveldisins innan Bosníu-
Hersegóvínu og varð um leið 
æðsti yfirmaður herafla Bosníu-
Serba. Fljótlega upphófst stríð í 
þessu nýstofnaða landi og næstu 
þrjú árin börðust Serbar, Króatar 
og múslimar innbyrðis af mikilli 
grimmd. Bosníu-Serbar vildu 
stofna eigið ríki og helst samein-
ast Serbíu og reyndu allt hvað 
þeir gátu til þess að tryggja sér 
sem stærst landsvæði.

Bærinn Srebrenica átti að vera 
griðastaður múslima undir sér-
stakri vernd Sameinuðu þjóðanna. 
Engu síður réðust Serbar á bæinn 
í júlí árið 1995 og frömdu þar 
verstu glæpi stríðsins. Nærri átta 
þúsund manns, flest karlmenn og 
drengir, voru myrtir í hópum og 
grafnir með leynd í fjöldagröf-
um.

Ákærur og flótti
Stríðsglæpadómstóll Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Júgóslavíu, sem 
staðsettur er í Haag í Hollandi, 
gaf árið 1995 út ákærur á hendur 
Karadzic og herforingjanum 
Ratko Mladic, sem stjórnaði 

aðgerðum serbneska hersins í 
Bosníustríðinu. 

Þeir voru báðir ákærðir fyrir 
þjóðarmorð, stríðsglæpi, ofsókn-
ir, morð og nauðungarflutninga á 
fólki, svo nokkuð sé nefnt af 
ákæruatriðunum. Ákæran nær til 
glæpa sem framdir voru í Bosníu-
stríðinu árin 1992-95, en sérstak-
lega þó glæpi tengda fjöldamorð-
unum í Srebrenica sumarið 1995 
og umsátrinu um höfuðborgina 
Sarajevo öll stríðsárin.

Karadzic var þó ekki handtek-
inn strax og hefur farið huldu 
höfði síðan 1998, en dómstóllinn í 
Haag og stjórnvöld í Evrópuríkj-
um hafa lagt hart að serbneskum 
stjórnvöldum að aðstoða við leit-
ina. Serbíustjórn hefur jafnan 
lofað öllu fögru, en árangurinn 
látið á sér standa þar til nú.

Evrópusambandið hefur fagnað 
þessum síðbúna árangri leitarinn-
ar og telur hann til vitnis um ein-
lægan vilja Serbíustjórnar til þess 
að uppfylla kröfur Vesturlanda.

„Þetta veitir okkur gífurlega 
ánægju,“ sagði Javier Solana, 
yfirmaður utanríkismála hjá Evr-
ópusambandinu. „Nýja ríkis-
stjórnin í Belgrad er merki um 
nýja Serbíu, um ný og endurbætt 
samskipti við Evrópusambandið.“

Sannfærandi gervi
Stjórnvöld í Serbíu segja að Kar-
adzic hafi á flóttanum tekið sér 
nýtt nafn: Dragan Dabic. Hann 
hafi starfað á læknastofu og stund-
að óhefðbundnar lækningar. Á ljós-
myndum, sem serbnesk stjórnvöld 
birtu í gær, er Karadzic nánast 
óþekkjanlegur – hvíthærður með 
mikið hvítt skegg og hárið bundið í 
tagl, auk þess sem hann hefur sett 
upp gleraugu. Kannski ekki furða 
að leitin hafi gengið illa.

„Gervið var mjög sannfærandi,“ 
hefur AP-fréttastofan eftir Vladi-
mir Vukcevic, saksóknara stríðs-

glæpadómstólsins í Haag. „Meira 
að segja leigusalar hans vissu ekki 
hver hann var.“

Eiginkona hans, Ljiljana Kar-
adzic, hefur öll þessi ár statt og 
stöðugt haldið því fram að hún 
vissi ekkert hvar maður sinn væri 
niðurkominn og virtist fegin að 
heyra að hann væri á lífi.

„Þegar síminn hringdi vissi ég 
að eitthvað væri að,“ sagði hún 
eftir að fréttir bárust af handtöku 
hans á mánudagskvöld. „Ég er í 
losti. Ringluð. En núna vitum við 
þó að hann er á lífi.“

Hélt áfram að yrkja
Karadzic virðist hafa haldið 
ótrauður áfram að yrkja. Í það 
minnsta kom árið 2005 út í Serbíu 
ljóðabók, sem sögð var eftir Kar-
adzic, sem þá hafði farið huldu 
höfði í nærri áratug, og olli sú 
útgáfa nokkru uppnámi. Eitt ljóð-
anna í þeirri bók heitir Srebrenica, 
þar sem segir meðal annars: „Bær-
inn brennur eins og reykelsi, í 
reyknum ólgar samviska okkar.“

Fór huldu höfði í áratug

MLADIC OG KARADZIC Ratko Mladic 
herforingi og Radovan Karadzic forseti 
á fyrstu mánuðum Bosníustríðsins. 
Mladic er enn í felum. NORDICPHOTOS/AFP

SANNFÆRANDI GERVI Radovan Karadzic stundaði óhefðbundnar lækningar í 
Belgrad, skrifaði í tímarit og hélt áfram að yrkja ljóð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Eftir að Srebrenica féll í hend-
ur serbneska umsátursliðsins í 
júlí 1995 virðist hafa átt sér stað 
sannarlega hryllilegt fjöldamorð 
á hinum íslömsku íbúum bæjar-
ins,“ sagði Fouad Riad, dómari við 
stríðsglæpadómstól Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Júgóslavíu, þegar 

hann hafði lýst ákærunum á 
hendur þeim Mladic og Karadzic í 
nóvember 1995. 

„Sönnunargögnin sem sak-
sóknari hefur lagt fram sýna 
villimennsku sem erfitt er að gera 
sér í hugarlund: þúsundir manna 
teknir af lífi og grafnir í fjöldagröf-

um, hundruð manna grafnir lifandi, 
menn og konur limlest og drepin, 
börn drepin fyrir augum mæðra 
þeirra, afi þvingaður til þess að 
borða lifur úr sonarsyni sínum. 
Þetta eru svo sannarlega frásagnir 
frá helvíti, skrifaðar á myrkustu 
blaðsíður mannkynssögunnar.“

MYRKUSTU BLAÐSÍÐUR SÖGUNNAR

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is
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AFSLÁTTUR AF 
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Vnr. 88012341

Vindsæng
Vindsæng, 76x190x20 cm.

Vnr. 41621529

Markísa
Markísa 3,5x2,5 m, græn.

990

12.900
Fullt verð:  17.900

5.990
Fullt verð: 7.990

Vnr. 87977157

Ferðaklósett
Ferðaklósett 20 L.

Vnr. 87977142

Kælibox
Kælibox með rafmagni, 12V, 25 l.

Vnr. 44003160

Sessukassi
Sessukassi 125x55x61 cm.

4.990
Fullt verð:  6.490

6.990
Fullt verð:  11.900

Vnr. 88012413

Bjálkahús
Barnabjálkahús, 86x114x116 cm.

Vnr. 62611450

Fótboltamark
Fótboltamark, 213x157x73 cm.

Vnr. 88015972-4

Svefnpoki
Svefnpoki, dökkblár eða grár.

Vnr. 88015963

Barnatjald
Barnatjald 100x100x130 cm.

7.900
Fullt verð:  14.990

4.990
Fullt verð:  7.990

1.990
Fullt verð:  2.990

990
Fullt verð:  2.739

Vnr. 53323076

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél, 4HP, 

safnkassi, með stór hjól.

9999090
7.7.990900004.4.99999090

Þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt! 

Vnr. 41622035

Partýtjald
Partýtjald, ál, 3x3m. Auðvelt að 

setja upp og taka niður. Tjaldið 

kemur í tösku.

19.900
Fullt verð:  24.900

Vnr.  50630102

Gasgrill
OUTBACK TROPPER PLUS gasgrill, 48x50 cm 

grillflötur með tvískiptum brennara, grillgrind 

úr postulínshúðuðu pottjárni, neistakveikjari, 

hitamælir, efri grind, þrýstijafnari og grillsteinar. 

29.900
Fullt verð:  44.900

.

26.900
Fullt verð:  34.900
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Verð frá

Pallaefni
Vnr. 0058324 

Fura, alheflað 27x95 mm, A-gagnvarið. 177kr./lm

Vnr. 0058504

Fura, alheflað 45x95 mm, A-gagnvarið. 257kr./lm

Vnr. 0058506 

Fura, alheflað 45x145 mm, A-gagnvarið. 387kr./lm

Vnr. 0059954 

Fura, alheflað 95x95 mm, A-gagnvarið. 498kr./lm

Vnr. 41616052

Garðborð
Átthyrnt garðborð með 

innfelldum snúningsdisk, 

1770x30 mm, Iron Wood viður.

29.900
Fullt verð:  59.900

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
GIRÐINGAEININGUMGGAEEIINNIINGUUM

Vnr. 41062310

Hundakofi
Hundakofi úr við, 99x89x80 cm.

13.900
Fullt verð:  17.890

Vnr. 0291494

Garðborð
Garðborð 740x1770x730 mm

Vnr. 93460010-25

Regngalli
Regngalli PVC/

Nylon, grænn, 

blár eða svartur, 

stærðir M-XXL.

Vnr. 50147028-47

Gúmmístígvél
HARVIK/VIKING gúmmí-

stígvél, stærðir 28-47. 

1.490
Fullt verð:  1.990

2.990
Fullt verð:  4.380

29.9.99000

á sumarvörum 

afsláttur

Vnr. 41616055

Garðstóll
MILAN stóll miðbak 

ironwood.

Fullt verð:  8.990
4.990

9.695
Fullt verð:  19.390

14.900
Fullt verð:  26.900 Vnr. 50652233

Ferðagasgrill
STERLING PORTA CHEF ferðagasgrill með efri grind. Grill-
flötur 32x48 cm.  Slanga og þrýstijafnari fyrir stóra kúta.

69.900
Fullt verð:  79.900

Vnr.  50630101

Gasgrill
OUTBACK LEGEND gasgrill úr burstuðu stáli. 4 ryðfríir 
brennarar og bakbrennari. Hliðarhella, grillflötur 63x48 cm, 
grillgrind úr ryðfríu stáli og hitadreifiplötur. Hitamælir, 
neistakveikjari, efri grind og snúningsteinn fyrir rafhlöðu. 
Hurðir að framan og 4 hjól. 17 kW. Yfirbreiðsla fylgir með.

afsláttur

allt að
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UMRÆÐAN 
Einar K. Guðfinnsson skrifar um efna-
hagsmál

Framsóknarflokkurinn er hinn nýi, alltaf-á-
móti flokkur. Dæmi: Tímabundin ráðning 

Tryggva Þórs Herbertssonar til að sinna 
ráðgjöf í efnahagsmálum hefur almennt 
mælst vel fyrir. Nema hjá Framsóknar-
flokknum. Þó Guðni Ágústsson formaður 
flokksins og Valgerður Sverrissdóttir 
varaformaður hans séu ekki samstíga um 
margt í stefnu flokksins, sameinast þau þó í 
neikvæðum viðbrögðum við ráðningu Tryggva Þórs. 
En eins og kunnugt er er Tryggvi virtur hagfræðing-
ur hérlendis og erlendis og skrifaði mjög mikilvæga 
skýrslu um íslensk efnahagsmál ásamt Frederich 
Mishkin, heimsþekktum hagfræðingi.

Viðbrögð framsóknarforystunnar eru býsna 
sérstæð. Þannig segir Guðni ráðninguna vera 
ástæðulausa vegna þess að svo margir hagfræðingar 
vinni í stofnunum hins opinbera! Ekki fannst 
Steingrími Hermannssyni þetta þegar hann var 
formaður flokksins. En um Steingrím segir í opin-
berri söguskýringu Framsóknarflokksins: „Hann 
vann afrek í sinni tíð sem enginn hefur leikið eftir.“ 

Nýlega heiðruðu framsóknarmenn Steingrím 
í tilefni af áttræðisafmælinu. Þá var rifjað 
upp hve mikla áherslu hann lagði á að hafa 
efnahagsráðgjafa sér við hlið í forsætisráðu-
neytinu. Þórður Friðjónsson, fyrrverandi 
efnahagsráðgjafi, gerði þetta einmitt að 
umtalsefni og sagðist hafa verið á förum úr 
starfi sínu í forsætisráðuneytinu árið 1983, 
þegar Steingrímur bað hann um að vera 
áfram. Á þeim tíma voru, líkt og nú, margir 
hagfræðingar starfandi í Hagstofunni, 
Seðlabankanum og Þjóðhagsstofnun.

Ráðning efnahagsráðgjafa í forsætisráðu-
neytið hefur hingað til ekki verið tilefni til 

pólitísks naggs, fyrr en nú að forystumenn Framsókn-
ar hefja það. Hins vegar blasir við að gagnrýni 
framsóknarforystunnar, eins og hún er sett fram, 
hittir helst fyrir þann mann sem í sögubókum 
Framsóknar er sagður hafa unnið afrek sem enginn 
hefur leikið eftir og sem núverandi formaður 
Framsóknarflokksins vitnar oftast til og af mestri 
velþóknun.

Valgerður og Guðni hafa sem sagt enn þann 
eiginleika að koma manni á óvart með því að slæma á 
þann mann höggi sem maður reiknaði síst með. 

 Höfundur er sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra.

Sunnudagseftirmiðdag síðla í 
maí var ég á leiðinni frá 

Bastillutorginu í París í átt að 
Lýðveldistorginu, Place de la 
République. Aldrei þessu vant voru 
þessar breiðgötur auðar og tómar, 
en ég tók brátt eftir því að fáeinir 
lögreglubílar stóðu hér og hvar og 
ábúðarfullir menn í kring og 
lokuðu fyrir alla umferð. Svo 
mætti ég breiðri röð lögregluþjóna 
sem náði þvert yfir götuna og gekk 
hægt í áttina þangað sem ég stóð, 
en margir þeirra voru þó sífellt að 
gjóa augunum aftur fyrir sig. Þá sá 
ég hvað var á seyði: þarna voru 
verðir laganna að ryðja veginn 
fyrir mótmælagöngu, enda kom nú 
á eftir þeim litrík fylking manna 
með sín mótmælaspjöld og 
gjallarhorn. Þetta voru sem sé 
kennarar úr framhaldsskólum víða 
um Frakkland og nemendur þeirra 
að mótmæla mikilli fækkun á kenn-
arastöðum: hefur nú verið ákveðið 
að skera níu þúsund kennarastöður 
niður við trog næsta haust, en það 
er einungis byrjunin, sláturtíðin 
heldur áfram á komandi árum.

Ég gekk meðfram mannfjöldan-
um og virti hann fyrir mér um 
stund.

„Þetta er mikil mótmælaganga,“ 
sagði fylgjunautur minn.

„Finnst þér það virkilega?“ sagði 
ég. „Þú hefðir átt að vera hér í maí 
68, þá hefðirðu séð alvöru mót-
mælagöngur. Þá voru Daniel Cohn-
Bendit og Alain Geismar í broddi 
fylkingar, og það voru karlar í 
krapinu, skal ég segja þér. Og á 
eftir þeim kom manngrúinn, þrjú 
hundruð þúsund manns ef ekki 
meira, með kröfuspjöld og vígorð 
sem voru hreinn og tær skáldskap-
ur. Rauðu fánarnir voru alls staðar 
á lofti eins og þéttur skógur, og 
menn sungu Nallann svo borgin 
nötraði. Og yfirvöldin voru eins og 
hræddir hérar...“

„Þegiðu“, sagði fylgjunautur 
minn. „Þú ert orðinn elliær.“

Við héldum áfram upp á 

Lýðveldistorg, gangan kom á móti 
okkur og sá ekki fyrir endann á 
henni. Ég varð að viðurkenna að 
þetta voru voldug mótmæli á sinn 
hátt; þótt menn teygðu úr fylking-
unni með því að ganga dreift var 
ekki vafi á að þarna voru nokkrir 
tugir þúsunda manna, og eins og 
gjarnan ber við í slíkum aðgerðum 
vantaði ekki að hugarflugið væri 
með í ferðinni. Nemendur fram-
haldsskóla gengu hópum saman og 
báru á höfðinu húfur með löngum 
asnaeyrum, og átti það að gefa til 
kynna andlegt ástand þeirra, ef 
niðurskurðurinn næði fram að 
ganga; í miðri göngunni var 
roskinn maður sem ýtti á undan 
sér e.k. litlum valtara til merkis 
um að yfirvöldin reyndu nú að 
valta yfir allt og alla; maður 
spígsporaði um allt á stultum og 
gnæfði yfir aðra, en tveir menn 
gengu hlið við hlið dulbúnir eins og 
gíraffar; bílar óku um með 
gjallarhorn, þaðan hljómuðu 
setningar sem göngumenn svöruðu 
síðan í kór og heyrðust mér það 
vera brot úr leikritinu um Bubba 
kóng eða a.m.k. í þeim anda og 
snúast um niðurskurð af ýmsu tagi. 
Svo voru sungnir útúrsnúningar á 
ýmsum lögum. Maður í gervi 
Sarkozys lét taka af sér mynd fyrir 
framan skilti verslunar á Lýðveld-
istorgi sem bar heitið „Trúður 
lýðveldisins“.

Ekki var við öðru að búast því 
ærið var tilefnið. Kennarar velta 
því fyrir sér hvernig hægt verði að 
halda uppi kennslu með þessum 

niðurskurði, ekki er hægt að fjölga 
í bekkjum meira en orðið er, það 
leyfa öryggisreglur ekki, enda eru 
skólastofur oftast fullar út úr 
dyrum, og þá er hætt við að eina 
lausnin verði sú að fækka tímum, 
leggja niður valgreinar og annað 
eftir því. Menntamálaráðherra 
hefur gefið stórorðar yfirlýsingar 
um að mikill fjöldi kennara sé alls 
ekki við kennslu, t.d. í alls kyns 
leyfum, og það þurfi að halda 
þessum lýð að vinnu, en kennarar 
velta því fyrir sér hvernig það 
muni ganga ef krabbameinssjúk-
lingar á lokastigi og konur komnar 
á steypirinn eiga að fara að kenna 
óstýrilátum nemendum leikfimi.

En þrátt fyrir þetta allt fannst 
mér einhver daufur andi vera yfir 
mótmælagöngunni, það var eins og 
ekki væri fullkomin sannfæring 
bak við þetta allt. „Það er þetta 
spaug og þessi trúðslæti sem eru 
ekki við hæfi“, sagði fylgjunautur 
minn, vafalaust með hugann við 
hina miklu alvöru málsins. En þetta 
spaug er gömul hefð og náði miklu 
hámarki fyrir fjórum áratugum, 
það var eitthvað annað sem 
vantaði. Skýringuna fékk ég 
skömmu síðar, þegar menntamála-
ráðherrann lýsti því yfir að hann 
væri reiðubúinn til að ræða við 
stéttarfélög kennara, en frá 
niðurskurðinum yrði ekki snúið, og 
gat þá enginn séð að neitt væri til 
að ræða um. Síkar yfirlýsingar 
hafði hann reyndar áður gefið.

Nú eru nefnilega úr gildi gengin 
þau ævafornu sannindi að við 
ekkert séu yfirvöld jafn hrædd og 
sína eigin þegna. Þess vegna getur 
ráðherrann látið sér það sem vind 
um eyru þjóta, þótt verkföll séu í 
skólum um allt land og menn mæli 
göturnar dulbúnir eins og gíraffar. 
Og þegar yfirvöldin lifa ánægð í 
fullkomnu óttaleysi og koma fram 
samkvæmt því er hætt við að holur 
hljómur sé í mótmælum almenn-
ings. Þangað til annað sannara 
reynist.

Gangan 

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Mótmæli

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

Óvænt útspil Framsóknar 

Breytt afstaða
Skiptar skoðanir eru meðal þing-
manna um ágæti þess að endurreisa 
Þjóðhagsstofnun, sem lögð var niður 
árið 2002. Pétur Blöndal, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, var á móti því að 
stofnunin yrði lögð niður á sínum tíma 
en telur óráðlegt að endurreisa hana 
nú. Sömu sögu er að segja af Kristni 
H. Gunnarssyni, þingmanni Frjálslynda 
flokksins. Guðni Ágústsson, sem 

studdi frumvarp um að 
Þjóðhagsstofnun skyldi 
lögð niður, segist aftur 
á móti hlynntur því að 
hún verði endurvakin. 

Svona getur hún 
verið öfugsnúin 
pólitíkin; þeir sem 
andmæltu því að 

Þjóðhagsstofnun yrði lögð niður fyrir 
sex árum sjá lítið eftir henni en þeir 
sem tóku þátt í að leggja hana niður 
sakna hennar sárt.

Of hliðholl eða ekki nógu?
Pétri Blöndal segist ekki lítast á að 
endurreisa Þjóðhagsstofnun því hún 
hafi legið undir grun um að vera of 
hliðholl ríkisstjórninni. Stofnunin yrði 
fljót að fá þann stimpil á sig aftur, þar 
sem hún yrði háð ríkisvald-
inu um fjárveitingar. Það 
er rétt hjá Pétri að áður en 
Þjóðhagsstofnun var lögð 
niður lá hún vissulega 
undir gagnrýni, en 
ekki fyrir að vera 
hliðholl ríkisstjórn-
inni, heldur var það 

Davíð Oddsson, þáverandi forsætis-
ráðherra, sem bar brigður á efna-
hagsspár hennar.

Þyrluferð með öllu 
Nýlega vöktu athygli fréttir af svöng-
um ferðalöngum sem lentu þyrlu 
við vegasjoppuna Baulu í Borgarfirði 
og fengu sér pulsu. Ekki fylgdi þó 
sögunni hversu mikið sjoppuferð með 
slíku farartæki gæti kostað. Sam-
kvæmt upplýsingum hjá þyrluþjónust-
unni Norðurflugi kostar klukkustund-
arlöng flugferð með þyrlu sem tekur 
fjóra farþega 115 þúsund krónur. Að 

viðbættum fjórum pulsum og kóki 
má gera ráð fyrir heildarkostnaði 
upp á 116.500 krónur, eða litlar 
29.125 krónur á mann. 

bergsteinn@frettabladid.is

Íslensk gæðaframleiðsla
Viðhaldsfrítt efni
Endalausir möguleikar 

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Sérhönnuð fyrir
íslenska

        veðráttu

Markísur

U
m allt landið reyna kjósendur og yngri áhugamenn 
um framtíðarhorfur samfélags hér við ysta haf að 
átta sig á hvert stjórnvöld stefna í atvinnuþróun. 
Eftir tímabil loftkenndra drauma um vaxandi hlut 
okkar í fjármálastarfsemi er runnið af mönnum 

bernskt oflátungskastið og við erum aftur fallin niður á mold-
argólfin. Framleiðni hér er of lítil, markaðurinn er of smár í 
fjölda atvinnugreina, sókn á  aðra markaði erfið, sjávarafli 
fer minnkandi.

