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PEKING 2008 Átta af bestu körfu-
boltaleikmönnum heims úr NBA-
deildinni eltu 
Ragnheiði 
Ragnarsdóttur 
sundkonu á 
röndum í 
Ólympíuþorp-
inu í gær. 
Sýndu þeir 
henni, sem og 
Rögnu Ingólfs-
dóttur, mikinn 
áhuga og 
skoruðu Rögnu meðal annars á 
hólm í badminton.

„Ég veit ekki hvernig þessir 
kallar haga sér í þessum ferðum 
en við tókum ekkert í þetta 
þannig,“ sagði Ragna, aðspurð 
hvort NBA-stjörnurnar hafi 
gengið á eftir þeim með grasið í 
skónum.   - hþh / hbg / sjá síðu 42

NBA-stjörnur á ÓL í Peking: 

Eltu íslensku 
stelpurnar um 
Ólympíuþorpið

VIÐSKIPTI Árni Þór Vigfússon og 
Kristján Ra. Kristjánsson fara 
fyrir kaupum á 
tveimur 
leikhúsum í 
Stokkhólmi; 
Göta Lejon og 
Maxim Teater-
en. 

Göta Lejon er 
eitt af stóru 
leikhúsum 
Svíþjóðar og 
tekur helmingi 
fleiri í sæti en 
Þjóðleikhúsið. Rekstur leikhús-
anna hefur verið í höndum Árna 
og Kristjáns frá síðasta vetri en 
nýlega var gengið frá kaupunum. 
Þeir félagar eru báðir búsettir í 
Stokkhólmi þar sem leikhússtarf-
seminni, sem þeir hafa verið að 
vinna að á Norðurlöndunum, 
hefur vaxið ásmegin, hvort 
heldur varðar framleiðslu leikrita 
eða söngleikja.  - ghh /sjá síðu 10

Íslendingar kaupa í Svíþjóð:

Stórtækir í 
sænsku leikhúsi

LEBRON JAMES

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000
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● HÖNNUN

Austræn áhrif
● UPPÁHALDS
Með hundinn uppi á vegg

● INNLIT

Í heimsókn á Korpúlfsstaði
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SAMGÖNGUR Stjórn Strætós bs. 
tekur síðar í mánuðinum afstöðu 
til þess hvort dregið verði úr 
akstri vegna fjárhagsörðugleika 
fyrirtækisins. Stjórnendur fyrir-
tækisins hafa lagt fram tillögu 
þess efnis. Samkvæmt henni 
verða færri ferðir eknar á kvöld-
in og um helgar og akstur um 

helgidaga hefst síðar en nú. Þá 
verður akstur á fjölförnustu leið-
unum einungis með 15 mínútna 
millibili á annatíma, ekki yfir 
allan daginn eins og nú er.

Samkvæmt greinargerð vantar 
300 milljónir upp á til að endar 
nái saman hjá fyrirtækinu. Þar af 
eru 140 milljónir vegna hærri 

strætó-vísitölu, en hún mælir 
verðhækkanir vegna verktöku. 
Þá hefur hækkun á olíu kostað 
fyrirtækið 90 milljónir.

Borgarráð fjallaði í vikunni um 
stöðu Strætós og var erindinu 
vísað til umhverfis- og sam-
gönguráðs. 

 - kóp /sjá síðu 4

Tillögur um skerta þjónustu Strætós bs. vegna fjárhagsörðugleika:

Strætóferðum fækkar verulega

MÚLASTOFA Á VOPNAFIRÐI
Safn til heiðurs bræðrunum Jóni 
Múla og Jónasi Árnasonum opnað 
á Vopnafirði í dag.

38

FORDÓMARNIR ERU 
Á UNDANHALDI
Maríus Sverrisson og 
Ragnhildur Sverrisdóttir 
settust á rökstóla og 
ræddu um gleðigöng-
una, Lindsay Lohan og 
hómófóbíuna

Á RÖKSTÓLUM 22

VEÐRIÐ Í DAG

GOTT VEÐUR   Í dag verða norð-
austan 3-8 m/s. Skýjað og þurrt 
að mestu austan og suðaustan til 
annars víða bjart með köflum. Hiti 
10-16 stig, hlýjast í uppsveitum á 
Suður- og Vesturlandi.

VEÐUR 4

12
13

12

1315

ÁRNI ÞÓR 
VIGFÚSSON

DÓMSMÁL Breyta ætti lögum 
um nálgunar bann í þá veru að 

lögregla tæki ákvörðun um 
bannið en ekki dómarar, að mati 

Björgvins Björgvinssonar, yfir-
manns kyn ferðis brotadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 
Hægt yrði síðan að skjóta slíkri 
ákvörðun til dómstóla.

Karlmanni, sem grunaður er 
um að hafa beitt konu sína ítrekað 
grófu ofbeldi og misnotað hana 
kynferðislega, er nú frjálst að 
umgangast hana, eftir að Hæsti -
réttur hafnaði kröfu lögreglu um 
nálgunarbann á hendur honum.

„Nálgunarbann á að vera 
úrræði sem hægt er að beita til-

tölulega fljótt,“ segir Björgvin. 
„Þetta stað festir að þvingunar-
úrræðið virðist ekki þjóna upp-
haflegum tilgangi sínum sem 
skyldi.“

Spurður hvort hann telji kon-
unni stafa hætta af manninum 
segir hann það alveg ljóst að 
ærnar ástæður séu fyrir því að 
lögregla ákvað að fara fram á 
nálgunarbannið.

Allsherjarnefnd Alþingis hefur 
nú til umfjöllunar nýtt laga  frum-
varp Björns Bjarnasonar dóms -
málaráðherra um nálgunarbann. 
Í umræðum um frumvarpið 
nefndi Björn að hann hefði heyrt 
gagn rýni af þessum toga, og 

hvatti allsherjarnefnd til að 
skoða það álitaefni ásamt 
öðrum.

Björn vitnaði þó til athuga-
semda með frumvarpi um með-
ferð opin berra mála frá árinu 
2000, þar sem segir að „þegar 
haft sé í huga þvingunareðli nálg-
unarbanns og þær hömlur sem 
felast í slíku banni þyki rétt 
vegna réttaröryggis að fela dóm-
stólum að [ákveða] hvort úrræð-
inu verði beitt“.

Atli Gíslason, þingmaður 
Vinstri grænna, tekur undir með 
Björgvini og segir lögreglu tví-
mælalaust eiga að hafa heimildir 
af þessu tagi.  - sh / sjá síðu 6

Nálgunarbann verði 
undir lögreglu komið
Lögregla ætti að úrskurða um nálgunarbann, ekki dómarar. Þetta segir yfir -

maður kynferðisbrotadeildar höfuðborgarlögreglunnar. Það sé úrræði sem 
grípa þurfi til með litlum fyrirvara en þjóni illa upphaflegum tilgangi sínum.

GLÆSILEGIR FULLTRÚAR Íslenski hópurinn var prúðbúinn þegar hann gekk inn á Ólympíuleikvanginn í Peking við setningar -
athöfnina í gær. Athöfnin þótti óvenju glæsileg og var mál manna að hún hefði heppnast vel. Frjálsíþróttafólk Íslands missti af 
athöfninni líkt og sundmaðurinn Jakob Jóhann Sveinsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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GEORGÍA, AP Georgíuher réðst inn í 
Suður-Ossetíu í gær í þeim tilgangi 
að endurheimta yfirráð sín í hérað-
inu. Rússnesk stjórnvöld brugðust 
ókvæða við, sendu skriðdreka yfir 
landamærin og gerðu loftárásir. 
Hundruð óbreyttra borgara eru 
sögð hafa fallið í átökunum í gær.

Bæði Evrópusambandið og NATO 
hvetja Georgíumenn og Rússa til að 
hætta öllum átökum og leysa heldur 
deilumál sín með því að ræða 
saman. Sérfræðingar óttast að alls-
herjarstríð milli Georgíu og Rúss-
lands geti brotist út.

Smáskærur hafa verið síðustu 
daga í landinu og í fyrrinótt gerði 
Georgíuher harðar loftárásir á hér-
aðið. Mikhaíl Saakashvili, forseti 
Georgíu, segir þær árásir aðeins 
hafa verið svar við árásum heima-
manna á georgíska hermenn.

Í gær hóf Georgíuher síðan stór-
sókn inn í héraðið og sagðist síðdeg-
is hafa náð á sitt vald Tskhinvali, 
höfuðborg héraðsins. Vitni segja 
borgina nú rústir einar.

„Ég sá lík eins og hráviði á götun-
um, umhverfis eyðilagðar bygging-
ar og í bifreiðum,“ sagði Ljúdmíla 
Ostajeva, fimmtug kona sem flúði 
með fjölskyldu sinni til Dsjava, 
þorps við rússnesku landamærin. 
„Það er engin leið að telja þau leng-
ur. Það er varla nein bygging eftir 
óskemmd.“

Mikhaíl Saakashvili, forseti 
Georgíu, hefur sagst staðráðinn í að 
endurheimta yfirráð yfir Suður-

Ossetíu og Abkasíu, en bæði þessi 
héruð hafa verið sjálfstæð síðan 
skömmu eftir hrun Sovétríkjanna.

Íbúar í Suður-Ossetíu eru um 70 
þúsund. Meðal þeirra eru um 14 
þúsund Georgíumenn, sem búa í 
nokkrum þorpum héraðsins, en að 
öðru leyti eru íbúarnir nánast allir 
Ossetíumenn, sem hafa lengi haft 
náin tengsl við Rússland.

Meðan Georgía tilheyrði Sovét-
ríkjunum naut Suður-Ossetía mik-
illa sjálfstjórnarréttinda. Héraðið 
lýsti fyrst yfir sjálfstæði árið 1989, 
en til harðra stríðsátaka kom milli 
Georgíu og Suður-Ossetíu árin 
1991-92 þegar Sovétríkin voru liðin 

undir lok. Síðan hefur Suður-Oss-
etía í reynd verið sjálfstætt ríki, 
rétt eins og Abkasía.

Rússneskir friðargæsluliðar 
hafa verið í Suður-Ossetíu, en 
Saakashvili Georgíuforseti hefur 
sakað þá um að kynda undir sjálf-
stæðisvilja héraðsbúa.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra lýsti í gær 
þungum áhyggjum vegna átak-
anna. Öryggi óbreyttra borgara sé 
stefnt í voða, og finna verði frið-
samlega lausn á deilunni sem allra 
fyrst.

 gudsteinn@frettabladid.is

 brjann@frettabladid.is

Hundruð sögð látin 
í átökum í Ossetíu
Rússar svara árásum Georgíu á Suður-Ossetíu, hérað sem lengi tilheyrði Georg-
íu en hefur í reynd verið sjálfstætt síðan 1992. Höfuðborgin lögð í rúst og íbúar 
hraktir á brott. Sérfræðingar óttast allsherjarstríð milli Georgíu og Rússlands.

GEORGÍSKIR HERMENN Innrásin í Suður-Ossetíu hefur kallað á hörð viðbrögð Rússa.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Lækjargata er lokuð frá 
Skólabrú að Geirsötu fram eftir 
degi í tilefni Hinsegin daga í 
Reykjavík. 

Viðskiptavinir verslana og 
þjónustufyrirtækja ættu að geta 
komist leiðar sinnar fyrir hádegi 
og að lokinni gleðigöngunni. 
Gangan hefst klukkan 14.00 við 
Hlemm og fer niður Laugaveg og 
Bankastræti að Arnarhóli um 
Lækjargötu.

Lögreglan beinir þeim tilmæl-
um til fólks að það noti bílastæði í 
nágrenni miðborgarinnar. 
Sömuleiðis er bent á bílastæðahús 
og strætisvagna. Þeir sem leggja 
nálægt gönguleiðinni mega búast 
við töfum því gert er ráð fyrir 
talsverðum fjölda gesta.  - hþj

Hinsegin dagar í Reykjavík:

Lækjargata er 
lokuð daglangt

HINSEGIN DAGAR HALDNIR HÁTÍÐLEGIR 
Lögregla mælist til að fólk leggi ekki 
bílum sínum í hringiðu hátíðarhaldanna.

VINNUMARKAÐUR Starfsmenn sem 
hafa vottorð læknis sem staðfestir 
að þeir séu óvinnufærir eftir 
vinnuslys hafa ítrekað verið kall-
aðir aftur til vinnu hjá Norðuráli. 
Formaður Verkalýðsfélags Akra-
ness segir hugsanlega skýringu þá 
að fyrirtækið vilji að sem fæst 
alvarleg vinnuslys séu skráð.

Á vef verkalýðsfélagsins er sagt 
frá konu sem lenti í vinnuslysi en 
var kölluð til vinnu þrátt fyrir að 
vera óvinnufær. Hún segist hafa 
verið beðin að vinna létt störf dag-
inn eftir að hún varð fyrir lyftara.

„Þetta er síður en svo í fyrsta 
skipti sem þetta kemur upp,“ segir 
Vilhjálmur Birgisson, formaður 

Verkalýðsfélags Akraness. Slys sé 
talið alvarlegra verði það til þess 
að starfsmaður geti ekki snúið 
aftur til vinnu strax eftir slysið.

Vilhjálmur segir ekkert að því 
að starfsmaður taki að sér létt 
störf, treysti hann sér til þess, en 
fyrirtækið eigi ekki að beita 
starfsmanninn þrýstingi. Hann 
hvetur til þess að verklagsreglur 
verði settar hjá Norðuráli.

Kolbeinn Gunnarsson, formað-
ur Verkalýðsfélagsins Hlífar, 
segir sambærileg mál hafa komið 
upp hjá álveri Rio Tinto Alcan 
fyrir nokkrum árum, en leyst hafi 
verið úr því með því að setja skýr-
ar verklagsreglur.

Ekki náðist í forsvarsmenn 
Norðuráls við vinnslu fréttarinnar 
í gær. - bj

Stjórnendur Norðuráls sakaðir um að dylja fjölda alvarlegra vinnuslysa:

Óvinnufærir kallaðir til vinnu

ÁLVER Kona sem varð fyrir lyftara var 
kölluð aftur til vinnu hjá Norðuráli 
nýverið þrátt fyrir að læknir hafi úrskurð-
að hana óvinnufæra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERÐIR „Ég vissi að ég gæti hætt 
eftir fyrsta daginn og líka annan 
en mér leið svo vel að ég vildi 
halda áfram,“ segir Auður 
Kjartansdóttir sem nýlega gekk í 
fjóra daga um illfærar skriður í 
Héðinsfirði þótt hún væri komin 
fimm mánuði á leið. Gangan var 
til heiðurs Guðrúnu Þórarinsdótt-
ur, húsfreyju í Hvanndölum, sem 
fyrir 150 árum fór leiðina að vetri 
til með barn í fanginu og annað 
undir belti til að sækja eld.

„Þetta var töluvert ævintýri og 
þarna er stórfengleg náttúra,“ 
segir Auður ánægð en hún leiddi 
25 manna hóp á vegum Ferðafé-
lags Íslands. - eö/sjá allt

Ófrísk um ógreiðfæra leið:

Gekk í 150 ára 
gömul fótspor  

UMHVERFISMÁL Ekki er rétt að 
borun vegna gufuöflunar fyrir 
svonefnda Kröflustöð 2 fari fram 
við Leirhnjúk, segir í tilkynningu 
frá upplýsingafulltrúa Lands-
virkjunar, Þorsteini Hilmarssyni.

Ómar Ragnarsson, sem nýverið 
fékk Seacology-verðlaun, sagði í 
útvarpinu í gær að Gjástykki og 
Leirhnjúkur væru samliggjandi 
svæði, verðmæt fyrir heiminn 
allan. Nú ógni þeim borunarfram-
kvæmdir vegna álvers á Bakka.

Landsvirkjun segir hins vegar 
að borað verði í vesturhlíðum 
Kröflu annars vegar og á svæði 
norður af Víti hins vegar. Þetta sé 
skilgreint sem iðnaðarsvæði.  - kóþ

Landsvirkjun svarar Ómari:

Borunin ekki 
við Leirhnjúk

FLUG Sænskar Saab-herþotur 
flugu sjónflug yfir Heiðmörkinni 
um klukkan ellefu í gærdag.

Talsverður hávaði var af 
þotunum og þær voru komnar til 
ára sinna, að sögn starfsmanna í 
Keflavík.

Herþotur heimsækja Ísland 
nær daglega á leið sinni yfir hafið 
og fá hér eldsneyti.

Þeim má fljúga lægst í 330 
metra hæð yfir byggð og í 165 
metra hæð yfir óbyggðu landi.

Kona, sem hafði samband við 
Fréttablaðið, sagði sænsku 
þoturnar hafa verið andstyggileg-
ar. Þær hefðu flogið lágflug og 
farið hraðar en hljóðið.  - kóþ

Svíar á gömlum Saab:

Herþotur yfir 
Heiðmörkinni

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í 
gær gæsluvarðhaldsúrskurð yfir 
tveimur mönnum sem grunaðir 
eru um aðild að líkamsárás þar 
sem maður var stunginn með 
hnífi í miðborg Reykjavíkur 
aðfaranótt 1. ágúst síðastliðins.

Þriðji maðurinn, sem grunaður 
er um verknaðinn, hefur viður-
kennt að hafa stungið manninn. 
Mennirnir tveir sem grunaðir eru 
um aðild að málinu verða í 
varðhaldi til 11. ágúst vegna 
rannsóknarhagsmuna.

Sá sem fyrir árásinni varð 
hlaut meðal annars stungusár 
milli rifbeina, sár á brjóstkassa 
og á vinstri handlegg.  - bj

Tveir í haldi vegna árásar:

Grunaðir um 
aðild að árás

MÓTMÆLI Hugarafl, samtök fólks í 
bata sem átt hefur við geðræna 
erfiðleika að stríða, efndi í gær til 
þögullar mótmælastöðu við kín-
verska sendiráðið á Víðimel 29. 
Mótmælt var afstöðu kínverskra 
yfirvalda til geðfatlaðra í tengsl-
um við Ólympíuleikana í Peking. 

Fyrir skömmu gáfu stjórnvöld í 
Peking út tilmæli í 57 liðum til 
gesta á leikunum þar sem nefndir 
eru þeir hópar sem eru óvelkomn-
ir til Kína. Voru geðfatlaðir greind-
ir sem hluti af þeim sem ekki eru 
æskilegir gestir. 

Þórhildur Sveinsdóttir, starfs-
maður hjá Hugarafli, segir að 
félagsmönnum samtakanna hafi 
ofboðið afstaða Kínverja til fólks 
með geðraskanir. 

„Við vorum líka hissa á því að 
engin umfjöllun hefði verið um 
þetta. Það er eins og geðfatlaðir 
eigi bara að taka þessu þegjandi 
og hljóðalaust.“ Hugarafl boðaði 
skyld samtök til mótmælastöðunn-
ar og mættu fulltrúar frá Geð-
hjálp, Geysi og fleirum. Mótmæl-
endur báru grímur sem tákn um 
einhæf viðhorf til geðraskana og 

að ætlast sé til að geðfatlaðir taki 
fordómum þegjandi.

„Reynt var að afhenda mót-
mælaskjal en hurðinni var skellt 

framan í okkur,“ segir Þórhildur. 
„Við settum skjalið bara inn um 
bréfalúguna í staðinn.“ 

 - hþj

Geðfötluðum meinaður aðgangur á Ólympíuleikana:

Hurðinni skellt á mótmælendur

HUGARAFL MÓTMÆLIR VIÐ KÍNVERSKA SENDIRÁÐIÐ Grímurnar eru táknmynd ein-
hæfra viðhorfa til geðraskana.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heimir, gætirðu drukkið 
Gullfoss?

Já, ég er með einn ískaldan hérna 
fyrir framan mig.

Heimir Hermannsson er framkvæmda-
stjóri Ölgerðar Reykjavíkur sem setti í gær 
á markað bjór sem ber nafnið Gullfoss.

LÖGREGLUMÁL Talið er að rúmlega 
tvítugur Lithái sem stöðvaður var 
við komuna til landsins í fyrradag 
hafi verið með um 40 pakkningar 
af amfetamíni innvortis.

Lögregla bíður þess enn að 
allar lyfjapakkningarnar skili sér 
niður, en um helmingur er talinn 
hafa skilað sér hingað til. Ekki er 
ljóst hversu mikið magn er um að 
ræða. Né hefur verið endanlega 
staðfest að efnið sé amfetamín. 

Maðurinn er undir stöðugu 
eftirliti lækna, og lögreglumenn 
sitja yfir honum dag og nótt. 
Hann hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 15. ágúst.  - bj

Smyglari í gæsluvarðhaldi:

Efnið talið vera 
amfetamín

Eldur í steypuskála álvers
Eldur varð laus í steypuskála álvers 
Alcoa á Reyðarfirði í gærkvöldi. Talið 
er að kviknað hafi í olíu sem lak á 
heitan málm. Að sögn slökkviliðs 
gekk vel að slökkva eldinn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

HÁTÍÐARHÖLD „Við reiknum með 
þrjátíu þúsund gestum í heild,“ 
segir Júlíus Júlíusson, fram-
kvæmdastjóri Fiskidagsins mikla, 
sem haldinn er á Dalvík í dag. 

Í gær voru tíu þúsund manns 
þegar komnir á svæðið en þá var 
fiskisúpukvöld haldið. „Það felst í 
því að heimamenn opna heimili sín 
og bjóða gestum og gangandi upp 
á fiskisúpu,“ segir Júlíus. „Þar á 
undan var vináttukeðjan svokall-
aða þar sem fimm þúsund manns 
knúsuðust.“

Í dag troða 160 skemmtikraftar 
upp, frí sigling verður um fjörðinn 
og boðið verður upp á stærstu 
fiskisýningu Evrópu samkvæmt 
Júlíusi. „Svo verður fimmtán rétta 
matseðill í boði, sem er hægt að 
snæða allan daginn.“  - ges

Fiskidagurinn mikli á Dalvík:

Fimmtán rétta 
matseðill í boði

Harður árekstur 
Fjórar konur voru fluttar á sjúkrahús 
Akureyrar seinni partinn í gær eftir 
harðan árekstur utan við bæinn. 
Enginn slasaðist alvarlega.

SPURNING DAGSINS
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SAMGÖNGUR Strætó bs. á í fjárhags-
vanda og telja stjórnendur fyrir-
tækisins að 300 milljónir vanti upp 

á reksturinn á 
þessu ári. Í 
greinargerð 
þeirra, sem lögð 
var fyrir borg-
arráð í vikunni, 
fylgir með til-
laga um hvernig 
hægt væri að 
taka á vandan-
um með því að 
skerða akstur-
inn.

Stjórn fyrirtækisins hefur ekki 
tekið afstöðu til tillögunnar og er 
nú verið að kynna hana fyrir eig-
endunum. Komi ekki til skerðingar 
þarf frekari framlög sveitarfélag-
anna.

Ármann Kr. Ólafsson, stjórnar-
formaður Strætó, segir alls óvíst 
hvað verði ofan á. „Við munum taka 
ákvörðun þar um á næsta stjórnar-
fundi. Sjálfur tel ég líklegast að 
fram komi tillaga um sambland af 
skerðingu og auknu framlagi.“

Í greinargerðinni er vandinn 
sagður tvíþættur; annars vegar 
uppsafnað tap fyrri ára og hins 
vegar gengisþróun og hækkun á 
olíu, launum og aðföngum.

Svokölluð Strætó-vísitala mælir 
verðhækkanir vegna verktöku. 
Hún hefur hækkað um rúm 13 pró-
sent undanfarna 12 mánuði, eða um 
140 milljónir. Þá hefur 50 prósent 
hækkun á olíu kostað fyrirtækið 90 
milljónir, hækkun varahluta 30 
milljónir, orðnar og yfirvofandi 
launahækkanir 25 milljónir og hátt 
vaxtastig 15 milljónir.

Eigendur fyrirtækisins gripu til 
aðgerða vegna skuldastöðu fyrir-

tækisins og í nóvember í fyrra 
hófst innborgun á nýju 550 milljón 
króna framlagi, sem stendur til 
september á næsta ári. Stjórnend-
ur Strætó segja það hvergi nærri 
duga til og miðað við stöðu eigin 
fjár í árslok 2007 vanti um 400 til 
500 milljónir til að koma eiginfjár-
stöðu í jákvætt horf.

Þá kemur fram að þrátt fyrir 
eflingu leiðarkerfisins hafi far-
þegum ekki fjölgað það sem af er 
ári miðað við sama tíma í fyrra. Er 
það þvert ofan í væntingar.

Verði farið eftir tillögunum um 
skerðingu mun akstur verða minni 
um helgar og á kvöldin en nú er. 
Þá verður tíðni á þremur fjöl-
förnustu leiðunum minni en hún 
nú er utan álagstíma. Þá er lagt til 
að skerðing á hringleiðum og 

akstur á jaðarsvæðum - Álftanesi 
og Akranesi til dæmis - verði 
könnuð. Stjórn Strætó kemur 
saman 29. ágúst.

 kolbeinn@frettabladid.is

Hugmyndir um að 
fækka strætóferðum
Stjórnendur Strætó bs. hafa lagt til að dregið verði úr þjónustu fyrirtækisins 
vegna rekstrarvanda. Uppsafnað tap, gengisþróun og olíuverð orsök vandans.

STRÆTÓ Hugmyndir um skerðingu þjónustu vegna rekstrarvanda liggja nú fyrir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

DRÖG AÐ SPARNAÐI
a. Helgidagaakstur hefjist kl. 12 
í stað kl. 10.
b. Laugardaga verði tíðni 60 mín. 
kl. 6.30 - 12.00.
c. Leið 2 verði alfarið á 30 mín. 
tíðni á sama hátt og leið 5.
d. Kvöld virka daga og laugardaga 
verði tíðni 60 mín. eftir kl. 19.
e. Leið 1, 3 og 6 verði 15 mín. tíðni 
á annatíma (er nú allan daginn).

Skerðing hringleiða og aksturs á 
jaðarsvæði, leiðar 23, 25 og 27, 
verði könnuð.

VELFERÐARMÁL Tillögu VG um að 
slíta viðræðum velferðarsviðs 
við Heilsuverndarstöðina var í 
borgarráði á fimmtudag vísað til 
umsagnar velferðarráðs.

Tillagan var rökstudd með því 
að borgarráð hefði verið blekkt 
með því að húsnæði, sem Heilsu-
verndarstöðin sagðist hafa 
aðgang að, hafi verið tekið til 
gjaldþrotaskipta, áður en fjallað 
hafi verið um samstarf við stöð-
ina hjá ráðinu, þann 9. apríl.

Um ræðir búsetuúrræði fyrir 
fíkla í eftirmeðferð, sem til 
stendur að verði í Norðlinga-
holti.

Þorleifur Gunnlaugsson, full-

trúi VG, minnir á að umræddir 
fíklar hafi verið á hrakhólum í 
eitt og hálft ár, síðan Byrginu var 
lokað.

Skrifstofustjóri á velferðar-
sviði, Ellý Alda Þorsteinsdóttir, 

vísar spurningu um hvort borg-
arráð hafi verið blekkt til Heilsu-
verndarstöðvarinnar. „Aðrar 
upplýsingar en þær sem við 
fengum frá þeim lágu ekki 
fyrir.“

Ástæða þess að enn hafi ekki 
verið gengið frá málinu sé sú að 
beðið sé eftir upplýsingum.

Hún treystir sér ekki til að 
setja tímamörk, en hún eigi ekki 
von á því að beðið verði lengur 
en í nokkrar vikur enn.

Stella Víðisdóttir, sviðsstjóri 
velferðarsviðs, segir að ekkert 
hafi verið ákveðið um hvað verði 
úr, gangi samningar við Heilsu-
verndarstöð ekki eftir.  - kóþ

Fulltrúi VG hvetur velferðarráð til að slíta viðræðum við Heilsuverndarstöðina:

Borgarráð blekkt í viðræðum

STELLA 
VÍÐISDÓTTIR

ÞORLEIFUR 
GUNNLAUGSSON

HÁTÍÐARHÖLD Fjölskylduhátíð 
verður haldin í Vogunum í dag. 
Hátíðin hefst klukkan hálftíu með 
dorgveiðikeppni. Milli tvö og 
fimm verða ýmis skemmtiatriði í 
boði. 

Klukkan hálftvö mun forseti 
Íslands afhjúpa útilistaverk á 
Eyrarkotsbakka. Verkið, sem er 
eftir Erling Jónsson, er minnis-
varði um sjómennsku og útgerð á 
svæðinu. 

Um kvöldið verður svo 
hverfagrill á þremur stöðum í 
Vogunum. Hátíðinni lýkur með 
flugeldasýningu á vegum 
Björgunarsveitarinnar Skyggnis 
klukkan hálftólf á miðnætti. - ges

Hátíðarhöld í Vogunum:

Hverfagrill og 
veiði í Vogum

UMHVERFISMÁL „Það hefði verið 
gott að geta haft þann valmögu-
leika að nota orkuna í eitthvað 
annað en álver. En nú er umhverf-
isráðherra búinn að festa orkuna 
við þetta ákveðna verkefni,“ 
segir Höskuldur Þórhallsson, 
alþingismaður um úrskurð 
Þórunnar Sveinbjarnardóttur, 
umhverfisráðherra um að meta 
skuli heildstætt áhrif allra 
framkvæmda vegna álvers á 
Bakka við Húsavík. Segir hann 
úrskurð ráðherra gera það að 
verkum að öll orka sem fáist á 
svæðinu verði bundin við álver. 
Hana megi því ekki nýta til 
annarra framtíðarverkefna á 
svæðinu.  - ovd

Úrskurður ráðherra:

Öll orkan í álver

GUANTANAMO, AP Dómurinn er 
„löðrungur í andlit“ Bush-
stjórnarinnar, segir David Remes 
lögmaður um fyrsta dóminn sem 
sérdómstóll á vegum Bandaríkja-
hers felldi yfir fanganum Salim 
Hamdan, fyrrverandi bílstjóra 
Osamas bin Laden, sem hefur 
verið í haldi hersins á Kúbu í rúm 
fimm ár.

Dómurinn varð mun vægari en 
búist var við. Saksóknarar höfðu 
krafist 30 ára fangelsis hið 
minnsta, en niðurstaðan varð 
fimm og hálft ár, sem þýðir að 
hann á aðeins eftir að afplána 
fimm mánuði af dómnum.

„Þeir ákváðu að gera þetta að 
prófmáli, en reiknuðu aldrei með 
að fá svona hranalegt afsvar,“ 
segir Remes, sem er lögmaður 
fimmtán annarra fanga í Guant-
anamo-búðunum. - gb

Vægur Guantanamo-dómur:

Kjaftshögg fyrir 
Bush-stjórnina

FANGABÚÐIRNAR Á KÚBU Bandaríkjaher 
heldur enn nærri 300 föngum þar án 
dóms og laga. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sprengjur aftengdar
Sprengjusérfræðingar aftengdu í gær 
þrjár sprengjur sem komið hafði verið 
fyrir á ferðamannastöðum við Baska-
landsströnd Frakklands við Biscaya-
flóann. Látið var vita um sprengjurnar 
með nafnlausri hringingu í neyðar-
línuna fyrir dögun. Sprengjurnar voru 
„veikar og lélegar“, að sögn lögreglu. 

FRAKKLAND

BANDARÍKIN, AP Bill Clinton, 
fyrrverandi Bandaríkjaforseti, 
verður meðal ræðumanna á 
landsþingi Demókrataflokksins 
nú í lok ágúst. Á þinginu verður 
Barack Obama formlega útnefnd-
ur forsetaefni flokksins.

Clinton hefur verið einn 
harðasti gagnrýnandi Obamas, en 
hann nýtur enn mikilla vinsælda í 
röðum demókrata. Hann var 
eindrægur stuðningsmaður 
eiginkonu sinnar, Hillary, í 
baráttunni um útnefningu 
flokksins.

Hillary Clinton verður aðal-
ræðumaður á öðru kvöldi 
landsþingsins, sem hefst 25. 
ágúst. - gb

Landsþing demókrata:

Clinton meðal 
ræðumanna

BILL OG HILLARY Verða áberandi á 
landsþinginu í Denver. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

22°

20°

20°

23°

24°

19°

25°

23°

23°

21°

29°

33°

24°

23°

26°

28°

32°

17°
7

9

13

15

Á MORGUN 
8-20 m/s 

Hægast austan til.
MÁNUDAGUR

3-8 m/s

12

13

12

12

13

12

13 10

5

6 3

4

4

12

4

5
4

9

12

11

1413

9 11

13
GLEÐIGANGA OG 
FISKISÚPA  Tveir 
stórir viðburðir eru 
í dag. Fiskidagurinn 
mikli á Dalvík og 
Gleðigangan mikla 
á Hinsegin dögum. 
Á báðum þessum 
stöðum eru horfur 
á fínasta veðri, 
hægum vindi og 
þurrki og ýmist 
hálf- eða léttskýjað. 
Hitinn verður sýnu 
meiri í Reykjavík 
eða í kringum 15 
stig þegar best 
lætur.  

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

GENGIÐ  08.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 162,0081
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 82,59  82,99

 158,84  159,62

 124,72  125,42

 16,717  16,815

 15,602  15,694

 13,283  13,361

 0,7519  0,7563

 131,47  132,25

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000 vis.is

F Plús fjölskyldutryggingar
í öllum regnbogans litum!
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Hæstaréttardómarinn Jón 
Steinar Gunnlaugsson 
segir lög um nálgunar bann 
nægilega skýr, þrátt fyrir 
að dómurinn hafi tvívegis 
klofnað í afstöðu sinni til 
nálgunarbanns umrædds 
manns.

„Ég held að lögin séu 
alveg skýr um það efni sem 
þau hafa að geyma. Það 
getur hins vegar verið að 
einhverjir vildu að þau hefðu að geyma 
eitthvað fleira,“ segir Jón Steinar.

Jón Steinar og Ólafur Börkur 
Þorvaldsson töldu ekki ástæðu til 

að úrskurða manninn í 
nálgunarbann. Páll Hreinsson 
var ósammála og skilaði 
sératkvæði. Sagði hann 
frelsisskerðinguna sem fælist 
í nálgunarbanni óverulega 
og því ætti að fallast á beiðni 
lögreglu.

Maðurinn var úrskurðaður 
í nálgunarbann í hálft ár 
hinn 31. janúar síðastliðinn. 
Þeim dómi var Jón Steinar 

ósammála og skilaði sératkvæði. Þá 
sat Hjördís Hákonardóttir hins vegar í 
dómnum í stað Ólafs Barkar Þorvalds-
sonar.

LÖGIN SKÝR UM ÞAÐ SEM ÞAU HAFA AÐ GEYMA

ÍÞRÓTTAIÐKUN Á næsta ári mun 
golfvöllur Keilis 
í Hafnarfirði 
verða vökvaður 
með vatni frá 
álverinu í 
Straumsvík. 
Vatnið kemur úr 
einni af 
borholunum 
sem eru nálægt 
álverinu og er 
notað til að kæla þar vélar. Það er í 
lokuðu kerfi uns það mun eftir 1. 
október fara í lítið uppistöðulón. 

Kylfingar munu verða varir við 
breytingarnar því uppistöðulónið 
verður einnig þraut fyrir þá á 
einni brautinni.

„Þetta er samkomulag sem báðir 
græða á,“ segir Ólafur Ágústsson 
vallarstjóri sem lætur vel af 
nágrönnunum. „Þetta sparar okkur 
um milljón krónur á ári.“ - jse

Samvinna í Hafnarfirði:

Alcan vökvar 
golfvöllinn

ÓLAFUR 
ÁGÚSTSSON

Ætlar þú að fylgjast með setn-
ingu Ólympíuleikanna í Peking 
í Kína?
Já 25,7%
Nei 74,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Styður þú mótmæli Ásmundar 
Jóhannssonar, kvótalausa sjó-
mannsins frá Sandgerði?

Segðu þína skoðun á visir.is

STJÓRNSÝSLA „Ég hef verið að vinna 
á þessu sviði, meðal annars í Baugs-
málinu. Ég er líka búinn að starfa 
sem dómari og svo kenni ég opin-
bert réttarfar við Háskólann í 
Reykjavík,“ segir Sigurður Tómas 
Magnússon um ástæðu þess að hann 
var ráðinn tímabundið til að undir-
búa nýtt embætti héraðssaksókn-
ara. 

Þessi staða tímabundins verkefn-
isstjóra var ekki auglýst. „Það var 
ekki skylda að auglýsa stöðuna því 
þetta er ekki fastráðning að neinu 
leyti,“ segir Ragna Árnadóttir, ráðu-
neytisstjóri dóms- og kirkjumála-
ráðuneytisins.

Sigurður var fenginn til verkefn-

isins af Birni Bjarnasyni dóms-
málaráðherra. Ástæðuna segir 
Björn vera „vegna víðtækrar 

reynslu hans sem embættismaður 
[í dómsmálaráðuneytinu], héraðs-
dómari, formaður dómstólaráðs, 
settur saksóknari og fræðimaður á 
sviði lögfræði við Háskólann í 
Reykjavík“.

Nýtt embætti héraðssaksóknara 
verður sett á laggirnar 1. janúar 
2009 og meðal verkefna Sigurðar 
verður að gera tillögu að starfs-
mannafjölda, uppbyggingu emb-
ættisins, fjárþörf og fleira.

„Ég verð einn í þessu en vinn þétt 
með þeim stofnunum sem koma að 
þessu. Ég hef þegar farið á fund rík-
issaksóknara og það verður mikil 
og náin samvinna við hann í þessu 
verkefni,“ segir Sigurður. - vsp

Sigurður Tómas Magnússon ráðinn til að undirbúa embætti héraðssaksóknara:

Fenginn af ráðherra í starfið

SIGURÐUR TÓMAS MAGNÚSSON Hann 
var saksóknari í Baugsmálinu og er 
núna verkefnisstjóri til að undirbúa nýtt 
embætti héraðssaksóknara.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SUÐUR-KÓREA, AP Stjórnlagadóm-
stóll Suður-Kóreu hefur fellt úr 
gildi bann við því að læknar segi 
foreldrum kyn fósturs.

Bannið var lagt á árið 1987 til 
að koma í veg fyrir fóstureyð-
ingar stúlkubarna. Margir 
Suður-Kóreumenn hafa litið svo 
á að arfleifð fjölskyldna lifi 
aðeins áfram með sonum.

Stjórnlagadómstóllinn taldi 
óþarft að banna foreldrum að 
vita kyn barna sinna á seinni 
hluta meðgöngu, þegar of seint 
er að fara í fóstureyðingu. Auk 
þess hafi fæðingartíðni stúlkna 
og drengja jafnast. 

 - gh

Suðurkóreskir foreldrar:

Fá að vita kyn 
barna sinna

LÖGREGLUMÁL Lögregla hefur nú til 
rannsóknar mál karlmanns sem 
grunaður er um að hafa beitt 
fyrr verandi sambýliskonu sína 
lang varandi og alvarlegu ofbeldi, 
meðal annars misnotað hana 
kyn ferðislega, frá árinu 2005. 
Hæstiréttur, og þar áður héraðs-
dómur, hafnaði beiðni lögreglu um 
að maðurinn sætti áframhaldandi 
nálgunarbanni.

Björgvin Björgvinsson, yfir mað-
ur kynferðisbrotadeildar lögreglu, 
segir að meint brot mannsins séu 
eins alvarleg og gerist með brot af 
þessu tagi og að ærin ástæða hafi 
verið fyrir því að óskað hafi verið 
eftir áframhaldi á nálgunarbanni.

Ákæru á hendur manninum 
fyrir líkamsárásir á konuna var 
vísað frá héraðsdómi í apríl vegna 
annmarka. Meint kynferðisbrot 
mannsins gegn konunni, sem nú 
eru í rannsókn, verða sameinuð 
líkamsárásarbrotunum og ákært 
að nýju fyrir þau saman þegar 
rannsókn lýkur, segir Björgvin. 
Það verði vonandi fljótlega.

Í greinargerð lögreglu um málið 
segir að konan hafi hlotið mikla 
áverka af ofbeldi mannsins. 
Sam kvæmt áverkavottorði hafi 
hún hlotið rifbeinsbrot, sprungna 
hljóð himnu auk þess sem hún var 
með fjölda marbletta víða um lík-
amann. Þá sé hún einnig með eldri 
marbletti víða sem þykir renna 
stoðum undir það að hún hafi verið 
beitt langvarandi ofbeldi, eins og 
hún hefur borið um.

