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FÓTBOLTI Enska úrvalsdeildin hefst 
aftur í dag eftir 97 daga sumarfrí. 
Grétar Rafn Steinsson hjá Bolton 
er fyrsti Íslendingurinn til að 
spila í ár en Bolton mætir nýliðum 
Stoke á heimavelli klukkan 14 í 
dag. Hermann Hreiðarsson og 
félagar í Portsmouth spila á morg-
un alveg eins og ensku meistar-
arnir í Manchester United og 
erkióvinir þeirra í Chelsea. 

Fyrsti leikur tímabilsins er hins 
vegar á milli Arsenal og WBA í 
hádeginu.   - óój / sjá íþróttir bls. 52

Enski boltinn byrjar í dag:

Grétar Rafn er 
klár í slaginn

MÆTIR STOKE Grétar Rafn Steinsson 
verður í eldlínunni í dag.
 NORDICPHOTOS/GETTY

SKIPULAGSMÁL Vinningstillaga um 
höfuðstöðvar Landsbankans í 
miðbæ Reykjavíkur á eftir að skapa 
mikið umtal, deilur og vangaveltur 
að mati  Margrétar Harðardóttur 
arkitekts hjá Studio Granda. 

Margrét var í dómnefnd í sam-
keppni um hönnun höfuðstöðva 
Landsbankans. Vinningstillagan 
hefur verið valin, en ekki enn verið 
kynnt. 

„Ég myndi vilja sjá einhvern sem 
væri ábyrgur fyrir uppbyggingu 
miðborgarinnar innan borgarinnar 
óháð pólitík og hagsmunapoti og 
hefði umboð til að halda utan um 
þessi mál. Rétt eins og Umboðs-
maður Alþingis starfar væri gott 
að hafa umboðsmenn gamla mið-
bæjarins, sem eins konar forvörn, 
en ekki úrskurðaraðila eftir á,“ 
segir Margrét. 

Margrét setur stórt spurningar-
merki við staðsetningu Lista-
háskóla á Laugavegi. „ Ef niður-
staðan er að halda í eldri götumynd 
má ekki víkja neitt frá því.“ Mar-
grét telur einnig að fjárfestum 
verði að setja skýrar skorður því 
annars muni skipulagsmál taka kol-
vitlausa stefnu. „Reykjavík mun 
enda með því að líta út eins og lítil 
Dubai.“  - amb / sjá síðu 28

Margrét Harðardóttir arkitekt um höfuðstöðvar Landsbankans og miðborgina: 

Vinningstillagan verður umdeild

NÆSTUM NYIR BILAR
www.heklanotadirbilar.is

Laugardag
Opið í dag

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Hannaðu heimilið 
með Tengi

Hvítlaukssmjör me› steinselju

KONAN SEM ÁKVAÐ 
AÐ SIGRA HEIMINN
Í dag verður söng-
konan Madonna 
fimmtug. Fréttablaðið 
rifjar upp skrautlegan 
feril hennar.  36

ÞÚSUND OG EIN NÓTT
Buxurnar fyrir haust/vetur 2008 eru með kvenna-
búrssniði

46

STREKKINGUR VESTAN TIL   Í dag 
verður sunnan strekkingur vestan 
til, annars hægari. Bjart með köflum 
norðaustan og austan til, annars 
skýjaðra og sums staðar væta sunn-
an til og vestan. Hiti 12-20 stig.
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VEÐRIÐ Í DAG
VIÐSKIPTI „Hann er mjög mikill; 75 
milljarðar fyrir Iceland. Þetta er 
sennilega Íslandsmet,“ segir 
Pálmi Haraldsson, um hagnað af 
sölu á hlut Fons í Iceland. Fyrir 
hlutinn fær Fons tæplega 35 
prósenta hlut Stoða, áður FL 
Group, í félaginu Northern Travel 
Holding, sem meðal annars á 
flugfélögin Iceland Express og 
Sterling. 

Liður í viðskiptum Fons er 
einnig sala á hlutum í Landic 
Property, Booker og Goldsmith. 
Óvíst er hverjir kaupendur eru, 
en fullyrt er að þeir séu bæði 
innlendir og erlendir. Í heildina 
munu hér vera á ferð viðskipti 
upp á um 100 milljarða króna. 

 - ikh / sjá síðu 14

Segir hagnaðinn 75 milljarða:

Íslandsmet hjá Fons

OPNUNARHÁTÍÐ Á SKÓLAVÖRÐUSTÍG Lokahönd hefur verið lögð á framkvæmdir við endurbyggingu efri hluta Skólavörðustígs og 
bjóða því verslunareigendur við Skólavörðustíg, í samvinnu við Reykjavíkurborg og Ístak, til veglegrar opnunarhátíðar eftir hádegi 
í dag. Dagskráin, sem hefst klukkan 13, er við allra hæfi; tónlist, dans, sirkus og mörg skemmtileg götuatriði og uppákomur í 
verslunum. Ólafur F. Magnússon borgarstjóri ætlar að opna götuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

REYKJAVÍK Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarfulltrúi átti frumkvæði 
að því að húsin við Laugaveg 4 til 6 
voru keypt á 580 milljónir og keyrði 
málið áfram af mikilli hörku, segir 
Ólafur F. Magnússon borgarstjóri.

Verndun húsanna hafi verið rædd 
mikið í viðræðum um nýjan meiri-
hluta F-lista og Sjálfstæðisflokks, 
en Ólafur hafi ekki viljað fara svona 
geyst. 

„Ég taldi þetta fullmikla hörku en 
það var valtað yfir mig. Ég vildi láta 
á það reyna að Húsafriðunarnefnd 
friðaði húsin eftir nokkra daga. Það 
hefði haft áhrif á verðið,“ segir 
hann.

Hann telur kaupin hafa verið 
gerð svo skyndilega til þess að 
bjarga menntamálaráðherra úr 
snörunni, en Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir átti að taka ákvörð-
un um hvort húsin yrðu friðuð.

„Hann kallaði Kaupang heim til 
sín að mér forspurðum. Ég tók þátt 
í viðræðunum og sá að þetta voru 
óvandvirk vinnubrögð, sem ég hafði 
ekki kynnst áður. En þau minntu 
mig á framgang Vilhjálms í Orku-
veitunni,“ segir Ólafur.

200 daga meirihlutinn var kynnt-
ur 21. janúar og fyrsti fundur nýs 
borgarráðs var 24. janúar.

Í millitíðinni, segir Ólafur, boðaði 

Vilhjálmur til kaupsamninganna. 
Síðan var tillaga að uppkaupum á 
húsunum kynnt á borgarráðsfundi 
sem tillaga Ólafs borgarstjóra og 
húsafriðunarnefnd féll frá friðunar-
kröfu sinni.

„Mér var kennt um þetta, en ég 
hefði ekki getað stöðvað þetta ferli,“ 
segir Ólafur. „Það er alls ekki minn 
stíll að taka svona ákvarðanir nema 
að mjög vel ígrunduðu máli.“ 

Líklegast er að rekstur REI verði 
í höndum fjármögnunarsjóðs í eigu 
Orkuveitu, banka og fjárfesta, en 
almenningur fái ekki aðkomu að 
honum, segja heimildir Fréttablaðs-
ins.   - kóþ / sjá síðu 4 og 12

Sjálfstæðisflokkur 
vildi fá Laugaveg 4-6

Borgarstjóri segir Vilhjálm Þ. hafa samið við fulltrúa Kaupangs heima við 

og keyrt kaupin á húsunum í gegn, fyrir borgarráðsfund. Líklega til að bjarga 

menntamálaráðherra úr snörunni. REI verður rekið af fjármögnunarsjóði.
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flugfelag.is

Gríptu augnablikið!

REYKJAVÍK

AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

Flugvallarskattar innifaldir, takmarkað sætaframboð, einungis bókanlegt á netinu.

Akureyri frá 3.990 kr.

KJARAMÁL „Þetta endurspeglar 
vilja ljósmæðra vel,“ segir Guð-
laug Einarsdóttir, formaður Ljós-
mæðrafélags Íslands. Yfirgnæf-
andi meirihluti félagsmanna hefur 
samþykkt boðun verkfallsaðgerða 
í næsta mánuði en kosningu lauk í 
gær. 

Metþátttaka var í atkvæða-
greiðslunni en yfir níutíu prósent 
félagsmanna greiddu atkvæði. 
Nær 99 prósent þeirra sem 
atkvæði greiddu voru fylgjandi 
verkfallsaðgerðunum næðust ekki 
kjarasamningar.

Guðlaug segir ljóst að verkfall 
ljósmæðra muni meðal annars 
bitna á þjónustu á borð við mæðra-
vernd og sónar. „Ljósmæður veita 
grundvallarþjónustu í heilbrigðis-
kerfinu og því mun verkfallið hafa 
víðtæk áhrif,“ segir Guðlaug.

„Við munum fara yfir lista sem 
gilda yfir þá sem undanþegnir eru 
verkfalli í næstu viku,“ segir Guð-
laug. „Þeir hafa þó ekki verið upp-
færðir svo lengi að flestar stofn-
anir sem þar eru nefndar eru ekki 
til lengur.“

Undanþágulistarnir hafa ekki 
verið uppfærðir í þrettán ár eins 
og fram hefur komið í Fréttablað-
inu. „Fæstir ættu því að vera 
undan þegnir verkfalli samkvæmt 
ströngustu túlkun,“ segir Guð-
laug. 

Guðlaug segir á ábyrgð ríkisins 
að uppfæra listana árlega. „Það er 
algjört virðingarleysi við störf 
ljósmæðra og fjölskyldur sem 
þiggja þjónustu þeirra að sinna 
þessu ekki.“

Gunnar Björnsson, formaður 
samninganefndar ríkisins, segir 

að einungis sé hægt að breyta 
undan þágulistum einu sinni á ári 
og breytingar á þeim væru því 
ómögulegar áður en boðuð verk-
föll ljósmæðra hæfust. Einnig hafi 
tveir dómar fallið sem standi í 
vegi fyrir að listunum sé breytt. 

„Við teljum þó að nafnabreyt-
ingar á stofnunum komi ekki í veg 
fyrir að listarnir gildi um sam-

bærileg störf,“ segir Gunnar.
Gunnar segir að til að koma í 

veg fyrir að neyðarástand skapist 
sé önnur nefnd við störf sem eigi 
að taka á slíkum tilfellum, komi 
þau upp. 

„Auðvitað höfum við áhyggjur 
af fyrirhuguðu verkfalli og röskun 
sem það mun valda,“ segir Gunnar.
  helgat@frettabladid.is

Ljósmæður einhuga 
um verkfallsaðgerðir
Metþátttaka var í kosningum Ljósmæðrafélags Íslands um verkfallsaðgerðir í 

næsta mánuði. Nær 99 prósent þeirra sem tóku þátt eru fylgjandi verkfalli ef 

samningar nást ekki. Verkfallið mun hafa víðtæk áhrif að sögn formannsins.

LJÓSMÓÐIR AÐ STÖRFUM Ef af verkföllum ljósmæðra verður mun það bitna meðal 
annars á mæðravernd og sónarskoðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

REYKJAVÍK Ekki var boðið upp á næturstrætó í sumar, 
líkt og Ólafur F. Magnússon borgarstjóri lagði til í 
júní. Hann segir að kostnaður við verkefnið hafi 
reynst of mikill. „Við höfum náð góðum árangri í 
miðbænum án þess kostnaðarauka sem í þessu hefði 
falist,“ segir Ólafur.

Eitt af því sem horft var til þegar keyrslu strætós 
á nóttunni var hætt fyrir nokkrum árum var að hún 
ýtti undir unglingadrykkju. Geir Jón Þórisson, yfir-
lögregluþjónn í Reykjavík, staðfestir það. 

„Já, á þessum tíma var mikið um miðborgarfyll-
erí og næturstrætó var ein af orsökunum fyrir því.“ 
segir Geir Jón. Hann telur þó allt í lagi að láta á það 
reyna að koma ferðunum aftur á, verði það ekki til 
þess að unglingar leiti aftur í miðbæinn.

Þá lokuðust allir staðir klukkan þrjú og safnaðist 
þá oft saman mikill hópur fólks í miðbænum. Ýmsir 
hafa lagt til að það fyrirkomulag verði tekið upp að 
nýju.

Borgarstjóri segir að menn hafi velt öllum hliðum 
upp hvað varðar næturvagnana, þar með talið 
drykkju ungmenna.

Reynir Jónasson, forstjóri Strætó, segir að kostn-
aður við næturstrætó sé í kringum 400 þúsund 

krónur hverja helgi. Hann segir reynsluna af því 
fyrirkomulagi slæma. „Aðsóknin var léleg á sínum 
tíma og umgengnin alveg skelfileg, enda mikil partí 
í vögnunum,“ segir Reynir.

 - kóp

Næturstrætó lagður af á sínum tíma vegna unglingadrykkju:

Næturstrætó kemur ekki aftur

ENGINN NÆTURVAGN Hætt hefur verið við að taka nætur-
strætó upp að nýju vegna kostnaðar. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

BANDARÍKIN Rúmlega þrítugur 
maður frá Suður-Karólínuríki 
situr nú í fangelsi eftir að hann 
stal bjarnar húni úr dýragarði 
með lausum dýrum og rukkaði 
fólk síðan um einn dollara fyrir 
að klappa honum. Maðurinn hefur 
verið ákærður fyrir innbrot og 
þjófnað.

Hann ók með björninn heim til 
frænku sinnar og sagði henni að 
hann hefði stolið honum. „Ég var 
ekki hissa,“ sagði hún. „Hann 
hefur átt mörg framandi dýr og 
gert margt heimskulegt.“

Fyrst reyndi hann að stela 
hettuapa, en var bitinn af öðrum 
apa og þurfti frá að hverfa.  - sh

Bauð fólki að klappa húni:

Græddi á 
þjóf stolnum birni

■ Fyrsta verkfall – hefst 4. sept-
ember  og lýkur 5. september.

■ Annað verkfall – hefst 11. sept-
ember og lýkur 12. september.

■ Þriðja verkfall – hefst 17. sept-
ember og lýkur 19. september.

■ Fjórða verkfall – hefst 23. 
september og lýkur 26. sept-
em ber.

■ Fimmta verkfall – hefst 29. 
september ótímabundið.

BOÐAÐAR AÐGERÐIR LJÓSMÆÐRA

BÍLAR Óvenju góð þátttaka er í 
alþjóðarallinu sem fer fram í 
Reykjavík dagana 21. til 23. ágúst 
næstkomandi en 31 bíll er skráður 
til keppni. Þar af eru sjö frá 
Bretlandi og eru þeir flestir á 
vegum breska hersins. „Sex af sjö 
bílum eru frá hernum en mótið er 
hluti af innanhúsmóti breska 
hersins,“ segir Tryggvi Magnús 
Þórðarson, keppnisstjóri alþjóða-
rallsins, og bætir við að auðvitað 
séu þeir allir á Land Rover.

Keppnin hefst klukkan 17 hinn 
21. ágúst og verður fyrsta sérleið 
ræst frá Perlunni. - eö/ sjá Allt

Alþjóðarallið í Reykjavík:

Bretarnir flestir 
á Land Rover

GEORGÍA, AP Mikhaíl Saakashvili, 
forseti Georgíu, hefur undirritað 
vopnahléssamkomulag við Rússa. 
Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, var viðstödd 
undirritunina og sagði að Dmitri 
Medvedev Rússlandsforseti muni 
einnig undirrita þetta samkomulag, 
sem gert var fyrr í vikunni.

Hún sagði að nú yrðu Rússar að 
kalla allt herlið sitt heim frá 
Georgíu, en Dmitri Medvedev 
Rússlandsforseti sagði í gær ólík-
legt að Ossetíumenn og Abkasíu-
menn gætu nokkru sinni deilt ríki 
með Georgíu mönnum, „eftir það 
sem á hefur gengið“.

Saakashvili sakaði í gær Rússa 

um að hafa mánuðum saman búið 
sig undir innrás í Suður-Ossetíu og 
hernám í beinu framhaldi. Þeir hafi 
greinilega verið reiðubúnir, því 
aðeins fáeinum klukkustundum 

eftir að Georgíuher réðst á Suður-
Ossetíu hafi 1.200 rússneskum 
skriðdrekum verið ekið yfir landa-
mærin.

Saakashvili segist einnig ítrekað 
hafa varað Vesturlönd við hernaðar-
uppbyggingu Rússa í Suður-Osse-
tíu, en viðbrögð Vesturlanda hafi 
verið dræm.

Fleiri þjóðarleiðtogar á Vestur-
löndum hafa hvatt Rússa til að 
draga her sinn til baka. 

George W. Bush Bandaríkjafor-
seti sakaði í gær Rússa um að beita 
Georgíumenn ofríki og fautaskap, 
en Bandaríkjamenn myndu ekki 
láta þjóðir Sovétríkjanna fyrrver-
andi eiga sig. - gb

Forseti Georgíu undirritar vopnahléssamkomulag:

Rússar kalli herinn heim

CONDOLEEZZA RICE OG MIKHAÍL SAAK-
ASHVILI Utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna í heimsókn hjá Georgíuforseta.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Sjötugur karlmaður 
fannst látinn á heimili sínu í 
Hamraborg í Kópavogi seint á 
fimmtudagskvöld. Talið er að hann 
hafi látist af slysförum. 

Lögreglan handtók í kjölfarið 
mann og konu sem tengjast 
manninum. Þau voru í haldi 
lögreglu í nótt, en var sleppt eftir 
yfirheyrslur í gærmorgun. 
Samkvæmt Friðriki Smára 
Björgvinssyni, aðstoðaryfirlög-
regluþjóni hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu, liggur fólkið 
ekki undir grun um refsivert 
athæfi. Friðrik gat ekki upplýst 
um möguleg tildrög slyssins. 
Beðið er eftir niðurstöðu krufn-
ingar. - kg

Andlát í Hamraborg:

Fannst látinn í 
íbúð sinni

Gleymdi leynigögnum
Starfsmaður sænska hersins hefur 
verið ákærður fyrir að hafa gleymt 
leynilegum gögnum í tölvu á háskóla-
bókasafni. Hermaðurinn átti ekki 
eigin tölvu og notaðist því við tölvu 
á háskólabókasafninu í Stokkhólmi. 
Þar gleymdi hann gögnum, sem fjöll-
uðu um Afganistan. Sá sem notaði 
tölvuna næst uppgötvaði efnið og fór 
með það beint í fjölmiðla.

SVÍÞJÓÐ

Steinn Logi, er þetta ekki bara 
algjör steypa?

„Jú, steypa og stál er málið í dag.“

Sölumet var sett hjá Húsasmiðjunni og 
BM Vallá í júlí. Steinn Logi Björnsson er 
framkvæmdasjtóri Húsasmiðjunnar.

BRETLAND, AP Í dýragarðinum í 
Edinborg var mörgæs nokkur 
gerð að riddara í gær. Mörgæsin 
heitir Nils Olav og hefur árum 
saman verið í lífvarðasveit Ólafs 
Noregskonungs.

Nils Olav er þriðja mörgæsin í 
dýragarðinum sem hefur haft 
þessi nánu tengsl við Noregskon-
ung. Sú fyrsta var gerð að lífverði 
Noregskonungs árið 1972 og fékk 
jafnframt nafnið Nils Egelien. 
Norska lífvarðasveitin hefur 
síðan heimsótt Edinborg á hverju 
ári til að heilsa upp á þennan 
óvenjulega félaga.

Það var breski herforinginn 
Euan Loudon sem fékk þann 
heiður í gær að slá sverði á axlir 
mörgæsarinnar fyrir hönd 
Noregskonungs við hátíðlega 
athöfn í dýragarðinum. - gb

Skoska mörgæsin Nils Olav:

Riddari í sveit 
Noregskonungs

HIN KONUNGLEGA MÖRGÆS Marserar 
undir trommuleik hinna norsku félaga 
sinna. NORDICPHOTOS/AFP

Þrír látnir í flugslysi
Þrír einstaklingar létust í flugslysi í 
Saimen-vatni í suðurhluta Karjalahér-
aðanna í Finnlandi í gær. Lítil flugvél 
af gerðinni Piper var í kennsluflugi frá 
Kuopio til Villmanstrand þegar hún 
hrapaði í vatnið. Ekki er vitað hvers 
vegna flugvélin hrapaði.

FINNLAND

SPURNING DAGSINS
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VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN
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BEST NORÐ-
AUSTAN TIL   
Í dag verður leið-
inda vindur vestan 
til á landinu en þar 
lægir hins vegar 
nokkuð á morgun. 
Eystra verður 
hægari vindur. 
Bjart verður með 
köfl um norðaustan 
til á landinu um 
helgina en annars 
staðar verður skýj-
aðra og hætt við 
vætu sunnan til og 
vestan. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

REYKJAVÍK Reykjavíkurborg var 
lagalega skuldbundin til að taka 
tilboði litháísks fyrirtækis í 
byggingu Sæmundarskóla, að því 
er fram kemur í svari Ólafs F. 
Magnússonar fráfarandi borgar-
stjóra við fyrirspurn Óskars 
Bergssonar borgarfulltrúa. Óskar 
taldi álitamál að tilboð fyrirtækis-
ins væri hagkvæmast, þótt lægst 
væri, sökum mögulega aukinnar 
áhættu af tilboði þess.

Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri 
framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar, segir að 
fyrirtækið uppfylli allar hæfnis-
kröfur og ekki komi til greina að 
láta huglægt mat á mögulega 
aukinni áhættu hafa áhrif á val 
tilboðs. - gh

Ólafur F. um Sæmundarskóla:

Urðu að taka 
lægsta tilboði

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Mos-
fellsbæ hafði hendur í hári 
tveggja skemmdarvarga á 
miðvikudagskvöld. Um var að 
ræða unglingspilta sem höfðu gert 
sér að leik að sprengja upp 
ruslatunnu í bænum með heima-
gerðri sprengju.

Piltarnir forðuðu sér af 
vettvangi eftir atvikið, en 
lögreglumenn náðu þeim á flótta. 
Þeir viðurkenndu sekt sína 
greiðlega. Annar piltanna hafði í 
fórum sínum aðra heimatilbúna 
sprengju, og var hún gerð upptæk.

Piltarnir voru færðir til síns 
heima og foreldrum þeirra gert 
viðvart. - kg

Skemmdarverk í Mosfellsbæ:

Sprengdu upp 
ruslatunnu

VINNUMARKAÐUR „Allar fullyrðing-
ar um að við sópum slysatilvikum 
undir teppið eru rangar,“ segir 
Ágúst Hafberg, framkvæmda-
stjóri viðskiptaþróunar og sam-
skipta hjá Norðuráli.

Fyrrverandi starfsmaður álvers 
Norðuráls á Grundartanga sagði í 
Fréttablaðinu á fimmtudag að 
hann hefði sjálfur þurft að búa um 
þriðja stigs brunasár eftir vinnu-
slys, og að verið kallaður í vinnu 
daginn eftir til að gefa skýrslu, 
þrátt fyrir að vera metinn óvinnu-
fær af lækni.

Ágúst segir að almennt tjái 
stjórnendur fyrirtækisins sig ekki 

um málefni einstakra starfs-
manna. Lýsing á þessu atviki komi 

þó á óvart. Til dæmis séu vel þjálf-
aðir hjálparliðar á hverri vakt sem 
veiti fyrstu hjálp. 

„Skráningar slysa eru mjög ítar-
legar hjá okkur. Það hvort starfs-
maður kemur á staðinn daginn 
eftir til að gefa skýrslu eða ekki 
hefur engin áhrif á það hvernig 
slysið er skráð,“ segir Ágúst.

Vinnuslys telst alvarlegra missi 
starfsmaður úr vinnu vegna þess. 
Ágúst segir þrátt fyrir það af og 
frá að starfsmenn séu hvattir til 
að koma slasaðir til vinnu. Unnið 
verði að því á næstunni að fara 
yfir verklagsreglur vegna vinnu-
slysa hjá Norðuráli.  - bj

Fara á yfir verklagsreglur um vinnuslys hjá Norðuráli og bæta úr sé ástæða til:

Sópa ekki slysum undir teppið

NORÐURÁL Það er af og frá að slasaðir 
starfsmenn séu hvattir til að mæta til 
vinnu segir Ágúst Hafberg.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

DÓMSMÁL Síbrotamaður á fimm-
tugsaldri hefur verið dæmdur í 
tveggja ára fangelsi í Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir fjölda brota.

Maðurinn er dæmdur fyrir á 
þriðja tug þjófnaða, um tug 
fjársvika og nokkur fíkniefnamál. 
Brotin framdi maðurinn frá því í 
nóvember 2006 þar til í maí á 
þessu ári. Hann játaði öll brotin. 
Brotaferill mannsins er afar 
langur. Fyrsta dóm sinn hlaut 
hann árið 1979 og alls eru 
dómarnir nú orðnir 31 talsins. 
Hann er dæmdur til að greiða 
fimm aðilum tíu til tuttugu 
þúsund krónur í skaðabætur.  - sh

Brotamaður í tvö ár í fangelsi:

Með yfir þrjátíu 
dóma á bakinu

LÖGREGLA Maður á sjötugsaldri 
situr nú í gæsluvarðhaldi á 
Akureyri grunaður um gróft 
kynferðisbrot. Maðurinn er 
sakaður um að hafa nauðgað konu 
á þrítugsaldri á heimili sínu á 
Skagaströnd á þriðjudagskvöldið. 
Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 
2 í gærkvöldi. 

Konan fór strax á neyðarmót-
töku fyrir þolendur kynferðis-
ofbeldis á Sjúkrahúsinu á Akur-
eyri og var maðurinn hand tekinn í 
kjölfarið.  Hann hefur verið 
úrskurðaður í gæslu varðhald sem 
rennur út í dag. 

Beðið er niðurstaðna úr sýnum 
sem tekin voru á bráðamóttöku 
Sjúkrahússins á Akureyri.  - ghs

Skagaströnd:

Maður grunað-
ur um nauðgun

REYKJAVÍK Líklegasta lending Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-
flokks um Reykjavík Energy 
Invest, REI, verður sú að fjárfest-
ingarsjóður verður stofnaður til 
að fjármagna verkefni fyrirtækis-
ins, samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Aðilar að sjóðnum, auk 
Orkuveitu Reykjavíkur, verði 
aðallega bankar, fjárfestar og 
fjárfestingafyrirtæki.

Sigrún Elsa Smáradóttir, borgar-
fulltrúi Sam-
fylkingarinnar 
og stjórnar-
maður í REI, 
staðfestir að 
þetta hafi verið 
til umræðu í 
stjórn REI.

„Það kæmi 
mér á óvart ef 
farin væri 
önnur leið. Þetta 
er búið að vera í 
vinnslu núna í 

allt sumar í stjórn REI, undir for-
ystu Kjartans Magnússonar, og 
sátt ríkir þar um málið. Hins vegar 
er endanleg útfærsla ekki komin 
því ekki er búið að semja við 
neinn,“ segir Sigrún.

Sigrún segir að það sem helst 
hafi strandað á hingað til sé and-
staða ákveðinna borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins og þá helst 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur. „Því 
þykir mér merkilegt að hún ætli 
nú að kokgleypa þetta og jafnvel 
láta að því liggja að þetta sé 
útfærsla sem hún og Óskar Bergs-
son hafi unnið.“

Orkuveita Reykjavíkur mun 
verða einn af hluthöfum í 

sjóðnum. Hún mun ekki leggja 
fjármagn til sjóðsins heldur veita 
sjóðnum þá þekkingu, það orð-
spor og ákveðin verkefni sem 
stofnunin hefur upp á að bjóða, að 
sögn Sigrúnar.

Samið verður við banka eða aðra 
fjárfestingarstofnun um að stofna 
sjóðinn með REI. „Fjárfestingar-
stofnunin mun sjá um fjármála-

legan rekstur sjóðsins og safna 
fjármagni í hann,“ segir Sigrún.

Líklega verður aðeins fjárfest-
um og fjármálafyrirtækjum gef-
inn kostur á því að fjárfesta í 
sjóðnum. Ekki er víst að almenn-
ingi gefist tækifæri á því að taka 
þátt í sjóðnum, að sögn Sigrúnar 
en þó á enn eftir að útfæra hvernig 
þessum málum verði háttað.

REI-málið svokallaða í október 
2007 var ástæða þess að borgar-
stjórnarmeirihluti Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknar sprakk. Nú 
hafa oddvitar beggja flokka lýst 
því yfir að sátt hafi náðst um málið 
og samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er fjármögnunarsjóður 
líklegasta lendingin.

 vidirp@frettabladid.is

REI verður gert að 
fjárfestingarsjóði
Líklegasta lending nýs meirihluta um REI verður að stofna fjárfestingarsjóð 

til að fjármagna rekstur fyrirtækisins. Hugmyndin hefur verið í vinnslu í allt 

sumar. Bankar og fjárfestingarfyrirtæki fá að taka þátt en ekki almenningur.

FUNDUR VEGNA REI Borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokks fundar um málefni REI 
í október í fyrra. Borgarfulltrúar flokksins voru ósammála um hvernig útfæra ætti 
málefni REI.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVASIGRÚN ELSA 

SMÁRADÓTTIR

Eldur í tjörupotti
Eldur kom upp í tjörupotti á þaki 
nýbyggingar í Löngumýri í Garðabæ í 
gær. Slökkviliðið var kallað á staðinn 
og tókst fljótlega að slökkva eldinn. 
Litlar skemmdir urðu.

LÖGREGLUMÁL

Olían hreinsuð
Töluvert magn af olíuvökva upp-
götvaðist á Lækjargötu í Hafnarfirði, 
í brekkunni skammt fyrir neðan 
gatnamótin á Reykjanesbraut, um 
kaffileytið í gær. Vegagerðin kallaði 
til hreinsunarfyrirtæki og tókst að 
hreinsa upp olíuna. Lokað var fyrir 
umferð í tæpa þrjá tíma. Ekki er vitað 
hvaðan olían kom.

Það kæmi mér á óvart 

ef farin væri önnur leið. 

Þetta er búið að vera í vinnslu 

núna í allt sumar í stjórn REI.

SIGRÚN ELSA SMÁRADÓTTIR 
STJÓRNARMAÐUR Í REI

Vatnsleki á Nasa
Vatnsleki varð á skemmtistaðnum 
Nasa í gær þar sem stórt fiskabúr 
var farið að leka. Farið var með bíl 
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins á 
staðinn og tókst að dæla úr búrinu 
og koma þannig í veg fyrir að það 
spryngi. 

LÖGREGLUMÁL
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Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Rangt var haft eftir Þórunni Svein-
bjarnardóttur umhverfisráðherra í 
blaðinu á þriðjudag. Hún sagði; „Ég 
er umhverfisráðherra í þessu landi 
og mér ber að framfylgja lögum um 
umhverfisvernd.“ 

Ranglega var sagt til um ferðatíma frá 
Vestmannaeyjum til Reykjavíkur með 
tilkomu nýrrar ferju fré Bakka. Rétt 
er að ferðin styttist um um það bil 
níutíu mínútur.

LEIÐRÉTTINGAR



ÞANNIG Á GÓÐ
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PÓLLAND, AP Lech Kaczynski, for-
seti Póllands, sagðist í gær styðja 
staðfastlega samkomulagið sem 
pólsk stjórnvöld náðu í fyrrakvöld 
við Bandaríkjastjórn um að komið 
yrði upp búnaði fyrir hnattrænt 
eldflaugavarnakerfi Bandaríkja-
manna í Póllandi gegn því að Pól-
land hlyti margháttaðan stuðning 
Bandaríkjanna við landvarnir 
sínar. Stóryrt hótun rússnesks 
hershöfðingja um að með sam-
komulaginu hefðu Pólverjar kall-
að yfir sig hættuna á að verða 
sjálfir skotmark rússneskra kjarn-
orkuflauga breytti engu þar um. 

Kaczynski, nýkominn úr för til 
Tíblísí til stuðnings Georgíumönn-
um í þeirra deilu við Rússa, bar lof 
á samkomulagið í ávarpi sem hann 
flutti á hersýningu í miðborg Var-
sjár, sem haldin var í tilefni af 
árlegum Degi hersins. Hann er 
haldinn til minningar um einn af 
fáum sögulegum sigrum Pólverja 
í hernaði; er her Pilsudskis mar-
skálks þvingaði fram sigur gegn 
rússneskum bolsévíkum nærri 
Varsjá árið 1920, en sú orrusta 
vann sér sess í pólskri sögu undir 
heitinu „Kraftaverkið við Vislu“. 

Samkomulagið, sem undirritað 
var á fimmtudagskvöld eftir átján 
mánaða samningaviðræður, á eftir 
að hljóta afgreiðslu pólska þings-
ins. Auk þess á bandaríski utan-
ríkisráðherrann Condoleezza Rice 
eftir að undirrita það, en hvort 
tveggja er að svo komnu máli álit-
ið formsatriði. Reiknað er með að 
Rice geri sér ferð til Varsjár fljót-
lega, jafnvel í næstu viku, til að 
afgreiða málið fyrir sitt leyti. 

„Einfaldlega tilvist þessarar 
stöðvar eykur öryggi Póllands,“ 
sagði Kaczynski um hina fyrir-

huguðu gagneldflaugastöð. 
Samtímis hafði Interfax-frétta-

stofan eftir rússneska hershöfð-
ingjanum Anatolí Nogovitsín, 
varaformanni rússneska herráðs-
ins, að „með því að koma upp 
þessu kerfi er Pólland að kalla yfir 
sig hættuna á árás – 100 prósent“. 
Í viðtalinu sagði Nogovitsín að 
hernaðarstefna Rússa heimilaði 
að kjarnorkuvopnum yrði beitt í 
slíkum tilvikum. 