Ofvaxtarskeiðið sem sumpart stóð vegna hyggjulítillar 
gjaldeyrisstefnu sem dró til sín fjármagn vegna vaxtamun-
ar, sumpart vegna stórframkvæmda, er nú liðið en langt í að 
ofþenslan hverfi úr efnahagslífinu: það eru hinir dökku drætt-
ir sem þenslan skilur eftir sem eru að skýrast nú.

Og menn líta til stjórnvalda: yfirvaldsdýrkunin situr djúpt 
í þjóðarsálinni. Við lítum ekki til atvinnulífsins eftir forystu, 
sækjum ekki í óþrjótandi banka hugmyndaauðgi einkafram-
taksins sem ríkisstjórnarflokkur Íslands, Sjálfstæðisflokk-
urinn, er sífellt að hampa. Nei, við lítum eina ferðina enn til 
stjórnvalda – og erlendra auðhringa og þess eina sem vita má 
að við getum selt, vatnsfalla og jarðorku.

Það er þrýst á hraðan framgang rannsókna og síðan und-
irbúnings nýrra virkjana, þvert ofan í viðurkenndan meiri-
hluta vilja atkvæðabærra manna, að hollast væri nú að hugsa 
vel okkar ráð, bíða, fara fram með forsjá. Það er hinn lýð-
ræðislegi vilji. Sá vaxandi þungi náttúruverndar sem hefur 
hin síðari misseri lifnað er ekki bara barnaskapur, hugsjóna-
flónska eins og þeir segja fyrir austan og norðan sem hafa 
séð stofna hverfa úr hafi, nálæg mið tæmast, byggð dragast 
saman og innlendan iðnað hverfa. Örvæntingin í dreifðum 
byggðum landsins blekkir þá sem trúa að fagurt mannlíf hefj-
ist í dreifðum byggðum með þrjú hundruð starfa verksmiðju. 
Bakki bjargar ekki Þingeyjarsýslum, Reyðarfjörður reddar 
ekki fámenninu fyrir austan.

Og þeir sem fullyrða að velmegun megi enn um sinn halda 
uppi með nýjum virkjunum, nýjum verksmiðjum, nýjum 
þenslugjöfum verða á endanum að svara því: og hvað svo?

Nýir atvinnukostir, stöðugri velferð gætu haldist í hendur 
væru okkur allir vegir færir. Ekki inn á fjarlæga markaði 
heldur nálæga. Fengjust þeir ruddir. Regluverkið sem brennt 
er í hugsun þeirra sem trúa á stóru lausnina: stóra virkjun og 
stóra verksmiðju, er fornt en virkar vel í mörgum gömlum 
nýlendum með einhæfa og veika framleiðslugetu. Okkur dett-
ur ekki einu sinni í hug að spyrja: hvers vegna er framleiðni 
okkar svona slök? Og breyta vana okkar þegar svarið fæst.

Og enn síður eru menn tilbúnir að varpa ábyrgð lífsafkom-
unnar á einstaklingana – hugkvæmni og frumkvæði þeirra – 
sem á endanum verða að bjarga sér. Nei, köllum á ríkisstjórn-
ina, hringjum svo í næsta alþjóðlega auðhring, ryðjum lönd 
fyrir lón, tökum ný lán fyrir fleiri virkjunum. Það er sjálf-
stæð afstaða.

Dagdraumar sumarblíðunnar:

Hinn óvissi tími
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR
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krónum lagið

Frá

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.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Salóme Rannveig Gunnarsdóttir laganemi fór 

sem sjálfboðaliði til Ekvador í Suður-Ameríku 

stuttu eftir að hún kláraði menntaskóla.

„Ég kláraði menntaskóla á þremur og hálfu ári og fór 
svo að ferðast þar til ég byrjaði í háskóla,“ segir Sal-
óme brosandi og bætir við að ferðalagið sé það eftir-
minnilegasta sem hún hefur farið í.

Salóme fór til Ekvador sem sjálfboðaliði á vegum 
svissneskra samtaka. „Ég bjó í fjallaþorpi með frum-
byggjum Ekvador og kenndi ensku, líkamsrækt og 
tölvur í skólanum þar. Eina tölvan var ótrúlega gömul 
og virkaði ekki alveg,“ segir Salóme hlæjandi og upp-
lýsir að hún hafi kennt krökkunum að skrifa á lykla-
borð. „En það tók alveg rosalega langan tíma.“

Salóme segir að ýmislegt sé frábrugðið í Ekvador, 
samanborið við Ísland. „Íbúar Ekvador borða naggrísi. 
Það er flottur réttur þar. Í eldhúsunum hlaupa naggrís-
irnir um, við fæturna á fólki og þegar farið er að elda 
er bara einn tekinn og hann drepinn,“ upplýsir Salóme. 
Hún segist hafa smakkað naggrís og lýsir bragðinu 
svipuðu og kjúklingi en aðeins bragðsterkari. „Ég þótti 
ótrúlega skrýtin því mér fannst naggrísirnir svo sætir 
að ég var alltaf að taka þá upp og klappa þeim og vera 
góð við þá.“

En allt tekur enda um síðir, ferðalög sem annað. „Mig 
langaði ekkert heim en ég bara þurfti að fara,“ segir 
Salóme og bætir við að hún hafi byrjað í háskólanum 
þremur dögum eftir að heim var komið. „Mér fannst 
skrýtið að byrja í lögfræði og sitja á Þjóðarbókhlöð-
unni alla daga eftir þetta ferðalag.“ martaf@frettabladid.is

Tölvukennari í fjallaþorpi

Salóme klædd í þjóðbúning Ekvador. Hún kenndi eina fimm mánuði í litlu fjallaþorpi þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

YNGRA BROTAJÁRN
Tæplega átta 
þúsund bílar fara 
árlega í brotajárn 
hér á landi og bíl-
arnir sem fargað er 
verða sífellt yngri.
BÍLAR 2

Á FRAMANDI SLÓÐUM
The Big Five-maraþonið er 
maraþon sem hlaupið er 
í þjóðgarði í Suður-Afríku 
innan um villt dýr.

FERÐIR 4

Dugguvogi 2 /Simi 557 9510 / patti.is

Komdu á vinalegu 
húsgagna lagersöluna

Almennur opnunartímiAlmennur opnunartími
Mán - Föstudagar 09 - 18Mán - Föstudagar 09 - 18

Út með gamalt     Út með gamalt     
Inn með nýttInn með nýtt

TILBOÐSDAGAR: 17.JÚLÍ - 1.ÁGÚST 25 - 70%

Atson • Brautarholti 4 • s. 561-0060 • www.atson.is

Opnunartími: 
mán. - mið. 11:00 - 18:00
fi mmtud. 11:00 - 19:00
föstud. 11:00 - 16:00
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Bílasala hefur aukist um tæplega 100 prósent 

á síðustu tíu árum. Bílar sem fargað er verða 

sífellt yngri.

Fyrir 11 árum, 1997, voru 12.551 ökutæki nýskráð 
samkvæmt Umferðastofu. Tíu árum síðar, 2007, voru 
þau 24.800. Aukningin er 97 prósent. En hvað verður 
um alla þessa bíla?

Þeir bílar sem ljúka lífdögum sínum á vegum lands-
ins fara flestir til úrvinnslu hér á landi. Þeir eru að 
einhverju leyti nýttir í varahluti, og spilliefni eru 
fjarlægð og þeim fargað á viðeigandi hátt. Stærstur 
hluti bílanna fer hins vegar í brotajárn sem selt er 
erlendis.

Samkvæmt tölum frá úrvinnslusjóði var 7.997 
bílum skilað til úrvinnslu hérlendis árið 2007. Meðal-
aldur bílanna var 13,88 ár og höfðu þeir yngst nokkuð 
frá fyrri árum. Til dæmis var meðalaldur þeirra 
14,53 ár árið 2005. Í þessu samhengi er fróðlegt að 
skoða hversu margir bílar voru nýskráðir fyrir 13 
árum, en miðað við meðalaldur úrvinnslubíla árið 
2007 ættu flestir þeirra að hafa rennt úr hlaði bíla-
sala 1994. Það árið voru 6.710 bílar nýskráðir svo 
þjóðin er að skila af sér fleiri bílum en voru nýskráð-
ir á árinu.

Miðað við núverandi þróun í nýskráningu má búast 
við því að árið 2020 verði um 16.000 bílum skilað í 
brotajárn. Það er að segja ef kreppan gerir ekki út af 
við efnahaginn og þjóðin keyri enn um á Range Rover 
árgerð 2007. tryggvi@frettabladid.is

Tæplega átta þúsund 
bílar í brotajárn

Langstærstur hluti bíla landsmanna endar í brota-
járni sem selt er erlendis. Einhverju af varahlutum 
er þó bjargað úr bílunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Volvo hefur tekið til sinna ráða til að sporna 
gegn umferðarslysum og leggur nú enn frekari 
áherslu á öryggi og hefur sett sér háleitt framtíð-
armarkmið um fækkun slysa.

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

og hlutir
til kerru-
smíða

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Árg. 2006 ekin 20 þús mílur. Leður, sjálfsk. fi lmur, tölvukubbur, 
35” breyttur, dráttarbeisli, segl yfi r palli. Ásett 4,6 milljónir.

Uppl. hjá Bílasölu Selfoss í síma 482 4002 www.bilasalaselfoss.is

DODGE RAM 2500 5,9 CUMMINGS DIESEL LARIAT 35” BREYTTUR.
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Í Nauthólsvík er starfræktur 

Siglingaklúbburinn Siglunes en 

þar er hægt að fara á siglinga-

námskeið og leigja báta.

„Við erum með siglinganámskeið í 
allt sumar og byrjuðum 9. júní og 
klárum núna 15. ágúst. Um er að 
ræða fimm tveggja vikna námskeið 
fyrir krakka á aldrinum 9-12 ára. 
Síðan erum við með siglingaklúbb 
fyrir krakka á aldrinum 12-15 ára 
en í honum eru krakkar sem eru 
búnir með námskeið hjá okkur og 
eru þá meira á eigin forsendum,“ 
útskýrir Árni Jónsson, deildarstjóri 
í útivistarmiðstöð Nauthólsvíkur. 

Auk þess að bjóða upp á siglinga-
námskeið er boðið upp á bátaleigu 
alla miðvikudaga og fimmtudaga 
milli fjögur og sjö. Báturinn kostar 
600 krónur fyrir klukkutímann en 
víkingaskipin eru á 1.500 krónur 
fyrir klukkutímann þar sem þau 
eru stærri og meira mál að koma 
þeim af stað. „Ef um er að ræða 12 
ára og eldri krakka frá okkur með 
reynslu þá er hægt að koma og 
leigja bát en ef það eru óreyndir þá 
er miðað við svona 14-15 ára. Það 
eru alltaf að minnsta kosti tveir 
gæslubátar úti öllum stundum 
þannig að fyllsta öryggis er gætt,“ 
segir Árni. Einnig er tekið á móti 
hópum til dæmis af leikjanámskeið-
um. „Þá er farið fyrir hádegi í sigl-
ingu á gömlum trébát sem heitir 
Jónas feiti og er tekin skemmtisigl-
ing þar sem sagðar eru sögur og þá 
ekki allar alveg sannar eins og til 
dæmis að það sé tappi hérna í vík-

inni og svo framvegis,“ segir Árni 
glettinn. „Eftir hádegi er oft tekið á 
móti hópum sem fara á kajaka eða 
kanóa. Það geta verið 10-12 ára 
gamlir krakkar sem eru á nám-
skeiðum víða um borgina, unglinga-
vinnan og fleiri.“ 

Auk venjulegra kajaka og kanóa 
er boðið upp á opna kajaka sem 
einnig kallast Malibu, seglbáta, litla 

árabáta, svokölluð víkingaskip og 
stærri skútu sem krakkarnir fá að 
fara á með starfsmanni. „Sú skúta 
kallast Gulla granna en þetta eru 
allt svolítið sérstök nöfn hérna. 
Víkingaskipin eru stórir kappróðr-
arbátar. Þar eru sex að róa og einn 
að stýra,“ segir Árni. 

Ekki þarf að panta báta fyrir-
fram en þó er það hægt ef vilji er 
fyrir hendi. Siglingaklúbburinn 
Siglunes er í Nauthólsvíkinni og er 
merki ofurmennisins, eða „súper-
mann“, merki klúbbsins. „Sagan 
segir að merkið hafi verið til hér 
löngu áður en Súpermann sá það en 
svo flaug hann hér yfir og sá það, 
en við erum með risastórt merki 
hér á jörðinni hjá okkur í Naut-
hóls víkinni,“ segir Árni glettinn. 
Hægt er að skrá sig á námskeið á 
www.itr.is en einnig er hægt að 
skrá sig hjá Siglingaklúbbn um 
Siglunesi. hrefna@frettabladid.is

Á bátana í öllum veðrum

Árni Jónsson, deildarstjóri í útivistarmið-
stöð Nauthólsvíkur, dyttar hér að Jónasi 
feita.

Á sumrin er mikið fjör í Nauthólsvíkinni og stöðug aðsókn í bátana hjá Siglinga-
klúbbnum Siglunesi. Boðið er upp á siglinganámskeið og bátaleigu.

MYND/HAFDÍS HRUND GÍSLADÓTTIR

Hellishólar í Fljótshlíð er 

glæsileg ferðaþjónusta sem 

býður upp á fjölbreytta afþrey-

ingu fyrir gesti.

Hellishólar eru áhugaverður stað-
ur fyrir fjölskylduna að heim-
sækja á sumrin. Einnig fyrir ætt-
armót, starfsmannaferðir, afmæli 
og fleira. Gestir geta ýmist gist í 
sumarhúsi eða á fullkomnu tjald-
svæði.

Á Hellishólum er líka starfrækt-
ur golfskóli, en í honum er boðið 
upp á sérstök kvenna-, hjóna- og 
almenningsnámskeið. Skólinn er 
bæði fyrir byrjendur og lengra 
komna.

Hellishólar voru byggðir árið 
1952 og var þar hefðbundinn 
búskapur fram til ársins 2000 en 

þá ákváðu bóndahjónin að hverfa 
frá búskapnum og snúa sér að 
rekstri ferðaþjónustu. Nýir eig-
endur eru nú komnir sem hafa það 
að markmiði að öllum líði vel 
meðan á dvölinni stendur.

Allar nánari upplýsingar er 
hægt að nálgast á www.hellishól-
ar.is. - stp

Ánægjuleg dvöl

Hellishólar eru með golfskóla sem býður upp á margs konar námskeið. 
MYND/PÁLL GUÐJÓNSSON

Hægt er að gista í sumarhúsi eða á 
tjaldsvæðinu. MYND/PÁLL GUÐJÓNSSON

Rómantískar kvöldgöngur eru eitthvað sem öll pör ættu að fara í á falleg-
um sumarkvöldum. Hægt að ganga saman til dæmis um hverfið eða Ægisíðuna.
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Hugrún Hannesdóttir tók 

nýlega þátt í The Big Five-mar-

aþoni í Suður-Afríku en hún er 

fyrsti Íslendingurinn sem tekur 

þátt í því hlaupi.

„The Big Five vísar til hinna stóru 
frægu dýra í Suður-Afríku, fílsins, 
nashyrningsins, vísundarins, hlé-
barðans og ljónsins,“ útskýrir Hug-
rún og bætir við: „Þetta maraþon 
er hálfgert fjallahlaup, en hlaupið 
er í þjóðgarði innan um villt dýr. 
Það var ótrúleg tilfinning að hlaupa 
innan um strúta og antilópur.“

Hlaupaleiðin var oft hættuleg en 
að sögn Hugrúnar vöktuðu þjóð-
garðsverðirnir dýrin til að vita 
hvar þau væru. Gist var í þjóðgarð-

inum í sjö nætur, farið var í safarí 
og dýrin skoðuð og segir Hugrún 
það hafa verið mikla upplifun. 
Hlaupaleiðin var líka skoðuð áður 
en lagt var af stað í hlaupið. „Mér 
leist ekkert á blikuna þegar ég sá 
leiðina því hún er mjög erfið á köfl-
um og hitinn mikill. Suma hluta 
leiðarinnar er ekki einu sinni hægt 
að hlaupa, en ég ákvað að láta slag 
standa og þetta var alveg ótrúlegt,“ 
segir Hugrún en hún kom heim úr 
ferðinni þriðja júlí síðastliðinn.

Hugrún titlar sig sem alhliða úti-
vistarmanneskju. Hún fer reglu-
lega á fjöll, fór á Mont Blanc í fyrra 
og æfði vel fyrir það. Einnig hefur 
hún hlaupið tíu kílómetra í Reykja-
víkurmaraþoninu en þetta var í 
fyrsta sinn sem hún hljóp hálft 
maraþon.

Alls tóku rúmlega 160 manns 
þátt í hlaupinu alls staðar að úr 
heiminum og af hópnum hennar 
Hugrúnar voru þau fjögur sem 
hlupu hálft maraþon. Hópurinn 
hennar stóð sig vel og vann til 
nokkurra verðlauna. „Það var ótrú-
legt kikk að koma í mark og góð 
stemning hjá öllum hópnum. Það 
er svo gaman að gera eitthvað 
öðruvísi,“ segir Hugrún.

Hugrún vinnur á Ferðaþjónustu 
bænda og komst í kynni við þetta 
maraþon í gegnum vinnuaðila í 
Danmörku. Hún varð svo hrifin af 
þessu ævintýri að ferðin verður í 
boði hjá Ferðaþjónustu bænda á 
næsta ári. „Það er alveg á hreinu 
að við ætlum að selja þessa ferð, 
hún er geggjuð,“ segir Hugrún. 

 klara@frettabladid.is

Hlaupið með villidýrum

Umhverfið og útsýnið var stórkostlegt 
þar sem Hugrún hljóp.

Landakort er gott að hafa með sér á ferð um landið, 
sérstaklega ef fólk þekkir ekki leiðina sem farin er.

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

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

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

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

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Flatey á Breiðafirði býður 

bæði upp á frið og fjör yfir 

sumartímann. 

Kvikmyndin Brúðguminn og Hótel 
Flatey með uppbúin rúm og lostæti 
úr Breiðafirði á borðum hafa aukið 
vinsældir Flateyjar á Breiðafirði 
sem viðkomustaðar. Sjarmi Flat-
eyjar er vissulega ekki nýr af nál-
inni og bændagisting er og hefur 
verið í Krákuvör og tjaldstæði í 
Króksvör. 

Hótelið sem opnað var í fyrravor 
er í þremur fallega uppgerðum 
húsum við Grýluvog. Gistiaðstað-
an er í Eyjólfspakkhúsi og Stóra-

Pakkhúsi en veitingastofan í sam-
komuhúsi Flateyjar. Þar eru líka 
yfirleitt einhverjir viðburðir um 
helgar yfir sumarið. Næsta laugar-
dag er ball með Draugabandinu 
sem skipað er þeim snillingunum 
Ingólfi Steinssyni og Lárusi Gríms-
syni og sá síðarnefndi verður með 
barnaskemmtun á sunnudeginum. 
Um verslunarmannahelgina verð-
ur Spaðaball og helgina næstu á 
eftir er komið að Flateyjardögum 
sem hafa uppá margt að bjóða. 

Hótelstjórinn Ingibjörg Péturs-
dóttir segir gistinguna fullbókaða 
næstu tvær helgar. Hún ætlar að 
hafa opið út september svo fremi 
næg aðsókn verði. - gun 

Paradísin Flatey
Hótel Flatey er í þremur fallega uppgerðum húsum. Þetta er eitt af þeim. 
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Dýrin í öndvegi
UPPSTOPPAÐIR REFIR, HANAR, 
LUNDAR OG HRAFNAR ÁSAMT 
HAUSUM AF HREINDÝRUM OG 
HRÚTUM FÁST Í UPPSTOPPUÐU 
BÚÐINNI Á HVOLSVELLI.

„Ég hef hvergi séð svona búð með 
uppstoppuðum dýrum og held 
þær séu ekkert algengar,“ segir 
Bjarni Sigurðsson, hestamaður og 
bóndi á Torfastöðum í Fljótshlíð. 
Hann rekur Uppstoppuðu búðina 
ásamt fjölskyldu sinni og meðal 
söluvara eru skrautlegir hanar sem 
hann ræktar. 

Uppstoppaða búðin 
er í litlu húsi við 
gistiheimilið Ásgarð Í 
búðinni er líka smá-
vegis af hestavör-
um frá Knapanum 
í Borgarnesi en 
dýrin eru í öndvegi. 
„Allt sem hægt er að 
stoppa upp verður selt 
í þessari búð,“ segir 
Bjarni. - gun

Litskrúðugir hanarnir frá Torfastöðum 
vekja athygli.

Hugrún Hannesdóttir er enn í gleðivímu 
eftir þessa ferð og mælir eindregið með 

henni fyrir hlaupara og annað íþróttafólk.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

Netbilar.is kynnir: Þú færð 500 þ. Volvo 
S 60 R, 4x4,2006, ek 58 þ. 300 hö,Einn 
með öllu, Ásett 5.790 Tilboð 4.900 áhv 
5.400, afb 75 þ. Uppl 588 5300 eða 
www.Netbilar.is

Netbilar.is kynna: Toyota Previa, 7manna, 
sjálfsk,árg 2003,ek 86 þ. abs,aksturs-
tölva,ofl,Reyklaust ökutæki,Mjög vel 
með farinn. Verð 2.200 áhv 700 þ. Uppl 
588 5300 eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir:Toyota Yaris T 
SPORT,árg2005 ,ek 40þ, abs, álfelgur, 
CD,Ný yfirfarinn,sumar og vetradekk,Á-
sett verð 1.730 áhv 1.050 afb 29 þ. 
skoða skipti á ódýrari. Uppl 588 5300 
eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Hyundai Santa Fe 
ll, árg 2002 ek 76.þ,sjálfsk,Glæsilegur 
bíll er að leyta af dýrari Landcr 120 
eða sambærilegt, Ásett verð 1.590 áhv 
1.590 afb 38 þ. Uppl 588 5300 eða 
www.Netbilar.is

Jeep Grand Cherokee - Laredo 4x4, 
árg 2007, ek:30þ.km, leður, ofl. Ásett 
Verð:3.890þ. Tilboð:2.990þ. Besta verð-
ið í bænum! Upplýsingar í síma: 588-
5300 eða á www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Nissan Patrol SE árgerð 2004, ekinn 98 
þús., sjálfskiptur, ný 44“ dekk, loftlæsing 
framan, 3“ púst, spilbitar, og.fl., og fl., 
toppviðhald, sk.’09, verð kr. 4.950.000. 
S. 821 6292.

Hyunday Starex H1, árgerð 2005, diesel, 
9 manna, sjálfskiptur, nýleg tímareim, 
þjónustubók, viðhald mjög gott, ekinn 
155 þús., sk.’09, 100% lánað, verð 
1.650.000, 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

Toyota Land Cruiser 120 VX 33“ (111999) 
1/2005, dísel, ssk, ekinn 56 þús km, 
leður, 33“ breyttur, dráttarkr, ofl... Ásett 
verð 5.390 þús. Áhílandi 4.950 þús.

Toyota Land Cruiser 120 GX 33“ 
(135536) 5/2004, dísel, ssk, ekinn 109 
þús km, 33“ breyttur, dráttarkr, film-
ur, spoiler, ofl... Ásett verð 4.290 þús. 
Áhvílandi 4.075 þús.