Kynferðisbrotin sem nú eru til 
rannsóknar lúta meðal annars að 
því að maðurinn hafi fengið ókunn-
uga karlmenn sem hann komst í 
samband við á netinu eiga kyn-
ferðislegt samneyti við konuna 
gegn hennar vilja, stundum nokkra 
í einu. Hann hafi hótað henni 
ofbeldi ef hún hlýddi ekki, oft 

Heimilisofbeldismál 
gerast vart alvarlegri
Maðurinn sem Hæstarétti þykir ekki ástæða til að halda í nálgunarbanni er 
grunaður um að hafa látið ókunnuga menn nauðga konu sinni og mynda það. 
Jón Steinar Gunnlaugsson segir lögin ekki óskýr, þrátt fyrir ágreining dómara.

HÆSTIRÉTTUR Meirihluti dómara komst að þeirri niðurstöðu að ekki lægi fyrir rök-
studd ástæða til að ætla að maðurinn myndi brjóta gegn konunni eða raska á annan 
hátt friði hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JÓN STEINAR 
GUNNLAUGSSON

UMHVERFISMÁL „Það var ekki annað 
hægt en að semja, við vildum ekki 
láta taka þetta eignarnámi,“ segir 
Sigrún Bjarnadóttir, bóndi á 
Fossnesi við Þjórsá.

Sigrún er mótfallin virkjunun-
um en samdi samt við Landsvirkj-
un. Hún segist ekki treysta því að 
ríkisstjórnin láti ekki taka landið 
eignarnámi að endingu, en svo 
gæti farið, teljist almannahags-
munir krefjast þess að verði 
virkjað. - kóþ

Sigrún Bjarnadóttir bóndi:

Á móti virkjun 
en samdi samt

Pininfarina deyr 
Andrea Pininfarina, forstjóri hins 
fræga ítalska bílahönnunarfyrirtækis 
sem afi hans stofnaði, fórst í mótor-
hjólaslysi í Tórínó á fimmtudagsmorg-
un. Pininfarina hefur hannað bíla fyrir 
framleiðendur á borð við Ferrari, Mas-
erati, Alfa Romeo, Volvo og Lancia. 

ÍTALÍA

ORKUMÁL Forsvarsmenn Lands-
virkjunar hafa ákveðið að bjóða út 
framkvæmdir vegna Búðarháls-
virkjunar og búnað vegna fjög-
urra fyrirhugaðra virkjana 
snemma í haust. Áformin voru 
kynnt fyrir stjórn fyrirtækisins í 
gær, segir Ingimundur Sigurpáls-
son, stjórnarformaður Landsvirkj-
unar.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í júlí munu málaferli vegna 
vatnsréttinda vegna virkjana í 
neðri hluta Þjórsár tefja áform 
Landsvirkjunar um að reisa þrjár 
virkjanir í ánni. 

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
kemur fram að framkvæmdir við 
þær virkjanir verði í fyrsta lagi 

boðnar út í byrjun næsta árs. 
Þrátt fyrir það verður vélbúnað-

ur og rafbúnaður fyrir Búðarháls-
virkjun og virkjanir í neðri hluta 
Þjórsár boðinn út saman í haust. 
Ákvæði verða í samningum um að 
hægt verði að hætta við kaup á 
búnaði fyrir aðrar virkjanir en 
Búðarháls, verði ekki af áformum 
um virkjanirnar.

Öll leyfi fyrir Búðarhálsvirkjun 
eru til staðar. Virkjunarstæðið er í 
Tungnaá, skammt frá Sultartanga-
virkjun. Framkvæmdir við virkj-
unina hófust raunar árið 2002, en 
þeim var frestað árið 2003.

Uppsett afl Búðarhálsvirkjunar 
verður um 80 megavött. Orka frá 
virkjuninni mun annars vegar 

fara til netþjónabús Verne Hold-
ing á Keflavíkurflugvelli, en hins 
vegar til Rio Tinto Alcan. Rio Tinto 
hyggst auka álframleiðslu í álveri 
sínu í Straumsvík um allt að 40 
þúsund tonn á ári.  - bj

Búðarhálsvirkjun skotið fram fyrir virkjanir í neðri hluta Þjórsár vegna dómsmáls:

Útboð vegna virkjunar í haust

URRIÐAFOSS Málaferli vegna vatnsrétt-
inda í Þjórsá munu hefjast fyrir haustið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

tekið kynmökin upp á myndband 
og jafnvel stýrt samræðinu.

Þá hafi hann brotið gegn fyrra 
nálgunarbanninu með því að setja 
sig í samband við konuna.

„Þetta er ömurlegt og stað festir 
ítrekaða gagnrýni mannrétt inda -
nefndar Sam einuðu þjóðanna,“ 
segir Atli Gíslason þingmaður og 
vísar til skýrslna frá 2003 og 2008 

um kynjajafnrétti á Íslandi, þar 
sem meðal annars var minnst á 
framkvæmd nálgunar banns hér-
lendis.

Hann telur að breyta þurfi lög-
unum. „Þetta er niðurstaða meiri-
hluta Hæstaréttar og ef hann túlk-
ar lögin svona þá er ekkert annað 
að gera en að breyta þeim.“

 stigur@frettabladid.is

KJÖRKASSINN





Styrkur frá NATA
Samstarf á sviði ferðamála 
milli Grænlands, Íslands og Færeyja

Allir sem áhuga hafa á bættum samskiptum á sviði ferðamála milli landanna þriggja geta 
leitað eftir aðstoð við að fjármagna verkefni, hugmyndir, ferðir eða því um líkt. Umsóknir 
skulu fela í sér samstarf milli tveggja af löndunum þremur hið minnsta.

Sækja má um aðstoð á eftirfarandi sviðum:

Menntun
Dvöl til að kynna sér aðstæður, faglegar námsferðir, skólaferðalög, menntun á sviði 
ferðamála, rannsóknir o.s.frv.

Þróun ferða
Siglingar, þemaferðir, stuttar heimsóknir (short break) o.s.frv.

Samstarf þjóða í milli
Menningartengdir viðburðir, skólaferðir, íþróttaferðir, vinabæjatengsl o.s.frv.

Markaðssetning og skilgreining ferðamennsku

Allar umsóknir skulu vera á þar til gerðum eyðublöðum. Sem fylgiskjöl með umsókninni skal 
leggja fram nákvæma útlistun á verkefni, svo og fjárhagsáætlun. 
Umsóknir skulu vera á dönsku eða ensku og sendast til:

NATA c/o 
Ferðamálastofa
Lækjargata 3, 
101 Reykjavík

Lokafrestur til að senda umsóknir er til 29. ágúst 2008.
Umsóknareyðublað má nálgast á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is
 

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins 
er að auka skilvirkni í samstar� aðila er sinna ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að 
styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau 
eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.
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Fjórir í gæsluvarðhald
Fjórmenningar á milli þrítugs og 
fimmtugs hafa verið úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald til mánudags. Þeir eru 
grunaðir um þjófnaði og innbrot á 
höfuðborgarsvæðinu. Í fórum þeirra 
fannst þýfi úr innbrotum sem framin 
voru um síðustu helgi. Hluta þýfisins 
hefur verið komið til skila.

DÓMSMÁL

Ekki úrskurðað enn
Starfsmenn dómsmálaráðuneytis 
hafa ekki lokið við úrskurð um kæru 
Pauls Ramses flóttamanns, eftir því 
sem næst verður komist, en stefnt er 
á að gera það í mánuðinum. Dóms-
málaráðherra, Björn Bjarnason, gefur 
ekki upp nánari tímasetningu.

ÓVÍST UM RAMSES

LONDON Bretar leyfa nú sölu 
sýklalyfja án lyfseðils. Fólk yfir 
sextán ára aldri, einkennalausir 
sjúklingar og bólfélagar þeirra, 
geta nú nálgast lyfið azithromycín 
til að meðhöndla klamydíu. 

Lausala sýklalyfja hefur ekki 
verið skoðuð hér á landi að sögn 
Rannveigar Gunnarsdóttur, 
forstjóra Lyfjastofnunar. Slíkt geti 
þó komið til verði breytingar í 
nágrannalöndunum.

„Ofnotkun sýklalyfja er hins 
vegar ekki æskileg vegna hættu á 
myndun ónæmra baktería,“ segir 
Rannveig. „Það er mikilvægt að 
læknir ávísi lyfjunum og að þau 
séu notuð rétt.“  - ht

Bretar fá sýklalyf án lyfseðils:

Lausasala lyfja 
ekki skoðuð hér

TÉKKLAND, AP Hraðlest á leið frá 
Póllandi til Prag rakst í gær á 

hluta úr brú með þeim afleiðing-
um að minnst sex manns fórust. 
Þrettán manns hlutu alvarleg 
meiðsl og tugir slösuðust minna.

Þetta er versta lestarslys sem 
orðið hefur í Tékklandi síðan árið 
1995, þegar nítján manns dóu í 
árekstri tveggja lesta. Forsætis-
ráðherrar bæði Tékklands og 
Póllands skunduðu í gær á slys-
stað til að kynna sér aðstæður. 

Slysið varð með þeim hætti að 
bútar úr brú, sem verið var að 
endurnýja í grennd við bæinn 
Studenka í Austur-Tékklandi, 
hrundu niður á teinana rétt áður 
en lestina bar að.  - aa

Lestarslys í bænum Studenka í Tékklandi í gær: 

Minnst sex fórust

RAKST Á BRÚ Lestin lenti á hluta úr brú 
sem er í smíðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍTALÍA, AP Harðar deilur standa nú yfir á Ítalíu um 
dómsúrskurð, þar sem fallist var á beiðni frá Beppino 
Englaro um að læknar taki úr sambandi tækjabúnað 
sem heldur lífi í dóttur hans.

Dóttirin, Eluana Englaro, hefur legið í dái í sextán ár 
og læknar telja engar líkur til þess að hún vakni til 
meðvitundar á ný. Hún var tvítug þegar hún lenti í 
bílslysi árið 1992 og hefur síðan þá verið haldið á lífi á 
sjúkrahúsi í borginni Lecco á Norður-Ítalíu.

Faðir hennar hefur í meira en áratug reynt að fá því 
framgengt að tækjabúnaðurinn verði tekinn úr 
sambandi. Hann heldur því fram að það væri ósk 
dóttur sinnar. Hann segir að hún hafi skömmu fyrir 
slysið heimsótt vin sinn á sjúkrahús, en hann var þá í 
svipuðu ástandi og hún nú. Þá hafi hún sagt að hún 
myndi neita meðferð ef hún lenti í sömu stöðu og hann.

Á Ítalíu er líknardráp ekki leyft, en sjúklingar hafa 
rétt til að neita meðferð.

Áfrýjunarréttur í Mílanó féllst á beiðni föðurins, en 
nú hefur öldungadeild Ítalíuþings falið hæstarétti 
landsins að fjalla um úrskurð áfrýjunarréttarins.

Saksóknarar hafa einnig áfrýjað málinu til æðsta 
sakamáladómstóls landsins.  - gb

Ítalskur faðir vill að dóttir sín fái að deyja:

Hefur legið sextán ár í dái

HITAMÁL Á ÍTALÍU Vegfarandi skoðar myndir af Englaro. 
 NORDICPHOTOS/AFP

MENNTAMÁL Skiptar skoðanir eru 
hjá foreldrum barna í Korpuskóla 
um að sextíu nemendum áttunda til 
tíunda bekkjar verði næstu tvo 
vetur kennt í Víkurskóla. Gert er 
ráð fyrir að nemendum verði ekið á 
milli í upphafi og lok skóladags.

„Það leggst ekki vel í okkur að 
börnin þurfi að skipta tímabundið 
um skóla,“ segir Birgir Ísleifsson, 
faðir stúlku í sjöunda bekk Korpu-
skóla. „Það er ljóst að mistök voru 
gerð og börnin líða fyrir.“

Korpuskóli var tekinn í notkun 
árið 2005 en var áður til húsa á 
Korpúlfsstöðum. Skólabyggingin 
rúmaði frá upphafi ekki börn hverf-
isins og lausum kennslustofum var 
því komið fyrir við skólann. Þær 
verða nú fjarlægðar eftir að þar 
fundust myglusveppir og bakteríur 
eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu.

Nokkrir foreldrar sem Frétta-
blaðið ræddi við eftir fund með 
menntaráði Reykjavíkurborgar í 
fyrrakvöld lýstu áhyggjum af rót-
leysi unglinganna, sem þurfi núna 
að sækja skóla í annað hverfi en 
þangað sé löng leið og yfir hættu-
lega umferðargötu að fara.   

Foreldrar lýstu yfir mikilli 
ánægju með að byggt verði við 
skólann, en því verki á að vera lokið 

árið 2010. Magnea Karlsdóttir sagði 
niðurstöðuna framar vonum. „Ef 
nýbygging fæst er ekki hægt að 
óska sér meira.“

„Ég tel þessa niðurstöðu farsæla 
og góða en eðlilega vöknuðu spurn-
ingar hjá foreldrum þar sem ekk-
ert er okkur kærara en velferð og 
menntun barna okkar,“ segir Júlíus 
Vífill Ingvarsson, formaður 
menntaráðs Reykjavíkurborgar.

Júlíus Vífill segir stefnu borgar-
innar að fækka lausum kennslu-
stofum en það geti tekið sinn tíma 
vegna þess hversu margar þær séu. 
„Það er augljóslega hagkvæmara 
að byggja við skólann en koma 
fyrir nýju bráðabirgðahúsnæði.“

Menntaráð kannar hvort fýsilegt 
sé að safnskóli rísi fyrir unglinga-
deildir nokkurra grunnskóla í Graf-
arvogi. „Það er ýmislegt sem mælir 
með því þar sem unglingar finni sig 
betur í fjölmennari skólum þar sem 
meira val og félagsleg breidd 
býðst,“ segir Júlíus Vífill.

Þessar hugmyndir hafi þó ekki 
áhrif á það hvort viðbygging rísi 
við Korpuskóla. „Húsnæðið yrði 
hannað þannig að það væri fjölnota 
fyrir hverfið og gæti því hentað 
fyrir aðra starfsemi færi svo að 
safnskóli risi í Grafarvogi.“ 

 helgat@frettabladid.is

Úr heilsuspill-
andi stofum í 
annan skóla
Skiptar skoðanir eru hjá foreldrum barna í Korpu-
skóla um að unglingadeild skólans verði kennt í Vík-
urskóla. Menntaráð kannar safnskóla fyrir unglinga.

FORELDRAR Í KORPUSKÓLA Menntaráð kynnti tillögur sínar á fjölsóttum foreldra-
fundi í Korpuskóla í fyrrakvöld. Þær ganga út á að nýbygging rísi við skólann eftir tvö 
ár en áttunda til tíunda bekk verði í millitíðinni kennt í Víkurskóla.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fulltrúar Samfylkingar og VG lögðu á 
fundi heilbrigðisráðs fram fyrirspurn 
um hvort formaður menntaráðs 
hefði gert heilbrigðiseftirliti borg-
arinnar viðvart eftir að foreldrar í 
Korpuskóla ræddu við hann um 
áhyggjur sínar af ástandi lausra 
kennslustofa við skólann.

Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður 
menntaráðs, gagnrýnir fyrirspurn 
fulltrúanna harðlega og segir hana 
koma til vegna vanþekkingar á 
málaflokknum.
  „Heilbrigðiseftirlitið kom í Korpu-

skóla fjórum sinnum á ári síðustu 
þrjú árin eins og fulltrúarnir eiga að 
vita,“ segir Júlíus Vífill.

Einni kennslustofunni var lokað 
eftir heimsókn heilbrigðiseftirlitsins 
þann 13. júní og voru viðgerðir á 
stofunum fyrirskipaðar í kjölfarið. 
Eftirlitið átti að viðgerðunum loknum 
að meta hvort þær væru viðunandi.

„Eftir ábendingu foreldranna 
töldum við þó enga ástæðu til þess 
að bíða þess að viðgerð færi fram 
og fundum aðra farsæla lausn á 
málinu,“ segir Júlíus.

FJÓRUM SINNUM EFTIRLIT Á ÞESSU ÁRI

1 Hvaða leikari hefur skipt úr 
Þjóðleikhúsinu í Borgarleik-
húsið?

2 Forseti hvaða Afríkuríkis vill 
koma til Íslands að kynna sér 
jarðvarma?

3 Hvaða ungi ljósmyndari 
heldur sína fyrstu ljósmynda-
sýningu í London um þessar 
mundir?
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Gildir til 11. ágúst eða á meðan birgðir endast.

Allt í skólann

Mikið úrval af skólavörum

Íþróttataska með 
burðaról fylgir

Endurskinsmerki á öllum hliðum 
til að tryggja hámarks öryggi

Sérstaklega útbúin burðarbönd 
til að tryggja að taskan sitji ávallt 
rétt á barninu

Vasi fyrir pennaveski

Nestisbox fylgir

Úr níðsterku efni með tvöföldum 
saumum og mjög sterkum botni

Burðaról sem krækir saman 
burðarböndin að framan til að tryggja 
jafna dreifingu á þunga töskunar

Sérstaklega bólstrað bak til 
að tryggja mestu þægindi 
fyrir barnið þitt

Einangrað matarhólf

Færanlegt skilrúm í töskunni

Allar Jeva töskur og pennaveski eru búin til 
úr efni sem inniheldur ekki PVC

Flott drykkjarflaska

Vandaðar skólatöskur

Vinnubækur A4 línustrikuð Sundpokar, frábært verð Pennaveski á frábæru verði      

Skólavörur í úrvali Vandaðar skólatöskur í úrvali Mikið úrval af pennaveskjum

295kr 999kr 585kr

Taskan skiptir máli - Jevatöskurnar eru viðurkenndar af iðjuþjálfum



Óska eftir að kaupa enskt 
Lingafon námskeið

Óska eftir að kaupa enskt Lingafon námskeið útgefi ð árið 
1978, -79, -80. Útgáfuár bóka er skráð áberandi fremst í 

bókum.  Námskeiðið síðan 1978 er eina námskeiðið 
sem eitthvað vit er í. 

Upplýsingar í síma 865 7013
Björgvin Ómar Ólafsson

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

MARKAÐSPUNKTAR
Bandaríski íbúðalánasjóðurinn Fannie 
Mae tapaði 2,3 milljörðum dollara á 
öðrum ársfjórðungi. Afkoman er mun 
verri en spáð hafði verið. Eigið fé 
sjóðsins hefur dregist saman um 51 
prósent frá áramótum og er nú 13,1 
milljarður dollara.

Þýski þróunarbankinn KfW tilkynnti 
á fimmtudag um 2 milljarða króna 
viðbótarútgáfu í flokki krónubréfa. 
Bréfin eru á gjalddaga 15. júlí 2010 
og bera 9,5 prósenta vexti. Greining 
Glitnis telur líklegt að ríkisbréf hafi 
verið keypt á móti útgáfunni.

Royal Bank of Scotland tapaði 691 
milljón punda á fyrri helmingi  ársins. 
Tapið er minna en spáð hafði verið, 
samkvæmt vegvísi Landsbankans. 
Tapið er það fyrsta í sögu bankans frá 
skráningu á markað fyrir um 40 árum.

Flott opnun í Kína 
Ólympíuleikarnir hófust í Peking í gær með 
mikilfenglegri athöfn. Viðburðurinn hefur 
gríðarlega mikla stjórnmála- og efnahags-
lega þýðingu fyrir Alþýðulýðveldið. Þó engar 
opinberar tölur hafi verið 
birtar um kostnað við 
leikana má vera ljóst 
að Kína hefur lagt út 
í verulegan kostnað 
vegna þeirra. Kínverskir 
embættismenn hafa 
þó látið hafa eftir sér 
að kostnaðurinn verði 
ekki meiri en vegna 
leikanna í Aþenu 
2004 sem kostuðu 
um 2,6 milljarða 
Bandaríkjadala. 

Kostnaður samt óheyrilegur
Upphaflegar áætlanir hljóðuðu upp á 1,6 millj-
arð dala en skipulagsnefnd leikanna sagði að 
þær áætlanir myndu ekki standast og kostn-
aðurinn væri nær tveimur milljörðum dala. 

Kostnaður vegna uppbygg-
ingar íþróttamannvirkja og 
betrumbóta á samgöngum 
eru hins vegar ekki inni 
í þessum tölum og því 
ljóst að kostnaðurinn er 
töluvert hærri. Í umfjöll-
un Greiningar Glitnis 
í gær er skotið á að 
heildarkostnaður kunni 
að vera á milli 25 og 
40 milljarðar dala. 
Vegleg skekkjumörk 
þar.

Peningaskápurinn
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 176

4.212 +0,77% Velta: 5.457 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,83 +0,29% ... Atorka 5,48 
+0,37% ... Bakkavör 27,10 +4,23% ... Eimskipafélagið 14,20 -0,70% 
... Exista 7,27 +2,11%  ...  Glitnir 15,30 +1,33% ... Icelandair Group 
17,60 +1,73% ... Kaupþing 719,00 +0,28% ... Landsbankinn 23,15 
+0,65% ... Marel 83,30 +0,60% ... SPRON 3,50 +0,00% ... Straumur-
Burðarás 9,37 +0,32% ... Teymi 1,35 +0,00% ... Össur 87,00 +0,00%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR +4,23%
EXISTA +2,11%
ICELANDAIR +1,73%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PET. -1,77%
EIK BANKI -1,43%
EIMSKIPAFÉLAGIÐ -0,70%

Þótt afkoma sparisjóða litist 
mjög af verðfalli hlutabréfa 
síðustu misseri er staðan 
enn sú að þeir hafa hagn-
ast á eign sinni í Existu. 
Sparisjóðurinn í Keflavík 
horfir til bættrar lausafjár-
stöðu á næstu dögum þegar 
lokið verður fjármögnun 
hjá  Íbúðalánasjóði. Stefnt 
er á að bæta undirliggjandi 
rekstur, en þar er að finna 
rót vanda sparisjóðanna.

Varlega reiknað má gera ráð fyrir 
að frá árslokum 2003 til dagsins í 
dag hafi ávöxtun sparisjóðanna af 
eign sinni í Existu numið 130 pró-
sentum. Það samsvarar 20 pró-
senta ávöxtun á ári.

Samanlagt hafa sparisjóðirnir 
fengið rúmlega 3,1 milljarð króna í 
arð á tímabilinu og verðmæti eigin 
fjár þeirra sem bundið er í Existu 
hefur nánast tvöfaldast. Þannig 
nam hlutur sparisjóðanna í eigin fé 
Existu í árslok 2003 (að viðbættri 
hlutafjáraukningu 2005) samtals 
um 6,7 milljörðum króna. Verð-
mæti þessarar sömu eignar næmi 
að markaðsvirði í dag 12,4 millj-
örðum króna.

„Við höfum ekki tekið þetta 
saman með þessum hætti, en vitum 
að við höfum til þessa hagnast á 
þessu,“ segir Geirmundur Krist-
insson, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs-
ins í Keflavík, og segir tölurnar 
hljóma líklega.

Í umfjöllun um bága stöðu spari-
sjóðanna er gjarnan vísað til þess 
að afkoma þeirra á þessu ári litist 
af miklu verðfalli bréfa Existu síð-
ustu misseri. Þrengingar á fjár-
málamörkuðum og erfiðleikar í 
fjármögnun hafa meðal annars 
orðið til þess að Spron sameinast 
að líkindum Kaupþingi, en bankinn 
hefur einnig nýverið eignast 80 
prósent í Sparisjóði Mýrasýslu 
með því að leggja þar inn tveggja 
milljarða rekstrarfé.

Geirmundur segist telja að Spari-
sjóðurinn í Keflavík komist í gegn-
um þann brimskafl sem við er að 
etja nú. „Annars værum við nú 
ekki í þessu. Spurningin er bara 
hvað menn geta hangið lengi,“ 
segir hann og áréttar að ekki hafi 

verið um stöðutöku sparisjóðanna 
að ræða í Existu, enda hafi þeir 
stofnað félagið á sínum tíma. 
„Aftur á móti mætti kannski segja 
að við hefðum átt að selja á öðrum 
tímapunkti, en það er alltaf hægt 
að vera vitur eftir á.“

Í næstu eða þarnæstu viku segir 
Geirmundur verða mikla breyt-
ingu á lausafjárstöðu sparisjóðsins 
þegar Íbúðalánasjóður tekur af 
honum íbúðalánapakkann, en í vik-
unni rann út frestur sparisjóðanna 
til að sækja um fjármögnun í gegn-
um Íbúðalánasjóð. Hann segir svo 
áfram unnið að því að undirliggj-
andi rekstur sparisjóðsins beri sig. 
„Við verðum bara að láta hann gera 
það. Í Keflavík erum við í það 
minnsta kosti í þeirri vinnu.“ 

Exista á rætur að rekja til stofn-
unar eignarhaldsfélags sparisjóða 

um hlut þeirra í Kaupþingi á sínum 
tíma. Útreikningur á ávöxtun spari-
sjóðanna á eign þeirra í Existu á 
síðustu árum miðast við árið 2003 
vegna þess að þá runnu saman við 
Exista (sem þá hét Meiður ehf.) 
Scandinavian Holding S.A. (fjár-
festingarfélag sparisjóðanna) og 
Bakkabræður SARL, um leið og 
hlutafé var aukið. Við það jókst 
hlutur Bakkabræðra og eignarhlut-
föll sparisjóða í félaginu færðust í 
það horf sem haldist hefur síðan. 
Árið 2006 lögðu sparisjóðirnir 
hluta eignar sinnar í Existu í Kistu-
fjárfestingarfélag, sem er í sam-
eiginlegri eigu sparisjóðanna. Í 
útreikningum blaðsins er ekki gert 
ráð fyrir að sparisjóðirnir hafi selt 
hlutabréf í Existu frá árslokum 
2005. 

 olikr@markadurinn.is

Á HITAFUNDI Í VIKUNNI Erlendur Hjaltason, stjórnarformaður Spron og forstjóri Existu, 
heldur hér tölu á hitafundi hluthafa Spron á miðvikudagskvöld þar sem samþykktur 
var samruni við Kaupþing. Vandi sparisjóða hefur gjarnan verið tengdur verðfalli á 
hlutabréfum, en undirliggjandi vandi kann að vera djúpstæðari.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sparisjóðirnir hafa 
hagnast á Existu-eign

SPRON 7,9% 2.509 1.159 4.627 5.786 20%
Sp. Keflavík 3,8% 1.212 560 2.234 2.794 20%
Icebank 5,8% 1.828 845 3.372 4.217 20%
SPM 1,7% 534 247 985 1.232 20%
Sp. Húnaþings og Str. 0,7% 213 98 393 491 20%
Sp. Svarfdæla 0,6% 1.756 81 323 403 20%
Sp. Vestfirðinga 0,9% 270 125 499 623 20%
Sparisjóðir samtals 21,2% 6.741 3.114 12.433 15.547 20%
Aðrir 78,8% 25.058 14.247 83.243  -   - 
Samtals 100,%  31.799 17.361 95.680

%

Eigið fé og 
aukning 
´03-´05
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arðs-

virði ´08
Eign og 
arður IRR

EIGNARHLUTUR OG ÁVÖXTUN Í EXISTA FRÁ ÁRINU 2003

Kristján Ra. Kristjánsson og Árni 
Þór Vigfússon fara fyrir kaupum á 
tveimur leikhúsum í Stokkhólmi; 
Göta Lejon og Maxim Teateren. 
Göta Lejon er eitt af stóru leikhús-
unum í Stokkhólmi og er tvöfalt 
stærra en bæði Borgarleikhúsið 
og Þjóðleikhúsið. Maxim Teateren 
er svipað að stærð og Þjóðleikhús-
ið. Rekstur  leikhúsanna hefur 
verið í þeirra höndum frá síðasta 
vetri en nýlega var gengið frá 
kaupunum. 

Þeir félagar eru báðir búsettir í 
Stokkhólmi þar sem leikhússtarf-
seminni, sem þeir hafa verið að 
vinna að á Norðurlöndnunum, 
hefur vaxið ásmegin, bæði er 
varðar framleiðslu leikrita og 
söngleikja. Með kaupunum hafa 
þeir því fært út kvíarnar og er 
ljóst að til að reka slík hús þarf að 
setja upp margar sýningar. Sem 
dæmi má nefna að stóra svið Þjóð-
leikhússins býður upp á 7 sýning-
ar í ár.  - ghh

Kaupa leikhús í Stokkhólmi

STÓRTÆKIR Í SVÍÞJÓÐ Árni Þór Vigfússon 
og Kristján Ra. Kristjánsson hafa sett 
upp söngleiki við góðan orðstír í Svíþjóð 
frá árinu 2004, meðal annars Grease og 
Footlose.  FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Meðal-
ávöxtun

Upphæðir í milljónum 
króna. Markaðsvirði 
miðað við byrjun 

vikunnar.

Vísbendingar eru um meiri sam-
drátt en búist hafði verið við í 
helstu iðnríkjum, samkvæmt 
nýjum hagvísum OECD.

Þó er búist við auknum hagvexti 
í Kína og Brasilíu en niðursveiflu 
á Indlandi og í Rússlandi.

Helstu hagvísar (CLI) OECD 
féllu um 0,6 prósent í júni og voru 
fimm stigum lægri en í sama mán-
uði 2007. Hagvísar Bandaríkjanna 
féllu um 0,2 prósent og voru 5,4 
stigum lægri en 2007. Hagvísar 
evrusvæðisins féllu um 0,8 stig og 
voru 5,2 stigum lægri en í sama 
mánuði 2007. 

Jákvæðastar voru tölurnar í 
Kína þar sem hagvísar stóðu í stað 
í júní og voru 0,8 stigum hærri en 
2007. Hið sama á við um hagvísa 
Brasilíu sem jukust um 2,2 stig í 
júní og voru 1,4 stigum hærri en í 
sama mánuði 2007. - as

Tölur benda á samdrátt

Í KAUPHÖLL Í Brasilíu er efnahagslífið ekki 
á niðurleið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP 

Umsóknarfrestur fyrir viðskipta-
banka, sparisjóði og lánafyrirtæki 
um lán til tímabundinnar endurfjár-
mögnunar á íbúðalánum hjá Íbúða-
lánasjóði rann út á miðvikudag. 

Íbúðalánasjóður hafði gefið út 

að hámark lána yrði 30 milljarðar 
króna. Ívar Ragnarsson, sviðsstjóri 
fjármálasviðs Íbúðalánasjóðs, vildi 
ekki gefa upp hver viðbrögðin hefðu 
verið en sagði að Íbúðalánasjóður 
tilkynnti um það í næstu viku. - as

Óljóst um endurfjármögnun
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Ein eftirminnilegasta frétta-
sena síðustu ára er frá 

sumrinu 2006 þegar Framsóknar-
flokkurinn stóð við Öxará og 
Halldór Ásgrímsson tilkynnti í 
beinni seint um kvöld að hann 
væri hættur í stjórnmálum. 
Guðni Ágústsson kom í viðtal en 
vildi ekkert segja – „þetta er 
hans kvöld“ – og gekk svo 
brúnaþungur út að bílastæðinu 
við Þingvallakirkju. Síðar kom í 
ljós að ástæðan fyrir brúna-
þyngslum Brúnastaðamannsins 
var sú að Halldór vildi að hann 
hætti líka í stjórnmálum.

Þeir geta verið erfiðir þessir 
formenn. Ekki síst þegar þeir eru 
að hætta. Og halda svo bara 
áfram að vera erfiðir. 

Einn vill að aðrir hætti um leið 
og hann. Annar vill komast aftur 
inn, helst beint í ráðherrastól. Sá 
þriðji kveður formannsstólinn 
með því að skrúfa hann fastan 
við gólfið. Og svo eru þeir sem 
sitja áfram þótt þeir séu hættir. 

Allir muna eftir kuldavetri 
Samfylkingar þegar óánægju-
raddir glumdu daglega á Ingi-
björgu Sólrúnu úr blöðum og 
bloggheimum. Og svo kom Jón 
Baldvin og sagði flokkinn á 
rangri leið. Hámarki náði sá kaldi 
kalkúnn þegar „fyrrverandi 
formaður Samfylkingarinnar“ 
hótaði í beinni útsendingu að 
stofna nýjan flokk. Enn eitt 
klofningsafbrigðið í sameiningar-
sögu vinstrimanna. Sem betur fer 
varð ekki af því, Íslandshreyfing-
in tók það hlutverk að sér.

Það er erfitt að vera með 
besservisser á bakinu. Það er 
erfitt að keyra með aftursætisbíl-
stjóra. Það er erfitt að stjórna 
stjórnmálaflokki „með karlinn á 
kantinum“.

Framsókn gekk í það að 
hreinsa sig af Halldórsárunum. 
Verst að fylgið fór óvart líka. En 
Guðni hætti ekki í stjórnmálum 
heldur settist sjálfur í stól 
mannsins sem hafði skipað 
honum að fara heim að mjólka. 

Og Samfylkingin gekk í 
gegnum eldskírn, lét af minni-
máttarkennd út í „glæsta fortíð“ 
vinstribaráttunnar, þegar þeir 
voru og hétu, kratar og kommar, 
og með því að verða utanríkisráð-
herra steig formaðurinn úr 
skugga í sól. Töframeðal stjórn-
málaflokks í krísu: Vald.

Vinstri grænir þekkja hvorki 
forveravanda né arftakakrísur. 
Steingrímur endar sjálfsagt eins 
og Kastró, í umhverfisgrænum 
hermannabúningi flytjandi 7 
tíma langar ræður á flokksþing-
inu (sem frá 2024 verður haldið í 
Eldgjá). Og svo tekur bróðir hans 
við. 

Frjálslyndir upplifðu sitt 
fortíðarrof í gegnum dóttur síns 
fyrrverandi.

Sjálfstæðisflokkurinn glímir 
hinsvegar við tvöfalt skugga-
varp. Á tímabili vorkenndum við 
Geir og héldum með honum. Hér 
var maður hófs og hógværðar: 
Sannur léttir eftir tímabil 
stórkarlavalds. En við áttum 
alltaf von á því að hann myndi 
vaxa upp úr vorkenningunni og 
smám saman taka sér valdið sem 
liggur á borðinu fyrir framan 
hann. En núna förum við bara hjá 
okkur þegar við heyrum hann 
hrósa sér af því að hafa ekki gert 
neitt, eins og smástrákur sem 
hrópar: „Sjáiði bara! Það er hætt 
að rigna! Af því ég fór ekki í 
stígvélin!“ Og á þetta hlustar 
þjóðin blaut og hrakin.

Forsætisráðherrum ber að 
hugsa fremur stórt en smátt. Og 

meira um þjóðarhag en sinn 
eigin. 

Tilfinningin er sú að veður sé 
tekið að versna og skútan að 
velta en skipstjórinn hafi enga 
stefnu. Nú er kallað eftir 
ákvörðun. Annaðhvort skal haldið 
í krónuna, en þá með breyttri 
peningastefnu og endurnýjuðum 
Seðlabanka. Eða sótt um Evrópu-
sambandið og kúrsinn tekinn á 
evru. Tilfinningin er hinsvegar 
sú að forsætisráðherra sé ekki 
aðeins hikandi herra lands og 
þjóðar heldur sé hann jafnvel 
ekki sinn eigin herra og því síður 
flokksins. Í heitari löndum er 
stundum gott að sitja í skuggan-
um en á Íslandi er það bara kalt 
og kvefsamt. 

Og svo er það verðandi 
borgarstjóri sama flokks. Sé 
ráðuneyti Geirs H. Haarde 
hálfgert skuggaráðuneyti má 
segja að Hanna Birna sitji í 
skuggafangelsi. Hún er fangi 
fortíðar. Allir hugsanlegir leikir 
hennar í erfiðri stöðu eru litaðir 
af afleik forverans. Af öllum 
arftakakrísum íslenskra stjórn-
mála síðustu árin er þessi líklega 
sú versta. Forveri Hönnu Birnu 
er reyndar búinn að segja bless 
og allt það en nú kemst hún að 
því að stóllinn er fastur við 
gólfið. Það er ekki einu sinni 
hægt að snúa sér í honum. Hún er 
dæmd til að lúta vilja eitt prósent 
mannsins. Það er sagan um 
trilluna og olíuskipið. 
Forveravandi stjórnmálaflokka 
getur orðið vandi heillar þjóðar. 
Við súpum öll hið beiska seiði af 
ekki-gera-ekki-gera-ekki-neitt 
stjórn Geirs H. Haarde. Og í 
Reykjavík eru tvö ár af ekkert-
hægt-að-gera stjórn framundan. 
Það er langur tími í lífi heillar 
borgar, eins og góður maður 
sagði í vikunni.

Hinsvegar er nokkur munur á 
skuggavarpi nýrra bygginga og 
gamalla stjórnmálamanna. Hið 
fyrrnefnda er óumflýjanlegt en 
hið síðarnefnda er flýjanlegt.

Forystumenn

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

H
undadagar eru dásamlegur tími. Það er tekið að 
rökkva, nóttin orðin dimm og hlý. Gróðurinn sæll í 
fullum vexti og mannfólkið tekið að búa sig undir 
haust eftir sumarannir. Við erum sólgin í birtuna 
en friðsælt er hauströkkrið, hlé á amstrinu sem við 

sköpum okkur. 
Og þá skella á Hinsegin dagar með látum og fagna hinu sér-

stæða sem er svo almennt því ekkert okkar guðsbarnanna er eins. 
Við komum í öllum stærðum eins og sagt er á enskri íslensku, alla 
vega á litinn, ekkert okkar fullkomið eins og endurreisnarmenn-
irnir virtu í byggingum sínum: allar skyldu þær hafa einn galla, 
eina missmíð til sönnunar um ófullkomleika mannanna verka sem 
blasti svo víða við í sköpunarverki þess guðs sem þeir trúðu á.

Hinsegin dagar eru hátíð okkar allra sökum þess að þar sjáum 
við dæmið á strætunum að menn geta breytt umhverfi sem er 
fjandsamlegt og öfugsnúið, fordómafullt og skaðlegt. Hinsegin 
dagar veita okkur tækifæri til að samfagna með samkynhneigð-
um að fáir sem voru útskúfaðir geta unnið sér virtan sess í sam-
félaginu, stoltir sagt upphátt: hér erum við. Hinsegin dagar hylla 
hið sérstæða í einstaklingnum og því hafa þeir unnið sér sess í 
mannlífi borgarinnar.

Og verða um leið fordæmi okkur öllum, við erum ekki ein, 
við erum mörg, við erum saman. Bjartsýni, góður vilji og sterk-
ur ásetningur getur fært okkur áfram til fegurra mannlífs. Víst 
getum við skoðað leiðir að því marki, deilt og þráttað en er lífið 
ekki þrátt fyrir allt andstreymi dásamlegt?

Samtök samkynhneigðra hafa sýnt okkur að opin útrétt hönd er 
affarasælli í styrk sínum en hinn kreppti hnefi. Og á þessum tíma 
þegar sællífi vellystinga er að baki og bjartsýni er vikið burt fyrir 
svartsýnisspám eru Hinsegin dagar holl áminning um hvað getur 
tekist vel og orðið betra.

Við ráðum við vanda ef við viljum það og höfum áræði til þess. 
Og okkur veitir meir af bjartsýni og áræði en svartagallsrausi, 
jafnvel þótt hátimbraðar áætlanir hrynji umhverfis okkur, kapp-
ið hafi leitt marga í ógöngur oflátungsháttar, athafnamenn hafi 
seilst of langt í sókn sinni eftir veraldlegum gróða, ekki kunnað 
fótum sínum forráð. Og því harðar er slegist um krónurnar sem 
minna er af þeim.

Á hörðum tímum er mörgum leiðsagnar vant. Í göngu dagsins í 
höfuðborginni verður glens og dár, menn skipta um ham á björt-
um degi, dans verður stiginn í nótt. Hönd í hönd fara kynslóðir 
um stræti og torg. Dagurinn er bjartur. Erindið djarft: stöndum 
saman, höldum hátíð. Fögnum lífinu. Látum okkur falla. 

Af meistarans höndum

Gulur, rauður, 
grænn og blár

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Hinsegin dagar hylla hið sérstæða í einstaklingnum 
og því hafa þeir unnið sér sess í mannlífi borgarinnar 
þessa helgi í ágúst.

UMRÆÐAN 
Drífa Snædal skrifar um kynferðisbrot.