Dmítrí Medvedev, forseti Rúss-

lands, dró nokkuð úr þessum stór-
yrðum hershöfðingjans er hann 
tjáði fréttamönnum í Sotsí við 
Svartahafið að þetta væru „slæm 
tíðindi fyrir alla sem búa í þessari 
þéttbýlu álfu, en það er samt ekki 
stórmál“. Hann bætti við að sam-
komulagið sýndi að það væri Rúss-
land sem hið fyrirhugaða kerfi 
beindist gegn, ekki ríki eins og 
Íran, þvert á heitstrengingar 
Bandaríkjamanna. 

 audunn@frettabladid.is

Pólverjar leiða hjá 
sér hótanir Rússa
Forseti og ríkisstjórn Póllands standa heils hugar að baki samkomulagi því sem 

náðist í fyrrakvöld um uppsetningu búnaðar fyrir hnattrænt eldflaugavarnakerfi 

Bandaríkjanna í Póllandi. Rússneskur hershöfðingi hafði uppi stóryrtar hótanir. 

www.skjaldborg.is   

Nýjar
kiljur

frá 
Skjaldborg.

LAXÁ Á REFASVEIT
2 laus holl í ágúst   |   2 laus í september

Upplýsingar veitir Stefán í síma 898-3440

UTANRÍKISMÁL „Óháð því hvor 
frambjóðandinn hefur betur gerir 
umheimurinn sér svo miklar 
væntingar um breytingar á stefnu 
og stjórnarháttum Bandaríkja-
stjórnar við forsetaskiptin í jan-
úar að ég er viss um að við munum 
ekki geta uppfyllt þær.“ 

Þetta sagði dr. Philip H. Gordon, 
sérfræðingur við Brookings-stofn-
unina í Washington og einn af ráð-
gjöfum Baracks Obama, forseta-
frambjóðanda demókrata, í 
lokaorðum erindis síns um banda-
rísku forsetakosningarnar og utan-
ríkismál sem hann flutti á opnum 
málfundi í Háskóla Íslands í vik-
unni. 

Í forsetatíð Bills Clinton var 
Gordon um skeið yfirmaður Evr-
ópuskrifstofu Þjóðaröryggisráðs 
Bandaríkjanna, en hann hefur 

síðan starfað sem fræðimaður við 
nokkrar þekktar rannsóknastofn-
anir og samið ýmis rit um alþjóða-
mál. Erindið hér flutti hann á 
vegum Alþjóðamálastofnunar HÍ 
og utanríkisráðuneytisins. 

Gordon bendir á að þegar 
nýkjörinn forseti taki við 
valdataumum þvingi veruleikinn 
hann jafnan til að laga kosninga-
loforð sín að þessum margslungna 
veruleika. Það verði ekkert öðru-
vísi að þessu sinni frekar en við 
fyrri stjórnarskipti. Sem dæmi 
um þetta nefnir hann að kosninga-
loforð Johns McCain, forsetaefnis 
repúblikana, um að stofna „Banda-
lag lýðræðisríkja“ til hliðar við 
Sameinuðu þjóðirnar sé í raun 
staðlausir stafir því nær ekkert 
annað ríki muni vilja taka þátt í 
því.  - aa

Bandarískur sérfræðingur í alþjóðamálum og utanríkismálaráðgjafi Baracks Obama: 

Væntingarnar óuppfyllanlegar

BETRI TENGSL Philip H. Gordon segir 
tengslin yfir Atlantshafið tvímælalaust 
munu batna við forsetaskiptin.

MENNTUN Gísli Marteinn Baldurs-
son er byrjaður að blogga á 
eyjan.is en sú bloggsíða verður 
málpípa Gísla meðan hann 
stundar meistaranám í borgar-
fræðum við 
háskóla í 
Edinborg í 
Skotlandi. 
Útskrift Gísla 
með BA-próf í 
stjórnmála-
fræði frá 
Háskóla 
Íslands mun 
fara fram í 
október. 

„Ég kláraði 
ritgerðina 
fyrir löngu. 
Hún var um forsetakosningarnar 
í Bandaríkjunum árið 2000. Ég 
átti bara eftir nokkur námskeið,“ 
segir Gísli, en stjórnmálafræði-
nám hans vakti athygli fyrir 
prófkjör árið 2006 þar sem menn 
vildu meina að Gísli hefði ekki 
lokið ritgerðinni.

 - vsp

Gísli útskrifast úr HÍ í október:

Bloggar frá eyj-
unni á eyjunni

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

UMFERÐ Ólafur F. Magnússon, 
borgar stjóri í Reykjavík, segir 
kappakstur á Hringbraut ólíðandi 
ofbeldi sem verði að linna. 

„Þetta er mál sem brennur heitt á 
borgarbúum,“ segir Ólafur. „Þegar 
ég fór um borgina að ræða um verk-
efnið 1, 2 og Reykjavík voru 
umferðarmál mikið til umræðu.“

Um mitt sumar varð þriggja bíla 
árekstur á Hringbrautinni í kjölfar 
kappaksturs á götunni. Málið hefur 
vakið mikla reiði þar.

„Það verður að koma í veg fyrir 
hraðakstur en það er erfitt á þess-
ari götu vegna þess að ekki er hægt 
að setja upp hraðahindranir eða 
lækka hámarkshraða niður í þrjátíu 

kílómetra á klukkustund,“ segir 
Ólafur. 

Hringbrautin er stofnbraut en 
vesturhluti hennar liggur þvert í 
gegnum íbúðahverfi. Ólafur bætir 
því við að hann hafi mikinn áhuga á 
þessum málaflokki og ætli í kjölfar 
umræðunnar sem hefur skapast að 
ræða við umferðarlögregluna og 
sjá hvaða rástafanir sé hægt að 
gera til þess að bæta ástandið. 

„Það eru margar ólíkar leiðir 
sem hægt er að fara. Til dæmis 
mislæg göngutengsl og aukið eftir-
lit.“ Ólafur bendir að lokum á að 
umferðarmál séu í málefnasamn-
ingi borgarstjórnar. 

 - hþj

Borgarstjóri ætlar að ræða við lögreglu um ofsaakstur á Hringbraut:

Hraðakstur er ólíðandi ofbeldi

BÍLL LENTI Á STAUR Á HRINGBRAUT 
Í REYKJAVÍK Fundað verður með 
umferðar lögreglunni til að reyna að 
bæta umferðaröryggi í Vesturbænum.

PAKISTAN, AP Pervez Musharraf, 
forseti Pakistans, er sagður ætla 
að segja af sér embætti áður en 
hann verður ákærður fyrir 
embættisglöp á þingi, sem líklega 
verður í næstu viku.

Talsmaður Musharrafs segir þó 
ekkert hæft í þessu. En banda-
maður hans segir viðræður í 
gangi, sem gætu leitt til þess að 
hann segi af sér, eða forsetemb-
ættið fái í það minnsta minna 
vægi.

Ríkisstjórn Pakistans ætlar að 
kæra hann til embættismissis, 
segi hann ekki af sér sjálfur. - gb

Málshöfðun gegn Musharraf:

Sagður segja af 
sér á næstunni

LEIÐTOGAR STJÓRNARFLOKKANNA
Leggja síðustu hönd á ákæruna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÝBÚAR Pólskur skóli hefur verið 
stofnaður á Íslandi. Mikael 
Sikorsky, ræðismaður Pólverja á 
Íslandi, segir að skólinn verði 
starfræktur um helgar og hafi 
það að markmiði að kenna 7-18 
ára pólskum börnum pólsku, 
menningu og landafræði. 

Verið er að skrá börn í skólann 
en markmiðið er að börnin geti 
fengið tungumálanámið metið.

Ræðismaðurinn segir að fjórir 
starfsmenn séu nú á ræðismanns-
skrifstofunni að Skúlatúni 2 í 
Reykjavík, að honum sjálfum  
meðtöldum. Húsnæðið hefur 
verið endurnýjað og nú hefur 
skrifstofan verið opnuð. - ghs

Pólverjar á Íslandi:

Hafa stofnað 
pólskan skóla

Ertu ánægð(ur) með meiri-
hlutaskiptin í borgarstjórn?
Já  34,5%
Nei  65,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er rétt af Marsibil Sæmundar-
dóttur að styðja ekki nýjan 
meirihluta í Reykjavík?

Segðu þína skoðun á visir.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

© GRAPHIC NEW S

Pólverjar samþykkja eldflaugavarnir
Bandarísk stjórnvöld áforma að koma upp skotstöð með tíu gagneldflaugum 
og herstöð mannaðri 110 sérþjálfuðum hermönnum í Póllandi, auk ratsjár-

stöðva í Tékklandi, Bretlandi og á Grænlandi. Allur þessi búnaður verður hluti 
af hnattrænu eldflaugavarnakerfi Bandaríkjamanna, sem ætlað er að geta eytt 

langdrægum eldflaugum sem skotið kynni að vera frá „skúrkaríkjum” á borð við 
Íran. Rússar eru mjög andsnúnir áætluninni.

Braut eldflauga til 
Bandaríkjanna

Fylingdales-
ratsjár-
stöðin

BRETLAND

PÓLLAND

TÉKKLAND

TYRKLAND

ÍRAK
ÍRAN

Moskva

Teheran

RAF Fylingdales:
Langdrægar ratsjár 

geta „komið auga á” 
eldflaugar í allt að 
5.000 km fjarlægð.

NATO-
lönd

KJÖRKASSINN





8  16. ágúst 2008  LAUGARDAGUR

1 Fyrir hvaða flokk er Hanna 
Birna Kristjánsdóttir oddviti?

2 Hvenær hefur ný Vestmanna-
eyjaferja siglingar?

3 Hvaða dansæði hefur gripið 
Íslendinga?

SVÖRIN ERU Á BLAÐSÍÐU 58

MANNBJÖRG „Báturinn hefur lík-
lega verið feigur, greyið,“ segir 
Helgi Sigurjónsson, annar tveggja 
manna sem bjargað var úr 
skemmtibátnum Eggja-Grími sem 
sökk fyrir miðjum Faxaflóa í 
morgun.

Helgi og Jóngeir Magnússon 
voru um borð í Eggja-Grími, sem 
stefndi til Bolungarvíkur í fyrri-
nótt. Þeir ákváðu hins vegar að 
snúa við til Reykjavíkur þegar 
önnur vélin í bátnum bilaði. Stuttu 
síðar, um klukkan hálf sex í gær-
morgun, gerðu þeir boð til Land-
helgisgæslunnar vegna mikils 
leka sem komist hafði í bátinn.

Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-
EIR, og björgunarbátar voru 
sendir til bátsins, auk Happasæls 
KE-94 sem var nærstaddur. Þyrlan 
kom að Eggja-Grími um klukku-

stund eftir útkallið og fór sig-
maður með dælu um borð í bátinn. 
Illa gekk að dæla og um hálf níu 
leytið var Eggja-Grímur sokkinn. 

Mönnunum tveimur var bjargað 
heilum á húfi yfir í Happasælan, 
en Jóngeir hafði stutta viðkomu í 
sjónum við aðgerðirnar. Þyrlan 
flutti mennina til Reykjavíkur. 
Jóngeir var lagður inn á slysa-
deild, enda kaldur og brugðið eftir 
veruna í sjónum. Honum varð þó 
ekki mjög meint af. Samkvæmt 
upplýsingum frá Landhelgis-
gæslunni var veður gott og ágætar 
aðstæður til björgunar.

Helgi segir Eggja-Grím hafa 
verið nýuppgerðan. Farið hafi 
verið yfir allar vélar og allt hafi 
átt að vera í himnalagi. „Það er 
víst ekki spurt að því,“ segir Helgi.
 - kg

Skemmtibátur sökk í Faxaflóa í gærmorgun:

Mannbjörg á Faxaflóa

BJÖRGUN Helga og Jóngeiri var bjargað yfir í Happasælan, sem var nálægur á Faxaflóa.

RÚMENÍA, AP Fyrrum forsætisráð-
herra Rúmeníu, Adrian Nastase, 
verður ekki ákærður fyrir 
spillingu. Kæra átti Nastase fyrir 
mútuþægni á árunum 2000 til 
2004, á meðan hann var forsætis-
ráðherra. 

Rúmenska þingið greiddi 
atkvæði um hvort sækja skyldi 
hann til saka. 120 þingmenn vildu 
lögsækja hann en 150 þingmenn 
greiddu atkvæði á móti því. 

Talið er mögulegt að Evrópu-
sambandið minnki fjárveitingar 
til Rúmeníu vegna þessarar 
ákvörðunar, enda hefur sam-
bandið þrýst mikið á að tekið 
verði á spillingu í landinu.  - þeb

Rúmenska þingið: 

Kærir ekki for-
sætisráðherrann

SAMGÖNGUR Mörg tækifæri felast í 
því að ná samningum um milli-
landaflug við Grænlendinga að 
sögn Matthíasar Imsland, for-
stjóra lággjaldaflugfélagsins Ice-
land Express. 

Dagblaðið Grænlandspósturinn 
greindi frá því í gær með forsíðu-
frétt að vonir stæðu til að Iceland 
Express hæfi innan skamms flug 
frá Kaupmannahöfn til bæjarins 
Narsarsuaq í suðurhluta landsins. 
Í blaðinu kemur fram að flugið 
gæti haft í för með sér nærri helm-
ingslækkun á fargjöldum frá land-
inu. 

Matthías kvað málið langt frá 
því komið í höfn en þau viðbrögð 

sem hann hefði fundið fyrir meðal 
Grænlendinga væru mjög jákvæð. 
Hann myndi funda með græn-
lenska samgönguráðherranum 
innan skamms um útfærslu á 
mögulegu fyrirkomulagi. 

Flugfélagið Air Greenland, sem 
flýgur daglega milli Narsarsuaq 
og Kaupmannahafnar, er niður-
greitt af hinu opinbera. Matthías 
segir félagið hafa verið mikið 
gagnrýnt fyrir óhagræði í rekstri 
og há fargjöld. Hann viti til þess 
að þeir sem stundi ferðaþjónustu 
á Grænlandi séu spenntir yfir 
samningaviðræðum Iceland 
Express. 

 - kdk 

Grænlendingar fagna hugmyndum Iceland Express um millilandaflug:

Íslenskt flug frá Grænlandi

SPENNTIR GRÆNLENDINGAR Miðað við 
frétt grænlenska blaðsins Grænlands-
póstsins er vonast til þess að samningur 
við Iceland Express geti lækkað fargjöld 
til og frá landinu mjög.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NEYTENDUR Dómkvaddir matsmenn 
hafa komist að þeirri niðurstöðu 
að raunlækkun á útsöluverði 
verslana 10-11, sem varð við breyt-
ingu á virðisaukaskattslögum 1. 

mars í fyrra, 
hafi verið í fullu 
samræmi við 
það sem vænta 
mátti. Þannig 
lækkaði inn-
kaupakarfa 10-
11 verslananna 
um 8,99 prósent 
en vænst var 
8,98 prósent 
lækkunar. Þetta 
kemur fram í 
niðurstöðu 
matsmannanna.

Finnur Árna-
son, forstjóri 
Haga, segir í til-
kynningu að 
niðurstaðan sé 
„mikill áfellis-
dómur“ yfir 
verðlagseftirliti 
ASÍ. Hagar hafi 

gagnrýnt ASÍ fyrir óvönduð og 
ónákvæm vinnubrögð við verð-
lagseftirlit og fréttatilkynningar 
og yfirlýsingar sem ekki eigi við 
rök að styðjast. Finnur tekur fram 
að Hagar leggi áherslu á að eiga 

gott samstarf við ASÍ en muni þó 
ekki sætta sig við „óvönduð vinnu-
brögð“ áfram. 

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ASÍ, segir að Finnur 
hafi látið dómkvöddu matsmenn-
ina fá útprentaða verðlista frá 
Högum og beðið þá um að reikna 
út hvort lækkunin samkvæmt 
þeim hafi verið í samræmi við 
fullyrðingar Haga. Þeir hafi kom-
ist að þeirri niðurstöðu að svo hafi 
verið. „En það var hvergi í verk-
efnum þessara dómkvöddu mats-
manna að leggja mat á verðkönn-
un ASÍ,“ segir hann. 

Gylfi bendir á að verðkönnun 
ASÍ hafi gengið út á að meta hvort 
verðmerkingar á hillum hafi verið 
í samræmi við lækkun virðisauka-
skatts. Neytendur sjái hilluverð 
en Hagar vilji notast við kassa-
verð. Því sé hægt að breyta um 
leið og starfsmenn verðlagseftir-
lits ASÍ gangi inn í verslunina og 
því sé það ekki notað. 

Matsbeiðni Haga hafi ekki 
beinst að eftirliti ASÍ heldur þeim 
gögnum sem Hagar hafi lagt fram. 
ASÍ hafi strax lýst yfir að ekki sé 
efast um að gögnin séu í samræmi 
við málflutning fyrirtækisins. Þau 
hafi hins vegar ekkert með verð-
lagseftirlit ASÍ að gera. „Ég get 
ekki séð hvernig þessi vinna getur 

verið áfellisdómur yfir verðlags-
eftirliti ASÍ,“ segir Gylfi. 

Upphaf málsins má rekja til 
apríl í fyrra þegar ASÍ sendi frá 
sér tilkynningu um að verðlækkun 
í verslunum 10-11 frá febrúar til 
mars 2007 hafi verið 4,4 prósent 
eða nokkru minni en vænta mætti. 
Hagar sögðu tilkynninguna ranga. 

Daginn eftir sendi ASÍ út nýja til-
kynningu þar sem sagði að verð-
lag í 10-11 hefði lækkað um 6,1 
prósent sem einnig væri minna en 
vænta mætti. Finnur Árnason, for-
stjóri Haga, sagði í gær að rangar 
fréttatilkynningar ASÍ væru gróf 
atlaga að 10-11.

 ghs@frettabladid.is

Verðlækkun var eðlileg
Dómkvaddir matsmenn telja að lækkun á útsöluverði 10-11 eftir lækkun virðisaukaskatts í fyrra hafi verið 

í samræmi við væntingar. Áfellisdómur yfir ASÍ segir forstjóri Haga. Framkvæmdastjóri ASÍ er ósammála.

FINNUR ÁRNASON

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

Í SAMRÆMI VIÐ VÆNTINGAR Dómkvaddir matsmenn í Héraðsdómi Reykjavíkur hafa 
komist að þeirri niðurstöðu að raunlækkun á útsöluverði 10-11 eftir breytinguna á 
virðisaukaskattslögunum í mars í fyrra hafi verið í samræmi við væntingar. 

RÚSSLAND Sökudólgurinn er 
fundinn: Dick Cheney er hinn 
raunverulegi upphafsmaður 
stríðsins í Georgíu. 

Þessi samsæriskenning hefur nú 
skotið upp kollinum í rússneskum 

fjölmiðlum, að 
sögn Lundúna-
blaðsins Times. 
Samkvæmt 
henni á Cheney 
að hafa þvingað 
Mikhaíl 
Saakashvili 
Georgíuforseta 
til að efna til 
árásarinnar á 
Tskhinvalí, 

höfuðstað Suður-Ossetíu, sem varð 
Rússum opinbert tilefni hernaðar-
íhlutunar sinnar. 

Repúblikanar hafi með þessu 
viljað koma af stað atburðarás sem 
gæfi John McCain, forsetafram-
bjóðanda flokksins, færi á að láta 
ljós sitt skína sem „haukur“ í 
utanríkismálum og öðlast þannig 
forskot í kosningabaráttunni.  - aa

Stríðs-samsæriskenningar: 

Cheney sagður 
Svarti-Pétur

DICK CHENEY

Lögin brjóti gegn ESB
Sænskir lögfræðingar telja að ný hler-
unarlög, sem hafa verið sett í Svíþjóð, 
brjóti gegn reglum Evrópusambands-
ins um frjálsan flutning þjónustu yfir 
landamæri. Samkvæmt lögunum 
mega stjórnvöld hlera að vild síma og 
tölvusamskipti yfir landamæri.

SVÍÞJÓÐ

VEISTU SVARIÐ?



Þér er boðið
í afmæli!

*Á meðan birgðir endast.

allar pizzurá 1.290 kr.*
r
*

16.-24.

ágúst

*Allar pizzur af matseðli ef þú sækir.

í Gigavikunni ætlar Domino’s

að gefa viðskiptavinum sínum

fjölda glaðninga!

Í dag fá allir viðskiptavinir fríar 

Brownies*

Allir viðskiptavinir fá fríar 

blöðrur helgina 16.-17. ágúst*

Allir viðskiptavinir fá fríar 

rellur helgina 23.-24. ágúst*

Skafmiðaleikur fylgir öllum 

pöntunum frá mánudeginum 

18. ágúst*

*Á meðanðan birgbirgððir endast.

Í tilefni af 15 ára afmæli Domino’s á Íslandi
Ó
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· 
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SKIPULAGSMÁL „Við erum 
að byggja Akrópólis Kópa-
vogs,“ segir Gunnar I. 
Birgisson, bæjarstjóri í 
Kópavogi, um tillögu arki-
tektastofunnar Arkþings 
ehf. sem í gær sigraði í 
samkeppni um hönnun 
óperuhúss í Kópavogi.

Undirbúningsnefnd um 
byggingu óperuhúss í 
Kópavogi kynnti niður-
stöður dómnefndar í Salnum í gær. 
Tvær arkitektastofur tóku þátt í 
framhalds-samráðskeppni um 
hönnun óperuhússins eftir að dóm-
nefndin ákvað, 31. mars síðastlið-
inn, að þær tillögur sem þá höfðu 
borist fullnægðu ekki markmiðum 
samkeppninnar.

Í áliti dómnefndar segir að höf-
undar hafi lagt sig fram um að 
vinna úr ábendingum dóm nefndar. 
Vinningstillagan falli vel að land-
halla í lóðinni og útlit hússins sé 
agað og stílhreint. Þá sé tillagan 
sannfærandi og vel framsett.

Í dómnefndinni sátu, auk Gunn-
ars I. Birgissonar, Stefán Baldurs-
son óperustjóri og arkitektarnir 
Ásdís Ingþórsdóttir, Ólafur Axels-
son og Þorvaldur S. Þorvaldsson.

Gunnar segir tillöguna falla vel 

inn í umhverfið. „Í húsinu 
er mjög gott innra flæði 
og mjög góðar lausnir á 
mörgum málum.“

Húsið verði jafnframt 
ekki mjög fyrirferðar-
mikið. „Við viljum ekki að 
húsið skyggi á kirkjuna 
sem er tákn Kópavogs. En 
þegar nýja húsið er risið 
verða tvö tákn fyrir Kópa-
vog, kirkjan og óperan.“

Hann vonast til að geta byrjað á 
byggingu óperuhússins næsta 
sumar en um tvö ár taki að byggja 
húsið. Á því geti þó orðið einhver 
seinkun þar sem enn eigi eftir að 
ganga frá fjármögnun.

Kostnaður er áætlaður 2,6 til 3 
milljarðar króna. Byggingin 
verður fjármögnuð með fé frá 
einka aðilum, Kópavogsbæ og með 
framlagi frá Íslensku óperunni 
sem selur núverandi húsnæði sitt. 
Þá segir Gunnar líklegt að ríkis-
sjóður leggi fé til byggingar 
óperuhússins.

„Menningarþjóð verður að koma 
þaki yfir þessa listgrein svo að 
sómi sé að og næst á dagskrá er að 
koma óperuhúsinu í skipulags-
ferli.“ 
  olav@frettabladid.is

Akrópólis 
Kópavogs
Arkitektastofan Arkþing varð hlutskörpust í sam-

keppni um hönnun óperuhúss í Kópavogi. Bæjarstjóri 

segir húsið verða annað tveggja tákna Kópavogs.

HÁBORG Á HAMRABORG Bæjarstjóri Kópavogs segir fyrirhugað óperuhús verða 
ásamt kirkjunni kennileiti Kópavogs.

TILLAGA AÐ ÓPERUHÚSI Hönnuðir eru sagðir sækja innblástur til sagna um álfa í og 
við Borgarholtið, þar sem álfabyggð er talin hvað blómlegust.

GUNNAR I. 
BIRGISSON

VINNUMARKAÐUR Skráð atvinnu-
leysi í júlí var óbreytt milli mán-
aðanna júní og júlí á þessu ári, eða 
1,1 prósent. Að meðaltali voru 
1.968 manns á atvinnuleysisskrá í 
júlí og þýðir það að atvinnuleysið 
er enn með minnsta móti, sam-
kvæmt því sem fram kemur á vef 
Vinnumálastofnunar. 

„Hins vegar eru að jafnaði 126 
fleiri atvinnulausir en í júní sem 
gerir um sjö prósenta aukningu,“ 
segir þar. „Árstíðabundin aukn-
ing vinnuafls hefur hins vegar 
áhrif á hlutfall atvinnuleysis á 
þriðja ársfjórðungi. Atvinnuleysi 
er nú nokkru meira en á sama 
tíma fyrir ári þegar það var 0,9 
prósent.“ 

Atvinnuleysi eykst á höfuð-
borgarsvæðinu um tíu prósent 
frá júní til júlí og er 1,1 prósent 
en var 1,0 prósent í júní. Á lands-

byggðinni breytist atvinnuleysið 
lítið, var 1,3 prósent eða sama 
hlutfall og í júní.  

Þegar skipting milli kynjanna 
er skoðuð kemur í ljós að atvinnu-
leysi karla eykst um níu prósent 
frá júní og er 0,9 prósent en var 
0,8 prósent í júní. Atvinnuleysi 
kvenna eykst um fimm prósent 
en mælist enn 1,5 prósent líkt og 
í júní. 

Þeim sem verið hafa á skrá 
lengur en sex mánuði fjölgar 
lítils háttar og voru 500 í lok júlí 
en 477 í lok júní. Í júlí hefur 231 
maður verið atvinnulaus í meira 
en eitt ár. Fjöldi þess fólks, sem 
hefur verið svo lengi atvinnu-
laust, hefur minnkað lítið eitt síð-
ustu mánuði.

Gert er ráð fyrir að atvinnu-
leysi verði 1,1-1,4 prósent í 
ágúst.  - ghs

Skráð atvinnuleysi í landinu:

Atvinnuleysi óbreytt

GEORGÍA Rauði krossinn hefur sent 
sex milljónir króna í neyðaraðstoð 
til Georgíu en Alþjóða Rauða 
krossinn sendi nýlega frá sér 
neyðar beiðni vegna átakanna þar. 
Neyðarbeiðnin hljóðar upp á jafn-
virði 600 milljóna íslenskra króna 
og fer í að aðstoða tugþúsundir 
manna sem hafa orðið illa úti í 
átökunum milli Georgíumanna, 
Osseta og Rússa síðustu daga.

Í tilkynningu frá Rauða krossin-
um kemur fram að tryggja þurfi 
brýna læknisþjónustu fyrir særða, 
og eins að nauðsynleg hjálpargögn 
berist um 60 þúsund mönnum sem 
eru á vergangi í Suður-Ossetíu eða 
hafa leitað hælis í Georgíu og 

Rússlandi. Þá muni Alþjóða Rauði 
krossinn efla eftirlit með því að 
stríðandi aðilar komi fram við 
fanga í samræmi við alþjóðleg 
mannúðarlög.

Alþjóða Rauði krossinn hefur 
sent teymi af neyðarskurðlæknum 

til Georgíu og Rauði krossinn í 
Noregi mun setja upp neyðarspít-
ala í borginni Gori. Sérþjálfaðir 
sendifulltrúar Rauða kross Íslands  
í neyðarskurðlækningum hafa 
verið settir í viðbragðsstöðu.

„Það er mikil þörf á sérhæfðu 
starfsfólki á vettvangi og mjög lík-
legt að sendifulltrúar Rauða kross 
Íslands verði fengnir til starfa á 
næstu dögum eða vikum. Við 
munum svo meta þörfina á frekari 
aðstoð eftir því sem meiri upplýs-
ingar berast um ástandið,“ segir 
Helga Þórólfsdóttir, sviðsstjóri 
alþjóðasviðs Rauða krossins, en 
hún var í Georgíu 1997-1998 og 
gjörþekkir aðstæður þar. - ghs

Rauði kross Íslands hefur sent sex milljóna króna í neyðaraðstoð til Georgíu:

Sérhæft starfsfólk líklega sent
DANMÖRK Danska leynilögreglan, 
PET, vill að dönsk stjórnvöld 
hætti að nota orð sem tengjast 
hryðjuverkum, til dæmis „jihad“ 
sem stendur fyrir heilagt stríð 
og „martyr“ sem þýðir píslar-
vottur, að sögn danska ríkis-
útvarpsins DR, og hefur komið 
með tillögur um hvað megi nota í 
staðinn. 

Lögreglan telur að hryðju-
verkamenn geti notað þessi orð 
til að réttlæta ofbeldi. „Hryðju-
verkamenn berjast ekki aðeins 
með ofbeldi heldur líka í orðum – 
um ákveðna sýn á heiminn,“ 
segir Anja Dalgaard-Nielsen, 
stjórnandi hjá PET.  - ghs

Baráttan við hryðjuverk:

Dönsk lögregla 
vill banna orð

SAMGÖNGUR Fyrirtækið KNH ehf. á 
Ísafirði átti lægsta tilboðið í 
lagningu Suðurstrandarvegar milli 

Krísuvíkur vegar 
og Þorláks-
hafnarvegar. 
Tilboðið hljóðar 
upp á tæpar 700 
milljónir, sem 
eru rúm 73 
prósent af 
kostnaðar-
áætlun.

„Ég er 
ánægður með að 

við getum loksins ráðist í verkið,“ 
segir Kristján Möller samgöngu-
ráðherra, en verkið hefur verið á 
vegaáætlun frá árinu 1999 og marg-
sinnis verið frestað. „Verkinu 
verður lokið 2011 en ekki 2015 eða 
2016 eins og síðustu áætlanir gerðu 
ráð fyrir,“ segir hann.  - ges

Ráðist í Suðurstrandarveg:

Fjórðungi 
undir áætlun

KRISTJÁN L. 
MÖLLER

ÞÖRF Á SÉR-
HÆFÐU FÓLKI 
„Það er mikil 
þörf á sérhæfðu 
starfsfólki á 
vettvangi,“ segir 
Helga Þórólfs-
dóttir, sviðsstjóri 
alþjóðasviðs 
Rauða krossins.

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er í eigu Icelandair Group 
og flýgur með Icelandair 
á vit ævintýranna.

VITA er lífið

Þú getur notað 
Vildarpunktana hjá okkur

Skráðu þig í netklúbbinn - VITAferðir.is

Til Ítalíu
á skíði

hið ljúfa
la dolce

h
e líf

Madonna di Campiglio 
og Canazei

Verð frá 109.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann í þríbýli, 2 fullorðnir og 
1 barn, í 7 nætur, með hálfu fæði, 
á Hotel Splendid, brottför 31. jan.
Almennt verð: 119.900 kr.

NÝTT!

Njóttu lífsins í fegurð ítölsku Alpanna. 
Fylltu lungun af fersku fjallalofti áður en þú 
svífur niður brekkurnar með roða í kinnum 
af mjallhvítu fjöri og sól.

Fararstjórar: Anna og Einar

Beint morgunflug til Verona: 
24. og 31. janúar og 
7., 14., 21. og 28. febrúar. 

Vetur 2009
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SKREYTTUR PAKISTANI Þessi ungi 
maður hafði látið mála sig í þjóð-
fánalitum Pakistans í tilefni af þjóð-
hátíðardegi landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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NÝR MEIRIHLUTI Í BORGARSTJÓRN

Björn Ingi Hrafnsson, 
fyrrverandi oddviti 
Framsóknar, mun ekki 
taka að sér störf á vegum 
flokksins í Reykjavík, nú 
þegar nýr meirihluti 
hefur verið myndaður. 
Hann útilokar það.

Eins og fram hefur 
komið mun Marsibil 
Sæmundardóttir, sem 
situr í þriðja sæti fram-
boðslistans á eftir Óskari Bergs-

syni, ekki gera það heldur.
Í fjórða sætinu er Ásrún 

Kristjánsdóttir hönnuður. 
Hún var búin að slíta öllu 
samstarfi við flokkinn á 
sínum tíma en segir að nú 
horfi málin öðruvísi við.

„Ég hef mikla trú á þeim 
Óskari og Hönnu Birnu. 
Það er verið að þrýsta á 
mig að vera með í þessu og 
ég býst ekki við öðru en að 

ég geri það,“ segir hún. 

Læknirinn Steinarr Björnsson, í 
fimmta sæti, er í námi erlendis og 
verður því að teljast ólíklegur í 
ábyrgðarstörf í nefndum og 
ráðum, þótt fordæmi séu fyrir því. 
Ekki náðist í hann í gær. 

Helena Ólafsdóttir íþróttakenn-
ari situr í sjötta sæti og segir harla 
ólíklegt að hún taki þátt í flokks-
starfinu. Hún styðji þó Óskar 
Bergsson heilshugar og lítist vel á 
nýja meirihlutann.  

 - kóþ

Óvíst hverjir setjast í ráð og nefndir fyrir Framsóknarflokkinn:

Björn Ingi snýr ekki aftur

BJÖRN INGI 
HRAFNSSON 

„Mér var tilkynnt að það 
væri einlægur vilji þeirra 
sem eru að taka við í Ráð-
húsinu að ég klári verkefni 
mín, enda eru þau brýn,“ 
segir Gunnar Smári Egils-
son, sem nýlega var ráðinn 
til að gera heildarúttekt á 
upplýsingamálum Reykja-
víkurborgar. 