Toyota Rav4 (111979) 7/2005, bensín, 
ssk, ekinn 38 þús km, álfelgur, dráttarkr, 
ofl... Ásett verð 2.990 þús. Áhvílandi 
2.630 þús.

Toyota Land Cruiser 90 LX 35“ (134388) 
3/2002, dísel, ssk, ekinn 136 þús km, 
35“ breyttur, dráttarkr, ofl... Ásett verð 
2.590 þús. TILBOÐ 2.300 þús. STGR

Toyota Land Cruiser 90 VX (135602) 
4/1999, dísel, ssk, ekinn 191 þús km, 
sumardekk á krómi, vetrard. á original 
felgum, filmur, húddhlíf, spoiler, ofl... 
Ásett verð 1.790 þús.

Toyota Land Cruiser 90 VX (111983) 
3/1998, dísel, ssk, ekinn 203 þús km, 
álfelgur, dráttarkr, ofl... Ásett verð 1.590 
þús. Áhvílandi 1.280 þús.

Toyota Camry SE V6 (160162) 2007, 
bensín, ssk, ekinn 26 þús km, leður, 
20“ krómfelgur, spoiler, 17“ felgur með 
vetrard, ofl... ATH 268 Hö... Ásett verð 
3.750 þús. Áhvílandi 2.620 þús.

Toyota Prius (212209) 9/2004, bensín, 
ssk, ekinn 110 þús km, kastarar, akst-
urstölva, digital miðstöð, ofl... Ásett verð 
2.170 þús.

Toyota Avensis S/D Sol (135860) 
11/2003, bensín, ssk, ekinn 118 þús 
km, álfelgur, dráttarkr, ofl... 1 eigandi... 
Ásett verð 1.690 þús. Áhvílandi 1.480 
þús.

Toyota Avensis S/D Terra (133136) 
1/2003, bensín, ssk, ekinn 130 þús km, 
álfelgur, dráttarkr, ofl... Ásett verð 1.090 
þús. Áhvílandi 980 þús

Toyota Yaris Sol (212127) 1/2004, bens-
ín, bsk, ekinn 70 þús km, samlitur, rafdr. 
rúður og speglar, ofl... Ásett verð 990 
þús. Áhvílandi 920 þús.

Lexus IS250 (135527) 1/2006, bensín, 
ssk, ekinn 30 þús km, leður, rafmagn í 
öllu, álfelgur, ofl... Ásett verð 4.990 þús. 
Áhvílandi 4.790 þús.

Ford F350 Lariat 35“ (111858) 2005, 
dísel, ssk, ekinn 90 þús km, leður, 35“ 
breyttur, spoiler, dráttarkr, ofl... Ásett 
verð 3.490 þús. Áhvílandi 3.460 þús.

Ford Explorer XLT (112032) 2002, bens-
ín, ssk, ekinn 114 þús km, álfelgur, 
rafd rúður og speglar, ofl... Ásett verð 
1.690 þús. Áhvílandi 1.130 þús. Fæst 
á yfirtöku !

Pontiac Trans Am Blæjubíll (111165) 
1998, bensín, ssk, ekinn 81 þús mílur, 
leður, 18“ C6 krómfelgur, filmur, ofl... 
Ásett verð 2.450 þús. Áhvílandi 1.950 
þús. Fæst fyrir 200 þús + yfirtöku.

Vw Passat Comfortline (111975) 
9/2005, bensín, ssk, ekinn 35 þús km, 
16“ felgur, filmur, ofl... Ásett verð 2.390 
þús. Áhvílandi 1.690 þús.

Bombardier CAN-AM Renegade 800 
Götuskráð (112003) 11/2007 (2008 
model), bensín, ssk, ekið 28 klukku-
stundir, hiti í handföngum. Ásett verð 
1.590 þús. Áhvílandi 1.360 þús.

Suzuki Intruder 700 (212203) 1987, 
bensín, bsk, ekið 13 þús mílur, mjög 
vel með farið hjól... ný skoðað, nýtt 
afturdekk... Ásett verð 420 þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Coleman Rushmore árg 2005 elda-
vél,ísskápur, sólskyggni útdraganleg hlíð 
og flr,,,,Frábært hús Verð 1.480.000.- 
skoðum skipti sjá myndir www.bila-
salaislands.is

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

260 hestöfl!!! PONTIAC SOLSTICE 
TURBO Árgerð 2007, ekinn 8 þ.km. 
Sjálfskiptur. Ásett verð 4.980þ. TILBOÐ 
3.890þ. Sjón er sögu ríkari! Til sýnis 
og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2 - s. 567 
4000. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

Mazda 3 árg. ‘06 ek. 52 þ. Listaverð 
1950 þ. Áhv. 1200 þ. Fæst gegn yfir-
töku á láni + 300 þ. stgr. Uppl. í s. 
820 7760.

2.800.000
Dodge Charger ‘07. Ek. 6 þ. Filmur og 
20 tommu dekk. Tilb. V. 2,9. S. 844 
5222.

SRT-4
Gullfallegur bíll. Turbo. Árg.’04. Ek.38 þ. 
Fæst á yfirtöku. Uppl. í s. 844 5222.

Til sölu BMW 330 ci árg. ‘02 Uppl. í s. 
659 8757.

Tilboð óskast í 7 manna Opel Safira 
dísel sem þarfnast lagf. Árg. ‘01. Uppl. 
í s. 699 7421.

Suzuki Vitara 98’ Mjög gott eintak. Uppl. 
í S. 698 3311 & 565 3311

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

Jeep Cherokee 4.7 árg. ‘00 v. 940 þús. 
Toyota Yaris 1.3 árg. ‘04 v. 1.400 þús. 
Topp Bílar!! áhugasamir hringja síma 
867 7704.

Toyota Corolla station árg. 2006 ek. 
58 þ.km. Verð 1.250.000. Uppl. í s. 
841 0494.

MERCEDES BENZ 1528 ATEGO árg. 
1998 ekinn 240 þús.km. Kassabíll með 
lyftu. Bakkmyndavél. Uppl. í síma 841 
0494.

Toyota Hiace 4x4 árg. ‘06. Ek. 46 þ. Áhv. 
lán. V. 2.990 þ. S. 692 0003.

E55 AMG Bens til sölu. Árg. ‘98 ek. 111 
þ. 354hö, nýjar 18“ amg felgur, ný dekk, 
leður, spól og skriðvörn ofl. Ný skoð. ‘09 
án athugasemda. Áhv. 1.900 þ. (gott ísl 
lán). Ásett 2.790þ. Skoða öll skipti, helst 
jeppling eða F150. Uppl. í s. 824 4811

Ekkert út bara yfirtaka
Chevrolet Captiva ‘07 diesel ssk. Ekinn 
aðeins 21 þ.km. Yfirtaka á mjög góðu 
láni. Dráttarbeisli, fjarlægðarvari ofl. 
Uppl. í s. 898 8228.

Volvo S80 árg. 2000 4 dyra 2.4 170 
hö. Keyrður 160.000. Frábært eintak 
hlaðin aukabúnaði. M.a. álfelgur, leður-
áklæði, rafdrifið ökumannssæti, geisla-
diskamagasín 10 diska, innbyggður 
barnabílstóll, sólhlíf í afturglugga og 
hliðargluggum að aftan, innbyggður 
gsm sími, þokuljós, tölvstýrð loftkæling 
og margt fleira. LISTAV. 1.470 þ. TILB.V. 
990 þ. Nánari upplýsingar gefur Gummi 
í síma 861 7081.

Til Sölu Ford Ranger 4x4 V6 3.0 Keyrður 
130þ.mílur. Lítur ótrúlega vel út, ásett 
verð er 750.000.- Tilboð 590 þús. 
Hrannar s. 863 5325..

TVEIR ALVÖRU sem eyða 8-9 utanb. og 
12-13 innanb. Annar silfurlitaður 2000 
árg. Ekinn 74þ.mil., 2.7 vél, ssk. Verð 
990 þ. Áhv. ca. 400 þ. Hinn svartur árg. 
2003. Leður, álfelgur ofl. Verð 1790 
þ.áhv. 1400þ. Uppl. í s. 895 9558.

Til sölu M. Benz, árg. ‘91. Ek. 215 þ.km. 
Bíll í toppstandi, þarfnast smá lagfær-
ingar á lakki. Nýsk. V. 260 þ. Uppl. í s. 
892 4580.

Toyota Land Cruiser ‘89 disel turbo til 
sölu. Þarfnast lagfæringar. Ný dekk 31“ 
v. 300 þús. S. 846 6155.
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Disel
M.Benz. árg.’04. Ek. 150þ. Station. Einn 
með öllu! Fæst á yfirtöku. Uppl. í s. 
844 5222.

Toyota Hiace 4x4 árg. ‘06. Ek. 46 þ. 
Áhvílandi lán. Verð 2.990 þ. S. 692 
0003.

Lada 110, ljósgrænn, 2003 árg. Nýsk. 
Verð 70 þús. staðgr. Uppl. í s. 868 
2466.

 0-250 þús.

Toyota Carina E árg. ‘96, sjálfsk. Ek. 125 
þús. Verð 260 þús. Uppl. í s. 659 3459.

Hilux 93,bensín, sk. ‘09, ekinn 180 þ., 
breyttur 35“ og loftdæla. Ný timakeðja 
og yfirfarin vél, stýrisbunadur, alterna-
tor. Fylgir. Hús, 5x35“ nelgd á felgum. 
Góður vinnujaxl sem litur vel út. Verð 
220 þ. stgr. email andres31@visir.is eða 
844 8395.

Til sölu Peugeot 306 St. Árg. ‘00, ek. 
127 þ.km., bsk. Fæst á 165 stgr. Uppl. 
í s. 694 2329.

 250-499 þús.

Mjög góður bíll. MMC Carisma ‘98 ek. 
145 þ., ssk., ný sko. S. 864 1354.

WV Polo’00. Ek. 125 þús. Skoðun 09. 
Verð 360 þús. Sími 6935054.

Opel Zafira sk.’09 árg. ‘00, ek. 143 
þús.Sumar og vetrardekk.Uppl. í s. 
8582723

Toyota Yaris árg. ‘99 ekinn 128 þ. 
Skoðaður ‘09, 5 dyra og beinskiptur, 
smurbók. Tilboð óskast S. 899 3702.

 1-2 milljónir

Renault Traffic 2005 ek. 76 þ. 5 gíra, 
diesel, 3 sæta. V. 2090 þ. Áhv. lán. S. 
692 0003.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

 Jeppar

Til Sölu Dat.Terrios árg.99 ek.125.000 
verð 300 þús. útsölu verð nú 150.þús. 
s:822-7078

Passat Highline’05. Ek. 63 þ. Áhv. 2.450. 
V. 2.590. Yfirt.+sölul. Einn með öllu. 
Sparneytinn. Skr. á toppbilar.is -S. 660-
4207

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 frá 
2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 2.500 
þús., Toyota Tacoma frá 1.460 þús., GMC 
Sierra C/K 1500, frá 1.690 þús. Sími 552 
2000. www.islandus.com.

 Húsbílar

Ford Ecoline ‘89 4x4 8 cl. Ný innréttað-
ur. V. 450 þús. S. 846 6155.

Til sölu Fiat Globetrotter. Möguleiki 
að taka upp í lítin fólksbíl t.d. Yaris 
eða sambæril. Uppl. í s. 565 4512 eða 
894 1512.

 Fjórhjól

Yamaha Rabtor 350 árg. ‘06. Yfirtaka á 
láni. Uppl. í s. 867 1525.

 Mótorhjól

Suzuki Marauder 800, árg. ‘01 & Suzuki 
Intruder 1400, árg. ‘00. Frekari uppl. í s. 
893 9454, Magnús.

Til sölu Yamaha WR 450 F ‘06 ónotað. V. 
750 þús. S. 897 5096.

YAMAHA XVS650 V-STAR CUSTOM 2007, 
verð 749.000 kr. Frábært úrval af mót-
orhjólafatnaði. MOTORS Vélhjólaverslun 
Laugavegi 168 - S. 697 5406

Eigum eftir 2 vespur 250cc vatns kældar 
m/ álgólfi. Aðeins 380 þús m/skrán-
ingu.

X Motors Pit Bike 125 cc, 149 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Eigum nokkrar vespur eftir af þessari 
sendingu 50 cc m/ þjófavörn, álgólfi, 
stórum kassa, 12“ breiðum dekkjum. 
229 þús, m/ hjálm og skráningu.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Vespur

Vespa til sölu! Zip Vento Turbo ‘06 
módel. Frábær leið til að minnka 
bensínkostnaðinn. Fylgihlutir: Ábreiða, 
hjálmur. Gengur fyrir olíu og bensíni. 
Frábært verð aðeins kr. 130.000. Uppl. 
í s. 862 8642.

 Kerrur

Kerrur til sölu!
Sterkbyggðar kerrur. Stærð 370x197, 
500x197, sturtukerra, 300x184. S. 896 
6151.

 Hjólhýsi

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

Hobby 450UF Excellent
Nýtt Hobby 450 UF Excellent verð 1.980 
Þús. uppl. í síma 841 8311.

Hobby 540UF Excelsior
Nýtt Hobby 540 UF Excelsior. Verð 
2.300 þús. uppl. í síma 841 8311.

Hobby 560UFE Excelsior
Nýtt Hobby 560 UFE Excelsior verð 
2.650 Þús. uppl. í síma 841 8311.

Hobby 610UL Excelsior
Nýtt Hobby 610 UL Excelsior, verð 2.950 
Þús. uppl. í síma 841 8311.

Fendt Saphir 560 TFK. Árg. 2007- koju-
hús Lítið notað sérlega vandað hús sem 
er enn í ábyrgð. Uppl í s.8969584

Til sölu gamalt hjólhýsi nýppgert með 
íssk., wc ofl. Uppl. í s. 866 8343.

 Fellihýsi

Nýtt ónotað Fleetwood E3 Fellihýsi til 
sölu, árg. ‘08. Mikið af fylgihlutum. 
Uppl. í s. 894 4708.

Coleman Niagra 12 fet. Eitt með öllu, 
fortjald, heitt vatn, WC, ísskápur, mið-
stöð, sólarsella, 220 volt rafmagn. Uppl. 
í síma 894 4548.

Palomino colt fellihýsi árg 99, m/for-
tjaldi vel með farið verð 490,000 þús 
upplýsingar í síma 8405797

Coleman Fleetwood Cheyenne 10’ 2005 
Sólars geymslubox fortjald upphækkað 
heitt og kalt vatn þakbogar ásett 1500 
Verð: 1350 þús 856-6771

Palomino Colt 9 fet fellihýsi skráð 
06/05 til sölu. Svefntjöld og fortjald. 
lítið notað. verð 1050þ. Uppl í síma 860 
1234 / 898 1168

 Vinnuvélar

 Bátar

Við hjá MótorMax vorum að fá í hús 
kraftmikla og og skemmtilega Jet báta 
frá SeeDoo. SeeDoo Speedster 150 
215hp farþegafjöldi 4. Verð 3.399.000.- 
Uppl gefa sölumenn í síma 563-4400

Við hjá MótorMax vorum að fá í hús 
kraftmikla og og skemmtilega Jet báta 
frá SeeDoo. SeeDoo Challanger 180 
215hp farþegafjöldi 8. Verð 4.099.000.- 
Uppl gefa sölumenn í síma 563-4400

Við hjá MótorMax vorum að fá í hús 
kraftmikla og og skemmtilega Jet báta 
frá SeeDoo. SeeDoo Speedster 200 
430hp farþegafjöldi 7. Verð 5.199.000.- 
Uppl gefa sölumenn í síma 563-4400

Við hjá MótorMax vorum að fá í hús 
kraftmikla og og skemmtilega Jet báta 
frá SeeDoo. SeeDoo Utopia 430hp far-
þegafjöldi 8 Verð 6.199.000.- Uppl gefa 
sölumenn í síma 563-4400

 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

 Hreingerningar

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.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 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.

TIL SÖLUBÍLAR TIL SÖLU
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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 Ólafsson 
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

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

 Bókhald

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

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð 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

Inni-/útimálun
30 ára starfsreynsla. Vönduð vinnu-
brögð. Snyrtileg umgengni. Örugg mæt-
ing. Sanngjarnt verð. Björn s. 847 5012.

 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.

Vantar þig flutning frá Rvk og norður. Er 
að fara norður fim. 31. júlí. Er með laust 
pláss í bílnum. Uppl. í s. 899 6350 Tóti.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-

um og fleira.
Einnig tökum við að okkur nið-
urrif úr húsum og múrbrot. Fljót 
og góð vinnubrögð. Tímavinna 

eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420

Steingæði ehf.

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.

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

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

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

 Spádómar

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.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla

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!

 Önnur þjónusta

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

 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

Útsala
Garðhúsgögn. Sterkleg og þungbyggð. 
Henta vel fyrir íslenskt veðurfar, til að 
standa úti allt árið. Viðarkó, Dalveg 24 
- 201 Kópavogi, www.vidarko.is Sími 
517 8509.

Eldhúsb./stólar, sjónv.skápur, vaskur, 
barnarúm o.fl. Passat ‘00 (sk. 09). S. 
6952902/5349250

Notuð doka borð 2x4 til sölu. Uppl. í s. 
S. 867 7753

 Gefins

Dýravinir. 3 fallegir kettlingar fást gefins. 
Mamma þeirra er norskur skógarköttur. 
Uppl. í s. 553 4050 e. kl. 13.

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

 Óskast keypt

- Bensín-
Óska eftir að kaupa bensínmiðstöð. 
Einnig til sölu 7,3 Ford diesel vél í topp-
standi. Uppl. í s. 892 1123

 Hljómtæki

Til sölu lítið notaður Eurorack 
UB1832FX-Pro Mixer, kr. 17.000,-. Uppl. 
í s: 6625080.

 Vélar og verkfæri

Óska eftir kaupa jarðvegsþjöppu s: 844-
5165

 Til bygginga

Harðviðarklæðingar(Brasilískur) 120mm 
x 20mm. Lengdir 3m upp 5,5. S. 869 
9540. Einnig sjá heimasíðu www.hard-
wood.is

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

 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.

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Nudd nudd. Uppl. í s. 662 0841.

 Húsgögn

Útsala Útsala - allt á að 
seljast

Eigum til örfá eintök eins og myndirnar 
sína. Eigum til í hvítu, kremuðu og 
svörtu. Vandaðir stólar á frábæru verði. 
Ekta ítalskt leður, einstaklega slitsterkt 
og gott. Seljum síðustu stólana á verði 
sem enginn hefur séð áður.. Hringdu 
og kannaðu málið, það kostar ekkert! 
Frekari upplýsingar í síma 868 5001.

Sófaborð, náttborð og lítil kommóða 
fást fyrir lítið. Uppl. veitir Lárus í s. 849 
6292.

 Barnavörur

BRIO tvíburavagn/kerra árg. ‘05 mjög 
vel með farinn. Bök stillanleg sitt í hvoru 
lagi, upprétt & í svefnstöðu. Hægt er 
að láta vagninn snúa að sér & frá sér. 
Vagninum fylgja kerrupokar & regnyfir-
breiðsla. S. 899 5442 & 844 3050.

 Dýrahald

2 Shih tzu rakkar undan Mollý & Mikael 
eru tilbúnir til afhendingar. Foreldrar 
sýndir hjá HRFÍ og fengið frábæra 
dóma. Pabbinn er innfluttur og er með 
frábæra ættbók sem & móðir hvolp-
anna. Áhugasamir hringið Ingibjörgu í 
s. 691 0938.

Labrador hvolpar til sölu. 
Heilbrigðisvottaðir og ættbókafærðir 
hjá HRFÍ. Seljast með ábyrð tilbæunir til 
afhendingar 1. ágú. S. 864 1504.

Poodle blendings hvolpar til sölu. uppl. 
í S. 849 6700

Falleg 3 og háfls mánaða tík fæst gefins. 
Móðirin er íslensk en faðirinn er bland-
aður. Hvolpurinn er blíður í lund og vill 
helst fara út á land. Uppl. í s. 566 7098 
& 820 0320.

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.
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Lítið notað nudd baðkar
1136x136 Nudd/ljós/útvarp. Kostar nýtt 
150 þ. Fæst á 80 þ. Gunnar, s. 660 
1050.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

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

 Fyrir veiðimenn

Sjóbleikja Til sölu veiðileyfi í Fellsá, 
Kollafirði, Strandabyggð. Upplýsingar 
veitir Barbara Ósk í síma: 451-3343 og 
GSM 6634628

Laxa- og silungamaðkar til sölu í 
Vesturbænum. Uppl. í s. 857 1389 / 
551 5839.

Til sölu flottir axamaðkar. Fyrstir koma 
fyrstir fá. S. 848 3964.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

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.

Einbýlishús til leigu í Þorlákshöfn. 
Leiguv. 115 þús. á mán. fyrir utan hita 
og rafmagn. Laust nú þegar. S. 693 
1920

Einbýlishús í Mosfellsbæ til leigu. 6 
herb. 250 fm. Heitur pottur. Uppl. í s. 
847 6641 & 693 7328.

11 fm. herb. til leigu í neðra brh. frá 1. 
ágúst. Uppl. í s. 616 9833.

Tæland
Til sölu smáíbúð (condo) í Pattaya í 
Tælandi. Uppl. í s. 0066 871374767 Nid 
& 845 7913 Ari.

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.

Til leigu 4 herb. íbúð í hafnarf. 150 
þús. á mán. Uppl. í s. 565 5882 & 
694 1549.

107 fm. 3 herb. íbúð til leigu í 
Hvömmunum Hfj. Laus nú þegar. 
Reyklaust & reglusamt. S. 770 1760.

Glæsileg 4 herb. Íbúð til leigu á svæði 
220 HFJ. 120fm. Stutt í skóla, gott 
útsýni. Uppl. í S. 691 1905 & 840 3745

Falleg 85fm. 3.he.íb.í góðu húsi í Hólahv. 
laus,ný uppþv.og þv.vél,ísskápur,nýtt 
parket,mj.stó. hálfyfirb. svalir,geymsla í 
íb.,allt innif.,125.000 á mán. S:6942356

76,3 fm íbúð í parhúsi á Hvammstanga, 
ásamt 21 fm. bílskúr er til sölu, tilval-
ið sem sumarhús og er mitt á milli 
Akureyrar og Reykjavíkur. Uppl. í s. 451 
2720 & 892 3720, Freyja.

Til leigu 2-3 herb. íbúð á Holtinu í Hjf. 
Sérinngangur og bílast. Laus 1 ágúst. 
120 þús. á mán. Uppl. í s. 659 7732.

Falleg 92fm 4 herb. íbúð í neðra - 
Breiðholti með eða án húsgangna til 
leigu. Laus í águ. Uppl. í s. 896 5150.