Það þykir of íþyngjandi fyrir mann sem 
hefur beitt sambýliskonu sína hroðalegu 

andlegu, kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi 
í þrjú ár að mega ekki hafa samband við 
hana áfram. Það er of mikil skerðing á hans 
frelsi að mega ekki setja sig í samband við 
hana, veita henni eftirför eða koma nær heimili 
hennar en 50 metra. Hann beitti hana ofbeldi í þrjú 
ár, barði hana, nauðgaði henni og veitti öðrum 
körlum aðgang að henni gegn hennar vilja. Hún var 
of hrædd við hann til að streitast á móti. Hún þurfti 
aðstoð lögreglu til að komast frá honum og sótti í 
Kvennaathvarfið. Hún þorði ekki ein að sækja eigur 
sínar á heimili þeirra, heldur fékk lögregluna í lið 
með sér. Hún þorði ekki að kæra hann en málið þótti 
svo alvarlegt að opinber kæra var lögð fram engu 
síður. 

Eftir að maðurinn sat í gæsluvarðhaldi í tvær 
vikur var hann settur í nálgunarbann í hálft ár þrátt 
fyrir að Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardóm-
ari hefði ekki þá séð tilefni til nálgunarbanns. Hinir 
tveir dómararnir, Hjördís Hákonardóttir og Páll 

Hreinsson, staðfestu nálgunarbann í hálft 
ár. Hinn 7. ágúst síðastliðinn dæmdu Jón 
Steinar Gunnlaugsson og Ólafur Börkur 
Þorvaldsson að ekki þætti ástæða til að 
framlengja nálgunarbannið – maðurinn 
hafði nefnilega virt bannið hingað til AÐ 
MESTU. Páll Hreinsson skilaði sératkvæði í 
dómnum og vildi framlengja nálgunarbann-
ið um þrjá mánuði eins og lögreglan lagði 
til. Áhugavert er að velta upp þeirri 

spurningu hvenær Jón Steinar Gunnlaugsson 
hæstaréttardómari telur ástæðu til að beita nálgun-
arbanni. 

Hvenær er réttlætanlegt að taka öryggi og 
hagsmuni fórnarlamba ofbeldis fram yfir rétt 
ofbeldismanna til að setja sig í samband við, veita 
eftirför og koma að heimili fórnarlamba sinna? 
Hvenær er tilefni til að „kerfið“ verndi konur gegn 
kynbundnu ofbeldi? Eftir nýfallinn dóm er nálgunar-
bannsúrræðið gert að engu. Það er sennilega 
vandfundið annað eins tilefni til að beita því. Sumum 
í réttarkerfinu finnst ekki tilefni til að beita kerfinu 
til að vernda konur sem verða fyrir ofbeldi – við 
erum ekki komin lengra en svo í jafnréttisbarátt-
unni. 
 Höfundur er framkvæmdastýra Vinstri grænna. 

Íþyngjandi að mega ekki beita ofbeldi

Af pólitísku skuggavarpi

Heimsendaspámenn
Magnús Þór Hafsteinsson, varaformað-
ur Frjálslynda flokksins, varar við því 
á heimasíðu sinni að heimurinn gæti 
farist um helgina. Ragnarök verði þegar 
vísindamenn við Evrópsku öreindarann-
sóknastofnunina CERN líkja eftir Stóra 
hvelli með öreindahraðli.
Magnús segir þessa stærstu eðlisfræði-
tilraun sem gerð hefur verið, gerða til að 
veita vísindamönnum meiri skilning á 
hvernig heimurinn varð til. Orkan sem 
leysist úr læðingi skapi hins vegar 
svarthol sem gleypi jörðina.
Magnús hefur því fært sig frá því 
að spá fyrir um endalok Akra-
ness með tilkomu palestínskra 
flóttakvenna og -barna 
yfir í heimsendaspár 
sem tilkomnar eru með 
eðlisfræðifikti.

Að kljúfa eða ekki kljúfa
Margir hafa furðað sig á ummælum 
Björns Bjarnasonar á heimasíðu 
sinni, þar sem hann agnúast út í 
orðaval Ólafs Ragnars Grímssonar 
forseta, um að þjóðin hafi verið klof-
in í herðar niður vegna hermálsins. 
Þetta finnst Birni hin mesta firra.

Um hermálið var stofnaður stjórn-
málaflokkur, Þjóðvarnarflokkurinn, sem 
náði inn á þing, tvær ríkisstjórnir höfðu 
brottför hersins á stefnuskrá sinni og 
stærsta undirskriftasöfnun landsins var 

gegn brottför hersins.
Þá má nefna könnun sem Upp-

lýsingastofnun Bandaríkjanna gerði 
hér árið 1955 í hverri 48 prósent voru 
fylgjandi brottför hersins, en 28 

prósent hlynnt honum.
En var þjóðin klofin? 

Það er spurningin.

Hriflu-Egill?
Egill Helgason hefur skoðun á öllum 
mögulegum hlutum á heimasíðu 
sinni og nú hefur hann tjáð sig um 
list. Þannig hefur hann sagt listaverk 
hinnar ensku Tracy Emin eiga „álíka 
mikið skylt við list og blogg við 
bókmenntir“.

Fyrir nú utan að gera lítið úr eigin 
bloggi, heggur Egill hér í knérunn 
Hriflu-Jónasar sem einnig gaf út 
ordru um hvað væri list og hvað 

ekki. Nú er spurning 
hvort Egill stendur fyrir 

sýningu á úrkynjaðri 
list Emin og kumpána 

líkt og Jónas forðum? 
 

 olav@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

HALLGRÍMUR HELGASON
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Hommar og lesbíur,
til hamingju með daginn.
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Hörður Torfason lýsti því yfir opinberlega, fyrstur Íslendinga, að hann væri 
hommi í frægu viðtali í tímaritinu Samúel í ágúst 1975. Viðbrögðin voru svo 
sterk að Hörður fann sig knúinn að flýja land um nokkurra ára skeið. Viðtalið 
markaði þáttaskil í réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi þótt nokkur bið 
yrði á raunverulegum úrbótum.  Þremur árum eftir viðtalið voru Samtökin ´78 
stofnuð til að berjast fyrir hagsmunum samkynhneigðra. Fyrsta gleðigangan 
(Gay Pride) var gengin árið 2000 í Reykjavík.
 
Frekari fróðleikur á hatidisdagar.is



Hörður Torfason (Jörundur Ragnarsson) 
í myndatöku fyrir Samúel sumarið 1975 
við styttu Bertels Thorvaldsen af Adonis 
í Hallargarðinum við Fríkirkjuveg. Blaðamaður 
fylgist með og ljósmyndarinn smellir af.
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Allar         
      fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

FRAMÚRSKARANDI SÖLU
FULLT

RÚAR

FRAMÚRSKARANDI ÁRAN
GUR

168. Tölublað - 6. árgangur - 29. júní 2008

Borgarholtsbraut 41

200 Kópavogur

Vel skipulögð 3ja herberja íbúð

Stærð: 66,1 fm

Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 12.400.000

Bílskúr: Nei

Falleg þriggja herbergja íbúð í vel við haldinni blokk í vesturbænum í 

skiptist í 2 svefnherbergi, flísalagt bað í hólf og golf og eldhús sem að hluta er opið inn í stofu. Gólfdúkar á

svefnherbergjum,  marmaraflísar  á  öðrum  gólfum.  Æðislegar,  rúmgóðar  suðursvalir.  Í  sameign  er

sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Þetta er lítil en vel skipulögð íbúð á frábærum stað í Kópavogi - og

er hún laus við kaupsamning!

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Guðbjörg

Vilhjálmsdóttir

Sölufulltrúi

894 5401

gully@remax.is

Sigurður Oddur

Sigurðsson

Sölufulltrúi

616 8880

sos@remax.is

Opið hús í dag kl 20:00-20:30

Rúmlega fokhelt tveggja hæða parhús með 

innbyggðum bílskúr með fallegu útsýni yfir að Ell-

iðarárvatni. Mikil lofthæð er á efri hæð. Möguleiki á 

aukaíbúð á neðri hæð. Dórothea GSM: 8983326

Opið hús í dag kl 18:00-18:30

Mjög rúmgóð íbúð á jarðhæð, búið að taka eldhús 

og baðherbergi í gegn. Nýlegt gólfefni. Þvottahús 

innan íbúðar. Nýr 40 fm sólpallur. Bílskúr með heitu 

og köldu vatni. Dórothea GSM: 8983326

Sýni með stuttum fyrirvara

Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 

frábærum stað. Sólar svalir. Rúmgóð stofa. 

Laus fljótlega. Áhvílandi lán frá Glitnir 19,6 millj. 

Sigurður Oddur sími 616 8880 – sos@remax.is

Opið hús í dag kl 19:00 - 19:30

Fimm herbergja íbúð með fallegu útsýni. Eigninni 

fylgja tvær geymslur í kjallara. Önnur geymslan 33,5 

fm og hin 4,2 fm. Bílskúr með heitu og köldu vatni. 

Gott áhvílandi lán. Dórothea GSM: 8983326

Álaþing 14 - 203 KÓP

Sporhamrar 6 - 112 RVK

Verð: 53.900.000

Herbergi: 7

Stærð: 255,2 fm

Verð: 32.900.000

Herbergi: 3

Stærð: 139,5 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Kambasel 28 - 109 RVK

Austurberg 20 - 111 RVK

Verð: 23.500.000

Herbergi: 3

Stærð: 100,3 fm

Verð: 25.900.000

Herbergi: 5

Stærð: 162,1 fm

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun

Arkitektahönnuð íbúð m/ mikilli lofthæð og stórum suður-

svölum. PANORAMA útsýni í suður og vestur. 3 her-

bergi, 2 stofur, eldhús í opnu rými, 2 WC, 2 sérgeymslur. 

Getur losnað fljótlega. Uppl, Guðbjörg 8945401

Opið hús mánudag kl 18:30 - 19:00

Frábær eign á frábærum stað : 4 herb. íbúð á götu-

hæð m/sérgarði og rúmgóðum bílskúr. Öll eldri borg-

ara þjónusta í boði- ef vill.  Aðgengi til fyrirm
yndar. Getur 

losnað mjög fljótlega.  Uppl,Guðbjörg s: 8945401

Sýni með stuttum fyrirvara

Vel staðsett einbýli í þessu vinsæla hverfi. Sömu eigen-

dur frá upphafi. Búið að endurnýja og laga mikið að 

utan, glugga, þak og fl. Gróinn, fallegur garður. 55 fm 

bílskúr. Sigurður Oddur s: 616 8880 – sos@remax.is

Opið hús mánudag kl 19:30 - 20:00

Skemmtilegt einbýli m/útsýni- á 2 hæðum, gróinn 

garður, heitur pottur, trépallar, hellulögn. Útigeymsla. 

4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, gott eldhús m/vinnu-

herb. innaf. Laust fljótlega. uppl, Guðbjörg s:8945401

Lindargata 33 - 101 RVK

Gullsmári 5 - 201 KÓP

Langagerði 58 - 108 RVK

Verð: 59.000.000

Herbergi: 5

Stærð: 139,5 fm

Verð: 29.900.000

Herbergi: 4

Stærð: 119,6 fm

Verð: Tilboð óskast

Herbergi: 7

Stærð: 260,3 fm

OPIÐ
HÚS

Austurtún 4 - 225 ÁLFTN

Verð: 40.900.000

Herbergi: 5

Stærð: 151,3 fm

Vertu velkomin á opin hús

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ - Sími: 520 9595 - www.remax.is

Sölufulltrúar: Viðar Ingi Pétursson vip@365.is S. 512 5426 Hrannar Helgason 

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Við erum flutt í nýtt og glæsilegt húsnæði- og hér bíður pláss eftir nýjum ráðgjafa -
Við erum sérfræðingar í starfsmanna- og ráðningarmálum og höfum nær

aldarfjórðungs reynslu og þekkingu á því sviði. Við höfum þjónustað mörg

helstu fyrirtæki landsins í áraraðir. Við vitum að valið á rétta starfsfólkinu er

einnmikilvægasti þátturinn í velgengni íslenskra fyrirtækja.
Við óskum eftir

Hæfniskröfur

Við bjóðum

Guðný Harðardóttir

stra@stra.is
Umsóknarfrestur

að ráða fjölhæfan starfsmann til að annast ráðgjöf og þjónustu við

umsækjendur, sem og viðskiptavini félagsins. Ráðgjafi veitir viðtöl, sér um

upplýsingaöflun, greiningu og mat á umsækjendum jafnframt því að sjá um

framsetningu gagna og kynningu upplýsinga auk þess að sinna eftirfylgni mála

ásamt öðrum fjölbreytilegum verkefnum.
eru að umsækjendur hafi háskólamenntun eða haldbæra þekkingu

og reynslu af starfsmanna- og markaðsmálum. Áhersla er lögð á frumkvæði og

fagmannleg vinnubrögð, þjónustulund, góða samskiptahæfileika og ríkulegt

álagsþol auk heiðarleika og samviskusemi í hvívetna.áhugavert og krefjandi starf í lifandi starfsumhverfi. Vinnuaðstaða er

björt og þægileg og starfsandinn góður. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að

sækja um starfið.

veitir nánari upplýsingar. Vinsamlega sendið umsóknir

ásamt meðfylgjandi gögnum til
. Viðtalstímar eru alla virka daga frá

kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.
er til og með 11.

júlí nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.ww

Suðurlandsbraut - sími 588 3031 - www.stra.is

30

Ráðgjafi hjá STRÁ MRI ehf.

Handknattleiksdeild FH óskar eftir að ráða þjálfara á 4. fl  karla og 4 og 5. fl  kvenna næsta vetur. Uppl. veitir Sigurður örn Þorleifsson formaður 
unglingaráðs í s:8681676 /siggibakari@internet.is og 

Einar Andri Yfi rþjálfari eae@fh.is 

Sölufulltrúi

Atlantsolía - Lónsbraut 2 - 220 Hafnarfjörður - Sími 591 3100 - www.atlantsolia.is

P
IP

A
R

  •  S
ÍA

  • 72243

Við hjá Atlantsolíu leitum að kröftugum, 
stundvísum og nákvæmum aðila til að efla
framlínu okkar.
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.Í starfinu felst:   Ráðgjöf við viðskiptavini.   Úrvinnsla verkefna.   Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:   Stúdentspróf eða framhaldsskólamenntun æskileg.
   Reynsla af sölustarfi skilyrði.   Samskiptahæfni, jákvæðni og sveigjanleiki.Fyrirtækið:Atlantsolía var stofnuð á vormánuðum 2002 og hóf að 

selja bensín til almennings 8. janúar 2004. Fyrirtækið 
rekur 15 bensínstöðvar ásamt því að veita verktökum 
og skipaútgerðum eldsneytisþjónustu. Hjá fyrirtækinu 
vinna 23 starfsmenn.
Atlantsolía er reyklaus vinnustaður.

•
•
•

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Jónas Eysteinsson 
(sigurdur.eysteinsson@capacent.is) og Guðríður Dröfn 
Halfdanardóttir (gudridur.halfdanardottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Capcent Ráðninga, www.capacent.is

•
•
•

SUNDDROTTNINGAR ÍSLANDS

SSONAR
ÖRN OG ÓLYMPÍUFLÚRIN

 9. ágúst 2008  LAUGARDAGUR

G
uðmund-
ur (Örn) 
Hauks-
son, 
forstjóri 

SPRON, er mikið 
prúðmenni sem ekki 
má vamm sitt vita. 
Hann er þægilegur 
viðtals og alla jafna 
létt yfir honum. 
Töluvert hefur þó á 
honum mætt síðustu 
daga og misseri í 
tengslum við 
umbreytingar 
SPRON og þrenging-
ar á fjármálamörk-
uðum og segja þeir 
sem hann þekkja 
aðdáunarvert 
hvernig honum 
hefur tekist að 
hemja skap sitt við 
sumar þær aðstæður 
sem komið hafa upp. 
Sér í lagi mun það 
eiga við um hlut-
hafafund SPRON í 
vikunni þar sem 
samþykktur var 
samruni Sparisjóðs-
ins við Kaupþing. Á 
fundinum var 
Guðmundur vændur 
um óheiðarleika en 
fátt er líklegra til að 
koma honum úr 
jafnvægi en slíkar 
aðdróttanir.

Þeir sem þekkja 
Guðmund og hafa 
starfað með honum 
segja hann afar 
hreinskiptinn og 
duglegan mann, 
mikinn félaga og um 
leið leiðtoga á sínum 
vinnustað. Hann er 
sagður umgangast 
samstarfsfólk í 
SPRON á jafningja-
grundvelli, jafnt háa 
sem lága, og hefur 
þannig fengið 
hópinn í lið með sér 
í þeim verkum sem 
ganga hefur þurft í. 
Þá er Guðmundur 
maður mikillar 
reynslu í atvinnu-
lífinu (hokinn af 
reynslu, gantaðist 
einn viðmælandi), 
en hann hefur komið 
víða við í fjármála-
geiranum, auk þess 
að hafa starfað í 
iðnaði og að sveitar-
stjórnarmálum, líkt 
og sjá má hér til 
hliðar í æviágripi. 
Mikil reynsla gerir 
enda að verkum að 
hann er eftirsóttur 
til stjórnarsetu í 
fyrirtækjum og 
þykir mikill akkur í 
honum á þeim 
vettvangi.

Á yngri árum var 
Guðmundur með 
flugdellu og mátti 
litlu muna að hann 
færi að fordæmi 
stóra bróður og legði 
fyrir sig flug-
mennsku. Þannig 
varð hann sér úti um 
einkaflugmannsrétt-
indi árið 1977, en 
örlögin höguðu því 
svo til að starfs-
framinn var í 
fjármálageiranum. 

Fjölskyldan er 
Guðmundi mikil-
væg, en hann er tvíkvæntur. Í hópnum er 
samkomulag gott og samheldni mikil. Sem 
uppalandi sýnir Guðmundur af sér sömu per-
sónueinkenni og í störfum sínum. Skynsemin 
ræður og komi upp mál er tekið á þeim og úr 
þeim leyst með góðu. Því er ekki víst að mikill 
munur sé á þeim manni sem fólk þekkir á 
vinnustaðnum og fjölskyldumanninum 

Guðmundi Hauks-
syni. Í góðra vina 
hópi er hann þó alla 
jafna hinn glaðbeitt-
asti og jafnvel 
líklegur til að reyta 
af sér brandara, en 
ólíklegra er að 
tilefni gefist til 
slíkra stunda á 
vinnustað. Góður 
pabbi, er lýsing sem 
gripið er til og 
segist eitt barna 
hans hreinlega ekki 
muna til þess að 
hann hafi reiðst yfir 
nokkrum hlut.

Sjálfur var 
Guðmundur 
einungis 14 ára 
gamall þegar faðir  
hans lést úr hjarta-
sjúkdómi, aðeins 48 
ára að aldri. Kom þá 
í hlut móður hans að 
vinna fyrir heimil-
inu ásamt því að 
sinna sonunum 
tveimur, Guðmundi 
og Eyjólfi, sem er 
tveimur árum eldri. 
Í minningargrein 
um móður þeirra 
sem lést fyrir 
fjórum árum 
minnast þeir 
bræður uppvaxtar-
áranna hlýlega og 
kemur skýrt fram 
hve ríkan þátt hún 
átti í að þeir uxu 
upp heilsteyptir 
menn. „Minningarn-
ar tengjast við 
Miðtúnið og 
Laugarnesið sem 
var miðdepillinn í 
heimi okkar. 
Fallegur staður með 
endalausum 
ævintýraljóma, 
sjórinn og fjaran 
fyrir neðan, 
mýrarnar og 
njólaskógurinn fyrir 
innan Laugarnes-
veginn. Sjómanna-
skólinn með stóru 
klukkuna uppi á 
klettunum fyrir 
ofan túnin, líkur höll 
úr ævintýrum. 
Klukkan minnti 
okkur á að skila 
okkur heim á réttum 
tíma, því góður og 
hollur matur var 
alltaf á borðum hjá 
mömmu [...] Hún 
þreyttist aldrei á að 
brýna fyrir okkur 
mikilvægi þess að 
ná árangri í hverju 
því sem við tókum 
okkur fyrir hendur 
og hvatti okkur 
mjög til náms. 
Áhugamál okkar 
bræðra voru mörg á 
þessum árum og því 
var full þörf á 
þessari hvatningu.“

Þrátt fyrir annir 
bæði í vinnu og við 
að sinna stórfjöl-
skyldunni gefur 
Guðmundur sér líka 
tíma fyrir áhuga-
málin. Hann hefur 
löngum verið fyrir 
siglingar og á með 
nokkrum félögum 
seglskútu og er 
meðlimur í siglinga-
klúbbnum Brokey. 
Þá er Guðmundur 

líka sagður lunkinn stangveiðimaður, hvort 
heldur hann rennir fyrir silung eða lax. Kemur 
þar að góðum notum ákveðin þolinmæði sem 
hann hefur á að byggja. Sömuleiðis einkennir 
hann að eiga ekki í fórum sínum hugtakið „að gef-
ast upp“. Einn viðmælandi kvaðst reyndar ekki 
viss um hvort þetta teldist til lastar eða kosts, en 
sagði hann þrauka og vera mikinn keppnismann.

MAÐUR VIKUNNAR

Prúðmenni, leiðtogi og 
lunkinn veiðimaður

GUÐMUNDUR HAUKSSON

ÆVIÁGRIP
Guðmundur Hauksson, forstjóri hlutafélagsins Sparisjóðs 
Reykjavíkur og nágrennis (SPRON), fæddist í Reykjavík 2. ágúst 
árið 1949 og verður því sextugur á næsta ári. Foreldrar Guð-
mundar eru báðir látnir. Móðir hans var Ragnhildur Guðmunds-
dóttir, fyrrum fulltrúi og húsfreyja, fædd árið 1923, en hún lést 
í mars 2004. Faðir Guðmundar lést árið 1963 úr hjartabilun 
þegar Guðmundur var aðeins 14 ára gamall. Hann hét Haukur 
Heiðdal Eyjólfsson og var frá Seyðisfirði, en hann var áður 
skrifstofustjóri í Reykjavík.

Bróðir Guðmundar, tveimur árum eldri, er Eyjólfur Örn, 
flugstjóri. Þá á hann töluvert eldri hálfbróður samfeðra, fæddan 
árið 1934, sem heitir Atli.

Guðmundur kvæntist árið 1989 Áslaugu Björgu Viggósdóttur 
skrifstofustjóra. Þau eiga saman soninn Guðmund Hauk, sem 
fæddur er í ársbyrjun 1990. Synir Áslaugar af fyrra hjónabandi 
eru svo Valgarð og Davíð Briem, fæddir 1979 og 1982. Áður var 
Guðmundur kvæntur Sigrúnu Kristjánsdóttur viðskiptafræðingi 
og á með henni þrjú börn, Ingibjörgu sem fædd er árið 1971, 
Ragnhildi fædda 1977 og Þröst Þór fæddan árið 1980.

Guðmundur lauk I.S.M.P.-námi frá Harvard Business School 
árið 1993, en þar áður viðskiptafræðiprófi frá Háskóla Íslands 
árið 1976. Verslunarpróf er hann svo með frá árinu 1968 og 
stúdentspróf frá VÍ frá árinu 1970. Réttindi til einkaflugmanns 
varð Guðmundur sér úti um árið 1977.

Forstjóri SPRON hefur Guðmundur verið frá því í fyrra þegar 
rekstrarformi Sparisjóðsins var breytt í hlutafélag og hann 
skráður á markað. Þar áður, frá árinu 1996, var starfstitillinn 
sparisjóðsstjóri SPRON. Á árunum 1991 til 1996 var Guðmund-
ur forstjóri Kaupþings hf., framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka 
1990 til 1991, bankastjóri Útvegsbanka Íslands hf. árin 1987 til 
1990 og sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Hafnarfjarðar 1986 til 1987. 
Þar á undan á Guðmundur fjölbreyttan starfsferil, svo sem sem 
aðalbókari hjá Seltjarnarnesbæ, sveitarstjóri Vatnsleysustrand-
arhrepps, sem skrifstofustjóri hjá Hörpu, og deildarstjóri og 
síðar fjármálastjóri hjá Arnarflugi.

Þá hefur Guðmundur í gegnum tíðina átt sæti í margvísleg-
um stjórnum og ráðum, bæði tengt stjórnsýslu og fyrirtækjum, 
auk annarra félagsstarfa.

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis (SPRON hf.) hefur verið 
áberandi í umræðum um íslenskt fjármálalíf síðustu misseri 
og deilt þar bæði um stefnu og stöðu. Þar hefur mikið mætt 
á Guðmundi Haukssyni forstjóra sem þurft hefur að svara fyrir 
málefni sjóðsins, hvort heldur það snerti hlutafjárvæðingu í 
fyrra, eða sameininguna við Kaupþing sem hluthafar sam-
þykktu á hitafundi um miðja vikuna.

HVAÐ SEGIR HANN SJÁLFUR?

 „Hverjum þykir sinn fugl fagur, en við getum vel við 
unað,“
 sagði Guðmundur um samkomulagið sem gert var við Kaup-
þing um yfirtöku á SPRON.

 Fréttablaðið, 2. júlí 2008.





RANNSÓKNASTYRKIR 
Á SVIÐI ÖRYGGISMÁLA SJÓFARENDA 

Siglingastofnun Íslands í samráði við verkefnisstjórn áætlunar um öryggi sjófarenda auglýsir eftir 
umsóknum í styrkveitingar til rannsókna á sviði öryggismála sjófarenda. 

Í umsókninni skal eftirfarandi koma fram: 
a) Fyrirhugað heiti rannsóknarverkefnis. 
b) Markmið rannsóknarverkefnisins.  
c) Samstarfsaðilar (ef einhverjir eru). 

Jafnframt skal umsækjandi tiltaka: 
i) Þekkingu sína og bakgrunn sem nýtast mun í fyrirhugaðri rannsóknarvinnu. 
ii) Hvernig fyrirhugað rannsóknarverkefni muni tengjast öryggi sjófarenda. 

Ennfremur skal umsækjandi gera grein fyrir upphafi og áætluðum lokum rannsóknarverkefnisins,
fjárhagslegu umfangi og öðrum fjárstuðningi. 

Miðað er við að styrkþegi skili endanlegum niðurstöðum styrktrar rannsóknar sinnar til 
Siglingastofnunar Íslands eigi síðar en 15. september 2009 nema ef um annað sé samið 
sérstaklega. Lokagreiðsla styrks mun fara fram þegar skil rannsóknaverkefnis hafa átt sér stað.

Skilyrði styrkveitingar er meðal annars að styrkþegi kynni niðurstöður sínar í heild eða að hluta 
fyrir Siglingastofnun og verkefnisstjórn áætlunar um öryggi sjófarenda eða á málþingi 
áætlunarinnar. Auk þess að heimilt verði að birta helstu niðurstöður rannsóknanna á heimasíðu 
verkefnisstjórnar áætlunar um öryggi sjófarenda. 

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti hinn 15. september 2008. Skila skal skriflegum umsóknum 
í umslagi merktu: 

Siglingastofnun Íslands 
Verkefnisstjórn áætlunar um öryggi sjófarenda,  
Vesturvör 2,
200 Kópavogi.

Áskilinn er réttur til að veita misháa styrki, hafna öllum umsóknum eða úthluta samkvæmt 
tilnefningu verkefnisstjórnar. 

Nánari upplýsingar um verkefnið má spyrjast fyrir á netfanginu olafur.p.vignisson@sam.stjr.is
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FÖSTUDAGUR, 1. ÁGÚST.

Nauðlending á Slysó
Seinni partinn gær varð Andri 
fyrir því óhappi að fótbrotna þar 
sem hann var að renna sér á 
hlaupahjóli á Ingólfstorgi. Hann 
stökk á hjólinu niður steintröpp-
ur. Stökkið var mjög vel heppn-
að. Lendingin ekki. Ætlunin var 
að lenda fyrir neðan tröppurnar, 
en hann lenti á Slysavarðstof-
unni.

Andri er mikill klifurköttur og 
ég er hálfpartinn að vona að þetta 
kenni honum að fara varlega í 
framtíðinni. Það er mikil bjart-
sýni. 

Það er víst aðeins tvennt sem 
er óumflýjanlegt í veröldinni: 
Skatturinn og dauðinn. Sá fyrr-
nefndi kom í dag.

Sú hugsun að skattar séu einka-
mál hvers og eins er mjög skrýt-
in. Svo lengi sem við ætlum að 
búa friðsamlega saman í þjóðfé-
lagi hljótum við að eiga rétt á því 
að vita hverjir greiða þátttöku-
gjöldin. Hitt er svo annað mál að 
manni finnst skrýtið 
hversu uppskeru 
þjóðfélagsins er und-
arlega skipt. Af 
hverju fær Þorgerð-
ur Katrín mennta-
málaráðherra bara 
skitna milljón á mán-
uði fyrir að bera 
ábyrgð á mennt-
un og menn-
ingu heillar 
þjóðar 
meðan 
maðurinn 
hennar 
sem 

vinnur í banka fær tut-
tugumilljónkall á mán-
uði? 

Úr því að lífskjörin eru svona 
ólík er ekki úr vegi að spyrja 
hvort það sé skynsamlegt að 
leyfa fólki sem getur ekki krakað 
saman nema hundrað og fimmtíu 

þúsund krónum á mánuði að 
halda til í sömu landshlutum og 
jafnvel sömu borgarhverfum og 
fólki sem þénar mörg hundruð 
millur á ári. Er gott að börn þess-
ara gjörólíku hópa séu í sömu 
skólum?

 Úr því að þarfir fólks og getan 
til að nálgast peninga og lífsins 
gæði eru svona mismunandi 
lítur helst út fyrir að þarna sé 
um mismunandi afbrigði  af 
homo sapiens að ræða sem 
skynsamlegt væri að halda 
aðskildum svo að friður haldist 

í landinu. Annar hópur-
inn gæti til dæmis 

haldið sig á láglendi 
en hinn inni á hálend-

inu í námunda við 
Ódáðahraun.

Í dag var Ólaf-
ur Ragnar var 

settur 
í for-
seta-
emb-

ætti í 
fjórða 

sinn. Mikið 
vildi ég að mað-

urinn  færi nú að slaka á. 
Mér finnst hann soldið ofvirk-
ur við að auka hróður Íslands 

á alþjóðavettvangi. Það er 
ábyggilega vel meint, en hann 
þarf ekki að láta svona mín 
vegna, maður kominn á sjötugs-
aldur. Ég hef áhyggjur af forset-
anum. Meira að segja nagli eins 

og Onassis eyðilagði í sér heils-
una með því að geta aldrei hugs-
að sér að missa af góðu partíi.

LAUGARDAGUR, 2. ÁGÚST.

Gagnkvæm virðing í 
Danmörku
Ég hitti unga og fallega konu sem 
var  einu sinni skólasystir mín og 
er nýflutt heim til Íslands frá 
Kaupmannahöfn. 

Hún sagði mér að Danir tækju 
mark á sínum stjórnmálamönnum: 

Anders Fogh segir þeim að 
versla meira, ferðast meira, eyða 
meiri peningum og þá gera þeir 
það og ekkert múður. Svo snýr 
hann við blaðinu og segir þeim að 
nú verði að spara og þá smellur allt 
í lás.

 Ástæðan fyrir því að Danir taka 
svona mikið mark á stjórnmála-
mönnum er hugsanlega sú að þó 
nokkuð margir stjórnmálamenn í 
Danmörku hafa komist að þeirri 
niðurstöðu að tilgangurinn með því 
að vera í stjórnmálum er sá að 
þjóna þjóð sinni en ekki að ráða 
yfir henni.

Stundum falla athyglisverðar 
setningar hérna á heimilinu: 

Litla Sól sem á það til að týna 
hlutum hafði verið úti að leika sér 
og kom berfætt heim í kvöldmat-
inn hafandi verið hérna fyrir fram-
an hús úti á Edinborgartorgi að 
leika sér. 

Þegar hún sá að ég var að góna á 
berar tærnar á henni gerði hún sig 
merkilega á svip og sagði: „Ég 
nenni ekki að þrasa um vanda-
mál.“

Ég spurði á móti: „Eru það ein-
hver sérstök vandamál sem þú vilt 
ekki ræða?“

„Já,“ sagði hún, „til dæmis skó-
vandamál.“

SUNNUDAGUR, 3. ÁGÚST.

Heildstæð skrílslæti
Á visir.is stendur skrifað: „Tölu-
verður erill var í miðborg Reykja-
víkur og nokkur ölvun, en allt 
gekk þó áfallalaust fyrir sig, að 
sögn lögreglu.“

Sömu sögu er að segja úr Vest-
mannaeyjum. Þar er á annan tug 
þúsunda á þjóðhátíð og gífurlegt 
fyllerí og annir hjá löggunni. Þar 
var maður laminn í klessu í fyrri-
nótt, og í nótt er vitað um fjórar 
„minniháttar líkamsárásir“, 
kjálkabrot og þess háttar (ég veit 
ekki hvernig minniháttar líkams-
árás lítur út). Allt gekk þó „áfalla-
laust“ fyrir sig að sögn lögreglu.

Það er líka eitthvað mikið að í 
fréttaflutningi þegar skrílslæti 
eru kölluð „pústrar og ólæti“ en 
venjuleg friðsöm mótmæli eru 
kölluð „skrílslæti“.

Það er merkileg afneitun í gangi 
hjá þjóðinni á því að fyllerí og 
vímuefnaneysla séu vandamál. 
Samt var hægt að kenna flestum 
Íslendingum að hætta að drekka 
sig ofurölvi í flugvélum, svo að 

það hlýtur að vera hægt að kenna 
fólki að það sé hægt að fara í úti-
legu eða sofa í tjaldi og fara á úti-
skemmtun án þess að drekka frá 
sér ráð og rænu.

Orðalepparnir minna mann á 
pólitíska rétttrúnaðarmállýsku 
Samfylkingarinnar um „heild-
stætt“ umhverfismat (í staðinn 
fyrir hálfstætt) og „viðbragðs-
áætlun“ gegn hvítabjörnum.

ÞRIÐJUDAGUR, 5. ÁGÚST.

Bloggsnilli og bjartsýni
Það er yndislegt að lesa bloggið hjá 
Bjarna Harðarsyni, þingmanni og 
bóksala. Í dag segist hann hafa 
fjallgrimma vissu fyrir því að 
„skáldið Davíð“ verði látið hætta í 
Seðlabankanum í haust.

Svona bjartsýni kann ég að meta. 
Samt held ég að þetta sé of gott til 
að geta verið satt.  Reyndar komu 
tveir ráðherrar með miklu írafári á 
vettvang til að mótmæla þessu svo 
að hugsanlega er einhver fótur 
fyrir þessu.

Sá dráttur sem er orðinn á því að 
okkar sérstæði dómsmálaráðherra 
láti Ramsesarmálið til sín taka er 
orðinn svo langur að hér er greini-
lega um yfirlýsingu að ræða frá 
ráðherranum sem þýðir: 

Það segir mér enginn fyrir verk-
um. Ég geri það sem mér sýnist. 
Þegar mér sýnist.  Valdhroki er 
auðvitað birtingarform MJÖG 
slæmrar minnimáttarkenndar.

Á meðan bíður fátæk og landlaus 
kona með kornabarn á höndum 
eftir því að frétta af örlögum eigin-
manns síns.

FIMMTUDAGUR, 7. ÁGÚST.

Enginn er ómissandi
Forsætisráðherranum okkar fell-
ur aldrei verk úr hendi. Núna er 
hann á leiðinni í opinbera heim-
sókn til Albaníu og Grikklands en 
fólk í þessum löndum hefur lengi 
beðið eftir því að fá að sjá forsæt-
isráðherra Íslands.

Hann gerir kannski ekki mikið 
gagn með svona ferðalögum, en 
það er heldur ekki eins og hann sé 
ómissandi hérna heima.

Prívat og persónulega er ég 
hjartanlega sammála honum um 
að best sé þegar stjórnmálamenn 
gera sem allra minnst. Og úr því 
að ekkert þarf að gera í kreppu er 
örugglega engin þörf fyrir stjórn-
málamenn í góðæri. 

Ergo – það er engin þörf fyrir 
stjórnmálamenn – sem er grund-
vallarskoðun okkar sem erum hóf-
samir anarkistar. Gaman að við 
Geir skulum þó vera sammála um 
eitthvað.

Enn ein sönnun þess að stjórn-
málamönnum tekst best upp þegar 
þeir gera ekki neitt er sú að nú er 
Samfylkingin rokin upp í 47% 
fylgi í Reykjavík samkvæmt skoð-
anakönnum Stöðvar 2. 

Menn eru greinilega fljótir að 
gleyma Ingibjörgu.

Hóflegt og heildstætt fyllerí

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar

(fyrir utan minniháttar líkamsárásir og nauðganir) 
Í dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá því þegar merking orða fer í sumarfrí og fyllerí verða „áfallalaus“, vímuefnaneysla 
„hófleg“ og líkamsárásir „minniháttar“. Einnig er spáð í framlög fólks til þjóðfélagsins og bent á endanlegar sannanir fyrir ágæti 
stjórnleysis.



Við eigum eins árs afmæli í dag!

Sérverslun vélhjólafólks
Laugavegi 168, gengið inn frá Nóatúni ::: Sími 511 2121

Bjóðum öllu mótorhjólafólki að koma
til okkar í dag milli 12 og 16. Við bjóðum
upp á afmælisköku, vöfflur og kaffi.

15 % afmælisafsláttur af öllum vörum
í versluninni alla næstu viku.

Opnunartími: Alla virka daga 12–18 ::: Laugardaga 12–16 



ÚTSALA -30% ÚTSALA -50

HÚSASMIÐJA

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

25%
afsláttur

af öllum
garðhúsgögnum

30%
afsláttur

af allri
viðarvörn

25-80%
afsláttur

af öllum 
flísum

Gólfborð
27x134
54600

Vatnsklæðning
20x110
51100

Vatnsklæðning kúpt
21x110
50933/36

Pallaefni bandsagað
21x120
622700

Mótatimbur
25x150
3118-3133

Panill hvítur
12x88
57300

RÝMINGARSALA
Í TIMBURSÖLUNNI SÚÐARVOGI

180 x 180 sm
603400

Skjólgirðingar
í miklu úrvali

OPIÐ
laugardag

9 - 16

180 x 80/95 sm
603300

Allt að

50%
afsláttur

af heilum
búntum m.a.

180 x 80 sm
603290

1.990 2.890 11.590



0% ÚTSALA -80% ÚTSALA

30%
afsláttur

af öllum 
ljósum

ANÚTSALA

30%
afsláttur

af öllum 
búsáhöldum

Ný endurbætt 
utanhússmálning
frá Húsasmiðjunni 
á steinsteypta fleti, 
sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður 
með gott veðrunarþol.

3.999
8.995

10 ltr
7207040-6

10 ltr. Verkfæra-
sett
höggborvél
650W, stingsög 
650W, juðari 
180W, búkki
5244908

Hleðsluborvél Hitachi
12V, 3 rafhlöður og ljós.
5247480

12.999
23.995

3 rafhlöður

30%
afsláttur

af öllum
útivistarfatnaði

5.999
7.995

Álstigi/trappa
3x8 þrepa. Stigi 4.90 m, 
trappa 2.10 m.
5079100

11.999
17.998
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Hafið þið hist áður? Hvað vitið þið 
hvort um annað?
Ragnhildur: Nei, við höfum aldrei 
hist.
Maríus: Ég hef séð þig einhvern 
tímann en aldrei talað við þig.
Ragnhildur: Ég veit að maðurinn 
syngur.
Maríus: Og ég veit að þú ert blaða-
maður.
Ragnhildur: Þú ert náttúrlega 
miklu yngri en ég. Ég hef verið 
hætt að djamma þegar þú varst að 
byrja. Varstu fæddur þegar sam-
tökin voru stofnuð?
Maríus: Já, en ég var mjög lítill.

Snúum okkur að Hinsegin 
dögum sem nú eru haldnir í tíunda 
sinn. Hvaða þýðingu hefur svona 
hátíð?
Ragnhildur: Mér finnst þetta 
skipta rosalega miklu máli. Þetta 
er orðin einhver mesta hátíðin í 
bænum og á mínu heimili er þetta 
þjóðhátíð. Ég og konan mín eigum 
tvær sjö ára stelpur. Þær kalla 
daginn regnbogadaginn og líta á 
þetta sem dag þessarar fjölskyldu. 
Fyrir utan svo mikilvægið fyrir 
homma og lesbíur almennt. 
Maríus: Ég er sammála. Það er 
líka svo gaman að á Íslandi skuli 
þetta hafa þróast í karnival fyrir 
alla. Svoleiðis er það ekki alls stað-
ar. Til dæmis í Berlín er þetta 
frekar lokuð skemmtun sem er 
lítið sótt af öðrum en hommum og 
lesbíum. 