Jakob Frímann Magnús-
son segir það liggja fyrir 
að hann haldi áfram starfi 
sínu sem framkvæmdastjóri mið-
borgarmála. „Það komu skýr skila-
boð um það að ég yrði áfram.” 

Gísli Marteinn Baldursson, 
borgar fulltrúi Sjálfstæðisflokks, 
segir  að það sé ljóst að innan Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknarflokks 
sé mikill stuðningur við rannsóknir 
á Bitruvirkjun. „Rannsóknirnar 
verða líklega settar af stað strax en 

það er óljóst hvað verður í 
framhaldinu.“ 

Allar ákvarðanir liggja 
fyrir um uppbyggingu 
Laugavegar fjögur til sex 
að sögn bæði Vilhjálms Þ. 
Vilhjálmssonar og Gísla 
Marteins. Þá muni skipu-
lagsráð borgarinnar ræða 
nýbyggingu Listaháskóla 
Íslands í samstarfi við 
stjórnendur skólans og 
arkitektana.

„Fyrir liggur að ekki verður 
tekin ákvörðun um framtíð flug-
vallar í Vatnsmýri á þessu kjör-
tímabili,“ segir Vilhjálmur. „Enn 
standa yfir rannsóknir til dæmis á 
veðurfarslegum skilyrðum á 
Hólmsheiði og ekki er hægt að taka 
ákvörðun um flugvöllinn fyrr en 
fullnægjandi upplýsingar um það 
svæði liggja fyrir.“  - vps/ht

Rannsóknir á Bitruvirkjun meðal fyrstu verka:

Gunnar og Jakob áfram
Óskar Bergsson, borgarfulltrúi 
Framsóknar, segir  að andrúms-
loftið hafi verið gott og opinskátt 
innan minnihlutans sem var. Margt 
hafi verið rætt, meðal annars 
myndun nýs Reykjavíkurlista.

Fulltrúi Samfylkingar, Dagur B. 
Eggertsson, hafi hins vegar eytt 
þeirri umræðu og ekki viljað ganga 
bundinn til kosninga.

Dagur staðfestir að hann hafi 
talið ótímabært að ræða um kosn-
ingabandalag á miðju kjörtímabili. 

„Enda liggur fyrir sú stefna 
Samfylkingarinnar að bjóða fram 
sem víðast undir eigin nafni,“ 
segir Dagur og undrast þessa 
umræðu „daginn eftir að Óskar 
lokaði á allar aðrar leiðir en að 
vera hækja fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn. Ætli þetta tengist því nú ekki 
frekar en öðru,“ segir Dagur.

Óskar segir einnig að hann hafi 

byrjað að efast um stað 
sinn innan minnihlutans 
þegar samherjar sínir hafi 
fagnað því að Bitruvirkj-
un hafi verið slegin út af 
borðinu. „Það fannst mér 
absúrd,“ segir hann.

Af málefnun nýs meiri-
hluta verst Óskar frétta. 
Meginverkefnið sé að 
koma á festu í stjórnkerfi 
borgarinnar. Málefna-
samningur frá fyrsta meirihlutan-
um verði til grundvallar.

REI-málið varð banabiti fyrsta 
meirihlutans. Óskar hefur rætt 
um aðkomu einkaaðila að fyrir-
tækinu og útrás þess. Hann var 
spurður hvort REI yrði hugsan-
lega selt í einhverri mynd.

„Ég vil hvorki játa né neita því. 
Við oddvitarnir teljum að það séu 
ákveðnar lausnir á teikniborðinu 

og það væri ekki sann-
gjarnt að ræða þær að svo 
stöddu,“ segir hann.

Um framkvæmdir og 
varðveislu við Laugaveg, 
gefur Óskar ekkert upp 
um hvað verði um Lista-
háskólann. Hann sé mikill 
aðdáandi timbur- og báru-
járnshúsa.

„En að kaupa hús fyrir 
580 milljónir [líkt og á 

Laugavegi 4 til 6] og gera þau upp 
fyrir 400 til 500 milljónir er öfga-
stefna sem ég get ekki fellt mig 
við,“ segir hann. Kemur þá til 
greina að horfið verði frá hug-
myndum um Laugaveg 4 til 6?

„Það hefur ekki verið rætt, en 
ég er sannfærður um að við kom-
umst að niðurstöðu í því,“ segir 
Óskar.

 - kóp

Bitruvirkjun gerði útslagið fyrir Óskar Bergsson:

Dagur sló R-lista af borðinu

Ólafur F. Magnússon borgarstjóri 
segir mikla sorg í hjarta sínu en 
einnig létti yfir því að vera laus 
undan Sjálfstæðisflokknum. Hann 
harmar framgöngu Kjartans 
Magnús sonar vinar síns, sem hafi 
legið í honum allan valdatíma 100 
daga meirihlutans og heitið því, 
ásamt Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, 
að samstarfið myndi endast út kjör-
tímabilið. Ólafur óttast nýjan meiri-
hluta og segir tillögur liggja fyrir 
um að skera niður á velferðarsviði.

„Það liggja fyrir tillögur um flatan niður-
skurð á launaútgjöldum til að ná kostnaði 
niður á tímum versnandi efnahags. Þetta 
þýðir að það þarf að skera niður vinnufram-
lag á stofnununum og sérstaklega þeim sem 
snúa að velferðarmálum,“ segir Ólafur. 

„Mér þykir þetta blóðugt því ég hef verið 
að berjast gegn þeirri forgangsröðun að 
leggja ellefu milljarða stokk í götuna að 
Ánanaustum. Svo voru gerðir tveir samn-
ingar um íþróttamál upp á fimm milljarða. 
Þrjú verkefni upp á sextán milljarða, sem 
ekki voru í málefnasamningnum, sem hét 
Velferð og öryggi. En ef þeir eru með svona 
forgangsröðun, hvernig ætla þeir þá að 
verja velferðarmál borgarinnar?“

Ólafur segir að á sama tíma og þetta hafi 
verið gert hafi hann leitað allra leiða til að 
verja velferðarmálin. Ágreiningur um for-
gangsröðun hafi því verið mikill innan 
meirihlutans.

„Og velferðar- og réttlætismálin verða 
vanrækt í meirihluta Framsóknar- og Sjálf-
stæðisflokks. Hinir sterku bakhjarlar þess-
ara flokka eru alltaf í fyrsta sæti þegar 
þessir flokkar eru saman í völd. Þetta er 
versti kosturinn fyrir Reykvíkinga. Sam-
starf þeirra dregur fram það versta í þeim 
báðum, sem er sérhagsmunapotið,“ segir 
hann.

Öfgastefna og 19. öldin
„Þegar við erum að tala um 19. aldar götu-
myndina erum við að tala um gömlu götu-
myndina sem heild en ekki eitt og eitt hús. 
Við erum að tala um tíðaranda og ímynd, 
en ekki að verja fúaspýtur. Þetta mega 

jafnvel vera eftirlíkingar, hvað eru húsin í 
Dresden, sem öll var lögð í rúst í stríðinu, 
annað en eftirlíkingar? Þau eru frábær 
samt, því þau ná fram tíðarandanum,“ 
segir Ólafur. 

„Mér finnst það öfgastefna, þegar ein-
ungis þrjú prósent húsa í borginni eru frá 
því fyrir 1907 og það á samt að rífa þau 

niður, það eru öfgar. Við þurfum ekkert að 
rífa niður allt sem er gamalt.“

Um kaupin á Laugavegi 4 til 6 segir 
Ólafur: „Að sjálfsögðu hefði það verið í 
takt við mín vinnubrögð að friðunarferlið 
hefði fengið að klárast. Þá hefði reynt á 
menntamálaráðherra því henni hefði ekki 
verið annað fært en að friða þetta. Þá hefð-
um við haft betri stöðu til að kaupa húsin, 
þegar búið er að binda hendur verktakans. 
Það var mín lína, en sjálfstæðismenn knúðu 
hitt í gegn, eins og margt annað í byrjun 
samstarfsins. Þeir fengu til dæmis í gegn á 
fyrsta borgarstjórnarfundi að lækka fast-
eignaskatta. Ég fékk hins vegar ekki í gegn 
mínar tillögur um sértækar lækkanir fyrir 
aldraða eða frítt í strætó, sem er málefni 
sem ég ber sérstaklega fyrir brjósti.“

Blekktur í 300 daga
„Fyrir lá mjög sterk beiðni sjálfstæðis-
manna um málefnasamning, sem ég treysti 
ekki. Ég var varaður við, enda var þetta of 
gott til að vera satt. Þessi samningur var 
blekking. Fyrir lágu einnig skýrar heitbind-
ingar Kjartans Magnússonar og Vilhjálms 
Þ. Vilhjálmssonar um að þeir myndu ekki 
fara að starfa með Framsóknar flokknum. 
Ég treysti því á, jafnvel þótt fimmmenning-
arnir færu að tala við Framsókn, að þá 
myndu þeir tveir ekki bregðast mér. Vil-
hjálmur hefur áður valdið mér sárum von-
brigðum en ég trúi því varla enn að Kjartan 
hafi gengið svona langt, eftir að hafa, alla 
þá daga sem 100 daga meirihlutinn starfaði, 
verið stöðugt að biðja mig að koma til sam-
starfs gegn miklum heitbindingum.“

Eftirsjá
„Ég kastaði bjargarhring út til Sjálfstæðis-
flokksins í janúar, þegar þeir lágu kylli-
flatir, en í staðinn kasta þeir mér út fyrir 
Framsókn. Ég treysti Sjálfstæðisflokknum 
aldrei aftur, það máttu hafa eftir mér. Það 
er mikil sorg í hjarta mínu en það er líka 
mikill léttir að vera laus úr samstarfi við 
Sjálfstæðisflokkinn,“ segir hann.

Umdeild ráðning
Ólafur vildi fá Gunnar Smára Egilsson 
fyrir aðstoðarmann, en sjálfstæðismenn 
lögðust gegn því.

„Þeir vildu ekki að maður sem hefði talað 
illa um Sjálfstæðisflokkinn starfaði fyrir 
borgina. Samt hafði Anna Kristinsdóttir 
verið ráðin sem mannréttindafulltrúi, hún 
hafði talað mun verr um mig en Gunnar 
Smári um Sjálfstæðisflokkinn. Ég hugsa 
bara ekki svona, fólk verður að geta starfað 
saman. Ég hef ekki hugmynd um pólitískar 
skoðanir Gunnars Smára, enda skipta þær 
engu máli, faglega séð.“

Borgarfulltrúarnir gerðu þá samkomu-
lag við Ólaf um að Gunnar Smári yrði ekki 
ráðinn inn á skrifstofu borgarstjórnar, en 
Ólafur segir að hann hafi verið kominn of 
langt í samningum við Gunnar Smára til að 
snúa við. Gunnar Smári var því ráðinn í 
tímabundið starf.

„Og þeir gera mikið mál úr þessu, jafnvel 
eftir að ég hafði gert þá málamyndun að 
aðstoðarmaður Hönnu Birnu, Magnús Þór 
Gylfason, yrði aðstoðarmaður minn líka.“

 klemens@frettabladid.is

Sorgmæddur en feginn að losna

VILHJÁLMUR OG ÓLAFUR HANDSALA MEIRIHLUTA 
SEM ALDREI VARÐ ÁRIÐ 2006 Eftir að þessi mynd 
var tekin ræddi Vilhjálmur við Framsókn og mynd-
aði meirihluta með Birni Inga. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

200 DAGA MEIRIHLUTINN KYNNTUR Í JANÚAR Ólafur telur að þarna hafi hann verið svikinn öðru sinni, til 
að bjarga Sjálfstæðisflokknum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þá hefðum við haft betri stöðu til 

að kaupa húsin, þegar búið er að 

binda hendur verktakans. Það var mín lína.

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON
BORGARSTJÓRI

„Ég er bara ánægð, eiginlega líður mér betur 
en ég bjóst við,“ segir Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir borgarfulltrúi um stofnun nýs 
meirihluta.

„Samstarf okkar við Ólaf var ekki að ganga 
og við vorum öll sammála um að það þyrfti að 
reyna eitthvað annað,“ segir Þorbjörg og 
segir að mörg stór mál hafi ekki verið 
afgreidd í tíð fráfarandi meirihluta.

„Við þurftum að takast á við fjárhagsáætl-
un og minnkandi tekjur borgarinnar og við 
vorum ekki að komast neitt með þau mál,“ 
segir Þorbjörg.

 - vsp

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir:

Tókumst ekki á við stór mál

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR

ÓSKAR BERGSSON VILHJÁLMUR Þ. 
VILHJÁLMSSON 
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ljósum

HÚSASMIÐJA

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

25-80%
afsláttur

af öllum 
flísum

20%
afsláttur

af öllum 
smáraftækjum

Gólfborð
27x134
54500/54600

Vatnsklæðning
20x110
51100

Vatnsklæðning kúpt
21x110
50933/36

Pallaefni bandsagað
21x120
622700

Mótatimbur
25x150
3118-3133

Panill hvítur
12x88
57300

Allt að

50%
afsláttur

RÝMINGARSALA
Í TIMBURSÖLUNNI SÚÐARVOGI

25%
afsláttur

af öllum
garðhúsgögnum

30%
afsláttur

af öllum 
búsáhöldum

OPIÐ
laugardag

9 - 16

30%
afsláttur

af öllum
reiðhjólum

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR AF HEILUM BÚNTUM



0% ÚTSALA -80% ÚTSALA

ANÚTSALA

3 ltr
7207020-6

NÝ MÁLNING
Sérhönnuð fyrir íslenskar aðstæður

3.999
8.995

1.999
3.995

10 ltr
7207040-6

Plastparket
Euro Click, 3ja stafa, borðastærð:

7 x 192 x 1,292 mm,

Just Click krækja - ekkert lím

Hnotulíki
146950

1.195kr/m2

Vegg- og gólfflísar
Club Ceramica, gegnheilar

frostþolnar, 45x45 sm flísar.
8630740-3

1.995kr/m2

3.745 kr/m2

45%
AFSLÁTTUR

Álstigi/trappa
3x8 þrepa. Stigi 4.90 m, 

trappa 2.10 m.
5079100

11.999
17.998

Örbylgjuofn Bomann
17 ltr. Með 1000 W grilli.
1840897

9.990
13.895

Hleðslusett
Worx, 18V, stingsög, hjólsög, borvél, ljós, 2 rafhlöður
5244874

39.998
69.888

34.999
45.995

VERÐLÆKKUN
Á ÖLLUM 
SLÁTTUVÉLUM

Sláttuvél, Mega
5 Hp, 50 sm sláttubreidd, 

safnari, 5 mismunandi 

hæðarstillingar.
5085243

Worx
Orf og hekkklippur
saman í setti
engin snúra

18V, 2 rafhlöður. 

Hleðslutími 1 klst, veggfesting
5083700

13.999
19.995
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 242

4.314 +1,71% Velta: 2.694 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:   Alfesca 6,76 +0,60% ... Atorka 5,44 -
0,37% ... Bakkavör 29,80 +0,85% ... Eimskipafélagið 14,15 +0,00% ... 
Exista 8,67 +7,17%  ...  Glitnir 15,50 +1,64% ... Icelandair Group 17,70 
+0,28% ... Kaupþing 718,00 +0,28% ... Landsbankinn 23,90 +3,02% 
... Marel 87,00 +0,00% ... SPRON 3,95 +12,54% ... Straumur-Burðarás 
9,38 +1,08% ... Össur 89,60 +1,59%

MESTA HÆKKUN
SPRON +12,54%
EIK BANKI +9,09%
EXISTA +7,17%

MESTA LÆKKUN
FØROYA BANKI -1,06%
ATORKA -0,37%

VIÐSKIPTI Verðfall á húsnæðis-
mörkuðum í Bandaríkjunum 
hefur orðið til þess að 29 prósent 
þeirra sem keyptu íbúðarhús-
næði á síðustu fimm árum skulda 
meira af eignum sínum en virði 
þeirra er. 

Af þeim sem keyptu húsnæði á 
hápunkti húsnæðisblöðrunnar, 
árið 2006, skulda nú 45 prósentum 
meira en húsnæðið er virði. 
Ástæða þessa er meðal annars 
sögð sú að undanfarin ár tóku 
margir 100 prósenta fasteigna-
lán. 

Fasteignaverð í Bandaríkjun-
um lækkaði á öðrum ársfjórðungi 
um 9,9 prósent miðað við sama 
tíma í fyrra. - msh

Skuldir hærri 
en eftirstöðvar

„Þetta er allt inni í sama pakkan-
um,“ segir Pálmi Haraldsson, eig-
andi fjárfestingafélagsins Fons, 
þegar hann er spurður hvort kaup 
Fons á 35 prósenta hlut í Northern 
Travel Holding tengist uppstokkun 
FL Group og breytingunni yfir í 
Stoðir. Fyrir átti Fons 65 prósenta 
hlut í Northern Travel. 

Fons átti einnig hluti í Iceland, 
Landic Property, Booker og Gold-
smith. Allt þetta fer í hendur ann-
arra. Mest fer að öllum líkindum til 
Stoða, fyrir hlutinn í Northern 
Travel Holding. 

Pálmi vill ekki staðfesta að Stoðir 
séu eini kaupandinn, aðeins að inn-
lendir og erlendir fjárfestar séu 
þar að baki. Heimildir Markaðar-
ins herma að Stoðir séu að baki 
kaupunum á hlut Fons í Iceland, og 
láti á móti hlutinn í Northern Travel 
Holding. Hluturinn í Iceland mun 
vera metinn á 75 milljarða króna. 
Það mun þó ekki vera svo að Fons 
hagnist svo mikið á viðskiptunum, 
þar sem hluturinn í Northern 
Travel Holding kemur fyrir. 

Annað segir Pálmi um 
hagnaðinn. „Hann er mjög mikill, 
75 milljarðar fyrir Iceland. Þetta 

er sennilega Íslandsmet.“
Júlíus Þorfinnsson hjá Stoðum 

vildi ekki staðfesta þessar fréttir. 
Samkvæmt heimildum Markaðar-
ins eiga aðrir aðilar, „fleiri og 
stærri en Baugur,“ eins og 
heimildar maður orðar það, þátt í 
viðskiptum með hluti í Booker og 
Goldsmith. 

Stoðir áttu um mitt sumar um 40 
prósenta hlut í Landic Property og 
Fons 7,5. Skarphéðinn Berg 
Steinars son, framkvæmdastjóri 
Landic Property, sagðist ekkert 
vita um þessi mál, þegar 

Markaðurinn ræddi við hann í gær. 
Eiríkur Jóhannsson, framkvæmda-
stjóri Styrks Invest, stærsta hlut-
hafans í Stoðum, vildi ekki tjá sig 
um málið.

Pálmi staðfestir að fyrir hlutina í 
félögunum fjórum fáist samtals 
um 100 milljarðar króna. Hlutirnir 
í Landic Property, Booker og Gold-
smith eru því að líkindum um 25 
milljarða króna virði.

Greint var frá því í Fréttablað-
inu í byrjun júlí að unnið væri að 
sölu Northern Travel Holding til 
Fons. Þá var fréttunum mótmælt.

Pálmi Haraldsson segir að Fons 
hyggist nú einbeita sér að ferða-
þjónustu.

Innan Northern Travel Holding 
eru til að mynda Iceland Express 
og flugfélagið Sterling. Félögin 
hafa ekki farið varhluta af þreng-
ingum í efnahagslífinu. Skammt er 
frá því að yfir 130 starfsmenn 
Sterling voru reknir og starfsfólk 
Iceland Express var beðið um að 
taka sumarleyfið launalaust.

FL Group var í byrjun júlí breytt 
í Stoðir. Fram að því höfðu ýmsar 
breytingar orðið í eignasafni 
félagsins.

Stoðir hafa  nú endanlega selt frá 
sér allar eignir sem tengjast flug-
rekstri. Innan félagsins hafa verið 
hlutir í Icelandair, Finnair, Ameri-
can Airlines og Easy Jet. Helstu 
eignir Stoða eru í Glitni, TM, 
Landic Property og Baugi. 

 ingimar@markadurinn.is

Einn þáttur í uppgjöri 
FL Group brátt að baki
Fons kaupir 35 prósenta hlut í Northern Travel Holding af Stoðum. Pálmi Har-

aldsson staðfestir að þetta sé liður í breytingu FL Group í Stoðir. Fons lætur hluti 

í Icelandic, Landic Property, Booker og Goldsmith fyrir samtals 100 milljarða.

Flugfélagið Sterling er nú að fullu í 
eigu Pálma Haraldssonar og félaga í 
Fons. Félagið á fjörlegt ferðalag að 
baki og er óhætt að segja að fáir 
milljarðar hafi orðið að mörgum.
Mars 2005  Fons Kaupir Sterling fyrir 
5 milljarða króna.
Október 2005  FL Group kaupir Sterl-
ing af Fons fyrir 15 milljarða.
Desember 2006  FL Group selur 
Sterling til Northern Travel Holding, 
þar sem Fons á stærstan hlut, fyrir 20 
milljarða.
Ágúst 2008  Fons eignast Northern 
Travel Holding að fullu og þar með 
Sterling. Fullyrt að hagnaður Fons í 
viðskiptunum sé 75 milljarðar.

„Við eru sannfærð um að mikil 
verðmæti séu í þessu félagi og að 
yfirtakan sé okkur hagkvæm,“ 
sagði Peter Borsos, hjá Kaupþingi 
í Svíþjóð. Kaupþing hefur yfir-
tekið að fullu fjarskiptafyrirtækið 
Trio Enterprises. 

Kaupþing hafði tekið Trio sem 
veð fyrir 870 milljón króna láni til 
fjarskiptafélagsins Teligent. Teli-
gent hefur nú verið tekið til 
greiðslustöðvunar. 

„Mjög óvenjulegt er að við 
tökum yfir fyrirtæki í heilu lagi,“ 

sagði Borsos og sagðist einungis 
muna eftir einu sambærilegu til-
felli, mun minna þó. Kaupþing 
hefði ekki í hyggju að fara út í 
fjarskiptarekstur og til stæði að 
selja Trio þegar færi gæfist.

Sérfræðingar á greiningardeild-
um í Svíþjóð og á Íslandi segja 
yfirtökuna líklega hagstæða fyrir 
Kaupþing. Meðan Teligent hafi 
verið rekið með miklu tapi hafi 
Trio skilað góðum hagnaði og 
vaxið um tólf prósent á síðustu 
sex mánuðum. - msh

Taka yfir símafyrirtæki

Ástæða þess að Stones 
Invest vill rita kaup-
samningi á Keops við 
Landic Property er, 
samkvæmt lögmanni 
Stones, vanefndir Land-
ic. Vegna þeirra hafi 
tveir bankar rift lána-
samningum við Stones.

Félagið krefur Landic um fjóra 
milljarða í skaðabætur.

„Landic Property hefur ekki 
greitt vexti af skuldbindingum sem 
það var í ábyrgð fyrir auk þess sem 
félagið hefur ekki svarað fyrir-

spurnum banka,“ er 
haft eftir Rolf Uss-
ing, lögmanni Stones 
Invest. 

Páll Benediktsson, 
upplýsingafulltrúi 
Landic Property, 
segir rangt að félagið 

hafi ekki staðið í skilum. „Þeir hafa 
því engar kröfur á okkur,“ segir 
hann. 

Engin samskipti áttu sér stað 
milli félaganna í gær. „Þeir sendu 
bara út þessa tilkynningu og drógu 
sig síðan inn í skel,“ segir Páll. - ghh 

Vanefndir segir Stones

HÖFUÐSTÖÐVAR KEOPS

Fjórir stærstu viðskipta-
bankarnir; Kaupþing, 
Glitnir, Landsbankinn og 
Straumur, standast reglu-
legt álagspróf Fjármála-
eftirlitsins (FME).

Að sögn Jónasar Fr. 
Jónssonar, forstjóra 
FME, er fátítt að eftirlits-
aðilar birti niðurstöður 
álagsprófa. „En við tókum 
þá ákvörðun á sínum tíma 
að birta niðurstöður úr hinu form-
lega álagsprófi varðandi stóru 
bankana fjóra, vegna þess hve 
þeir eru með mikla starfsemi 
erlendis.  Við töldum að slíkt 
myndi auka trúverðugleika 
íslenska fjármálakerfisins.“ 

Til viðbótar gerir FME marg-
vísleg önnur álagspróf og segir 
Jónas vitanlega fylgst með 
smærri fjármálafyrirtækjum, þar 
á meðal sparisjóðunum, og fund-
að með stjórnendum þyki ástæða 
til. „Hins vegar má ekki gleymast 
að ábyrgðin á rekstri og stöðu 
fyrir tækja hvílir á stjórnendum 
þeirra. Þeir þurfa að passa upp á 
áhættustýringuna og gæta að því 
að eigið fé fyrirtækjanna sé stillt 
af í samræmi við áhættuþætti, 
rétt eins og stærri bankarnir 
þurfa að gera. Núna er hins vegar 
erfitt árferði á fjármálamörkuð-
um um allan heim og hætt við að 
það komi verr við smærri fyrir-
tæki sem njóta síður hagkvæmni 

stærðarinnar og eru oft-
ast með minni eigna- og 
tekjudreifingu.“

Í tilkynningu vegna 
hins formlega álagsprófs 
segir Jónas niðurstöðurn-
ar sýna að eiginfjárstaða 
bankanna sé sterk og að 
þeir geti þolað töluverð 
áföll. Um leið þurfi þeir 
að leggja áherslu á að við-
halda sterkri eiginfjár-

stöðu og jafnvel efla.
Í ræðu sem Jónas hélt á degi 

Samtaka fjármálafyrirtækja í 
aprílbyrjun benti hann á að 
aðstæður á fjármálamörkuðum 
mætti nýta til hagræðingar og 
samruna á innlendum fjármála-
markaði og færa mætti fyrir því 
rök að stærri einingar væru sam-
keppnishæfari en smærri. 
„Afkoma sumra minni fyrirtækja 
af kjarnastarfsemi hefur ekki 
verið sérstaklega góð undanfarin 
ár og stærsti hluti hagnaðar 
myndast af gengishagnaði verð-
bréfa, sem getur verið fallvalt að 
treysta á,“ sagði hann þá.

Í álagsprófi FME er ráð fyrir 
því gert að fjármálafyrirtæki 
þurfi samtímis að standast marg-
vísleg áföll, svo sem  tiltekna 
lækkun á verðbréfum, virðis-
rýrnun útlána og eigna auk áhrifa 
af lækkun á gengi krónunnar, án 
þess að eiginfjárhlutfallið fari 
niður fyrir lögboðið lágmark. - óká

JÓNAS FR. 
JÓNSSON

Standast próf FME
Niðurstöður smærri fjármálafyrirtækja ekki birtar.

Wal-Mart vill McCain
„Þau sögðu að ef við kysum Obama, þá gæti 
þetta frumvarp orðið að lögum, launin okkar 
lækkað eða við gætum misst vinnuna.“ Þetta 
hefur fréttastofa Reuters eftir Meghan Scott, 
talskonu nokkurra bandarískra verkalýðsfélaga, 
um framgöngu verslanakeðjunnar Wal-Mart.
Verkalýðs félögin hafa lagt fram kæru á hendur 

Wal-Mart, fyrir að beita starfs-
menn þrýstingi til að kjósa 
McCain, frambjóðanda 
repúblikana, í komandi 
forsetakosningum. Fram 

kemur í frétt Reuters að 
verði frumvarp demó-
krata að lögum eigi fólk 

auðveldara með að 
taka þátt í verkalýðs-
starfi. Stjórnendum 
Wal-Mart hugnast slík 

starfsemi lítt.

Neita óeðlilegum afskiptum
Fram kemur í frétt Reuters að Wal-Mart viður-
kenni að hafa haldið fundi með verslunarstjór-
um þar sem varað hafi verið við afleiðingum 
laganna. Hins vegar er því neitað að starfsmönn-
um sé skipað að kjósa annan 
frambjóðandann umfram 
hinn.

Wal-Mart er í hópi stærstu 
vinnuveitenda í Bandaríkjun-
um. Þar starfa um 1,4 
milljónir manna. Versl-
anakeðjan hefur oft 
verið gagnrýnd, meðal 
annars fyrir að greiða 
starfsfólki, einkum 
konum, skammarlega 
lág laun, berjast gegn 
verkalýðsfélögum, fara 
illa með umhverfið og 
skila litlu til samfélagsins.

Peningaskápurinn ...



SVONA BÍLA SÉR 
MAÐUR EKKI Á 
HVERJUM DEGI

WWW.N1.IS N1 - Meira í leiðinni

FJÖLDI EINSTAKRA AMERÍSKRA GLÆSIKERRA – MARGAR HVERJAR 
SÝNDAR Í FYRSTA SINN 

SKEMMTILEGAR UPPÁKOMUR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

ÓKEYPIS AÐGANGUR, ALLIR VELKOMNIR, OPIÐ 10-22 LAUGARDAG 
OG 10-19 SUNNUDAG. 

BÍLASÝNING KRÚSER-KLÚBBSINS OG N1 
Í HOLTAGÖRÐUM – BARA ÞESSA HELGI!

klúbburinn
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Þá er lokið enn einu umsátrinu 
um Ráðhús Reykjavíkur. 

Setulið vopnað myndavélum og 
hljóðnemum situr enn og aftur 
um hvern útgang og inngang og 
hleypur upp um leið og lyfta 
opnast – „Er meirihlutinn 
sprunginn?!“ – lyfta lokast. Þeir 
allra hörðustu bíða í bílakjallar-
anum og rýna í hvern þann bíl 
sem yfirgefur húsið. Er borgar-
stjórinn kannski í skottinu?

Svo er fundi lokið og húsvörður-
inn opnar en BINGÓ! – fundar-
herbergið er tómt. Allir horfnir. 
Samt sást enginn koma út. 
Ráðhúsið er margslungin bygging 
og þáttur þess flókna arkitektúrs 
í hræringum borgarstjórnar er 
stórlega vanmetinn. Eins og við 
munum öll var Ráðhúsið hannað í 
tíð Davíðs Oddssonar og þar fer 
jú maður sem sér langt fram í 
tímann; það kom sér vel í vikunni 
að á hverju fundarherbergi 
Ráðhússins eru fimm hurðir. Ein 
er opinber, önnur beint inn í 
lyftuna (og niður í bílakjallar-
ann), sú þriðja niður neyðarstig-
ann sem leiðir í undirgöngin upp í 
Valhöll, sú fjórða upp á Svörtuloft 
og síðan sú fimmta niður bruna-
stigann. 

Hurð nr. 5 var mikið tekin í 
vikunni af alelda fulltrúum 
logandi flokks eftir að þeir höfðu 
brennt sig á samstarfinu við Ólaf 
F. Og hún reyndist vera besta 
útgönguleiðin. Blaðamenn höfðu 
af gamalli reynslu girt fyrir 
bílakjallarann, Valhallargöngin 
og stigann upp á Svörtuloft en 
klikkuðu á brunastiganum. Þeir 
vita af honum næst. Þeir hafa 
„lært sína lexíu“. 

Því gátu menn óhikað praktís-
erað brunastigastjórnmál sín 
eftir að „rómverski keisarinn“, 
eins og djammborgarstjórinn var 
nefndur í Kastljósi í vikunni, 
hafði kveikt í kofanum með því að 
ráða mann með eldfimt nafn. Það 
er einhver hundadagarómantík 
yfir borgarstjóratíð Ólafs F. og 

við erum öll strax farin að sakna 
hans. Í framtíðinni verður hans 
minnst sem einhverskonar 
Jörundar sem sveiflaði keðjunni á 
börum borgarinnar þar til hún 
festist í ljósakrónu á Kaffibarn-
um. Að minnsta kosti var þessum 
tveimur ævintýramönnum jafn 
kært um 19. öldina. Og þá fær 
Ólafur Fyrrverandi Magnússon 
sinn mikla minnisvarða á 
Laugavegi 4-6 sem mun um langa 
framtíð minna borgarbúa á 
keðjusumarið mikla. Hér 
sannaðist líka hið fornkveðna að 
stundum er veikasti hlekkurinn 
einmitt sá er keðjuna ber.

Hanna Birna sannaði sig hér 
sem öflug slökkviliðskona og 
skipaði sínu liði faglega niður 
brunastigann á meðan hún talaði 
rólega við brennuvarginn og kóna 
hans og kom honum svo faglega 
fyrir í skottinu á borgarstjóra-
bílnum. Loksins hefur Sjálfstæðis-
flokkurinn fengið leiðtoga í 
höfuðborginni og satt að segja 
öndum við, öskrandi aðdáendur 
flokksins, bara nokkuð léttar. 
Sjötti arftaki sólkonungs á eftir að 
skína lengi. Þessi fyrsta leiksýn-
ing stálkonunnar úr Hafnarfirði 
tókst með afbrigðum vel. Hanna 
Birna fór á kostum í aðalhlutverk-
inu enda fékk hún Óskarinn fyrir. 
Sérstaklega var flott hvernig hún 
svaraði erfiðu spurningunni: Voru 
ekki mistök að fara með Ólafi F. á 
sínum tíma. „Nei nei, alls ekki. 
Hann var annar maður þá, 
nýkominn úr veikindaleyfi og því 
mun viðráðanlegri. Síðan kemur 

annar maður í ljós og þá er ekki 
lengur Villi hjá okkur til að halda 
þessu áfram.“ 

Óskarinn var afhentur síðla 
kvölds. Hann mætti brosandi til 
leiks, loksins kominn út undir 
bert loft eftir að hafa verið 
geymdur inni í glerskáp frá því í 
prófkjöri eins og hvert annað 
slökkvitæki. Þakkarræðurnar 
voru stuttar og engin stáltár felld 
en samningur sagður í bígerð, 
undir heitinu „Höldum áfram“. 
Höldum áfram að djamma? 
Höldum áfram að mynda nýja 
meirihluta? Nei. Höldum áfram 
að skemmta borgarbúum. Við 
þökkum fyrir það og hlökkum til 
að sjá hvað gerist eftir hlé.