 Húsnæði óskast

GRAFARVOGUR
Ungt par með barn óskar eftir 

2-3 herbergja íbúð, helst í 
Grafarvogi. Greiðslugeta 90-100 
þús,pr mán. Reglusemi og skil-

vísar greiðslur.
Nánari uppl. í s. 867 7793 & 

699 4660

Fjölskylda óskar eftir 4-5 herbergja 
íbúð leigu helst í Kóp. Greiðslugeta 
160 -170 þús á mánuði. Langtímaleiga. 
Reglusemi og reykleysi. Skilvísar greiðsl-
ur. Bankaábyrgð. Uppl. 698 7399 eða 
brynjag@nova.is

 Atvinnuhúsnæði

Reglusamt og reyklaust par í háskóla-
námi leitar eftir íbúð til leigu á sann-
gjörnu verði. Valgeir s. 662 0062.

200 fm glæsilegt verslunarhúsnæði að 
Bæjarlind 16 laust til leigu. S. 897 5505.

 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

 Bílskúr

Rúmg. bílskúr í Hólahv.,laus,26fm.,s.
h.opnari,rafm.,vatn og hiti innif.,32.500 
á mán.,S:6942356

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

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

RENAULT TRAFIC. Árg. 2008, ek. 
18þús.km, DÍSEL, bsk. Verð 3.100þús.- 
Rnr.100805. Bíll með vinnu og stöðvar-
leyfi. www.x4.is

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Gröfumenn
Óska eftir að ráða vana gröfu-
menn, mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 894 0210

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

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Verkfag ehf.
Poszukuje ludzi do napraw w mieszkan-
iach.Najlepiejz doswiadczeniem i zna-
jomoscia jezyka islandzkiego lub angiel-
skiego informacje pod numerem. Yórei 
690 9855.

Reddarinn óskar eftir hörkuduglegum 
smiðum, múrurum, pípurum, málur-
um og rafvirkjum til starfa. Mikil vinna 
og góð laun í boði. Upplýsingar í S: 
6150122

Meiraprófsbílstjórar óskast í rútukeyrslu 
um helgar. Góð laun í boði. Hafið sam-
band í síma 858 5868.

Vantar smiði í vinnu. Mikil vinna. Uppl. 
í s. 861 5516.

Vana háseta vantar á 80 tonna neta-
bát og einnig á tæplega 200 tonna 
dragnotabát. S. 892 5522.

Óska eftir að ráða málara eða mann 
vanann málningavinnu. Þarf að geta 
byrjað fljótlega. S. 822 8500.

 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.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

Vanir í byggingavinnu leita aukavinnu. 
Upl í s. 8633607

Húsasmíðameistari
49 ára húsasmíðameistari og bygginga-
stjóri óskar eftir 50-80% starfi. Uppl. í s. 
660 1050, Gunnar.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Tapast hefur Nokia N95 Gsm sími við 
bílastæði Smáralindar eða í Fossvogsdal. 
Síminn týndist 21. júlí s.l, Finnandi hringi 
i síma 6965853. 5000 kr. fundarlaun

 Tilkynningar

Útsala Útsala!
Rýmum fyrir nýjum vörum. Opið frá 
10-19. Blómálfurinn. Vesturgötu 4 101 
Reykjavík.

 Einkamál

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

hringinn.

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

Rekstur til leigu - Great opportunity
Rótgróinn skyndibitastaður til leigu. 
Frábært tækifæri fyrir eina fjölskyldu.

Takeaway in full operation for rent. 
Ideal for  one family.

Svar sendist á/please send to 
box@frett  merkt: 369  fyrir 28. júlí nk.

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

TILKYNNINGAR

TIL LEIGU

ATVINNA
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Fjölskyldan saman
með börnin í fókus

SÝNUM UMHYGGJU Í VERKI

–

Samkomulag hefur náðst um að 
Lion Capital kaupi Foodvest, sem 
er einn stærsti framleiðandi 
frystra matvæla í Evrópu. Food-
vest er meðal annars með vöru-
merkin Findus og Young’s á sínum 
snærum.

Gangi kaupin eftir er um að 
ræða ein stærstu kaup á matvæla-
fyrirtæki í Evrópu það sem af er 
þessu ári. 

Straumur fjárfestingabanki á 
50,01 prósent hlut í Stamford 
Partners á Englandi sem var eini 
ráðgjafi Lion Capital í samninga-
viðræðum um þessi kaup. - bþa

Sameining í 
matvælaiðnaði

Í VERSLUN Lion Capital hefur fest kaup 
á Foodvest sem er meðal annars með 
Findus-vörurnar. Straumur fjárfestingar-
banki veitti ráðgjöf við kaupin.

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 195

4.114 +1,40% Velta: 3.316 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,90 -0,15% ... Atorka 5,58 
-0,71% ... Bakkavör 25,15 -0,79% ... Eimskipafélagið 14,25 +0,00% ... 
Exista 6,23 -3,56%  ...  Glitnir 14,86 -1,91% ... Icelandair Group 16,60 
-0,60% ... Kaupþing 714,00 -1,25% ... Landsbankinn 22,75 -1,52% 
... Marel 85,20 -0,70% ... SPRON 3,00 +0,00% ... Straumur-Burðarás 
9,25 -1,49% ... Teymi 1,51 +0,67% ... Össur 85,50 +0,00%

MESTA HÆKKUN
ICELANDAIR +1,21%
ATLANTIC AIRW. +1,01%
TEYMI +0,67%

MESTA LÆKKUN
EXISTA -3,56%
CENTURY AL. -2,55%
FÆREYJA BANKI -2,03%

Umsjón: nánar á visir.is 

Fyrirtæki Kauphallar munu á næstunni 
hvert af öðru skila uppgjörum fyrir 
annan ársfjórðung. Morgunkorn Glitnis 
birti í gær lista yfir uppgjörsdaga fyrir-
tækjanna. 

Hinn færeyski Eik banki og Century 
Aluminium skila uppgjörum sínum á 
morgun. Nýherji reið 
á vaðið í síðustu viku 
og skilaði þá sínu upp-
gjöri. Alls munu átta 
Kauphallarfélög 
birta uppgjör sín í 
næstu viku, þar á 
meðal allir bank-
arnir fjórir sem 
aðild eiga að Kaup-
höllinni.

Greining Glitnis 

segir ljóst að bankarnir muni bókfæra 
töluverðan hagnað af gjaldeyrisvörnum 
eigin fjár og verðtryggðum eignum. Hins 
vegar sé ljóst að afskriftaþörf bankanna 
hafi aukist hratt undanfarið. Hjá mörg-
um rekstrarfélögum hafi horfur einnig 
versnað. 

Greiningin telur að lykilþáttur í við-
snúningi á innlendum hluta-

bréfamarkaði sé erlend fjár-
mögnun. „Fréttir af 
fjárfestingu erlendra aðila 
hér á landi og erlendri 

lánsfjármögnun eru því 
vísar til að hleypa 
lífi í markaðinn,“ 
segir í morgun-
korni Glitnis.

 annas@markadurinn.is

Hrina uppgjöra væntanleg
DAGSETNINGAR UPPGJÖRA 
KAUPHALLARFYRIRTÆKJA
Eik banki 24. júlí
Century Aluminium 24. júlí
Össur  29. júlí
Landsbankinn 29. júlí
Straumur 30. júlí
Bakkavör 31. júlí
Exista 31. júlí
Kaupþing 31. júlí
Teymi 31. júlí
Glitnir 1. ágúst
Færeyja banki 6. ágúst
Marel 12. ágúst
Icelandair 19. ágúst
Atorka 26. ágúst
Alfesca 2. sept.
Eimskip 8. sept.

Hagnaður  af rekstri eignarhalds-
félagsins Fasteignar hf. á fyrri 
hluta ársins nemur ríflega 197 
milljónum króna eftir skatta, sam-
kvæmt nýbirtu uppgjöri. Að sögn 
félagsins er afkoman  töluvert 
umfram væntingar. Stærstu hlut-
hafar félagsins eru Glitnir og 
Reykjanesbær.

Í eignasafni Fasteignar eru um 
70 fasteignir, meðal annars skólar, 
leikskólar, sundlaugar og bankar, 
samtals um 110 þúsund fermetrar. 
Einn af eigendum félagsins er 
Háskólinn í Reykjavík. 

Fasteign sér nú um byggingu, 
fjármögnun og eignarhald á 
byggingu skólans í Nauthólsvík. 
Auk þess mun Fasteign sjá um 
byggingu nýrra höfuðstöðva 
Glitnis. - as

Uppgjör um-
fram væntingar

NÝJAR HÖFUÐSTÖÐVAR GLITNIS Glitnir 
er stærsti hluthafinn í Fasteign. Eitt af 
stærstu verkefnum Fasteignar er bygging 
nýrra höfuðstöðva bankans.

FRÉTTABLAÐIÐ/AÐSEND MYND
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timamot@frettabladid.is

Unglistahátíðin Eldur í Húnaþingi var fyrst haldin sumarið 
2003 og hefur verið vinsæl síðan að sögn Valdimars Gunn-
laugssonar, eins af skipuleggjendum hátíðarinnar. Eldur 
í Húnaþingi varð til upp úr verkefni sem hét Ungt fólk og 
atvinna í Húnaþingi vestra. „Þar hófst umræða um að hafa 
hátíð fyrir ungt fólk og henni var svo bara hrundið af stað í 
einhverju óðagoti,“ segir Valdimar hlæjandi.

Hátíðin er skipulögð af ungu fólki í Húnaþingi en þó taka 
ekki sömu aðilar þátt í skipulagningunni ár eftir ár. „Það er 
vegna þess að enginn einn á þessa hátíð. Þetta er hátíð sem 
allir eiga,“ útskýrir Valdimar

Valdimar segir að listafólkið sé aðallega úr Húnaþingi. 
„Við reynum að fá alla sem vinna í listsköpun til að taka 
þátt,“ segir Valdimar en upplýsir að þó hafi verið fengn-
ar hljómsveitir annars staðar frá til að spila á tónleikum. 
Þegar Valdimar er inntur eftir því hvort mikið sé af ungu 
listafólki í Húnaþinginu segir hann að svæðið sé morandi í 
því. „Ég bjó á Dalvík og Akureyri og þegar ég flutti hing-
að þá trúði ég því ekki hvað listsköpun var mikil hér,“ segir 
Valdimar glaður í bragði og bætir við að ekkert mál sé að 
koma sér á framfæri í Húnaþinginu. „Það hjálpa þér allir.“

Hátíðin hefst á miðvikudegi, sem er heldur óvanalegur 
dagur fyrir byrjun hátíðarhalda því flestar hefjast í kringum 

helgar. „Ég myndi segja að það væri vegna óþreyjufulls fólks, 
sem nennir ekki að bíða,“ segir Valdimar brosandi og útskýr-
ir að enda sé nafn hátíðarinnar fengið frá eldmóði ungs fólks 
á svæðinu. 

Upplýsingar um dagskrá hátíðarinnar má finna á: www.
eldur.hunathing.is  martaf@frettabladid.is

UNGLISTAHÁTÍÐIN ELDUR Í HÚNAÞINGI:  HALDIN FYRST FYRIR FIMM ÁRUM

Eldmóður ungs fólks hjálpar

SKIPULEGGJENDUR ELDS Í HÚNAÞINGI Reynt er að skipta þeim út á 
hverju ári. Valdimar Gunnlaugsson er hægra megin á endanum en 
hann segir mikla listsköpun í Húnaþinginu. MYND/ALDÍS OLGA JÓHANNESDÓTTIR

PHILIP SEYMOUR HOFFMAN 
LEIKARI ER 41 ÁRS

„Ást mín á leikhúsinu 
hefur alltaf verið í for-
gangi. Það hefur ekki 
breyst. Ég byrjaði að 

leika þess vegna. Vinn-
an sem ég fékk við kvik-

myndir kom á óvart.“

Philip Seymour Hoffman 
hefur gert það gott sem 
leikari bæði í kvikmynd-

um og í leikhúsi. Hann vann 
Óskarinn fyrir túlkun sína á 
Truman Capote í myndinni 

Capote árið 2005.

Kola- og stálbandalag Evr-
ópu var stofnað með und-
irritun Parísarsáttmálans 
18. apríl 1951 en hann 
tók gildi hinn 23. júlí ári 
seinna. Það var samband 
sex þjóða Evrópu sem stóð 
að sáttmálanum með það 
að markmiði að sameina 
álfuna í kalda stríðinu. 

Robert Schuman, fransk-
ur utanríkisráðherra, kom með hug-
mynd að kola- og stálbandalagi í 
maí 1950, sem leið til þess að koma 
í veg fyrir frekara stríð milli Frakk-
lands og Þýskalands. Í yfirlýsingu 
sinni sagði hann að markmið hans 
væri ekki að gera stríð óhugsandi 
heldur efnislega ómögulegt. Sú að-

ferð sem notuð var til að 
ná því markmiði var að búa 
til sameiginlegan mark-
að á kolum, járni og stáli 
milli ríkja bandalagsins. 
Kol, stál og járn voru und-
irstaða hernaðaruppbygg-
ingar á þessum upphafsár-
um bandalagsins. Með því 
að koma framleiðslu þeirra 
undir sameiginlega stjórn 

og gera ríkin með því efnislega háð 
hvort öðru var dregið úr líkunum á 
því að þau gætu beitt vopnum hvort 
gegn öðru. 

Stofnun kola- og stálbandalagsins 
lagði grunninn að nútíma evrópsku 
lýðræði og var fyrsta skrefið í þróun 
Evrópusambandsins.

ÞETTA GERÐIST:  23. JÚLÍ 1952

Parísarsáttmálinn tekur gildi

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og 
útför okkar ástkæra afa, tengdaföður og 
langafa,

Sverris Hermannssonar
húsasmíðameistara,

lengst af til heimilis að Aðalstræti 38, Akureyri. 
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Grenihlíðar á dvalar-
heimilinu Hlíð fyrir góða umönnun.

Auður Elva Jónsdóttir Snæbjörn Magnússon

Guðrún Lilja Jónsdóttir Sigurður Sigurðsson 

Sverrir Már Jónsson

Jón Ásmundsson Sigrún Gunnarsdóttir

Birkir Már, Katrín og Nói.

Ástkær móðir mín, amma og langamma, 

Þórdís Hjaltalín Jónsdóttir

lést þann 7. júlí síðastliðinn. Jarðarförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Sjöfn Sverrisdóttir

Sverrir Halldórsson 

Sigríður Halldórsdóttir Guðmann Hallgrímsson

Ingimar Þór Theodórsson Gréta Karlsdóttir 

og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Guðbjörg Árnadóttir
Vesturgötu 79, Akranesi,

Lést þann 13. júlí síðastliðinn. Útförin fór fram í kyrr-
þey að ósk hinnar látnu.

Anna Snæbjörnsdóttir

Snædís Snæbjörnsdóttir

Kristján Guðlaugsson

Melkorka Kristjánsdóttir

Sólrún Kristjánsdóttir.

Óskar K. Júlíusson 
húsasmíðameistari, Álfheimum 7, 
Reykjavík, 

lést þann 18. júlí. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 25. júlí kl. 11.00. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir

Gunnar S. Óskarsson Guðfinna Finnsdóttir

Kristjana Óskarsdóttir Magnús Tryggvason

Ingi Óskarsson Þóranna Tryggvadóttir.

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

Jóhannesar Þorbergs 

Kristinssonar
Víðihvammi 15, Kópavogi.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfræðinga Karitas og 
starfsfólks deildar 11E á Landspítala við Hringbraut 
fyrir frábæra umönnun. Guð blessi ykkur öll.

Anna Jóhannsdóttir

Jóhann Þ. Jóhannesson

Svanhildur I. Jóhannesdóttir Guðmundur G. Kristinsson

Kristinn Jóhannesson Guðrún F. Guðmundsdóttir

Ólafur Jóhannesson Ingibjörg G. Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við and-
lát og útför elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar L. Þ. 

Guðmundssonar
Miðleiti 7, Reykjavík.

Guðrún Þórðardóttir

Gunnar Helgi Guðmundsson Ragnheiður Narfadóttir

Björn Guðmundsson Margrét Héðinsdóttir

Guðmundur Þórður Guðmundsson Fjóla Ósland    

 Hermannsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma, systir og mágkona,

Sigríður Kristín Pálsdóttir 
Stóru-Sandvík,

lést að morgni 16. júlí á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
Selfossi. Útförin fer fram frá Selfosskirkju fimmtudag-
inn 24. júlí kl. 13.30.

Fyrir hönd aðstandenda

Ari Páll Tómasson Guðrún Guðfinnsdóttir

Rannveig Tómasdóttir Viðar Ólafsson

Magnús Tómasson Líney Tómasdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Vigdís Matthíasdóttir
Vallarbraut 1, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 16. júlí. Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju föstudaginn 25. júlí kl. 13.

Ingveldur Sveinsdóttir Guðni G. Jónsson

Jóhanna Lýðsdóttir Hlynur Eggertsson

Sigmundur Lýðsson Þorgerður Benónýsdóttir

og ömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Ingibjörg 

Sveinsdóttir
frá Deplum,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar 17. júlí, 
verður jarðsungin frá Barðskirkju, Fljótum, 
föstudaginn 25. júlí kl. 14.00.

Haukur Ástvaldsson Sigurlína K. Kristinsdóttir

Sveinn Ástvaldsson Sigríður K. Skarphéðinsdóttir

 Annetta M. Norbertsdóttir

Reynir Ástvaldsson  

Lilja Ástvaldsdóttir Pétur S. Bjarnason

Sigurjóna Ástvaldsdóttir Bjarni K. Stefánsson

Kristján Ástvaldsson Sylvía D. Eðvaldsdóttir

                   barnabörn og barnabarnabörn.

75 ára afmæli
Í dag, 23. júlí, er 75 ára 

Guðfi nna Elísabet 
Benjamínsdóttir

 ljósmóðir, Gnoðarvogi 84 í Reykjavík.



Gildir til 04. ágúst eða á meðan birgðir endast.

Skerið nauta lund ina í fjór ar 200 g 
steik ur og mótið með því að þrýsta 
ofan á sárið.

Afhýðið skalott lauka og hvít lauk og 
skerið fínt ásamt svepp um. Mýkið 
svepp i og lauk  í ólífu ol íu á pönnu. 
Skerið nauta tungu og beikon í 
litla ten inga og bætið á pönn una. 
Hellið portvíni út á og sjóð ið niður 
um helm ing. Bætið nauta soði 
sam an við og sjóðið í 20–25 mín. 
Þykkið ragúið með sósujafn ara og 
smakkið til með salti og pip ar.
Steikið nauta steik urn ar á pönnu 
í 2–3 mín á hvorri hlið, á meðan 
ragúið sýður. Kryddið með nýmöl-
uðum pip ar og maldon salti. Setjið 
nauta lund irn ar inn í 150°C heitan 
ofn í 4–6 mín. Gott er að bera steikt 
rótar græn meti og steikt ar nýjar 
kart öfl ur fram með ragú inu.

NAUTA LUND A- OG 
NAUTA TUNGURAGÚ 
MEÐ BEIKONI

Ein ar

800 g nauta lund

3–4 stk.  skalott lauk ar

1–2 stk.  hvít lauks geir ar

50 g  svepp ir

2 msk. ólífu ol ía

200 g  reykt nauta tunga (soðin)

100 g  beikon

1 dl  portvín 

200 ml  nauta soð (ten . + vatn)

maizena sósu jafn ari 

maldon salt og pip ar

Skerið nautafi le í 200 g 
steik ur. Þerrið kjötið og penslið með 
ólífu ol íu. Blandið sam an svört um 
pip ar, hvít um pip ar og salti. Veltið 
steik un um upp úr pip ar blönd unni og 
steikið á heitri pönnu, jafnt á öll um 
hliðum. Setjið kjötið síðan inn 
í 200°C heit an ofn í 6 mín. 

Sjóðið kart öfl  ur í létt söltu vatni og 
hreinsið spínatið. Ristið furu hnet ur á 
þurri, volgri pönnu. Skerið gráðaost í 
bita. Setjið kart öfl  urn ar, með hýðinu, 
í skál og maukið gróft í hönd un um. 
Blandið spínati, gráðaosti og 
furu hnet um sam an við og kryddið 
með salti og pip ar. Gott er að nota 
einnota hanska þegar kart öfl  urn ar eru 
maukaðar. 

PIP AR STEIK 
MEÐ GRÁÐAOSTA-
KART ÖFL UM

Hrefna Rósa

800 g  nautafile 

2 msk.  ólífu ol ía

2 msk.  gróft malaður svart ur pip ar

2 msk.  gróft malaður hvít ur pip ar

2 msk.  maldon salt

Gráðaostakart öfl ur:

12 stk.  rauðar ís lensk ar kart öfl ur

1 poki  spínat

100 g  furu hnet ur

1 stk.  gráðaost ur

salt og pip ar

INN BAKAÐ NAUTA-
INN RALÆRI MEÐ 
KANTARELL UM 

Krist inn Freyr

1 kg nauta innralæri

3 msk. dijon sinn ep

200 g  kantarell ur

2 plöt ur  smjör deig

1 stk. egg

salt og nýmalaður pip ar

Skerið nauta kjötið í þunn ar sneiðar. 
Raðið í eld fast mót, smyrjið með 
dijon sinn epi og kryddið með salti 
og pip ar. Stráið kantarell um yfi r. 
Fletjið smjör deigið út og setjið 
það yfi r. Sláið egg út með gaffl i og 
penslið smjör deigið. Bakið í ofni 
við 200°C í 10 mín.

Nautalundir
úr kjötborði

3.498kr/kg

Verð áður 4.264.-

Piparsteik
úr kjötborði

Nautainnralæri
úr kjötborði

2.498kr/kg

Verð áður 3.398.-

2.398kr/kg

Verð áður 3.298.-

Tilboð

Tilboð

Tilboð

Kíktu í kjötborðið
íslenskt  nautakjöt  á  frábæru verði



20  23. júlí 2008  MIÐVIKUDAGUR

■ Pondus Eftir  Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

Ökuferill minn hefur 
verið nokkuð farsæll 
síðan ég dreif mig 
loksins, loksins, loks-
ins í að taka bílprófið 
fyrir þremur árum 

síðan. Ég þarf vart að 
taka það fram að ég var 

komin vel fram yfir hinn 
hefðbundna bílprófsaldur þegar ég 
settist fyrst skjálfandi upp í bíl bíl-
stjóramegin og fílaði mig eins og 
ömmu í ökuskólanum. Ég hef líka 
verið eins og samviskusöm amma í 
umferðinni og myndi frekar deyja 
en að fara út úr hringtorgi án þess 
að gefa stefnuljós. Ferillinn beið 
hins vegar hnekki í síðustu viku.  

Þá munaði litlu að ég gerðist sek 
um áttfalt morð þar sem ég ók 

grunlaus í átt til Hafnarfjarðar. 
Þegar ég nálgaðist gatnamótin við 
Garðabæ hægði ég að sjálfsögðu á 
mér, enda dettur hámarkshraði úr 
áttatíu og niður í sextíu á þeim veg-
ar kafla, eins og ég efast ekki um að 
allir ökumenn á höfuðborgarsvæð-
inu séu meðvitaðir um og hlýði und-
antekningalaust. Ég get bara prísað 
mig sæla fyrir að vera með svona 
ofvirka samvisku, því um leið og ég 
steig á bremsuna negldu þrír bílar í 
kringum mig sömuleiðis niður. 
Ástæðan kom snarlega í ljós: ein 
andamamma og sjö andarungar 
spígsporuðu um á götunni. 