Fordómarnir fara minnkandi
Finnst ykkur margt hafa breyst frá 
því þið komuð út úr skápnum? 
Hvað með fordóma finnið þið 
mikið fyrir þeim? Getið þið nefnt 
einhverjar mýtur um samkyn-
hneigð sem fara í taugarnar á 
ykkur? 
Ragnhildur: Það hefur mikið 
breyst. Ég gekk í samtökin þegar 
þau voru ársgömul. Þá var ég 19 
ára og það var enginn sýnileiki og 
ekki neitt. Þetta var ofsalega lítið 
og lokað samfélag en svo sá maður 
fljótlega að þetta var stærri heim-
ur. En það var hvergi nokkurs 
staðar minnst á homma og hvað þá 
lesbíur í fjölmiðlum eða neins 
staðar. Nema kannski einstaka 
umfjöllun um kynvillinga. Það 
mátti ekki einu sinni auglýsa sam-
komurnar okkar. Það hefur orðið 
algjör bylting.
Maríus: Þegar ég kem út þá er 
svona aðeins farið að hýrna til. En 
ég man eftir sögum frá strákum 
sem voru aðeins eldri en ég. Þeir 
fengu ekki að fara inn á vinsæla 
skemmtistaði ef dyraverðirnir 
vissu að þeir væru hommar og 
stundum var þeim hleypt inn og 
beðið þar til þeir fóru að kyssast á 
dansgólfinu og þá komu dyraverð-
irnir og lömdu þá í buff í bak-
herberginu. 
Ragnhildur: Hommarnir hafa allt-
af fengið harðari viðbrögð. Það 
hefur verið gengið í skrokk á þeim 
meðan stelpurnar eru meira látn-
ar í friði sem er bæði til góðs og 
ills. Það var að sumu leyti auð-
veldara fyrir stelpur að koma út 
úr skápnum með þetta en að sama 
skapi líka auðveldara fyrir þær að 
vera bara inni í skápnum sem er 
ekkert æskilegt. Lesbíur hafa allt-
af ógnað karlveldinu miklu minna 
en hommarnir. Þær eru auðvitað 
til vandræða en ekki eins skelfi-
legar og hommarnir. Maður heyrir 
oft miklar lýsingar fólks sem er 
með fordóma og þeir beinast yfir-
leitt gegn hommum. það var mín 
huggun þegar ég var 17 eða 18 ára 
að ég væri þó ekki hommi. Nógu 
slæmt var að vera lesbía. 
Maríus: Nú er ég búinn að búa 
lengi erlendis og þegar ég kem 
heim núna sé ég mikinn mun. Sam-
kynhneigð er orðin næstum því 
svona „comercial“. Ég meina það 
ekki endilega neikvætt en þetta er 
komið upp á yfirborðið og að sjálf-
sögðu hlýtur það að vera hollara 

fyrir samfélagið alveg sama hvaða 
skoðanir fólk hefur. 
Ragnhildur: Ég verð lítið vör við 
fordóma núna. Ég hafði svolitlar 
áhyggjur af því að dætrum mínum 
yrði strítt í skóla en það hefur 
aldrei verið neitt, neitt. Krakkar 
eru svo opnir og það er greinilega 
ekki verið, á nokkru heimili í 
kringum okkur, að innræta þeim 
einhverja fordóma. 
Maríus: Svo er líka spurning hvort 
það eru ekki fordómar í gangi út 
af ýmsu öðru líka.
Ragnhildur: Jú, jú. Og svo má ekki 
gleyma því að oft er maður með 
fordóma gagnvart sjálfum sér. Við 
erum bara afsprengi okkar þjóð-
félags. Ég var rosalega lengi að 
komast yfir alla mína homma-
fóbíu. Ég var bara alin upp eins og 
hver önnur stelpa á landinu með 
öllum þeim kolröngu skilaboðum 
sem fólust í umhverfinu þannig að 

það tók mig svolítinn tíma að kom-
ast yfir það og bara sætta mig við 
að ég væri lesbía. 
Maríus: Já ég segi það sama. Það 
lítur kannski ekki þannig út en það 
er þannig inn á við. Fólk þarf allt-
af að vinna í sjálfu sér og læra 
fyrst og fremst að bera virðingu 
fyrir sjálfu sér. Það er svolítið 
mikið að ætlast til að allt þjóðfé-
lagið beri virðingu fyrir þér ef þú 
gerir það ekki sjálfur. 
Ragnhildur: En með mýturnar. 
Eru ekki allir hommar mjög laus-
látir og lesbíur flytja saman á öðru 
deiti og fara að halda heimili? 
Maríus: Klisjurnar eru til en fólk 
verður líka að hafa einhvern smá 
húmor fyrir sjálfu sér og hvert 
öðru. 

Fyrirmyndir skipta máli
Hollywood-stjarnan Lindsay 
Lohan á kærustu núna. Pressan 

vestra heldur jafnvel að þessar 
fréttir af Lohan geti komið af stað 
einhvers konar lesbíubylgju. Hvað 
finnst ykkur um þetta, getur sam-
kynhneigð komist í tísku?
Ragnhildur: Að sjálfsögðu getur 
svona kannski ýtt undir að stelp-
ur verði öruggari með sig og þori 
að koma út úr skápnum en sam-
kynhneigð smitast ekki og verður 
ekki að neinum faraldri. Það er 
sko alveg á hreinu. 
Maríus: Þetta hefur alveg farið 
fram hjá mér.
Ragnhildur: Þú lest náttúrlega 
ekkert um stelpurnar. Ég veit 
ekki hvort svona kjaftasögur hafa 
einhver áhrif. Það sem skiptir 
máli er flottar fyrirmyndir sem 
standa við það sem þær eru. 
Þegar ég var að alast upp þá var 
hvergi hægt að benda á neinar 
lesbískar fyrirmyndir. Það voru 
kannski tveir hommar þekktir í 

bænum en annað sá maður ekki. 
Auðvitað skiptir allt svona máli. 
Það er alveg óþolandi að alast upp 
við það að í hverri einustu þvotta-
efnisauglýsingu sé sýnt ham-
ingjusamt par af gagnstæðu kyni 
og sjá aldrei aðra möguleika. 
Maríus: Þá erum við komin að því 
sama og við vorum að tala um 
áðan. Þetta er ekki tekið alvar-
lega og það er það sem er svo 
óréttlátt. „Lindsay Lohan er bara 
að leika sér,“ segir fólk en ef þetta 
væri strákur þá væri hann hommi 
að eilífu alveg sama þótt hann 
giftist tíu konum og eignaðist 200 
börn.  
Ragnhildur: Stelpur mega „prófa“ 
að vera lesbíur en ekki strákar. 
Maríus: Nei, þá er þetta bara 
búið. 
Ragnhildur: Og um leið er þetta 
líka óþolandi. Það er eins og það 
sé ekki tekið alvarlega sem stelp-
ur gera. Það að vera lesbía er ekki 
tekið alvarlega. 
Maríus: Já, kannski hefur við-
horfið ekki breyst svo mikið. Við-
brögðin við hommum og lesbíum 
eru enn mjög ólík þótt hommar 
séu kannski ekki lengur lamdir 
niðri í bæ. Um stelpurnar er bara 
sagt að þær séu góðar vinkonur 
og það er ekkert vandamál.

Fengju frú Vigdísi með 
Að lokum, ef þið ættuð í samein-
ingu að sjá um einn vagn í gleði-
göngunni hvernig yrði hann þá 
skreyttur og hvaða fimm þekktu 
einstaklinga mynduð þið fá til að 
standa á vagninum?
Ragnhildur: Í fyrsta lagi þá mynd-
ir þú sjá um músíkina. Ég ætla 
ekki að reyna að syngja, við 
getum afgreitt það strax. 
Maríus: Hvernig viltu skreyta 
vagninn?
Ragnhildur: Talandi um klisjur - á 
homminn ekki að sjá um skreyt-
ingarnar. Mér finnst það alveg 
rakið. Ég skal sjá um trukkinn! 
Maríus: Ertu með meirapróf?
Ragnhildur: Nei. Ég veit - ég er 
ömurleg trukkalessa. 
Maríus: Þá erum við í vandræð-
um. En, já, fræga fólkið …
Ragnhildur: Gerum þetta í réttri 
röð, við verðum að ákveða þema 
áður en við förum að troða ein-
hverju fólki upp á pall. Við gætum 
haft kirkjulegt þema.
Maríus: Eða íslenskt þema. Hvað 
með svona „samkynhneigð í gegn-
um tíðina“ þema?
Ragnhildur: Mér dettur ekkert í 
hug. Það er eins gott að ég er ekki 
að skipuleggja þessa göngu. 
Maríus: Höfum þetta bara sam-
kynhneigð í gegnum tíðina. En 
hvaða fólk eigum við að fá. 
Hmm… Ég myndi vilja fá Vigdísi 
Finnbogadóttur. 
Ragnhildur: Ókei flott, einn stuðn-
ingsmaður þar. 
Maríus: Já, og Lindsey Lohan auð-
vitað, með kærustuna. 
Ragnhildur: Og Jodie Foster. En 
þurfum við ekki einn karlmann?
Maríus: Jú, einhvern svolítið 
sætan.
Ragnhildur: Hver er sætur? Og 
þarf hann þá ekki að vera sætur í 
sögulegu samhengi? Jón Sigurðs-
son er klassískur.
Maríus: Sesar kannski …
Ragnhildur: Finndu nú einn 
sætan á lífi? Ert þú nokkuð einn 
af þeim sem eru að vonast til að 
Tom Cruise sé hommi?
Maríus: Það eru allir að vonast til 
þess. 
Ragnhildur: Hvernig ætlarðu svo 
að skreyta þetta. Byrja bara á 
torfbænum og enda á ljósagólf-
inu? 
Maríus: Bíddu, ég er enn að 
hugsa um einhvern sætan karl-
mann. Einhvern svona grískan 
guð.
Ragnhildur: Erum við að tala um 
olíuborið grískt goð? 
Maríus: Nei, ég er kominn með 
þetta. Fáum Russell Crowe. Með 
því skilyrði að hann verði í 
Gladiator-búningnum sínum. 
Ragnhildur: Samþykkt!

Á RÖKSTÓLUM

Fordómarnir eru á undanhaldi
Maríus Sverrisson og Ragnhildur Sverrisdóttir eru ekki systkini þótt þau beri sama föðurnafnið. Þau eru hins vegar systkini 
í baráttunni fyrir bættum réttindum samkynhneigðra og láta sig ekki vanta í gleðigönguna í dag. Þórgunnur Oddsdóttir settist 
með þeim á rökstóla og ræddi um Hinsegin daga, Lindsay Lohan og hómófóbíuna lífseigu.

GLÖÐ OG HÝR Ragnhildur og Maríus eru sammála um að það megi vel hlæja að staðalímyndum um samkynhneigð og stundum 
sé jafnvel einhver fótur fyrir þeim. Það kemur Ragnhildi til dæmis ekkert á óvart að Maríus sé hrifinn af Judy Garland. Sjálf vill 
hún hins vegar ekki kannast við að vera nein trukkalessa enda ekki einu sinni með meirapróf.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Það er alveg óþolandi að alast upp við það að í hverri ein-
ustu þvottaefnissauglýsingu sé sýnt hamingjusamt par af 
gagnstæðu kyni og sjá aldrei aðra möguleika.



Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti

HÁFAR

ÚTVÖRP

BÍLTÆKI

HLJÓMBORÐ

BÍLHÁTALARAR

BÍLMAGNARAR

HEYRNARTÓL

HÁTALARAR

FERÐATÆKI
DVD SPILARAR

MP3 SPILARAR

MAGNARAR

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

UPPÞVOTTAVÉLARHRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR

ÍSSKÁPARRYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

Panasonic 32” sjónvarp – Verð áður kr. 119.995 – Nú kr. 79.995
Pottar og pönnur með 25% afslætti
Brauðristar, kaffivélar, sléttujárn, hárblásarar og fleira frá kr. 995
Þvottavélar og þurrkarar með miklum afslætti
Philips sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Örbylgjuofnar – Verð frá kr. 5.995

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

Opið á laugardögum 10–16

FRYSTIKISTUR
ÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI
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K
ínverjar hafa klætt höfuðborg sína, Peking, í 
nýjan og glæsilegan búning fyrir Ólympíuleik-
ana sem hófust í gær. Má í raun segja að borgin 
sé í sannkölluðum Öskubuskukjól enda vart 

skít ugan blett að finna á útliti borgarinnar og þar sem 
sullast hefur yfir kjólinn hafa Kínverjar breitt yfir svo ekki 
sjáist. Litadýrðin er áberandi og erlendir ferðamenn hafa 
heillast af útliti borgarinnar. Mannmergðin er mikil og 
áhugi heimamanna á leikunum er að mörgu leyti meiri en 
hjá hinum erlendu gestum. Vilhelm Gunnarsson, ljósmynd-
ari Fréttablaðsins, hefur skoðað nágrenni Ólympíusvæð-
isins undanfarna daga og myndað það sem helst hefur 
vakið athygli hans í umhverfinu.

Peking komin í
Öskubuskukjól

Í FANGI MÖMMU Ekki eru allir háir í loftinu sem fylgjast með fjörinu í Peking.

VÖRUSKIPTI „Ef ég læt þig fá tvö svona get ég þá fengið eitt svona?“ Gestir leikanna 
skiptast á nælum og minjagripum frá Ólympíuleikunum í gegnum tíðina. 

SUNDHÖLLIN Mótssvæðið er einkar glæsilegt og byggingarnar hver annarri skrautlegri. Þessi er kölluð Water 
Cube og hýsir sundhöllina. 

ALLIR Í RÖÐ Sjálfboðaliðarnir sem hjálpa til við Ólympíuleikana eru um 400.000 tals-
ins eða talsvert fleiri en allir Íslendingar. Þeir hafa næg verkefni og hjálpa til við allt.

Á RÚNTINUM Þótt borgin sé komin í hátíðarbúning ferðast íbúarnir enn á sinn gamla 
máta. Þessi fjölskylda var hress þegar hún þeystist fram hjá ljósmyndara.

GLÆSILEG SETNINGARATHÖFN Mikið var um dýrðir á setningarathöfninni í gær og voru íslensku keppendurnir landi og þjóð til 
sóma. Örn Arnarson lenti í smá vandræðum með með fánann en það kom þó ekki að sök. 



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

Freyr Franksson á flottan húsbíl af gerðinni 
Mercedes Benz Unimog sem endist vel.

„Ég rakst á þennan bíl á bílasölu fyrir fjórtán árum. 
Hann er af árgerð 1957 en tikkar alltaf. Hann var í 
góðum höndum áður en ég fékk hann og ég hef haldið 
honum við,“ segir Freyr, inntur eftir sögu bílsins. 
„Þetta er grófur bíll og ein og ein rispa gefur honum 
bara sál og karakter. Það eru nokkrir svona bílar á 
landinu og við eigendurnir förum á þeim í Þórsmörk 
einu sinni á ári. Þessi er með þeim elstu. Hann var 
mikið notaður í að ferja hjól fyrir fjallahjólaklúbb-
inn svo hann hefur farið víða. Það stoppar ekkert 
þennan bíl. Hann er með gormafjöðrun allan hring-
inn, hægt að læsa öllum drifum og hann er í alla staði 
öruggur.“ 

Bíllinn er hinn huggulegasti að innan, meira að 
segja með rúllugardínum. „Það var búið að innrétta 
bílinn þegar ég fékk hann og setja panel í loftið. Það 

eina sem ég gerði var að endurnýja sætin,“ lýsir 
Freyr. „Við strákarnir förum á honum í veiðiferð á 
Arnarvatnsheiði árlega. Við getum setið kringum 
borð í bílnum og svo sofið í honum fjórir með því að 
fella borðið niður. Þetta er framúrstefnubíll miðað 
við árgerðina. Hálfgert verkfræðiundur. Ég er líka 
svo lánsamur að hafa fengið það uppeldi að þurfa 
ekki endilega að eignast allt nýtt heldur njóta þess 
sem ég á og fara vel með það.“

Unimog er upphaflega herbíll. Freyr segir hann 
líka notaðan víða í landbúnaðarvinnu enda hægt að 
tengja allt við hann, meira að segja snjótönn. „Þetta 
er svona hraðskreið vinnuvél,“ segir hann hlæjandi. 
„Kraftmikill? Upphaflega var hann 80 hestöfl en er 
orðinn um 200 núna. Samt keyri ég hann ekki hraðar 
en á 80. Sumir furða sig á því að ég nenni að hlunkast 
áfram á trukki í stað þess að líða áfram í þægindum 
en mér finnst það ákveðin stemning.“

gun@frettabladid.is

Hraðskreið vinnuvél
„Það stoppar ekkert þennan bíl,“ segir Freyr um gamla Unimoginn sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ENDALAUS GLEÐI
Gleðiganga Hinsegin daga 
fer fram í dag og um að gera 
fyrir alla að fara í bæinn og sýna 
stuðning sinn í verki. Auk þess 
sem það er hin besta skemmtun 
að skoða litríka búningana.
TÍSKA 4

VIÐHALD OG VARAHLUTIR
Þegar kaupa á notaðan bíl skiptir 
máli að vita hver meðalending 
mismunandi bílhluta er. Upp-
lýsingar um það er að finna 
á vef Umferðarstofu 
og hægt er að skoða 
nákvæman athugunarlista 
vegna bílakaupa á vef FÍB.
BÍLAR 2

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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Nú þegar aðgangur að lánsfé 
er af skornum skammti og 
minna er um að fólk kaupi nýja 
bíla fara margir að renna hýru 
auga til hinna notuðu og þá er 
að ýmsu að hyggja.

Við kaup á notuðum bíl skiptir 
meðalending hinna ýmsu bílhluta 
miklu máli. Þótt ending þeirra sé 
ólík og viðhalds- og rekstrar-
kostnaður mismunandi eftir bíl-
gerð og fyrri eigendum er gott að 
hafa einhverja viðmiðun. 

„Viti fólk hver meðallíftími bíl-
hluta er má gera sér grein fyrir 
viðhaldsþörf og kostnaði í ljósi 
aldurs bílsins og eins hvort um er 
að ræða eðlilegt eða óeðlilegt 
slit,“ segir Kristófer Ágúst Krist-
ófersson, verkefnastjóri tækni-
mála ökutækja hjá Umferðar-
stofu. 

Hann segir rannsóknir hafa 
verið gerðar á endingu bílhluta 
miðað við það hvenær skipt var 
um þá og gefa þær meðal annars 
til kynna að aðalljósaperur bili 
eftir um 20.000 kílómetra akstur, 
hemlaborðar og hemlaklossar 
eftir um 40.000 kílómetra, útblást-
urskerfi eftir álíka mikinn akst-
ur, tímareim eftir um 70.000 kíló-
metra, kúpling eftir um 100.000 
kílómetra og rafgeymir eftir 3-5 
ár en rafmagnsbilun er eitt af því 
sem getur verið dýrt að gera við 
að sögn Kristófers. „Ég vil þó 
benda á að allur gangur getur 
verið á því hvenær hlutir bila og 
fer það mikið eftir bíltegund.“ 
Kristófer segir þó hægt að nálg-
ast frekari viðmiðanir á vef 
Umferðarstofu. 

„Einstakir bílhlutar, eins og 
kúpling og bremsur, geta síðan 
verið skemmdir þó svo að ekki 
sjáist neitt á ytra byrði bifreiðar-
innar. Þá er gott að taka rúnt og 
finna hvernig bifreiðin er í akstri. 

Eins er skynsamlegt að skoða 
nákvæman athugunarlista vegna 
bílakaupa sem má finna á vef 
FÍB,“ segir Kristófer.

„Ég mæli síðan hiklaust með 
ástandsskoðun á skoðunarstofu 
eða löggiltu verkstæði en þar vita 
menn hvaða hluti þarf að yfir-
fara.“ Kristófer segir árlega aðal-
skoðun mjög góða en að hún mið-
ist við það að athuga hvort bíllinn 
sé öruggur og ökuhæfur. 

„Hún segir því ekkert um 
ástand vélar, gírkassa, sjálfskipt-
ingar eða annars vélræns búnað-
ar.“ Kristófer segir smurbókina 
vera mjög mikilvæga og gefa 
góða vísbendingu um hvort vel 
hafi verið hirt um bíllinn.

vera@frettabladid.is

Vert að huga að endingu 
einstakra bílhluta 

Kristófer Ágúst Kristófersson hjá Umferðarstofu mælir eindregið með því að fólk láti 
skoða notaða bíla og yfirfara hina ýmsu bílhluta.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ford mun afhjúpa nýjan Ford Ka á bílasýningunni í París nú í 
október. Það eru tímamót enda ljóst að um leið og þörfin fyrir 
sparneytni eykst verður bíll eins Ka þeim mun nauðsynlegri.

Subaru frumsýnir tvær nýjar 
útgáfur af Impreza. Sú þriðja 
er væntanleg innan sex mán-
aða.

Subaru ætlar sér að skora þrennu 
með þremur nýjum útgáfum af 
Impreza á næstu mánuðum. Tvær 
hafa nú þegar litið dagsins ljós en 
þær voru frumsýndar á bílasýn-
ingunni í London. Útgáfurnar sem 
um ræðir eru Impreza WRX-S og 
Impreza WRX STI. Báðr útgáfur 
hafa verið yfirfarnar og uppfærð-
ar af Prodrive og eins og gefur að 
skilja skilar það sér í auknum 
afköstum og ýmsum útlitsbreyt-
ingum.

Áætlað er að bílarnir komi á 
götuna í september en þeir hörð-
ustu verða að bíða lengur eftir 
Impreza WRX STI 380S hug-
myndabílnum. Vélin í 380S er gjör-
samlega endurhönnuð af Prodrive 
og mun hún koma til með að skila 
um 380 hestöflum. Pústkerfinu, 
undirvagninum og fjöðruninni 
hefur einnig verið breytt af Pro-
drive svo með sanni mætti segja 
að um nýjan bíl sé að ræða.

Slæmu fréttirnar eru að S380 
kemur einungis hugsanlega út 
eftir sex mánuði ef áhugi er mik-
ill. Þá verður að sérpanta bílinn og 
eitthvað kemur það til meða að 
kosta. En það kostar ekkert að láta 
sig dreyma.

-tg

Nýjar       
Imprezur

Subaru Impreza WRX STI hefur verið 
yfirfarinn af Prodrive og skilar vélin nú 
325 hestöflum.

Með því að vita hver meðallíftími 
bílhluta er má gera sér grein fyrir við-

haldsþörf í ljósi aldurs bílsins.

BÍLALEIGUBÍLAR

SUMARHÚS Í DANMÖRKU

Sumarhús
Útvegum sumarhús í 
Danmörku af öllum stærðum

Fjölbreyttar upplýsingar á
www.fylkir.is

LALANDIA -  Rødby
Lágmarksleiga 2 dagar.

LALANDIA -  Billund
Nýtt frábært orlofshúsahverfi 

rétt við Legoland.

Ódýrari  bílaleigubílar 
fyrir Íslendinga.
Bílar frá dkr. 1.975.- pr. viku. 

Innifalið í verði;
ótakmarkaður akstur, allar 
tryggingar, engin sjálfsábyrgð.
( Afgr.gjöld á flugvöllum).

Höfum allar stærðir bíla, 5 – 7 
manna og minibus 9 manna og
rútur með eða án bílstjóra.

Málningarvörur ehf.   |   Lágmúla 9   |   Sími: 581 4200   |   malning@malningarvorur.is   |   www.malningarvorur.is  

Hjá Málningarvörum ehf – áður Gísli Jónsson ehf –
færðu heimsþekktar bón- og hreinsivörur frá
Concept og Meguiar’s. Komdu og fáðu réttu efnin
og ráðgjöf frá fagmönnum um hvernig þú getur 
gert bílinn hreint og beint skínandi fallegan!

Meistarabón
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Þótt Auður Kjartansdóttir væri 
komin fimm mánuði á leið ark-
aði hún um illfærar skriður til 
heiðurs annarri konu sem fyrir 
150 árum fór þar um að vetri 
til með barn í fanginu og annað 
undir belti.

Síga þurfti á línu niður í fjöru í 
Héðinsfirði, klöngrast þar um 
flughálar klappir í sex tíma og 
fara forvaða í sjó upp að mitti 
áður en klifið var upp í Hvann-
dali. Allt þetta lagði Auður Kjart-
ansdóttir á sig ásamt 25 öðrum, 
meðal annars til að minnast afreks 
Guðrúnar Þórarinsdóttur, hús-
freyju í Hvanndölum, árið 1859. 
Eldurinn hafði slokknað á bænum 
og bóndinn var á hákarlaveiðum. 
Guðrún gekk um Hvanndalaskrið-
urnar að Vík í Héðinsfirði að 
sækja eld, bálólétt og bar yngsta 
barnið sitt en skildi tvö eftir 
heima. Hún komst á báti til baka. 

Auður segir þessa leið afar 
ógreiðfæra. „Þetta var töluvert 
ævintýri en þarna er stórfengleg 
náttúra og það var ólýsanlega fal-
legt að vera innan um þarann í 
sólinni og vaða sjó við nyrstu odda 
Íslands,“ segir hún brosandi Hún 
er leiðsögumaður og ferðin í 
Hvanndali var liður í fjögurra 
daga göngu á vegum Ferðafélags 
Íslands. „Fyrsta daginn gengum 
við frá Siglufirði á Illviðrahnjúk í 
blíðskaparveðri og enduðum á 
Strákum,“ byrjar Auður ferðalýs-

ingu í fáum dráttum. „Næsta dag 
var siglt á Siglunes og gengið 

þaðan í Héðinsfjörð, um Nesdal 
og Pútuskarð sem margir telja 
ófært. Síðan var Hvanndalur 
heimsóttur eins og áður er lýst. 
Þar má sjá rústir eins afskekkt-
asta býlis á Íslandi er fór í eyði 
1896 og austan þess er Hvann-
dalabjarg, 780 m, hæsta stand-
berg í heimi sem rís beint úr sjó. 
Síðasta dagleiðin var yfir í Foss-
dal í Ólafsfirði.“  En var Auður 
ekkert komin að fótum fram? 
„Nei, alls ekki. Ég vissi að ég gæti 
hætt eftir fyrsta daginn og líka 
annan en mér leið svo vel að ég 
vildi halda áfram.“

gun@frettabladid.is

Ólétt um illfærar skriður

Klöngrast um flughálar klappir í 
Hvanndalaskriðum við austanverðan 
Héðinsfjörð.

Auður er reyndur leiðsögumaður og mikil fjallageit. MYND/PÁLL GUÐMUNDSSON

Gönguferðir eru oft vinsælar meðal hópa. Vesturferðir geta séð um skipu-
lagningu gönguferðar gönguhóps þíns um Vesturland. www.vesturferdir.is

í dag klukkan 13.00 á
Kvartmílubrautinni Kapelluhrauni.

www.kvartmila.iswww.kvartmila.is

Eftir fl ug til Frankfurt hefst ferðin í stórborginni Frankfurt 
sem oft er kölluð “Mainhattan“ sökum hárra skýjakljúfa í 
miðborginni.  Við gistum 3 nætur í Mörfelden sem er lítill 
bær rétt fyrir utan Frankfurt.  Förum í skoðunarferðir m.a. í 
Hessenpark. Menningar og fræðslugarð sem sýnir mikið af 
gömlum þýskum bindihúsum.  Síðan förum við í dagsferð 
til Rothenburg ob der Tauber, en þessi litla borg er með 
heillegasta borgarmúr Þýskalands frá miðöldum og er allur 
miðbærinn í gömlum stíl. Eftir skemmtilega daga er haldið 
áfram í Rínardalinn til Rüdesheim, þar sem farið er í siglingu 
eftir Rín til Koblenz og þaðan ekið til Zell, fallegur vínbær 
við ána Mósel. Farið verður í áhugaverðar skoðunarferðir til 
Bernkastel og Trier, sem er elsta borg Þýskalands. Svæðið 
við Mósel er einstaklega fallegt á þessum árstíma, upp-
skerutíminn að ganga í garð og munum við bregða okkur í 
vínsmökkun.

Upplýsingar í síma 898-2468 
Allir velkomnir!

Ferðaklúbburinn FlækjufóturFerðaklúbburinn Flækjufótur
 í samvinnu við Bændaferðir í samvinnu við Bændaferðir

Frankfurt – Rothenburg – MoselFrankfurt – Rothenburg – Mosel
22. september – 29. September 200822. september – 29. September 2008
Fararstjóri:  Steingrímur GunnarsonFararstjóri:  Steingrímur Gunnarson
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Gucci er næststærsta tískumerki heims og eru 
vörur þess seldar í um 425 verslunum.

Tískuhúsið Gucci hefur verið starfrækt í sjötíu ár og 
var haldið upp á afmæli þess á dögunum. 

Það var Guccio Gucci sem stofnaði fyrirtækið á 
fyrri hluta tuttugustu aldar en hann hannaði sjálfur 
margar af þekktustu vörum fyrirtækisins. Árið 1947 
kynnti Guccio til sögunnar bambushandfangið á 
Gucci-töskurnar sem enn í dag eru eitt af aðals-
merkjum Gucci. Einnig kom hann með röndótta 
grófofna beltið og rúskinnsmokkasínurnar með stál-
bitanum.

Guccio lést árið 1953 en þá tók Aldo sonur hans við 
stjórnandahlutverki fyrirtækisins. Hann kom fyrir-
tækinu á alþjóðlegan markað og opnaði búðir í Lond-
on, París og New York. Í dag er Gucci söluhæsta 

tískufyrirtæki Ítalíu og næststærsta tísk-
umerki heims. Vörur þess eru seldar í 

um 425 verslunum um 
heim allan.

- mþþ

Hinsegin dagar standa nú yfir í Reykjavík. Há-
punktur hátíðarinnar er án efa gleðigangan sem 
verður nú í dag.

Mikill spenningur er oft fyrir gleðigöngunni og þá 
aðallega þeim búningum sem þar ber fyrir augu. 
Leyndin er mikil og vilja fæstir þátttakendur gefa 
upp hvernig búningurinn verður. Eitt er víst að 
gangan mun gleðja augað og skemmta ungum sem 
öldnum.En gleðigangan er ekki einungis þekkt fyrir 
litríka og skemmtilega búninga heldur einnig 
fjölbreytta hópa sem þar koma fram.

Meðal hópa sem koma fram eru ungliðar Samtak-
anna 78. Þetta eru krakkar á aldrinum 14-20 ára sem 
hafa notið góðs af starfsemi Hinsegin daga og 
gleðigöngunnar. „Við verðum með bíl og öll saman á 
pallinum, um tuttugu manns. Þemað hjá okkur í ár 
er  árið 1978, í tilefni af 30 ára afmæli samtakanna, 
og verðum við öll klædd eftir því,“ segir Guðmund-
ur Smári Veigarsson, einn af umsjónarmönnum 
ungliðanna. 

Litadýrðin birtist ekki aðeins í mismunandi 
búningum heldur einnig í þjóðernum. Natthawat, 
eða Vat eins og hann er kallaður, mun verða með 
afar skemmtilegt atriði og búning. „Við verðum 
nítján saman á pallinum með atriði og í flottum 
búningum. Þeir eru mjög skrautlegir. Til að sjá 
atriðið verður fólk bara að koma,“ segir Vat 
hlæjandi. „Við erum að æfa atriðið á fullu núna svo 
allt verði tilbúið í göngunni. Undirbúningurinn er 
búinn að vera mikill og einstaklega skemmtilegur.“

Hópur hinsegin foreldra mun einnig koma fram í 
göngunni ásamt börnum sínum. „Við erum hátt í 
sextíu manns sem tökum þátt í þessu. Við verðum í 
göngunni syngjandi barnalög og munum hafa það 
gaman. Eldri börnin verða á hjólum og síðan koma 
barnavagnar og óléttar konur,“ segir Guðrún 
Óskarsdóttir, þátttakandi í göngunni. „Við verðum 
öll í búningum þar sem á stendur: Stolt fjölskylda. 
Framan á bolunum verður síðan mynd af tveimur 
konum með eitt barn eða tveimur körlum með eitt 

barn. Stemningin er ótrúlega góð fyrir göngunni og 
hlökkum við mikið til,“ segir Guðrún spennt fyrir 
laugardeginum.

Gleðigangan leggur af stað frá Hlemmi klukkan 
14.00 og eru allir hvattir til að mæta, sjá flottu 
búningana og taka þátt í þessari frábæru stemningu.

 sigridur@frettabladid.is

Fjölbreytnin í fyrirrúmi

Guðmundur Smári Egilsson er einn af umsjónarmönnum ung-
liðanna. Þemað hjá þeim í göngunni verður árið 1978.

FRÉTTABLAÐIÐA/GVA

Guðrún Óskarsdóttir segir að þátttaka meðal hinsegin foreldra 
og barna þeirra sé mjög góð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stígvél geta komið að góðum notum í hinu óútreiknanlega 
veðri hér á landi. Á mörgum stöðum eru til flott og litrík stígvél 
sem gera mikið fyrir heildarútlitið.

Atriðið hjá Vat verður í aust-
urlenskum stíl. Undirbún-
ingurinn er búinn að vera 
strangur svo allt heppnist á 
laugardaginn.
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Með verslanir 
um allan heim

Fyrirsæta sýnir kventískulínu Gucci fyrir næsta vetur.
NORDICPHOTOS/AFP
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É
g gerði mér lítið fyrir og skellti mér i sumarfrí. Undanfarin 
ár hefur mér ekki tekist það enda alltaf í skóla á veturna og 
þar af leiðandi hef ég unnið eins og skepna á sumrin. En nú er 
öldin önnur.

Ég er á hringferð um landið og hef sagt skilið við sjónvarpið, 
tungusófann, ískápinn, sturtuna, rúmið og önnur nútíma þægindi. Í 
staðinn fæ ég að upplifa óblíða náttúruna í öllum sínum myndum. 

Þegar ferðast er með tjald og fullan bíl af 
farangri verður maður fyrir vissu sjokki að 
hafa ekki öll þægindi við hendina. Í útilegunni 
verður maður bara að bjarga sér.

Ég gekk inn í vegasjoppu eina skammt 
frá Vatnajökli og spurði eins og asni hvort 
til væru ísmolar svo ég gæti kælt bæði mat 
og drykk. Afgreiðslukonan horfði á mig eins 
og ég gengi ekki heill til skógar og rétti mér 
plastpoka. Ég tók við pokanum og spurði aftur 
eins og fífl hvað ég ætti eiginlega að gera við 
hann. Hún benti mér þá að snúa mér við þar 
sem stærsti jökull Evrópu blasti við mér. Þar 

væri nægan ís að finna sem gæti sjálfsagt kælt alla heimsins drykki. 
Þarna kom vankunnátta mín skýrt í ljós og ég fór með skottið á milli 
lappanna upp að jökli.

Þarna hefði ég sannarlega kosið að hafa ísskáp og frysti meðferð-
is því ég er einfaldlega týpan sem kýs þægindi. Mér finnst til dæmis 
mikill munur á því að fara í sturtu heima eða í einhverri sundlaug 
úti í bæ. Undantekningarlaust er enginn kraftur í þessum sturt-
um og hundur liti sjálfsagt ekki við sápunni sem er í boði. Á slíkum 
stundum fæ ég hreinlega tár í augun við að geta ekki stokkið í sturt-
una heima þar sem ég get valið úr sápum og sjampóum og sápað mig 
undir góðri bunu.

Ég er greinilega enginn ferðamaður og 
tjaldið síður en svo minn heimavöllur, 
því þótt það sé stórt og með flottri vinds-

æng kemst það ekki í hálfkvisti við svefn-
herbergið heima. Auðvitað er gaman að fara 

í útilegu, sjá fallega náttúru og 
rekast á ferðamenn sem eru 
sjálfsagt flestir með hugann 

við annað en sjónvarpið og 
sófann sinn. En heima er best.

Sara Óskarsdóttir, starfsmaður 
hjá Iceland travel og einn af eig-
endum Nýlenduvöruverslunar 
Hemma og Valda, fékk stærðar-
innar mynd af hundinum sínum 
í brúðargjöf. Myndin fékk sam-
stundis heiðurssess í stofunni og 
vekur iðulega athygli gesta.

„Þetta kom nú þannig til að 
maðurinn minn, Hermann Fan-
nar Valgarðsson, fór gjarnan með 
hundinn okkar Elvis í heimsókn 
til vinar okkar Ara Magg ljós-
myndara. Ari var með svarthvíta 
mynd af hana uppi á vegg og í 
hvert skipti sem Elvis sá myndina 
trylltist hann,“ segir Sara. Hund-
urinn náði greinilega að vekja at-
hygli ljósmyndarans með látum 
og félagarnir ákváðu að mynda 
hann í gríni. 

„Þeir stilltu honum upp og 
settu meira að segja gel í toppinn 
á honum. Okkur datt þó aldrei í 
hug að Ari myndi gera svona 
mikið úr þessu og varð mjög 
skemmt þegar hann mætti með 
myndina í brúðkaupið okkar.“

Hermann og Sara giftu sig utan-
dyra skammt frá Hafnarfirði 
og höfðu þar smá aðstöðu til að 
geyma gjafirnar. „Við þorðum þó 
ekki að skilja myndina eftir. Hún 
var ein af fáum gjöfum sem við 
tókum með okkur heim í leigubíl 
um nóttina, bílstjóranum til mik-
illar furðu,“ segir hún og hlær. 

Myndin fékk síðan heiðurssess 
í stofunni og segir Sara hundinn 
vera hæstánægðan með hana. 
„Hann er greinilega ekki jafn 
hræddur við sjálfan sig og han-
ann.“ 

Sara segir myndina þó stundum 
þarfnast útskýringa og að fólk átti 
sig ekki alltaf á því að hún sé af 
Elvis. Sara segist líka stundum 
hafa haft það á tilfinningunni að 

fólk haldi að þau hjónin tilbiðji 
hundinn. „Einu sinni lenti Elvis í 
slag við hund í götunni og eigend-
ur nágrannahundsins komu inn 
til að líta á Elvis. Við þeim blasti 
þá þessi risavaxna mynd af hund-
inum og héldu þau örugglega í 
fyrstu að þetta væri einhvers 
konar altari.“ 

Sara er mjög ánægð með mynd-
ina en eftir að hún eignaðist son 
hefur hún velt því fyrir sér að 
semja við Ara um sambærilega 
mynd af honum. „Á meðan við 
vorum barnlaus var hundurinn 
eðlilega aðalnúmerið á heimil-
inu en nú hefur athyglin dreifst,“ 
segir hún kímin.  - ve

Hundurinn hafður uppi á vegg
● Sara Óskarsdóttir státar af nokkuð sérstakri mynd sem vekur iðulega athygli gesta.

Sara hefur það stundum á tilfinningunni að fólk haldi að þau hjónin tilbiðji hundinn 
og þarfnast myndin gjarnan útskýringa.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

● NÝTT VERÐUR GAMALT 
Í HÖNDUM SERGIOS SILVA
Ekki er óalgengt að hönnuðir sækist eftir því að breyta göml-
um hlutum í eitthvað alveg nýtt. Hönnuðurinn Sergio Silva fer 
hins vegar ótroðnar slóðir og leikur sér að því að breyta nýjum 
hlutum í gamalt. Með þessum skemmtilega olíulampa hefur 
þróuninni verið snúið við og ljósaperu er breytt í hlut sem hún 
var upprunalega hönnuð til að leysa af hólmi. 

● Forsíðumynd: Mynd tók Gunnar V. 
Andrésson á vinnustofu Þóreyjar Bergljótar 
Magnúsdóttur. Útgáfufélag: 365 miðlar 
ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 
5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@
frettabladid.is og Emilía Örlygsdóttir emil-
ia@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór 
Steingrímsson s. 517 5439 Útlitshönnuður: 
Kristín Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

Heima er best

Á slíkum stundum 
fæ ég hreinlega tár 
í augun við að geta 
ekki stokkið í 
sturtuna heima þar 
sem ég get valið úr 
sápum og sjampó-
um og sápað mig 
undir góðri bunu.