Og það byrjar strax með trukki: 
Það gleymdist óvart að tala við 
alla sem þurfti að tala við. Eins og 
svo oft áður var valdahungrið 
varkárni yfirsterkari. Þau höfðu 
víst ekki „lært sína lexíu“ til 
hlítar. Einu sinni sagði Hanna 
Birna að það væri búið að leysa 
REI-málið. En þá gleymdist bara 
að tala við Björn Inga. Svo stóð 
Hanna Birna að myndun nýs 
meirihluta í janúar. En þá 
gleymdist að tala við Margréti 
Sverris. Og nú mætir Hanna 
Birna og segist vera orðin 
borgarstjóri en þá gleymist að 
tala við Marsibil Sæmundar-
dóttur. Fyrsta verk ennmeirihlut-
ans verður því að brúa marsibilið 
sem strax hefur myndast á milli 
flokkanna tveggja. En síðan mun 
sannast hið nýkveðna að oft 
verður marsibil að meira bili… 

Ingibjörg Sólrún innleiddi á 
sínum tíma hugtakið samræðu-
stjórnmál. Á þessu kjörtímabili 
hefur Sjálfstæðisflokkurinn í 
Reykjavík í tvígang kynnt okkur 
hugtakið brunastigastjórnmál. 
Eins og nafnið gefur til kynna 
bera þau keim af neyðaraðgerð-
um og miða fyrst og fremst að því 
að flokkurinn nái að bjarga eigin 
skinni. Slökkva fyrst og spyrja 
svo.

Brunastigastjórnmál

HALLGRÍMUR HELGASON

Í DAG | Borgarmál

UMRÆÐAN 
Grétar Mar Jónsson skrifar um 
sjávarútveg

Núverandi kerfi hefur ekki byggt 
upp verðmesta stofninn, þorskinn, 

sem kveður þó á um í lögum um fisk-
veiðistjórn að skuli vera markmið og 
tilgangur laganna.

Við höfum aldrei veitt minna af þorski 
á Íslandsmiðum þrátt fyrir það atriði að 
farið hafi verið 90% að tillögum ráð-
gjafar í því efni í tvo áratugi.

Niðurskurður þorskveiðiheimilda er uppskera 
ríkisstjórnarinnar ásamt mótvægisaðgerðum 
sem komið hafa til sögu og kosta fjármuni, því 
ekki hefur tekist að byggja upp stofninn öll þessi 
ár.

Menn eins og núverandi sjávarútvegsráðherra 
sem saka aðra þingmenn um bull ættu ef til vill 
að líta í eigin barm og skoða hvort sú aðferða-
fræði sem verið er að vinna eftir þarfnist kannski 
endurskoðunar við eftir áratuga árangursleysið.  
Jafnframt væri ekki úr vegi að líta á alla þá hina 
fjölmörgu annmarka kerfis sjávarútvegs sem 
meðal annars mismunar sjómönnum aðgöngu að 

atvinnu við sjávarútveg en þar hafa 
íslensk stjórnvöld  mátt vera skrifuð á 
spjöld sögunnar með mannréttinda-
brot á herðum frá alþjóðastofnunum.  
Eru lögin kannski „bull“ þar sem segir 
að fiskimiðin séu sameign, svo ekki sé 
minnst á að tryggja atvinnu og byggð í 
landinu? 

Hvorki traust atvinna né uppbygg-
ing byggða í landinu er það sem kvóta-
kerfi sjávarútvegs hefur haft í för 
með sér, heldur nákvæmlega hið gagn-
stæða eftir að frjálst framsal var leitt 

í lög á Alþingi Íslendinga.
Skuldsetning núverandi aðila í atvinnugrein-

inni er ekkert öðruvísi en fyrir tíma þess kerfis 
sem nú er við lýði. Skuldum er því aðeins sópað 
undir teppið  með öðrum hætti en áður var, og 
birtist nú landsmönnum öllum, í efnahagsum-
hverfi einnar þjóðar og gengi krónunnar þar sem 
haldið er einu sinni enn verndarhendi yfir útflutn-
ingsafkomu útgerðarfyrirtækja í hinu afar óhag-
kvæma skipulagi, fyrir land og þjóð.

Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins í 
Suðurkjördæmi.

Hvar er árangur af fiskveiðstjórn?

GRÉTAR MAR JÓNSSON

Dýrt spaug
Kostnaður almennings við hina eilífu 
hringavitleysu í Ráðhúsi Reykjavíkur 
rís með hverri vikunni sem líður. Fyrir 
utan dýrmætar vinnustundir kjörinna 
fulltrúa sem sóað er í baktjaldamakk 
og skipulagsvinnu sem fer í súginn 
þegar tillögum er hent við tíð meiri-

hlutaskipti, fjölgar þeim 
óðum sem þiggja bið-
laun eftir óvænt starfs-
lok. Ekki er nóg með 
að þrír borgarstjórar 
hafi þegið eða muni 
þiggja þriggja og sex 

mánaða biðlaun 
– þeir Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálms-
son, Dagur B. 
Eggertsson 
og Ólafur F. 

Magnússon – heldur hafa aðstoðar-
mennirnir Jón Kristinn Snæhólm, 
Guðmundur Steingrímsson og Ólöf 
Guðný Valdimarsdóttir einnig átt rétt 
á biðlaunum.

Halda áfram eða snúa við?
Slagorð nýja meirihlutans, „Höldum 
áfram“, virðist sótt beint í smiðju 
yfirboðara Óskars Bergssonar, enda 
óneitanlega keimlíkt slagorði Fram-
sóknarflokksins fyrir síðustu Alþing-
iskosningar: „Árangur áfram – ekkert 
stopp“. Það má hins vegar spyrja 
sig hversu heppilegt þetta slagorð 
er í ljósi ástandsins í borgarmálum 
síðustu misseri. Líklega finnst fáum 
góð hugmynd að halda því áfram 
sem gengið hefur á í Ráðhúsinu að 
undanförnu. Betra slagorð hefði ef til 
vill verið „Snúum við“.

Toppteymi
Það virðist í það minnsta ljóst að 
nýráðinn upplýsingamógúll Ráðhúss-
ins, Gunnar Smári Egilsson, hefur 
ekki komið að smíði hins dapra frasa. 
Fyrst ákveðið hefur verið að halda 
honum við störf hefur 
hann hins vegar 
nægan tíma til að 
kokka upp nýjan, 
jafnvel í samráði 
við Stuðmanninn 
Jakob Frímann, sem 
hefur reynslu af 
textasmíði og 
heldur einnig 
starfi sínu sem 
miðborgar-
stjóri.
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S
jálfstæðismenn tóku mikla áhættu er þeir mynduðu meiri-
hluta með Ólafi F. Magnússyni, enda naut hann frá upp-
hafi lítilla vinsælda og sífellt minni eftir því sem á leið. 
Frá fór tiltölulega vinsæll meirihluti Tjarnarkvartettsins 
undir glæsilegri forystu Dags B. Eggertssonar sem borgar-

stjóra. Sá meirihluti varð aftur til við hinar undarlegustu kring-
umstæður og vitaskuld reyndi aldrei mikið á hann, þennan stutta 
valdatíma.

Sjálfstæðismenn hafa í tilefni af myndun nýs meirihluta lýst 
því yfir að þeir hafi sjálfir aldrei viljað slíta hinum fyrsta, en stað-
reyndin er auðvitað sú að ansi margt hafði gengið á áður en til þess 
kom, sem varð meðal annars tilefni sérstaks fundar borgarfulltrúa 
flokksins með formanni Sjálfstæðisflokksins og varaformanni – án 
oddvitans, auk þess sem óútskýrt samskiptaleysi á örlagastundu 
milli flokka varð til þess að slit á meiri hlutanum, sem vel hefði mátt 
koma í veg fyrir, urðu því miður ekki umflúin. 

Það er stórt skref fyrir Sjálfstæðisflokkinn nú að slíta meirihluta. 
Ekki skal dregið í efa að slíkt hafi verið nauðsynlegt, enda hefur 
ástandið síðustu vikur og mánuði ekki farið framhjá neinum. Óskar 
Bergsson var í þessu ljósi í heldur snúinni stöðu og lítt öfundsverðri 
sem nýr oddviti Framsóknarflokksins. Félagar hans í minnihluta 
Tjarnarkvartettsins höfðu lítið gert með sjónarmið hans í stórum 
og umdeildum málum eins og skipulagsmálum miðborgar og Bitru-
virkjun, sem margir telja þjóðhagslega nauðsynlegt að ráðast í án 
frekari tafa. Eflaust hefur það vegið þungt þegar tækifæri bauðst 
til að endurnýja meirihlutann og hrinda brýnum stefnumálum í 
framkvæmd, en ekki síður opinber og ákafur stuðningur formanns 
Framsóknarflokksins við slíkt samstarf og sömuleiðis sú stað-
reynd að stjórnarkreppa blasti við að öðrum kosti, þar sem enginn 
treysti sér til að mynda meirihluta með Ólaf F. Magnússon innan-
borðs. Oddvitar Samfylkingar og Vinstri grænna höfðu einnig lýst 
því yfir að þeir hygðust ekki leysa sjálfstæðismenn úr þeirri snöru 
sem þeir hefðu sjálfir komið sér í. Það var skiljanleg afstaða út 
frá pólitísku stöðumati og því sem á undan hefur gengið, en ekki 
endilega ábyrg afstaða út frá hagsmunum borgarbúa. Þau munu 
þó bæði vafalaust njóta sín í stjórnarandstöðu og eiga mikla mögu-
leika á að ná aftur vopnum sínum fyrir og eftir kosningar.

Óskar Bergsson og Framsóknarflokkurinn hafa að sönnu ekki 
riðið feitum hesti frá skoðanakönnunum. Hann verður sakaður um 
að vera „hækja Íhaldsins“ og þarf því að sýna kjósendum fyrir hvað 
hann stendur. Hanna Birna Kristjánsdóttir þarf að sameina hóp að 
baki sér, sem hefur virst ósamstilltur, en þráir vafalaust að hríðinni 
sloti svo unnt sé að snúa sér að daglegum verkefnum. Hún getur 
orðið glæsilegur borgarstjóri.

Verða afleiðingarnar einhverjar fyrir samstarfið í ríkisstjórn? 
Svarið er já og nei. Ríkisstjórnin hefur sterkan meirihluta og stjórn-
arandstaðan hefur ekki enn náð sér á strik þrátt fyrir kjöraðstæð-
ur. En valdahlutföllin hafa nú breyst. Þegar Tjarnarkvartettinn tók 
við í borginni varð ákveðin breyting á landslagi stjórnmálanna og 
Samfylkingin var orðin helsti gerandi. Það líkaði sjálfstæðismönn-
um illa og þeir telja eflaust að nú hafi þeir með nokkrum hætti 
náð vopnum sínum. Að sama skapi hlýtur sú spurning að vakna 
hvort Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, hafi beitt 
áhrifum sínum í borginni með það að markmiði að ná fram sama 
stjórnarmynstri í ríkisstjórn, jafnvel með aðkomu þingmanna 
Frjálslyndra? Var það hugmyndin?

Enn er sviptingasamt í borgarstjórn Reykjavíkur.

Hvað svo?
BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR
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Ó
skar Bergsson var í þriðja sæti í 
prófkjöri Framsóknarflokksins fyrir 
sveitarstjórnarkosningarnar vorið 2006 
en tók annað sætið eftir að Anna 
Kristinsdóttir hafnaði því. Á örskots-

stundu hefur hann risið upp á stjörnuhiminn 
stjórnmálanna 
og er eftir 
síðustu breyting-
ar í borgarstjórn 
einn valdamesti 
maður borgar-
innar. 

Óskar er 
ákveðinn og 
fylginn sér en þó 
léttlyndur og 
skapgóður sem 
er góð blanda 
fyrir stjórnmála-
mann og ef til 
vill ástæða þess 
hversu langt 
hann hefur náð.

Í æsku reyndi 
strax á félags-
hæfni hans því 
hann var sífellt 
að flytja og telst 
fjölskyldu hans 
til að hann hafi 
verið í sjö grunn-
skólum. En hann 
var fljótur að 
aðlagast og 
eignast vini á 
öllum stöðum. 

Hann heldur 
ennþá miklu 
sambandi við 
vini sína frá 
unglingsárunum. 
Sá hópur 
kynntist í 
Ármúlaskóla og 
hafði mestan 
áhuga á knatt-
spyrnuiðkun. 
Enn í dag hittast 
þeir vikulega til 
að spila fótbolta 
og kalla sig 
Gulldrengina. Í 
þeim hópi eru 
bæði Guðmund-
ur Torfason og 
Arnór Guðjohn-
sen, knatt-
spyrnumenn.

Eftir grunn-
skólann hóf 
Óskar nám í 
Fjölbraut í 
Breiðholti. Hann 
lauk þó ekki 
náminu þar af 
því að rétt eftir 
að hann varð 
nítján ára 
eignaðist hann 
sitt fyrsta barn 
með fyrri 
konunni sinni, 
Margréti 
Óskarsdóttur. Þá 
ákvað hann að 
fara í praktísk-
ara nám frá 
sjónar hóli 
peninganna og 
skráði sig í 
Iðnskólann í 
Reykjavík. 
Þaðan útskrifað-
ist hann með 
sveinspróf í 
húsasmíði og 
síðar meistara-
próf. Hann 
starfaði svo sem 
húsasmiður 
undir hand-
leiðslu Kristins 
Sveinssonar 
byggingameist-
ara frá 1983 til 1989 þegar hann tók við starfi 
byggingastjóra hjá Eykt. Eftir að hann hætti þar 
hefur hann unnið ýmis störf, til að mynda sem 
blaðamaður og framkvæmdastjóri.

Í byrjun tíunda áratugarins kynntist Óskar svo 
núverandi konunni sinni, Jóhönnu Björnsdóttur. Þau 
eignuðust svo tvo stráka, þann fyrri í nóvember 
1995 og þann seinni í sama mánuði tveimur árum 
síðar.

Óskar er óhræddur við að takast á við ný verk-
efni. Fyrir fjórum árum síðan dreif Óskar sig aftur 
á skólabekk þegar hann skráði sig í Tækniháskóla 
Íslands, sem nú heitir Háskólinn í Reykjavík. Hann 
setti það ekki fyrir sig að hafa ekki verið í skóla ára-

tugum saman, sem sýnir að hann getur tekið 
krefjandi ákvarðanir og lagt sjálfan sig að veði. 
Þaðan útskrifaðist hann með meistaragráðu í 
rekstrarfræði. 

Léttlyndi Óskars og skapferli dregur að sér fólk 
og hann á mikið af vinum og kunningjum. Hann er 

einn af þeim sem 
oft er fenginn til 
að vera veislu-
stjóri. Hann 
ræktar vini sína 
vel og er 
duglegur að 
standa fyrir 
ýmsum skemmt-
unum. Til dæmis 
hafa Gulldreng-
irnir staðið 
nokkrum sinnum 
fyrir Grímuballi 
í Iðnó við góðan 
orðstír. Þá 
heldur hver 
þeirra veislu 
heima hjá sér 
fyrir vini og 
fjölskyldur og 
svo sækir rúta 
gestina og keyrir 
á sjálft ballið. 
Þannig hafa þeir 
blandað saman 
ólíkum hópum 
fólks. Fyrir 
nokkrum árum 
leigðu hjónin 
skoskan 
herragarð með 
vinum Jóhönnu. 
Þannig að það 
má segja að hann 
kunni að 
skemmta sér. 

Hann er að 
sögn ástríðufull-
ur gleðimaður 
sem getur 
gleymt sér í 
stundinni. 
Ástríðan er þó 
ekki bara kostur 
heldur getur hún 
líka birst í 
hvatvísi og 
bráðlæti sem er 
einn af göllum 
hans samkvæmt 
vinum. Þeir 
segja að hann sé 
„no-nonsense-
náungi“ sem vill 
ekki standa í 
neinu kjaftæði 
heldur ganga 
beint til verks.

Í pólitík hefur 
Óskar sérstakan 
áhuga á skipu-
lags- og bygg-
ingamálum. 
Hann hefur 
enda sinnt 
hinum ýmsu 
störfum á því 
sviði í gegnum 
tíðina. Auk 
byggingarstjóra-
stöðunnar hjá 
Eykt hefur hann 
starfað sem 
verkefnisstjóri 
hjá Bygginga-
deild borgar-
verkfræðings og 
við ýmis 
sjálfstæð 
verkefni á þessu 
sviði. Hann var 
formaður 
bygginga-
nefndar 
Reykjavíkur frá 
1998 til 2000 og 
varaformaður 
skipulags- og 

bygginganefndar næstu tvö árin. Auk alls þessa 
hefur hann verið formaður skipulagsnefndar um 
miðhálendi Íslands frá 1999.

Utan stjórnmálanna er helsta áhugamál Óskars 
útivist. Þeir sem þekkja hann nefna allir, þegar 
spurt er um persónuleika Óskars, hversu mikið 
náttúrubarn hann sé. Hann veit ekkert betra en að 
vera úti í náttúrunni annaðhvort í fjallgöngum eða 
á hestbaki og er sagður hálfgerður sveitakall. 
Helst vill hann fara upp í hesthús daglega, þó svo 
að einmitt þessa dagana sé ekki mikill tími aflögu. 
Nú verður hann því að láta sér nægja að sinna 
hestunum þegar stund gefst milli stríða – en sinna 
þá borgarbúum þeim mun betur.
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Opin hús mánudag og þriðjudag 

Furugrund 74 - 200 Kópavogur

Opið hús mánudag frá 17:30 - 18:00

Góð 4ra herbergja íbúð á frábærum stað í           

Kópavogi. Tvö svefnherbergi eru innan íbúðar 

en eitt er mjög stórt 16 fm herbergi í kjallaria og    

hentar til útleigu ( 30 -35 þús kr leigutekjur)

Opið hús mánudag frá 18:30 - 19:00

Frábær 3ja herb. íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli. 

Sérinngangur er af svölum. Íbúðin er alveg út 

við golfvöll í Salahverfinu. Eikarparket er á gólfi.   

Þvottahús er innan íbúðar með glugga. 

Opið hús mánudag frá 17:30 - 18:00

Mjög rúmgóð og björt endaíbúð á 3ju hæð með 

bílskúr á þessum barnvæna stað í Grafarvoginum.  

Stórir gluggar  í eldhúsi og stofu eru byggðir út og 

útsýnið er einstakt.

Opið hús mánudag frá 18:30 - 19:00

Glæsileg 5 herbergja íbúð með sérinngangi og 

stórkostlegu útsýni. Eignin er mjög björt og í enda 

með tvennum svölum. Allar innréttingar og hurðar 

eru úr birki.

Verð:  21.900.000

Herbergi: 3-4

Stærð: 85 fm

OPIÐ
HÚS

Rjúpnasalir 4 - 201 Kópavogur

Verð: 26.500.000

Herbergi: 3

Stærð: 96  fm

Sporhamrar 6 - 112 Reykjavík

Verð: 29.900.000

Herbergi: 3

Stærð: 130  fm

Bílskúr: já

Bílskúr: já

OPIÐ
HÚS

Kristnibraut 73 - 113 Reykjavík

Verð: 38.900.000

Herbergi: 5

Stærð: 150  fm

Bílskúr já

Hrísmóar 4 - 210 Garðabær

Opið hús þriðjudag frá 18:30 - 19:00

Mjög vel skipulagt og fallegt parhús á tveimur 

hæðum með bílskúr og fallegum garði. Svefn-

herbergi eru 4. Örstutt er í skóla, leikskóla og 

íþróttaaðst. Einstök eign.Opið hús þriðjudag frá 17:30 - 18:00

Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja endaíbúð 

með  yfirbyggðum svölum í L og stæði í                

bílageymslu í góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. 

Stutt í alla helstu þjónustu. 

Opið hús þriðjudag frá 17:30 - 18:00

Mjög fallega neðri sérhæð á þessum rólega og 

góða stað í Hafnarfirðinum.  Eign er um 140 fm en 

aðeins eru skráðir 80 fm hjá FMR. Í eigninni eru 2 

svefnherbergi og 2 stofur. 

Opið hús þriðjudag frá 18:30 - 19:00

Glæsilegt 5herbergja endaraðhús með                   

innbyggðum bílskúr og ca 70fm nýlegri timbur-

verönd með heitum potti og fallegum viðhalds-

litlum garði á góðum útsýnisstað..

Verð: 25.900.000

Herbergi: 3

Stærð: 107  fm

Bílageymsla: já

Langamýri 53 - 210 Garðabær

Verð: 53.900.000

Herbergi: 6

Stærð: 177  fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Efstahlíð 6 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 32.900.000

Herbergi: 4

Stærð: 140 fm

Vesturtún 16 - 225 Álftanes

Verð: 47.500.000

Herbergi: 5

Stærð: 178  fm

OPIÐ
HÚS

694 4000/694 4700

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

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þinghólsbraut 45

200 Kópavogur

Jarðhæð með verönd

Verð: 22.500.000

Rúmgóða 3ja herb. íbúð á jarðhæð í snyrtilegur og góðu 5íbúða fjölbýli, með útgengi á hellulagða verönd

og vel gróinn garð. Sér bílastæði fylgir íbúð. Stór sérgeymsla sem er ekki inní fm íbúðar. Húsið var málað

fyrir  2árum  og  lítur  mjög  vel  út.Fallegt  mahogony  parket  á  gólfum.  Stofa  og  eldhús  eru  í  opnu  rými,

eldunareyja  með  keramikhelluborði  og  háf,  veggofn  og  innbyggður  ískápur.  Gott  íbúðarlán  fylgir  með

4,15@

Erlendur Davíðsson

Lögg. fasteignasali

Ingvaldsdóttir

Rólegt og gott umhverfi

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

Lyngmóar 6

210 Garðabær

Íbúð með útsýni

Stærð: 89,5 fm

Fjöldi herbergja: 2

Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.700.000

Bílskúr: Já

Björt  og  skemmtilega  2ja  herb,íbúð  með  bílskúr,  búið  er  að  endurnýja  íbúðina  að  mestu.  Mikið  og  flott

útsýni  úr  stofu  og  herb.  Yfirbyggðar  svalir  sem  tengjast  eldhúsi.  Stofa  og  eldhús  í  opnu  rými.  Nýleg

eldhúsinnrétting með keramikhelluborði  og háfi,flísar  á milli  skápa.  Fallegt  parket,  hvíttaður askur á gólfi  í

stofu,eldhúsi og herb. Innbyggður bílskúr 17,5fm Yfirtakanlegt áhvílandi lán með 4,15@  vöxtum.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson

Lögg. fasteignasali

elli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudaginn 14 júlí kl19-19.30

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

Sölufulltrúar: Viðar Ingi Pétursson vip@365.is S. 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is S. 512 5441

NNUBLAÐ LANDSINS

Fræðarinn sem trufl ar 
framliðna
Eldfjallafræðingurinn Haraldur Sigurðsson hefur 
rannsakað loftsteina, fundið Pompei austursins 
og synt með sæljónum við Galapagos. Nú er 
hann fl uttur aftur heim í Stykkishólm eftir 
áratuga dvöl erlendis.  

Ofmetin meistarastykki
Hvað er svona merkilegt við Mónu Lísu? Átti 
kvikmyndin Gladiator skilið að fá Óskarsverð-
laun? Fréttablaðið forvitnaðist um ofmetnustu 
menningarstórvirkin. 

Menning
Menning fylgir Fréttablaðinu á morgun.
Svikin stóru – Ólympíuhugsjónin og stjórnmálin.
Jón Baldvin skrifar um Brynju Benediktsdóttur.
Art fart hátíðin.
Hverjir eiga að spila í Tónlistarhúsinu?
Myndskreytt ljóð Steins Steinarrs frá 1943.

ÓSKAR BERGSSON

ÆVIÁGRIP
Óskar Bergsson fæddist hinn 20. september árið 1961. Foreldrar hans eru 
þau Bergur Óskarsson, sem nú er látinn, og Björg Hjálmarsdóttir. Óskar er 
giftur Jóhönnu Björnsdóttur grunnskólakennara. Saman eiga þau synina 
Björn Leví og Sigurð Darra. Óskar á auk þeirra þrjá syni af fyrra hjóna-
bandi sínu með Margréti Óskarsdóttur, þá Andra, Hjálmar og Trausta.

Eftir grunnskóla fór Óskar fyrst í Fjölbraut í Breiðholti en síðan í Iðnskól-
ann þaðan sem hann lauk námi í húsasmíði. Nýlega útskrifaðist Óskar úr 
rekstrarfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

Óskar starfaði sem húsasmiður á árunum 1983-89 og varð svo 
byggingarstjóri hjá Eykt frá 1989 til 1993. Því næst starfaði hann sem 
blaðamaður í tvö ár. Árið 1995 fékk hann svo starf sem verkefnisstjóri 
hjá Byggingardeild borgarverkfræðings. Þá var hann framkvæmdastjóri 
Lyngbergs – Kaffi Nauthóls samhliða náminu í Háskólanum í Reykjavík. 
Auk þess hefur hann sinnt dagskrárgerð við sjónvarp og útvarp og unnið 
sjálfstætt við ýmis skipulags- og byggingarverkefni.

Óskar hefur sinnt ýmsum félagsstörfum og stjórnmálastörfum. Hann 
var trúnaðarmaður á vinnustað sínum í þrjú ár frá 1986 og einnig í trún-
aðarmannaráði trésmiða í tíu ár. Árið 1991 tók hann sæti í stjórn ungra 
framsóknarmanna í Reykjavík. Ári síðar varð hann formaður félagsins en 
því embætti sinnti hann til ársins 1995. 

Hann hefur tvívegis setið sem varaborgarfulltrúi, í fyrra skiptið frá 1998 
til 2002 og svo aftur frá 2006 og þar til hann tók við stöðu borgarfull-
trúa við fráhvarf Björns Inga Hrafnssonar í janúar. Nú er hann formaður 
borgarráðs.

VANN SÉR TIL FRÆGÐAR
Þegar Óskar ætlaði að sýna Gulldrengjunum (æskuvinum sínum) hversu 
fallegan hest hann ætti þá datt hann af baki. Enginn af vinum hans trúir 
því þess vegna, að sögn, að hann sé í raun og veru hestamaður.

HVAÐ SEGJA AÐRIR
„Hann er fljótur að greina aðalatriðin, hann er góður að sjá leiki fram í 
tímann og setja upp heildarmynd. Hann er einstaklega skarpur í skipu-
lagsmálum.“
Guðlaugur G. Sverrisson, formaður stjórnar Framsóknarflokksins í Reykja-
vík.

MAÐUR VIKUNNAR

Glaðlynt náttúrubarn
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LAUGARDAGUR, 9. ÁGÚST.

Tvíbreiðar kýr og tvö-
faldur trjávöxtur
Ákváðum í gær að eyða helginni í 
Bolholti. Smáfólkið er í Hafnarfirði 
í helgarfríi hjá Dagnýju vinkonu.

Hvert sem litið er má sjá sönnunar-
gögn um góðviðri sumarsins. Spik-
feit folöld brosa við manni úr 
haganum, tví- og þríbreiðar beljur 
kjaga til mjalta heim á þá örfáu bæi 
sem enn eiga mjólkurkvóta og tréin 
sem yfirleitt vaxa hægt og rólega í 
Bolholti hafa tvöfaldað stærð sína í 
sumar. Svona nokkurn veginn.

SUNNUDAGUR, 10. ÁGÚST.

Smámisrétti en engin 
stéttaskipting
Í sundlauginni á Hellu er búið að 
fjölga heitum pottum og reisa risa-
rennibrautir. 

Í heita pottinum hitti ég dæmi-
gerða ferðamenn, ung hjón. Hann er 
frá Írlandi og hún er frá Austurríki 
og þau búa og starfa í Brussel. Þau 
eru að ljúka níu daga rútuferð um 
Ísland og eru himinsæl með veður-
sæld og náttúrufegurð landsins.

Þau spyrja hvort það sé satt að á 
Íslandi sé engin stéttaskipting.

Ég staðfesti að það sé hárrétt. Í 
staðinn höfum við allt upp í þúsund-
faldan launamun og þeir sem ekkert 
eiga verða að borga þeim sem allt 
eiga mánaðarlega verðtryggingu 
sem ríkið lætur reikna út.

Þau spyrja hvernig hægt sé að 
viðhalda stéttlausu þjóðfélagi í landi 

þar sem svo mikill launamunur við-
gengst.

Þeirri spurningu get ég því miður 
ekki svarað. Ég hef í laumi áhyggjur 
af þessu ástandi, en Frakkar reyndu 
að leiðrétta ekki ósvipað misrétti 
fyrir um tvöhundruð árum og tóku 
þá upp fallöxi sem hagstjórnartæki.

Tek það fram að ég er ekki að spá 
stjórnarbyltingu á Íslandi. Bara 
endalausri blíðu og að peningarnir 
haldi áfram að ávaxta sig og verð-
tryggja eins og kynóðar kanínur.

MÁNUDAGUR, 11. ÁGÚST.

Læknisfræðilegt afrek
Átti stefnumót við minn góða gigtar-
spesjalista, Helga Jónsson, í Domus 
Medica sem hér á árum áður var 
stundum kallað Dóphús Letingja. 

Þetta var ánægjuleg heimsókn 
því að Helgi taldi að ég væri á 
góðum batavegi og gæti verið 
orðinn laus við bæði gigtina og 
lyfin innan þriggja mánaða. Það er 
vissulega tilhökkunarefni, því að 
eftir fjórtán mánaða baráttu við 
þessa plágu var mér farið að líða 
eins og ég væri á grafarbakkanum 
og Helgi hefur unnið læknisfræði-
legt afrek við að halda mér frá kör-
inni...

ÞRIÐJUDAGUR, 12. ÁGÚST.

Hrossabúskapurinn og 
fótrukkarinn
Finnur vinur minn og meðbúandi í 
Bolholti var að koma úr hálfsmánað-
ar hestaferð um Norðausturland. 
Við Þór fórum eina ferð með honum 
að selflytja hross austur í Bolholt og 
kíkja á jarpan klár sem ég á og helt-
ist í ferðinni. 

Þessi hestaferð sem hinn lands-
kunni hestamaður Jónas Kristjáns-
son og Finnur skipulögðu um Þing-
eyjarsýslur virðist hafa verið 
samfelld sæla og hross og menn 
ljómuðu af ánægju í ferðalok. Nema 
auðvitað Jarpur minn sem virðist 
hafa lent í fótrukkara og fengið 
slæmt högg neðarlega á bringuna. 

Ég er vongóður um að það stand-
ist á endum að Jarpur verði orðinn 
góður af meiðslum sínum um svip-
að leyti og ég er orðinn sæmilega 
hestfær og endanlega laus við 

gigtina úr skrokkum. Kannski 
kemst ég á bak áður en við drögum 
undan klárunum og setjum þá í 
haustbeitina. 

Ég er spenntur að kynnast Jarpi 
sem var nú reyndar kallaður Flóki 
en fær sennilega nýtt nafn hjá mér 
ef vinátta tekst með okkur. Hann er 
alltöðru vísi en fyrri hesturinn minn 
Hnokki sem var jarpskjóttur stór-
beinóttur gæðingur undan Glanna 
Sörlasyni frá Fosshóli í Sæmundar-
hlíð og er nú kominn yfir á hin enda-
lausu engi. Engin dagleið var of löng 
fyrir Hnokka, engin á of breið né of 
djúp til að synda yfir og enginn fjall-
vegur of grýttur eða brekka of há í 
hans bjartsýnu augum.

Ef Jarpur tekur ekki gleði sína 
aftur og líkamlega heilbrigði á 
næstu dögum læðist freistingin að 
mér. Ég sá nefnilega í haganum þar 
stórkostlegan höfðingja sem heitir 
Svartur sem Þorgrímur vinur minn 
á – og við gáfum hvor öðrum hýrt 
auga, Svartur og ég.

Andri er nú kominn í göngugifs. 
Ekki svo að skilja að hann hafi látið 
fyrsta umbúnað um fótbrotið standa 
sér fyrir þrifum, heldur fór hann 
allra sinna ferða á tveimur hækjum 
án þess svo mikið að tylla niður tá á 
brotna fætinum.

MIÐVIKUDAGUR, 13. ÁGÚST.

Leitað að mannúðlegri 
aðferð
Ég gæti alveg hugsað mér að 
ganga í Sjálfstæðisflokkinn eins 
og hann er núna alveg máttlaus og 
forystulaus; ekki er ég síst hrifinn 
af formanninum sem talar tóma 
steypu og er miklu fríkaðri en 
borgarstjórinn jafnvel þegar verið 
er að spyrja hann um hin einföld-
ustu mál:

„Áhugaverð sagnfræðiritgerð 
sem kemur pólitíkinni í dag 
afskaplega lítið við,“ segir Geir H. 
Haarde forsætisráðherra um 
nýútkomna bók Vals Ingimundar-
sonar þar sem fram kemur að 
Ísland hafi verið komið á stuðn-
ingslista fyrir Íraksstríðið áður en 
málið var rætt á ríkisstjórnar-
fundi.