Ég fraus og horfði á líf mitt renna 
hjá augunum á mér. Ef ég hefði 
snarbremsað hefði ég fengið vöru-
bíl í bakið. Ef ég gerði það ekki 

myndi ég hins vegar keyra yfir sjö 
saklausa andarunga. Ég fór milli-
veginn: bremsaði laust og lokaði 
augunum svo ásýndin af skelfingu 
lostnum ungum, augnabliki fyrir 
dauðann, yrði ekki að eilífu brennd 
á nethimnu mína. Þegar bíllinn 
hafði stoppað, og hjartað í mér 
sömuleiðis, liðu ógnarlangar sek-
úndur, þar til ég sá andarfjölskyld-
una vappa áfram upp á grasbala. 
Ég hafði sem sagt keyrt yfir ung-
ana, en fyrir einhverja guðs mildi 
höfðu þeir rænu á að halda sig á 
milli dekkjanna. 

Ég er enn að jafna mig. Og ég tek 
ekki lengur við skotum á ofvirka 
samvisku sem ökumaður. Hún forð-
aði mér frá áttföldu morði. Hraðinn 
drepur, í alvöru. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Ofvirk samviska
SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR SLAPP NAUMLEGA FRÁ ÞVÍ AÐ FREMJA ÁTTFALT MORÐ

Hvar heldur þú 
að við búum eftir 

tuttugu ár?

Miðað við okkur ... 
Akkúrat hérna!

Palli, þú getur ekki bara 
selt allt innbúið okkar á 

netuppboðum!
Af 

hverju?

Mamma, þú ert að einblína á 
þetta neikvæða. 
Þú átt að líta á 

björtu hliðarnar.

Sem eru 
...?

Ef ég sel allt gamla 
draslið okkar, getum við 

keypt nýtt drasl!

Ég get svo svarið það, hún 
hlustar ekki á rökfærslur.

Var ekki 
einhvern 

tíma 
sófaborð 
hérna?

Ó, voldugi Sfinx, hvað 
gæti tré sagt við öxi? Hmmm ...

„Þú gerir mig 
styttri.“

Mamma, 
megum við 
Hannes gera 
sölubás úti 
við götu?

Já! En ég 
held að 

við eigum 
enga saft

Við eigum 
reyndar 

ekki mikið 
af neinu

Bara nokkra 
tómata og 

gamlar múffur

Tómatar 
og múffur 

til sölu

Hvað segir þú 
gott í dag, herra 
minn? Ég er að 

selja þjófavarnir í 
heimahús.

TILBOÐ TIL 
HLUTHAFA 
365 HF.

365 – Skaftahlíð 24 – 105 Reykjavík – Sími 512 5000 – www.365.is

Tilboð opnað að nýju til miðvikudagsins 
23. júlí 2008 kl. 16.00

Vegna fyrirhugaðrar afskráningar 365 hf. af skipu-
legum verðbréfamarkaði er hluthöfum 365 hf. gert 
tilboð um að selja hlutabréf sín í félaginu á gengi 
1,20 kr. á hvern hlut. Tilboðið gilti til 11. júlí 
síðastliðinn en ákveðið hefur verið að opna það að 
nýju og mun tilboðið vera opið til kl. 16.00 þann 23. 
júlí næstkomandi. 

Þeir hluthafar sem hafa ekki hug á að taka tilboðinu 
halda ósjálfrátt áfram sem hluthafar í óskráðu félagi 
365.

Tilboðið er lagt fram á grundvelli nánari skilmála 
sem koma fram í bréfi sem sent var til hluthafa 3. 
júlí síðastliðinn. Í bréfinu eru einnig leiðbeiningar um 
tilboðið ásamt notandanafni og lykilorði, sem 
hluthafi verður að nota til að taka þátt í tilboðinu. Ef 
bréfið hefur ekki borist hluthafa skal hafa samband 
við 365 í síma 512 5000, þar sem eru veittar allar 
upplýsingar. 

Stjórn 365 hf. 

krónum lagið

Frá

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.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Á hádegistónleikunum í Dóm-
kirkjunni í Reykjavík á morgun 
koma fram hornleikarinn Svafa 
Þórhallsdóttir og Sigrún Magna 
Þórsteinsdóttir orgelleikari. Tón-
leikarnir, sem hefjast kl. 12.15, 
eru hluti af röð tónleika sem 
haldnir eru í samvinnu Félags 
íslenskra organleikara og Alþjóð-
legs orgelsumars. 

Á efnisskrá þeirra Svöfu og 
Sigrúnar eru þrjú verk. Fyrst 
leika þær fjóra kafla úr Svítu í D-
dúr eftir G.F. Händel en svítan 
hefur verið umrituð fyrir horn og 
orgel. Þá leika þær Annum per 
Annum eftir Arvo Pärt, eitt þekkt-
asta núlifandi tónskáld Eistlands. 
Síðast á efnisskrá þeirra er And-
ante pour Cor et Orgue eftir 
franska tónskáldið Camille Saint-
Saëns.  - vþ

Leiksýning Sokkabandsins 
Hér&nú! fer inn á aðal-
dagskrá Leiklistarhátíðar-
innar í Tampere sem þar 
er haldinn í byrjun ágúst. 
Þær sokkabandsstöllur 
slást í hóp þeirra íslensku 
leiksýninga sem hlotið hafa 
þann heiður að vera eina 
íslenska verkið sem þar er 
í ár.  Tampere-hátíðin er ekki 
mikið þekkt utan Norðurlanda og 
má segja að áhugasvæði hennar 
liggi austar og suðureftir. Þetta 
er mikil hátíð fyrir 210 þúsund 
manna borg nyrst í Finnlandi sem 
reyndar er talin leikhúsmiðstöð 
Finnlands. Hún er nú haldin í 
fertugasta sinn. Þangað er boðið 
um tug sviðsetninga. Þá koma til 
borgarinnar á fjórða tug leik-
flokka sem sýna utan dagskrár. 
Svo er opið skemmtitjald með 
rúllandi dagskrá söngflutnings 
og margt fleira er við að vera. 
Í tengslum við Tampere Teater-
festival eru Norrænir leikhús-
dagar með annarri dagskrá. Það 
er því nóg að gera. Í fyrra sóttu 
76 þúsund gestir hátíðina og 26 
þúsund sóttu sýningar hennar. 
Sýningarkvöldin voru 347. Má 
af þessum tölum sjá að Tampere 
breytist þessa viku eftir verslun-

armannahelgi.

Elma Lísa Gunnarsdóttir og 
Arndís Egilsdóttir eru hryggur-
inn í Sokkabandinu. Kompaníð á 
nú fimm sviðsetningar að baki. 
Upphaflega var Þrúður Vilhjálms-
dóttir þriðji maðurinn en nú 
eru þær tvær. Sýningar hópsins 
hafa allar orðið til með tilstyrk 
Leiklistarráðs. Allar sviðsetning-
ar þeirra utan ein eru frumsmíð-
ar. Hér&nú! var sett saman af 
leikhópi sem þær slógu saman og 
voru sýningar í Borgarleikhúsinu 
í fyrra. Verkið var svo valið á 
LOKAL, alþjóðlega leiklistarhátíð 
sem hér var í vor. Leitarmaður 
frá Tampere kom hingað og hafði 
upp úr heimsókninni tvær sýn-
ingar sem nú eru á aðaldagskrá 
Tampere. Ferðin þangað nýtur 
styrks Thaliu sem er styrktar-
sjóður í leikhúslífinu rétt eins og 
Loftbrú er í tónlistarlífinu. Bæði 
Arndís og Elma eru í hópi þeirra 
leikhúslistamanna sem eru á 
markaðnum. Arndís hefur einkum 
einbeitt sér að dagskrárgerð í 
útvarpi og leikið í sjónvarpsþátt-
um og kvikmyndum. Elma er nú 
með árssamning við Þjóðleikhúsið 
þriðja árið í röð.

Þær segja Sokkabandið hafa 
orðið til sökum verkefnaskorts. 
Hugmynd kom upp og þær fengu 

styrk. Og aftur og aftur. Þær eru í 
hópi þeirra sem hafa notið áhuga 
Leiklistarráðs þótt ekki fengju 
þær verkefni styrkt í ár. Rekstur á 
sýningum á litlum styrkjum er 
hark og oft bera menn lítið úr být-
unum. Þær segja Hafnarfjarðar-
leikhúsið hafa staðið vel við bakið 
á þeim sýningum sem þær hafa 
fengið inni með suður í Firði. 
Hér&nú! fékk inni í Borgarleik-
húsi samkvæmt samningi LR og 
Reykjavíkurborgar. Þá er hóp eins 
og Sokkabandinu að bætast lið-
styrkur í nýjum innréttingum í 
Tjarnarbíói. Þær hafa leikið víðar: 
í Iðnó og í Sjóminjasafninu úti á 
Granda.

Þær eru nú að læra textann á 
ensku. Hluti af leikmynd fer með 
þeim en „svo verður maður bara 
að bjarga sér á staðnum“, segir 
Elma Lísa. „Þeim fannst eitthvað 
pönk í þessu og að sýningin væri í 
takt við það sem er að gerast víða í 
leikhúsi meginlandsins,“ segir 
Arndís. „Ætli við fáum ekki fleiri 
boð,“ segir Elma og yppir öxlum. 
Þær viðurkenna að fyrstu tilraunir 
þeirra hafi bæði verið sjálfstyrk-
ing og atvinnuleysi. „Ögrunin var 
að búa eitthvað til úr engu,“ segir 
Arndís. Og nú verður verk þessa 
hóps lagt undir erlenda mælistiku. 
Þau fara um tólf og bætast í stóra 
sveit íslenskra leikhúsmanna sem 
verður í Tampere. pbb@frettabladid.is

Sýning þýsku myndlistarkonunn-
ar Önnu Mields var opnuð í Dalí 
Gallery, Brekkugötu 9 á Akur-
eyri, í gær. Á sýningunni má sjá 
verk sem tengjast hefðbundnum 
uppstillingum og blæti.

Sýningin hverfist að nokkru 
leyti um ímyndaða persónu sem 
ber nafnið Sibille Schmidt. Sibille 
þessi er kona um fertugt sem býr 
í Austur-Þýskalandi seint á átt-
unda áratug síðustu aldar. Mields 
reynir með verkum sínum að 
skapa svipmynd af hugarástandi 
Sibille Schmidt; sýningargestir 
geta virt fyrir sér ýmsa hluti sem 
Schmidt umgengst í dagsdaglegu 
lífi sínu. 

Sýning Önnu Mields stendur til 
31. júlí. - vþ

Innsýn í líf ímyndaðrar konu

Kl. 20
Finnski listamaðurinn Tero Nauha 
kynnir sig og verk sín á listamanna-
spjalli í SÍM-húsinu, Hafnarstræti 16, í 
kvöld kl. 20. Nauha stundaði myndlist-
arnám í Finnlandi, Póllandi og Hollandi 
og hefur undanfarin ár unnið í nánu 
samstarfi við konu sína, Karolinu Kucia 
frá Póllandi, en saman mynda þau 
tvíeykið Kukkia Group. Karolina tekur 
einnig þátt í spjallinu. 

SÁLARLÍF SIBILLE SCHMIDT Verk eftir 
þýsku listakonuna Önnu Mields.

menning@frettabladid.is

Meðan á hátíðinni í Tampere stend-
ur er haldið upp á Norræna leikhús-
daga og er það ánægjulegt tækifæri 
til að sameina þessar tvær hátíðir. 
Verður því talsvert meira af nor-
rænu leikhúsfólki í Tampere.

Á Norrænum leikhúsdögum 
verða Leikskáldaverðlaun Norður-
landa afhent í níunda sinn. Annað 
hvert ár eru valin áhugaverðustu 
frumsömdu verkin í hverju landi 
frá árunum á undan, þau sett undir 
alþjóðlega mælistiku og eitt verð-
launað. Verkin sem nú eru tilnefnd 
eru Om et øjeblik eftir Peter Asm-
ussen frá Danmörku, Fundamental-
ist eftir Juha Jokela frá Finnlandi 
sem flutt verður á hátíðinni af fær-
eyskum leikhóp, Óhapp Bjarna 
Jónssonar, og Valerie Jean Solanas 
ska bli president i Amerika eftir 
Sara Stridsberg frá Svíþjóð.

 Verðlaunin voru veitt í fyrsta 
sinn 1992 á Norrænum leikhúsdög-
um í Reykjavík og fékk Hrafnhild-
ur Hagalín þá verðlaunin fyrir Ég 
er meistarinn. Aðrir norrænir höf-
undar sem þegið hafa þennan heið-
ur fyir verk sín eru Kari Hotakain-
en, Astrid Saalbach, Jóanes Nielsen, 
Jon Fosse, Lars Norén, Paavo Haa-

vikko og Svend Holm. Ekkert verð-
launaverka þeirra hefur komið á 
svið hér á landi.

Norrænir leikhúsdaga eru nú 
haldnir á sjötugs afmæli norræns 
leikhússamstarfs. Hátíðin nýtur 
styrkja Norrænu ráðherranefndar-
innar. Öll tilnefndu verkin eru leik-
lesin á hátíðinni nema færeyska 
framlagið. Tilgangur daganna er að 
efla samskipti milli norrænna leik-
flokka og leikhúsfólks. Að auki er 
boðið uppá námskeið, kynningar og 
umræður auk alls þess fjölda leik-
sýninga sem má skoða á hátíðinni. 
Sökum þess að dagskrána sækja 
margir alþjóðlegir gestir er opin-
bert tungumál hátíðarinnar enska. 

Margt er forvitnilegt á dagskrá 
þessa daga og kemur íslenskt leik-
húsfólk að þeirri vinnu: umræður 
um sjálfsmynd og menningu í nor-
rænu leikhúsi; þemu í rússneskri, 
baltneskri og bandarískri leikritun 

og einnig í norrænni leikritun þar 
sem Hlín Agnarsdóttir verður á 
palli. Í ljósi reynslu munu menn 
ræða hvers vegna norræn leikrit 
eru læst innan landamæra þjóð-
anna. Hávar Sigurjónsson verður á 
palli að stýra umræðum um höf-
undasmiðjur og nýjar leiðir í sköp-
un leikverka. Ragnheiður Skúla-
dóttir leiðir umræður um hlutverk 
gagnrýnenda í nýju fjölmiðlaum-
hverfi. Egill Heiðar Anton Pálsson 

ræðir í hóp 
um 

bann svið 
og rit-
skoðun 
í leik-
húsi.  

-pbb 

Norrænir leikhúsdagar

Það verður mikið um að vera í 
tónlistar- og menningarhúsinu 
Hömrum á Ísafirði þessa vikuna. 
Píanóleikarinn Anna Áslaug Ragn-
arsdóttir kemur þar fram á tón-
leikum annað kvöld kl. 20 og leik-
ur ýmsar píanóperlur eftir Bach, 
Beethoven, Chopin, Jónas Tómas-
son og Olivier Messiaen. Aðgang-
ur að þessum skemmtilegu tón-
leikunum er ókeypis. 

Á föstudagskvöld kl. 20 er svo 
komið að því að rúmenski ljós-
myndarinn Octavian Balea opni 
sýningu á verkum sínum í Hömr-
um undir yfirskriftinni Engill og 
brúða. Aðaluppistaða sýningar-
innar eru ljósmyndir sem hann 
tengir við frægt tónverk Bachs, 
Goldberg-tilbrigðin. Kvöldið er 
þó ekki einungis helgað ljós-
myndalistinni þar sem að finnski 
harmóníkuleikarinn Terhi Sjö-
blom kemur fram við opnun sýn-
ingarinnar og leikur nokkur vel 
valin verk. Terhi kemur svo fram 
á tónleikum í Hömrum á laugar-
dag kl. 16, en á efnisskrá hennar 
eru aðallega verk eftir norræn 
tónskáld. Aðgangur að tónleikun-

um og sýningunni er ókeypis en 
þau Octavian og Terhi hlutu styrk 
úr Norræna menningarsjóðnum 
til Íslandsferðarinnar. - vþ

Ljósmyndir af tónlist 
Bachs, píanó og nikka

ANNA ÁSLAUG RAGNARSDÓTTIR Kemur 
fram á tónleikum í Hömrum á Ísafirði 
annað kvöld.

Hér&nú! fer til Finnlands
LEIKLIST Elma Lísa Gunnarsdóttir og Arndís Egilsdóttir, leikkonur og stofninn í Sokkabandinu. MYND: FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Tónlist fyrir orgel og 
horn á hádegistónleikum

SIGRÚN MAGNA ÞÓRSTEINSDÓTTIR
Kemur fram á tónleikum í Dómkirkjunni 
í hádeginu á morgun.

LEIKLIST Sara Stridsberg er tilnefnd fyrir 
leikverk sitt upp úr skáldsögunni - heim-
ildaverkinu - Jean Solanas ska bli 
president i Amerika sem tryggði 
henni bókmenntaverðlaun Norður-
landaráðs í fyrra. 



22  23. júlí 2008  MIÐVIKUDAGUR

folk@frettabladid.is

> VINNUR MEÐ SLASH

Fergie hefur unnið með ólíklegasta fólki í 
gegnum tíðina, en nú síðast fékk hún gít-
argoðsögnina Slash með sér á svið á tón-
leikum. Fergie þurfti þó að kynna rokk-
arann aðeins fyrir aðdáendum sínum 
enda margir í yngri kantinum. Hún 
benti þeim á að þeir könnuðust 
eflaust við hann úr tölvuleiknum 
Guitar Hero. 

Dagur Kári Pétursson 
hefur lokið tökum á nýjustu 
kvikmynd sinni, The Good 
Heart, og er kominn heim 
á klakann á ný. Vinnunni 
er þó langt því frá lokið því 
nú tekur við öll eftirvinna 
myndarinnar. Sara McMa-
hon hitti Dag Kára og fékk 
að heyra allt um myndina, 
sem frumsýnd verður í 
byrjun næsta árs.

„Ég er eiginlega nýkominn inn úr 
dyrunum, var að klára að ryksuga 
og er rétt byrjaður að skoða glugga-
póstinn sem beið mín,“ segir Dagur 
Kári Pétursson, vonarstjarna 
íslenskrar kvikmyndagerðar. Dagur 
hefur nýlokið tökum á kvikmynd-
inni The Good Heart en þær fóru 
fram hér á landi, í New York og í 
Dóminíska lýðveldinu.

Handritið að The Good Heart er 
eftir Dag sjálfan og var það heil 
átta ár í vinnslu. „Ég byrjaði að 
skrifa handritið áður en ég fór í 
tökur á Nóa albínóa og og hef verið 
að vinna í því síðan. Þetta hefur því 
verið frekar hægt ferli og hug-
myndin hefur verið að gerjast og 
marinerast í langan tíma,“ segir 
leikstjórinn. 

Kvikmyndin fjallar um hjartveik-
an bareiganda sem tekur heimilis-
lausan mann upp á arma sína með 
það í huga að arfleiða hann að barn-
um. Þegar Dagur Kári er spurður út 
í hugmyndina að handritinu vill 
hann lítið segja. „Sjálf kveikjan að 
handritinu er í raun það sem mun 
koma einna mest á óvart í myndinni 
og því vil ég helst ekki uppljóstra 
því. En það var sem sagt út frá 
þeirri hugmynd sem allt annað 
spannst. Myndin er þó rökrétt fram-
hald af fyrri verkum mínum. Ég 
vinn alltaf út frá húmor og reyni 
svo að sulla honum saman við ein-
hvers konar harmleik. En þegar allt 
kemur til alls er ég bara að reyna að 
búa til þá bíómynd sem ég myndi 
sjálfur vilja horfa á í bíó.“

Erfið leit að leikurum
Kvikmyndin skartar skoska leikar-
anum Brian Cox og hinum unga 
Paul Dano í aðalhlutverkum og vill 
svo skemmtilega til að þetta er í 
annað sinn sem þeir leika móti 
hvor öðrum, en þeir léku saman í 

kvikmyndinni L.I.E. árið 2001. 
Ýmsir leikarar voru orðaðir við 
hlutverk í kvikmyndinni til að 
byrja með og má þar helst nefna 
tónlistarmanninn Tom Waits og 
leikarann Ryan Gosling. Á endan-
um voru það þó þeir Cox og Dano 
sem lönduðu hlutverkunum. 
„Sagan gerist í stórborg og því 
þurftum við að leita að enskum eða 
bandarískum leikurum. Í Banda-
ríkjunum ganga hlutirnir allt öðru-
vísi fyrir sig en hér heima og þó að 
leikarar segi já á einhverjum tíma-
punkti þá er merking þess orðs þar 
oft mjög loðin. Það tók því langan 
tíma fyrir okkur að finna endan-
lega leikara í hlutverkin.“ 

Franska leikkonan Isild Le Besco 
fer með aðalkvenhlutverk myndar-
innar en hana hafði Dagur Kári séð 
leika áður. „Mér fannst hún vera 
með mjög sterka nærveru og mikla 
útgeislun og ákvað að laga kven-
hlutverkið að henni.“ Dagur Kári 
segist vera mjög ánægður með leik-
ara myndarinnar og segir þá vinna 
vel saman þrátt fyrir ólíkan bak-
grunn. „Þau pössuðu mjög vel í hlut-
verkin og stóðu sig öll gríðarlega 
vel.“

Dagur er ávísun á gæði
The Good Heart er dýrasta mynd 
Dags Kára til þessa og jafnframt sú 
umfangsmesta. Meðal þess sem má 
sjá í myndinni er raunveruleg 
hjartaaðgerð sem framkvæmd var 
af Tómasi Guðbjartssyni hjarta-
skurðlækni á Landspítalanum. „Það 
var mjög flókið mál og krafðist mik-
ils undirbúnings en þetta var ótrú-
leg upplifun og allir sem stóðu að 
þessu unnu þetta mjög vel og starfs-
fólk Landspítalans reyndist okkur í 
alla staði frábærlega,“ segir Dagur 
Kári, en þetta er í fyrsta sinn sem 
raunveruleg aðgerð er sýnd í 
íslenskri kvikmynd. Tökur á mynd-
inni fóru að mestu leyti fram hér á 
landi en einnig í New York og í 
Dóminíska lýðveldinu, en Dagur 
Kári segist hafa gert það að venju 
að enda kvikmyndir sínar á suðlæg-
um slóðum. „Í Nóa albínóa enduð-
um við á Kúbu, í Voksne mennesker 
enduðum við á Spáni og The Good 
Heart endar sem sagt í Dóminíska 
lýðveldinu. Einhverra hluta vegna 
hafa allar mínar myndir haft ein-
hvers konar tengingu við suðræn 
lönd en svo hefur þetta snúist upp í 
hálfgerðan brandara hjá mér að 
enda alltaf tökurnar á pálma-
strönd.“

Þó að kvikmyndin sjálf sé ekki 
fullunnin virðist sem Dagur Kári 
hafi enn og aftur hitt naglann á höf-
uðið því myndin hefur nú þegar 
unnið til verðlauna. Dagur hlaut 
NHK-verðlaunin á hinni virtu Sund-
ance-kvikmyndahátíð fyrir handrit 
sitt að The Good Heart. Verkefnið 
hlaut einnig styrk frá Eurimages og 
Nordisk Film og TV fund og sagði 
framleiðandinn Þórir Snær Sigur-
jónsson hjá Zik Zak við það tæki-
færi að sterkt handrit og nafn Dags 
Kára sem leikstjóra sé ástæðan 
fyrir að svo hár styrkur fékkst, en 
nafn Dags þykir nú orðið ávísun á 
gæði.