REIN
Steinsmiðja

Granítborðplötur
Viðarhöfði 1  110 Reykjavík   sími 5667878   fax 5668787   www.rein.is
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Útsalan er hafin

Maja Guðna verður með myndlistasýningu 
meðan á útsölunni stendur.
Maria Svandís Guðnadóttir er uppalin á Seltjarnarnesinu.
Hún hefur málað mikið með olíulitum, vatnslitum og 
pastellitum ásamt því að hafa gert tilraunir til að mála
með ýmsum óhefðbundnum efnum og litum.

www.signature.is

Fiskislóð 45 • 101 Reykjavík • Sími 565 3399 
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-15



● heimili&hönnun

„Það er góður andi í húsinu og 
því fylgir mikil saga. Hér er líka 
góður friður til að vinna en jafn-
framt félagsskapur því við koll-
egarnir hittumst oft í hádeginu. 
Þá spjöllum við um viðfangsefn-
in og lífið,“ segir listakonan Þórey 
Bergljót Magnúsdóttir brosandi 
þegar hún er heimsótt í vinnu-
stofu sína á Korpúlfsstöðum.

Þórey er í daglegu tali nefnd 
Eyja og það er hennar listamanns-
nafn. Hún afmarkar vinnuplássið 
sitt með trönum og litaborði nærri 
glugganum en á bak við er krútt-
leg setustofa. „Stundum kem ég 
hér inn og fer að mála en aðra 
daga byrja ég á að hella upp á 
kaffi, setjast í sófann og líta í bók 
eða tímarit,“ segir hún og bætir 
við: „Mér finnst líka voða gott að 
hafa hundinn minn að sniglast hér 
í kringum mig.“ 

Hekla Björk Guðmundsdóttir 
hefur líka félagsskap í sinni fal-
legu vinnustofu því börnin hennar 
Jökull og Nótt fylgja henni þessa 
dagana. Hún fæst bæði við mál-
verk og skúlptúr eins og Eyja og er 
hugfangin af lundanum og íslensku 
kindinni. 
Lopap-
eysu-
mynst-
ur hafa 
líka orðið 
henni að yrkis-
efni og gjafapok-
ar og servíettur með 
prjónamynstri hafa al-
gerlega slegið í gegn sem 
söluvara. Hekla er búin að 
vera rúmt ár á Korpúlfsstöð-
um og er afar ánægð. „Húsið er 
yndislegt og einstök menningar-

verðmæti,“ segir hún. Kveðst hafa 
verið einyrki heima lengi en líkar 
vel í listamannasamfélaginu. 

Niðri í kjallara eru nokkrar 
vinnustofur. Þar flæddi vatn upp 
úr niðurföllunum í vetur og ein 

þeirra sem þá varð fyrir miklu tjóni 
var Olga Dagmar Erlendsdóttir. 
Hún hefur innréttað vinnustofuna 
sína að nýju og stendur keik við að 
forma stóran leirvasa þegar blaða-
maður og ljósmyndari líta inn til 
hennar.

„Það fór allt á kaf hér, meira að 
segja ofninn. En hann er búinn að 

brenna fyrir mig einu sinni eftir 
flóðið. Ég þurfti að stilla 

hann hærra en áður og 
veit ekki hversu mikið 
hann þolir,“ segir Olga 

en er samt afar ánægð 
með aðstöðuna. „Þetta 
er það flottasta sem 
maður fær,“ segir 
hún. „Ég man þegar 
átti að rífa þetta hús 

og skil hreinlega ekki 
að það skuli hafa verið til 

umræðu.“  - gun

Listamenn í fornu fjósi
● Þar sem eitt sinn var langfullkomnasta fjós landsins hafa listamenn skapað fagra veröld. Verk 
þeirra setja svip á staðinn og litir, trönur og leirbrennsluofnar gefa fyrirheit um fleiri slík. Við erum 
stödd á Korpúlfsstöðum.

„Ég lærði skúlptúr og er svolítið að leita til baka. Ég kalla þetta skúlptúr á striga,“ segir 
Eyja, sem finnst gott að vera nálægt birtunni og hefur vinnuplássið svolítið afgirt.

Leirlistakonan Olga við iðju sína. „Ég renni neðsta hluta vasans og svo forma ég hann 
með höndunum eftir það.“

Kaffistofa listafólksins er hlýleg. Í sófanum situr Hekla með börnin sín Jökul og Nótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Korpúlfsstaðir voru byggðir á þriðja áratug síðustu aldar af athafnamanninum Thor Jen-
sen. Þar hafði hann 400 nautgripi á tímabili, ásamt hlöðu og mjólkurstöð. Hundrað manna 
starfslið bjó líka í húsinu. Nú er Myndlistarskóli Reykjavíkur þar með útibú og 36 listamenn 
á vegum SÍM með vinnustofur. Auk þess hafa eldri borgarar og golfarar þar aðstöðu. 

Nýstárlegt bollapar 
úr ofni Olgu.

Hlýjar og 
mjúkar gjafir

Laugavegi 87 · Símar 551 8740 & 511 2004
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Fyrstir á Íslandi sem bjóða 
nuddpotta með saltvatni

Heitur Pottur með saltvatni.

50% afsláttur
veittur af saltsvatnskerfinu

þessa helgina
●

●

●

●

●

●

●

●

● Enginn klór er 
notaður í potta 
sem hafa 
saltvatnskerfi.

● Fer betur með 
húðina.

● Auðvelt í notkun.
● 2 ár ábyrgð.



● heimili&hönnun

Þrykk á gólffleti er hönnunar-
brella sem margir hönnuðir nota 
í rými sem eiga að hafa frjálslegt 
yfirbragð. Yfirleitt er þrykkt á 
steingólf en í raun eru engin tak-
mörk fyrir því hvaða gólf er hægt 
að mála, þó svo áþrykkt teppi 
sé að flestra mati ekki góð hug-
mynd.

Að þrykkja á gólf er tiltölulega 
einföld og ódýr aðgerð. Þar til 
gerð gólfmálning og skapalón er 

allt sem til þarf. Einnig er hægt 
að mála fríhendis og hefur í raun 
hver sinn hátt á, allt eftir aðstæð-
um og smekk.

Einn þeirra hönnuða sem hrifn-
ir eru af gólfum með munstri eða 
þrykki er Paola Navone. Reyndar 
er hún svo hrifin að í húsi henn-
ar á Grikklandi er að finna fjöl-
mörg góð dæmi um hvernig nota 
má þrykk á gólf til að lífga upp á 
herbergi.  - tg

Myndir og munstur á gólf
●Það er á hvers manns færi að lífga upp á herbergi með einföldu þrykki á gólfflöt

Það þarf ekki meira en örfáar línur til að gjörbreyta herbergi. MYND/PAOLA NAVONE

Það þarf ekki meira en örfáar línur til að 
gjörbreyta herbergi. MYND/PAOLA NAVONE

● HILLAN FRÁ ONTWERDUO ER BÆÐI 
BÓKAHILLA OG BÓKAMERKI
Allir lestrarhestar vita að það er 
nauðsynlegt að eiga gott 
bókamerki svo maður 
viti á hvaða síðu maður 
er staddur við lesturinn. 
Þegar slíkt er ekki við 
höndina er freistandi að 
leggja bókina frá sér opna 
og á grúfu, en þá bregst það 
ekki að einhver annar á heimilinu 
tekur hana upp og lokar henni. Þetta hafði 
hönnuðurinn Nathan Wiernik í hollenska hönnunarteyminu Ont-
werpduo í huga þegar hann hannaði bókahilluna sína. Hún geymir 
ekki aðeins bækur eins og aðrar hillur heldur hefur hún sérstakan 
stað fyrir hálflesnar bækur. Hilluna og aðra skemmtilega hluti frá 
Ontwerpduo má nálgast á síðunni www.ontwerpduo.nl.

Hagnýtt og fallegt

● LAMPI EÐA PAPPAKASSI?
Flamp-lampinn var hannaður árið 2005 
af hönnuðinum Hiroshi Tsunoda en er nú 
þegar orðinn klassískur hönnunargripur. 
Lampinn er búinn til úr pappa og minnir 
einna helst á pappakassa með ljósi. Í 
kassann eru skornar útlínur lampa og lituð 
filma sett í gatið svo ljósið sem lampinn 
gefur frá sér er eins og hefðbundinn lampi 
í laginu. 
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Listaverk til sölu
Sparið 20% á sófum, stólum og húsgögnum.
www.natuzzi.is

Natuzzi Askalind 2
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● heimili&hönnun

Hönnunarteymið Doshi Levi-
en samanstendur af hönnuðunum 
Jonathan Levien og Nipa Doshi. 
Nýja sófalínan þeirra My Beauti-
ful Backside sem hönnuð var fyrir 
ítalska húsgagnaframleiðandann 
Moroso, verður seint talin einföld 
og leiðinleg. Í boði eru tvær gerð-
ir af sófum, einn tveggja sæta og 
annar þriggja sæta, sem eiga það 
sameiginlegt að sækja útlit sitt til 
austurlanda. Hönnuðirnir segjast 
hafa verið undir áhrifum frá ind-
verskum málverkum þar sem kon-
ungborið fólk sést sitjandi á gólfinu 
umkringt alls kyns púðum og pull-
um.  

Áklæðið er indverkst og handof-
ið úr silki, ull og bómull. 

Bekkurinn Princess frá sömu 
hönnuðum hefur einnig vakið at-
hygli en hann er hannaður með æv-
intýrið um prinsessuna á bauninni í 
huga. Bekkurinn sjálfur er úr tré en 
ofan á honum liggja nokkrar þunn-
ar dýnur með handofnu og skraut-
legu áklæði. 

Hönnun Doshi Levien má skoða á 
www.doshilevien.com

Austurlensk áhrif og ævintýri
● Eru ekki allir oðrnir þreyttir á stílhreinum svarthvítum húsgögnum í anda 
minimalismans? Hönnunarteymið Doshi Levien boðar nýja tíma með fjöri og litum. Margrét Guðnadóttir hönn-

uður og Dýrleif Torfadóttir 
skartgripahönnuður verða 
fulltrúar Íslands á sýningunni 55° 
north - modern Nordic crafts 
sem verður opnuð í Sívalaturn-
inum í Kaupmannahöfn í dag. 
Sýningin er á vegum dönsku 
handverkssamtakanna Kys Frøen.

Á sýningunni má finna tré-
muni, keramik- og glermuni, fjöl-
breytilegan vefnað og skartgripi, 
en skipuleggjendurnir segja 
listamennina sækja innblástur 
í norræna menningu, birtu og 
náttúru.

Margrét, sem er þekkt fyrir 
spiladósir sínar, mun sýna töskur 

og lampa 
sem hún hefur hannað úr tágum. „Mér og 

Dýrfinnu Torfadóttur var boðið 
að taka þátt í sýningunni og 

auðvitað þáðum við það,“ 
sagði Margrét full til-
hlökkunar þegar blaða-

maður náði tali af 
henni.

Allar nánari 
upplýsingar um 
sýninguna má 
finna á www. 

55north.org.

Á norðurslóðum

Margrét á heiðurinn að þessum 
spiladósum.

Þetta gamla indverska málverk varð 
hönnuðunum innblástur við hönnun 

sófanna.
 MYNDIR/NETIÐ

Áklæðið kemur frá Indlandi 
og er handofið.

Ætli maður finni fyrir baun undir 
öllum þessum dýnum?

ELDAVÉLAR

OFNAR

HELLUBORÐ

VIFTUR & HÁFAR

UPPÞVOTTAVÉLAR
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KÆLISKÁPAR

EL
B
A

ÞVOTTAHÚS
GOTT SKIPULAG SKIPTIR MÁLI

Við sníðum innréttinguna að þínum óskum. 
Þú getur fengið skúffur og útdregin tauborð 
undir vélarnar, einnig útdreginn óhreina-
tausskáp, kústaskáp o.m.fl . 
 

Askur Soft

ELDHÚS
EINS OG ÞÚ VILT HAFA ÞAÐ

BETRA BAÐ
BETRI LAUSNIR - MEIRA ÚRVAL

BAÐINNRÉTTINGARNAR
byggjast á einingakerfi  30, 40, 
60 og 80 cm breiðra eininga. 
Ótæmandi uppröðunarmöguleikar. 
Við hönnum og teiknum fyrir þig.

Heilsteyptu vaskborðin eru vinsæl!
Breiddir: 60, 80, 90, 120,140, 160, 180 cm
Litir: Hvít, svört, offwhite, ljósgrá, sandgrá. o.fl .

Pisa
hvítt háglans

Askur Facet

PISA höldulaust hvítt háglans

Val um 30 hurðagerðir:
Hvítar, svartar, gular, eik, 
askur, birki, hnota.

Komdu með málin
og við hönnum, teiknum og 
gerum þér hagstætt tilboð.

Allt á sama stað:
Innréttingar og raftæki. 
Trésmíðaverkstæði, raf-
tækjaviðgerðarverkstæði.
Samsetning, uppsetning.

MARKMIÐ OKKAR ER
AÐ VEITA ÚRVALSÞJÓNUSTU

www.nettoline.dk

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst.kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Birki Duo

30% afsláttur 
af ELBA og Snaigé raftækjum 

þegar þau eru keypt  með 
innréttingu

Satinerað gler

FATASKÁPAR
EFTIR MÁLI - SNIÐNIR AÐ ÞÍNUM ÓSKUM

FATASKÁPAR MEÐ 
HEFÐBUNDNUM HURÐUM
byggjast á einingakerfi  40, 50, 60, 80 og 100  cm. 
eininga, sem er raðað saman að vild.
Við hönnum og teiknum fyrir þig.

RENNIHURÐASKÁPAR
Afgreiddir eftir máli, sniðnir að þínum óskum.
Hurðirnar eru afgreiddar eftir máli, hæð allt að 275 cm,
breidd 40-150 cm.
Í boði eru 3 rammalitir (hvítur, silfur eða svartur)
og 40 panilgerðir (plast- eða spónlagðar, gler, speglar o.fl .). 
Að innan er val um 6 liti og boðið er upp á mikið úrval  
af skúffum, körfum, o.m.fl .

Innréttingatilboð sem þú 
mátt ekki missa af!25%25%25%25%

ALLT AÐ

25%25%25%25%
ALLT AÐ

20-25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM NETTOLINE INNRÉTTINGUM TIL 23. ÁGÚST

GLÆSILEGAR DANSKAR
INNRÉTTINGAR Í HÆSTA

GÆÐAFLOKKI !

OPIÐ

VIÐ BJÓÐUM ENN BETUR OG VEITUM 5% AUKA AFSLÁTT SÉ GREITT Í EINU LAGI VIÐ PÖNTUN
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Grand Caravan SXT árg 2008 
(NEW) Glæsilegur 7 manna bíll með 
öllum helstu þægindum 3.8 l vel,6 
þrepa sjálfskipting, leður og fleira verð 
3.980 ath skipti 864-8989 eftir lokun)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Toyota Landcruiser 100VX, árg 2004, 
ek 77þús.km, sjálfsk, 7 manna, Leður, 
Topplúga, einn með öllu, Stgr.Tilboð 
5900þús.kr, Ásett Verð 6590þús.kr.!!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

M5 Indivitual 2001
M5 2001 individiual með öllu + lækk-
unar kitt,20“ felgur ,18“ felgur bad look 
húdd ,sport siur, splunku ný 20“dekk og 
margt annað einn sá fallegasti. verð 3.9 
mill. lán 3,1 mill. Uppl. í s. 847 7663.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. 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.

Auðveld Yfirtaka
2001 Benz E320 4matic, ek. 156 þ. km. 
Nýkominn úr 150 þ. km. skoðun hjá 
Ræsi. Sk. 09. Bíll í toppstandi. Auðveld 
kaup aðeins 490 þ. út + yfirtaka. Áhv. 
1300þ. S. 869 5336.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni mengun, 
meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í reynslu-
akstur. 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.

MMC Pajero Intense ágr. 11/07 ek. 6 
þkm Verð 6.2 mil, Áhv. ca 5.2 mil Sími 
770-1062

Fallegur VW Golf, 1600 cc, árg ‘2000, Ek. 
83.000km, 5 gíra, álfelgur, samlæsingar, 
rafdr. rúður. Ný sumardekk og nýleg 
vetrardekk fylgja. Verðhugm. 550þús 
stgr. Uppl. í s:6630567.

Til sölu M. Benz 190e. 2,6 6c bsk. Leður, 
topplúga. Ek. 139 þús. Mikið uppgerður 
en þarfnast smá aðhalds. Vetrardekk á 
felgum fylgja. S. 868 3608.

7 sæta jeppi fæst gegn yfirtöku á láni.. 
Terrano II bensín árg. ‘02 ek. 108 þ. S. 
845 3186.

Húsaberg 550 ‘06 ek. 20 klst. 1000 
þ.km. Á hvítum númerum. Nánast eins 
og nýtt. V. 690 þ. S. 587 7777 & 770 
5006.

Til sölu Sea-Doo RXP ‘07 með kerru 
og stage 1 pakka og fleirra, þetta er 
fullkomið ferða og leikskíði með 1500cc 
supercharger intercooled vél sem skilar 
230 hestöflum. Mjög vel með farið 
Ásett verð 1,5m stgr.1,350,000, Uppl. í 
s. 848 6576.

Toyota Yaris árgerð 04/06 ekinn 24 
þús km 1300 vél 5 dyra beinskiptur 
sparneytinn bíll ásett verð 1760 þús 
TILBOÐ 1490 stgr. áhv 1090 þús 28 þús 
á mánuði ATH skipti á ódýrari t.d. hjól 
eða bíl. S. 693 5053.

Honda Accord special edition ‘07 ek. 
13þ. Ýmis aukabúnaður. Ásett v. 2,8. 
S. 869 0091.

Opel Combo 1600 árg. 03, ek. 80 þús. 
km. sk. 09, dr.beisli, hillur, toppgrind. 
Góður bíll. Áhvíl. 550 þús. v. 750 þús. + 
vsk. uppl. S. 860 1180.

Til sölu Renault Megane, árg. ‘04, ek. 
56 þ.km, bsk., álf. Tilboð óskast. Uppl. 
í s. 699 7970.

Til sölu Benz E55 AMG ‘05 ekinn 84 
þús. Verð 9.900 þúsund stgr. Áhvílandi 
6.000 þúsund. Bílasala Reykjavíkur 587-
8888. Bíll með öllu.

Toyota Corrolla touring ‘97 ekinn 122 
þús. sk. ‘09 n.t. reim, bremsur, snyrtilegt 
og gott eintak. Uppl. í s. 898 9795.

Toyota Avensis 02 ekinn 92 þús.Verð 
ásett 1050 þ. Skoða skifti á ód. Sími 
869 1089 eða 587 6276.

Kvartmílukeppni laugardaginn 9. 
ágúst kl. 13 við Kvartmílubrautina 
Kapelluhrauni. Skráning á joakim@
sund.is eða í s 660 0888 www.kvart-
mila.is

Dodge Caravan árg. ‘06, 7 manna, ek. 
27 þús. km. Verð 300 þús. + yfirtaka 2,1 
mil. Uppl. í s. 820 2820.

Til sölu Mitsubishi Outlander Turbo, árg. 
‘05, ek. 57 þ.km. Verð 2,6 mil. Uppl. í 
s. 868 8832

Daewoo Musso árg. 2000 diesel, ekinn 
173 þús. Fharstart, sumar og vetrardekk 
á felgum fylgja. Næsta skoðun í ágúst 
2009. Tilboð óskast. Upplýsingar í s. 897 
6704 og 848 4038.

Til sölu BMW 750IA. Árg 1997. V12. Bíll 
með nánast öllu er einnig með K&N 
síum, KK pústi . Bíllinn er á 20“ alpina 
felgum. Virkilega þéttur og góður bíll. 
Ásett verð er 1600 þús. 1450 þús stad-
greitt. Uppl. í síma 861 5941.

Citroen Berlingo ‘04 ek.97þ. Verð 
1.050.000 Áhv. 800þ Afb. 24.000þ á 
mán. Ný skoðaður, innrétting, nagla-
dekk, VSK bíll. Fæst á yfirtöku. Soða öll 
skipti. Uppls. 664 0047

Grunnur undir DRAUMABÍLINN, 
Corvette grind með öllu. Nánari uppl. 
í síma 897 5569.

Mikið breyttur Chevy Blazer á nýjum 
42“ dekkjum til sölu. Nánari uppl. í síma 
897 5569.

Toyota Corolla árg. ‘05, ssk., ek. 34 
þ.km. Verð 1.8 mil. Uppl. í s. 892 5480 
& 898 5678.

Snilldargræja
E55 AMG Bens ‘98 ek. 111 þ. 354hö., 
nýjar 18“ amg felgur, ný dekk, leður, 
spól, skriðvörn ofl. Nýsk. ‘09 án athugas, 
Áhv. 1.900 þ. (gott ísl. lán). Ásett 
2.790þ. Gott stgr. v. skoð. skipti á jeppa 
eða F150 á svipurðu verði. Uppl. í s. 
824 4811

Tilboð 850.000
Til sölu Nissan double cab árg. 09/’00 
Bsk. Ek 69þ.km 31“ dekk tilboð 850.000. 
Uppl í síma 844 0542.

Super tilboð!!
BMW 520 TD árg. ‘03 ek. 189. 6L/100. 
Tilboð 1290 þ. Upp. í s. 844 8606.

Sparibaukur
Toyota Yaris Sol árg. ‘99 ek. 100 þ. 
5dyra, Álfelgur, heilsársdekk, spoiler, 
smurbók og CD. Reyklaust og gott 
eintak. Ásett verð 550 þ. Fæst á 480 þ. 
Uppl. í s. 867 8797.

Toyota Yaris ‘04, 5 g., bsk., ek. 77 þ.km. 
Sparneytinn. Uppl. 857 4797 & 893 
4976.

Scania 113M árg. 1995 ek. 300 þ. krani 
Hiab 280 árg.’95. Ný dekk, 7 metra 
fastur pallur, afturlappir, bíll og krani í 
góðu ásigkomulagi. V. 7.000.000,-+ VSK 
ekkert áhv. Uppl. í s. 897 5908 Himmi.

Mazda 6 H/b, árg 06, ek 23þ Sjálfsk, 
spoiler, álfg og vetrardekk á felgum Verð 
2.490þ áhvíl 2.150þ S:8939360

VW Golf 1.8l árg. ‘98, sk. ‘09 án ath. 
Fæst á yfirtöku 210 þ. Uppl. í s. 696 
7590.

Til sölu Toyota Corolla árg. 2004. Ekinn 
90 þ. bsk. fæst gegn yfirt á láni. Uppl. í 
s. 897 3209.

Glæsilegur Audi A8 Quattro ‘98 til 
sölu. Tilboð 1,5 milljón. Uppl. í síma 
8683439. Skoða öll skipti.

Subaru VRX árg. ‘05 ek. 44 þ. Fæst á 
yfirtöku 2.6. Uppl. í s. 847 3401.

Toyota Corolla ‘94 Ek. 247 þ. V. 100 þ. 
S. 865 4174.

Kóngablá WV Bjalla árg. 00 til sölu. 
Uppl. í s. 690 0905.

 0-250 þús.

Toyota Carina E 93 ek. 280 þús. V. 
200 þús.? Vel með farinn að utan sem 
innan, athugasemdalaus skoðun síð-
ustu 3 ár. Skoðaður ‘09. S. 866 1330.

Nissan Primer ‘98 2.0 ek. 170þ. ssk. 
Örlítið tjónaður. V. 170 þ. S. 845 5074 
& 847 2271.

Frábær 7manna Galloper fæst á góðu 
verði. Mjög gott eintak en þarfnast 
smá lagfæringa. Uppl. í 6611166 eða 
6639474

Impreza ‘97 til sölu, 1600 vél, ekinn 
180þ. Ökufær en óskoðaður. Ekta 
námsmannabíll! Verð 80þ. S. 864-9472

Mjög vel með farinn Toyota Yaris terra 
1.0, árgerð 2006. Ekinn 42 þúsund, 
blár, 5 dyra og beinskiptur. Áhv. c.a. 
1300þús. Ásett verð 1580þús, upplýs-
ingar í síma 692-0904.

Hyundai Sonata ‘97, ekinn aðeins 92 þ. 
Þarfnast minniháttar lagfæringar. Verð 
70 þ. S. 860 6488.

Musso ‘98 ekinn 140 þ. 2.9 td. ssk., 
skoðaður ‘09. Verð tilboð, ath skipti. S. 
868 4611.

Polo árg. ‘96 þafnast lagfæringar. Fæst 
ódýrt, tilboð óskast. S. 697 8270.

Til sölu Ford Fiesta ‘99 4d., sk. ‘09. Verð 
135 þ. Uppl. í s. 899 4096.

Hvít Nissan Micra árg. ‘00 ek. 120 þ.km 
sk. ‘09 í mjög góðu ástani til sölu. V. 190 
þ. Uppl. í s. 863 0061, Alzes.

 250-499 þús.

Til sölu Honda Nighthawk 750 árg. 
‘91, ekið 80 þús.km, skoðað ‘09. 
Meðfylgjandi eru hliðartöskur ofl. 
Tilvalið ferðahjól. Verð 280 þús. Uppl. 
í s. 770 0090.

til sölu mmc lancer 1,3 sjálskiptur ekin 
86þ árgerð 98 simi:849-8181

Til sölu WV Bora árg 2000 ek 147 þús. 
Verð 420 þús. Uppl í síma 866-9632.

YFIRTAKA!Opel Astra árg. 2000, ek. 106 
þús., nýsk. Áhv. 317 þús.( 17þús./mán). 
Hildur í s. 868 3339.

Ford Windstar árg. ‘99 , 7 manna Ek. 
125 þm. vel með farinn og lítur vel 
út. V6 vél og sjálfskiptur. Fjarstýring 
á samlæsingar. Litað gler, rafmagn í 
rúðum, hraðastillir. Einstaklega þægi-
legur fjölskyldubíll. Fæst á 445 þús. 
og möguleiki raðgreiðslum. Uppl. gefur 
Ásgeir í s. 897 7800.

Hyundai Sonata árg. 2000 ekinn 
116000. Leður, samlæsing, rafm. og 
spegl/rúð. Uppl. í s. 892 5567.

Til sölu Opel Astra Station ‘00 ek. 170 
þús. nýsk. V. 290 þús. S. 848 5280.

BMW 316’96 grænn á lit ekinn 165þús 
km góður skólabíll sem eyðir litlu 
8463322

 500-999 þús.

Toyota Hiace 4x4 dísel árg 99 ek 170þ 
Góður atvinnubíll og eða fyrir krossara 
.verð 870þ eða yfirtaka +vsk. mángr ca 
23Þ. Pétur Þ. 8958519

M.Benz árg. ‘94, ek. 280þ. Ssk., leður, 
lúga, 18“felgur ofl. Verð 750.000. Uppl. 
gefur Jónas 865 1810.

TOYOTA RAV4- ÁRG 2001. Ekin 145þús. 
Hvít, álfelgur, dráttakúla, CD, hiti í 
sætum. VILJUM SKJÓTA SÖLU - VERÐ 
850ÞÚS. uppl. 8440543.

Toyota Avensis árg. 2000, grásans, 4d., 
ssk., ek. 130 þús. 1.8 VVTi. Verð 750 
þús. Uppl. í s. 856 6425.

2 til sölu Mazda626Luxury 2001 Sjálfsk 
2,0vél,topplúga,cruise,sumar og vetrar-
dekk Ekinn 106þús verð 650þús skoð-
aður 09 Ford FocusGhia 1999 sjálfsk, 
vetrardekk á felgum Ekinn 106 þús 
skoðaður 09 Upplýsingar Árni 899-
6565

 1-2 milljónir

BMW 320 diesel 2002. Gott eintak. 
Mjög sparneytin. verð 1.890.000 sk.ath. 
8472544

Toyota Yaris árg. ‘06 ek. 65 þús. Verð 
1500 þús. Góður bíll í góðu standi. 
Uppl. í s. 898 7429.

Mjög vel með farinn Ford Mustang árg. 
2001, ek. 110þ. vél: 3.8L. Tilboðsverð: 
1.380þ. Ath. skipti á mótorhjól. S. 862 
3707.

Toyota Yaris 1.3 árg. 06. ek. 32.000. 
Ssk. Verð 1.7. millj. áhvíl. 1 millj. Uppl. 
í s. 845 1955.

 2 milljónir +

Ekta atvinnu og ferðabíll.V.WTransporter 
árg11/05 4x4 disel háþekja ek 99þ 
6 manna dr krókur litað gler, álfelgur 
og fl. ásett verð 3,3 ákv 2,8m. Pétur þ 
8958519.
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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.

Mercedes Benz SL500 AMG ‘94, Ek. 
136þús mílur, Blæja og harður toppur, 
315hö. Upplýsingar í s. 8986100

Opel Astra GTC OPC 2006, ekinn 
32.000km, 244 hestöfl, leður recaro 
sæti, 18 tommu lowprofile felgur. 
Rosalega flottur bíll, fæst á yfirtöku, 
verð 2460, frekari upplýsingar í síma-
númer 697 6932.

Hilux til sölu! Fallegur Toyota Hilux 2006 
til sölu. Er með pallhúsi og dráttarkrók. 
Bíllinn er ekinn rúmlega 40þús. Verð 
2.950 þ. Engin skipti. Upplýsingar í síma 
8984080

Toyota Previa 2006 ek 26000km 7 
manna. Verð 3.430.000 áhv. 2.600.000 
S: 6648082

VOLVO XC 70 AWD -tilboð 2.990 - Einn 
með öllum aukahlutum, ljósgrænn, 
topp eintak. Árg. 04, Keyrður 100þús 
km. Uppl. í 893 2293

 Jeppar

MMC PAJERO (montero) Til sölu 2003 
Montero Limited ssk ek 86 þus km 
Leður, rafm, luga og fl. TILBOÐ 1999 
þús uppl í sima 6944414

Toyota Land Cruiser 120VX , 33“, 2004, 
Bensín. Einn með öllu. 3.800þús stg. 
Skoða skipti á bíl allt að 2 millj. Uppl. 
5540273

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.

1.500.þ í afslátt 100% 
yfirtaka á erl. láni!

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

Ford explorer ‘07 edvance V6 með öllu, 
ek.33 þ. V. 3.900.000. Ath skipti á ód., 
860-7916.

Tilboð
Nissan Patrol 1/9/2004. Sjálfskiptur, 
7 manna, ekinn 76þús. Verð 3290þús 
TILBOÐ aðeins 2690þús. Möguleiki á 
100% láni eða skipti á ódýrari. Uppl. í 
s. 897 1500.

Nissan Terrano ll, árg 2001 til sölu. Ek. 
119 þ. km, 2,7 dísel, 33“ dekk, nýuppt. 
ssk, nýtt púst, verð kr. 1800 þús. eða 
yfirtaka á láni kr. 1700 þús. Góður bíll. 
S. 822 8096.

NISSAN MURANO AWD - tilboð 2.490 
þús, áhv. 2.250 Nýskoðaður og yfirfar-
inn, einn með öllu. Árg. 03, keyrður 88þ 
km. Uppl. í 893 2293

 Fornbílar

Til sölu Ford Thunderbird Landau ‘64. 
Lítur vel út utan sem innan. Engin skipti. 
Uppl. í síma 841 7789.

 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.

Glæsilegasti Fordinn
Ford F-150 ‘04 innfl. 05.05. Ek. 110 
þ.km. Hlaðinn aukabúnaði. Engin skipti. 
S. 898 4500.

 Sendibílar

Isuzu NPR, ek. 53 þ. Selst með stöðva-
leyfi og því sem til þarf. S. 898 3206.

VW Transporter T5-2500 disel sjálfskipt-
ur skráður 10.07 ek 15.000 ásett verð 
3469þ Jóhann 8622133

VW Crafter 50-2500 x-hár x-langur. 
Diesel skáður 10.07 ek. 15.000. Lyfta 
og myndavél. Ásett verð 5295þ. Jóhann 
s. 862 2133

 Hópferðabílar

Til sölu Clubstar 1120, 30 sæta og 
817, 26 sæta. Vel hirtir bílar. Rúnar 
894-8540.

 Vörubílar

Til sölu Volvo FM 12 m/ Fassi 52 tm árg 
‘01 stóll undir palli. Uppl. s. 894-4341

Til sölu vörubifreið Volvo FL 614 árg. ‘91 
ek. 453.000 og Hanix grafa árg. ‘07 500 
vinnustundir. Selst saman Nánari uppl. 
í s. 898 1649.

Scania 420G, árg. ‘04. Ek. 87 þ.km. 750 
pallur. Gámalásar, styttur og dráttarstóll 
undir palli. Pallfinger 72 tonn, metra 
m/spili, 7 í vökva. Jybbi m/ 6 í vökva og 
yfirbeygju. S. 897 2289.

Viltu selja bílinn þin
Hafiru áhuga á því að losa þig við 
bílinn þinn erlendis (vörubílar), þá get 
ég kannski hjálpað.Bílar 80- 2002 er 
vel þegnir erlendis og allar tegundir, 
sendið mér póst á trukkur@trukkur.is, 
með myndir af bílnum, árgerð, akstri og 
grindarnúmeri, og hver veit nema að ég 
geti hjálpað ykkur, nánari upplýsingar í 
síma 893 8327 Örn.

FLUTNINGAVAGNAR
Alorka útvegar bæði nýja og notaða 
vagna og vörukassa sem standast kröfur 
flutningsaðila. Einnig vörukassa með 
WINGLINER opnun. ALORKA, s. 577 
3080, www.alorka.is

 Húsbílar

Fiat Elnac P200 ‘06 ek. 11þ. diesel. 
Ásett v. 4,5 áhv. ca. 2,8. Skoða skipti. 
S. 898 0885.

www.caravan.is
Húsbílaleiga á Íslandi. Uppl. í s. 822 
1920 & 899 4161.

 Mótorhjól

Suzuki Gsxr 600 nýskr 07/08 (2007 
body) Fallegt hjól. Ekið aðeins 350km. 
Verð 990.000. Uppl í síma 770-7400

Til Sölu 2 góð hjól. Kawasaki Gpz 900cc 
árg.1984 verð 300 þús. Og Jawa Classic 
650 árg. 2005 verð 500 þús. Uppl. í 
síma 820 9048.

KTM 450-SXF ‘07 aðeins ekið 30 tíma! Í 
toppstandi. Nýskráð júlí ‘07 fæst á 100þ. 
+ yfirtöku á láni 700þ. Afb. 18 þ./ mán. 
S. 893 4576.

KTM 525 EXC Factory ‘05 ek. 60 tíma. 
Hjól í góðu standi, 13L tankur, handa-
hlífar & hlífðarpanna, hvít númer. Verð 
720 þ. - ekkert áhv. S. 893 4576.

Yamaha Midnight Warrior 1700cc árg. 
2006. Áhv. 600 þús. Tilboð, skoða 
skipti. GSM 858 6668.

KTM 2007250cc götuskráð.Áhvílandi 
660.000, 19.500 per mán. Jóhann 820-
6451

Til sölu Suzuki GSXR 1000 2008 model 
svart ekið 3700km svart double bouble 
gler og crash protectors áhvílandi er 1.3 
millj og er lánið hjá SP TILBOÐ ÓSKAST. 
Skoða skipti á bíl. S: 869-8132

70 þús. út og yfirtaka á 436 þús. TM 
láni. Husquarna250TC 2006 ekið um 
50tíma mjög vel farið. S. 615 2635.

Honda CRF 450 X , 06 árg. Enduro . 
Götuskráð á hvítum númerum. Yfirtaka 
á láni ca. 20.000 á mán. S. 698 0098.

Honda CRE 450 Enduro/Cross 
Götuskráð hjól eins og nýtt! árg.06 ek. 
aðeins 1.þús Tilboðsverð 890þús. Ákv. 
650þús. S:697 3080

Til sölu Boss Hoss V-8 350 Chevrolet 
árg. ‘04. Uppl. í s. 897 2289.

Til sölu Honda Shadow 1100, árg. ‘86. 
Í góðu standi. Verð 400 þ. Uppl. í s. 
664 8567.

Til sölu Husqvarna CR 125cc, ‘07. Hjól 
í toppstandi. Verð 480 þús.! Uppl. í s. 
869 3033.

Yamaha R1 árg. ‘01, nýr rafg., flækjur, 
skoð. ‘09, 100 þ. út + yfirt. á góðu láni 
(430þ.)Uppl. í s. 845 2772.

 Hjólhýsi

Óska eftir að kaupa ódýrt hjólhýsi. Uppl. 
í s. 664 0356.

 Fellihýsi

TOYOTA HILUX 08.07 ekinn 16.500 3.0l 
Disel 17¨ felgur heitklæðning í palli 
Flottur bíll. Viðmiðunarverð hjá Toyota 
4,2m. Verð 3,9m. Uppl. í síma 891 
6769.

Víking árg ‘00, 8 feta m/fortjaldi+sólar-
sellu+kæliskáp+rafmagnsdælu og 230v 
tengi á 570 þ. 860-7916.

 Bátar

Seadoo 3d-di ágúst ‘07 11 tíma notkun 
sem nýtt. Ásett verð 1,1 fæst á 900 þús. 
með nýrri kerru. S. 660 8916.

Til sölu Jetski Seadoo RXT-X 2008, 3 
manna ferða- og leikgræja 255 hö. S. 
891 8055.

Til sölu Bayliner hraðbátur með 150 
hk Suzuki utanborðsmótor og vagni. 
Upplýsingar í síma 849 4583.

STÓLAR TIL SÖLU.
Á til nokkra leður stóla. Uppls í síma 
845-1300

Lítið notaður Quicksilver QS340 slöngu-
bátur, L340cm,B152cm,54kg selst 
á 100þús. Áhugas.sendi tölvupóst á 
vala@lax-a.is 

Til sölu línuspil fyrir 10-12 t bát, rústrfrýtt 
og með bursta selst á 150,000,- kr . 
uppl ‘898-0981

Til sölu sportbátur, að gerðinni Settland 
635. Mikið breyttur og staðs. á AK. 
Uppl. í s. 863 1571 / 461 5105.

 Flug

 Bílaþjónusta

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

MÓTORHJÓLALEIGA
Höfum ný BMW F650GS til 

leigu.
Sjá nánar www.bluemount-

ain.is
Eða uppl. veittar í S: 821 6386

 Aukahlutir í bíla

16“ Álfelgur á dekkjum til sölu, selst 
á alls 40.000, hafið samband í síma 
8400105

 Hjólbarðar

Pimp your Ford F-150. Til sölu 20“ 
felgur og dekk 305/50R20 ásamt lækk-
unarkitti f. F-150 ‘05-’08 2“ fr./ 3“ aft. 
Kostar nýtt 385þ. Tilboð 285 þ. S. 893 
4576.

TIL SÖLU
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 Varahlutir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

 Garðyrkja

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

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

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

 Bókhald

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

Bókhald, vsk-skil, framtal, heimasíð-
ur, lén, stofnun ehf. Dignus.is S. 699 
5023.

 Fjármál

Hluti að góðri heilsu að vera með 
fjármálin á hreinu. Myndum markmið 
í föstum útgjöldum og komum reglu 
á fjármálin og þú nærð að spara þér 
milljónir í vexti og verðbætur og byggja 
upp sparnað. Pantaðu tíma í síma 891 
8483 Sparnaður.

 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

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

S.P málarar
Við erum bestir! Sími 697 3737 & 848 
8183.

 Búslóðaflutningar

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

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

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

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

 Húsaviðhald

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

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

4 manna smíða team getur bætt við 
sig verkefnum úti sem og inni - stórum 
sem og smáum. Tilboð/tímavinna. S. 
847 1430.

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

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

 Tölvur

Vantar þig hjálp með tölvur ? Tökum 
að okkur alla tölvuvinnu. Ekkert gjald 
ef lausn finnst ekki. Gunnlaugur, 698-
8886

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987. 

Visa/Euro
 Ef þig vantar hlustanda eða 

ráðgjöf, andleg leiðsögn, fyrir-
bænir, tarot. Fullur trúnaður. Er 
við alla virka daga frá hádegi til 

01 & um helgar frá kl. 12-03.
Visa/Euro.

Spásími Daddýar 846 
6364.

Opið alla daga milli kl. 12.00 
- 24.00 næstu viku. Tarot lestur 

og bein miðlun.
Visa / Euro.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

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

Spákona spáir í spil og ræður drauma. 
Ekkert mín.gjald. Þú hringir & pantar 
tíma & ég hringi í þig. S. 865 5524 
Inga.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmíðameistari
Trésmíðameistari getur bætt við 

sig verkefnum.
Uppl. í s. 867 7753, Haraldur 

Bjarnmundsson.

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

 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

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

EG-Tónar. Úrval af harmonikum auk fylgi-
hluta.. Akureyri S. 660 1648. Reykjavík 
S.8247610 Harmoníkukennsla.

Fataskápur til sölu. Uppl. í s. 694 3527 
eftir kl. 18.00.