Eftir að bók Vals kom út hafa 
vaknað úr dvala vangaveltur um 
hvenær Ísland lýsti yfir stuðningi 
við innrás Bandaríkjamanna í 
Írak. 

Valur heldur því fram að stuðn-
ingur íslenskra stjórnvalda hafi 
legið fyrir degi áður en íslenskir 
ráðamenn, einkum þeir Halldór 
Ásgrímsson og Davíð Oddsson, 
hafa haldið fram – eða strax 17. 
mars 2003. 

Sé þó ekki væri nema helmingur-
inn af þessu rétt hjá sagn-
fræðingnum þýðir þetta 
að þáverandi forsætis-
ráðherra og utanríkis-
ráðherra hafa verið 
komnir ljósár frá lýð-
ræðinu og þjóðþrifaverk 
að þingnefnd og síðan 
dómstóll leiti þá 
uppi og komi 
þeim aftur 
niður á jörð-
ina – ef þess 
er nokkur 
kostur.

For-
sætis-
ráð-
herra sem 
vill meina 
að sagan 
skipti okkur 
engu máli er 
eiginlega 
meiri anark-
isti en ég 
sjálfur. Ég er 
helst á því að 
þetta svar 
hallist að 
tómhyggju.

Nú standa 
yfir stíf opin-
ber fundahöld 
um hvernig 
Flokkurinn 
geti losnað við 
Lausnara sinn 
og bjargvætt, dr. 
Ólaf F., helst með 
mannúðlegri hætti 
en að setja hann í 
poka og drekkja 

honum í Tjörninni. Kannski væri 
tveggja manna poki ákveðin lausn 
á vanda Flokksins?

Gísli Marteinn er farin til síð-
búins náms í stjórnunarfræðum 
til Edinborgar, en hefði betur 
verið fyrri á sér og stúderað 
stjórnmál í Rússlandi á uppgangs-
tímum Bjögganna.

Það eina sem Samfylkingin þarf 
að passa sig á er að mæla ekki orð 
frá vörum fyrr en eftir næstu 
borgarstjórnarkosningar og nota 
kosningasjóðinn til að fata upp 
Dag B. Eggertsson. Þá fýkur hún 
upp í hreinan meirihluta og Dagur 
verður forsætisráðherra í næstu 
Alþingiskosningum. Mér líst vel á 
hann. 

FIMMTUDAGUR, 14. ÁGÚST.

Bjössi Batman án far-
símasambands
Bjössi Batman, þessi „die hard“ 
dómsmálaráðherra okkar hefur 
ekki ennþá „mátt vera að því“ að 
sýna Paul Ramses, konu hans og 
kornabarni þá sjálfsögðu kristi-
legu miskunn sem Batti blöku-
maður, Súperman, Köngurlóar-
maðurinn, Skrímslið í Svartalóni 
og Bruce Willis væru löngu búnir 
að sýna þessu vesalings fólki ef 
þeir væru dómsmálaráðherrar í 
einhverju krummaskuði en ekki 
bara ímyndaðar fígúrur.

Eins og sjá má af óborganlegum 
dagbókarskrifum ráðherrans er 
honum farið að förlast og stendur 
nú uppi  farsímalaus með fríðu 
föruneyti í Fairbanks í Alaska á 
kostnað ríkisins. 

Vonandi kemst hann samt 
inn á netið og fær tölvu-

póst frá greiningar-
deildinni um að mót-

mælaskríll eins og 
Hörður Torfason, 

og fleiri hafi 
verið með 
skuggalega 
friðsöm skríls-

læti fyrir utan 
kontórinn hans í 
dag – til að minna 
hann á að hætta 
þessu ferða-
lagaflandri sem 
ráðherrar leggj-
ast í rétt áður en 
þeir eru reknir 
og koma heim og 
vinna vinnuna 
sína. 

Bæði Dökki 
riddarinn Leður-
blöku-Björn og 
Ólafur einræðis-
borgarstjóri og 
fleiri starfs-
menn Flokksins 

þurfa nú á hvíld 
að halda fyrir athyglis-
verða frammistöðu í hlut-
verkum valdasjúklinga 

sem Flokkurinn telur gott 
að hafa í sinni þjón-
ustu.

Smámisrétti en engin stéttaskipting
Í dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá Bjössa Batman, Bruce Willis og Paul Ramses sem hetjurnar nenna ekki að frelsa. Einnig er 
minnst á jafnrétti með smámisrétti; fallöxi sem hagstjórnartæki og vikið að mannúðlegum aðferðum til að stúta borgarstjórum.

KÆRA DAGBÓK
Þráinn Bertelsson skrifar





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartíma

6790kr.

stk.

Converse skólataska 6790kr.

stk.

Skólataska  bakpoki

239kr.

pk.

Skrúfblýantar 199kr.

pk.

Kúlupennar
295 kr.

pk.

Skrúfblýantur

og blý

389kr.

pk.

Kúlupennar

10 í pk.
79kr.

pk.

Minnismiðar399kr.

pk.

Heftarasett

1480
Skólatöskur/bakpokar

með mynd

24 kr

stk!

199kr.

pk.

A4 blöð hvít 

500 stk.

kr.

stk.

6790
Skólataska hliðartaska

kr.

stk.

1195kr.

stk.

Converse

pennaveski
376kr.

stk.

Pennaveski

rúskin
149kr.

stk.

Pennaveski með 

mynd

Ótrúlegt

verð!

SKÓLADAGAR

Í KRÓNUNNI



ar í Krónunni:

340kr.

stk.

Reiknivél

149kr.

stk.

Skæri

355kr.

stk.

Hringfari
149kr.

stk.

Boxy strokleður 399kr.

stk.

Heftari stál

99kr.

stk.

Stílabækur A5

99kr.

stk.

Stílabækur A4190kr.

stk.

Stílabækur A4

135kr.

stk.

Teygjumöppur A4

7900kr.

stk.

Skólataska með

stuðningi við bakið
5900kr.

stk.

Skólataska með

stuðningi við bakið
5590kr.

stk.

Skólataska með

stuðningi við bakið

fyrst og fremst ódýr

2 töskur

í einni

JIBBÍÍÍÍ!

LOKSINS BYRJAR 

SKÓLINN!
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Þ
að var engin umræða 
um Ráðhúsið á sínum 
tíma fyrr en það átti 
að fara að byggja 
húsið,“ útskýrir Mar-
grét Harðardóttir 

þegar hún rifjar upp deilurnar um 
Ráðhús Reykjavíkur sem var 
byggt árið 1987. Margrét teiknaði 
húsið ásamt Steve Christer og 
segir þau hafa fagnað því þegar 
umræðan hófst um bygginguna. 

„Okkur fannst það gleðiefni að 
einhver hefði áhuga á byggingar-
list og borgarskipulagi. Auðvitað 
eiga þessi mál alltaf að vera í 
umræðunni. Þá er hægt að koma 
helstu upplýsingum á framfæri og 
færa fram ólík sjónarmið. En það 
sem kom okkur mest á óvart við 
þessar deilur var að þær snerust 
ekki um húsið sjálft, heldur um 
einhverja persónupólitík og mót-
þróa við Davíð Oddsson. En ég 
held að Íslendingar séu almennt 
óþjálfaðir í að rökræða hluti á 
ópersónulegum nótum. Þetta fór 
allt út í einhverjar stimpingar. Það 
er sennilega hluti af menningu 
okkar að kunna ekki að tala 
saman.“ 

Þurfum að sjá möguleikana sem 
felast í gömlu húsunum
Margrét og Steve hafa mikinn 
áhuga á miðborginni og unnu að 
hugmynd í fyrra að nýju skipulagi 
að umgjörð Lækjartorgs frá 
Tryggvagötu að Skólabrú. Hug-
mynd þeirra, sem var unnin ásamt 
tveimur öðrum arkitektastofum, 
varð hlutskörpust í hugmyndaleit 
sem efnt var til um þetta svæði en 
sá hluti tillögunnar sem snerist 
um endurbyggingu hornsins á 
Lækjargötu og Austurstræti mun 
bráðum rísa þar. 

„Við höldum mikið upp á þessi 
gömlu hús. Þau eru okkar menn-
ing og það litla sem við eigum 
eftir af sögu borgarinnar. Lauga-
vegurinn er ein af fáum heild-
stæðum götum sem enn standa og 
við myndum vilja halda í eins 

mikið af gömlum húsum þarna og 
mögulegt er. Það er satt að þessi 
hús eru mörg ekki svipur hjá sjón 
og voru kannski ekki mjög merki-
leg í upphafi. En það er ekki það 
sem skiptir máli. Flestir sem hafa 
einhverja tilfinningu fyrir 
umhverfinu skilja að þessi hús 
hafa sál, tengingu við arfleifð 
okkar og rætur og þetta skiptir 
okkur máli. Við sem arkitektar 
sjáum þessi hús sem tækifæri til 
að gera eitthvað skemmtilegt, þau 
eru formerki fyrir það sem á að 
gera í götunni, eins konar upphaf 
og útgangspunktur. Í þessu 
umhverfi er andinn svo lifandi og 
sterkur. Við verðum að halda að 
okkur höndum í miðborginni þar 
sem við eigum svo lítið eftir af 
byggingararfinum.“ 

Margrét segist þó oft velta því 
fyrir sér hvers vegna sum nýrri 

húsin séu svona skelfileg. „Þá 
hugsar maður „ Hvað voru menn 
eiginlega að hugsa? Hvernig 
komst þetta í gegnum borgar-
skipulag og byggingarnefnd?“ Það 
er svo mikilvægt að skilgreina 
betur markmiðin á Laugavegin-
um. Ásetningurinn verður að vera 
afar skýr og meðferð einstakra 
mála í samræmi við hann. Ef það 
er niðurstaðan að halda í eldri 
götumynd núna má ekki víkja 
neitt frá því. Það verður að vera 
einhver þungi á bakvið slíkar 
viljayfirlýsingar. Það væri gott 
fyrir borgaryfirvöld að ræða við 
húseigendur sem eru áhugasamir 
um að gera eitthvað og fá þá til að 
sjá sinn ávinning í því að vinna 
með því sem fyrir er í stað þess að 
þurrka allt út og byggja svo 
kannski eitthvað nýtt og enn verra 

í staðinn.“ En hvernig myndi hún 
vilja sjá Laugaveg framtíðar-
innar? „ Mér skilst að nú sé ein-
mitt verið að skilgreina miðborg-
ina sem sérstakt skipulagssvæði 
þar sem stíga skal varlega til jarð-
ar. Svæði þar sem ákveðnar for-
sendur og reglur gilda, rammi 
sem menn verða að laga sig að. 
Þannig myndi borgin sýna for-
dæmi og hún ætti jafnvel að sýna 
frumkvæði með því að huga að 
útirýmunum og gera upp einstaka 
hús af alúð til þess að sýna tæki-
færin sem í þeim liggja. Svo væri 
auðvitað hægt að selja þau aftur 
og gæti þá orðið góð fjárfesting 
fyrir borgina. Fólk þarf að sjá 
möguleikana sem felast í þessari 
sögulegu byggð og ná henni aftur 
á strik. Það er gaman að sjá staði 
þar sem gamli bærinn er farinn að 
birtast aftur, eins og á Þingholts-

stræti og Aðalstræti en það var 
endurgert með þátttöku borgar-
innar.“ 

En sumir vilja nefna endurbygg-
ingu gamalla húsa eins konar 
„Disneyvæðingu“ þar sem nýtt er 
byggt sem gamalt og verður að 
falsmynd? „Það er mjög réttmæt 
ábending og slíkt ber að forðast. 
En ef hlutirnir eru gerðir af ein-
hverju viti og tilfinningu fyrir við-
fangsefninu þá gerist það ekki. 
Það er ekkert augljóst hvernig 
best er að endurgera gömul hús, 
stundum þarf að finna það tímabil 
sem húsið var upp á sitt besta, eða 
var hvað áhugaverðast. Arkitektar 
þurfa þá að þekkja vel til sögu 
hússins og kunna að laða fram það 
besta í því. Stundum þurfa þeir 
jafnvel að túlka húsið upp á nýtt og 
taka sér smá skáldaleyfi, en menn 

þurfa að vera meðvitaðir og trú-
verðugir í nálgun sinni. Hér á 
Íslandi vill það gerast að umræðan 
kristallast í afstöðu tveggja and-
stæðra fylkinga, sem eru hálfgerð-
ir sértrúarsöfnuðir. Annars vegar 
er það fólkið sem vill aðeins gömul 
hús og þá helst timburhús og alls 
ekkert annað. Hins vegar er það 
fólkið sem álítur að Ísland eigi að 
taka þátt í hnattvæðingunni, ein-
ungis byggja splunku nýjar flottar 
og alþjóðlegar byggingar til að 
gera okkur sam keppnishæf við 
erlendar stórborgir. En það er ekki 
hægt að þvinga borgina í eitthvert 
eitt sérstakt horf, þar sem allt 
verður eins. Borgin hefur vaxið 
mjög óskipulega og þar ægir öllu 
saman og misstór hús frá mis-
mundandi tímum standa hlið við 
hlið. Það verður að horfa á borgina 
eins og hún er í eðli sínu og huga 

vel að því hvernig hún þróast best, 
hvað eigi að vernda, hvar að byggja 
nýtt og hvað á að færa til fyrra 
horfs. Borgin endur speglar ávallt 
þá menningu sem hana byggði og 
það er einmitt það sem gerir 
Reykjavík svo forvitnilega og hún 
er engu lík.“

Vill óháða nefnd um skipulag 
miðborgarinnar
Þetta gerði Studio Granda einmitt 
í hugmyndaleitinni í fyrra í sam-
vinnu við tvær aðrar stofur, Argos 
og Gullinsnið. 

„Þetta var mjög athyglisvert og 
við gerðum meðal annars tillögur 
um að endurvekja gömlu bygg-
ingarnar norðan Lækjartorgs, 
endurbyggja Austurstræti 22, 
endurgera skrúðgarð Árna Thor-
steinssonar, þrengja Lækjar-

götuna og opna lækinn þar aftur. 
Einnig vildum við endurbyggja 
Nýja bíó og lagfæra Lækjar götu 
2, sem brann og stækka það hús. 
Þetta eru hús sem eru nýhorfin 
fyrir slysni og við erum í þeirri 
stöðu að geta rétt kippt þeim til 
baka og endurbyggt þau á heiðar-
legan hátt án þess að það verði 
nokkuð gervilegt við það. Við 
verðum að styrkja þennan fallega 
kjarna sem við eigum eða áttum 
allavega nýlega.“ 

Margrét er sannfærð um að 
skipulagsmál hafi ekkert með 
flokkspólitík að gera. „Ég held að 
allir flokkar í Reykjavík séu sam-
mála um að það þurfi að halda vel 
utan um miðbæinn. Það er mikill 
skilningur fyrir því að varðveita 
þennan byggingararfinn og við 
þurfum að sýna mikla aðgát. En 
borgin sjálf þarf að vísa veginn, 

með hjálp aðila sem virkilega 
gera þetta með opnum huga. Ég 
myndi vilja sjá einhvern sem væri 
ábyrgur fyrir uppbyggingu mið-
borgarinnar innan borgarinnar 
óháð pólitík og hagsmunapoti og 
hefði umboð til að halda utan um 
þessi mál. Þriggja manna stjórn 
til dæmis sem hefur einhverja 
mannlega dýpt og skilning til að 
greiða úr málum í ró og næði og 
án alls þrýstings. Rétt eins og 
Umboðsmaður Alþingis starfar, 
væri gott að hafa umboðsmenn 
gamla miðbæjarins, sem eins 
konar forvörn, en ekki úrskurðar-
aðila eftirá. Sú stjórn þyrfti að 
hafa víða sýn og ólíkan bakgrunn 
en er auðvitað gagnslaus ef hún er 

Við verðum að losa skipulags-
málin úr þessu peningaati 

MARGRÉT HARÐARDÓTTIR ARKITEKT „Ég myndi vilja sjá einhvern sem væri ábyrgur fyrir uppbyggingu miðborgarinnar innan borgarinnar óháð pólitík og hagsmunapoti og hefði umboð til að halda utan um þessi mál.“ 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Það er mjög vanmetið hvaða áhrif byggingar hafa á sálarlíf fólks en það gleymist 

oft í skipulaginu. Skipulag á fyrst og fremst að tryggja hag heildarinnar, en ekki 

einstakra fjárfesta eða athafnamanna.

Margrét Harðardóttir rekur arkitekta-
stofuna Studio Granda ásamt Steve 
Christer en þau hönnuðu meðal annars 
byggingar sem á sínum tíma voru afar 
umdeildar: Ráðhús Reykjavíkur og 
dómhús Hæstaréttar Íslands. Anna 
Margrét Björnsson ræddi við Mar-
gréti um borgarskipulagsmálin í 
dag, varðveislu gamla miðbæjar-
ins og þau umdeildu hús sem nú 
kunna að rísa þar.

Framhald á bls. 30
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ekki skipuð réttu fólki. Það er 
mikil vægt að eyða allri óvissu um 
það hvað megi gera í miðborginni, 
það verða að vera skýr skilaboð 
sem hagsmunaaðilar skilja og 
styðja. Það hlýtur að vera hægt að 
ná sátt um það hvernig Reykvík-
ingar og allir landsmenn vilja sjá 
sögulegan kjarna borgarinnar þró-
ast. Það er mjög vanmetið hvaða 
áhrif byggingar hafa á sálarlíf 
fólks en þetta gleymist oft í skipu-
laginu. Skipulag á fyrst og fremst 
að tryggja hag heildarinnar, en 
ekki einstakra fjárfesta eða 
athafnamanna. Hugsa verður um 
miðbæinn sem mikilvægan stað 
fyrir samfélagið og hver einasta 
bygging sem þar er byggð ætti að 
auka við mannlífið og bæta það. Af 
hverju laðast fólk að gömlum 
húsum og miðbænum? Veitir það 
fólki jafnmikla gleði að labba um í 
verslunarmiðstöðvum eða í nýjum 
úthverfum borgarinnar og 
nágrannabyggða? Ætli við munum 
ganga um Smáralindina eftir 200 
ár með andakt og hugsa um hversu 
fallegur og sögulegur byggingar-
arfurinn er? Skyldi verða til hreyf-
ing til verndunar Smáralindinni? 
Ég veit það ekki. Nýjar byggingar 
bera þess oft merki að vera 
aðkeyptar og raðað saman úr 
fjöldaframleiddum hlutum, sem 
allt miðar að því að lágmarka 
kostnað og hámarka hagnað. Við 
erum kannski með höfuðið í sand-
inum, en höldum að það sé alveg 
hægt að halda í þetta upprunalega 
og jafnframt að byggja framtíðina 
og nýja byggð á þeim fallega 
grunni. Gömlu húsin eru hógvær 
og það er allt í lagi að nýbyggingar 
séu líka hógværar og mannlegar.“ 

Fjárhagslegir hagsmunir setja 
óeðlilega pressu á stjórnmála-
menn og skipulag
Tillaga að byggingu Listaháskóla 
Íslands á Frakkastígsreit við Lauga-
veg hefur vakið deilur en húsið 
mun verða reist af Samson Prop-
erties.

 „Þetta er stór bygging á mjög 
viðkvæmum stað. Það hefði eflaust 
mátt ígrunda þetta betur og stjórn-
kerfi borgarinnar hefði mögulega 
átt að setja skýrari línur um hvað 
þessi bygging átti að vera stór. 
Þetta mál er þó samt ólíkt fárinu 
um Ráðhúsið að því leyti að þetta er 
einkaframkvæmd, ekki opinber 
bygging, þó hún verði leigð hinu 
opinbera. Þetta kerfi var það sem 
við völdum sjálf í síðustu kosning-
um. Einkaframkvæmdaraðilinn 
leggur til lóðina og ákveður þar 
með staðsetninguna. Þessi lóð, eins 
og margar aðrar góðar lóðir í mið-
bænum, hefur gengið kaupum og 
sölum undanfarin ár, en söluhagn-
aðurinn byggist á því að fá sam-
þykktan meiri byggingarrétt, eða 
jafnvel aðeins vilyrði fyrir sam-
þykki. Þannig hleðst byggingar-
magnið upp við hverja sölu án þess 
að um það sé fjallað á opinberum 
vettvangi eins og í skipulagsráði. 
Það er ekki auðvelt að standa undir 
þrýstingi hagsmunaaðila og afar 
auðvelt að lofa upp í ermina á sér i 
góðra vina hópi. Athafnamenn og 
fjárfestar þrýsta á stjórnmálamenn 
að greiða götu þeirra í skipulagi. 
Þetta eru leifar gamalla stjórnar-
hátta, þegar pólitíkin stýrði borgar-
skipulaginu og það hét fyrir-
greiðsla. Varðandi byggingu LHÍ 
veit ég ekki hve mikið magn var 
þegar samþykkt á reitnum og hve 
mikið er viðbót vegna þarfa skól-
ans. Það er augljóst að fjárhagsleg-
ir hagsmunir setja oft óeðlilega 
pressu á stjórnmálamenn og skipu-
lag. Og enginn vill valda öðrum 
fjárhagslegum skaða. Þetta verður 
þó að vera allt uppi á borðinu.“ 

Margrét segir að henni hafi fund-
ist mjög jákvætt hvernig staðið var 
að hönnunarsamkeppninni um 
Listaháskólann og að eignafélagið 
hafi lagt mikið af mörkum til að 
tryggja góða niðurstöðu og einnig 
að þeir arkitektar sem urðu hlut-
skarpastir séu vandanum vaxnir og 
komi örugglega til með að skila 
góðri byggingu. „Ég set hins vegar 
stórt spurningarmerki við staðsetn-
inguna. Við gerðum til dæmis fyrir 
nokkrum árum tillögu um að Lista-
háskólinn yrði staðsettur við vestur-
mörk Kvosarinnar á auðu lóðinni 
vestan við Borgarbókasafnið til 
þess að gæða það gráa svæði lífi og 

setja frumkraft eins og LHÍ á stað 
sem gæti orðið að baklandi fyrir 
miðbæinn og stutt við hann. Skól-
inn gæti einnig átt heima á Lauga-
vegi 77 en þar er stór og vannýtt 
lóð, eða þá við Hlemm í gömlu lög-
reglustöðinni eins og nefnt hefur 
verið undanfarið. Skólinn tæki þá 
auðvitað á sig allt aðra mynd eftir 
aðstæðum á hverjum stað. Það eru 
mörg vannýtt svæði rétt utan við 
þessa viðkvæmu verslunargötu 
okkar sem á áfram að fá að vera 
lífæð borgarinnar, þar sem fólk 
kemur til að sýna sig og sjá aðra. Ef 
þessi bygging á að vera á þessari 
lóð þyrfti að íhuga það rækilega 
hvort það sé virkilega nauðsynlegt 
að fjarlægja þessi gömlu hús, sem 
voru þarna fyrir, en eru ekki endi-
lega fyrir. Ég sé ekkert því til fyrir-
stöðu að skólinn sýni tillitssemi og 
smá hæversku og verði dreginn 
meira til baka frá Laugaveginum. 

Byggingin yrði þá ekki eins áber-
andi og jafnframt forvitnilegri ef 
það glitti aðeins í hana á bak við 
gömlu húsin, en hætt er við að 
stærð lóðarinnar hefti starfsemi 
skólans þegar lengra dregur.“ 

Nýja Landsbankahúsið á vonandi 
eftir að skapa mikið umtal
Tryggvagatan markar skilin milli 
gamla bæjarins og nýs fram-
kvæmdasvæðis við austurhöfnina 
þar sem Landsbankahúsið stendur 
syðst og Tónlistarhúsið nyrst. 

„Við komum á sínum tíma að 
undir búningi fjárfestaútboðs fyrir 
tónlistarhús áður en verkefnið varð 
einkaframkvæmd. Það eru mjög 
sterk rök fyrir því að hafa tónlist-
arhúsið þarna, staðurinn er ein-
stakur og kjörinn fyrir slíka bygg-
ingu. Hins vegar lögðum við áherslu 
á það að húsið yrði endapunkturinn 
á miðbænum og byggðin myndi 
trappast niður í hæð frá risavöxnu 
húsinu og laga sig að gamla hluta 
miðbæjarins. Ég hefði viljað sjá 
tónlistarhúsið eingöngu helgað tón-
listinni og í hæfilegri stærð. En af 
einhverjum ástæðum varð þetta 
allt mun stærra og ráðstefnuhúsi 
og hóteli bætt við til að tryggja 
rekstrarlega hagkvæma einingu. 
Hættan við svo stór mannvirki er 

hins vegar sú að fólk þarf ekkert að 
stíga út úr þeim og á því ekkert 
erindi í gamla miðbæinn, sem húsið 
var einmitt byggt til að styrkja. 
Ráðstefnugestir geta komið þangað 
í rútu af flugvellinum og eytt þrem-
ur dögum innandyra. Við hefðum 
viljað sjá þetta sem minni aðskild-
ar einingar helst á hendi margra 
ólíkra aðila til að tryggja fjöl-
breytni og heilbrigða samkeppni 
frekar en í höndum eins aðila, en í 
því felst hætta á einsleitni. Ákvörð-
unin um það hvernig umhverfi á að 
vera hefur í auknum mæli verið 
færð í hendur þeirra sem stýra 
fjármagni, sjóðum og fasteigna-
félögum. Við lögðum mikla áherslu 
á að borgin og ríkið veldu sjálf hús 
sem þeir vildu sjá á þessum stað í 
gegnum samkeppni og færu svo í 
útboð. Ef þessu hefði til viðbótar 
verið skipt upp í viðráðanlegar 
einingar hefðu fjárfestar boðið í 

mismunandi byggingar. Svipuð 
aðferð var til dæmis notuð í Berlín 
fyrir mörgum árum og heppnaðist 
vel, en þá mynduðust sambönd 
arkitekta og verktaka sem hefðu 
aldrei skapast öðruvísi. Menn sem 
eru í viðskipta og atvinnulífinu eru 
mjög duglegir og það er gaman að 
vinna með þeim, en það er ekki 
raunhæft að ætlast til þess af þeim 
að þeir hyggi að öllum þáttum sem 
góð byggingarlist eða skipulag 
snýst um, eða atriðum sem lúta að 
sögu okkar og menningu. Þeir þurfa 
að láta hlutina ganga og stjórnast 
af því sem þeir telja að markaður-
inn vilji og skili arði. En hver veit 
hvað markaðurinn vill? Hann hefur 
tilhneigingu til að vilja aðeins það 
ódýrasta og því miður er versta 
draslið oft vinsælast. Þetta er sér-
staklega alvarlegt í byggingariðn-
aðinum, því að hús sem hafa verið 
drifin eru upp með sem minnstum 
tilkostnaði og miklum hagnaði geta 
litið þokkalega út í byrjun, en taka 
fljótt að þreytast og standa svo 
jafnvel í fimmtíu ár öllum til ama 
og kosta allt umhverfið og jafnvel 
þá sem keyptu mun meira en vand-
aðra hús sem er í raun mun hag-
kvæmara. Það gilda nefnilega 
önnur lögmál um byggingar en 
hluti sem hægt er að henda þegar 

þeir eru orðnir úreltir, því þær 
standa svo lengi og hafa áhrif á svo 
marga.“ Er ekki einmitt mikilvægt 
að sýna markaðnum hvað hann 
gæti fengið og hvað hægt er að 
gera, eða er það innræting? Fólk 
kaupir oft það sem það heldur að 
það eigi að kaupa vegna þess að það 
þekkir ekkert annað. Mjög lítill 
hluti markaðarins er nógu hugaður 
til að taka ný skref og hugsa sjálf-
stætt.“ 

Margrét segir að borgin og ríkið 
verði að veita aukið aðhald í takt 
við einkavæðingu. „Við verðum að 
losa skipulagsmálin úr þessu pen-
ingaati og setja manneskjuna og 
menninguna í fyrirrúm. Skipulags-
yfirvöld verða að sýna fjárfestum 
að þeir hafi hag af því að vinna með 
þeim. Það er búið að leysa úr læð-
ingi nýtt afl sem þarf að setja 
skýrar skorður, annars tekur þetta 
kolvitlausa stefnu og Reykjavík 

mun enda með því að líta út eins og 
lítil Dubai.“ 

 Margrét situr í dómnefnd um til-
lögu að byggingu höfuðstöðva 
Landsbankans sem eiga að rísa á 
sama reit og tónlistarhúsið, ásamt 
ráðstefnusölum og hóteli. Niður-
stöðurnar að vinningstillögum um 
nýjar höfuðsstöðvar Landsbankans 
hafa enn ekki verið kynntar. Þegar 
Margrét er innt eftir því hvernig 
tillagan kemur til með að verða 
segir hún aðeins að dómnefndin 
hafi náð vel saman og gagnlegar 
umræður hafi skapast, enda tillög-
ur fjölbreyttar. Samkeppnin var 
vel skipulögð af hálfu bankans og 
er afar mikilvæg fyrir miðbæinn. 
„Niðurstaðan á vonandi eftir að 
skapa heilmikið umtal og sennilega 
deilur og miklar rökræður um 
þróun borgarinnar.“

 Margrét segir marga upptekna 
af því sem oft sé kallað „Starchi-
tecture“. „Íslenskir fjárfestar leita 
í auknum mæli til stærri arkitekta-
fyrirtækja á alþjóðlegum markaði 
með mikilvægustu byggingar okkar 
samtíma, eins og Tónlistarhúsið, 
Landspítala, HR og fleiri. Þessir 
menn eru oft að fjárfesta erlendis 
og kaupa erlendis frá. Hvernig á 
þeim að detta í hug að nokkuð 
áhugavert geti átt sér rætur við 

tærnar á þeim. Svarið hjá fjárfest-
um um hvers vegna íslenskir arki-
tektar eru ekki valdir er gjarnan: 
„Af því að þeir eru svo lélegir.“ Það 
er auðvitað ekki alrangt, en þeir 
verða varla mikið betri ef þeim er 
ekki treyst. og enginn efast um 
hæfni þeirra sem fara með fé sem 
oft er almannafé. Stærð þessara 
verkefna er líka orðin slík og kröfur 
um hraða svo miklar að byggingar-
iðnaðurinn hér á fullt í fangi með 
að halda í við þróunina. Þessi verk-
efni krefjast líka annarra vinnu-
bragða en tíðkast hafa hingað til og 
menn hafa misjafna afstöðu til 
þeirra. En ég held að við ættum að 
líta okkur nær. Við eigum marga 
mjög hæfa arkitekta hér og ættum 
að fara að trúa meira á eigin getu. 
Við erum svo lítil þjóð og boð-
leiðirnar eru stuttar, við getum 
áorkað hlutum hér sem ekki væri 
nokkur leið að gera annars staðar. 

Ég hefði viljað sjá þær stórbygg-
ingar sem nú eru í byggingu og 
undirbúningi sem afurð okkar sam-
tíma og menningar, en ekki 
aðkeypta fjöldaframleidda vöru 
eftir uppskrift. Bestu byggingarn-
ar verða oft til vegna einhverrar 
sérstöðu í umhverfi eða óvenju-
legrar nálgunar og skilnings á stað-
háttum og aðstæðum sem umlykja 
bygginguna. Þessir hlutir eru ekki 
augljósir og stökkva ekki fram af 
sjálfu sér. En líklega eru þessar 
áðurnefndu aðkeyptu byggingar 
einmitt sannverðugasta arfleifð 
okkar samtíma og endurspegla 
hann. Í framtíðinni verða þær 
minnismerki um þá ofgnótt og firr-
ingu sem nú er að taka enda, um 
útrás íslensku víkinganna sem 
börðu sér á brjóst erlendis og 
gleymdu alveg hvaðan þeir komu. 
Hugsiði ykkur ef öll þessi orka 
hefði farið í innrás íslensku vík-
ingana og í það að treysta innviði 
þess þjóðfélags sem skóp þá og 
byggja áfram á þeim góða grunni 
sem þegar var til staðar. Þetta er 
einmitt það sem við þurfum að gera 
í skipulagi og mótun umhverfisins, 
hugsa það einungis út frá raunveru-
legum forsendum og þörf þessa 
staðar og þeirra sem hér búa. Ekk-
ert veraldlegt brölt má trufla það.“

SKRÚÐGARÐUR ÁRNA 
THORSTEINSSONAR 
Meðal tillaga Studio 
Granda að nýju 
miðborgarskipulagi 
var að endurvekja 
þennan fallega garð 
og skapa gönguleið 
milli Austurstrætis og 
Skólabruar.

JUGENDSTÍLL NÝJA 
BÍÓS Meðal tillaga 
var að endurbyggja 
Austurstræti 22b, 
Nýja bíó, sem reist 
var árið 1919 og 
endurvekja starf-
semi Rósenberg-
kjallarans. 

UPPGERÐ HÚS Í AÐALSTRÆTI „Það er gaman að sjá staði 
þar sem gamli bærinn er farinn að birtast aftur, eins og á 
Þingholtsstræti og Aðalstræti sem var endurgert með þátttöku 
borgarinnar.“

SETUR SPURNINGARMERKI VIÐ STAÐSETNINGU LISTA-
HÁSKÓLA „Það hefði eflaust mátt ígrunda þetta betur og 

stjórnkerfi borgarinnar hefði mögulega átt að setja skýrari 
línur um hvað þessi bygging átti að vera stór.“

Framhald frá bls. 28

TÓNLISTARHÚSIÐ VIÐ AUSTURHÖFNINA Við hlið þess munu 
rísa ráðstefnusalir, hótel og veigamiklar höfuðstöðvar Lands-
bankans.