Erfitt að skrifa á íslensku
Dagur Kári segir að áhuginn á kvik-
myndagerð hafi fyrst kviknað í 
menntaskóla. „Á þeim tíma komst 
ég að því að kvikmyndagerð sam-
einaði mörg áhugamál mín líkt og 
tónlist, ljósmyndun og skriftir, þetta 
kemur allt saman í þessu fagi.“ 
Spurður hvort ekki hafi verið erfitt 
að skrifa handritið á ensku segir 
hann að svo sé ekki. „Mér finnst 
mun auðveldara að skrifa á dönsku 
eða ensku heldur en á íslensku. 
Íslenskt ritmál tekur sig mjög hátíð-
lega og maður ber óttablandna virð-
ingu í garð þess. Það er mikill 
munur á íslensku ritmáli og íslensku 
götumáli og erfitt að brúa bilið þar 
á milli. Þess vegna virðast samtöl 

oft mjög stirð í íslenskum kvik-
myndum.“ Dagur segist þó gjarnan 
vilja gera næstu kvikmynd á Íslandi 
og því sé líklegt að hann skrifi 
næsta handrit á íslensku. „Það er 
ekki eitthvað óyfirstíganlegt fyrir 
mig að skrifa á íslensku þó að mér 
þyki hitt að mörgu leyti auðveld-
ara.“

Stíg ekki fæti í Hollywood
Stefnt er á að kvikmyndin verði til-
búin í byrjun næsta árs þegar búið 
er að vinna alla hljóð- og klippi-
vinnu. Líkt og með fyrri kvikmynd-
ir Dags Kára mun hann semja tón-
listina við myndina sjálfur ásamt 
Orra Jónssyni, en saman skipa þeir 
hljómsveitina Slowblow. Dagur 
Kári stefnir á að koma The Good 
Heart í kvikmyndahús hér heima 
jafnt sem erlendis. „Við erum með 
mjög stórt og þekkt fyrirtæki sem 
mun sjá um að selja myndina og það 
lofar allt saman mjög góðu, þótt það 
sé aldrei á vísann að róa í þeim 
efnum.“ 

Er þá stefnan tekin á bíóborgina 
Hollywood í nánustu framtíð? „Nei, 
það er alveg klárt að þangað inn 
mun ég ekki stíga fæti. Ég ætla bara 
að einbeita mér að því að klára 
myndina og svo er líklegt að maður 
taki sér smá frí og safni nýjum hug-
myndum í sarpinn,“ segir þessi hlé-
drægi leikstjóri að lokum.   

 sara@frettabladid.is

ÉG FER ALDREI TIL HOLLYWOOD

KOMINN Í LANGÞRÁÐ FRÍ Dagur Kári Pétursson lauk nýverið tökum á næstu kvik-
mynd sinni, The Good Heart. Leikstjórinn tekur sér langþráð frí áður en lokavinnsla á 
henni hefst. Myndin er væntanleg í kvikmyndahús snemma á næsta ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VIÐ TÖKUR Í NEW YORK Dagur leiðbeinir stjörnunum Paul Dano og Brian Cox á 
tökustað í New York.

Fyrir nokkrum vikum bárust þær 
fregnir að ofurfyrirsætan Kate 
Moss væri hætt með kærasta 
sínum, söngvaranum Jamie 
Hince. Jamie og Kate eiga að hafa 
rifist heiftarlega og endað 
sambandið og flutti Jamie í 
kjölfar þess út frá Kate. Jamie lét 
þó þau orð falla stuttu eftir 
sambandsslitin að hann væri 
fullviss um að hann og Kate 
mundu byrja aftur saman. 
Söngvarinn hafði rétt fyrir sér í 
þetta sinnið því fyrr í vikunni 
sást til hans og Kate þar sem þau 
reyktu og drukku saman nokkra 
bjóra og fóru síðan í smá 
verslunarleiðangur.

Saman á ný

ÁNÆGÐ Kate og Jamie fengu sér nokkra 
kalda og virtust vera hin ánægðustu.

Nýjustu fregnir herma að 
rapparinn og tónlistarmaðurinn 
vinsæli, Pharell Williams, eigi nú 
von á barni. Pharell 
og tilvonandi 
barnsmóðir hans 
eru víst ekki 
saman en hún ku 
vera komin nokkuð 
langt á leið. 
„Pharell er mjög 
lokaður og vill 
ekki fara 
út í nein 
smáat-
riði,“ sagði 
vinur 
rapparans 
um málið.

Verður pabbi

Dóttir Bob Geldof var nær dauða 
en lífi þegar hún tók of stóran 
skammt af eiturlyfjum um 
daginn. Hin nítján ára Peaches 
Geldof hætti að anda í nokkrar 
mínútur og ef ekki hefði verið 

fyrir skjót 
viðbrögð vina 
hennar hefði 
getað farið 
fyrir henni líkt 
og móður 
hennar, Paulu 
Yates, sem lést 
eftir að hafa 
tekið of stóran 
skammt af 
eiturlyfjum árið 
2000. 

Vinur stúlkunnar hringdi á 
sjúkrabíl eftir að Peaches hné 
niður og gerði sjálfur tilraun til 
endurlífgunar. Peaches náði 
meðvitund stuttu eftir komu 
sjúkraliðanna og þvertók fyrir að 
láta flytja sig upp á sjúkrahús af 
ótta við að faðir hennar kæmist að 
því sem hafði gerst. „Það er 
ótrúlegt að þetta hafi komið fyrir 
Peaches, flestir hefðu haldið að 
hún myndi halda sig frá eiturlyfj-
um eftir að hafa misst móður sína 
á svo hræðilegan hátt. Vinur 
hennar bjargaði lífi hennar, það er 
engin spurning,“ sagði heimildar-
maður í viðtali við The Sun.

Peaches tók of 
stóran skammt

Páll Óskar Hjálmtýsson 
var í essinu sínu við tökur 
á auglýsingu Byrs í Hafn-

arfirði á föstudaginn. 
Eins og sjá má var 
mikið um litadýrð í 
skrúðgöngunni sem 
Páll leiddi um Aust-
urgötu í gamla 
miðbæ Hafnarfjarð-
ar á meðan hann söng 
lag sitt, Betra líf. 
Eins mátti sjá söngv-
arann taka sporið 
eins og honum er 
einum lagið. 

Páll Óskar tók sporið

INNLIFUN Aðstandendur gáfu allt í dans og söng.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

PEACHES GELDOF 

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands





24  23. júlí 2008  MIÐVIKUDAGUR

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!

CHRISTIAN BALE, GARY OLDMAN, AARON ECKHART, 
MICHAEL CAINE, MORGAN FREEMAN

OG HEATH LEDGER STÍGA EKKI FEILSPOR
Í ÞESSARI MÖGNUÐU MYND!

BESTA MYND ALDARINNAR!
EF ÞÚ SÉRÐ EINA MYND Á ÁRINU ÞÁ ER ÞETTA MYNDIN!

MYNDIN SEM ER BÚIN AÐ SLÁ ÖLL AÐSÓKNARMET Í USA!
HEATH LEDGER ER STÓRKOSTLEGUR SEM JÓKERINN!

INNAR!
NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
12
L
L
7
12
L

THE STRANGERS    kl. 8 - 10
HELLBOY 2      kl. 6 - 10.10
MAMMA MIA      kl. 6 - 8

16
12
L

THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

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

MEET DAVE kl. 3.45 
HANCOCK kl. 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl. 3.45 

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
12
L
14

THE DARK KNIGHT kl. 6 -  9 - 12
HELLBOY 2 kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

16
L
12
7
12
12

THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
HANCOCK kl. 10.20
MEET DAVE kl. 5.50 - 8
BIG STAN  kl. 5.50 - 8 
THE INCREDIBLE HULK kl. 10.10 

SÍMI 530 1919

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS
Á SPENNUTRYLLI Í USA!

Einn magnaðasti spennutryllir 
fyrr og síðar! 

Byggður á sönnum atburðum!

"MYNDASÖGUBÍÓMYNDIR
EÐA BARA FRAMHALDS-

MYNDIR YFIR HÖFUÐ 
GERAST VARLA BETRI

EN ÞETTA. FULLT HÚS STIGA! 
FRÁBÆR MYND.

TOMMI - KVIKMYNDIR.IS

FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

DIGITAL

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 11:10 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 11:10 VIP
MAMMA MÍA kl. 3:40 - 6 - 8:20 L

DECEPTION kl. 8 - 11:10 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40 - 5:50 L

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

WANTED kl. 11:10 16

NARNIA 2 kl. 5 7

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - ( 11:10 Power) 12

DECEPTION kl. 10:20 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6D L

WANTED kl. 8 16

INDIANA JONES 4 kl. 5:30 12

DARK KNIGHT kl. 8 - 11 12

MAMMA MÍA kl. 8 L

BIG STAN kl. 10:20 12

DARK KNIGHT kl.  5 - 8 - 11 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 L

KUNG FU PANDA m/Ensku tali kl. 8 L

DECEPTION kl. 10 12

DARK KNIGHT kl. 8 - 11 12 

HELLBOY 2 kl. 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 8 L

deception

EF ÞÚ SÉRÐ EINA MYND Á ÁRINU ÞÁ ER ÞETTA MYNDIN!

BESTA MYND
ALDARINNAR!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE DARK KNIGHT kl. 4, 7 og 10-POWER 12

HELLBOY 2 kl. 8 og 10.15 12

MAMMA MIA kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.15 L

��� - T.V, Kvikmyndir.is 

���� - Ó.H.T, Rás 2

��� - L.I.B, Topp5.is/FBL
����

V.J.V. - Topp5.is/FBL

���
Tommi - kvikmyndir.is

Sumargleði útgáfunnar 
Kimi er nú í algleymi og 
lýkur með stórtónleikum 
á Nasa í kvöld. Hljóm-
sveitirnar Benni Hemm 
Hemm, Reykjavík!, Borko 
og Morðingjarnir þeyttust 
um landið í síðustu viku 
og héldu sex tónleika frá 
mánudegi til laugardags úti 
á landsbyggðinni.

„Þetta gekk eins og í sögu og gerði 
mikið fyrir hljómsveitirnar jafnt og 
„leibelið“,“ segir Baldvin Esra, for-
stjóri Kima, öflugasta plötuútgáfu-
fyrirtækis landsins um þessar 
mundir. Hann gerir út frá Akureyri. 
„Þetta hefði þó aldrei gengið upp ef 
við hefðum ekki fengið styrk frá 
Kraumi. Án þess styrks hefði þurft 
að kosta 5.000 kall inn á hverja tón-
leika.“

„Sjálfur ólst ég upp á Ísafirði og 
það var mjög mikilvægt að fá bönd 
eins og Sororicide, Sigur Rós og 
Maus til að koma og spila,“ segir 
Haukur Magnússon í Reykjavík! 
„Ef enginn kíkir á landsbyggðina 
verður menningarbilið á milli höf-
uðborgar og landsbyggðar ennþá 

meira. Þótt allir geti verið vinir á 
Myspace er það bara ekki nóg.“

Misjöfn mæting var á tónleikana. 
„Það var frábær mæting á Ísafirði 
og Húsavík og svo vorum við heppn-
ir að detta inn á LungA á Seyðisfirði 
þar sem mikið af jaðarfólki safnast 
saman,“ segir Baldvin. „Stokkseyri 
og Höfn stóðust alveg væntingar 
miðað við staðsetningu en tónleik-
arnir á Akureyri voru þeir einu sem 

voru undir væntingum. Mér finnst 
það satt að segja hálf ömurlegt að 
ekki fleiri hafi mætt. Maður er að 
halda úti útgáfufyrirtæki í bænum 
sem hlýtur að efla menningarlífið 
og svo mætir bara enginn.“ 

„Morðingjarnir unnu bolakeppn-
ina með bolnum „Hvítt rusl – svona 
gerist ef maður ríður frænku 
sinni“,“ segir Haukur. Hann segir 
ekki góðri lukku stýra að drekka 
bjór upp á hvern dag. „Við guldum 
þess í rútunni. Þar var gríðarleg 
prumpulykt. Þrátt fyrir það myndi 
ég hiklaust vera á stanslausum túr 
um landið ef það væri nógu stórt til 
að bera það.“ 

Öllu verður tjaldað til á lokatón-
leikum Sumargleðinnar í kvöld. Þar 
kostar þúsund kall inn eins og á 
aðra tónleika Sumargleðinnar. „Það 
er gott í kreppunni og svo verður 
auðvitað hægt að gera góð kaup á 
vörum fyrirtækisins,“ segir Bald-
vin. gunnarh@frettabladid.is

Jaðarrokk í prumpulykt

SUMARGLEÐIN Á ÍSAFIRÐI Meðlimir hljómsveitanna Benna Hemm Hemm, Reykja-
vík!, Borko og Morðingjanna gáfu sér tíma til að stilla sér upp í báti á Ísafirði. Öll 
þessi bönd spila á Nasa í kvöld. LJÓSMYND/JULIA STAPLES

ÖLL BÖNDIN SAMAN Í LOKAATRIÐINU
Góður félagsskapur vill myndast með 
því að hlunkast saman í rútu í prumpu-
lykt.  LJÓSMYND/JULIA STAPLES

BÖNDIN, RÚTAN OG HENSON-GALL-
ARNIR Sumargleði Kima klikkar ekki á 
smáatriðunum á Seyðisfirði.

LJÓSMYND/JULIA STAPLES

Ólöfu Arnalds hefur verið boðið 
pláss á hinni mikilvægu WOMEX, 
eða World Music Expo. Ólöf er 
fyrsti Íslendingurinn sem býðst 
þátttaka. WOMEX er nokkurs 
konar tónlistarmarkaður, þar sem 
má njóta tónlistar frá öllum heim-
inum og er lögð áhersla á þjóðlega 
tónlist af öllum toga. WOMEX er 
því gríðarlegt tækifæri fyrir lista-
menn og er stærst sinnar tegund-
ar. Alls 600 listamenn sækja um 
árlega en aðeins nokkrar tylftir fá 
pláss. Í ár verður WOMEX haldin 
í Sevilla, Spáni og stendur frá 29. 
október til 2. nóvember. Búist er 
við um 750 plötufyrirtækjum og 
dreifingaraðilum og 350 blaða- og 
fréttamönnum. Þá mæta allt að 
þúsund tónleikahaldarar og skipu-
leggjendur hátíða. Ólöf hefur 
verið á tónleikaferðalagi og spilar 
á Feeërieën Festival í Brussel á 
föstudag. Hún vinnur einnig að 

annarri plötu sinni, en Við og við 
var valin hljómplata ársins í 
flokknum ýmis tónlist á íslensku 
tónlistarverðlaununum 2007.  - kbs

Fyrst Íslendinga á 
World Music Expo

MIKILL HEIÐUR Ólöfu Arnalds hefur 
verið boðið á hina virtu WOMEX.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Mr Silla og Mongoose halda upp á hálfs árs afmæli 
plötunnar sinnar, Foxbite, á Organ í kvöld. „Við 
ætlum að reyna að gera þetta svolítið afmælislegt. 
Skreyta og vera kannski með köku,“ segir Sigurlaug 
Gísladóttir, eða Mr Silla. Hey Calipso og Clive hita 
upp. „Við erum með svolítið öðruvísi útgáfur en eru 
á plötunni. Við erum búin að breyta lögunum aðeins 
og við spilum meira sjálf.“ 

Löng bið hefur verið eftir tónleikum með tvíeyk-
inu, en Sigurlaug er búin að vera á tónleikaferðalagi 
með múm um Evrópu. Þau Magnús B. Skarphéðins-
son, eða Mongoose, spiluðu einnig á hluta þess ferða-
lags. Margt skemmtilegt henti hópinn á ferðalaginu. 
„Einhvern tímann vorum við að fara yfir landamæri 
og vorum með svona „trailer“ aftan á rútunni. Einn 
meðlimur í Seabear fer í „trailerinn“ að ná í passann 
sinn. Þar sitja þá bara fjórir menn sem hafa ekkert 
með okkur að gera að reyna að smygla sér yfir 
landamærin. Við vorum föst þarna í fleiri tíma og 
ásökuð um að vera amatörar í mannsmygli.“

Sigurlaug hefur verið í leyfi frá myndlist í LHÍ, en 
snýr nú aftur að því. Magnús er hins vegar að fara 
til Japans í listamannasetur í tvo mánuði og því von 
á að langt verði í næstu tónleika sveitarinnar. „Við 

gerum kannski eitthvað meira í vetur, en það verður 
þá frekar eitthvað nýtt efni heldur en þetta.“ Annars 
er nóg að gera hjá Sigurlaugu. „Ég er búin að vera í 
Galtarvita í mánuð að taka upp plötu til styrktar 
vitanum. Svo erum við að taka upp nýja múm-plötu.“ 
Tónleikarnir hefjast um tíu og kostar 500 krónur inn.

  - kbs  

Sökuð um smygl á fólki

BREYTA OG BÆTA Mr Silla og Mongoose halda upp á afmæli.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Viðtal við bræðurna Arnar og 
Rúnar Halldórssyni birtist á 
norska vefmiðlinum Dagbladet.no 
fyrir stuttu. 
Þar ræddi 
blaðamaður 
við þá 
bræður um 
lífið eftir 
The Boys, 
en bræðurn-
ir náðu 
miklum 
vinsældum 
með 
hljómsveit 
sinni fyrir 
næstum tveim áratugum. Í dag 
vinnur Rúnar sem arkitekt í New 
York en Arnar starfar hjá Saga-
Film. Þeir bræður segjast báðir 
eiga kærustu og hefur sá yngri, 
Arnar, verið með sinni í heil sjö ár. 
Rúnar stundaði nám í Kaupmanna-
höfn og segist hann ætla að flytja 
þangað aftur að ári liðnu þar sem 
lífið í New York geti verið erfitt. 

The Boys 
orðnir menn

THE BOYS Arnar og 
Rúnar Halldórssynir 
voru vinsælir í Noregi.





Lögmál 1: Bikarinn skal vera tandurhreinn, þveginn 
upp úr fitulausri sápu og skolaður í köldu vatni þar 
til hann nær sama hitastigi og ölið. Þannig verður 
froðan þéttari og heldur hvítum hlífiskildi sínum 
lengur yfir hinum dýrmæta vökva. Minnstu óhrein-
indi geta spillt fyrir og mengað fullkomin bragðgæði 
Stellu Artois.

Lögmál 2: Þegar byrjað er að hella er bikarnum hallað um 
45 gráður. Þá sjáum við hvernig dýrmætur vökvinn hringar 
sig ofan í bikarinn og myndar iðuna sem er galdurinn við 
fljótandi gullgerðarlist. Þegar ölið kemst í samband við súr-
efni myndast smám saman þétt froða sem innsiglar inni-
haldið og verndar það frá fyrsta sopa til hins síðasta.

Lögmál 3: Þegar bikarinn, sem 
hingað til hefur hallað um 
45 gráður, hefur verið fylltur að    
þremur fjórðu skal hann réttur 
við. Með jafnri hreyfingu er hann 
samtímis færður niður frá flösku-
opi um sem nemur hæð bikarins. 
Þannig krýnum við ölið þéttri 
froðu sem skýlir innihaldi bikars-
ins og tryggir ferskleika og líf 
þessa fljótandi gulls.
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BADMINTON Badmintondrottningin 
Ragna Ingólfsdóttir fer í aðgerð 
eftir Ólympíuleikana í Peking. 
Ragna sleit krossband í vinstri 
fæti í apríl á síðasta ári og hafa 
meiðslin sett strik í reikninginn 
hjá Rögnu. Hún keppir þó á 
leikunum en ætlar síðan að taka 
sér frí frá badmintoniðkun til að 
vinna bug á meiðslunum.

„Ég verð að fara í aðgerð ef ég 
ætla að halda áfram að spila. Það 
hefur komið vatn inn á hnéð og 
aðgerð er óumflýjanleg. Ég hef 
verið að þjösnast á þessu í meira 
en ár og þarf að láta gera við 
þetta,“ sagði Ragna sem verður 
frá keppni í hálft ár hið minnsta 
eftir aðgerðina. - hþh

Ragna Ingólfsdóttir: 

Fer í aðgerð eftir 
Ólympíuleikana

RAGNA Ætlar að sigrast á krossbandasliti 
í eitt skipti fyrir öll. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Öll kvennaliðin komin með þjálfara

Fjölnir er kominn með þjálfara í Iceland Express-deild 
kvenna í körfubolta á næsta tímabili en þá eru öll átta 
lið deildarinnar komin með þjálfara. Bandaríkjamaðurinn 
Patrick Oliver mun þjálfa Fjölnis-
stelpurnar ásamt því að leika með 
karlaliðinu í 1. deild. Oliver lék 
fyrstu fimm leikina með Fjölni 
veturinn 2006-07 en var látinn 
fara eftir að hafa skorað 15,2 stig, 
tekið 7,4 fráköst og varið 3,8 skot 
að meðaltali í leik. Oliver tekur við 
af Grétu Maríu Grétarsdóttur sem 
ætlar að einbeita sér að spila með 
liðinu en hún tók við þegar Nemanja 
Sovic hætti með liðið í fyrra. 

Íslandsmótið í höggleik hefst í Vestmannaeyjum næst-
komandi fimmtudag og þar mun Keilismaðurinn Björgvin 
Sigurbergsson reyna að verja Íslandsmeistarartitilinn en 
hann varð meistari í fjórða sinn á Hvaleyrinni í fyrra.
„Ég var með í Keflavík en annars hef ég verið rólegur alveg 
eins og í fyrra. Þetta hefur því verið svipað sumar hjá 
mér,“ sagði Björgvin spurður um hversu mikið hann 
hefur verið með á mótunum í sumar. „Ég var að spila 
vel í fyrra og get spilað vel ef ég vil. Svo er þetta bara 
spurningin um að þetta smelli og að aðrir spili verr en 
ég,“ segir Björgvin í léttum tón. 
„Þetta er stærsta mótið og það sem allir stefna á 
að reyna að vinna. Það er fullt af strákum sem geta 
unnið þetta. Ég ætla bara að hafa gaman af þessu 
og reyna að standa mig. Ég á eftir að vinna Íslands-
mót í Eyjum. Ef strákarnir verða góðir við mig þá 
gæti þetta orðið fimmti titillinn,“ segir Björgvin 
sem virkar mjög afslappaður fyrir mótið í Eyjum. 
Honum líst líka vel á mótstaðinn. 