Til sölu 2 notaði örbylgjuofnar 17 l og 
hinn 21. Fást á 1000 kr. stk. S. 554 
6286, Thomas.

 Gefins

Gráir kassavanir kettlingar fást gefins 
gegn því að vera sóttir. Uppl. í s. 895 
5554. Kv. Hlíf.

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa eða fá gefins bil-
aðan síma. Þarf að vera ódýr. S. 841 
8345.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Trommusett til sölu. Uppl. í s. 848 
5502.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

CNC-desktop 4 ása Fræsivél til sölu, 
vélinni fylgir tölva. Frábær í smærri verk. 
Tekur mjög lítið pláss. Verð 250 þ. Sími 
849 7868.

 Til bygginga

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

Allar teikningar, eignaskiptayfirlýsingar, 
framkvæmdaeftirlit. Teiknistofan V.B.V. 
S. 557 4100 & 824 7587 & 895 7127.

S.O.S þakskífur! Vantar þakskíf-
ur sem voru fluttar inn frá Noregi af 
Ofnasmiðjunni fyrir 25-30 árum. Efnið 
í þessum þakskífum kallast Eternit 
(asbest). Stærð 110 x 60 x 0,7. Ef 
einhver veit um svona skífur, nýjar eða 
notaðar, vinsamlegast hafið samband 
við Hörð í síma 899 8195.

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföldun, 
byggingakrani og traktorsgrafa. S. 865 
2954.
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>> Notaður er þurrís sem gufar upp
>> Minni þrif – mikil afköst
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>> Sími: 567 2819
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 Verslun

Waringblandarinn, hin upprunalega 
mulningsvél frá Ameríku. 2 ja hraða 
öflugur mótorinn. Fer létt með erfiðustu 
verk. Auðveldur í notkun og þrifum.Verð 
frá 27.900 Kaffifélagið, Skólavörðustíg 
10

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Bodytobody nudd. Besta nuddið í 
bænum.Láttu það eftir þér. Sími 848 
6255

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Þekkt hönnun úr Epal! Heilsustóll úr 
ljósum við með gráu ullaráklæði. Tilboð 
óskast. S. 690 1200.

 Dýrahald

16 mánaða Labrador hund vantar heim-
ili. Hundabúr fylgir. upplýsingar í 660 
7922

Til sölu 4 hvítar púðlu stelpur fæddar 
7 júní. Yndislegir og blíðir smáhundar. 
Uppl. í s. 896 2114.

8 yndislega Alaskan Husky hvolpa vant-
ar gott heimili. Eru fæddir 19. maí. Eru 
örmerktir og ormahreinsaðir. Seljast á 
80 þús. stykkið. Upplýsingar í síma 770 
5859, Birgir.

Franskur Mastiff til sölu. Allar uppl. í 
síma:847-2962 eftir kl.16 á daginn.

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

Hundagrind í bíl
Tilboð aðeins kr. 5000.- passa í flestar 
stærðir bíla, mjög vandaðar grindur. 
Hundaheimur - Háholt 13 Mosfellsbæ 
www.hundaheimur.is

Ódýr járnhundabúr
Gott úrval af búrum á besta verðinu, 
ásamt miklu úrvali af sérvöru fyrir hund-
inn þinn. Hundaheimur - Háholt 13 
Mosfellsbæ www.hundaheimur.is

Frábærir veiði og fjölskylduhundar. Til 
sölu írsk Setter hvolpar með ættbók 
H.R.F.I. Tilbúnir til afhendingar 7 ágúst 
Uppl. í síma 660 1926 og 565 5047.

Til sölu Dobermann 
hvolpar, 2 rakkar

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866-7214.

Til sölu: Labrador hvolpar, 4. Rakk. Tilb. 
til afhendingar. Ættbók, líf og sjúkd.tr. 
Örmerktir og heilsufarssk. Upplýsingar í 
s: 6645758 og 843 1147.

 Ýmislegt

Sala - Hleðsla - viðhald og þjónusta í 
eldvarnarbúnaði. Við leggjum áherslu á 
góða og persónulega þjónustu á góðu 
verði. Sími 565 4080.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Af sérstökum ástæðum er til sölu 1 miði 
í siglingu um Miðjarðahafið í Okt 2008. 
Svör sendist til FBL á smaar@frett.is 
merkt „hafið“

 Gisting

Yndislegt lítið hús til leigu í Toscana 
á Ítalíu. Nánari upplýsingar á www.
tuscany.is

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

 Fyrir veiðimenn

GÓÐIR MAÐKAR Laxa og Silungs - 
S:695-2572

Til sölu nýtíndir laxa- og silungamaðkar. 
Laxamaðkur 40kr/stk, silungamaðkur 
30kr/stk. Sími 864 5290.

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

 Hestamennska

Til sölu 5 hesta íslensk álkerra, lítið 
notuð. Uppl. í síma 841 7789.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

Óska eftir fallegum, skemmtilegum, 
reyklausum og fjárhagslega heilbrigð-
um leigjanda/leigjendum frá og með 
1 september - getur losnað fyrr. Neðri 
hæð í einbýlishúsi í Grafarholti, 90 fm, 
3 herbergi. S. 660 0088.

Falleg stúdíóíbúð hentar skólafólki. 
Leigist aðeins reglusömum einstakling 
Svar sendis til Fréttablaðsins á net-
fang: smaar@frett.is fyrir 11 ágúst merkt 
„svæði 105“

Til leigu 4 herb. íbúð í hjarta Hfj. 140 
þúsund á mán. fyrir utan rafm + hita. 
Langtímaleiga. Uppl. í síma 824 0203.

Traust fyrirtæki auglýsir 60 fm. stúdíóí-
búð til leigu á besta stað í miðbæ Rvk. 
Íbúðin eru nýuppgerð árið 2005. Verð 
115 þús þús./mán. 2-3 mánaða fyrir-
framgreiðslu krafist. Rafmagn, hiti og 
hússjóður innifalinn. Áhugasamir með 
greiðslugetu koma til greina. Einungis 
langtímaleiga í 2-3 ár. Uppl. í síma 
661-3707

Sérlega falleg & björt 3 herb. eftir hæð í 
tvíbýli við Básenda Rvk. 55 fm (gólfl. um 
70), toppaðstaða. Reykleysi & skilvísi 
skilyrði. Leiga 140 þ. S. 699 1002.

Til leigu falleg 2ja herb. íbúð á besta 
stað í hfj. Fullbúin húsgögnum, þvotta-
vél, þurrkara og uppþvottavél. Frá miðj-
um ágúst ‘08 til miðs apríl mán. ‘09. 
Aðeins reyklaust fólk kemur til greina. 
S. 898 8196 & 864 1947 til mánudags. 
Eftir það s. 555 3297 & hjonsson@
kisales.com

Glæsileg íbúð! 75 fm / 
120 þ.

Í reisulegu einbýli í grónu hverfi (108). 
Fullbúin. Þvottavél, ísskápur arin, rúm 
og húsgögn. Nýuppgerð, aðeins ein-
staklingar eða barnlaus hjón/par koma 
til greina. Laus strax til 1 jan. Vinsamlega 
sendið almennar uppl. þ.e. nafn og 
síma á husid224@internet.is Sjá heima-
síðu www.mmedia.is/tilleigu einnig sjá 
www.leigulistinn.is

Öldugata 101 Rvk. íbúð með 4 herb. 
til leigu. 150 þ. á mán. Tilvalið fyrir 
námsmenn eða fjölsk. Laus strax. Uppl. 
í s. 846 8746.

Til leigu stórt einbýlishús í Kópavogi 
með 2 íbúðum húsgögn geta fylgt. 
Hægt er að leigja það í tvennu lagi. 
Laust 20 ágúst. Tilboð óskast. uppl. s. 
860 8810

HAFNARFJÖRÐUR Mjög falleg 4 herb. 
íbúð við Burknavelli til leigu kr. 145 þús 
á mán. + hússjóður. Aðeins ábyrgir og 
reykl. leigj. Íbúðin er laus. Uppl. í síma 
856-8101/861-9700

Laus strax í Garðabæ. Til leigu sérlega 
falleg 3ja herb. 100fm íbúð í neðri hæð 
í tvíbíli í Heiðarlundi. Íbúðin er laus 
strax. Uppl í síma 8206763.

2 manna herb. í Álftamýri til leigu m. 
eldhúsaðst., baði og þvottah. Einnig til 
leigu einstaklingsherb. á sama stað. S. 
899 6876.

Æðisleg 3. herbergja útsýnis íbúð til leigu 
á frábærum stað við Fossvogsdalinn. 
Íbúð fyrir vandláta. Opið hús Laugd. 
09.08 frá 20-21 Uppl. í s. 866 1972.

2 herb. íbúð í 101 Rvk. við Karlagötu 
til leigu á góðum og rólegum stað. 
Aðgangur að garði og þvottahúsi. 
Sérinngangur. Leiga 95 þ. S. 659 1531.

Glæsileg efri sérhæð til leigu í tvíbýlis-
húsi í Grafarvogi. 3 svefnherb., stórt eld-
hús, stofa, borðstofa, þvottahús ásamt 
bílskúr. Samt. um 170 fm. Allt nýupp-
gert. Langtímaleiga. Verð 220 þús. á 
mán. Laus strax. Uppl. í s. 897 4912 & 
larus@simnet.is

Til leigu 2-3 herbergja íbúð á jarðhæð í 
Hafnarfirði. leigist á 105 þús á mánuði, 
uppls S:659-7732

3ja herb, 74 fm íbúð í 101, laus strax 
- 150 þ án hita og rafmagns Uppl 
861-2888

Room with privat bathroom for rent 
in Stapahraun 2, Hf. Kitchen, washer, 
dryer and free internet. Furniture if 
needed. Tel:893 6060

 Húsnæði óskast

Ungt reglusamt par óskar eftir 2-3 herb. 
íbúð til leigu á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl í s. 847 5267, Jóhannes.

Óska eftir 4ra herb. íbúð í póstnr. 
103 eða 108. Reyklaus og reglusöm. 
Fyrirframgreiðsla ef óskað er. Uppl. í 
síma 699 4885.

50 ára kona óskar eftir íbúð til leigu. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Meðmæli ef óskað er. S. 697 4235.

Reyklaus & reglusamur kk. um þrítugt 
óskar eftir studíóíb. m/ þvottav. og þur-
kara frá 1 sep. Greiðslug. 60-90 þ. Uppl. 
á godibud@visir.is

100 % leigjandi. Rólegur, reglusamur og 
reyklaus „strákur“ í HÍ, óskar eftir lítilli, 
ódýrri íbúð/studio, gjarnan í 101 Rvk. 
Eyjólfur: ebe5@hi.is eða 8658704

Kona óskar eftir tveggja herberja íbúð 
í Reykjavík. Greiðslugeta á mánuði er 
90.000 kr. Vinsamlegast hafið samband 
í síma 821 6932. Sigurlína.

 Sumarbústaðir

Lækkað verð ! Sumarhús 
í Grímsnesi úr 18,9m í 16 

m !!
Fallegur 91,5 fm. sumarbústaður á 
8.927 fm. eignarlóð í Grímsnes- og 
Grafningshreppi með flottu útsýni. Öll 
skipti skoðuð atvinnuhúsnæði, bilar og 
fl. Uppl. s. 697 9003 eða 891 8543. 
Opið hús laugardag og sunnudag milli 
kl. 14-17.

Glæsilegt endaraðhús í Dona Pepa II 
rétt fyrir utan Torrevieja til leigu. 3 
hæða, 162 fm. 2 íbúðir eru í húsinu 
(svefnrými fyrir 8-10) 400 Evrur Vikan 
Leigist frá 15.ágúst til 15.okt. Uppl. í 
síma 697 8720 Ragnar.

Til sölu lóðir undir sumarhús á góðum 
stað í Grímsnesi ca. 75 km. frá Reykjavík.
Uppl. í síma 8683592.www.lyngborgir

sumarhus.com
Getum bætt við okkur smíði á sumar-
húsum í ágúst. Áratuga reynsla. Uppl. 
í s. 615 2500.

 Atvinnuhúsnæði

Gúmmíbátar & Gallar ehf óska eftir ca 
40-120fm iðnaðarhúsnæði eða gólp-
lássitil leigu. Til greina kemur að sam-
eina eða yfirtaka annan rekstur sem er í 
húsnæði. S:6643177 eða gummibatar@
gummibatar.is

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 
20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s. 
894 0431.

Til leigu 200 fm atvinnuhúsnæði við 
Lónsbraut í Hfj. með 2 stórum inn-
keyrsluhurðum. Uppl. í s. 892 0185 & 
862 0184.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymslusvæði - Bygging
20.000 m2 afgirt geymslusvæði / 
Byggingarlóð til leigu eða sölu á hafnar-
svæðinu í Hafnarfirði Áhugasamir sendi 
tölvupóst til : svavarth@simnet.is

 Bílskúr

Bílskúr til leigu í Garðabær. Uppl. í s. 
659 1608.

ATVINNA

 Atvinna í boði

TIL LEIGUTIL SÖLU



TILKYNNINGAR

Foldaskóli

Þórsstígur 2C
801 Selfoss
Sumarbústaður á Eignarlóð

Stærð: 85,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Stórglæsilegt 86 fm. sumarhús með steyptum grunn með hitalögn í plötunni. Húsið er fullfrágengið að utan
og  tilbúið  til  klæðingar  og  innréttinga  að  innan.  Eignin  stendur  á  7007  fm.  eignarlóð,  jaðarlóð.   Búið  að
ganga  frá  rotþró,  rafmagn  komið  og  heitt  og  kalt  vatn  á  lóðamörkum.   65  fm.sólpallur  frágenginn  og
frábært útsýni.  Ekið framhjá Þrastarlund, beygt til vinstri í átt að Þingvöllum, keyrt að Búrfellsvegi og hann
ekinn ca. 1. km. Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Þórarinn Th
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

th@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl. 14:00 - 16:00

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

770 0309

822 3702

SUÐURGATA 7, 101 REYKJAVÍK, • www.hibyli.is • hibyli@hibyli.is

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Fr
um

OPIÐ HÚS AÐ GRENIMEL 24, kjallara,
SUNNUDAGINN 10. ÁGÚST 
MILLI KL. 13.00 OG 14.30

Falleg 2ja herb. 64 fm mikið endurnýjuð íb. í kj. í þríbýli.
Eldh. með IKEA innr. opið í stofu. Rúmg. svefnh. Baðh.
flísal. baðk. Stór fatask. á gangi. Gólfefni parket og flísar.
Sameiginl. þvottah. Tvær geymslur fylgja. Rafm. endurnýj-
að í íb. Áhv. 12.8 millj. með hagst. vöxtum. Verð 19.9 millj.

Sigrún tekur á móti gestum.
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GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON 
KÍKIR Í ERLEND BLÖÐ

HELGARKROSSGÁTAN

99
 k

r. 
sm

si
ð

 Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Leystukrossgátuna!

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

SUPERHERO MOVIE
Á DVD

Þú sendir SMS skeytið JA LAUSN 
LAUSNARORÐ á númerið 1900!

Lausn krossgátunnar, ásamt eldri gátum og lausnum, er birt á vefnum, www.this.is/krossgatur

Það er erfitt líf að vera minni 
bróðirinn. Sérstaklega þegar stóri 
bróðir er að því er virðist ódauð-
leg þjóðhetja. Aumingja Raúl 
Castro, meintur ráðamaður á 
Kúbu, hefur sannarlega fundið 
fyrir þessu.

Í rúma þrjá aldarfjórðunga 
hefur hann mátt hírast á sólríkri 
eyju í löngum skugga Fídels. 

Eyjaskeggjar segja Raúl 
vera minni mann en 
Fídel og hann hafi 
átt erfitt með að 
fóta sig á eigin 
forsendum. 
Meira að segja 
núna, þegar 
Raúl er gerð-
ur að foringja 
nálægt átt-
ræðu, neitar 
sá gamli að 
drepast og allir 
gera sitt besta 
til að færa fyrir 
því rök að það sé 
hann í raun sem 
stjórnar.

Raúl er sagður skipulagður, 
jarðtengdur og litlaus. Maður sér 
hann fyrir sér með frímerkin eða í 
golfi á sunnudögum, meðan Fídel 
er enn í bókaherberginu að plotta 
heimsyfirráð.

Þegar Raúl hélt ræðu 26. júlí 
síðastliðinn þótti því  Kommún-
istaflokknum við hæfi að hafa 
margra metra háa mynd af Kastró 
eldri fyrir ofan mínor.

(Íslenski vinkillinn á þessu er 
rithátturinn. Fídel Kastró hefur 
unnið sér sess í íslensku, líkt og 
Prince Charles er Karl Bretaprins. 
Raúl Castro er bara Raúl Castro).

En undir myndinni góðu hélt 
Raúl sína ræðu og komst ekki hjá 
því að vitna í Fídel, margoft. Tónn-
inn var samt raúlskur. Kæru félag-
ar, lifi byltingin og allt það, en 
Kúbverjar þurfa að fara að herða 
sultarólina eins og aðrir í efna-
hagsþrengingunum. Þetta verður 
þungur róður. Ekki ætlast til of 
mikils.

Þetta var ekki alveg eins 
innspíruð ræða og Kúb-

verjar eiga að venj-
ast frá leiðtoga 

sínum.
En ekki nóg 

með að greyið 
hann Raúl 
hafi verið 
sem dverg-
vaxin skop-
mynd af Fídel 
alla ævi, hann 

gæti þurft að 
þola það um alla 

eilífð.
La Vanguardia 

segir frá því að hern-
aðarleyndarmál sé hvað 

verður gert við lík Kastrós, ef 
hann deyr. Útförin á að koma á 
óvart og vera sveipuð sömu dulúð 
og flest annað í einkalífi foringj-
ans.

Hins vegar er löngu búið að 
ákveða hvað skal gert við líkams-
leifar Raúls, þegar þar að kemur. 
Hann á að vera við hlið eiginkonu 
sinnar heitinnar í stóru grafhýsi 
innan um mörg hundruð önnur lík. 
Hann skipulagði þennan grafreit 
sjálfur fyrir mörgum árum, til 
minningar um byltinguna, og Fídel 
hrósaði þá bróður sínum opinber-
lega fyrir vel unnið verk.

Kastró og Castro
Góð vika fyrir …

Sigurð Einarsson, forstjóra Kaupþings. Og reynd-
ar félaga hans, Hreiðar Má Sigurðsson, einnig. 
Þeir blása á kreppuna. Ekki bara voru bankarnir 
að skila betri uppgjörum en erlendu spekingarnir 
fá skilið. Heldur samþykkti aðalfundur Kaupþings 
kaupsamninga um að þeir megi kaupa árlega allt 
að 812 þúsund hluti hvor í fimm ár á genginu 303 
en gengið er nú á um 720 krónur. Þeir slá ekki 
hendinni á móti slíkri kjarabót, hver myndi gera 
það?, og keyptu 812 þúsund hluti og högnuðust um 
600 milljónir króna. Ágætt dagsverk það. 

Diddu. Frumsýnd var myndin 
„Skrapp út“ eftir Sólveigu Ans-
pach þar sem hún er í aðalhlut-
verki. Allir eru á einu máli um að 
Didda hafi þar unnið leiksigur. 
Og svo mikið heillaði hún við-
stadda að Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráð-
herra lyfti ekki brúnum 
heldur skemmti sér hið 
besta við að fylgjast með 
persónu Diddu selja gras 
vinstri hægri.

Viðskiptavini Orkuveitunnar. Þeir 
fengu miða frá Kjartani Magn-
ússyni á tónleika Claptons. Eða, 
sumir viðskiptavinir Orkuveit-
unnar. Líklega þeir sem borga 

hæstu raforkureikningana. 
Hinir sparsömu geta nátt-
úrlega bara haldið áfram 
að spara og sitja því 
heima. 

Slæm vika fyrir …

Ólaf F. Magnússon. Enn og aftur ein ömurleg vikan 
að baki. Er hægt að sökkva öllu 

neðar í skoðanakönnun en 
þeirri sem kynnt var í vik-
unni? 1,8 prósent! En Ólafur 
hefur það sér til huggunar að 
hann tekur ekki mark á skoð-
anakönnunum. Hann hefur oft 

tapað í þeim en aldrei kosn-
ingum. Og getur raulað 

lag þeirra Súkkat-
bræðra nú við viku-
lok: „Jú, það er 
vont, það er vont, 
en það venst.“

Gunnhildi Örnu Gunnarsdótttur. 
Spádómar um endalok 24 stunda 
eru uppi og slúðurvefurinn 
Orðið á Eyjunni gengur svo 
langt að ætla að stutt sé í að 
blaðið verði hreinlega lagt 
niður. Eins og þær bölsýnis-
raddir séu ekki nóg þá þarf 
Gunnhildur ritstjóri að þola 
það liggjandi að fá spark 
frá þungavigtarmanninum 
Birni Bjarnasyni dómsmála-
ráðherra sem segir að blaðið 
sé varla neitt neitt eftir að 
Ólafur Þ. Stephensen fór 
þaðan.

Ásmund Jóhannsson. Kvótalausi sjómaðurinn 
stefndi hraðbyri í að verða að alþýðuhetju númer 

eitt hér á landi. Enda þótt stjórn-
málamenn þverskallist við, og 
vilji vera taglhnýtingar LÍÚ, þá 
hefur almenningur hina mestu 
skömm á hinu rangláta og spillta 
kvótakerfi. En svo þarf Vísir að 

segja af því að Ásmundur 
hafi árið 1990 selt hlut 

sinn í Festi, kvót-
ann og hagnast 

um 60 milljónir 
króna! 
Hammmm …





Ólöf Jóhannesdóttir
Oddeyrargötu 12, Akureyri,

sem andaðist að Dvalarheimilinu Hornbrekku á 
Ólafsfirði, þann 5. ágúst,  verður jarðsungin frá 
Akureyrarkirkju fimmtudaginn 14. ágúst kl. 13.30. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar láti Dvalarheimilið Hornbrekku njóta þess.

Sigurbjörg Unnur Þengilsdóttir 
Stefán Ásberg Jóhannes Þengilsson Seselía María 
 Gunnarsdóttir 
Jón Marteinn Þengilsson Erla Vilhjálmsdóttir 
Guðmundur Þengilsson 
og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
bróðir, mágur og tengdasonur,

Davíð Héðinsson
húsasmíðameistari og iðnrekstrarfræð-
ingur,  Garðsstöðum 9, Reykjavík,

er lést á Landspítalanum miðvikudaginn 6. ágúst, verð-
ur jarðsunginn frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
13. ágúst kl. 13.00.

 Kristín Benný Grétarsdóttir
Grétar Atli, Gunnar Atli og Anna Sigrún Davíðsbörn.
Margrét Héðinsdóttir Björn Guðmundsson
María Solveig Héðinsdóttir Sigfús R. Sigfússon
Emil Björn Héðinsson Margrét Björg Guðnadóttir
Magnús Héðinsson Margrét Þórarinsdóttir
Óskar E. Grétarsson Helga Harðardóttir
Grétar Bernódusson Guðrún Eyjólfsdóttir.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi 
og langafi, 

Gunnsteinn Sólberg 
Sigurðsson  
búfræðingur, Furulundi 25, Akureyri, 

lést fimmtudaginn 7. ágúst. Útförin auglýst síðar.

Jórunn Inga Ellertsdóttir
Þorsteinn M. Gunnsteinsson Þórhildur Ólafsdóttir
Þórunn S. Gunnsteinsdóttir Smári Úlfarsson
Ellert J. Gunnsteinsson Kristrún Þ. Ríkharðsdóttir
Gunnar I. Gunnsteinsson Ragnheiður Stefánsdóttir
afabörn og langafabarn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, og 
langafi,

Gísli Bjarnason
loftskeytamaður, Lækjarkinn 12, 
Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þann 24. júlí.  Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey.

Ólöf Gísladóttir Ólafur Sigurjónsson
Sigurður Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.  

Elskuleg vinkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Pálína Þorsteinsdóttir
Kaldárhöfða, síðast til heimils á Ási í 
Hveragerði,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands föstudaginn 
1. ágúst. Útför hennar fer fram frá Hveragerðiskirkju 
miðvikudaginn 13. ágúst kl. 14.00.

Þórhallur Friðbjörnsson
Guðlaug Birgisdóttir Sigurjón Guðbjörnsson
Lilja Kristín Kristinsdóttir Magnús Stefánsson
Anna Soffía Óskarsdóttir
Elísabet Óskarsdóttir
Ragnheiður Óskarsdóttir
 Þórunn Sigurðardóttir
Snjólaug Óskarsdóttir Elfar Harðarson
Gunnlaugur Jónsson
og ömmubörn.

Ástkær faðir minn, sonur, bróðir, mágur og frændi,

Gerhard Roland Zeller
Grettisgötu 76, Reykjavík,

varð bráðkvaddur þann 5. ágúst sl.  Útför hans verður 
auglýst síðar.

Sunnefa Gerhardsdóttir
Philipp og Else Zeller og fjölskylda.

60 ára afmæli
60 ára í dag er

Kristinn Jónsson 
frá Búðardal,

Naustabrygg ju 13.
Reykjavík.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra 
er auðsýndu samúð og hlýhug við andlát og 
útför elskulegrar móður okkar, fósturmóður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Láru Kristjönu 
Hannesdóttur  
Hrafnistu, Hafnarfirði.  

Sérstakar þakkir til þeirra er önnuðust hana í erfiðum 
veikindum. Guð blessi ykkur öll.  

Aðalheiður Halldórsdóttir Valdimar Jónsson 
Hannes Halldórsson Kristín Ólafsdóttir
Gunnar Halldórsson Guðrún Ingvarsdóttir
Garðar Friðfinnsson Hulda Sigurðardóttir 
Rut Friðfinnsdóttir Tómas Sigurðsson 
Björk Friðfinnsdóttir Jón Óskar Hauksson
Viðar Már Friðfinnsson 
og ömmubörn.

Okkar ástkæra,

Ágústa Skúladóttir
Vallholti 39, Selfossi,

sem lést mánudaginn 4. ágúst, verður jarðsungin frá 
Selfosskirkju laugardaginn 16. ágúst klukkan 11.00.

Kjartan T. Ólafsson
Jökull Veigar Kjartansson Elín Sigmarsdóttir
Ólafur Helgi Kjartansson Þórdís Jónsdóttir
Skúli Kjartansson Nancy Barrish
Hjálmar Kjartansson Guðný Anna Arnþórsdóttir
Bergdís Linda Kjartansdóttir Þórður Kristjánsson
ömmu- og langömmubörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Jón Gauti Jónsson
Lálandi 13, Reykavík, 
f. 29. desember 1945,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánudag-
inn 4. ágúst sl. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
þriðjudaginn 12. ágúst kl. 13.00.

Fyrir hönd annarra aðstandenda,

Hólmfríður Árnadóttir
Sigrún Jónsdóttir
Jón Gauti Jónsson Sigrún Magnúsdóttir
Sólveig Ásta Gautadóttir Vignir Bjarnason
barnabörn.

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

Sighvats Borgars 
Hafsteinssonar
Norður-Nýjabæ, Þykkvabæ.

Sérstakar þakkir til Guðmundar Benediktssonar, 
heilsugæslulæknis á Hvolsvelli, og alls þess frábæra 
starfsfólks, sem annaðist hann á Landspítalanum við 
Hringbraut, fyrir ómetanlegan stuðning og umönnun.

Una Sölvadóttir 
Sindri Snær Sighvatsson
Sölvi Borgar Sighvatsson
Sigurborg Sif Sighvatsdóttir Jósep Hallur Haraldsson
Sigurjón Fjalar Sighvatsson
Valdís Katla Sölvadóttir
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SÖNGKONAN WHITNEY HOUSTON 
ER 45 ÁRA

„Ég hef loksins skilið að það 
er enginn glæpur að vera 

vinalaus. Lífið er auðveldara 
þegar maður hefur aðeins um 

sjálfan sig að hugsa.“

Whitney Houston skaust upp á 
stjörnuhimininn í árdaga hipp-

hoppsins og hefur verið þar 
allar götur síðan.

Það verður hægt að stökkva 
næstum öld aftur í tímann í 
Borgarfirði í dag, þegar fyrst 
verður haldið upp á 90 ára af-
mæli fyrstu dráttarvélarinn-
ar á Íslandi og síðar 80 ára 
vígsluafmæli gömlu Hvítár-
brúarinnar. 

„Hátíðahöldin hefjast á há-
degi á Hvanneyri þar sem 
gestir geta séð í svip nokkr-
ar elstu og yngstu dráttar-
vélar landsins,“ segir Þorkell 
Fjeldsted bóndi í Ferjukoti, 
sem er borinn og barnfædd-
ur við nyrðri brúarsporðinn.

„Þegar dagskrá á Hvann-
eyri lýkur um hálf fjögur 
verður haldið inn að Hvítár-
brú. Í fararbroddi verður 
fornrúta Sæmundar sérleyf-
ishafa, árgerð 1947, og í hum-
átt keyra borgfirskir fornbíl-
ar. Þá hefst hátíð hér í Ferju-
koti þar sem ávörp verða 
flutt við brúarsporðinn. Að 
því loknu ætlum við að rölta 
yfir brúna þar sem Vega-
gerðin afhjúpar nýtt upplýs-
ingaskilti og þá löbbum við 
aftur yfir í Ferjukot, þar sem 
við njótum veitinga og hægt 
verður að skoða gömlu tjöld-
in sem notuð voru við brúar-
smíðina og ýmis tól frá þeim 
tíma,“ segir Þorkell sem 
rekur Laxveiði- og sögusafn-
ið í Ferjukoti.

„Hvítárbrú var útnefnd 
eitt af mannvirkjum síðustu 

aldar. Hún er í toppformi 
því Vegagerðin hefur hald-
ið henni vel við. Smíði brú-
arinnar hófst í apríl 1928 og 
sex mánuðum síðar var hún 
vígð,“ segir Þorkell um boga-
brúna sem teiknuð var af 
Árna Pálssyni verkfræðingi.

„Hvítárbrú er 106 metrar 
á lengd, 3 metrar á breidd og 
var áætlaður kostnaður við 
hana 169 þúsund krónur á 
verðlagi þess tíma og stóðst 
fyllilega, með 3.000 króna 
afgangi,“ segir Þorkell sem 
saknar gamalla tíma þegar 
mannlíf var mikið við brúna. 
„Þá voru sjoppur báðum 
megin brúarinnar, mjög fínt 
veitingahús með nýveiddan 
lax og rabarbaragraut á mat-
seðlinum og síðar eitt flott-
asta veitingahús landsins, 
Hvítárvallaskáli, sem var 
fyrst með franskar kartöflur 
á landsbyggðinni“

„Við lifum á fornri frægð 
en sjoppan eins og þegar 
gengið var út úr henni í síð-
asta sinn. Það var til siðs 
að kalla: „Grín á brúnni“ 
þegar skemmtilegt var um 
að vera við brúna og marg-
ir eiga héðan góðar minning-
ar. En best minnist ég illviðr-
isdaga á vetrum og þegar 
flætt hafði umhverfis bæina, 
og ekki annað að fara en yfir 
Hvítárbrú og til baka.“ 
 thordis@frettabladid.is  

HVÍTÁRBRÚ: 80 ÁRA VÍGSLUAFMÆLI

Grín á brúnni

SAMFERÐA Þorkell 
Fjeldsted, bóndi í 

Ferjukoti, hefur alið allan 
sinn aldur í samfylgd 

Hvítárbrúar.
MYND/SKESSUHORN/HÖG

timamot@frettabladid.is
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Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð á mjög 
góðum stað í litlum botnlanga í nýju hverfi í Mos-
fellsbæ. Húsið er samtals 207,4 fm þar af íbúð 
160,4 fm og bílskúr 47,0 fm. Húsið er timburhús,
klætt að utan með flísum. Húsið stendur á 
mjög fallegum stað, neðarlega í botnlanga á 
skjólgóðum stað. 
V. 46,9 m. 3467

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 14.00-16.00

LAXATUNGA 45 

Glæsilegt 278,4 fm keðjuhús á tveimur hæðum
á miklum útsýnisstað við Kvíslartungu 53 í Mos-
fellsbæ. Að auki eru um 80 fm svalir ofan á 
bílskúrsþaki þar sem gert er ráð fyrir heitum potti. 
Húsið er stílhreint með stórum gluggum enda
útsýnið fagurt. Húsið selst rúmlega fokhelt, en
flestir innveggir á jarðhæð verða komnir, útveggir
einangraðir og tilb. undir sandspartl. 3391
V. 47,9 m.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 14.00-16.30

KVÍSLARTUNGA 53

Mjög falleg 181,5 fm og 183,5 fm raðhús á einni
hæð á einum besta stað í nýju herfi í Mosfells-
bæ. Um er að ræða forsteypt einingahús sem 
verða afhent rúmlega fokheld, þ.e. auk fokhelds
ástands eru innveggir forsteyptir að mestum
hluta og tilbúnir undir sandspartl, gluggar ísettir
og þak verður einangrað sem og útveggir. Laxa-
tunga 51-53 stendur á afar fallegum stað með 
miklu útsýni út á Leirvoginn. - Húsin eru tilbúin til 
afhendingar strax. 
Verð frá 43,5 m. 3341

LAXATUNGA 51 OG 53 

Glæsileg 286 fm tvílyft parhús á frábærum
útsýnisstað við Kvíslartungu 7 - 9 í Leirvogstungu,
Mosfellsbæ. Húsin eru einkar reisuleg og stílhrein
með mikilli lofthæð og stórum útsýnissgluggum
auk um 60 fm svala. Húsin eru staðsteypt,
einangruð að utan og múruð. Arinn er í húsinu.
V. 47,8 m. 3542

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 14.00-16.00

KVÍSLARTUNGA 7 OG 9

Falleg 199,2 fm einbýlishús í byggingu við Leir-
vogstungu 4 - 8 í Mosfellsbæ. Um er að ræða 
flott einbýlishús á einni hæð ásamt millilofti og 
bílskúr, birt stærð er 199,2 fm, þar af 124 fm íbúð 
á jarðhæð, 37,4 fm milliloft og 37,8 fm bílskúr. 
Húsið afhendist tilbúið til innréttinga.
V. 44,9 m. 3348

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 16.00-18.00

Í SÝNINGARHÚSI Í LEIRVOGSTUNGU 2 OG 10

LEIRVOGSTUNGA 4, 6 OG 8

Nýtt og vandað 198 fm einbýli með innbyggðum
34,0 fm bílskúr á góðum stað í nýju hverfi í Mos-
fellsbæ. Húsið er vel skipulagt, 4 svefnherb., 
stofa, eldhús, þvottahús og tvö baðherb. Húsið
skilast með fullbúinni lýsingu frá Lumex, málað
að innan og tilbúið til innréttinga og án gólfefna,
þó eru flísar á bílskúr og þvottahúsi.
V 43,7 m. 3500

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 16.00-18.00

LEIRVOGSTUNGA 7

Einar Páll
Kjærnested

lögg. fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson

lögg. fasteignasali

Inga María
Ottósdóttir

lögg. fasteignasali

Egilína S. 
Guðgeirsdóttir

Hildur
Ólafsdóttir

Stella Hrönn
Ólafsdóttir

– Nýtt hverfi í Mosfellsbæ –
LEIRVOGSTUNGA - SÉRBÝLI Í SVEIT

Erum með í sölu nokkrar byggingarlóðir á mjög góðu verði:

Laxatunga 19 - 650 fm lóð undir einbýli á einni hæð. ......................................  Verð 15,0 m.
Laxatunga 99 - 650 fm lóð undir einbýli á einni hæð. ......................................  Verð 13,5 m.
Laxatunga 67 - 967 fm jaðarlóð undir einbýli á tveimur hæðum. ..................... Verð - tilboð.
Laxatunga 35 - 676 fm lóð undir einbýli á einni hæð ásamt teikningum. .........  Verð 19,9 m. 
Laxatunga 205 – 207 - parhúsalóð á einni hæð ásamt teikningum. ................  Verð 33,5 m.
Kvíslartunga 5 - 986 fm lóð undir einbýli á tveimur hæðum ásamt teikningum. Verð 13,5 m.
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TV-skenkur m/ljósi
Fáanlegur í svörtu og hvítu háglans.
Stærð: 180cmX50cmXH:46cm

Verð áður: 68.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 47.600,-

Borðstofuborð 180x100
Verð áður: 78.000,-

-40%
VERÐ NÚ: 46.400,-
Einnig fáanlegt í stærðinni 140x140

VIP leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu leðri

Verð áður: 15.800

-20%
VERÐ NÚ: 12.640,-

Funkis svefnsófi
Stærð: 240cmX160cm

Verð áður: 135.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 108.000,-

Clio tv-skenkur
Fáanlegur í natural og dökkbæsaðri eik
Stærð: 180cmX55cmXH:46cm
Verð áður: 68.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 47.600,-

Veggsamstæða f/sjónvarp
Hnota
Stærð: 243cmX56cmXH:156cm 
Verð áður: 145.000,- 

-20%
VERÐ NÚ: 116.000,-

Eric skenkur
Hvíttuð eik
Stærð: 170cmX50cmXH:85cm
Verð áður: 88.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 66.000,-

Austria tungusófi
Stærð: 333cmX200cm
Verð áður: 188.000,-

-40%
VERÐ NÚ: 112.800,-

ÚTSALAN ER HAFIN
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504 leðursófasett
Fáanlegt í brúnu leðri
3+1+1

Verð áður: 255.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 178.500,-
3+2

Verð áður: 240.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 168.000,-

Borð
Verð áður: 69.000,-
VERÐ NÚ: 

55.200,-

Spegill
Verð áður: 28.000,-
VERÐ NÚ: 

19.600,-

Juan skenkur
Verð áður: 95.000,-
VERÐ NÚ: 

76.000,-

Cube leðurstóll
Verð áður: 19.800,-
VERÐ NÚ: 

9.900,-

Skápasamstæða
Verð áður: 209.000,-
VERÐ NÚ: 

146.300,-

GEGNHEIL MANGO HÚSGÖGN
20-30% afsláttur

Clay leðursófasett
Dökkbrúnt leður
3+1+1

Verð áður: 225.000,-

-25%
VERÐ NÚ: 168.750,-
3+2,5

Verð áður: 207.000,-

-25%
VERÐ NÚ. 155.250,-

Palma leðursófasett
Dökkbrúnt leður
3+2

Verð áður: 237.000,-

-25%
VERÐ NÚ: 177.750,-

Lia stóll
Verð áður: 14.500,-

-20%
VERÐ NÚ: 

11.600,-

Lotus stóll
Fáanlegur í svörtu, brúnu og hvítu

Verð áður: 13.400,-

-30%
VERÐ NÚ: 9.380,-

Tito stóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og brúnu

Verð áður: 13.500,-

-20%
VERÐ NÚ: 10.800,-

Paris leðurstóll
Fáanlegur í svörtu, hvítu og 
brúnu

Verð áður: 17.500,-

-20%
VERÐ NÚ: 14.000,-

New Bond tungusófi
Fáanlegur í nokkrum litum

Stærð: 230cmX160cm

Verð áður: 139.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 97.300,-

TV-skenkur
Stærð: 180cmX60cmXH:60cm

Verð áður: 78.000,-

-20%
VERÐ NÚ: 62.400,-

Glerskápur
Stærð: 103cmX45cmXH:188cm

Verð áður: 69.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 48.300,-

20-70% AFSLÁTTUR
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9.

Ævintýramynd Sumarsins

Stærstu Ævintýrin eru Ódauðleg!
Frumsýnd  . Ágúst

-SJÁÐU
MYNDINA
-SPILAÐU
 LEIKINN!

Viltu slást í hópinn?
Karlakór Reykjavíkur getur alltaf bætt við sig söngmönnum og nú í haust
verða haldin raddpróf fyrir þá sem hafa áhuga á að taka þátt. Prófið er ekki
flókið þar sem prófað er raddsvið og tónheyrn. Kunnátta í tónlist og nótna-
lestri er kostur en alls ekki skilyrði.

Ef þú hefur áhuga á að koma í raddpróf skaltu hafa samband með því að
senda okkur línu í netfangið kor@karlakorreykjavikur.is fyrir 31. ágúst
næstkomandi.

Vetrarstarfið
Stærsti viðburður á fyrri hluta starfsársins eru árlegir aðventutónleikar í Hallgrímskirkju
í desember n.k. Einnig eru ráðgerðar styttri tónleikaferðir innanlands. Eftir áramót snýr
kórinn sér að fullum krafti að því að æfa fyrir 83. vortónleika sína sem haldnir verða í
Langholtskirkju í apríl 2009. Til viðbótar við þetta kemur kórinn fram við ýmis tækifæri
s.s. á árshátíðum fyrirtækja, afmælum og þess háttar.