VIDSKIPTAFERDIR.IS  er heimasíða þar sem 

fólk getur bókað flugið, bílinn og hótelið allt á sama 

stað. Viðskiptaferðir.is hjálpar ferðalöngum að skipu-

leggja ferðalögin sjálfir og finna hagstæðasta verð á 

hótelgistingu, bílaleigubílum og fleiru.

„Þetta kom mér algerlega á óvart, 
ég fékk bara sjokk og titraði og 
skalf,“ segir Guðbjörg Helga hlæj-
andi þegar hún rifjar upp stundina 
fyrir þremur vikum er hennar heitt-
elskaði færði henni glæsilegan far-
kost að gjöf. „Ég hélt garðveislu 
uppi í sveit og pabbi kom akandi á 
bílnum þangað. Hafði farið á ein-
hvern bæ að sækja hann því maður-
inn minn taldi það líta illa út ef hann 
færi sjálfur úr veislunni.“

Bíllinn er af gerðinni Buick 

Special og módelið er 1956 svo hann 
fellur inn í fornbíladeildina. Það er 
eigandinn ánægður með. „Ég hef 
verið með fornbíladellu frá því ég 
man eftir mér og öll mín fjölskylda 
er veik fyrir fallegum farartækj-
um. Þetta er samt fyrsti fornbíllinn 
sem ég eignast,“ segir Guðbjörg. 
„Það er vissulega kominn tími á 
einn slíkan því nú er ég orðin fertug 
og teldist „antík“ ef ég væri bíll!“ 

Hún segir mikla bílamenningu á 
Selfossi og fornbílaklúbbinn 

öflugan. Þar er hún þegar búin að 
skrá sig. „Það er stór hópur í forn-
bílaklúbbnum hér og ég hlakka 
mikið til að vera með því góða 
fólki.“

Spurð hvernig tilfinningin sé að 
sitja undir stýri á svona kagga svar-
ar Guðbjörg: „Ég er nú bara búin að 
eiga hann í þrjár vikur þannig að 
það er ekki komin mikil rúntreynsla 
á hann ennþá,“ segir hún brosandi. 
„En það er fallegt í honum hljóðið.“ 
 gun@frettabladid.is

Antík ef ég væri bíll
Litlu munaði að liði yfir Guðbjörgu Helgu Sigurdórsdóttur, húsmóður á Selfossi, á fertugsafmælinu þegar 
fagurblár og hvítur Bjúkki renndi í hlað og reyndist vera gjöf til hennar.

„Ég er nú bara búin að eiga bílinn í þrjár vikur þannig að það er ekki komin mikil rúntreynsla ennþá,“ segir Guðbjörg Helga. MYND/GKS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

K 6.91 M Plus
Þrýstingur: 20-150 bör max
Vatnsmagn: 550 ltr/klst
Túrbóstútur + 50%
Lengd slöngu: 9 m
Sápuskammtari
Stillanlegur úði

K 7.80 M Plus
Þrýstingur

    20-160 bör max
Stillanlegur úði
Sápuskammtari

K 7.85 M Plus
Þrýstingur:

    20-160 bör max
Vatnsmagn:

    600 ltr/klst
Stillanlegur úði
Sápuskammtari
Túrbóstútur + 50%
12 m slönguhjól

Vatnsmagn: 600 ltr/klst
Túrbóstútur + 50%
Lengd slöngu: 9 m

SKEIFAN 3E-F · SÍMI 581-2333 · FAX 568-0215 · WWW.RAFVER.IS

K 5.91 M Plus
Þrýstingur:

    20-140 bör max
Vatnsmagn:

    490 ltr/klst
Lengd slöngu: 7,5 m
Stillanlegur úði
Túrbóstútur + 50%
Sápuskammtari

Ýmsir aukahlutir

Snúningsdiskur

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Viltu sitja 
eða standa?

Muvman fyrir breytilega hæð

• Bakið beint
 • Dýpri öndun
 • Aukin virkni
 • Sveigjanleiki

Einstakur stóll

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

LÁTTU DRAUMINN RÆTAST
20-30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM INNRÉTTINGUM

OG RAFTÆKJUM TIL 23. ÁGÚST.
TILBOÐ SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF !

20-30%

nettoline.dk

20-30%



FORD  í Evrópu setti sölumet á fyrri árshelmingi 

þessa árs með 1.003.700 bíla selda á 51 markaði. 

Salan jókst um nærri tvö prósent á tímabilinu. 

Alþjóðarallið fer fram í Reykja-
vík 21. til 23. ágúst næstkomandi. 
Mótið er með stærra móti í ár en 
31 bíll er skráður til keppni, þar 
af eru sjö Bretar sem flestir eru 
á vegum breska hersins. „Sex af 
sjö bílum eru frá hernum en 
mótið er hluti af innanhúsmóti 
breska hersins,“ segir Tryggvi 
Magnús Þórðarson, keppnisstjóri 
alþjóðarallsins, og bætir við að 
auðvitað séu þeir allir á Land 
Rover.

Sjöundi breski keppnisbíllinn 
er svo bíll feðganna Wug Utting 
og Max Utting, en þeir eru þekkt-
ir innan rallheimsins fyrir að 
gefa allt í keppni, oft með áhuga-
verðum árangri. „Þeir eiga það 
til að taka sénsa og keyra ansi 
stíft,“ segir Tryggvi. „Ef farið er 
inn á netið, á youtube.com til 
dæmis, er auðvelt að finna vídeó 
með þeim að skauta á vatni og 
enda úti í skurði eða keyra á. Þeir 
gera nóg af því.“

Alþjóðarallið hefur meira vægi 

í heildarstigakeppni Íslands-
meistaramótsins en aðrar keppn-
ir, eða sem nemur 1,25. Keppnin 
um meistaratitilinn í ár er gríðar-
lega jöfn og hörð og eiga þrettán 
áhafnir raunhæfan möguleika á 
titlinum. Ástæðan fyrir því að 
keppnin er jafnari nú en oft áður 
er að sögn Guðmundar Höskulds-
sonar rallökumanns reglubreyt-
ing sem tók gildi fyrir um tveim-
ur árum. „Nú er búið að banna 
ofurbílana svokölluðu, A-grúppu 
bílana, en það hefur gert bílana 

jafnari og um leið ódýrari,“ segir 
Guðmundur. „Nú er keppt á N-
grúppu bílum sem eru mun ódýr-
ari í rekstri en hægt er að reka 
kannski fjóra til fimm slíka bíla 
fyrir sömu fjárhæð og fer í að 
reka einn A-grúppu bíl.“

Keppni hefst sem fyrr segir 
21. ágúst klukkan 17 en fyrsta 
sérleið er ræst frá Perlunni. Nán-
ari upplýsingar um alþjóðarallið 
er að finna á www.rallyreykja-
vik.net.

tryggvi@frettabladid.is

Keppnin aldrei jafnari
Alþjóðarallið í Reykjavík fer fram í vikunni. Keppnin hefur aldrei verið jafnari á Íslandsmeistaramótinu. 
Von er á góðum erlendum gestum á rallið.

Alþjóðarallið er gríðarlega erfitt. Farnir 
eru 1.056 km á tveimur og hálfum degi, 
þar af 352 km á sérleiðum.

Guðmundur Höskuldsson hefur séð um að taka saman stigin fyrir Íslandsmeistara-
mótið í ár. Keppnin hefur aldrei verið opnari en nú. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAVAGE TorfærukeppninSAVAGE Torfærukeppnin, , 
keppni fjarstýrðra bíla verður haldin keppni fjarstýrðra bíla verður haldin 

sunnudaginn 17. ágúst á athafnarsvæði sunnudaginn 17. ágúst á athafnarsvæði 
Gæðamoldar í Grafarvogi. Skráning kepp-Gæðamoldar í Grafarvogi. Skráning kepp-
enda er á staðnum. Frekari upplýsingar enda er á staðnum. Frekari upplýsingar 
eru í eru í Tómstundahúsinu, sími 587 0600Tómstundahúsinu, sími 587 0600

MeiraprófMeirapróf

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300pp ý g g
Næsta námskeið byrjar 5. marsNæsta námskeið byrjar 20. ágúst



DANSKIR DAGAR HEFJAST Í DAG Í STYKKISHÓLMI OG 
DRAGA TIL SÍN BROTTFLUTTA OG FLEIRI GESTI. ÍBÚ-
ARNIR HAFA ÞEGAR SKREYTT HÚS SÍN OG GÖTUR. 

Grillveislur verða víða í Stykkishólmi í kvöld og fara 
matsmenn um bæinn að meta veisluföng, skreyt-
ingar og söng til verðlauna. Aðalhátíðis dagurinn 
er svo á morgun, og þá verður gengið fylktu liði 
frá grunnskólanum á hátíðasvæðið, sem heitir Tív-
olí til heiðurs því danska, þar sem glæsileg dag-
skrá verður fyrir alla fjölskylduna. Um kvöldið er 
bryggjuball og flugeldasýning í Súgandisey. Þetta 
er fimmtánda hátíðin með þessum brag í Stykkis-
hólmi og að sjálfsögðu verður danski fáninn við 
hún alla helgina.  Heimild/Skessuhorn

Danskur fáni við hún

Fjölbreytt dagskrá er í 
boði á Dönskum dögum 
í Stykkishólmi.

Nýr golfvöllur verður vígður í 
dag að Indriðastöðum í Skorra-
dal þegar fyrstu níu holurnar 
verða teknar í gagnið af tuttugu 
og sjö.  

„Við erum með boðsmót fyrir 
klúbbfélaga og vini og verður ræst 
klukkan 11 í fyrsta hring og klukk-
an 14 í annan þannig að það verða 
um 100 manns sem spila fyrsta 
daginn,“ segir Jón G. Sandholt 
ánægjulegur þegar hann er spurð-
ur út í vígslu nýs golfvallar á 

Indriðastöðum í Skorradal. Jón er 
eigandi staðarins ásamt konu sinni 
Láru Sandholt og þar eru þau að 
koma upp stórri frístundabyggð 
ásamt 27 holu golfvelli svo þetta 
er bara byrjunin. Golfklúbbur 
Skorradals var stofnaður á síðasta 
ári og er kominn í Golfsamband 
Íslands, að sögn Jóns. 200 félagar 
skráðu sig svo hann fer vel af 
stað. 

Framkvæmdir við golfvöllinn 
hófust sumarið 2004 og Jón segir 
landsliðið í golfvallargerð hafa 
komið að þeim. Vallarstjóri er 
Haraldur Már Stefánsson. - gun 

Ræst í fyrsta hring 

Ungverjarnir Istvan og Yoenne unnu að gerð skrauttjarna á golfvellinum.  
 MYND/HARALDUR MÁR

Árlegir Djúpavíkurdagar eru 
haldnir nú um helgina og þar 
verður veisla.

Kajaksiglingar, kerlingafleyting-
ar í fjörunni, tónleikar með hljóm-
sveitinni Hrauni og útsýnisferð á 
bátnum Djúpfara eru á meðal dag-
skráratriða Djúpavíkurdaga sem 
hefjast í dag og standa fram á 
sunnudag. Hótel Djúpavík verður 
með kræsingar á borðum: hefð-
bundinn kvöldverð í kvöld, sjávar-
réttahlaðborð annað kvöld og á 
sunnudaginn verður þar síðasta 
kaffihlaðborð sumarsins. 

Gamla síldarverksmiðjan skip-
ar sinn sess á hátíðinni. Skoðunar-
ferðir verða um hana alla dagana 
klukkan 14 og þar verður leikritið 
Vinir sýnt klukkan 20 í kvöld. Eftir 
sýninguna býður hótelið upp á 
kaffisopa áður en haldið er í mið-
næturrölt klukkan 24 þar sem 
Djúpavíkurhringurinn verður 
gengin með leiðsögn.  - gun

Kajaksigling 
og kræsingar

Hótel Djúpavík er miðpunktur hátíða-
haldanna. 

NESTI  er gott að taka með sér í ferðalög þótt þau séu 

stutt, fyrir börnin. Það skapar alltaf skemmtilega stemn-

ingu að stoppa og borða nestið úti í náttúrunni.

Fídjieyjar eru lýðveldi í Kyrrahafinu. Eyjaklasinn er 

rúmlega 300 eyjar og 500 smáeyjar. Íbúafjöldi er 

tæplega níu hundruð þúsund manns en eyjarnar 

fengu sjálfstæði frá Bretlandi 10. október árið 1970. 

wikipedia.org

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.

Kynning fyrir 
fagaðila 

í ferðaþjónustu 
á starfsemi Sérferða ehf

fyrir sumarið 2009
verður haldin á næstunni. 

Áhugasamir vinsamlegast 
hafi ð samband við 

Magnús í síma 892-0099 eða á 
info@puffi nexpress.is

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



Marta Rúnarsdóttir hefur fram-
leitt skó undir merkinu Logo69 frá 
árinu 1996. Hún sendir frá sér nýja 
línu tvisvar á ári en bætir auk þess 
við nýjum týpum á sex vikna 
fresti. 

Marta er þekkt fyrir skvísulega 
skó og háa hæla og í vetur verður 
rúnuð tá af ýmsum gerðum áber-
andi í bæði ökklaskóm, stígvélum 
og hælum. Skærrauður, gulllitaður 
og Barbie-bleikir litir koma inn 
ásamt dýraprenti og gullspennum. 
Svarti liturinn verður síðan á 
sínum stað.

Marta er með höfuðstöðvar í 
London en skórnir hennar fást víða 
um heim. „Við erum mikið í Bret-
landi og Skandinavíu og erum með 
skrifstofur bæði í Kaupmannahöfn 
og Portúgal, þar sem skórnir eru 
framleiddir. Nýlega vorum við svo 
að bæta við löndum eins og Rúss-
landi, Eistlandi og Litháen,“ upp-
lýsir Marta.

Hér heima fást skórnir í Kaup-
félaginu og Steinari Waage. Í Bret-
landi er þá helst að finna í stór-
um verslunarkeðjum eins og 
Top Shop, Kurt Geiger og 
Oasis.

Marta segir mikið hafa 
breyst á þeim rúma áratug 
sem hún hefur rekið fyrir-
tækið. „Tísku-
straumarnir 
eru mjög 
breytilegir og 
hraðinn í 
tískuheimin-
um mikill. 
Mér finnst þó 
auðveldara að 
hanna nú en áður 
og hugmyndirnar 
bara streyma í 
gegnum mig,“ 

segir hún glöð í bragði. Marta 
hannar allt frá flatbotna skóm 
upp í níu sentímetra hæla. 
„Ég er þó þekktust fyrir háa 
hæla. Margar konur lýsa 
einnig ánægju sinni með inn-
leggin mín „Soft step by 
Marta“ en þau byggi ég inn í 

alla skó. Konur sem eru 
vanar því að ganga á 
hælum segjast finna 
mikinn mun og líkja 
innleggjunum við að 

ganga á teppi.“ 
vera@frettabladid.is

BELTI  geta lífgað upp á látlausan klæðnað. 

Ef fólk er í öllu svörtu er flott að vera til 

dæmis með gullbelti til að fá smá lit.

Skvísulegir háir hælar
Skóhönnuðurinn Marta Rúnarsdóttir framleiðir skvísuskó og hefur haslað sér völl í tískuheiminum víða 
um heim. Í vetur verða skærrauðir, gullitaðir og Barbie-bleikir litir áberandi ásamt rúnaðri tá.

Bleikir og 
sætir.

Hárauðir með 
gullspennu.

Svartir og 
klassískir.

Marta Rúnarsdóttir 
sendir frá sér 

nýja línu tvisvar á 
ári en bætir auk 

þess reglulega við 
nýjum týpum.

Í vetrarlínunni má 
sjá ýmiss konar 

dýraprent.

Gullskór með böndum 
upp ristina.

Barack Obama veitti komandi sumarlínu Versace innblástur.

Barack Obama hefur greinilega víðtæk 
áhrif, ekki bara innan stjórnmálaheims-
ins. Þegar Donatella Versace kynnti 
sumarlínu karlatískunnar fyrir árið 2009 
kallaði hún Obama „mann augnabliks-
ins“ og tileinkaði honum línuna. Í 
framhaldi af því sagði hún fötin vera 
fyrir afslappaða nútímamenn sem þyrftu 
ekki að kreppa vöðvana til að sýna vald 
sitt.  

Í viðtali eftir sýninguna gaf Donatella 
Obama nokkur ráð varðandi áframhald-
andi kosningabaráttu. „Ég myndi sleppa 
bindinu og poppa upp skyrtuna,“ sagði 
Donatella en engin bindi var að finna á 
sýningu hennar og skyrtur undir jökkum 
voru annað hvort mjög frjálslegar með 
uppbrettum ermum eða einfaldlega skipt 
út fyrir silkistuttermaboli. - mþþ

Obama var fyrirmyndin

Donatella Versace 
kallaði Barack Obama 
„mann augnabliksins“ 
og lýsti honum sem 
afslöppuðum nútíma-
manni.

Sumartískan frá 
Versace fyrir árið 
2009.
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Barbie-
bleikir.

Mörkinni 6, s. 588 5518

BIG JUMPBIG JUMP
NÝTT Á ÍSLANDI

Stærðir
32-39

VERÐ

KR.9.9959.995



Erum með nokkur óseld hjól með 
góðum afslætti - Ducati 1098 - verð 
áður 2.690.000 - verð nú 2.390.000 
- Sjón er sögu ríkari - Opið virka daga 
frá 8:00 til 18:00

Ducati 848 - verð áður 2.280.000 - 
verð nú 2.030.000 - Sjón er sögu ríkari 
- Opið virka daga frá 8:00 til 18:00

Ducati Monster S4R - verð áður 
1.990.000 - verð nú 1.790.000 - Sjón 
er sögu ríkari - Opið virka daga frá 8:00 
til 18:00

Ducati Hypermotard - verð áður 
1.840.000 - verð nú 1.690.000 - Sjón 
er sögu ríkari - Opið virka daga frá 8:00 
til 18:00

Ducati GT 1000 - verð áður 1.740.000 - 
verð nú 1.590.000 - Sjón er sögu ríkari 
-Opið virka daga frá 8:00 til 18:00

Ducati Multistrada - verð áður 
1.690.000 - verð nú 1.490.000 - Sjón 
er sögu ríkari - Opið virka daga frá 8:00 
til 18:00

Bílaumboðið Saga
Malarhöfða 2a, 110 Reykjavík

Sími: 570 9900
 

Toyota LAND CRUISER 100, 2001, ek. 
264þús.km, Diesel, Sjálfsk, Leður, stig-
bretti, Fallegur bíll og topp standi!!! 
Ásett verð 3390 þús.kr, áhvílandi 3000 
þús!!!

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

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.

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

Camaro 6 gíra beinsk. árg. ‘02 ek. 
aðeins 13 þús. mílur. Fæst á yfirtöku 
+ 65 þ. Skoða öll skipti. 
Uppl. í s. 659 5041.

M5. 500 þús. 2001 árg. 400 hö. 20“ 
felgur, billinn er sem nýr. Ný smurður, 
ekinn 145 þús. Individual með öllu. 
Verð. 3,9 áhv. 3,1 500 þús. kall út og 
spaðalegasti M5 landsins er þinn. Simi 
847 7663 (ath.svara ekki sms).

VW Polo 1.4. Árg 12/2000. 5g. Ek 127 
þús. Sumar/vetrardekk.CD . Ný tíma-
reim, púst, rafgeymir. Listaverð 550 
þús. Fæst á 440 þús. Uppl. í s. 696 
1002.

M.Benz E200 Compressor Avantgarde 
‘07 ek. 39 þ.km Einn með öllu á 
gamla genginu 4,3 mil. Beina sala. S. 
662 2826.

Mitsubishi Outlander ssk. 2005. Einn 
eigandi. Vel með farinn og fallegur bíll. 
Ekinn 49 þús. 17“ álfelgur og vetrar á 
álf. Dráttarbeisli ofl. Ekkert áhvílandi. 
Uppl. í s. 898 8228.

M.Benz E230 Avantgarde árg. ‘97 til 
sölu, gott verð. Skoða öll skipti. Uppl. i 
s. 869 4753 & 865 8733.

Til sölu Toyota Crown Super Salon árg. 
1985, ek. 242000, 6cyl, sjálsk., sk. ‘09 í 
topp standi með öllu. S. 898 1221.

Audi A4 2.0 árg. ‘02 ssk. ek. 100 þ. 
leður og topplúga 4 nagladekk fylgja. 
Fæst gegn yfirtöku á láni + 200 þ 
útborgun. Verð annars 1700 þús. Upp 
í s: 8682508

Toyota Landcruiser 90 VX 3.0 (comm-
on rail). Skr. 11/2001. Ek. 148.þ. V. 
2.800.000. S. 659 1325, Árni.

Yfirtaka lán
Mazda RX8 svartur, álfelgur. Fallegur. 
Fæst gegn yfirtöku. Uppl. í s. 660 
9613.

Ford F350 7.3 diesel, árg. ‘92, ek. 106 
þ.míl. Hækkaður fyrir 40“. Á nýleg-
um dekkjum, auka tankur og loftdæla. 
Uppl. í s. 663 7213 & 659 5041.

Toyota Corolla Wagon’99 ek. 166 þ. s&v 
dekk. Geislasp. Verð 425 þ. Tilboð 370 
þ. S. 694 5094.

Nissan Qashqai ‘07. Toppbíll með nán-
ast öllu. Uppl. í s. 825 2737.

Mazda Speed 3 2007 ek 23þkm 2,3 
turbo 262 HÖ. 100% lán s. 869 9264.

Suzuki GSX-R 750 K7 04.2008 ek 8þkm 
Ásett 1.350.000.- S:869-9264

Honda Civic 1.4 SI ‘98 Ekinn 138þús-
Sjálfskipt-sk09-Dráttarbeisli-þjónustu-
bók-Snyrtilegt og gott eintak-Verð 
270þús-uppl í síma 8989795

Corolla árg. ‘94 ek. 170 þ.km. Verð 
tilboð. S. 551 0197 & 891 7541.

Honda Accord til sölu, ekinn 95þús, 
155 hö, í toppstandi! Yfir taka á láni. 
s. 8662770

Subaru Impreza GX2.0/AWD/’04/
ek29þ/sjálfsk/15“álf/sk’09/Fer á 
yfirt:30þ.mán/8967104

Ford Focus ‘02 Nýsk. Ek. 55 þús. 
Nagladekk fylgja. Aðeins 2 eigendur. 
Áhv. 600 þ. V. 790 þ. S. 696 0404

VW Polo 1.4. Árg 12/2000. 5g. Ek 
127 þús. Sumar/vetrardekk.CD . Ný 
tímareim, rafgeymir. Nýsk.’09. Listaverð 
550 þús. Fæst á 440 þús. Uppl. í s. 
696 1002.

Til sölu 2 góðir !
Avensis 5/06 1,8 Sol S/D 4d. ssk. Ek. 
10 þkm. V. 2,5 m. og Corolla 2/07 1,6 
Sol H/B 5 d. ssk. Ek. 8 þkm. V. 2,3 m. 
Uppl í s. 663 3720

BMW 116i árg. ‘08 ek. 8700 km. Ssk., á 
16“álfelg. Ásett verð 3.500.000. Uppl. í 
s. 844 8072.

Til sölu frúar Volvo 70 XC AXD árg. ‘01 
ek. 97 þ.km. Verð 2.1 m.kr. Uppl. i s. 
896 8311.

Til sölu Toyota Rav 4 EXE árg. 07/’04. 
ek. 52 þ. Einn með öllu. Leður, lúga, 
s/s, cruse, skriðv., spólv. o.m.fl. Mjög 
fallegur og góður bíll. Ásett v. hjá Toyota 
2.790 þ. tilboð 2.100 þ. stgr. Uppl. í s. 
698 1396.

Þessi Gullmoli er til sölu. Screamin 
Eagle V-Rod ‘05. Hlaðið krómi. Dekur 
hjól. Tilboð. S. 897 4516.

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

Avensis Sol 1.8L árg. 10/’03 ek. aðeins 
46þ. Dráttarkr. V. 1,7. S. 848 5614.

Til sölu Citroen Xsara árg. ‘01 ek. 89 
þ. Verð aðeins 330 þ. Uppl. í s. 898 
8835.

PT Cruiser árg 11/00 nýsk. 09, sjálfsk, 
krómfelgur, topplúga, leður, filmur, 
ásett verð 1190 þús TILBOÐ 799 þús 
ATH öll skipti. S. 693 5053.

Fæst á yfirtöku!
Suzuki Swift árg. ‘07. Spoiler, 

dökkar rúður. Sumar og vetrar-
dekk á álfelgum.

Upplýsingar í síma 823 8868.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bíll til sölu
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Alfa Romeo 156 2.0 árg.2000 Skoðaður 
09, Sjálfskiptur, 16“álfelgur, Spoiler kit 
Góður og vel með farinn bíll Verð 
400þús. stgr. Sími 6904045

Land Cruiser GX árg. ‘08 ek. 9 þús. 
km. 8 manna. Krókur. V. 6,5 milj. S. 
892 4624.

Toyota Tacoma árg. ‘06 ek. 35 þús. 
mílur. 35“ breyting. Er á 33“. V. 3,5 milj. 
S. 868 0722.

Saab 9,5 túrbo ‘01. Úrvals fólksbíll 
með öllu. Skipti möguleg. Uppl. í s. 
865 7754

Enginn útborgun. Yfirtaka á láni 18,500 
á mán. V. 734 þ. Yaris ‘03 Bsk. Nýsk. Ek. 
134 þ. Nýtt í bremsum. S. 847 1728.

Kia Sorento ‘05 dísel ssk. Ek. 52 þ. sk. 
‘10 V. 2990 þ. Áhv. 1300 þ. Skipti á 
ódýrari. S. 867 1116.

Til sölu nýtt pallhús á Izusu Dimax. 
Verð 160 þ. Uppl. í s. 893 3386.

Hyundai Santa Fe 2001 sjsk. 1 eig. Sk. 
09 Þjónbók ek.168þ TILBOÐ 650 þús 
stgr Listav. yfir 1 millj 841 0415.

M. Benz E200 ‘04 ek. 90þ. Tilboð ósk-
ast. Uppl. í s. 694 9663 & 696 4309.

Toyota Corolla árg. 05/’97 1300, beinsk. 
5 dyra, 5 gíra, sk. ‘09. Ný tímareim. Ný 
dekk. Verð 200 þús. S. 895 8956.

Opel Vectra station 1600 árg. ‘99, ek. 
103þ.km, rúmgóður og sparneytinn 
fjölskyldub. Verðh. 250þ. kr en öll tilboð 
skoðuð. Bíll í topp lagi en farið að sjá á 
lakki, engin skipti. S. 864 0490.

7 manna á Yaris verði
‘04 Chrysler Town & Country Platinum 
Series, ek. 105 þ. km. 3,8 V6. ssk., 
leður, DVD, Sjálfvirk opnun á hurðum, 
1300 þ. kr. lán getur fylgt. V. 1990 þ. S. 
869 5336.

Magnum 3.5, eyðslugrannur lúxusbíll 
hlaðinn aukabúnaði, 22“, xenon, ange-
leys, spoiler, o.m.fl, Verð 4.890, TILBOÐ 
3.990. 699-0735

Golf Mk 2 ‘89 GTi 1.8L til sölu Staðgr.
tilboð 300.000.- krónur. Uppl. í s. 698 
7317.

Ekinn aðeins 35.000 km
Subaru Impreza 1,6 árg 1999 Ný tíma-
reim. Sumar og vetrardekk á stálfelg-
um. Ótrúlegt eintak. Upplýsingar í s. 
844 4448.

Til sölu Polo árg. 01/’00 ek. 85þ., 1400 
cc, 5d., grár. Vþ 380 þ. S. 692 7741.

100% lán
BMW 525D árg. 12/’02 ek. 156þ. Einn 
með öllu. nýsk. ‘09 fæst á yfirtöku. 
Uppl. í s. 699 4002.

Enskur rafmagns Golfbíll. Patterson. 
Lítið sem ekkert notaður. Með statíf 
fyrir 2 golfpoka. Tekur innan við tvær 
mínútur að taka vagninn í sundur og 
koma fyrir í skotti bíls. Kostar nýr í 
dag 465þ. tilb. verð 300þ. Upp. í s. 
553 4207

Jepplingur Daihatshu Terios til sölu í 
góðu standi og nýsk. S. 694 8784.

VW Polo’00 ek 126 þús. Staðgreiðsluverð 
300 þús. S. 6935054

Eyðsla aðeins 6l.
Reunolt Megane II sport tourer 10/03. 
ek. 66þ.km. Ásett 1.300þús. Verð 
1.150þús. Allt að 100% lán. S. 695 
0443.

Honda CRV til sölu. Nánari Uppl. s 557 
2262 & 849 7166 e. kl. 19.

Til sölu Toyota Yaris árg. ‘02 ek. 130 
þús. 3ja dyra. Yfirt. á láni 430 þús + 100 
þús. út. S. 659 6634 & 554 6634.

Til sölu Honda Accord 2,0 árg. ‘06 ek. 
59 þús. Mjög fallegur bíll. Eyðir einungir 
8,5 á hundraði. Bíllinn fer á yfirt. sem er 
2.390 þús. Afhendist með fullum tank 
af bensíni. S. 770 6975 Siggi Hansen.

M. Benz C220 sport. Árg. ‘95 ek. 250 
þús. Leður, fjarstart o.fl. v. 550 þús. 
Möguleg skipti á mótorhjóli eða fjór-
hjóli. S. 699 6735.

Til sölu. Ford Escort árg. ‘97. ek. 137 
þús. Vélin ek. 50 þús. Ný tímareim, 
kúpling og margt fl. Sk. ‘09. S. 840 
7796.

Ford Focus árg. ‘03 Góður bíll á topp 
verði. S. 868 2195.

 0-250 þús.

Sparibaukur! Nissa Almera 1997. 
Verðhugm. 150000 eða tilboð. Hafið 
samband við Magnús í s. 866 0788.

SÓmi 599 til sölu 2006 árg bátur sem 
hentar vel í alskins sportveiðar upl í 
sima 8608066

Turbo disel á 250 þ.
Musso árg. 98 2.9 TDi ek. 144 þ. 
Ssk., nýsk. ‘09, dráttarkrókur, góð 
heilsársdekk, CD, rafm. í rúðum ofl. 
Nýsmurður. Ásett v. 490 þ. TILBOÐ 250 
þ. S. 841 8955.

Til sölu Toyota Corolla 1300. 96. ek. 
153.000. og Nissan Primera 96. ek. 
150.000. Þarfnast báðir smá viðgerða. 
Uppl. í s. 699 4009.

Renault Megané RT Classic ‘97, sjálfsk, 
ný skoðaður. Ek. 126 þús. Bíll í topp-
standi! Verð 160.000. S. 664-0615.

Hyundai Elantra station sjálfsk. ‘97 
ekinn 142þ Góður bíll. kr 150þ S:669-
9798

Daihatshu Cuore árg. ‘00 ek. 48 þ. 
Sparneytinn, 3 cyl. 5 d. 5g. VVt S. 693 
0130.

 250-499 þús.

FORD FIESTA árg. 2002 ek. 96.000 
1.6 beinsk. nýsk. ‘09 V. 550 þ. Sími 
846 4277.

Honda CRV árg 1998 til sölu. Vel 
með farinn og í toppstandi. Ekinn 
202.000km. Skoðaður 09. Sjálfskiptur. 
Sumar og vetrardekk. Smurbók frá upp-
hafi. Er að selja vegna flutninga. Verð 
450.000.- S. 864 5209.

Toyota Yaris árg. 2000 til sölu. Ekinn 
165þ. Næsta skoðun ágúst ‘09. Nýleg 
heilsársdekk. áhv. 210þ. Verð 400þ. 
Nánari uppl. í síma 891 9188.

200þ út rest áhv lán Hyundai coupe 
‘98 Einstakt eint. Ek.100þ vetrard á 
felgum,leður,mp3CD.nýskoðaður 
S:8490377

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 390 þús. og 
möguleiki raðgreiðslum. Uppl. gefur 
Ásgeir í s. 897 7800.

Kia Carnival - Frábær fjölskyldu-
bíll. Ekinn113þ. km. Litur D.grænn. 
Nýskráður 2003. 7 sæta, rafmagn í 
rúðum, mjög rúmgóður, krókur, sjálf-
skiptur, framhjóladrifinn, rafmagn í 
rúðum, topplúga, rennihurðir á hliðum. 
4 glæný heilsársdekk fylgja. Í góðu 
standi og nýyfirfarinn. VERÐ 400þ.kr. 
Hafið samband í Auði s. 899 7299.

Bens 250D ‘95 til sölu, ekinn 444 
þús. Sjálfskiptur. Ásett verð 420.000. 
Upplýsingar 431 2622 Eyðsla 8-9 l

Til sölu Opel Astra Station ‘00 ek. 170 
þús. nýsk. V. 260 þús. S. 848 5280.

Opel Astra árg. ‘02 ek. 85 þús. Uppl. í s. 
557 7583 & 869 1057 & 895 9401.

 500-999 þús.