„Þessi völlur og þetta svæði er bara snildin ein. Það 
má samt segja að það sé von á öllu á vellinum í 
Eyjum og þú veist oft á tíðum ekki hvort þú ert að 
koma eða fara, hvað vind varðar, þegar þú stendur á 
teignum,“ segir Björgvin.
Veðurspáin fyrir mótið er ekki alltof góð en Björgvin 
hefur ekki áhyggjur af því. „Einhvers staðar var 
það skrifað um mig að ég elskaði rok og rigningu 

þannig að það hlýtur bara að vera svoleiðis. Ef að 
þetta smellur hjá manni þá getur maður alveg elskað rok 

og rigningu eins og allt annað. Ég vann 1995 í rok og rigningu 
á Hellu þannig að ég elska rok og rigningu,“segir Björgvin 
hlæjandi.
Dóttir hans Guðrún Brá  mun taka þátt í meistaraflokki 
kvenna í fyrsta sinn en hún er aðeins fjórtán ára og þegar 
orðin ein af efnilegustu golfkonum landsins. Þau fóru 
saman með Herjólfi í gær ásamt allri fjölskyldunni. „Þetta er 
í fyrsta sinn sem við keppum á sama móti. Það verður því 
bara fjölskyldustemning í Eyjum,“ sagði Björgvin að lokum.

ÍSLANDSMEISTARINN BJÖRGVIN SIGURBERGSSON: VONAST TIL AÐ VERJA TITILINN OG VINNA Í FIMMTA SINN

Þeir hafa skrifað að ég elski rok og rigningu

Landsbankadeild kvenna
KR-Þór/KA 3-1
1-0 Fjóla Dröfn Friðriksdóttir (20.), 1-1 Alexandra 
Tómasdóttir (32.), 2-1 Edda Garðarsdóttir (73.), 
3-1 Hólmfríður Magnúsdóttir (75.)
HK/Víkingur-Valur 1-4
0-1 Margrét Lára Viðarsdóttir (54, 1-1 Þórhildur 
Stefánsdóttir (56.), 1-2 Dóra M. Lárusdóttir (76.), 
1-3 Katrín Jónsdóttir (81.), 1-4 Margrét Lára (89.). 
Fjölnir-Stjarnan 0-3
Inga Friðjónsdóttir, Björk Gunnarsdóttir 2.
Afturelding-Fylkir 1-0
1-0 Mist Edvardsóttir (77)
Keflavík-Breiðablik 0-2
Hlín Gunnlaugsdóttir, Hekla Pálmadóttir.

ÚRSLIT Í GÆR

FÓTBOLTI KR-stúlkur þurftu að hafa 
vel fyrir hlutunum þegar þær unnu 
Þór/KA í skrautlegum leik á KR-
vellinum í gærkvöld.

KR-stúlkur hófu leikinn af mikl-
um krafti og mættu gestunum í 
Þór/KA hátt uppi á vellinum með 
stífri pressu, sem gafst vel. Fyrsti 
stundarfjórðungur leiksins fór 
algjörlega fram á vallarhelming 
gestanna sem áttu í vök að verjast 
og talsvert reyndi á Berglindi 
Magnúsdóttur í markinu. 

Markið lá hreinlega í loftinu og 
það kom loksins á 20. mínútu. KR-
stúlkan Embla Sigríður Grétars-
dóttir átti þá sendingu sem fór af 
varnarmanni Þórs/KA og barst 
fyrir lappirnar á Fjólu Dröfn Frið-
riksdóttur sem lyfti boltanum 
snyrtilega yfir Berglindi og KR 
komið með verðskuldaða forystu.

Það fór hins vegar svo að Þór/
KA náði að jafna leikinn á 32. mín-
útu þegar Alexandra Tómasdóttir 
fékk sendingu inn fyrir vörn KR 
og skoraði af harðfylgi án þess að 
markvörðurinn María Björg 
Ágústsdóttir kæmi neinum vörn-
um við. Gestirnir voru fram að því 
í raun ekki búnir að sýna mikla 
sóknartilburði, en framherjinn 
Rakel Hönnudóttir var þó sívinn-
andi og gaf varnarmönnum KR lít-
inn tíma til að athafna sig.

Staðan var enn jöfn, 1-1, þegar 
flautað var til hálfleiks.

Það dró svo heldur betur til tíð-
inda snemma í seinni hálfleik 
þegar KR-stúlkan Ólína Guðbjörg 
Viðarsdóttir fékk að fjúka útaf 
með rautt spjald. Ólína fékk fyrst 
gult spjald fyrir kjaftbrúk og svo 
annað gult og þar með rautt fyrir 
að því er virtist látalæti í fram-

haldi að því, þar sem hún klappaði 
dómaranum lof í lófa á kaldhæðn-
islegan hátt.

Þór/KA-stúlkur voru nálægt því 
að nýta sér liðsmuninn á 70. mín-
útu þegar Rakel slapp ein í gegn-
um vörn KR eftir sendingu hinnar 
slóvensku Mateja Zver, sem var að 
leika sinn fyrsta leik fyrir Akur-
eyrarliðið, en skot hennar fór beint 
á markið.

KR-stúlkur voru þó ekki af baki 
dottnar og sýndu styrk sinn á loka-
mínútunum. Fyrst skoraði Edda 

Garðarsdóttir með langskoti á 73. 
mínútu og tveimur mínútum síðar 
skoraði Hólmfríður Magnúsdóttir, 
einnig með þrumuskoti utan teigs.

Rakel komst í tvígang nálægt 
því að minnka muninn á lokakafl-
anum en allt kom fyrir ekki og 
KR-stúlkur unnu að lokum dýr-
mætan 3-1 sigur og hanga því 
áfram í Valsstúlkum í baráttunni 
um Íslandsmeistaratitilinn.

„Við fengum hundrað færi sem 
við nýttum ekki og komum okkur í 
vandræði þegar við lentum einum 

manni færri. En við sýndum svo 
fínan karakter og ég er fyrst og 
fremst ánægð með sigurinn,“ 
sagði Helena Ólafsdóttir, þjálfari 
KR.

Dragan Stojanovic, þjálfari 
Þórs/KA, var fremur svekktur 
með að fá ekkert fyrir sinn snúð.

„Eins og þetta spilaðist þá hefði 
ég gjarnan viljað fá eitthvað út úr 
leiknum. Við sköpuðum okkur 
nokkur fín færi, sem hefðu mátt 
nýtast,“ sagði Dragan að lokum. 
 omar@frettabladid.is  

Tíu KR-stúlkur afgreiddu Þór/KA
KR-stúlkur sýndu mikinn karakter þegar þær unnu sprækt lið Þór/KA ,3-1, á KR-vellinum í gærkvöld. KR-

stúlkur voru einum leikmanni færri nær allan síðari hálfleik eftir að Ólína Viðarsdóttir fékk rautt spjald. 

MARK Alexandra Tómasdóttir skorar hér jöfnunarmark Þórs/KA á KR-vellinum í gær. En KR-stúlkur sýndu mikinn karakter þegar 
þær komu til baka í síðari hálfleik, þá einum leikmanni færri, og skoruðu tvö mörk og unnu að lokum 3-1. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Lögmál 4: Bikarinn er fullur og froðutoppurinn 
rís upp yfir brúnina. Þá er froðusveðjan tekin.       
Henni er beint frá líkamanum og strokið lárétt með 
45 gráðu halla, hársbreidd yfir brúninni. Stærstu 
loftbólurnar hafa leitað efst í froðuna og mistakist 
þetta skref munu þær springa þeim afleiðingum að 
froðan fellur hratt. Án froðunnar er ölið varnar-
laust og verður flatt á skammri stundu.

Lögmál 5: Að lokum verður að tryggja að froðu-
toppurinn sé af nákvæmlega réttri þykkt.
Fullkomnunin felst í smáatriðunum: Í 33 cl  
bikar skal froðan vera nákvæmlega 3 cm.  Hvorki 
meira né minna. Þetta samsvarar samanlagðri 
breidd vísifingurs og löngutangar þess sem 
njóta skal. 

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið er í riðli með Pólverjum, 
Slóvökum, Lettum og Svisslend-
ingum í undankeppni HM í Kína á 
næsta ári. Dregið var í gær en 
leikið er 25.-30. nóvember, líklega 
í Póllandi. Eitt lið kemst í 
aukaleiki um sæti á HM.

„Pólverjar eru mjög sterkir og 
fyrirfram sterkasta liðið í 
riðlinum. Það þarf allt að ganga 
upp til að við vinnum þær, þær 
eru reynslumiklar. Það eru jafnir 
möguleikar gegn Slóvakíu, ég veit 
minnst um Letta en held að við 
eigum fína möguleika gegn þeim 
og Sviss er lakasta liðið,“ sagði 
Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari 
um dráttinn. - hþh  

Dregið í undankeppni HM: 

Pólverjar með 
sterkasta liðið

FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson var 
rekinn sem þjálfari ÍA í fyrra-
dag. Fréttablaðið náði loksins í 
Guðjón í gær en hann var ómyrk-
ur í máli í samtalinu. Fyrsta 
spurning var hvernig hann 
kvaddi lið ÍA og hvort hann væri 
ósáttur með brottreksturinn.

„Ég er ósáttur með að vera 
vikið úr starfi en viðskilnaðurinn 
er á góðum nótum,“ sagði Guðjón 
sem ætlar að taka sér frí frá 
þjálfun um óákveðinn tíma.

Hann sagði einnig að það lægi 
alveg ljóst fyrir að hann hafi ekki 
náð því út úr liðinu sem hann 
vildi en vildi ekki ræða af hverju. 
„Ég hef mörg svör á reiðum hönd-
um en er ekki tilbúinn að ræða 
það við fjölmiðla,“ sagði Guðjón.

Aðspurður hvort hann hafi trú 
á því að Arnar og Bjarki Gunn-
laugssynir nái að snúa gengi liðs-
ins við sagði Guðjón: „Ég ætla að 
vona það. Þetta eru góðir strákar 
og fínir fótboltamenn,“ sagði 
Guðjón sem svaraði því ekki 
hvort hann langaði til að halda 
áfram að þjálfa.

„Það kemur bara í ljós. Þetta er 
ótímabær spurning. Þetta er 
asnaleg spurning,“ sagði Guðjón. 

 - hþh

Guðjón Þórðarson er kominn í frí frá fótbolta um óákveðinn tíma: 

Vonar að tvíburunum vegni vel

EKKERT GEKK Það gekk ekkert upp 
hjá Guðjóni í sumar. Undir hans stjórn 
vann ÍA aðeins einn leik, gerði fjögur 
jafntefli og tapaði sjö leikjum af tólf. 
Það skoraði 9 mörk og fékk á sig 23.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Óvíst er hvort íslenska 
kvennalandsliðið geti spilað 
æfingaleik fyrir úrslitaleikinn um 
laust sæti á EM gegn Frökkum 
þann 27. september. Íslandsmót-
inu lýkur 13. september og viku 
síðar er úrslitaleikur bikarkeppn-
innar. Auk þess spilar Valur í 
Evrópukeppni í byrjun mánaðar-
ins.

„Þetta er því miður afskaplega 
erfitt en við höfum ekki útilokað 
neitt,“ segir Klara Bjartmarz, 
skrifstofustjóri KSÍ, sem segir að 
mesta gagnið yrði að spila gegn 
sterku liði. Hugmynd hefur verið 
uppi um að spila gegn úrvalsliði 
leikmanna á Íslandi en ekkert 
hefur verið ákveðið. - hþh

Íslenska kvennalandsliðið: 

Enginn tími fyrir 
æfingaleik?

LANDSLIÐIÐ Nær líklega ekki að spila 
æfingaleik fyrir stórleikinn gegn Frökk-
um. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Kvennalandslið Íslands 
í handbolta skipað leikmönnum 20 
ára og yngri varð að sætta sig við 
jafntefli, 26-26, gegn Slóveníu í 
öðrum leik sínum á HM U-20 ára 
sem fram fer í Makedóníu. En 
íslenska liðið gerði einnig 
jafntefli í fyrsta leik sínum þar.

„Við erum eiginlega bara 
hundfúl að hafa misst þetta svona 
niður, þar sem við vorum með 
leikinn í okkar höndum allan 
tímann. Staðan var 13-10 okkur í 
vil í hálfleik og við vorum með 
fjögurra marka forystu þegar tíu 
mínútur voru eftir og þær jafna 
svo leikinn þegar tíu sekúndur 
eru eftir,“ sagði Guðríður 
Guðjónsdóttir, annar þjálfara 
liðsins, við Fréttablaðið í gær.  - óþ  

HM U-20 ára í Makedóníu:

Annað jafntefli 

ÓHEPPNAR Íslensku stelpurnar voru 
nálægt því að vinna Slóveníu en urðu 
að sætta sig við jafntefli. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Guðmundur Benedikts-
son segir að Valsmenn þurfi að 
eiga sinn besta leik í sumar ætli 
þeir sér að vinna upp tveggja 
marka forystu FC BATE frá 
Hvíta-Rússlandi í kvöld. Liðin 
mætast í forkeppni Meistara-
deildarinnar á Vodafone-vellin-
um.

„Maður á alltaf séns,“ sagði 
Guðmundur um möguleika Vals. 
„Þetta er hörku lið og við þurfum 
að eiga okkar besta leik á 
tímabilinu til að vinna með 
þriggja marka mun. Þetta eru 
þaulþjálfaðir atvinnumenn með 
500 milljónir dollara í árslaun, 
þeir bestu. Þeir hafa þrjá frábæra 
miðjumenn sem tæta lið í sig fái 
þeir möguleika á því. Við munum 
spila okkar leik og við sjáum 
hvert það leiðir okkur,“ sagði hinn 
skeleggi framherji.

„Ef við þurfum að skora mörk 
seinni partinn verður bætt í 
sóknina, en þetta er ekki lið sem 
þú getur galopnað.“  - hþh

Valur mætir FC BATE í kvöld: 

Þurfum besta 
leik sumarsins

GUÐMUNDUR Segir að allir leikmenn 
liðsins þurfi að eiga toppleik ef Valur á 
að komast áfram.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GOLF Golfklúbbur Vestmannaeyja 
er sjötugur í ár og af því tilefni fer 
Íslandsmótið í höggleik fram í 
Eyjum en mótið fór einnig fram 
þar 1996 og 2003. Golfklúbburinn 
virðist þó ekki ætla að fá góða 
afmælisgjöf frá veðurguðunum 
því það er vond veðurspá á meðan 
mótið fer fram í Eyjum sem hefst 
á morgun. 

„Við vonum að það verði einn 
þáttur þarna í lagi og það er veðr-
ið. Eins og spáin er núna getur 
pínulítið brugðið til beggja vona. 
Veðrið mun spila stóra rullu í því 
hvernig árangurinn verður sem 
og skemmtanahald í kringum völl-
inn,“ sagði Jón Ásgeir Eyjólfsson, 
forseti GSÍ, á kynningarfundi 
fyrir mótið.

120 keppendur eru skráðir til 
leiks og síðan verður skorið niður 
eftir tvo keppnisdaga. Það ræst út 
hálf átta á fimmtudaginn og það 
gæti skipt kylfinga miklu máli 
hvenær þeir fara út. En hvaða 
möguleikar eru í stöðunni ef að 
spárnar ganga eftir og fimmtu-
dagurinn verður jafnslæmur og 
verstu spár segja til um?

„Við biðlum bara til veðurguð-
anna. Ef veðrið verður erfitt þá 
gæti það raskað mótinu. Ef við 
þurfum að fresta leik þá munum 
við reyna að spila lengur fram á 
kvöldið því það verður reynt að 
klára tvær umferðir ef við mögu-
lega getum. Ef við náum ekki að 
klára á fimmtudeginum þá byrj-
um við jafnvel fyrr á föstudegin-
um og spilum líka lengur,“ sagði 
Hörður Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri GS.

„Við munum nota allar leiðir til 
þess að klára tvo hringi ef við 
mögulega getum. Ef þeir geta 
byrjað að ræsa klukkan 6.15 á 

opna breska þá hljótum við að geta 
gert það líka,” sagði Hörður. Dóm-
arnir á mótinu verða með hand-
veðurstöðvar sem gefa góða upp-
lýsingar um veðrið allstaðar á 
vellinum. 

„Ef það næst ekki þá fellur mót-
stjórnin niður einn hring og þá 
ræður bara einn hringur niður-
skurðinum fyrir laugardag og 
sunnudag. Sama gildir síðan um 
þá daga,“ bætti Hörður við en 
hann talaði einmitt um að menn 
hafi verið heppnir með veður í 
sumar eða kannski þangað til nú. 

Slæmt veður setti líka mikinn 

svip á opna breska meistaramótið 
um síðustu helgi. „Við búum á 
Íslandi og við þurfum bara að spila 
við þær aðstæður sem boðið er 
upp á. Við erum ekki með eins 
hraðar flatir og úti og því eigum 
því að geta spilað í töluvert vondu 
veðri. Vellirnir hér eru líka styttri 
þannig að það erum ýmsar for-
sendur sem segja að við eigum all-
vegna að geta spilað í sama veðri 
og þeir gerðu á Opna breska meist-
aramótinu. En auðvitað verður 
golfið ekki eins áferðafallegt í 
svona veðrum,“ sagði Hörður að 
lokum. -óój

Íslandsmótið í höggleik fer fram í Vestmannaeyjum um helgina: 

Við biðlum til veðurguðanna

HELLIDEMBA Kínverjinn Liang Wen-chong lenti í rigningu á opna breska eins og svo 
margir aðrir. Hér er hann á lokadeginum. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Zúúber snýr aftur!
Búðu þig undir að 
vakna klukkan sjö 
mánudaginn 28. júlí.

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

16.00 Út og suður  (e)

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum
17.55 Alda og Bára  (24:26)

18.00 Disneystundin  Nýi skólinn keisar-
ans, Sígildar teiknimyndir og Fínni kostur.

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

19.55 Baldni folinn  (Rough Diamond) 
(5:6) Breskur myndaflokkur um tamninga-
mann í Kildare-sýslu á Írlandi sem stendur 
í stórræðum.

20.50 Úr vöndu að ráða  (Miss Guided) 
(7:7) Bandarísk gamanþáttaröð um konu 
sem var skotspónn skólafélaga sinna vegna 
útlits og óframfærni en snýr aftur seinna í 
skólann sem námsráðgjafi. 

21.15 Heimkoman  (October Road) (4:6) 
Bandarísk þáttaröð um ungan skáldsagna-
höfund sem snýr aftur í heimahagana til að 
styrkja böndin við vini og vandamenn. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Leyndarmálið í kjallaranum  (The 
Secrets of the Austrian Cellar) Heimilda-
mynd um Austurríkismanninn Josef Fritzl 
sem hélt Elisabeth dóttur sinni fanginni í 
kjallara húss síns í Amstetten í 20 ár. 

23.15 Kastljós  (e)

23.35 Dagskrárlok

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
15.35 Vörutorg
16.35 Style Her Famous  (e)

17.00 Rachael Ray  Rachael Ray fær til sín 
góða gesti og eldar gómsæta rétti.

17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Dynasty  Blake Carrington stýrir 
olíufyrirtæki og hann er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar 
þegar þess þarf.

19.20 Design Star (e)
20.10 Top Chef  (11:12) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir kokkar þurfa 
að sanna hæfni sína og getu í eldshúsinu. 
Þetta er fyrri hluti úrslitaþáttarins og kokk-
arnir þrír sem eftir eru halda til Las Vegas. 

21.00 Britain’s Next Top Model  (3:12) 
Bresk raunveruleikasería þar sem leitað er 
að efnilegum fyrirsætum. Íslenski ljósmynd-
arinn Huggy Ragnarsson er meðal dómara 
í þessari þáttaröð. Nú fá stelpurnar nýtt útlit 
og þær eru ekki allar sáttar við útkomuna. 
Í myndatökunni fer allt í hundana og í lok 
þáttarins er ein stúlka send heim.

21.50 Sexual Healing - NÝTT  Sálfræð-
ingurinn dr. Laura Berman hefur undanfar-
in 15 ár sérhæft sig í að aðstoða fólk sem 
vill upplifa betra kynlíf. Í þessari þáttaröð fá 
áhorfendur að fylgjast með henni hjálpa 
pörum sem komin eru í kynlífskrísu. Þátttak-
endurnir kynnast dýpri og innilegri samskipt-
um en áður. Í hverjum þætti kynnumst við 
þremur pörum og fylgst er með þeim í ráð-
gjöfinni og hvernig þeim gengur að fram-
kvæma “heimaverkefnin” sem þeim eru 
sett fyrir.

22.40 Jay Leno
23.30 Eureka  (e)

00.20 Dynasty  (e)

01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Ofurhundur-
inn Krypto, Hvolpurinn Scooby-Doo og Kalli 
kanína og félagar.

08.10 Oprah 
08.50 Í fínu formi 
09.05 Bold and the Beautiful 
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Notes From the Underbelly  
10.40 Bandið hans Bubba  (6:12)

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.55 Sisters  (23:24)

13.40 Jamie Oliver. Australian 
14.25 Grey’s Anatomy  (27:36)

15.10 Friends 
15.30 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  (21:22)

19.40 Friends  (18:23)

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

20.50 Cashmere Mafia  (6:7) Fjór-
ar nánar vinkonur sem búa allar og starfa 
í New York, virðast á yfirborðinu lifa full-
komnu lífil. En eins og oft vill verða er það 
einkalífið sem flækist fyrir þeim, og það all-
rækilega.

21.35 Medium  (16:16)

22.20 Oprah 
23.05 Grey’s Anatomy  (28:36)

23.50 Women’s Murder Club  (5:13)

00.35 Moonlight  (8:16)

01.20 Anonymous Rex 
02.45 Crossing Jordan  (4:21)

03.30 Sylvia 
05.05 Cashmere Mafia  (6:7)

05.50 Fréttir 

08.00 Rumor Has It 
10.00 Look Who’s Talking 
12.00 Adventures of Shark Boy and 
Lavagirl 3-D 
14.00 Lost in Translation 
16.00 Rumor Has It 
18.00 Look Who’s Talking 

20.00 Adventures of Shark Boy and 
Lavagirl 3-D  Ævintýramynd fyrir alla fjöl-
skylduna 

22.00 Palindromes  Áhrifamikil kvikmynd 
um ótímabærar þunganir með Ellen Barkin 
og Jennifer Jason Leigh í aðalhlutverkum. 

00.00 Possible Worlds 
02.00 The Singing Detective 
04.00 Palindromes 
06.00 Moonlight And Valentino 

18.00 Gillette World Sport  Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta 
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi.

18.30 Landsbankamörkin 2008  Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í um-
ferðinni skoðuð. 

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

20.25 Arnold Schwarzenegger mótið 
2008  Arnold Schwarzenegger mótið var  
haldið Flórídafylki en þar var keppt í mörg-
um greinum aflrauna og þangað mættu til 
leiks allir helstu og flottustu jötnar heims.

21.00 Íslandsmótið í golfi 2007  Saman-
tekt frá Íslandsmótinu í höggleik árið 2007 
sem fram fór á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði. 
Farið yfir gang mála hjá báðum kynjum, við-
töl og bestu tilþrifin.