Karlakór Reykjavíkur var stofnaður 1926 og hefur starfað
samfleytt síðan. Kórinn býður upp á krefjandi og skemmti-
leg viðfangsefni í tónlist og skemmtilegt félagsstarf í góðum
félagskap. Kórinn fer til útlanda í söngferðir að jafnaði
annað til þriðja hvert ár auk þess að halda tónleika innan-
lands. Fastir punktar í starfseminni eru jólatónleikar í
Hallgrímskirkju í desember og tónleikar í Langholtskirkju
á vorin. Kórinn æfir tvisvar í viku, tvo tíma í senn, og fara
æfingar fram í Gerðhömrum, félagsheimili kórsins að
Grensásvegi 13

Karlakór Reykjavíkur
Gerðhömrum Grensásvegi 13,

108 Reykjavík
Pósthólf 8006, 128 Reykjavík
www.KarlakorReykjavikur.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eitt gott ráð, Elsa: 
hægri!

Fyrirgefðu! ... erum 
við enn þá að tala um 

pólitík?

Hvað sagðirðu 
foreldrum þínum 
að þig langaði í í 

jólagjöf? Ekkert 
stórt.

Ég bað bara um einn Gibson akústískan gítar með 
pikköppi, með upprunalegu antíklakki og silfurslegn-
um innstungum. Síðan vil ég fá ‘57 módel af míkrófón 

sem á sér sögu úr rokkinu. 

Og með því 
gekkstu úr 
skugga um 
að þú fáir 

gjafakort upp 
á tvö þúsund 

kall.

Og fyrir-
lestur um 
fjármál.

Voffi, fyrir hvað ert 
þú þakklátur? Kisur

Það var ekki 
ekkert!

Hvað ertu 
að gera? 

Það kemur 
þér ekki við! 

Láttu mig vera! 
Farðu!!

Allt í lagi. Svo nú ætlarðu bara 
að hunsa mig?

Ég sagði: röntgen-
myndin sýnir að þú 

gleyptir heyrnartækið 
þitt!!

Skrílslæti og sóðaskapur, hættumerki og 
heimsendaspár. Þetta eru þau orð sem 
notuð eru um „ástandið“ alræmda í 

miðbænum sem virðist skapast er ölþyrstir 
skersbúar skemmta sér eftir langa og erfiða 
vinnuviku. Hvernig ástandið myndast veit 
enginn en það er engu líkara en skuggar 
skríði úr ræsum, árar æsi dagfars-
prúða menn og púkar prangi 
óhreinum hugsunum upp á 
prúðbúnar ungmeyjar. Útkoman er 
stríðsástand í annars sofandi bæ á 
bjartri sumarnótt.

Ægishjálmur sá er yfir borginni 
hvílir gefur engum grið, hvort 
sem menn eru prestssynir eða 
þurfalingar, allir eru jafnir fyrir 
ógninni sem breytir mönnum í 
grey og konum í krimma. Hinn 
almenni skattgreiðandi borgari 
þorir varla út úr húsi af ótta við 

að myrkrið gleypi hann og spýti honum út 
aftur allslausum og útúrdrukknum með 
sprungna vör og stungusár á síðunni.

Ráðamenn borgarinnar reyna sitt besta en 
ólygin segir að jafnvel þeir hafi orðið 
ástandinu að bráð. Við erum illa stödd. 
Leiðtogarnir eru fallnir og þrátt fyrir nýjan 
og glæsilegan timburkastala lögreglunnar á 
átakasvæðinu stendur hún ráðþrota gagnvart 
ástandinu illa. Völuspáin vonda er að rætast:

Bræður munu berjast og að bönum 
verðast, munu systrungar sifjum spilla; hart 

er í heimi, hórdómur mikill, skeggöld, 
skálmöld, skildir eru klofnir, vindöld, 
vargöld, áður veröld steypist, mun 
engi maður öðrum þyrma.

Það eina sem getur bjargað okkur 
er mikilmenni og milljarðamæring-
ur í góðu formi sem stekkur milli 

húsþaka í svörtum sérsniðnum 
spandex-galla.

Stígðu fram, mikli riddari

NOKKUR ORÐ
Tryggvi 

Gunnarsson 





ein stærstu
myndlistarver©laun 

heims kynna 26 norræna 
myndlistarmenn

í listasafni  
kópavogs – ger©arsafni  
hamraborg 4 |  kópavogi

19.  júní  –  10.  ágúst 
opi© alla daga nema 
mánudaga kl 11 – 17
lei©sögn mi©vikud.  

kl.  12 og sunnud.  kl.  15

www.gerdarsafn.is | www.carnegieartaward.com

SS Í©ASTA  

S∞NINGARVIKA !

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Einstök ítölsk hönnun og tækni sameinast í SMEG 
kæliskápunum. Sérlega glæsilegt útlit og fyrsta 

flokks gæði tryggja ávallt gleði í eldhúsinu.

SMEG kæliskápar
– í öllum regnbogans litum
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menning@frettabladid.is

Hans Ole Thers, organisti Kirkju 
heilags anda sem er við Amagertorv 
á Strikinu í Kaupmannahöfn, kemur 
fram á tvennum tónleikum í Hall-
grímskirkju nú um helgina. Fyrri 
tónleikarnir fara fram í dag kl. 12 en 
þeir seinni annað kvöld kl. 20.

Efnisskrá hádegistónleikanna er tvískipt; 
fyrri hlutinn er frá barrokktímabilinu og 
síðan frönsk tónlist frá 19. öld. Eftir Johann 
Sebastian Bach leikur Hans Ole Tokkötu og 
fúgu í d-moll og síðan Ciacona í e-moll eftir 
Diderik Buxtehude en það verk er um leið 
danska innslagið í efnisskránni, því þótt 
flestum finnist Buxtehude tengjast Leipzig, 
sem núna er í Þýskalandi, þá var hann dansk-
ur og kom frá Helsingjaeyri. Til gamans má 
geta þess að reyndar var Leipzig á dönsku 
yfirráðasvæði á tímum Buxtehude. Síðasta 
verkið á tónleikunum verður svo Sónata nr. 2 

í D-dúr eftir Alexandre Guilmand. Það 
verður spennandi að heyra Thers túlka 
verkið, enda hefur hann lagt sig sérstaklega 
fram við að túlka franska sinfóníska 
orgeltónlist. 

Á tónleikunum annað kvöld verður fimmta 
orgelsinfónía Charles-Marie Widors fyrst á 
efnisskránni. Widor var organisti við St. 
Sulpice kirkjuna í París í 64 ár og þótt hann 
hafi skrifað mjög fjölbreytta tónlist þá eru 
það orgelsinfóníurnar tíu sem hafa haldið 
nafni hans á lofti. Númer fimm er einna 
frægust og þá sérstaklega lokakaflinn, 
Tokkata, sem er með vinsælustu orgelverk-
um allra tíma. Á síðari hluta tónleikanna má 
fyrst heyra tvö dönsk verk, Praeludium í D-
dúr eftir Buxtehude og Fantasi í A-dúr eftir 
J.P.E. Hartmann en hann var meðal áhrifa-
mestu manna í dönsku tónlistarlífi 19. aldar 
og var meðal annars lengi organisti Frúar-
kirkju, dómkirkju Kaupmannahafnar. Svo 
leikur Thers verkið Le Banquet céleste eftir 
Olivier Messiaen, en hann hefði orðið 100 
ára á þessu ári. Tónleikunum lýkur síðan 
með Kóralspunanum um „Victimae paschali“ 
sem Maurice Duruflé skráði eftir hljóðritun 
á spuna Charles Tournemire árið 1930.

 vigdis@frettabladid.is

Dönsk og frönsk orgeláhrif

HANS OLE THERS Kemur fram á tónleikum í Hallgríms-
kirkju í dag og á morgun.

Harmónikuleikarinn Jón Þorsteinn Reynis-
son kemur fram á tvennum tónleikum nú 
um helgina. Fyrri tónleikarnir fara fram í 
Sólheimakirkju í Grímsnesi í dag kl. 14. Á 
efnisskránni eru ýmis klassísk verk sem 
Jón hefur útsett sjálfur fyrir harmóniku. Má 
þar meðal annars finna verk eftir Mozart, 
Vivaldi, Paganini og fleiri. Aðgangur að 
tónleikunum er ókeypis og öllum opinn. 

Seinni tónleikarnir fara svo fram í 
Fríkirkjunni á morgun kl. 17. Þar mun Jón 
leika verk sem spanna rúmar tvær aldir í 
klassískri tónlistarsögu, frá barrokkverkum 
A. Vivaldi og D. Scarlatti frá fyrri hluta 18. 
aldar til síðrómantískrar orgelsvítu franska 
tónskáldsins Léon Boëllmann. Verkin hafa 
flest verið sérstaklega útsett fyrir harmón-
iku, þar á meðal Næturljóð eftir F. Chopin, 
Pathetique sónatan eftir L. v. Beethoven og 
Prelúdía og fúga, BWV 553, eftir J. S. Bach.  
Jón mun þá einnig leika eigin útsetningu 

á balknesku dansverki eftir Motion Trio, 
heimsþekkt harmónikutríó sem lék á Lista-
hátíð í Reykjavík árið 2006. Miðaverð á 
tónleikana er 1.000 kr. og má nálgast miða 
við innganginn. Aðgangur að tónleikunum 
er þó ókeypis fyrir börn, öryrkja og eldri 
borgara.

Jón hefur vakið athygli fyrir framúrskar-
andi harmónikuleik og óhefðbundnar 
efnisskrár á tónleikum sínum. Á barnsaldri 
lék hann einleik með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands á tónleikum hennar á Hofsósi 
og 13 ára sigraði hann einleikarakeppni 
MENOR sem haldin var á Akureyri. Árið 
2007 lauk Jón Þorsteinn framhaldsprófi í 
harmónikuleik auk tónfræðigreina frá Tón-
listarskóla Skagafjarðar. Hann hefur komið 
fram víða um land á harmónikulandsmót-
um og öðrum tónleikahátíðum og hefur 
auk þess hlotið fjölda styrkja. 
 - vþ

Sígildir harmóníkutónar

JÓN ÞORSTEINN REYNISSON HARMÓNÍKULEIKARI 
Leikur sígilda tónlist á harmóníku nú um helgina.

Kl. 14
Myndlistarkonurnar Aðalheiður Ó. 
Skarphéðinsdóttir og Halla Ásgeirs-
dóttir opna sýningu á grafíkverkum 
og Rakubrenndum leir í Listhúsi 
Ófeigs, Skólavörðustíg 5, í dag kl. 14. 
Aðalheiður vinnur grafíkverk sín með 
blandaðri þrykktækni og Halla 
vinnur með ólík form á mismundandi 
hátt í Rakubrenndan leir. Sýningin 
stendur til 3. september.

Vagn í heimsókn
Danski rithöfundurinn Vagn 
Lundby heldur fyrirlestur í dag í 
Norræna húsinu þar sem hann 
kynnir sitt stóra verk, Det Nord-
iske Testament, sem kom út í 
fyrra á forlagi Ashehaug. 

Ritið sem er í þremur bindum 
og rekur sameiginlegan arf nor-
rænna þjóða í goðsögum og forn-
kvæðum er árangur áralangs 
starfs. Vagn fór hér um árið 2005 
og skilaði sú för sér í ritinu Til-
bage til Island 2006. Sú rannsókn-
arför var ekki hans fyrsta ferð 
hingað. Hann hefur oft komið 
hingað á langferðum sínum um 
norðurslóðir. Langförull hefur 
hann dregið til sín efni frá Græn-
landi, Alaska, af örlögum og sögn-
um frumbyggja Ameríku og 
samið upp úr ferðalögum sínum 
texta af ýmsu tagi.

Lundby fæddist 1933 og ólst 
upp í Árósum. Hann kom fram 
sem höfundur 1964 og var á sjö-
unda áratugnum í framvarðar-
sveit skálda sem unnu í hefð mód-
ernismans með verkum á borð við 
Signalement 1966 og Nico 1969 
sem er sprottin af dvöl hans í New 
York í Factory Andy Warhol. Verk 
hans eru hátt í fimmtíu, skáldsög-
ur, prósatilraunir, endursagnir 
helgisagna og fólklórs, verka sem 
eru í grunnin einslags heimilda-
verk eins og skrif hans um 

Grænlandsleiðangurinn 1907. 
Hann hefur samið ljóð, óperu-
texta, leikrit og gert kvikmyndir.

Norræna testamentið, stórvirki 
hans um norrænar goðsögur, 
stendur föstum fótum í danskri 
hefð þar sem þemu og viðfangs-
efni hins forna norræna heims 
eru endurtúlkuð, rétt eins og hann 
hefur gert í fjölda verka sem 
sprottin eru úr heimi indíána 
Ameríku.

Fyrirlestruinn hefst kl. 16 í dag 
og eru allir velkomnir.  - pbb

BÓKMENNTIR Danska skáldið Vagn 
Lundby er í heimsókn

Auglýsingasími

– Mest lesið



Útsala
10% afsláttur af öllum vörum.
Aðeins í Eymundsson Holtagörðum.10%

AFSLÁTTUR

Allt í Holtagörðum
– Ein frábær ferð

» Frappuccino » Cappuccino

Fríir drykkir
Allir sem versla fyrir 3.000 kr. eða meira hjá 
Habitat, Eymundsson eða Stubbasmiðjunni 
fá frían kaffi- eða tedrykk hjá Te & Kaffi.

0kr.

10-70%
AFSLÁTTUR

Útsala
10, 30, 50 og 
70% afsláttur.

Tilboð með fyrirvara um prentvillur

Enn meiri afsláttur

50%
AFSLÁTTUR

Útsala
Allt að 50% afsláttur af húsgögnum
Himnasængur á 30% afslætti
Lampar á 20% afslætti
Allar nýjar vörur á 10% afslætti 
www.stubbasmidjan.is

Útihúsgögn
50 - 70% afsláttur.



KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni, kef. og ak

MAMMA MIA
kl. 1:30 í Álfabakka

WALL-E með íslensku tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1:30 í Kringlunni 
kl. 1:30 á Selfossi og í Keflavík. kl. 2 á Akureyri

laugardag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

DARK KNIGHT
kl. 2 í Álfabakka
kl. 5 í Kringlunni

MUMMY 3
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni
kl. 5:40 á Akureyri

TILBOÐSVERÐ

KL. 1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓKL.3.50 BORGARBÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL. 3 HÁSKÓLABÍÓ
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FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

L.I.B.Topp5.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
FINDING NEMO OG RATATOUILLE 

52.000
manns á 16 dögum.

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐAR

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:20 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

DARK KNIGHT kl. 8 - 10:50 12

KUNG FU PANDA  ísl. tali kl. 2 - 4 L

LOVE GURU kl. 6 12

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 8 - 10:50 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

MAMMA MÍA síð. sýn. kl. 5:40 L

KUNG FU PANDA  ísl. tali kl. 11 - 1 - 3 - 5 L

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 2 - 3:50 L

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - 10:50 12

KUNG FU PANDA  ísl. tali kl. 2 LTHE MUMMY 3 kl. 2D - 5:50D - 8D - 10:30D 12

LOVE GURU kl. 8 - 10 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30D - 3:40 - 6 L

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

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

STÆRSTU OG BESTU ÆVINTÝRIN ERU 
EINFALDLEGA ÓDAUÐLEG!

L.I.B.Topp5.is

s.v. mbl

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU ÖRFÁ SÆTIUPPSELT

THE MUMMY 3             kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 10:30D 12

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:30 VIP
DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8 - 8:20 - 11:10 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

MAMMA MÍA 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MÚMÍAN 3 - DIGITAL kl. 1.45, 3.50, 5.45, 8 og 10.15-P 12

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 2, 3.50 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 1.20, 4, 7 og 10 12

HELLBOY 2 kl. 8 og 10.15 12

M Y N D O G H L J Ó Ð

POWERSÝNING
KL. 10:15

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

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

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
12
12
12
L
L
7

SKRAPP ÚT  kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE LOVE GURU kl. 6 - 10.10
MAMMA MIA     kl. 3.50 - 8

12
12
L

SKRAPP ÚT kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
SKRAPP ÚT LÚXUS kl. 8 - 10
THE MUMMY 3 kl.1 - 5.30D - 8D - 10.30D

THE MUMMY 3 LÚXUS kl. 1D - 5.30D

THE LOVE GURU kl. 8 - 10
WALL-E ÍSL. TAL    kl.1D - 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE  kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
12
L
14

SKRAPP ÚT  kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE DARK KNIGHT kl.3 - 6 -  9 
MAMMA MIA kl.3  - 5.30  - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY    kl.3  - 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
12
L
7

LOVE GURU kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.20
MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE kl. 4

SÍMI 530 1919

“…meistarverk.” 
– New York Magazine

“...skemmtilega skrítin 
og öðruvísi mynd þar 

sem manni leiðist 
aldrei”

- S.V., MBL

STÓRBROTIN
ÆVINTÝRAMYND

SEM ALLIR 
ÆTTU AÐ HAFA 

GAMAN AF!

“...fílgúdd mynd. Húmorísk, elskuleg saga 
með góðum lyktum og breyskum persónum”

- P.B.B., FBL

„Þetta átti alltaf að vera gallerí, þangað til að gamall 
maður heilsaði upp á okkur og sagði að sér fyndist 
gallerí ljótt orð,“ segir Klængur Gunnarsson, einn 
meðlima hópsins sem stóð fyrir opnun Tutti Bene 
listasalarins á Skólavörðustíg 22b í gær. 

„Þetta verður í raun bara staður þar sem við 
getum gert það sem okkur dettur í hug. Það er engin 
eiginleg dagskrá í gangi og við ætlum ekkert að 
græða á þessu. Þótt það sé einhver sýning í gangi, ef 
okkur dettur í hug eitthvað annað eftir þrjá daga, þá 
bara gerum við það.“ 

Klængur er ljósmyndari en auk hans eru  Davíð 
Berndsen, tónlistarmaður, Davíð Sigurðarsson, sem 
vinnur með límband og innsetningar og Eyþór Ingi 
Kristjánsson, húsgagnalistamaður, í hópnum. „Við 
erum búnir að vera pæla mjög oft í að opna ein-
hverja staði, samlokustað eða bar eða eitthvað. Allar 
hugmyndirnar seinustu árin leiddu að þessu,“ segir 
Klængur.

En hvað er Tutti Bene? „Þetta er ítalska og maður 
á í raun að segja tutto en við segjum alltaf bara tutti. 
Upprunalega hugmyndin var að fyrsta sýningin 

væri með ítölsku þema, með myndasýningu af 
Berlusconi, honum til heiðurs, ólívum og ólívuolíu. 
Okkur datt í hug að sauma fótboltatreyjur. Þetta 
gerðist bara.“  - kbs

Nýr listasalur í Reykjavík

VILJA FRELSI TIL AÐ SKAPA Klængur Gunnarsson og félagar 
opna sýningarsal á Skólavörðustíg.     FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Safn til heiðurs bræðrunum 
Jóni Múla og Jónasi Árna-
sonum, Múlastofa, verður 
opnað með pomp og prakt á 
Vopnafirði í dag. 

Í tilefni af opnuninni verður hald-
in þar tónlistarhátíð sem nefnist 
Einu sinni á ágústkvöldi, eftir lagi 
og texta þeirra bræðra. Til stend-
ur að hún verði árlegur viðburður 
á Vopnafirði.

„Undirbúningur er búinn að 
standa yfir í eitt og hálft ár. Hug-
myndin datt í kollinn á mér eftir 
að ég komst að því að þeir væru 
fæddir Vopnfirðingar og litu allt-
af á sig sem slíka,“ segir Magnús 
Már Þorvaldsson, menningar-
málafulltrúi Vopnafjarðar.

Úrvalslið tónlistarmanna
Auk heimamanna kemur fram á 
tónlistarhátíðinni stórsveit Eyþórs 
Gunnarssonar, stjúpsonar Jóns 
Múla, sem mun flytja lög Jóns við 
texta Jónasar. Sveitin er skipuð 
úrvalsliði tónlistarmanna á borð 
við Guðmund Pétursson, Sigga úr 
Hjálmum, Ellen Kristjánsdóttur 
og Óskar Guðjónsson. Einnig stíg-
ur á svið hljómsveit Pálma Gunn-
arssonar, Park Project, sem auk 
Pálma er skipuð Magnúsi Eiríks-
syni, Agnari Má Magnússyni og 
Einari Scheving. Á Múlastofu 

verður hægt að skoða ljósmyndir 
af þeim Jóni Múla og Jónasi auk 
þess sem tónlist þeirra verður að 
sjálfsögðu gert hátt undir höfði. 
„Ég náði upphaflega samkomulagi 
við fjölskyldur þeirra sem horfa 
til þess að vernda og varðveita 
sögu þeirra fyrir komandi kyn-
slóðir, enda eru þeir fyrir löngu 
orðnir sameign þjóðarinnar,“ 
segir Magnús Már, sem einnig 
fékk í hendurnar gríðarlega mikið 
efni frá Ríkisútvarpinu með þeim 
bræðrum. 

 freyr@frettabladid.is

Jónas og Jón Múli heiðraðir

JÓN MÚLI ÁRNASON Safn til heiðurs Jóni 
Múla og bróður hans Jónasi Árnasyni 
verður opnað í dag.

EYÞÓR OG ELLEN Hjónin Eyþór Gunnars-
son og Ellen Kristjánsdóttir koma fram á 
Múlasetri á Vopnafirði.

JÓNAS ÁRNASON Jónas samdi meðal 
annars textann við lagið Einu sinni á 
ágústkvöldi.





Viltu fá upplýsingar um hraða, tíma, vegalengd og kaloríur sem þú 
hefur brennt á meðan þú hleypur? Með Nike+ getur þú fengið allar 
þessar upplýsingar um leið og þú hlustar á uppáhalds tónlistina 
þína. Nemi í Nike hlaupaskónum þínum fylgist með hverju skrefi 
sem þú tekur og skilar upplýsingunum í iPodinn þinn.

Kynntu þér NIKE+ á næsta sölustað og upplifðu hlaupin 
þín á nýjan og skemmtilegri hátt

Kíktu á nike.is og kynntu þér málið
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sport@frettabladid.is

FH lenti ekki í teljandi vandræðum með væng-
brotið lið Þróttar og vann örugglega 2-0 og hélt 
þar með toppsætinu.

Litlu munaði hins vegar að Keflavík tapaði 
mikilvægum stigum gegn botnliði HK á heimavelli 
sínum en Keflvíkingurinn Hörður Sveinsson skor-
aði sigurmarkið á lokasekúndum leiksins. 

ÍA sótti heldur ekki gull í greipar Fram og tapaði 
2-0 á Laugardalsvelli. Tvíburarnir Arnar og Bjarki 
eru því enn að leita eftir sínum fyrsta sigri í 
Landsbankadeildinni en þeir voru báðir í 
byrjunarliði ÍA í leiknum. 

Breiðablik og KR gerðu 1-1 jafn-
tefli í skemmtilegum fótboltaleik 
á Kópavogsvelli en hvorugt 

liðið var eflaust sátt með það því 
þar með misstu þau sjónar af 
toppliðunum í bili.

Valsmenn héldu hins 
vegar pressunni á FH 

og Keflavík með 2-0 sigri gegn Fylki og hafa unnið 
fimm af síðustu sex leikjum sínum í deildinni.

Grindvík hélt uppteknum hætti á útivelli þegar 
liðið heimsótti Fjölni í Grafarvoginn og vann 0-1 
en Grindvíkingar hafa unnið fimm af sjö útileikjum 
sínum í deildinni en aðeins unnið einn heimaleik.

14. UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA: ENN VERSNAR STAÐAN HJÁ HK OG ÍA

FH-ingar áfram í toppsætinu
TÖLURNAR TALA

Flest skot: 15, FH
Flest skot á mark: 10, FH
Fæst skot: 5, Þróttur
Hæsta með.ein.: 6,8 KR og Valur
Lægsta meðaleink.: 5,0 ÍA
Grófasta liðið: 17 brot, Bb. og Gr.
Prúðasta liðið: 10 brot, Valur 
Flestir áhorf.: Breiðab.-KR, 1.806
Fæstir áhorf.: Valur-Fylkir, 697
Áhorfendur alls: 6.686

> Besti dómarinn: Þrír dómarar 
voru efstir með 7 í einkun fyrir 
14. umferð. Þóroddur Hjaltalín 
fyrir leik Fram og ÍA, Garðar Örn 
Hinriksson fyrir leik Breiðabliks 
og KR og Þorvaldur Árnason fyrir 
leik Kefl avíkur og HK.

Grétar Sigfinnur 
Sigurðarson (3)

Albert Brynjar 
Ingason

Sam Tillen (3)

Guðmundur 
Benediktsson (3)Tryggvi 

Guðmundsson (6)

Ívar Björnsson

Finnur Orri 
Margeirsson

Matthías 
Vilhjálmsson 

(3)

Mitja Brulc

Kjartan Sturluson (3)

Davíð Þór 
Viðarsson

>Atvik umferðarinnar

Sigurmark Keflvíkingsins Harðar Sveinssonar á lokasek-
úndunum í 3-2 sigri Keflavíkur gegn lánlausu liðið HK. 
Þremur mínútum áður hafði HK jafnað og allt stefndi í 
jafntefli. Dýrmætt mark þar á ferð.

>Ummæli umferðarinnar

„Það var engu líkara en ég væri enn í Fylki 
því stuðningsmenn þeirra sungu um mig 
allan leikinn. Ég átti alla stúkuna og 
það hjálpaði mér. Þeir mega 
endilega mæta á fleiri Valsleiki,“ 
sagði Valsarinn Albert Brynjar 
Ingason eftir að hafa skorað eitt mark 
og lagt upp annað gegn sínum gömlu 
félögum í Fylki.  

PEKING 2008 Sarah Blake Bateman 
er ekki nafn sem margir 
íþróttaunnendur kannast vel við. 
Enda er stúlkan fædd og uppalinn 
í Flórída. Sarah, sem er 18 ára, er 
íslensk í móðurættina og varð 
nýlega íslenskur ríkisborgari. 
Hún keppir í 100 metra baksundi á 
Ólympíuleikunum í dag.

„Það er svo sannarlega draumur 
að rætast hjá mér að vera komin á 
Ólympíuleikana. Ég er gríðarlega 
spennt og get ekki beðið eftir að fá 
að keppa. Það var takmark mitt að 
komast hingað, bjóst við því að ná 
lágmarki en var samt svolítið 
hissa þegar það gerðist,“ sagði 
Sarah brosmild eftir æfingu í 
sundhöllinni en hún nýtur 

Ólympíureynslunnar í botn.
„Mjög spennandi að vera hérna 

og maður finnur spennuna í öllum. 
Þetta er mjög sérstakt andrúms-
loft. Sundið mitt hérna í Höllinni 
verður án vafa það mest spenn-
andi í lífi mínu. Stefnan er að bæta 
minn besta tíma. Ég vona að ég 
verði ekki of stressuð og reyni að 
dreifa huganum. Það er hættulegt 
að hugsa of mikið um sundið,“ 
sagði Sarah sem er stolt af því að 
keppa fyrir Ísland.

„Það er mjög spennandi að 
keppa fyrir Ísland og ég er lánsöm 
að fá þetta tækifæri enda ætla ég 
að njóta þess,“ sagði Sarah og 
stakk af aftur ofan í laugina. 

 - hbg

Íslenska Flórídastúlkan stingur sér til sunds í dag:

Ég er lánsöm að
fá þetta tækifæri

BATEMAN Vonar að stressið nái ekki til sín þegar á hólminn kemur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Albert Brynjar hefur 
ekki verið fastamaður í byrjunar-
liði Vals í sumar en hann nýtti 
tækifæri sitt vel þegar gömlu 
félagarnir hans úr Fylki komu í 
heimsókn á Vodafonevöllinn.

„Það var ekki erfitt að koma sér 
í gírinn fyrir leikinn, það er nokk-
uð ljóst. Ég var harðákveðinn að 
gefa mig hundrað prósent í leikinn 
og halda áfram á fullu allan tím-
ann, sama á hverju myndi ganga. 
Ég hef ekki fengið að spila eins 
mikið og ég vildi en ég vissi alveg 
þegar ég gekk til liðs við Val að 
samkeppnin væri mikil og maður 
þyrfti að vera þolinmóður og bíða 
eftir tækifærunum. Ég fékk þarna 
tækifæri og mér fannst þetta 
ganga fínt. Ég byrjaði ef til vill 
rólega og klúðraði ágætis færi 

snemma leiks en hélt bara áfram 
og fann það á mér að ég myndi 
skora ef ég fengi aftur svipað 
færi. Það gekk eftir,“ segir Albert 
sem lagði upp fyrra mark Vals 
fyrir Guðmund Benediktsson og 
skoraði svo það seinna sjálfur í 2-0 
sigrinum.

„Það var frábært að fá að spila 
loksins með Gumma. Þetta var í 
fyrsta skiptið sem ég byrjaði með 
honum frammi, því þegar hann 
var meiddur var ég að leysa hann 
af og spilaði þá aðeins fyrir aftan 
fremsta mann. Það er fínt að 
hlaupa fyrir framan Gumma og 
láta leggja upp færi fyrir sig. 
Reyndar skuldar hann mér eina 
stoðsendingu eftir þennan leik, ég 
átti ekki von á því að þetta myndi 
þróast þannig, en ég er ekkert 

smeykur við að hann borgi það 
einhvern tímann aftur,“ segir 
Albert Brynjar á léttum nótum en 
hann og Guðmundur eru mágar.

Faðir Alberts Brynjars, Ingi 
Björn Albertsson, var frægur 
markaskorari á sínum tíma og því 
lendir framherjinn ungi gjarnan í 
því að vera líkt við föður sinn.  
Hann játaði í viðtali við Stöð 2 
Sport í fyrrakvöld að samanburð-
urinn væri nú orðinn dálítið þreyt-
andi.

„Ég sagði í viðtali í leikslok að 
þetta væri nú orðið dálítið þreyt-
andi því alltaf þegar maður klúðr-
ar færi, heyrir maður sagt að sá 
gamli hefði nú gert þetta betur og 
svo framvegis. Pabbi hló bara 
þegar hann sá þetta,“ sagði Albert 
að lokum.  omar@frettabladid.is  

Þarf að vera þolinmóður
Valsarinn Albert Brynjar Ingason átti góðan leik þegar Valur vann Fylki 2-0 og 
er fyrir vikið leikmaður 14. umferðar Landsbankadeildar hjá Fréttablaðinu.

EKKI LÍKJA MÉR VIÐ PABBA Albert 
viðurkennir að vera þreyttur á að 
vera líkt saman við pabba sinn, 
en hefur þó lúmskt gaman af.
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PEKING 2008 Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær komu nokkrar 
NBA-stjörnur óvænt við í húsi 
íslensku keppendanna á dögunum. 
Ekki hafði fengist staðfesting á 
því hvað þeir voru nákvæmlega 
að gera þar en badmintonstúlkan 
Ragna Ingólfsdóttir leysti frá 
skjóðunni í spjalli við Frétta-
blaðið í gær en hún var 
ein af þeim sem hitti 
stórstjörnurnar.

„Ragga [Ragnheiður 
Ragnarsdóttir sund-
kona., innsk. blm] er 
ekki feimin stúlka. Hún 
var í matsalnum og sá 
þessa stráka þar en þeir 
voru í heimsókn enda 
gista þeir ekki í Ólymp-
íuþorpinu. Hún fór að fá 
mynd af sér með þeim og 
þeir voru heldur betur 
til í það. Þetta snerist 
svo við og þeir voru 
eiginlega allir farnir 
að taka mynd af sér 
með henni. Svo eltu 
þeir hana að okkar 
byggingu og hún vissi 
ekkert af því. Hún 
var að segja mér frá 
því að hún hefði hitt 
þá og við vorum 
bara hlæjandi 
þegar þeir voru 
allt í einu komnir 
inn,“ sagði Ragna 
og hló dátt er hún 
rifjaði upp þessa 

skemmtilegu 
stund. 

Alls mættu 
átta leikmenn úr 
stjörnuliði 

Bandaríkjanna í 
heimsókn í 
íslenska húsið og 
þeirra á meðal 

voru LeBron James 
og Jason Kidd. Þeir 

stöldruðu við nokkra 
stund og spjölluðu 
við íslensku stelp-

urnar sem og strákana úr hand-
boltalandsliðinu.

„Þessir körfuboltagaurar voru 
þvílíkt til í að hitta okkur aftur. 
Voru að skora á mig í badminton og 
ég sagðist myndi rústa þeim,“ sagði 
Ragna en telur hún að NBA-stjörn-
urnar hafi verið að reyna við þær?

„Ég veit ekki hvernig þessir kall-
ar haga sér í þessum ferðum en við 
tókum ekkert í þetta þannig. Ég 
efast um að þeir komi aftur þó svo 
þeir hafi sagst vilja koma. Þeir eru 
alltaf með einhverjar sætar stelpur 

í kringum sig og við vorum kannski 
bara einar af hópnum,“ sagði Ragna 
og hló enn meira en hún segir 
uppákomuna hafa vakið mikla 
lukku hjá handboltalandsliðinu sem 
vilji næst fá stelpurnar til þess að 
redda Ronaldinho í heimsókn.

NBA-stjörnurnar voru á eftir 
sunddrottningunni Ragnheiði 
Íslenski hópurinn fékk góða heimsókn frá nokkrum af bestu íþróttamönnum heims. Átta leikmenn banda-
ríska körfuboltalandsliðsins létu sjá sig eftir að þeir eltu Ragnheiði Ragnarsdóttur inn í Ólympíuþorpið.

PEKING 2008 Þormóður Árni Jónsson, 
júdókappi úr Júdófélagi Reykjavíkur, 
er fyrsti íslenski keppandinn í júdó til 
þess að taka þátt í Ólympíuleikum í tólf 
ár. Hann er því eðlilega fullur tilhlökk-
unnar en jafnframt einbeitt-
ur við að ná árangri.

„Að vera á Ólympíu-
leikunum verður 
örugglega mikil upp-
lifun sem slík en ég 
ætla ekki að dvelja neitt 
of mikið við það og ætla 
ekki að láta utanaðkom-
andi áhrif trufla mig frá keppn-
inni sjálfri. Í grunninn er þetta 
náttúrulega bara eins og hver 
önnur keppni og ég ætla bara 
að einbeita mér að júdóinu,“ 
segir Þormóður.

Hjá hverjum og einum 
þátttakenda á Ólympíuleikun-
um í Peking liggur mikil vinna 
og erfiður undirbúningur að 
baki og Þormóður  er vitanlega 

ekki undanþeginn því.
„Undirbúningurinn er búinn að vera 

strangur en er búinn að ganga ágæt-
lega og alveg stórslysalaust. Ég 
keppti nokkuð stíft á síðasta ári og 

fram í júní á þessu ári. En eftir 
miðjan júní er búið að 

vera lítið um mót og ég 
hef því bara verið að 
æfa af krafti og farið 
í æfingarbúðir í stað-
inn. Ég æfi að jafnaði 
tvisvar sinnum á dag, 

tvo tíma í senn og nýt 
liðssinnis Bjarna Frið-

rikssonar við það. Ég ákvað í 
þetta skipti, fyrir Ólympíu-
leikana í Peking, að leita til 
Bjarna og fá hann til þess að 
þjálfa mig og stjórna mér í 
þessu verkefni. Annars þykist 
ég nú alltaf vita hvað sé best 
fyrir mig og hef þjálfað mig að 

mestu leyti sjálfur hingað til og 
ég viðurkenni að þetta nýja 

fyrirkomulag er oft erfitt, en ég virði 
Bjarna í þessu,“ segir Þormóður og upplýs-
ir að þeir félagar hafi lagt línurnar og sam-
einast um nokkrar undirbúningáherslur.

„Það voru nokkur áhersluatriði í undir-
búningnum sem við komum okkur saman 
um í upphafi. Við höfum verið að keyra 
mest á úthaldið og tæknina og látið lóðin 
alveg eiga sig. Við ákváðum það bara að ég 
hefði alveg nógu mikinn styrk og ætti því 
frekar að einbeita mér að því að vinna í 
hinum atriðunum,“ segir Þormóður.

Þormóður keppir í þungavigtar +100 
kílóa flokki og getur því átt von á að mæta 
mun þyngri mönnum en hann er sjálfur.

„Ég var 126 kíló í byrjun undirbúnings-
tímabilsins en er núna kominn niður í 122 
kíló og verð bara „leaner and meaner“ eða 
“snarpari og sneggri” fyrir vikið. Á æfing-
um erum við alltaf alla vega tveir, ég og 
Bjarni, og síðan höfum við verið að fá hina 
og þessa til þess að æfa með og reynt að 
finna þá þyngstu og öflugustu. Mótherjar 
mínir í Peking gætu vegið á bilinu 110 kíló 
til um það bil 180 kíló þannig að maður þarf 

að vera við öllu búinn. Annars hefur mér 
oft gengið betur með þessa þyngri. Það er 
erfitt að henda þeim til en þeir verða svo-
lítið valtir þegar þeir verða þreyttir og 
maður þarf að spila á það,“ segir Þormóð-
ur.

Þormóður hefur mest verið að keppa við 
menn frá Evrópu en þeir eru aðeins einn 
þriðji hluti keppenda í júdói í hans þyngd-
arflokki og hann á því erfitt með því að vita 
hvar hann stendur fyrir mótið.

„Ég hef verið að keppa meira við Evr-
ópubúana og þar er mikil samkeppni og 
keppendur þaðan eru oftar en ekki í efstu 
sætunum á stærstu mótunum. Ég hef keppt 
við tvo Afríkumenn og þar standa leikar 
jafnir, eitt tap og einn sigur, en ég hef alla 
vega aldrei tapað á móti Bandaríkjamanni 
og hef keppt við þó nokkra. Hlutirnir þurfa 
að detta með manni og það er lítið pláss 
fyrir mistök. Það er heldur ekkert ákveðið 
fyrirfram, það er enginn sem er með besta 
tímann eða neitt svoleiðis og það standa því 
allir jafnir til að byrja með. Það er því allt 
að vinna,“ segir Þormóður.  - óþ

Harðjaxlinn Þormóður Árni Jónsson er ekki kominn til Peking til að gleyma sér í Ólympíuandanum, glíman verður í fyrirrúmi:

Það standa allir jafnir til að byrja með

GÓÐ HEIMSÓKN Logi Geirsson og Ragna Ingólfsdóttir spóka sig hér með NBA-stjörnunum LeBron James og 
Jason Kidd. MYND/LOGI GEIRSSON

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

PEKING 2008 Jakob Jóhann Sveins-
son verður fyrstur af íslensku 
sundmönnunum til að stinga sér 
til sunds í hinni glæsilegu sund-
höll Ólymíuleikanna í dag. Jakob 
Jóhann tekur þá þátt í undanrás-
um í 100 metra bringusundi en 
hann tekur einnig þátt í 200 metra 
bringusundi.

Þetta er í þriða sinn sem Jakob 
Jóhann tekur þátt á Ólympíuleik-
unum . Honum gekk ekki sérstak-
lega vel í Aþenu 2004 og var þá 
hundóánægður með sjálfan sig.

“Ég er búinn að hugsa mikið um 
þetta. Fyrir átta árum kom ég 
afslappaður til leiks enda ungur 
og ekki búist við neinu. Ég ætlaði 
mér stóra hluti í Aþenu en það 
gekk ekki. Ég ætla að njóta þess-

ara leika. Ég setti of mikla pressu 
á mig síðast, hugsaði of mikið um 
árangur og naut þess ekki að vera 
þar. Var bara pirraður og stífnaði 
því upp. Það verður annað upp á 
teningnum núna,” sagði Jakob 
kátur eftir æfingu í sundhöllinni 
glæsilegu.

„Ég er í fínu standi og takmark-
ið núna er að bæta minn besta 
tíma. Ég hef verið að æfa mjög 
vel og fór meðal annars í æfinga-
búðir með Evrópumethafanum 
frá Noregi. Við skelltum okkur 
upp í háfjallabúðir á Spáni og 
vorum þar tveir að æfa í fjórar 
vikur í maí. Við keyrðum hvorn 
annan út og það skilaði mér 
miklu,“ sagði hinn 25 ára Jakob 
Jóhann sem útilokar ekki að reyna 

einnig að komast á næstu Ólymp-
íuleika. 