Audi A4 árg. ‘99, ek. 71 þús, beinskipt-
ur. 17“álfelgur, nýsk. Ásett verð 800 
þús. Uppl. í s. 664 7799.

 1-2 milljónir

YFIRTAKA á Pajero Sport 2002, flottur 
bíll í toppstandi. Uppl. í s. 693 2486.

Toyota Aygo árg. ‘07 bsk. Dökkgr. 5 
dyra, ek. 5þ. Frítt í bílastæði í Rvk. Ný 
vetrardekk fylgja. 490þ. út og yfirtaka 
á láni. afb. 34þ. á mán. m/tryggingum. 
S. 898 4497.

Eðalbenz til sölu, gengur á matarolíu, 
Benz 300 SD, 1979 í góðu standi, fæst 
á 1,2 m. uppl. í s. 899 0410

Hyundai Trajet 7 manna. Ek. 70.þ. Árg. 
‘04. Fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl. í s. 
863 5349 / 893 5349

Toyota Yaris árg. 2006. Ekinn 36.000 
km. 1300 vél. 5 dyra beinskiptur og 
sparneytinn bíll. Yfirtaka á láni 1.520 
þús. Uppl. s: 895-6754 Ester

Corolla ‘06 ek. 60 þ., ssk. Fæst gegn 
yfirtöku, afb. 31 þ./mán. Uppl. í s. 
821 7837.

Óska eftir að kaupa traktorsgröfu. 
s.8619350

Subaru Legacy gl,’04 sj, 95.xxx km. verð 
1850, áhl. 800, vel farinn sumar og 
vetrardekk, Jóhann 8989555

Skoda Superb 2004 ek 61þ . Fæst gegn 
yfirtöku láns 1500þ afb 44þ S:669-
9798

 2 milljónir +

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

Til sölu Saab ‘93 Vector Sport ek. 
46 milur árg. ‘03. 210 hp. Tilboð. 
Upplýsingar í s. 899 4208.

BMW 545/’04 ek. 60þ., SMG, M5 19“, 
shadowline ofl. Glæsilegur bíll. Engin 
skipti. Nýskoðaður hjá B&L. S. 858 
6709.

Fæst á Yfirtöku láns
Lexus is 250 árg. 08/’07 ek. 10 þ. 
Einn með öllu, glæsilegur bill. Lán 4,7. 
Afborganir 75þ. Listaverð 5,6. Uppl. í s. 
698 4945.

Glæsilegur Nizzan Murano ‘05. ek. 69 
þ. Flottur & þægilegur bíll m/öllu, reyk-
laus. Listav. 4.9 m. fæst á 3.590m. S. 
699 4755.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl allt að 200 þús. Uppl. í 
s. 616 2029.

Óska eftir MMC L300 4x4, helst diesel. 
S. 868 1451.

Óska eftir góðum smábíl ekki eldri 
en 2002, 5-600 þús stgr. Uppl í síma 
898-2286

Ódýr bíll óskast á ca. 50- 200 þ. verður 
að vera sk. ‘09. Einnig Renault Kangoo 
600-900 þ. eða sambærilegur vinnúbíll. 
Uppl. sendist á aevargisl@simnet.is

Óska eftir ódýrum bíl frá 15-50 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707

 Jeppar

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.

MMC Pajero árg. ‘03 GLS 3.2 diesel, 
ssk. Toppeintak. Álfelgur. Ek. 127 þ. 
Möguleg skipti á ód. Áhv. 2.1 mil. V. 3.3 
mil. S. 698 7040.

Flottur LC120 til sölu 2004árg 7 manna 
ek 160þ 38“breyttur af Arctic trucks, Bíll 
í topplagi Yfirtaka á myntk,láni, uppl í s 
8488893 og skrugga@hotmail.com

Nissan Patrol Gr 8/’00 diesel ssk. Mjög 
gott eintak. Ek. 133þ. V. 1.880þ. áhv. 
lán. Toppþjónustaður bíll. S. 864 8338.

Til sölu Nissan Double Cab nýskráður 
10.10.2000. Bílinn er breyttur fyrir 35“ 
ekinn 119.000 nýskoðaður ‘09, álfelgur, 
filmur, krókur, með bílnum fylgir pall-
hús í sama lit og bíllinn, flottur bíll. Verð 
1390 eða 1090 staðgreitt. Ath skipti á 
ódýrari bílum. Uppl. í síma 615 1556.

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.

 2990ÞÚS HÁLF MILLJÓN Í AFSLÁTT!!! 
ÁSETT VERÐ 3490ÞÚS,TILBOÐSVERÐ 
2990ÞÚS STAÐGREITT. FORD F-150 
5,4TRITON.DES 05.ÉK.29ÞÚS.EINN 
MEÐ ÖLLU.LOK Á PALLI OG FL.UPPL Í 
8950288

Audi A8 3,7V8 Quattro. ekinn tæp 
200þús. ssk.loftkæling, leður osfrv. 
fæst á 750Þús. vegna flutnings úr landi. 
Upplýsinagar hjá Garðari í 8404956.

2.-3. herb íbúð á jarðhæð til leigu í 
Hfj. Laus strax. Verð 120.000 kr, inni-
falið hússj. og hiti. Leigist í 6 mán. 
846-3690

 Fornbílar

Ford Custom 500 árg 1966,þarfnast 
uppgerðar,gott efni,verð 450 þús,sími 
8988829

 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.

 Sendibílar

Til sölu M. Benz Atego 1228 árg. 2000 
ekinn 325.000. Uppl. í síma 892 3060.
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Húsgögn forfeðranna
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Fornmunir á fl óamarkaði
● INNLIT

Iðnaðarhúsnæði breytt 
í notalegt heimili



● Forsíðumynd: Örlygur Hnefill Örlygsson tók mynd 
á heimili Önnu Ragnarsdóttur Útgáfufélag: 365 
miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 
Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is, Emilía 
Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is, Hrefna Sigurjóns-
dóttir hrefna@frettabladid.is Auglýsingar: Hlynur Þór 
Steingrímsson s. 517 5439 Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 

 HEIMILISHALD 
 KLARA KRISTÍN ARNDAL

Í 
mörg ár hefði mátt líkja mér við Monicu Geller í Friends. Öll mín 
unglingsár og vel fram yfir tvítugsaldurinn var allt í röð og reglu 
hjá mér. Á menntaskólaárunum fór ég aldrei að sofa án þess að 
vera búin að læra heima, leggja föt morgundagsins á stólbakið og 

pakka réttum bókum ofan í skólatösku. Á þessum tíma hljóp ég líka úti 
og borðaði ekki nammi, en það er önnur saga. 

Eftir að ég flutti að heiman þreif ég baðherbergið með tannbursta, 
skildi aldrei eftir uppvask, raðaði bókum í hillur eftir stærð og bjó allt-
af um. Á einhverjum tímapunkti tók ég að breytast. Sumir hefðu sagt 
til hins betra, en ég er ekki viss. Lífið var einfaldara á þessum árum. 
Hugurinn var skýr enda samviskan tandurhrein. Ég sakna þessa tíma-

bils lífs míns. Sakna þessa járnaga sem ég 
hafði, sérstaklega þegar kemur að heimilis-
verkunum. Mér leiðist að vera með samvisku-
bit yfir að ryksuga ekki oftar, að vaska ekki 
upp í nokkra daga, að nenna ekki að setja í vél 
og að kaupa sandpappír, grunn og hvíta lakk-
málningu og gera svo aldrei upp hliðarborðið 
í stofunni. Kannski er ein af ástæðum þess að 
ég hef breyst sú að í dag er miklu meira að 
gera hjá mér. Dagarnir virðast oft of stuttir 
til að komast yfir allt það sem þarf að gera. 
Það er líka möguleiki að mínar áherslur hafi 
breyst með tímanum og að smáatriði eins og 

umbúið rúm, gljáandi hrein gólf og fyrir fram ákveðinn klæðnaður 
skipti mig ekki eins miklu máli og áður.

Þó svo að ég hafi enn ekki fundið leið til að hrista af mér samvisku-
bitið yfir öllu því sem mér finnst ég þurfa að gera er löngunin til að 
eyða tímanum í annað en tiltekt orðin yfirsterkari. Að hitta vini og 
vandamenn, leggjast í sófann eftir langan vinnudag, fara á kaffihús 
eða leika við barnið mitt skiptir mig meira máli í dag. 

Ef hún Monica vissi að ég tók fram ryksuguna fyrir tveimur vikum og 
er enn ekki farin að ryksuga vildi hún eflaust ekki þekkja mig í dag.

Samviskubitið ryksugað

Þó svo að ég hafi enn 
ekki fundið leið til að 
hrista af mér sam-
viskubitið yfir öllu sem 
mér finnst ég þurfa að 
gera er löngunin til að 
eyða tímanum í annað 
en tiltekt orðin 
yfirsterkari.

Hannyrðakonan Þórdís Jónsdóttir 
á ekki langt að sækja að vera flink 
í höndunum en báðir afar hennar 
voru smiðir og ömmurnar miklar 
saumakonur. Hún erfði borðstofu-
húsgögn og skenk sem móðurafi 
hennar og -amma gerðu í samein-
ingu og heldur að vonum mikið 
upp á þau. 

„Afi smíðaði borðið, stólana og 
skenkinn en amma saumaði kross-
saums-munstur í sessurnar og 
voru þetta sparihúsgögn þeirra. 
Þegar ég flutti í húsið mitt sá 
amma strax fyrir sér að húsgögn-
in gætu vel átt heima hjá mér og 
bauð mér að eiga þau þegar hún 

þyrfti ekki lengur á þeim að halda. 
Við fjölskyldan notum húsgögnin 
mikið og er þetta okkar aðal-
matarborð,“ segir Þór-
dís. 

Hún segist þó vera 
búin að festa mynstr-
ið vel á filmu svo hún 
geti endurgert það ef 
það skyldi slitna. Þór-
dís ætti ekki að eiga í 
nokkrum vandræð-
um með það því 
sjálf handbróderar 
hún púða. „Ég er mikið að vinna 
með flatsaum en hef þó líka saum-
að krosssaum,“ segir Þórdís, sem 

eignar ömmu sinni alfarið sauma-
áhuga sinn.

Fleiri virðast þó hafa erft hand-
verksgenið í fjölskyldunni því 

tvær systur 
Þórdísar starfa 

einnig sem lista-
konur. Fyrir ofan 

skenkinn er einmitt 
mynd eftir Maríu 
systur Þórdísar, en 
hún er að sögn Þór-

dísar hugfangin af 
íslenskri náttúru. 

„Hún málar íslensku fjöllin en 
auk þess hafa konur og blóm verið 
henni hugleikin.“ - ve

Listileg samvinna
● Þórdís Jónsdóttir notar óspart húsgögn sem afi hennar og amma gerðu í sameiningu.

Afi Þórdísar smíðaði borðstofuhúsgögnin en amma hennar saumaði sessurnar. Fyrir ofan skenkinn er mynd eftir Maríu 

Jónsdóttur, systur Þórdísar, og vinstra megin við skenkinn má sjá handbróderaða púða eftir Þórdísi. MYND/HEIDA.IS
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Ævintýraleg útsala 

 70 %
 50 %

NÝTT
 50 %

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  s ími :  522 7860 /  mánudaga til föstudaga 11:00 til 19:00 /  laugardaga 10:00 til 18:00 /  sunnudaga 12:00 til 18:00

TANIMBAR skrifborð og stóll á tilboði

TANIMBAR skrifborð 554657

áður 39.900,-

nú 29.900,-

TANIMBAR stóll 554664

áður 19.900,-

nú 14.900,-

TANIMBAR 
bókaskápur
553308

áður 34.900,-
nú 

24.900,-

TANIMBAR 
CD hirsla 
553315

áður 9.990,- 
nú 

6.990,-

SIENNA borðlampi 000248
áður 4.990,- 

nú3.740,-

ORIENTAL dúkrenningur 
566247

áður 3.290,- 

nú990,-

TRISTAN borðlampi 000217
áður 9.990,- 

nú7.420,-

TULIP kertablóm, 6 stk 
558709

áður 590,- 

nú295,-

GOLD DISC púði 563444
áður 2.490,- 

nú1.490,-

Herbergisilmur, margir ilmir 
561419

verð590,-

PATCH NAT púði 563406
áður 2.490,- 

nú1.490,-

ONION GRASS strá 562256
áður 790,- 

nú395,-

 25%
 40 %

 25%
 40 %
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Ískalt íslenskt vatn 
- hvenær sem er

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Kr. 239.000 stgr.

Hvernig væri að geyma góða 
hluti í hundskjafti?  
Hefur þig alltaf dreymt um að eiga hund sem sækir blaðið fyrir þig 
á morgnana? Þessi skemmtilega hilla frá mexíkóska hönnunarhópn-
um NEL geltir reyndar ekki og hreyfir sig ekki úr stað en hún lítur út 
eins og hundur og getur geymt hvort sem er nýjasta dagblaðið eða 
bókina sem þú ert að lesa í kjaftinum. Hillan er hluti af línu sem kall-
ast Pack of dogs og í boði eru nokkrar mis-
munandi mublur sem minna á hunda 
í alls kyns stellingum. Þær heita eftir 
þekktum mexíkóskum glímuköpp-
um og nýtast sem hillur, 
blaðagrindur, kaffi-
borð eða stólar. Allar 
nánari upplýsingar 
má nálgast á slóðinni 
http://www.nel.com.
mx/nel/splash.htm

Anna og Ásgeir höfðu ætlað að 
minnka við sig og fengu hug-
myndina þegar dóttir þeirra, sem 
rekur hárgreiðslustofu í hús-
inu og átti rýmið, auglýsti það til 
sölu.

„Hér hafa verið tannlækna-
stofur og lögfræðiskrifstofa og 
síðast var hér líkamsræktarstöð 
áður en við fluttum inn,“ útskýrir 
Anna en húsnæðið var algerlega 
opið rými fyrir utan tvær burðar-
súlur. 

Anna og Ásgeir hönnuðu sjálf 
innra skipulag íbúðarinnar kring-
um súlurnar og gluggana en íbúð-
in er um 147 fermetrar. „Ég teikn-
aði þetta bara upp í excel-skjali 
og málsetti og þannig fór það 
til smiða og rafvirkja,“ útskýrir 
Anna. „Ég hannaði allar innrétt-
ingar sjálf og fékk trésmiði hér á 
staðnum til að smíða fyrir mig.“  

Íbúðin var hólfuð niður með 
gifsveggjum en Anna segir þau 
hafa lagt áherslu á flæði í rýminu, 
að það yrði praktískt og þægilegt 
í þrifum. Íbúðin er því öll flísa-
lögð og eldhús, borðstofa og stofa 
eru eitt sameiginlegt rými. „Ég er 
komin á sextugsaldurinn og þetta 
er trúlega síðasta íbúðin sem ég 
bý í áður en ég fer á elliheimilið,“ 
segir Anna hlæjandi.

Innbúið keyptu þau nýtt og 
tóku í það einn eftirmiðdag í hús-
gagnaversluninni Öndvegi í Síðu-
múla. Framkvæmdir við íbúðina 
gengu líka hratt fyrir sig en byrj-
að var að rífa út úr húsinu í mars 
2007 og þremur mánuðum síðar 
voru þau flutt inn. „Við vorum 
búin að selja ofan af okkur svo 
það var pressa að klára og unnið 
nótt og dag kringum páskana með 
góðum mönnum. Við notuðum 
svo kosningadaginn 12. maí til að 

flytja inn og hér var haldið inn-
flutningspartí á kosninganótt,“ 
segir Anna, sem er hæstánægð 
með íbúðina. 

Hún segir sambúðina við ná-
grannana ganga vel en það eru 
skrifstofur og hárgreiðslustofa. 

Þau eru því ein í húsinu á kvöldin. 
„Okkur líður mjög vel hérna og 
hér er gott næði. Svefnherbergin 
liggja út í portið svo það er ekki 
einu sinni fuglasöngurinn til að 
halda fyrir manni vöku á morgn-
ana.“ - rat

Íbúðin hefur þjónað 
fjölbreyttu hlutverki
● Hjónin Anna Ragnarsdóttir og Ásgeir Kristjánsson innréttuðu íbúð í iðnaðarhúsnæði á 
Húsavík. Innréttingar íbúðarinnar voru hannaðar af Önnu sjálfri og smíðaðar á Húsavík.

Uppáhaldsstaður Önnu er við eldavélina. Þaðan hefur hún útsýni yfir skrúðgarð og upp í Húsavíkurfjall.  Allar innréttingar hann-

aði Anna sjálf og lét smíða á Húsavík. MYND/ÖRLYGUR

Anna litla Rakel var í pössun hjá ömmu sinni og nöfnu þegar ljósmyndara bar að 

garði. 

Eldhúsið, borðstofan og stofan eru eitt sameiginlegt rými. Anna og Ásgeir keyptu 

sér nýtt innbú einn eftirmiðdaginn, allt á einum stað, en nýttu gömlu búslóðina í 

sumarbústaðinn.
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Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is

TV-skenkur m/ljósi
Fáanlegur í svörtu og hvítu háglans.
Stærð: 180cmX50cmXH:46cm

Verð áður: 68.000,-

-30%
VERÐ NÚ: 47.600,-

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,-

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,-

Veggsamstæða 
f/sjónvarp

Hnota
Stærð: 243cmX56cmXH:156cm 

Verð áður: 145.000,- 

-20%
VERÐ NÚ: 116.000,-

ÚTSALAN ER HAFIN
Palma leðurrsóffasettt

20-70% AFSLÁTTUR



● heimili&hönnun

Bak við flóamarkaðinn fræga við 
Porte de Clignancourt í St. Ouen, 
rétt fyrir utan norðurmörk Parísar, 
er hverfi með hundruðum fornsala 
þar sem má finna allt milli himins 
og jarðar til að fegra heimilið.

Þar er til dæmis hægt að finna 
gömul húsgögn með sál. Eldhús-
áhöld, svo sem dollur og bauka 
undir kaffi, hveiti eða pasta. Til-
komumikla spegla með fallegum 

trérömmum sem sjálfsagt hafa 
verið fyrir ofan arin á einhverjum 
herragarðinum. Silfurkertastjaka 
með einum og upp í óteljandi arma. 
Fyrir utan húsbúnað er svo hægt að 
finna skartgripi og föt, bækur og 
leikföng.

Heimsókn í antíkhverfið er eins 
og ferð í annan heim þar sem tím-
inn stendur kyrr. Þar er hægt að 
ganga í friði og ró um þröngar 

göngugöturnar sem eru í óregluleg-
um hlykkjum. Ómissandi viðkomu-
staður fyrir þá sem leita uppi sjald-
gæfa og frumlega muni. 

Hver sölumaður hefur sína sér-
þekkingu eins og konan sem selur 
postulínsbrúður og hefur gert ára-
tugum saman. Eða sölumaður-
inn sem eingöngu selur silfurmuni 
hvort sem um er að ræða hnífapör 
eða aðra silfurmuni. Því er fjöl-

breyttur varningur á boðstólum. 
Þarna má finna kristalsljósakrón-
ur í öllum stærðum og færu sumar 
vel í hvaða konunglegu húsakynn-
um sem er. Matar- og kaffistell frá 
ýmsum tímum, hvort sem er frá 18. 
öld eða í Art Déco-stíl. Sumir sér-
hæfa sig í vínglösum, aðrir í forn-
bókum og enn aðrir í leirtaui.

Markaðurinn er opinn um helgar 
og á mánudögum en þess á milli 

þvælast 
grúskararnir 

um á mörkuðum eða 
bílskúrssölum til að finna hinn eina 
sanna dýrgrip, sem eigendurnir 
hafa oft enga hugmynd um hversu 
verðmætur er. Það er hins vegar 
nauðsynlegt að prútta því uppsett 
verð er oft hærra en það sem selj-
andinn er tilbúinn að sætta sig við. 
 - beb

Leitin að týnda fjársjóðnum
● Húsgögn, málverk, bækur og borðbúnaður eru meðal þess sem er hægt að finna hjá fornsölunum í borginni St. Ouen.

Í St. Ouen má finna 

kristalsljósakrónur 

í öllum stærðum og  

færu sumar vel í 

hvaða konung-

legu húsakynn-

um sem er.

Á mörkuðum má 

finna gömul hús-

gögn með sál.

Heimsókn í antík-

hverfið er eins og 

ferð í annan heim 

þar sem tíminn 

stendur kyrr.
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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

LAUGARDAGA 11 – 16



● heimili&hönnun

Þ egar rökkva tekur er ráð að finna 
lampa sem gefa notalega og 

þægilega birtu. Þessi sveppalampi 
sem hannaður er af Úlfari Svein-
björnssyni er sniðugur til að skapa 
rómantískt andrúmsloft þegar farið 
er að skyggja.

Úlfar segist hafa byrjað að hanna 
sveppalampann fyrir um sjö árum. 
„Þetta byrjaði þannig að ég gerði 
einn lampa í lag-
inu eins og keilu. 
Svo þróuðust þeir 
smám saman og 
breyttust fljótlega í 
þessa sveppalampa,“ 
útskýrir hann og 
bætir brosandi við að 
þetta form hafi eigin-
lega verið skemmtilegast. Úlfar seg-
ist búa lampana til eftir pöntunum. 
„Ég framleiði þá ekki en það er hins 
vegar alltaf verið að panta einn og 
einn.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.ulli.is. 

Rómantískir 
ljósasveppir

Sveppalamparnir skapa notalegt and-

rúmsloft þegar rökkva tekur á kvöldin.

MYND/SVEINBJÖRN ÚLFARSSON

STANDANDI STÍGVÉL  Skór og yfirhafnir taka mikið pláss og því er oft þröng á þingi í 
forstofunni.  Leðurstígvél passa illa í skóhillur og eiga það til að detta á hliðina. Hægt er að fá 
uppblásna stígvélahólka sem settir eru ofan í upprennd stígvélin og þannig haldast þau upprétt. 
Einnig er hægt að klemma þau saman og jafnvel hengja þau þannig upp. Annað ráð er að setja 
teygju utan um kálfana á stígvélinu og halda þeim þannig saman en gæta þarf þess að ekki 
komi far í leðrið. Ef gott pláss er í forstofunni er hægt að hafa sérstaka körfu eða kassa fyrir stíg-
vélin. Þannig gengur maður að þeim vísum og þau eru ekki fyrir neinum. 

Klukkuhillan er gríðarstór þó svo að hún 

virki örsmá á myndinni.

Þ essi stafræna klukka gerir 
fleira en að tilkynna eiganda 

sínum hvað tímanum líður. Hún er 
nefnilega risastór og til þess gerð að 
geyma hluti í sér.  Klukkuhillan er 73 
sentimetrar á lengd, 36 sentimetrar 
á hæð og 13 sentimetra djúp og inni 
í rauðu stöfunum er hægt að geyma 
geisladiska, DVD-diska eða tölvuleiki. 
Hillan leysir því geymsluvanda sem 
margir eiga við að stríða. Stafræn 
klukka var mjög vinsæl á áttunda 
áratugnum og er þessi hönnun 
skemmtileg og nýstárleg endurkoma 
á henni. Húsgagnið getur poppað 
upp hefðbundna stofu en það er 
klukkuframleiðandinn Anka frá Hong 
Kong sem sem framleiðir hilluna. Sjá 
nánar á www.anka.com.hk.

Stafræn klukka 
og hilla í senn
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Til sölu Nissan Trade H100 árg. ‘00, ek. 
156 þ.km, lítill og lipur minnaprófs bíll í 
góðu lagi. S. 895 8140.

 Hópferðabílar

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

Fyrir skólaaksturinn. 
Hópbifreið til sölu

Mercedes-Benz 412 Sprinter árgerð 
1998 14 sæta hallanleg. Driflæsing, 
ekinn 525 þús. Stórar fram og hliðar-
rúður. Ofnahiti. Nýupptekin vél. Verð kr. 
2.200.000 Nánari upplýsingar: Sigurður 
s: 520 5201. Guðmundur Jónasson hf. 
Borgartúni 34 105 Reykjavík

Fyrir skólaaksturinn. 
Hópbifreið til sölu

Mercedes-Benz O 814 Vario árgerð 
1995 26 sæta hallanleg. Driflæsing, 
ekinn 595 þús. Nýupptekin vél. Íslensk 
yfirbygging. Webasto miðstöð, ofnahiti. 
Verð kr. 2.800.000 Nánari upplýsing-
ar: Sigurður s. 520 5201. Guðmundur 
Jónasson hf. Borgartúni 34 105 
Reykjavík

 Vörubílar

NFP Eurotrailer, árg. 6/2005, dreginn 
140 þús, alveg ódældaður, breiðari 
gerð botnplötu, Upplýsingar í s. 894 
2097og 898 3612

NFP Eurotrailer, árg. 7/2007, ekinn 80þ.
Km,diskabremsur, eingöngu notaður í 
malbiki og unnu efni, eins og nýr, S. 
892 4347 eða 898 3612

Nýr MAN TGS 440- 6x2, með krana og 
sturtupalli, sjálfskiptur, loftpúðar aftan 
og framan (8,5t.), A/C, olíumiðstöð, 
dráttarkrókur, og fl.. Krani : Atlas 240.2E 
með 6 í glussa og 2 handútdrögum, 
2 fjarstýringar,bæði joystick og pianó. 
Pallur með gámalásum að framan og 
loftvör. Gámur ok milli skjólborða. 
Mjög vönduð smíði. Th. Adolfsson ehf. 
S.8983 612

Til sölu Korten gámagrind árg. ‘05 ónot-
uð þriggja öxla á tvöföldum dekkjum, 2 
lyftuhásingar. V. 2.6 m. m/ vsk. Einnig 
6 sóluð dekk st.315/70x22.5 4 stykki 
á felgum. V. 138.600kr m/ vsk. Nánari 
uppl. í s. 897 8331.

Vagnasmiðjan auglýsir:
Eigum á lager grimmsterkar og léttar 
grjótskúffur úr Hardox 450 og Domex 
stáli. Passar á allar gerðir eldri vagna og 
4ra öxla bíla. Almenn járnsmíði og við-
gerðir á öllum vögnum. Setjum slitstál 
innan í allar skúffur. Gæði og gott verð. 
Vagnasmidja.is Eldshöfða 21 R. s. 587 
2200, 898 4500.

Til sölu Volvo FH 16 660 2007 ek. ca. 
50þ. ásamt Langendorf malarvagni og 
frystivagni. Uppl. í s. 892 9673.

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

 Húsbílar

Til sölu M-Bens Húsbíll árg. ‘72 allur 
tekinn upp frá grunni frá dekkjum og 
uppúr sjón er sögu ríkari :) Verð tilboð 
S. 891 7943.

Til sölu Fiat árg. ‘03 ek. 105 þ.km. Vel 
með farinn. Uppl. í s. 893 55131.

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

 Mótorhjól

Kawazaki 250F árg. 2008 lítið sem 
ekkert notað til sölu. uppl. í síma 
:6977248

Til sölu Honda VTX 1800 custom breytt 
árg 2003 með fullt af aukahlutum 
Hrafnhildur 8226340

150 þús út og yfirtaka. Gas Gas Fse 450 
01.08 hvít nr. nýtt hjól. 17 þús. á mán. 
Skipti ath. Uppl. í s. 898 8228.

Til sölu HONDA CBR-1000RR ‘07. Ekið 
1700km. Áhvílandi 1030 þús., afb. 19 
þús. pr. mán. Ásett verð 1390 þús. Inga 
s. 866 6709.

Hayabusa árgþ 2004 á 1290þ.kr. Ek. 
9.000 km! TOPPHJÓL. Fullt af aukahlut-
um. S. 867 1198.

Harley D. Sportster XL 1200 Custom ‘01. 
Hlaðið aukahlutum. Öll skipti skoðuð. 
Sími 770 6090.

KXF 450 árg. ‘08 ek. ca. 20 tíma. Verð 
690 þ. Uppl. í s. 866 0532.

Aprilia RSVR 1000 Factory. árg 2004. 
Ekið 5500 virkilega flott hjól. OZ felg-
ur, Brembo bremsur og Ohlins fjöðr-
unarkerfi. ásett verð 1400þús TILBOÐ 
990þús. Uppl í síma 8963806

Yamaha 250 til sölu ár 2000 ekið 
24 þús.Gott hjól.Verð 270 þús.Upp 
8643084

Honda FMX 650 Supermoto og ferða-
hjól árg ‘07 4500km skoðað ‘10, 750Þ 
S:8258136

Yamaha FJR 1300 árg. ‘05, ek. 15 þús. V. 
1320 þ. Uppl. í s. 898 4848.

HONDA CRF450R ‘07 650 þús!!!! Ný 
keðja+tannhjól. S. 770 8287 á sama 
stað, OPC ‘07 2,7m.

Hvít Suzuki Hyabusa ‘08 til sölu. Ek. 
aðeins 3.500. Hjólið fer á yfirt. á láni 
sem er 1.183 þús. + 400 út. S. 770 
6975 Siggi Hansen.

Honda VTX 1300. Ýmsir aukahlutir. V. 
1,2 milj. Skipti mögulega á bíl. S. 868 
0722.

Til sölu TM 250mx 2 stroke krossari, 
árg. ‘06 með öhlins dempurum að 
framan og aftan. Allar nánar uppl. í s. 
861 7394.

 Fjórhjól

Suzuki King Quad 700 til sölu. ‘06 
spil. hlífðarplötur, stærri dekk. Verð 
930.000. S. 8967301

Honda árg ‘07 450 TRX 2WD lítið ek. 
í toppstandi. Fæst á yfirtöku 800 þ. S. 
892 6993.

Til sölu Can Am Renegade 800, árgerð 
2008. Verð 1.500.000. Upplýsingar í 
síma 6598757.

Til sölu 2 stk. Polaris Sportsman 800 
götuskr. Hiti í handföngum, álfelgur, 
spil ofl. Lítið ek. Uppl. í s. 898 7779.

Polaris Outlaw ‘06 áhv. 550 þ. Tilboð 
óskast. Uppl. í s. 694 9663 & 696 
4309.

 Hjólhýsi

Til sölu Dethleffs Kojuhús árg. ‘06 lítið 
notað. Verð 2.9 m. áhv. 1.7 m. Uppl. í 
s. 897 8331.

Fendt Diamat VIP 620 árg 07. Glæsilegt 
lúxushús hlaðið aukabúnaði, markisa 5 
metra, sólarsella 135W, auka rafgeym-
ir, 17“flatsjónvarp m/DVD, grjótgrind, 
bakkmyndavél, loftræsting (hiti og kæl-
ing) ofl, ofl. Lítið notað. Listaverð 4,5. 
Fæst á 3,9.áhvílandi 3,5. Uppl í síma 
8652200.

HOBBY 495UK KOJUHÚS...LÆKKAÐ 
VERÐ... Árg. 2005 vel með farið og 
skemmtilegt fjölskylduhús sem er létt 
og þægilegt viðureignar...VERÐ 1850Þ.
KR....ÁHV.1450Þ.KR. UPPL. Í S. 699 
6580.

300 þús. + Yfirtaka
Delta 4400 TKM árg. ‘06 5-6 manna, 
kojur, stórt fortjald fylgir. Gott lán. 
Skoða öll skipti. Uppl. í s. 866 9799.

 Fellihýsi

Fellihýsi. Óska eftir fellihýsi á allt að 
500.000 krónur 8-10 fet, sem best 
útbúið. Vinsamlega sendið myndir og 
upplýsingar á netfangið heikir@sim-
net.is

Fleetwood Laramie árg. ‘04. Lítið notað 
og mjög vel með farið. 10 feta með 
geymlslukassa, skyggni og Truma mið-
stöð. S. 693 2900

Til sölu ýmsir hlutir úr Viking fellihýsi. 
Segldúkar (klæðning), borð, sófapullur, 
vaskur, vatnstankur, eldavél, trappa o.fl. 
S. 617 5312.

 Tjaldvagnar

Camp Let Concorde tjaldvagn til sölu, 
fallegur og vel með farinn árgerð ‘92. 
V.215þús. Uppl. í s. 892 8353.

 Vinnuvélar

Til sölu Mercedes Benz Actros 2650. 
Árg. ‘06. Ek. 67 þ.km. Ssk., olíumiðstöð, 
retarder, glussakerfi ofl. Uppl. í s. 897 
7007.

JCB 4 traktorsgrafa, árg. 11/2007, ekinn 
180 klst., eins og ný. Snjóplógur og 
tiltskófla einnig til sölu. Skipti möguleg. 
S. 894 2097

Til Sölu
Scania 124-420 árg 2000. Ekinn 
233.000. km Einnig Eurotrailer mal-
arvagn 3ja öxla. Upplýsingar í síma 
660 8500.

 Bátar

Campion Explorer 602cc með vagni. 
Nýr og ónotaður. Settur upp fyrir 
Mercury Optimax. Mjög vel búinn 
sportbátur. S 7702050

Campion Allante 485. 40hp Evinrude 
og vagn. Frábær 16 feta sportbátur. S 
7702050

Til sölu nýr BAYLINER 175 með 130 hp 
3.0 Mercruiser vél. Uppl. í s. 894 0632.