22.15 F1. Við endamarkið  Fjallað verð-
ur um atburði helgarinnar og gestir í mynd-
veri ræða málin. 

22.55 Gullleikir, Arsenal - Bayern 
Munchen  Leikur frá riðlakeppni Meistara-
deildarinnar 5. desember árið 2000. 

00.30 Main Event (#13)  Á Heimsmóta-
röðinni í póker setjast snjöllustu pókerspilar-
ar heimsins að spilaborðinu og keppa um 
stórar fjárhæðir.

07.00 Vodacom Challange í Suður Afr-
íku  Orlando Pirates - Man. Utd. 

17.20 Vodacom Challange í Suður Afr-
íku  Orlando Pirates - Man. Utd.

19.00 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

19.30 Football Icon  Enskur raunveru-
leikaþáttur þar sem ungir knattspyrnumenn 
keppa um eitt sæti í herbúðum Englands-
meistara 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. 

20.20 10 Bestu - Atli Eðvaldsson  Ní-
undi og næstsíðasti þátturinn í þáttaröð um 
tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 

21.10 PL Classic Matches Liverpool - 
Man Utd, 99/00.  Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

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.

> Ellen Barkin
„Hollywood hefur alltaf hrifist af 
konum sem gráta undan mönnum. 
Augljóslega þá er ég ekkert í þá 
veruna og hef aldrei reynt að vera 
þannig.“ Barkin leikur í myndinni 
„Palindromes“ sem sýnd er 
á Stöð 2 bíó í kvöld.

Þeir halda stundum stjórnmálamenn og skjólstæðingar 
þeirra að kjarninn í starfi RÚV sé Sjónvarpið, eins og 
þeir kalla það af mikillæti. Eða Rás 2. Eða auglýsinga-
deildirnar. Það er misskilningur. Kjarninn í Efstaleitinu 
er Gufan – gamla rás eitt. Þið vitið: dánarfregnir og 
jarðarfarir, fjölbreytileg tónlistarblanda, leikið efni og 
lesið og samtal við fólk. Fræðandi alvarlegt efni sem 
segir manni í nokkru máli frá einhverju sem er ekki 
bara stundargaman – einhverju sem er viðvarandi, 
vandamálum og sameiginlegum og sértækum 
lausnum í mannlífinu. Það er kjarninn í RÚV 
ohf. Hinu mætti öllu slaufa án söknuðar. En 
Gufan er nauðsyn – hún sinnir mörgu sem 
aðrir miðlar hér á landi sinna ekkert.

Það er því slæmt að í Efstaleiti skuli 
ekki vera stjórn sem hefur brennnandi 
áhuga á svoleiðis útvarpi. Menn sem 

þar ráða hafa áhuga a) á sjónvarpsfréttum, b) á auglýsing-
um, c) á áhorfi og d) á íþróttum. Ekkert af þessu varðar 
kjarnastarfsemina. Það má til dæmis loka allri umfjöllun um 
íþróttir og láta hana fara fram á neti. Auglýsingar geta margir 
aðrir séð um. Ríkisútvarp á ekki að vera háð auglýsingum. 
Það á að vera óháð auglýsingum. Þá eru fréttatímar með 
hinu gamla rússneska fyrirkomulagi liðin tíð – forn helgi-

mynd um hinn nútímalega jakkaklædda karlmann sem er 
holdgervuð í Palla Magg og Boga Ágústs til vara.

Gufan á ekki að vera íhaldssöm, hún á að vera 
uppá finningasöm og gagnrýnin – alvöru, ekki hlátur og 
fjas. Það er nóg af öðru fólki sem hlær allan tímann 
sagði Dylan. Tékkið á Gufunni: til dæmis bara í kvöld. 

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON KVEIKIR Á ÚTVARPINU

Kjarnastarfsemi ríkisútvarpsins

ÚTVARP Rekstur með tilgang – gamla ríkisútvarpið 
– Gufan.

19.55 Baldni folinn (Rough 
Diamond)   SJÓNVARPIÐ

20.00 Adventures of Shark 
Boy and Lavagirl   STÖÐ 2 BÍÓ

20.50 Cashmere Mafia 
  STÖÐ 2

21.15 Skins   STÖÐ2 EXTRA

21.50 Sexual Healing 
  SKJÁR EINN

▼
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Allison Dubois er ósköp venjuleg 
eiginkona og móðir í úthverfi sem býr 
yfir harla óvenjulegum, yfirnáttúruleg-
um hæfileikum sem gera henni kleift 
að sjá og eiga samskipti við hina 
framliðnu. Það er sem fyrr leikkonan 
Patricia Arquette sem fer með hlut-
verk Dubois en hún fékk Emmy-verð-
laun 2005 og var tilnefnd til Golden 
Globe-verðlauna 2006, 2007 og 2008 
fyrir frammistöðu sína. Í kvöld í loka-
þættinum í þessari seríu leitar ungt 
par eftir aðstoð frá Allison þar sem 
þau telja að reimt sé í húsinu sínu en 
tilraun Allison til að hreinsa húsið af 
hinum framliðnu veldur morði.

STÖÐ 2 KL. 21.35

Medium - lokaþáttur

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Ásdís Olsen 
og Kolfinna Baldvinsd. Gestir: Sæunn Guð-
mundsd., Steinunn Hreiðarsd., Anna María 
Hreiðarsd., Viktoría Jóhannsd., Sigrún Sigurð-
ard., Sigríður Klingenberg og Ellý Ármanns.  

21.00 Vigtarráðgjafarnir 2. þáttur  Um-
sjón: Kristín V. Óladóttir     

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón: 
Guðjón Bergmann. Gestur: Kristján Viðar 
Haraldsson. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

Í kvöld sýnir Sjónvarpið nýja breska 
heimildarmynd um Austurríkismann-
inn Josef 
Fritzl sem 
hélt Elisabeth 
dóttur sinni 
fanginni 
í kjallara 
húss síns í 
Amstetten í 
20 ár. Þar ól 
Elisabeth sjö 
börn föður 
síns, þar 
af eitt sem 
dó. Það vakti heimsathygli þegar 
upp komst um málið en Rosemarie, 
eiginkona Fritzl, hefur neitað að hafa 
haft nokkra vitneskju um hvað væri í 
kjallara húsins.  

   VIÐ MÆLUM MEÐ 

Leyndarmálið í kjallaranum 
Sjónvarpið kl. 22.25

16.00 Hollyoaks  
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (1:24)

17.30 Special Unit 2  (8:19)

18.15 Skins  (4:9)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld  (1:24) 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  (8:19) Gaman-
samir 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  (4:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á 
við daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfja-
neyslu og fleiri vandamála sem steðja að 
unglingum í dag.

22.00 Las Vegas  (3:19) Við fylgjumst 
með lífi og störfum öryggisvarða í Mont-
ecito-spilavítinu þar sem freistingarnar eru 
óheyrilega margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, 
fjárglæpamenn og aðrar veikgeðja sálir. 

22.45 Traveler  (8:8) Tveir skólafélagar 
standa skyndilega frammi fyrir því að vera 
hundeltir af alríkislögreglunni og eru hafð-
ir fyrir rangri sök um að hafa valdið hryðju-
verkasprengju á safni. 

23.30 Twenty Four 3  (9:24) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

11.00 Saras køkken 11.30 DR Explorer: Klimavidner 
i arktisk Canada 12.00 Det lille hus på præri-
en 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.05 Flight 
29 savnes! 13.30 SommerSummarum 13.35 
Krampe-tvillingerne 14.00 SommerSummarum 
15.05 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 - Herregårdskarl på Samsø 
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 4: Duft af mørke

9.55 Dansefot jukeboks 10.55 Ekstremvær juke-
boks 11.55 Sport Jukeboks 12.55 Du skal høre mye 
jukeboks 13.50 Ti kniver i hjertet 15.20 Sydvendt 
15.50 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter 
på tegnspråk 16.00 Fiffi og blomsterbarna 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: Superspionen 
23.15 Du skal høre mye jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Himlen över Danmark 
10.35 Mitt i naturen 12.25 Five Easy Pieces 
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-ekon-
omi 18.00 Uppdrag granskning - sommarspec-
ial 19.00 Mördare okänd 20.45 Rapport 20.55 
Sommartorpet 21.25 Baronessan 21.50 Blod, svett 
och danska skallar 22.15 Sändningar från SVT24

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
13.00 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
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
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

▼
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LÁRÉTT
2. fangi, 6. í röð, 8. forsögn, 9. 
bókstafur, 11. í röð, 12. prumpa, 14. 
eftirsjá, 16. tveir eins, 17. borða, 18. 
for, 20. frá, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. viðlag, 3. klaka, 4. úða, 5. loka, 7. 
umorðun, 10. samhliða, 13. viður, 15. 
heiti, 16. hald, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gísl, 6. tu, 8. spá, 9. emm, 
11. rs, 12. freta, 14. iðrun, 16. tt, 17. 
éta, 18. aur, 20. af, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. stef, 3. ís, 4. sprauta, 5. 
lás, 7. umritun, 10. með, 13. tré, 15. 
nafn, 16. tak, 19. rú. 

Sjónvarpsmaðurinn Helgi Seljan fór 
til sjós með fjölveiðiskipinu Aðalsteini 
Jónssyni SU 11 í sumarfríi sínu, eins 
og DV hefur greint frá, en þar reif 

Helgi upp 700 þúsund 
krónur fyrir vikuferð á 
makríl. Helgi mun hafa 
ákveðið, þegar hann 
rétti fyrir misgáning 

barþjóni í Madríd fimm 
hundruð kall íslenskar 
fyrir bjór og sá sagði 
bara „Jonjon what?”, 

horfði á myndina af Jóni Sigurðssyni 
með skelfingarsvip og rétti Helga 
aftur, að eitthvað þyrfti að gera til 
að mæta vísareikningi þegar heim 
kæmi. Nú er kominn arftaki Helga á 
þetta ágæta veiðiskip og er sá einnig 
sjónvarpsmaður: Hálfdán Steinþórs-
son sem meðal annars var 
með Djúpu laugina og 
Landsins snjallasti á Skjá 
einum auk þess að 
hafa verið meðreið-
arsveinn Völu Matt í 
Veggfóðri.

Sigurður Hall, hinn 
síkáti og geðfelldi 
sjónvarpskokkur, hefur 
nú ákveðið að taka við 
Þjóðleikhúskjallaranum 
sem yfirkokkur og sá 

sem rekur eldhúsið 
þar.

Efnisþáttur er í tónlistartímaritinu 
Mónitor, í ritstjórn Atla Fannars 
Bjarkasonar, þar sem lesendur fá að 
spyrja valda viðmælendur út í hvað 
eina hefur vakið athygli. Þannig hafa 
Bubbi, Gillzenegger, Megas og 
Krummi svarað spurningum af stakri 
samviskusemi en það fylgir með í 
pakkanum að menn verði að svara 
hvað sem tautar og raular. Næstur 
er Jakob Frímann Magnússon, 
Stuðmaður og miðborgarstjóri, og 
sýnir með því nokkra djörfung því 
spurningar lesenda eru oft 
nærgöngular og Jakob, 
öfugt við hina fjóra, í 
opinberri stöðu. Þannig 
að spennandi verður 
að fylgjast með því.

-jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

MORGUNMATURINN

„AB-mjólk með múslí. Ég borða 
jógúrt yfirleitt. Svo fékk ég mér 
túrkís-kaffi. Það er kallað túrkís 
þegar maður hellir kaffikornum 
beint í bollann og soðið vatn 
beint ofan í. Henry heitir kaffið 
og er frá Tékklandi.“

Eva Ísleifsdóttir myndlistarkona.

„Ég held að þeir sem setja lög og 
reglur um svona nokkuð hafi 
hreinlega ekki hugkvæmni til að 
láta sér detta í hug slíkur mögu-
leiki,“ segir Sigurður Helgason 
hjá Útvarpi Umferðarráðs – einn 
helsti sérfræðingur Íslands í 
umferðarmálum og umferðarör-
yggi.

Starfsmönnum 365 hnykkti við 
samhliða því sem sérstæð sjón 
kallaði fram ákveðna tegund kát-
ínu á mánudag. Jeppa hafði verið 
lagt í stæði við Skaftahlíð 24 en á 
húdd hans hafði verið boltað risa-
stórt gúmmítyppi. Um er að ræða 
Toyota 4runner, kominn til ára 
sinna en býsna vígalegan þó. Búið 
að hækka hann upp í 38 tommu 
dekk, bensínbíll með 2,4 vél. Áður 
en tókst að ná tali af eigandanum 
var jeppinn farinn. Sá sem er 
skráður fyrir bílnum er Birkir 
Arnar Jónsson sem er rétt rúm-
lega tvítugur. Hann kannaðist ekki 
við bílinn svona skreyttan. „Ég er 
nýbúinn að selja hann. Gerði það 
um helgina og fór með eigenda-
skiptablaðið í gær. Nei, ég veit 
ekki hver keypti,“ segir Birkir. 
Hjá Umferðarstofu fengust þær 
upplýsingar að þangað bærust lík-
lega ekki upplýsingar um nýjan 
eiganda fyrr en eftir tvo daga. 
Birkir segist hafa átt bílinn stutt 
og hafi því ekki bundist honum 
neinum tilfinningatengslum. Þessi 
meðferð fer því ekki fyrir brjóstið 
á honum. „Ég fór eina ferð á 
honum í Þórsmörk þar sem ég 
missti hann út af. Grindin brotn-
aði og ég ætlaði að henda honum 
en ákvað að selja og fékk fyrir ein-
hvern 75 þúsund kall. Þetta grey 
var hálf ónýtt þegar ég keypti 
hann.“

Á Umferðarstofu er tæknimað-
ur Kristófer Ágúst Kristófersson 

og hann fletti fram og til baka upp 
í reglugerðum en komst að því að 
regluverk um þetta væri mjög 
loðið og teygjanlegt. Vissulega er 
bannað að hafa útstæða hluti, sem 
þessi hlutur vissulega er, á bílum 
en þá þannig að ef þeir skaga 
út fyrir og geta valdið mönn-
um tjóni. Ekki er hægt að 
segja það um gúmmítyppi 
þetta og því erfitt að segja 
hvort þetta er bannað.

Sigurður Helgason 
segir þetta svo vit-
laust að engum hafi 
hugkvæmst að 

bregðast við svona nokkru. Að 
bolta það allra heilagasta á húdd-
ið: „Þetta byrgir ökumanni ábyggi-
lega sýn ef það er eins og typpið á 
sumum,“ segir Sigurður og hlær. 

Hann telur líklegt að typpið geti 
orðið til að trufla menn í 
umferðinni og þar megi marg-
ir ekki við miklu. „Margar 
aftanákeyrslur hafa orðið 
þegar menn hafa verið að 

horfa á eitthvað fallegt uppi 
á gangstétt. Athyglin 

þarf að vera á umferð-
inni en ekki því sem 
tengist náttúrunni 
svona beint,“ segir 
Sigurður sem veit 
vart hvort hann á 
að hlæja eða 
gráta.

 jakob@frettabladid.is

SIGURÐUR HELGASON: GETUR BYRGT ÖKUMÖNNUM SÝN

Hættuleg typpa-Toyota á 
götum Reykjavíkurborgar

SÉRSTÆTT HÚDD Þessi Toyota 4runner leikur lausum hala í umferðinni eftir því sem 
næst verður komist. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SIGURÐUR HELGASON 
Einhver helsti sérfræð-
ingur landsins um 
umferðaröryggi segir 
þetta forkastanlegan 
fíflaskap.

„Það er frábært að vera hérna, enda er séð 
mjög vel um mann,“ segir Gísli Örn Garð-
arsson sem er nú staddur í Marokkó við 

tökur á myndinni Prince of 
Persia: The Sands of 

Time. Tökurnar hófust 
í gær og fara þær 

fram í borginni 
Oukaimeden í 
Marokkó. Tökurnar 
fara fram í Atlas-
fjöllunum í tæplega 

3.000 metra hæð. 

„Maður fær að upplifa allan skalann. 
Þetta er mun meira framandi en ég 
bjóst við. Ég hélt að borgin væri 
vestrænni. Þetta er svona eins og 
úr 1001 nótt; slöngur, apar og 
eyðimerkurstormar,“ segir Gísli en 
Fréttablaðið rétt náði í skottið á 
honum á milli takna í gærdag.

Gísli segir tökurnar umfangsmikl-
ar og um þúsund manns á tökustað. 
Myndin er framleidd af Jerry 
Bruckheimer og skartar 
leikurum á borð við Jake 
Gyllenhaal, Ben Kings-
ley, Gemmu Arterton og 
Alfred Molina. Gísli 
segir andann í hópnum 
góðan. „Stemningin er 
mjög fín. Við erum 
búin að hanga saman í 

sex vikur við æfingar og eins og í öllum 
bíómyndum sem ég hef tekið þátt í þá 
virðist vera að nást ákveðin samheldni 
sem er mikilvæg þegar fólk er að 
vinna svona náið saman. Enda er 
þetta í grunninn allt af sama meiði þó 
svo að umgjörðin hérna sé af stærðar-
gráðu sem maður hefur ekki kynnst 

áður,“ segir Gísli en áætlað er að 
tökum ljúki 12. desember. Sjálfur 

verður Gísli í tökum með hléum 
fram í nóvember.

 - shs

Gísli kominn í faðm Bruckheimers

GÍSLI ÖRN Tökur hófust í gær 
á myndinni Prince of Persia: 
The Sands of Time.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

JERRY BRUCKHEIMER Sér til 
þess að allur aðbúnaður Gísla 

og samleikara hans sé fyrsta 
flokks. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES 

NORDIC PHOTOS

„Já, mér liggur við að segja þetta hafa verið á 
heimaslóðum,“ gantast Ómar R. Valdimarsson 
fjölmiðlafræðingur. Hann skaut sitt fyrsta hreindýr 
um helgina og féll það í Sauðárdal skammt frá 
Kárahnjúkavirkjun, en Ómar R. var einmitt mjög í 
deiglunni fyrir misseri sem upplýsingafulltrúi 
Impregilo.

Ómar bætist nú í hóp frækinna hreindýraveiði-
manna, felldi tarf sem var 84 kíló eftir að búið var 
að gera að honum. Tarfurinn féll fyrir 150 gramma 
kúlu úr .308 kalibera Savage riffli.

„Þegar ég var í mastersnámi í Bretlandi keypti ég 
mér hund. Komst svo að því fyrir tilviljun að þetta 
er veiðihundur, eða ungverskur vizla-hundur. Þegar 
ég svo kom heim náði ég mér í byssuleyfi og var svo 
heppinn að fá hreindýraleyfi þegar ég sótti um núna 
fyrst í vetur.“

Ómar segir veiðimennskuna hafa verið gríðarlega 
spennandi. Hann var með leyfi á svæði eitt og tvö og 
fyrsta daginn var farið yfir svæðið en veður var 
slæmt og ekki fundust dýr. Seinni daginn var svo 
glampandi sól og þá fundu hann og leiðsögumaður-
inn Jón Egill fallegan tarfahóp sem þeir eltu lengi. 
„Óneitanlega var maður „upptjúnaður“ þegar til 
kastanna kom. Við vorum búnir að elta dýrin lengi, 
læðast svo að þeim og svo var einn tarfurinn farinn 

að horfa á okkur þegar við vorum komnir í færi. En 
sem betur fer hitti ég vel,“ segir Ómar sem nú 
reynir að telja konu sinni trú um að rétt sé að 
krúnan fái að hanga fyrir ofan rúm þeirra í svefn-
herberginu. En gerir ekki ráð fyrir því að hafa 
erindi sem erfiði hvað það varðar. - jbg

Ómar skýtur við Kárahnjúka

ÓMAR OG TARFURINN Lánið leikur við Ómar í veiðimennsk-
unni. Hann fékk B-leyfi í haust, skömmu áður en umsóknar-
frestur um hreindýraleyfi rann út, sótti um og fékk hreindýr.

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

með ánægju

Vodafonehöllinni 24. júlí

Miðasala á midi.is

Sumartónleikar ársins í boði Iceland Express

Buena vista social club

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Geirsgata og Mýrargata

 2 Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir

 3 Við Grundartanga
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Ef íslenskur almannarómur 
gæti njörvað skoðun á þjóðum 

heims niður í eitt orð yrði niður-
staðan kannski sú að til dæmis 
væri sú þýska skipulögð, danska 
afslöppuð, norska trúrækin en 
írska, rússneska og grænlenska 
staupsöm. Finnska þjóðarsálin 
væri lokuð, bandaríska yfirborðs-
leg og þannig áfram. Einn fjöl-
margra víðkunnra sleggjudóma er 
svo vitaskuld að Svíar séu almennt 
og yfirhöfuð hroðalega leiðinlegir. 
Nokkrar hinna örugglega dálítið 
líka, en samt einkum og sér í lagi 
sænska þjóðin. 

Í SÉRSTAKRI rannsóknarferð til 
Svíþjóðar í sumar lagði ég tölu-
vert púður í að kveða niður eigin 
þjóðarfordóma en var vakin og 
sofin í að vera viðustyggilega 
sænsk alla daga og dró fjölskyld-
una með í verkefnið. Satt best að 
segja gekk það furðu vel.

STRAX á þriðja degi var ég farin 
að tala prýðilega sænsku með 
syngjandi góðum framburði. Orða-
forðinn var raunar nokkuð tak-
markaður framanaf, en snäll og 
bra eru fín orð til uppfyllingar við 
ýmis tækifæri. Með hrökkbrauð í 
annarri og Ramlösa í hinni eru 
Skandínavanum allir vegir færir 
ef hann kann að segja snäll og bra. 
Þessu stagli fylgdi reyndar dálítill 
veruleikaflótti sem kemur sér 
annars yfirleitt vel í fríum þegar 
markmiðið er einmitt að frelsa 
hugann frá hversdagslegum barn-
ingi. Í þetta sinnið brast hann á 
sem óvænt myrkfælni sem pass-
aði hvorki við sumarbjartar nætur 
né rómantískt umhverfið.

HIN sænsku híbýli fjölskyldunn-
ar voru raunar margra alda gömul. 
Þar marraði í öllum hurðum og 
brast í hverri fjöl, þetta var áþekkt 
því að búa í húsi úr Árbæjarsafn-
inu og þannig mjög draugalegt. 
Laus úr viðjum vanans fór stjórn-
laus ímyndun um voveiflega dauð-
daga og fordæmdar sálir á flug. 
Eftir sólsetur byrjaði ég að anda 
grunnt og fór ekki fylgdarlaust 
milli herbergja. Á meðan var 
skynsemin upptekin við sænsk-
una.

EFTIR að hafa ekið vikum saman 
á Volvo hlustandi á Abba er ég 
samt sannfærð um að allt skemmti-
legt komi frá Svíþjóð og finnst ég 
fyndnari en nokkru sinni fyrr. Nú 
les ég eingöngu Astrid Lindgren 
fyrir börnin og Lizu Marklund 
fyrir sjálfa mig. Niðurtúrinn eftir 
heimkomuna hefur fjölskyldan 
svo auðvitað notað í Ikea við að 
skoða hagnýta innanstokksmuni 
og borða sænskar kjötbollur.

Sænska
sumarið

Í dag er miðvikudagurinn 23. 
júlí, 206. dagur ársins.

4.07 13.34 22.59
3.29 13.19 23.06

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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