„Það er verulega gaman að vera 
hér í Peking. Maður hefur ekki 
séð neitt nema neikvæðar fréttir í 
fjölmiðlum af þessum stað. Svo 
kemur maður hingað og þetta er 
alls ekkert svona hræðilegt. Flott-
ar byggingar og allt bara veru-
lega glæsilegt,“ sagði Jakob sem 
er hjátrúarfullur og klikkar aldrei 
á einu atriði.

“Ég labba alltaf út á bakka í 
gömlum fótboltasokkum. Þetta 
eru svona 14 ára gamlir sokkar 
sem ég fékk þegar ég var í fótbolt-
anum með Fram. Mér líður alltaf 
vel að labba að lauginni í þessum 
sokkum. Ég veit ekki af hverju,“ 
sagði Jakob kíminn. - hbg

Jakob Jóhann Sveinsson er í hörkuformi þessa dagana en hann keppir í dag:

Á bakkanum í fótboltasokkum

GÓÐIR SOKKAR Jakobi líður vel í 
fótboltasokkum þegar hann labbar að 
lauginni, sem er einmitt það sem hann 
gerir í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Suðurnesjastúlkan 
Erla Dögg Haraldsdóttir hefur 
verið ein skærasta stjarnan í 
íslensku sundlífi undanfarin 
misseri. Þessi geðþekka sund-
drottning keppir í 100 metra 
bringusundi í dag og í 200 metra 
fjórsundi á morgun.

„Mér líður mjög vel og það er 
aðeins að byggjast upp spenna 
hjá mér. Biðin hefur ekki verið 
löng eftir leikunum, tíminn liðið 
nokkuð hratt en það er æðislegt 
að vera komin hingað. Þetta er í 
raun ekki alveg eins og ég átti 
von á, það er allt hér mun betra 
en ég bjóst við,“ sagði Erla Dögg 
brosmild en hún bíður spennt 
eftir því að synda í sundhöllinni 
glæsilegu.

„Það verður alveg svakalegt og 
frábært að fá að taka þátt í þessu. 
Vonandi halda taugarnar hjá mér 
svo ég einbeiti mér bara að minni 
braut og láti annað ekki trufla 
mig. Stefnan er að bæta mína 
bestu tíma og ég er í raun ekkert 
að hugsa um nein sæti. Ef ég bæti 
minn besta tíma á ég kannski smá 
von um að komast áfram,“ sagði 
Erla Dögg sem er að taka þátt í 
sínum fyrstu Ólympíuleikum.  - hbg

Erla Dögg í eldlínunni:

Frábært að taka 
þátt í þessu

Norðurlandamótið í körfub.
Ísland-Finnland 46-57 (20-28)
Stig Íslands: Signý Hermannsdóttir 11 (20 fráköst,
5 varin skot), Helena Sverrisdóttir 11, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 6, Hildur Sigurðardóttir 5, Sigrún
Ámundadóttir 5, Petrúnella Skúladóttir 3, Pálína
Gunnlaugsdóttir 3, Margrét Kara Sturludóttir 2.

Landsbankadeild kvenna:
Afturelding-Valur 0-8
KR-Fylkir 5-0
Fjölnir-HK/Víkingur 3-1
Keflavík-Stjarnan 0-0

ÚRSLIT

ERLA DÖGG Vonast til að halda tauga-
spennunni réttri í keppninni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Sumar myndir vinna!
Smelltu sumarmyndinni þinni í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins.

Veglegir vinningar í boði, dregið 31. ágúst og birt í Ferðalög, aukablaði Fréttablaðsins.

Allt sem þú þarft – alla daga

1. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum að upphæð 
100.000 kr. og Sony Alpha  dslr-a200k 10,2 
megapixlar með 18-70 mm skiptanlegri linsu 
að verðmæti 90.000 kr.

2. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að upphæð 
60.000 kr. og Sony Cyber-shot dsc-t2 8,1 
megapixlar með snertiskjá og 4GB innbyggðu 
minni að verðmæti 50.000 kr. 

3. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að upphæð 
40.000 kr. og Sony Cyber-shot dsc-w200 12,1 
megapixlar með andlitsskynjun að verðmæti 
40.000 kr.

Þú einfaldlega hleður inn skemmtilegustu myndinni þinni frá því í sumar á 
visir.is/ljosmyndakeppni, skráir inn upplýsingar um hvernig má ná í þig og þannig er 

sumarmyndin þín kominn í pottinn. Allar nánari upplýsingar um fyrirkomulag má finna á visir.is.

Taktu þátt!Glæsilegir vinningar í boði.
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Höfum opnað að Garðastræti 17

Einstaklega glæsilegur og vandaður undirfatnaður, sundföt og regnhlífar. 
Frönsk og ítölsk gæðavara, merki sem ekki hafa fengist á Íslandi

Chantal Thomass, La Perla, Eres, Guy de Jean.
Opið mánudaga –föstudaga 11:00-18:30, laugardaga 11:00-17:00

 Einstaklingsþjónusta er í boði eftir lokun og á sunnudögum.
 Tímapantanir með dags fyrirvara hjá Sif 863-3348/ Katrínu 867-3445

 Velkomin í Garðastræti 17 ( Við hliðina á Unuhúsi). 
Bílastæðahús í Mjóstræti.
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EKKI MISSA AF

16.55 Arsenal - Sevilla Beint  
 STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.10 Robots   STÖÐ 2

19.30 Entourage 
   STÖÐ 2 EXTRA

20.05 Bergmálsströnd (Echo 
Beach)   SJÓNVARPIÐ

22.15 Our America  SKJÁREINN

STÖÐ 2

12.15  Valið endursýnt efni frá liðinni 
viku.  Endurtekið á klst. fresti.

07.30 ÓL í Peking  Samantekt (1:45) 

08.15 Morgunstundin okkar  Herra-
menn, Snillingarnir, Bitte nú!, Pip og Panik, 
Skúli skelfir, Hrúturinn Hreinn, Leyniþáttur-
inn og Tobbi tvisvar. 

10.30 ÓL í Peking  Sund undanriðlar 

13.30 ÓL í Peking  Fimleikar karla 

15.45 ÓL  Fimleikar (e)

16.15 ÓL í Peking - Samantekt  (2:45)

17.00 ÓL í Peking - Samantekt  (3:45)

17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Tímaflakk  (Doctor Who II) (7:13)

18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.35 Veður
19.40 Sápugerðin  (Moving Wallpaper) 

20.05 Bergmálsströnd  (Echo Beach) 

20.30 Óskastundin  (Five Children and 
It) Bresk ævintýramynd frá 2004. 

22.00 Ólympíukvöld  (1:16)  

22.25 Sannar lygar  (True Lies) Bandarísk 
spennumynd frá 1994. Leyniþjónustumað-
ur kemst að því að konan hans heldur fram 
hjá honum og grípur til sinna ráða 

00.45 Taggart - Tímaþröng  (Taggart: 
Running Out of Time) (e)

01.55 ÓL í Peking  Sund, úrslit 100 m 
bringusund / Badminton 

02.35 ÓL í Peking  Handbolti karla, Ísland 
- Rússland

04.30 ÓL í Peking  Sund framhald / Bad-
minton 

05.30 ÓL í Peking  Fimleikar kvenna

08.00 The Legend of Johnny Lingo 
10.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory 
12.00 Look Who’s Talking 
14.00 Honey, I Shrunk the Kids 
16.00 The Legend of Johnny Lingo 
18.00 Charlie and the Chocolate Fact-
ory  Fjölskyldumynd byggð á frægri barna-
bók eftir Roald Dahl. 

20.00 Look Who’s Talking 
22.00 The Football Factory 
00.00 Mississippi Burning 
02.05 Psycho 
04.00 The Football Factory 
06.00 How to Kill Your Neighbor’s Dog 

09.20 Countdown to Ryder Cup  Hitað 
upp fyrir Ryder Cup þar sem Evrópa mætir 
Bandaríkjunum.

09.50 PGA Tour 2008 - Wyndham 
Championship  Farið er yfir það helsta sem 
er að gerast á PGA mótaröðinni í golfi.

10.45 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni. 

11.10 US PGA Championship 2008  Út-
sending frá öðrum degi. 

15.10 Landsbankadeildin 2008  Valur 
- Fylkir

17.00 Landsbankamörkin 2008  Allir leik-
irnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð. 

18.00 Community Shield 2008 - Previ-
ew  
18.30 US PGA Championship 2008 
 Bein útsending frá þriðja deginum á US 
PGA Championship mótinu í golfi.

23.00 Box  Sýnt frá bardaga Bernard 
Hopkins og Joe Calzaghe en fyrir þennan 
bardaga hafði Calzaghe aldrei beðið ósigur.

23.55 Box Ricky Hatton - Juan Laz-
cano 

08.20 Bestu leikirnir 
10.00 Amsterdam Tournament 2008   
Inter Milan - Sevilla.

11.40 Enska 1. deildin  Bein útsend-
ing frá leik Birmingham og Sheffield Utd. í 
ensku 1. deildinni.

13.40 Amsterdam Tournament 2008   
Ajax - Arsenal.

15.25 PL Classic Matches  Southampton 
- Liverpool, 00/01. 

15.55 PL Classic Matches  Man. City - 
Man. United, 93/94. 

16.25 Community Shield 2008 - Previ-
ew  Hitað upp fyrir Góðgerðarskjöldinn 
þar sem mætast Manchester Utd. og Port-
smouth.

16.55 Amsterdam Tournament 2008 
 Bein útsending frá leik Arsenal og Sevilla á 
Amsterdam mótinu í knattspyrnu.

19.05 Amsterdam Tournament 2008 
 Bein útsending frá leik Ajax og Inter Milan á 
Amsterdam mótinu í knattspyrnu.

21.05 Enska 1. deildin  Birmingham - 
Sheffield Utd. 

22.45 Amsterdam Tournament 2008 
 Arsenal - Sevilla.

00.25 Amsterdam Tournament 2008 
 Ajax - Inter Milan.

10.15 Vörutorg
11.15 Rachael Ray  (e)

15.00 Kimora: Life in the Fab Lane  (e)

15.25 Hey Paula  (e)

15.50 What I Like About You  (e)

16.15 Are You Smarter than a 5th Gra-
der?  (e)

17.05 Frasier  (e)

17.30 Style Her Famous  (e)

17.55 Top Gear  (e)

18.55 Life is Wild  (e)

19.45 Family Guy  (e)

20.10 The King of Queens  (e)

20.35 Eureka Bandarísk  Það er komið 
að lokaþætti fyrstu þáttaraðar. Heilbrigð 
skynsemi víkur fyrir metnaði þegar Stark fær 
tækifæri til að prófa leynilega uppfinningu. 
Eureka færist til framtíðar, nánar tiltekið árs-
ins 2010, þegar allt er breytt og ýmislegt 
óvænt kemur í ljós. (e)

21.25 The Evidence  Maður er myrtur 
þegar hann freistar þess að stela víni úr vín-
kjallara veitingahúss. Lykillinn að morðgát-
unni er að finna í flösku af eðalvíni. (e)

22.15 Our America  Sjónvarpsmynd frá 
árinu 2002 sem byggð er á sannri sögu 
tveggja svartra unglinga sem búa í skugga-
legasta hverfi Chicago. Þeir vinna sam-
keppni á vegum sjónvarpsframleiðanda 
sem fær þá til að gera heimildamynd um 
lífið í hverfinu. Verkefnið vindur upp á sig 
þegar þeir gera aðra mynd um morð á 
ungum dreng í hverfinu. Aðalhlutverkin 
leika Josh Charles, Brandon Hammond, Ser-
ena Lee, Roderick Pannell, Vanessa Williams 
og Mykelti Williamson.

23.50 In from the Night  (e)

01.20 Goodnight Sweet Wife. A Mur-
der in Boston  (e)

02.50 Criss Angel Mindfreak  (e)

03.15 The Eleventh Hour  (e)

04.05 Jay Leno  (e)

04.55 Jay Leno  (e)

05.45 Vörutorg
06.45 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney og 
vinir, Gordon Garðálfur, Funky Valley, Refur-
inn Pablo og Kalli og Lóa.

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

09.30 Stóra teiknimyndastundin 
09.50 Íkornastrákurinn 
10.15 Fantastic Four  Ævintýraleg hasar-
mynd þar sem hópur geimfara verður fyrir 
geimgeislum og öðlast ofurkrafta.

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Bold and the Beautiful 
12.50 Bold and the Beautiful 
13.10 Bold and the Beautiful 
13.30 Bold and the Beautiful 
13.55 So you Think you Can Dance  
15.20 So you Think you Can Dance 
16.05 Curb Your Enthusiasm  (10:10)

16.45 Tekinn 2  (6:14)

17.15 The Moment of Truth  (6:25) 
Spurningaþáttur þar sem þáttakendur svara 
afar persónulegum spurningum um sjálfa 
sig til þess að vinna háar peningaupphæðir. 
Það getur verið hægara sagt en gert þegar 
maður er bundinn við lygamæli.

18.00 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi 
þáttur fyrir alla bíóáhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.49 Íþróttir 
18.55 Lottó 
19.01 Veður 

19.10 Robots  Tölvuteiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna sem fjallar um ungt og efnilegt 
vélmenni sem dreymir um að verða upp-
finningamaður. Fyrst þarf það að glíma við 
vondan auðkýfing sem kúgar öll vélmenn-
in og ætlar sér að útrýma öllum vélmenna-
varahlutum.

20.40 Bigger Than the Sky  Rómantísk 
gamanmynd. Kærasta Peters Rokker fer frá 
honum og hann bugaður og ráðvilltur, hætt-
ir í vinnunni til þess að taka þátt í áhuga-
mannaleikriti. Þar kynnist hann mörgu góðu 
fólki og þar á meðal hinni hrífandi Grace 
sem hann verður ástfanginn af. Vandinn er 
sá að hún á sér annan aðdáanda. 

22.25 All the King’s Men  
00.30 The Sentinel 
02.15 Airheads 
03.45 Touching the Void 
05.30 Swinging  (3:6)

05.55 Fréttir 

▼

> Jason Donovan
„Ég er fertugur og fólk talar enn um mig 
sem  „Nágranna-strákinn“.  Ég 
skammast mín ekkert fyrir það 
enda get ég vel verið stoltur 
af því og á góðar minningar 
frá þeim tíma. Maður má ekki 
taka sjálfan sig of alvarlega“.  
Donovan leikur í þættin-
um Bergmálsströnd (Echo 
Beach) sem sýndur er í kvöld 
á Sjónvarpinu.

▼

▼

▼

Fyrir ekki svo margt löngu birtist lærð grein í fjölmiðla-
kálfi hins ágæta breska dagblaðs The Times þar sem 
því var haldið fram, blákalt og fullum fetum, að tími 
sjónvarpsútsendinga eins og við þekkjum þær í dag 
sé við það að líða undir lok. Í staðinn fyrir sjónvarps-
stöðvar sem skipuleggja kvöldstundirnar fyrir mann og 
mata mann á þægilegri blöndu af vinsælu og vönd-
uðu efni mun veraldarvefurinn, á sinn óreiðukennda 
hátt, víst sjá þjóðum heimsins fyrir sjónvarpsefni í 
framtíðinni. Vefsíður sem bjóða notendum sínum 
upp á sjónvarpsefni frá öllum heimshornum (til 

áhorfs en ekki til niðurhals, það er annar og ólöglegri 
handleggur) hafa sprottið upp eins og gorkúlur undan-
farið og eru í örri þróun. Í greininni var því haldið fram að þrátt fyrir 
að síður þessar séu fæstar nokkuð til að hrópa húrra fyrir í dag þá 
muni þær á leifturhraða bæta bæði efnisframboð sitt og mynd- og 
hljóðgæði þar til þær eru fyllilega orðnar samanburðarhæfar við 
það besta sem tíðkast í hefðbundnari útsendingartækni í dag.

Þetta hljómar allt afskaplega vel, ef ekki væri 
fyrir það að þegar maður skoðar framboðið af 
sjónvarpsefni sem vefurinn býður manni upp á 
til áhorfs í dag er því miður ekki um auðugan 
garð að gresja. Flestar síðurnar sem Times er svo 
almennilegt að benda lesendum sínum á bjóða 
mestmegnis upp á myndskeið sem fæst vara 
lengur en örfáar mínútur og það sem meira er, 
eru flest ótextuð og á tungumálum sem flestum 
Íslendingum, og Bretum eflaust líka, reynast 
með öllu óskiljanleg. Hverjum þeim sem vanur 
er þægindunum sem fylgja því að skilja sjón-
varpsefnið sem horft er á, svo ekki sé minnst á 

þægindin sem fylgja því að þurfa ekki að finna sér nýtt áhorfsefni 
á tveggja mínútna fresti þykir því væntanlega lítt freistandi að nýta 
sér þjónustu þessarra vefsíðna. Enn sem komið er virðast því flókin 
höfundarréttar- og fjölmiðlalög heimsins þjóða vernda sjónvarps-
bransann frá yfirtöku vefjarins.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR ÞREIFAR Á NÝJUM MIÐLUM

Veraldarvefurinn á langt í land
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16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.25 Hollyoaks
16.50 Hollyoaks
17.15 Hollyoaks
17.40 Hollyoaks
18.05 Talk Show With Spike Ferest-
en  (22:22)

19.30 Entourage  (18:20) Raunalegt 
framapot Vincents og félaga í Hollywood 
heldur áfram en leiðin á toppinn bæði 
skrykkjótt og brött. Á slíkri þrautagöngu 
kemur sér vel að eiga góða vini en stund-
um getur það líka bara skemmt fyrir. 

20.00 So you Think you Can Dance 
 (8:23) Keppendur vinna með bestu og 
þekktustu danshöfundum Bandaríkjanna til 
að ná tökum á nýrri danstækni í hverri viku 
þar til að lokum stendur einn eftir sem sig-
urvegari.

21.25 So you Think you Can Dance 
22.10 The Class  (18:19) Við fylgjumst 
með bekkjarmóti skrautlegra skólafélaga 
sem mörg hver hafa ekki sést í 20 ár. 

22.40 Talk Show With Spike Feresten 
 (22:22) Spike Feresten fær til sín öll stóru 
nöfnin í Hollywood sem taka meðal annars 
þátt í alls kyns grínatriðum. 

23.10 Entourage  (18:20) 

23.35 So you Think you Can Dance 
01.00 So you Think you Can Dance 
01.45 The Class  (18:19)

02.10 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

▼

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Í morgunsárið
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Mánafjöll
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Á sporbraut
14.00 Umhverfis jörðina
15.00 Tímakorn
15.40 Með laugardagskaffinu

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Gonzo
17.05 Brjóstdropar
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Betri stofan
19.00 Bravó, bravó!
20.00 Bræðraþjóðir á ölduslóð
20.39 Eplið - smásaga
21.00 Látún
21.45 Náttúrupistill
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Borgin í höfðinu
23.10 Villtir strengir og vangadans
00.07 Næturtónar

Bandarísk mynd um 
stjórnmálamanninn 
Willie Stark sem 
með klækjum varð 
ríkisstjóri og fórnaði 
þar með heilindum 
sínum. Anthony 
Hopkins, Jude Law, 
Sean Penn og fleiri 
stórleikarar fara 
með aðalhlutverkin 
í þessari dramat-
ísku og spennandi 
ádeilu á bandarísk 
stjórnmál.

ALL THE KING‘S MEN
Stöð 2 kl. 22.25

Fimm börn í leyfi á herragarði frænda 
síns, finna sandálf í fjörunni. Hann 
getur uppfyllt eina ósk á hverjum degi 
en áhrifin vara þó aðeins til sólarlags. 
Krakkarnir komast fljótt að því að það 
er erfitt að finna skynsamlegar óskir 
og stundum lenda þeir í óvæntum 
vandræðum vegna þess sem þeir óska 
sér.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Óskastundin
Sjónvarpið kl. 20.30

10.00 The Weakest Link 11.00 Ballykissangel 
12.00 Ballykissangel 13.00 Great Romances of 
the 20th Century 13.30 Great Romances of 
the 20th Century 14.00 Great Romances of the 
20th Century 14.30 Great Romances of the 
20th Century 15.00 Great Romances of the 
20th Century 15.30 Great Romances of the 
20th Century 16.00 Great Romances of the 
20th Century 16.30 Great Romances of the 20th 
Century 17.00 Doctor Who 17.45 Doctor Who 
Confidential 18.00 Doctor Who 18.45 Doctor Who 
Confidential 19.00 Perfect Day: The Funeral 20.30 
Manchild 21.00 Two Pints Of Lager & A Packet 
Of Crisps 21.30 Two Pints Of Lager & A Packet 
Of Crisps 22.00 Doctor Who 22.45 Doctor Who 
Confidential 23.00 Doctor Who 23.45 Doctor Who 
Confidential 0.00 Perfect Day: The Funeral

14.15 NI HAO OL højdepunkter 15.20 Held og 
Lotto 15.30 Bella, Boris og Berta 16.00 NI HAO OL 
i dag 16.30 TV Avisen 17.00 Hold masken 17.30 
Robin Hood 18.15 The Nutty Professor 19.45 NI 
HAO aftenOL 20.40 Columbo 22.10 Out of Time 
23.50 Blodspor 1.00 NI HAO OL direkte 5.00 NI 
HAO OL direkte

9.15 Sommer-OL i Beijing: Høydepunkter fra nat-
tens øvelser 11.00 Sommer-OL i Beijing: Håndball 
Norge-Kina, kvinner 12.45 Sommer-OL i Beijing: 
Fotball New Zealand - Norge, kvinner 13.45 
Sommer-OL i Beijing 15.00 Sommer-OL i Beijing: 
Sandvolleyball 16.00 Gisle Wink på eventyr 16.25 
Wallace og Gromit 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Lotto-trekning 17.40 Sommer-OL i Beijing: OL-
studio 19.15 Sjukehuset i Aidensfield 20.05 Fakta 
på lørdag: Charles Lindbergh - helten vi ville 
glemme 20.55 Komiprisen 2008: Årets mors-
omste 21.05 Kveldsnytt 21.20 Et rop om frihet 
23.50 Queen: Rock i Montreal 1.00 Sommer-
OL i Beijing: Sandvolleyball 2.00 Sommer-OL i 
Beijing: Svømming 3.30 Sommer-OL i Beijing 6.00 
Sommer-OL i Beijing: Sandvolleyball

10.00 Sommar-OS i Peking 16.00 Lenny och Knirp 
16.05 Disneydags 17.00 Barnen på Luna 17.30 
Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Den olympiska stu-
dion 19.30 Olssons studio 20.00 Kriminaljouren 
20.45 Rapport 20.50 Tveka aldrig 21.00 Sommar-
OS i Peking 1.00 Sommar-OS i Peking 4.00 
Sommar-OS i Peking
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LÁRÉTT
2. hæfileiki, 6. ólæti, 8. meðal, 9. 
eldsneyti, 11. tveir eins, 12. skrá, 14. 
vegahótel, 16. átt, 17. kk nafn, 18. 
knæpa, 20. klaka, 21. akur.

LÓÐRÉTT
1. dægurs, 3. málmur, 4. sumbl, 
5. styrkur, 7. markmið, 10. sæ, 13. 
óhreinka, 15. færni, 16. atvikast, 19. 
tímaeining.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfa, 6. at, 8. lyf, 9. gas, 
11. ll, 12. skjal, 14. mótel, 16. sa, 17. 
ari, 18. krá, 20. ís, 21. ekra. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. ál, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. takmark, 10. sjó, 13. ata, 15. 
list, 16. ske, 19. ár. 

„Það er nokkuð öruggt að þessu 
verður áfrýjað. Við viljum að Hæsti-
réttur tjái sig um þetta mál. Teljum 
ástæðu til þess,“ segir Dögg Páls-
dóttir lögmaður.

Fyrir um hálfum mánuði féll 
sýknudómur Eggerts Óskarssonar 
héraðsdómara, sem vakti athygli, í 
máli Luciu Celeste Molina Sierra og 
Björns Orra Péturssonar, syni Jón-

ínu Bjart-
marz, á 

hendur 
Páli 

Magnússyni útvarpsstjóra, Helga 
Seljan, Jóhönnu Vilhjálmsdóttur, 
Sigmari Guðmundssyni og Þórhalli 
Gunnarssyni. Luciu og Birni Orra 
þótti vegið að æru sinni í umfjöllun 
Kastljóssins um það þegar Lucia 
fékk ríkisborgararétt og kröfðust 
miskabóta upp á 3,5 milljónir auk 
dráttarvaxta og hvert um sig til ýtr-
ustu refsingar.

Dögg segist aðspurð ekki leggja 
það í vana sinn að diskútera dóma í 
fjölmiðlum spurð um það hvað í 
dómi Eggerts hún væri einkum 
ósátt við. „Mér er illa við að krítis-
era dóma. Ég er bara ósammála 

mati hans. Það eru mínir umbjóð-
endur líka og svo verður bara að 
koma í ljós hvað Hæstiréttur segir.“ 
Dögg segist rekja það í áfrýjunar-
stefnunni og greinargerð til Hæsta-
réttar hvað það er sem henni finnst 
ekki ganga upp. „Svo má tjá sig um 
Hæstaréttardóma. Þeir eru endan-
legir.“

Áfrýjunarfrestur er 3 mánuðir 
en ekki er að vænta niðurstöðu fyrr 
en snemma á næsta ári. Þórhallur 
Gunnarsson, ritstjóri Kastljóss, 
segir þetta í sjálfu sér ekki koma á 
óvart. Dögg hafi gefið það í skyn að 
dómnum yrði áfrýjað. „En ég var 
ánægður með niðurstöðuna, átti von 
á henni þannig að ég býst fastlega 
við því að Hæstiréttur staðfesti nið-
urstöðu héraðsdóms.“ - jbg

Kastljóssfólk aftur fyrir dómstóla

KASTLJÓS Varpaði öndinni léttar eftir 
héraðsdóminn en léttirinn reyndist 
skammvinnur.

LUCIA CELESTE MOLINA SIERRA Segir 
umfjöllun Kastljóss um ríkisborgararétt 
sinn ærumeiðandi og unir ekki niður-
stöðu héraðsdóms.

„Ég fann þessa keppni á netinu, 
fannst hún strax mjög áhugaverð 
og ákvað að taka þátt,“ segir Lára 
Þórðardóttir, sextán ára nemandi úr 
Kvennaskólanum í Reykjavík, en 
hún bar sigur úr býtum í Shoot 
Nation 2008, nýafstaðinni alþjóð-
legri ljósmyndasamkeppni á 
vegum Sameinuðu þjóð-
anna. 

„Ég tók myndina þegar 
ég var á ferðalagi með fjöl-
skyldunni um Suðurland. 
Ég hef mikinn áhuga á 
náttúruvernd og þegar 
ég sá þema keppninn-
ar fannst mér myndin 

strax mjög viðeigandi“ útskýrir 
Lára, en keppnin gekk út á að sýna 
hvernig loftslagsbreytingar hafa 
áhrif á ungt fólk út um allan heim 
og hvernig hægt væri að hægja á 
þróuninni.

Lára hefur lengi haft áhuga á 
ljósmyndun. „Hann kviknaði fyrir 

alvöru þegar ég fór á námskeið 
tólf ára gömul. Mig dreymir um 
að verða atvinnuljósmyndari í 
framtíðinni svo ég er rosalega 

ánægð og finnst þetta mikill 
heiður,“ segir Lára. Myndin 
hennar ásamt þeim myndum 
sem komust í úrslit verða til 
sýnis í Quebec í Kanada á 
alþjóðlegum degi æskunnar 
12. ágúst og á ljósmyndasýn-
ingu sem fram fer í London 
dagana 12. til 17. ágúst í the 
OXO Tower Gallery. - ag

Sigraði í ljósmyndasamkeppni

STOP USING YOUR CARS! Er yfirskrift myndar Láru sem bar sigur úr býtum í Shoot 
Nation 2008.

UNG OG EFNILEG Lára 
Þórðardóttir er sextán 
ára gömul og dreymir 
um að verða atvinnu-
ljósmyndari í framtíðinni.

PERSÓNAN

Sigurlaug Didda Jónsdóttir 
skáldkona

Aldur: 43 ára, 
fædd 29. nóv-
ember 1964. 
Starf: Í 
sumarfríi frá 
því að vera 
flokksstjóri í 
Skrúðgörðum 
Reykjavíkur.
Fjölskylda: 
Hún saman-
stendur af mér 
Krumma, Úlfi og Trygg.
Búseta: Við búum á Lauga-
veginum.
Stjörnumerki: Bogmaður.

Didda leikur aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni Skrapp út sem var frumsýnd síðast-
liðinn miðvikudag.

„Ég hef lengi átt mér þann draum 
að eyða einhverjum tíma með 
Dönum,“ segir Birgir Svan Sím-
onarson ljóðskáld sem á dögun-
um fluttist til Danmerkur. Þar 
hyggst hann dvelja í eitt ár við 
nám í handverki og smíðatilsjón. 
„Ég hef unnið svolítið á því sviði 
og hef ótrúlega gaman af að sjá 
spýtu breytast í fugl, eða Guð 
veit hvað.“ 

Á meðan Birgir er við nám í 
Danmörku ætlar hann að búa í 
svokallaðri kommúnu. Kommún-
an kallast Kilen og er staðsett í 
Ballerup. Birgir leigir þar rað-
hús en í húsaþyrpingunni er svo 
„risastór sameiginleg þjónustu-
bygging“. Birgir segir að fólk 
ráði því sjálft hvort það sé útaf 
fyrir sig eða taki þátt í sameigin-
legu lífi og starfi. „Þetta er að 
mínu mati framhald á hugmynd-
inni um kommúnuna sem er 
þekkt frá Íslandi. Menn hafa 
heyrt um Skúnkinn við Hvera-
gerði, Júnkaragerði Stefáns 
Unnsteinssonar, eða nafnlausa 
kommúnu Ara Trausta. Hér aftur 
á móti er hugmyndin unnin frá 
upphafi á teikniborði arkitekts-
ins,“ segir Birgir en kommúnan 
er byggð í vinkil og á milli er 
stræti sem er gróðurhús. Birgir 
segir að fólk hittist þar og drekki 
te yfir rökræðum meðan börnin 
leika sér. Í kommúnunni er einn-
ig tónlistarherbergi, líkams-
rækt, smíðaherbergi „og þvotta-
hús með vélum sem hægt væri 
að setja ríkisstjórn Íslands alla 
í“.

Birgir segir að sér hafi verið 
vel tekið. „Mér og Steinari syni 
mínum berast stöðugt gjafir, 
blóm í potti í gærkvöld, diskar 
og bollar í gær, stólar og rúm í 
dag. Ég sem hélt að soddan gerð-
ist aðeins í ævintýrum.“

Birgir er í ársleyfi frá kennslu-
störfum og bregður sér því 
hinum megin við borðið að þessu 
sinni. „Ég vona að ég endist í ár 
en satt að segja er ég dauð-
hræddur við að fara hinum 
megin við kennaraborðið. Er ég 
nógu góður? Líkar kennurum við 

mig? Get ég gert eitthvað nýtt 
eða er ég fangi hins liðna? Var 
aldrei neinn fyrirmyndarnem-
andi sjálfur,“ segir Birgir eilítið 
smeykur. 

Hann hugsar með hlýjum hug 
heim. „Ég vil senda skólaskrif-
stofunni í Kópavogi og nemend-

um mínum fyrr og síðar mínar 
bestu kveðjur og þakkir fyrir að 
hafa þolað mig og alið mig upp. 
Kannski ég verði einhvern tíma 
að manni,“ segir neminn og 
kommúnubúinn Birgir Svan Sím-
onarson.

 soli@frettabladid.is

BIRGIR SVAN:  SEST HINUM MEGIN VIÐ KENNARABORÐIÐ

Í kommúnu á sextugsaldri

BIRGIR SVAN SÍMONARSON Er við nám1 í Danmörku og dvelur í kommúnu meðan á 
náminu stendur.  MYND/SÍMON

Útvarpsþáttur þeirra Simma og 
Jóa á laugardagsmorgnum hefur 
mælst einstaklega vel fyrir en í dag 
verða þeir á nýstárlegum nótum í 
tilefni dagsins. Þeir ætla sem sagt 
að gægjast út úr skápnum og spila 
hommatónlist í þættinum. Síðan 
eru bundnar við það vonir að þeir 
verði áberandi í hópi hinna stoltu 
starfsmanna 365 sem mynda munu 
einingu í gleðigöngunni miklu og 
draga þá væntan-
lega fram diskó-
gallana sem þeir 
skrýddust í 
Idol-þáttunum 
og vöktu mikla 
athygli. 

Æ háværari raddir eru um að til 
verulegra tíðinda taki að draga á 
fjölmiðlamarkaði. Orðið á Eyjunni 
ætlar að leggja eigi 24 stundir 
niður. Þá er talið að Birtíngur rifi 
seglin og þar sé Mannlíf meðal 
annars í hættu. Í öllu þessu gern-
ingaviðri er Reynir Traustason á 
DV hins vegar fjallbrattur. Þó fór 
um hann þegar Guðbjörg Hildur 
Kolbeins fór nýverið að hrósa DV á 
bloggi sínu – en þau tvö hafa eldað 
grátt silfur saman 
lengi. Reynir taldi 
hrós frá Guðbjörgu 
öfugsnúna reynslu 
og kannski til marks 
um að ekki væri allt 
með felldu á hans 
vígstöðvum.

Hinn dag-
farsprúði poppari og Veðurguð, 
Ingólfur Þórarinsson, spilar 
knattspyrnu með 1. deildar liði 
Selfoss við góðan orðstír. Selfyssing-
ar mættu Þórsurum fyrir norðan á 
fimmtudagskvöldið og unnu leikinn 
2-3. Mikil barátta var í leiknum, svo 
mikil að Veðurguðnum var vikið 
af velli á 77. mínútu með tvö gul 
spjöld sem komu á sömu mínút-
unni. Spjöldin tvö voru þó ekki 
fyrir grófar tæklingar 
eða fantaskap. Hið 
fyrra fékk hann fyrir 
peysutog en það 
seinna fyrir að 
klappa dómaran-
um lof í lófa 
fyrir að hafa 
gefið sér fyrra 
spjaldið.  - jbg/shs

FRÉTTIR AF FÓLKI

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.00
0.000

5%

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8.

1. Jóhann Sigurðarson.

2. Forseti Úganda.

3. Örlygur Hnefill Örlygsson.



ÚTSALA!

ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

Relax leðurstóll Verð 79.000
Nú 47.400

Sófi  3ja sæta     Verð 133.000
Nú 79.800

Borð Verð 25.000
Nú 15.000

Sófi  3ja sæta Verð 265.000
Nú 185.500

Stóll Verð 125.000
Nú 87.500
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Gerum hús að heimili

Borð + 6 stólar Verð 133.000
Nú 79.800

Skenkur Verð 89.000
Nú 53.400

Glerskápur Verð 115.000
Nú 69.000

Borð Verð 75.000
Nú 45.000

Stóll Verð 17.500
Nú 10.500

Glerskápur Verð 145.000
Nú 58.000
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www.IKEA.is

Opið virka daga
Opið laugardaga
Opið sunnudaga

10.00 - 20.00
10.00 - 18. 00
12.00 - 18.00

Veitingastaður opnaður klukkutíma fyrr en verslun 

KLÁR Í 
SKÓLANN?
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195,-
FLÖRT geisladiskataska
m/20 vösum, ýmsir litir

195,-/stk.
FLÖRT geisladiskataska m/20 vösum, ýmsir litir. 

KASSETT tímaritahirsla
10x25x32 cm. Ýmsir litir  395,-

LÅGIS músamotta
ýmsir litir  95,-/stk. 

BRADA stuðningspúði
f/fartölvu  1.690,-

FLÖRT askja m/loki
33x38x32 cm. Ýmsir litir  695,-

HELMER skúffueining á hjólum  
28x43x69 cm. Rautt  3.950,-

KVART vinnulampi
ýmsir litir  995,-

NYTTJA rammi 2 stk.
13x18 cm. Ýmsir litir  295,-

SPONTAN segulrönd
m/3 seglum. Svart  95,-

DOKUMENT
pennastandur
2 stk.  195,-

FLÖRT askja m/loki
28x35x15 cm. Ýmsir litir  495,-

MOSES
skrifstofustóll
svart  5.990,-

KASSETT CD box
 m/loki 2 stk. 
16x26x15 cm. Grænt  495,-

4.950,-
MIKAEL tölvuborð á hjólum
77x50x76 cm. Hvítt 

195,-
FNISS ruslafata
Ø29 H30 cm. Rautt

195,-
FNISS ruslafata
Ø29 H30 cm. Rautt

695,-
KASSETT DVD box m/loki 2 stk. 
21x26x15 cm. Ýmsir litir

695,-
KASSETT DVD box m/loki 2 stk. 
21x26x15 cm. Ýmsir litir

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Guðmundar
Steingrímssonar

5.01 13.33 22.03
4.32 13.18 22.01

Í dag er laugardagurinn
 9. ágúst, 223. dagur ársins.

Í gær horfði ég með öðru auganu 
á setningu Ólympíuleikanna í 

Kína. Kínverskar hvítklæddar 
klappstýrur veifuðu höndum og 
dönsuðu hliðar saman hliðar á 
hliðarlínunni á meðan fulltrúar 
þjóðanna gengu inn á leikvanginn 
með fánabera sína í fararbroddi.

ÉG horfði og ég hugsaði: Þarna 
ganga íþróttamennirnir inn á leik-
vanginn brosandi og dansandi. Full-
trúar alls kyns ríkja með alls kyns 
stjórnarfar ganga inn á völlinn. 
Fulltrúar forhertra einræðisríkja 
með blóði drifna samtímasögu jafnt 
sem skælbrosandi íþróttamenn 
evrópskra lýðræðisríkja (með blóði 
drifna fortíð) ganga inn á völlinn. 
Semsagt: Það skiptir engu máli 
hvaða pólitíska bakgrunn þjóðirnar 
eiga sér. Þetta eru ekki pólitískir 
leikar. Þetta eru íþróttaleikar. 

EN nú kann þetta að vera nokkur 
einföldun. Hér á landi hafa þær 
raddir verið nokkuð háværar að 
íslenskir ráðamenn hefðu átt að 
sniðganga setningu leikanna til 
þess að mótmæla yfirgengilegum 
mannréttindabrotum Kínverja. 
Kannski gildir annað um gestgjaf-
ann en þátttökuþjóðirnar. Kannski 
hefði átt að nota tækifærið og mót-
mæla gestgjafanum sérstaklega 
með því að mæta ekki í heimsókn 
til hans af þessu tilefni. 

ÉG held samt ekki. Lítum á: Þjóðir 
heimsins greiddu um það atkvæði 
hvar ætti að halda leikanna. Peking 
varð fyrir valinu. Íþróttamennirnir 
hafa keppt að því marki um árabil 
að komast á leikana. Þeir eru mætt-
ir. Hvers vegna skyldu ráðamenn 
Íslands allt í einu núna stökkva upp 
á nef sér, að gefinni þessari for-
sögu, og neita að mæta? 

AÐ það séu stunduð mannréttinda-
brot í Kína eru ekki ný tíðindi. Ég er 
ánægður með forseta Íslands. Hann 
færði ráðamönnum í Kína við hár-
rétt tækifæri Mannréttindayfirlýs-
ingu Sameinuðu þjóðanna á kín-
versku og sagði þeim að lesa. Svona 
á að gera þetta. Sumir íslenskir ráða-
menn hafa hins vegar gerst sekir um 
slepjuhátt og tekið á móti kínversk-
um ráðamönnum hér með því að 
stunda þeirra umdeildu aðferðir 
sjálfir og þagga niður í friðsælum 
mótmælendum með lögregluvaldi. 

ANNAÐ gerir mótmæli gegn Kína 
á Ólympíuleikum að dálítilli hræsni. 
Ekki er til sá kaupahéðinn vest-
rænn sem nýtir sér ekki ódýra 
framleiðslu Kínverja á öllum mögu-
legum vörum. Við erum gegnsósa 
af Kína í öllu okkar daglega lífi. 
Hver vill mótmæla með því að 
fórna því öllu saman? 

AÐ ætla sér að mótmæla mannrétt-
indabrotum í Kína með því að fara 
ekki á Ólympíuleikana er þess vegna 
dálítið eins og að ætla sér að mót-
mæla áfengisveitingum í partíi með 
því að mæta ekki, en enda svo blind-
fullur heima hjá sér. 

Kína