Yfirbyggður sportbátur MV Marin 5.4m 
9o hp Suzuky utanb. mótor og vagn. 
Árg 2006. Uppl. s. 8926252

Sómi 800 með fullt haf-
færi til sölu

Vél Volvo Penta 230 hö (árg 2003)Radar, 
sjálfstýring, GPS, Plotter, Dýptamælir, 
Gúmmíbátur, örbylgjuofn, kaffikanna, 
STK staðsettningartæki, 7 kör í lest. Verð 
3.6 m. Uppl í síma 893-6404

Zodiack (Quick Silver) til sölu Bátur af 
gerð Quick Silver 4,30 M 8 manna með 
30 Ha Mercury mótor. Lítið notað árg. 
2002 ganghraði 25 sm. Verð 350 þús. 
Uppl. email hordure@sjopostur.is og 
hordure@gmail.com

 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

 Hreingerningar

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

Felli tré, þeki, hellulegg, slæ, snyrti 
runna, útvega mold og fleiri garðverk. 
Halldór Garðyrkjumaður - Sími 698 
1215.

HAUSTKLIPPINGAR. Klippum runna og 
fellum tré. Hofsvík ehf. S. 699 8509.

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 

>> Ísblástur er ný aðferð á Íslandi við ýmsa hreinsun
>> Notaður er þurrís sem gufar upp
>> Minni þrif – mikil afköst

>> Sjá nánar á: www.isblastur.is
>> Sími: 567 2819

Ísblástur er málið!

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

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

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

 Bókhald

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

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

 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.

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

 Búslóðaflutningar

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

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

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir 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

Steinsögun, kjarnaborun, 
múrbrot.

Upplýsingar í síma 692 3237.

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.

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

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

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

Alhliða endurbætur og viðhald húsa, 
viðgerðir og viðbætur. Vönduð vinna. 
Tilboð eða tímavinna, uppl. í s. 894 
2523.

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

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Uppl. í s. 866 3175.

Sjálfstæður laghentur
Getur bætt við sig vekefnum. Ýmislegt 
kemur til greina. Parket - flísalagnir 
- uppsettnig á milliveggjum - kerfis-
loftum -innréttingum - lagfæringar og 
viðgerðir af ýmsum toga - ofl. Uppl. í 
s. 866 0601.

 Tölvur

Ódýr tölvuhjálp! Tökum að okkur alla 
tölvu vinnu. Ekkert gjald ef lausn finnst 
ekki. Gunnlaugur, s. 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.

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.

- Símaspá - Spái í Tarot, ræð drauma og 
fleira. Elísabet 663 0813.

 Til sölu

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

Eins árs gamalt sófasett 3+1+1, í full-
komnu ástandi til sölu. S. 863 0061, 
Alzes

Skrifborð og annar húsbúnaður til sölu 
vegna flutnings Öryggismiðstöðvarinnar. 
Til sýnis í Borgartúni 31, mán. og þri. á 
milli kl. 12 og 14. Hagstætt verð og 
mjög vel útlítandi.

Stórglæsileg ný netverslun. Málverk og 
Skart á góðu verði. Endilega kíkið hild-
urko.com/shop

Til sölu nýlegur hornsófi frá IKEA, sem 
breyta má í svefnsófa. Á sama stað 
furuskrifborð og -glerskápur fyrir hljóm-
tæki. S. 848 2512.

Lítil kjötsög nánast ónotuð. Á sama 
stað óskast Nizzan Terrano til niðurrifs 
eða uppgerðar helst dísel eða Isusu 
Crew Cap dísel. Svör berist til smaar@
frett.is merkt SÓÞ.

Ýmsir munir til sölu t.d. standlampi, 
borðstofuskápur og ýmsir lífsmunir. S. 
695 2161 & 557 3571 e. kl. 17.

 Gefins

Gram kæliskápur, hæð 135 cm., fæst 
gegn greiðslu auglýsingar. Uppl. í s. 
868 1197

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

 Óskast keypt

Óska eftir 20 feta geymslugámi. S. 
843 9729.

 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

Orgel til sölu. Emil Miller 1940. Uppgert, 
yfirfarið af fagm. Uppl. í s. 896 4111.

Til sölu lítið notað Roland-RD170 píanó 
með vigtuðum nótum. Verð 90 þ. m. 
standi. S. 662 2996.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Óska e/ fartölvu verður að vera í góðu 
lagi á verðb. 20-30 þ. S. 864 1944, 
Steinunn.

 Bækur

Vantar snyrilegan 20 feta kaffi eða skrif-
stofugám. S. 692 8027 eða 660 6150.

 Til bygginga

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

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföldun, 
byggingakrani og traktorsgrafa. S. 865 
2954.

Vinnuskúr til sölu. ca 8 fm með raf-
magnstöflu. góður skúr. Uppl. í síma 
864 3560.

 Verslun

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Nánari uppl. í síma 697 8928, Sigríður.

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.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
18/8, 15/9, 13/10. Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 18/8, 6/10. 
Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 
start 23/9, Level IV: 10 weeks; sat/
sun 10-11:30 start: 27/9. Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

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 endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

SÍÐASTA EINTAKIÐ !!! Hvítt leðurlíki. 
Verð 55þús. Frí heimsending. Uppl. í 
síma 8410265.

Concorde Marianne sófas. + borð. 
Alklætt með ekta leðri, grind & sófab. 
úr gegnheilli eik. Nýlegt / lítið notað. 
Fæst á 450 þ. Kostar nýtt 550þ. S. 
892 1024.

Óska eftir að fá að kaupa fataskápa, 
sófa, hillur, glerskápa. og kommóðu. 
Uppl. sendist á hp3389@hotmail.com 
ásamt mynd. S. 660 6224.

Borðstofuborð-dökkt eikarborð til sölu, 
12 manna borð og vel með farið. Fleiri 
upplýsingar í síma 893-6620.

Árs gamalt hjónarúm með rafmagni og 
nuddi. Keypt hjá Svefn og heilsu. Kostar 
nú 520 þús. fæst á aðeins 250 þús. S. 
844 0293.

Til sölu borðstofuborð og 6 stólar, sófi 
3+1+1, skenkur, skápur, hilla á hjólum 
og sófaborð. Allt í Krisjuberjavið. S. 
696 0075.

 Heimilistæki

Gaseldavél til sölu, 3 hellur og ofn, 
ónotuð. Var keypt í Olísbúðinni. Selst á 
hálfvirði. S. 896 4111.

 Barnavörur

Emmaljunga tvíbura/systkinakerruvagn 
til sölu (Twin City Cross). Eins og ný. 
Verð kr. 45.000,- Upplýsingar í síma 
695 4835.

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Írskir Setter strákar
Erum tveir stákar á lausu heilsufars-
skoðaðir með ættbók HRFI. Foreldrar 
mjaðma og augnskoðaðir. Móðir með 1 
eink. á sýningu og í veiði. Nánari uppl. 
660 1926 mosabard@simnet.is

Til sölu
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Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin

Alaskan Husky hvolpar til sölu, 3 tíkur 
og 1 hundur. uppl. í S:770-5859 Birgir

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

Pommeranian hvolpar til sölu, sann-
gjarnt verð. Uppl. í s. 849 9204.

 Ýmislegt

 Gisting

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

 Byssur

Til sölu Benelli crio sport, ónotuð. 
Selst á hagstæðu verði gegn staðgr. 
695 7819

 Fyrir veiðimenn

GÓÐIR MAÐKAR Laxa og Silungs - 
S:695-2572

Stórir og sprækir Laxamaðkar á 50 kr. 
- Uppl. í s. 553 8077.

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

 Hestamennska

Tek í tamningu og þjálfun á Selfossi. 
Verð 35 þús. án járningu og 40 þús. 
með járningu. Uppl. í s. 841 9494.

Til sölu 8 hesta hús að Heimsenda. Vel 
byggt og gott hús með haughúsi undir 
stíum. Uppl. í síma 695-9199 Verð 
11.900.000

 Ýmislegt

Til sölu, 12ft snókerborð. Mjög góðu 
ástandi. verð 400þ. 8635050

 Húsnæði í boði

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

Björt og falleg 3hb íbúð í Hlíðunum til 
leigu. 2 svefnhb. Miðsvæðis, nýuppgert. 
Laus 25 ágúst. 140þ. S: 895-6326

Einbýlishús til leigu í Gautaborg! Byggt 
2006, 177fm, 4 herb, stór bílskúr og 
stór pallur með heitum potti. Rólegt 
hverfi, frábært útsýni. Leiga 14.200 kr 
sænskar. Í eigu Íslendinga. Uppl. í s. 
864-8181.

Íbúð- Arnarnesi 

Garðabæ
Falleg 2 herb. íbúð ca. 75 fm við 
sjávarsíðuna. Sérinngangur og 

bílastæði. Húsbúnaður, rafmagn 
og hiti innifalið. Leigist róleg-

um, reyklausum og reglusömum 
einstaklingi eða pari (barn-

lausu). Gæludýr bönnuð. Verð 
120 þ. á mán. Laus strax!
S. 867 4822 & 554 5545.

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.

Herbergi til leigu á svæði 110 Rvk. Uppl. 
í síma 896 6551.

Fjölnisvegur 101 4 herbergja hæð og 
ris. Uppl. Arnar 615 4448.

Sumarhús Mosfellsdal 60 ferm. leigu-
tími amk. 6 mán. Uppl. Arnar 615 
4448.

86fm íbúð til leigu á Hagamel, laus 
1.sept. Uppl. í s. 694 8079, tomdis@
simnet.is

HERBERGI með wc laust 1. sept á 
rólegum stað í Kópavogi, sérinngangur. 
Uppl. í síma 696 2193.

Einbýlishús í Vesturlandi til leigu með 
húsgögnum, hestabeit getur fylgt. Uppl. 
í s. 893 2217 milli kl. 17-19.

Free rent in august
Grand opening special. Long term 
rent guesthouse. Tel. 824 4530.

Frítt í ágúst
Langtímaleiga á gistiheimili. Uppl. í 
s. 824 4530.

Hafnafjörður
90 fm 3 herb. íbúð til leigu með húsg. 
frá og með 1 sep. Leiga kr. 150 þ. á 
mán., allt innifalið. 6 mán fyrirframm. 
Uppl. í s. 898 1492 eftir hádegi.

Falleg og björt 4 herb. íbúð í miðbæ 
Hafnarfjarðar til leigu. Sérhæð með 
sérinngangi. Sími 693 9480.

Til leigu frá 1 okt. - 1 mai. 100 fm 3 
herb. íbúð við Laugaveg. Stórar svalir 
í suður og bílatæði. Fullbúin húsg., 
verð 150þ. m/ hússj. & hita. Uppl. í s. 
566 6290.

Til leigu 107 fm 3ja herbergja íbúð á 
svæði 203 með aðgang að bílskýli. 
Leiguverð 145 þ. á mán. + rafmagn og 
hiti. Uppl. í s. 699 5552.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Hraunbæ. 
Leiga 118þ. Trygg. 354þ. Laus. S. 898 
3420.

3 herb. íbúð í Hfj, 85 fm, aðeins 
reyklausir. 130 þ. á mán. Uppl. í s. 
845 1042.

Til leigu 4ra herb. raðhús í Hraunbæ. 
Leiga 175þ. Trygg.525þ. Laust. 
S:8983420

4 Herb. Íbúð 84 fm til leigu á 
Hjarðarhaga í 107. 169 þús. á mán. 
Laus strax. mjög hentug fyrir fjölskyldu-
fólk eða háskólanema S. 690 2814

Herbergi til leigu í 101. Aðgangur að 
eldhúsi, baði, þvottavél og þurrkara. 
Þráðlaust internet. Verð 55.000 á mán. 
Uppl. í síma 772-5422

2-3 herb. 80fm íbúð í Árbæ frá 
1.10.08-1.2.09. ALLT INNIFALIÐ. uppl. 
s-6974600

Til leigu Glæsilegt 108fm. rými á 2.hæð. 
Í 104. RVK. Sér WC. Panorama útsýni. 
Laust strax. Uppl. í 894-5401.

Til leigu 2 herb. íbúð í Gyðufelli 111 
Rvk. Nett og vel skipulögð og hefur 
verið mikið endurnýjuð síðustu mán. 
Baðherb. með sturtu og þvottav., inn-
byggður þurrakri fylgir. Hægt að leigja 
með húsg. og öllu, um það er samið 
sérstaklega. Laus 1 sept. Leiga 130 þ. 
með hita, húss., og rafm. Nánari uppl. 
í s. 615 1074.

4 herb. íbúð í fjölb. m/ sérinngang til 
leigu á besta stað í Mosfellsbæ. Stutt í 
alla þjónustu. Uppl. s. 868 9394

Luxury room w. shared kitchen etc. in 
101 Reykjavik. Rent only 50.000. Call: 
823-2537.

2ja herbergja íbúð í hólahverfi til leigu 
frá og með 1.sept. í eitt ár. Leiga 110þús 
á mánuði, 3ja mánaða bakaábyrgð skil-
yrði. Upplýsingar í síma 868-7691

Furnished 1 bedr. apartm. 60 sq.m w/ 
washer, fridge. Month. 115 þ.kr. Tel. 
845 3990.

Rúmgott og nýstandsett herb. til leigu. 
Sérinngangur og aðg. að WC og vaski. 
Engin önnur aðstaða fyrir hendi. Leiga 
30þ. á mán. S. 564 0060.

Falleg 3ja herb. íbud í Seljahvervi til 
leigu. Laus 1.Sep. S. 557 2262 & 849 
7166 e. kl.19.

Herbergi til leigu í 105, með húsgögn-
um, saml. bað, eldhús, þvottavél og 
internet innifalið uppl. s: 898-4188

POKOJ DO WYNAJECIA Adres: 
Miklabraut. Tel: 898-4188

Til leigu í Grafarvogi, falleg 3 herb. íbúð 
með bílskýli. Laus frá 1 sep. Uppl. í s. 
899 7353 & 437 1410.

Til leigu 4 herb. íbúð í Grafarvogi, 
með bílskýli. Innif. er hiti og hússj. 
Göngufjarlægð frá Spönginni, 
Engjaskóla og Engjaborg. Engöngu 
langtímaleiga. Leiga 170 þús á mán. fyr-
irfram 1. hvers mán. 2 mán. í tryggingu 
endurgr. í lok leigutíma. Bankaábyrgð 
nauðsynleg. Íbúðin er laus 1. nov. Uppl. 
i s. 863 3595.

Falleg 4 herb. íbúð til leigu í Grafarvogi. 
Stutt í skóla, leikskóla & verslanir. Gott 
útsýni. ca. 100fm. Verð. 140þ. Uppl. í 
S. 899-0933.

Glæsileg 6 herb. íbúð til leigu á 
Völlunum í hfj. Laus strax. S. 669 5542.

 Húsnæði óskast

24 ára reglusöm stúlka leitar að studió-
íbúð í Kóp. eða Rvk. Greiðslug. 45-50þ. 
S. 866 0384.

Óskum eftir að leigja einbýlis- eða 
raðhús á Höfuðborgarsv. Reglusemi. 
Meðmæli. Uppl. í s. 861 9193 & 899 
0451.

LEIGUSALAR ATHUGIÐ
Óska eftir húsnæði til leigu á sann-
gjörnu verði frá 1 sept. Reglusemi og 
skillvísar gr. Ríkharður s. 845 7808.

2 ungir menn utan að landi á leið í 
skóla vantar snyrtil. 3-4 h. íbúð á höf-
uðborgarsv. sem fyrst. Reykl. & reglus. 
Skilv. greiðslum heitið. Guðni s. 696 
6946.

Par óskar eftir íbúð til leigu 2-3 herb. í 
Hafnarf, Garðab. eða Kóp. greiðslugeta 
80-100, skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl. í síma 692 7457.

Par að norðan óskar eftir 2-3 herb. íbúð 
á höfuðb.sv. frá 1.okt Skilv.gr. heitið-
S:8668145

Ról.kvk í hásk.n. óskar eftir bjart 
íbúð sem fyrst. Skv.gr.Gr.g. 50-60þ.
S.6924950

Óska eftir 2 herbergja eða stúdío íbúð á 
höfuðborgasvæðinu. Skilvísum greiðsl-
um heitið. S. 896 8568.

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

ÓSKA eftir 3 herb. íbúð á leigu á sv. 112 
helst í rimunum. Greiðslugeta 120 þús. 
á mán. Langtímaleiga. Vinslamlegast 
hafið samband í s. 696-9098.

 Sumarbústaðir

Gæfusmiðurinn ehf
Gestahús 5-40fm. Fullbúin að utan, 
plöstuð að innan eða fullfrágengin. 
Hentar íslenskum aðstæðum. S. 842 
5570 

 snaefell@simnet.is

TIL SÖLU 93m2 hús í byggingu í landi 
búrfels húsið skilast fullbúið að utan 
með ca 80m2 palli og tilbúið til innrét-
inga að innan v.12,9 upl í 8608066

Sumarhús á Eignarlandi
Til sölu glæsilegt 105 fm. hús á 2,5 
ha. og 95 fm. sumarbústaður á 5 ha. 
landi í Grímsnesi. Hentar til beitar eða 
ræktunar. Hitaveita á staðnum. Uppl. í 
s. 821 4958 & 555 4968.

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

Til leigu stórglæsilegt sumarhús í 
Brekkuskógi. 15 mínútna akstur frá 
Laugarvatni. Heitur pottur. 15.000 kr 
nóttin. Uppl. í síma 8410265

 Atvinnuhúsnæði

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

Til leigu 11 m2 skrifstofuhúsnæði í 109. 
Til leigu rúmlega 11m2 skrifstofuhús-
næði með aðgangi að eldhúsi, snyrt-
ingu og setustofu á 3 hæð í mjódd. 
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga í s. 
587 7171.

 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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

 Gisting

Gisting í Svíðþjóð rétt hjá Kastrup. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 4673 964 
8264.

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Rizzo Pizzeria.
Óskar eftir hressu og jákvæðu starfs-
fólki í bakara og afgreiðslu störf. Lifandi 
og skemmtilegur vinnustaður. Íslensku 
kunnáta skilyrði. Umsóknir liggja fyrir á 
Rizzo Grensásvegi 10.

Subway Mosfellsbær
Subway auglýsir eftir dugleg-
um starfsmanni á besta aldri 

í 60-100% starf. Vinnutími 
er virka daga frá kl 11:30 

- 5. Möguleiki á fleiri vöktum 
eða lengri. Viðkomandi yrði 
hægri hönd verslunarstjóra. 
Íslenskukunnátta æskileg en 
góð enskukunnátta annars 

nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 

Anna Gyða í síma 530 7004. 
Umsóknareyðublöð á staðnum 

eða gegnum subway.is

Ert þú næturmanneskja?
Subway Hringbraut/N1 auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á næt-
urvaktir. Um 100% starf er að 

ræða. Unnið er 7 nætur í röð og 
7 nætur frí. Góð íslenskukunn-

átta er nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696 7064. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

Bílstjóri - Lagermaður
Búr ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra sem einnig sinnir 

lagerstörfum. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 20 ára. Góð 

ÍSLENSKUKUNNÁTTA og kurteisi 
skilyrði. Vantar einnig starfsfólk 

í kvöldvinnu, hentar vel með 
skóla. Ekki yngri en 18 ára.

Upplýsingar í síma 896 2836 
Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir 
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 

Grafarvogi.

2 lagerstarfsmenn ósk-
ast

Málning hf. Kópavogi óskar 
eftir tveimur hörkuduglegum 

lagerstarfsmönnum. Mötuneyti 
á staðnum. Uppl. gefur Ólafur 

Helgason, lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn 

eftir kl. 13.00. Málning hf., 
Dalvegi 18, Kópavogi.

Óskum eftir að ráða 2-3 
menn

í lóðaframkvæmdir í sirka 2 
mánuði.

Uppl. veitir Hörður í s. 895 
0570 Garðvélar ehf.

Þjónusta
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Vélsmiðja í skipaþjón-
ustu

Óskum eftir að ráða járniðn-
aðarmenn, vélvirkja og aðra 

starfsmenn. Tökum við nemum. 
Möguleiki á hlutastarfi.

Upplýsingar í síma 896 2336 & 
896 2335.

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum og Kaffihúsið í 

Smáralind.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076, einnig umsóknir á 

unnur@joifel.is

American Style 
Nýbýlavegur, Kópavogur

Starfsmaður í sal. Vinnutími er 100% 
starf í vaktavinnu, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, samkeppn-
ishæf laun. Umsóknir á: umsokn.food-
co.is

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar. 
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í 
boði. Umsóknir sendist með mynd á 
b5@b5.is.

Smart starfsfólk
Starfsfólk óskast á sólbaðsstof-

una Smart Grensásvegi og v/ 
Ánanaust

Umsóknareyðublöð á staðnum 
og á smartsol.is Yngri en 18 

ára koma ekki til greina.

Gluggasmiðjan
Gluggasmiðjan ehf., Viðarhöfða 
3, Reykjavík, óskar eftir að ráða 
vörubílstjóra á vörubíl fyrirtæk-

isins sem ber 5 tonn.
Upplýsingar veitir Gunnar Levý 

í síma 577 5050.

Veitingahúsið Café 
Aroma

Óskum eftir að ráða í efitrfar-
andi störf. Matreiðslumaður í 
fullt starf. Þjónusta í sal dag-
vaktir, kvöld og helgarvaktir.

Áhugasamir geta sótt um með 
því að senda póst á aroma@

aroma.is eða á staðnum.

Tælenskur veitingastaður
Óskum eftir að ráða starfsfólk 
í matreiðslu á veitingastaðinn 

Síam í Hafnarfirði. Reynsla 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðni í s. 693 3247.

Óskum eftir reyndu starfsfólki í eldhús 
og afgreiðslu í fullt starf og/eða hluta-
starf. Farið er fram á meðmæli frá síð-
asta vinnustað. Hafið samband í síma 
8207121 á milli 15.00-18.00.

Hefur þú metnað og 
áhuga til að veita góða 

þjónustu?
Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfólki í sal. Starfmenn Pizza 
Hut fá alþjóðlega þjálfun sem byggir 
á þjónustugleði, gæðum og áreiðan-
leika. Vilt þú koma í Pizza Hut liðið? 
Lágmarksaldur er 18 ára. Umsóknir 
sendist á www.pizzahut.is . Allar nánari 
upplýsingar hjá Þórey á Sprengisandi 
í síma 822-3642, Leó Nordica 865-
9691.

Móttaka - Hótel
Hótel Óðinsvé óskar eftir starfs-
manni í móttöku. Góð íslensku- 

og tölvukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Jónína í 

síma 511 6200.

Sveinsbakarí Breiðhocie
Zatrudni piekarza na nocna 

zmiane. Ang. Wymagany.
Tel. 893 7370.

Súfistinn kaffihús aug-
lýsir skemmtileg störf til 

umsóknar.
Súfistinn bókakaffi Iðuhúsinu 
Lækjargötu 2 A Rvk. Erum að 
leita að vaktstjóra í bókakaffi 
Súfistans. Vinnutími kl. 9 til 
17. Einnig í boði 100% starf 

við afgreiðslu og þjónustu og 
hlutastörf. 

Súfistinn Hafnarfirði Fullt starf 
við afgreiðslu og þjónust, en 

einnig er óskað eftir starfsfólki 
í hlutastörf .

Umsóknareyðublöð liggja 
frammi á kaffihúsum 

Súfistans. Upplýsingar um 
störfin gefur Hjördís í síma 

694 9148.

Starfsfólk óskast
Okkur vantar starfsfólk í heils-

dags og/eða hálfsdagsstarf. 
Viðkomandi þarf að hafa stað-

góða þekkingu á fiskum og/eða 
brennandi áhuga á fiskum. 

Leitum einnig að dýrahirði til 
að hafa umsjón með dýrunum 

okkar.
Umsóknir sendist á dyrarikid@

dyrarikid.is

Lagermaður óskast
Okkur vantar starfsfólk í heils-
dags og/eða hálfsdagsstarf til 
lagerstarfa. Viðkomandi verður 

að hafa bílpróf.
Umsóknir sendist á dyrarikid@

dyrarikid.is

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða menn í 
háþrýstiþvott og almennar 

húsaviðgerðir. Reynsla æskileg, 
þó ekki skilyrði.

Uppl. í s. 517 0117.

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Ræstingar og uppþvottur á 
Lækjarbrekku Vinnutími er 

100% starf í vaktavinnu, unnið 
er aðra hverja helgi Í starfinu 
felst að ræsta veitingastaðinn 

á morgnanna, svokölluð „extra“ 
þrif og uppþvottur Hæfniskröfur 

- hentar best 35-45 ára - 
heiðarleiki - rösk og vönduð 

vinnubrögð - erlendir umsækj-
endur þurfa að vera með góða 
íslenskukunnáttu og með gild-

andi atvinnu- og dvalarleyfi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691-2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18, 
sigridur@laekjarbrekka.is. 

Umsóknir á umsokn.foodco.is

Starfsmenn óskast
N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega og 
duglega starfsmenn til framtíðarstarfa 
í ýmis störf hjá félaginu. Við leitum 
að starfsmönnum í afgreiðslu á þjón-
ustustöðvum okkar, starfsmönnum 
við bensínafgreiðslu, starfsmönnum í 
verslun og fleiri störf. Áhugasamir vin-
samlegast sæki um á www.n1.is.

American Style 
Kópavogur og Hafnafirði, 

fullt starf
Frábær vinnuandi á báðum stöðum! 
Vaktavinna, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, sam-
keppnishæf laun, skemmtilegt fólk. 
Íslenskukunnátta áskilin. Umsóknir á: 
umsokn.foodco.is

Global Ice
Óskum eftir laghentum manni 

til starfa.
Upplýsingar í 578-8899 milli kl 

8-18 virka daga.
Einnig er hægt að hafa sam-

band með tölvupósti.
globalice@globalice.is

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf vill ráða ráða til sín faglærða 
rafvirkja. Góð laun í boði fyrir rétta 
menn. Upplýsingar í síma 824 0420 
Sigsteinn og 892 2071, Einar.

FUNDARLAUN 20.000.- Lísa, Silfurgrá 
Persnesk Kisa týndist frá heimili sínu 
á Bárugötu. Athugaðu hvort hún sé 
í kjallaranum þínum. Hennar er sárt 
saknað. GSM: 856-5031 og 845-1048

Veitingahús í Hfj. óskar eftir fólki í vinnu 
2 kvöld í vikur og aðra hverja helgi. 
Uppl. í s. 822 5229.

LAGERMAÐUR - AFGREIÐSLUMAÐUR. 
Okkur vantar strax hressan og heil-
brigðan starfsmann til starfa hjá okkur 
í Verkfæraverslun. Uppl. í síma 846 
0470, Gunnar, vl@simnet.is

Til leigu
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Vantar vana vélamenn á Egilsstaði. 
Á gröfur, hefil, kranabíl og trailer. 
Malarvinnslan. Uppl. veitir Ragnheiður 
í s. 860 0120.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson óskar eftir 
að ráða starfsmenn í áfyllingar í fullt 
starf til framtíðar og hlutastörf. Leitað 
er að samviskusömum og stundvísum 
einstaklingum. Lágmarksaldur er 18 ár 
og bílpróf skilyrði. Áhugasamir sendi 
umsókn á netfangið birgir.gudmunds-
son@olgerdin.is fyrir 17. ágúst n.k.

Zatrudnie zbrojanzy z dos’wiasorieim 
gwaranutje mieszkanie i wyrywiemie 
para poza Reykjavik wiadomos’u pod 
numeremn 770 6750.

B Y G G I N G A V I N N A 
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ Vana menn 
vantar í mótauppslátt upplýsingar í 
síma 896 4067/ 899 1529

Bílstjóri með meirapróf (trailerpróf) 
óskast. Akstur milli Patreksfj. og RVK. 
Gott ef búseta er í RVK. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst. Uppl. s. 456 1102 
eða 893 4102 (Helgi eða Sigurbjörg).

Ritfanga- og leikfanga-
verslun

Óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Umsóknir sendist á hugsel@gmail.com 
merkt „blýantur“.

2 vana háseta vantar frá næstu mán-
aðarmótum á Gullhólma SH201 sem 
gerður er út frá Stykkishólmi. Skipið er 
með beitingavél. Uppl. í s. 892 7171.

Lagerstarf
Hýsing-vöruhótel, Skútuvogi 9, leitar að 
rösku og áreiðanlegu fólki til starfa við 
vörumerkingar og meðhöndlun á sér-
vöru. Vinnutími 8-16:30. Framtíðarstarf. 
Nánari upplýsingar og umsóknarblöð 
á staðnum.

Íslandspóstur óskar eftir bréfberum til 
starfa á höfuðborgarsvæðinu. Bæði er 
um að ræða fullt starf og hlutastarf. 
Einnig er möguleiki á annað hvort inni 
eða útivinnu. Hægt er að sækja um á 
heimasíðu Póstsins www.postur.is eða 
senda tölvupóst á postur@postur.is

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

Vélstjóri Vélavörður
Vélavörð vantar á bát, vélast. 682kw. 
Vélstjóra vantar á bát, vélst. 478kw. 
Uppl. í s. 892 0367.

Óskum eftir að ráða duglegan mann 
með góða þjónustulund til starfa. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl. í s. 568 
2818. Skóarinn í Kringlunni

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar 
eftir duglegum starfskrafti. Vinnutími 9-
18 virka daga og annan hvorn laugardag 
10-16. Nánari uppl. í síma 5526803

Óska eftir að ráða duglegan og 
ábyrgan einstakling á sendibíl á Nýju 
Sendibílastöðinni. Frá 20. ágúst í 2 
mánuði. Góðir tekjumöguleikar fyrir 
duglegan mann. Uppl. í s. 844 1725.

Óska eftir að ráða duglegan og ábyrgan 
mann á sendibíl á sendibílastöð hfj. 
Góðir tekjumöguleikar fyrir duglegan 
mann. Uppl. í s. 844 1725.

Grillhúsið
Óskar eftir þjónum í sal í hlutastarf, 
íslenskukunnátta skilyrði. Vinsamlegast 
hafið samband við Lindu í s. 697 6797 
eða 562 3456.

Duglegt starfsfolk i Hargreiðslu vantar 
50-100 % á hars. CARTER í Hafnarfirði. 
Uppl. i sima 699 0979 og a staðnum 
Harstofan carter.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Pípara með 24 ára reynslu vantar vinnu 
strax sími: 691-6982

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

20 ára strákur óskar eftir vinnu á höf-
uðborgasv. sem fyrst. S. 865 2597 eða 
770 4055.

25ára pólsk stúlka óskar eftir vinu. 
Talar ensku og islensku. Framtiðarvina. 
Stundvis, reyklaus með góða fram-
komu. Uppl. í s. 695 5907.

Miðaldra íslenskur maður óskar eftir 
þrifalegri atvinnu. Er vanur fyrirtækja-
rekstri og mannaforráðum. Hreint 
sakavottorð og bílpróf. Er reglusamur, 
stundvís og heiðarlegur. Skoða flest. 
Upplýsingar í síma: 697 7572 eða senda 
fyrirspurn á blondal21@simnet.is

 Tilkynningar

KAGSÅ-FEST Kagså-fest verður haldin 
laugardaginn 4 október kl 1900 í félags-
heimili Fáks Víðidal. Allir velkomnir sem 
nokkurntíma hafa komið eða langað til 
að koma á Kagså-fest. Miðapantanir og 
nánari upplýsingar veitir Helena í síma 
8666514 eða helenabaldurs@gmail.
com Kveðja Helena KK177

 Einkamál

908 6666 & 908 2000
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Kona: leitar þú
Tilbreytingar eða varanlegra kynna? 
Auglýstu hjá Rauða Torginu Stefnumót, 
það er ókeypis og mjög árangursríkt. 
S. 555 4321. Nánar á www.raudat-
orgid.is.

Dömurnar á Rauða Torgi
Eru í góðum gír þessa dagana og 
hefur fjöldi yndislegra kvenna bæst 
í hópinn undanfarna daga og vikur. 
Hvaða dömur verða til viðræðu í kvöld? 
Hver þeirra verður vinkona þín? Símar 
908 6000 (símatorg) og 535 9999 
(visa, mastercard). Nánar á www.rau-
datorgid.is.

Ungur karlmaður
Í heimsókn á klakanum vill kynnast 
karlmanni. Augl. hans er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905 2000 (síma-
torg) og 535 9920 (visa, mastercard), 
augl.nr. 8734.

Til söluFasteignir

Atvinna

Spennandi tækifæri ! 
Veitingarekstur / aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi 

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

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

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Arkitekt
- Byggingarfræðingur

www.tskoli.is

Tækniskólinn skóli atvinnulífsins óskar eftir að 

ráða arkitekt eða byggingarfræðing til kennslu í 

tækniteiknun.

Kennslugreinar eru gerð aðaluppdrátta, innrétt- 
ingateikninga  og  þrívíddarteikninga.
Góð þekking á Autocat teikniforritinu og Autodesk 
þrívíddarforritum nauðsynleg.

Upplýsingar gefur Jón Eiríkur Guðmundsson 
skólastjóri  Byggingartækniskólans í s. 699 4396.

Myndvinnsla
og vefsmíði

www.tskoli.is

Upplýsingatækniskólinn óskar eftir kennara 

í myndvinnslu og vefsmíði.

Hæfniskröfur:

Góð kunnátta í vefsmíði (html, css, javascript) og 
myndvinnslu (Photoshop). Æskilegt er að viðkomandi 
hafi kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Bjargey Gígja 
Gísladóttir, í síma 822 2336. Umsóknir sendist til 

bgg@tskoli.is fyrir 18. ágúst.

Vesturbyggð 4
801 Selfoss
Heilsárshús í Laugaás

Stærð: 115,20 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 21.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Komið er inn í stóran garðskála með fallegum flísum og hita í gólfi,  fatahengi og hillum, þaðan er gengið
inn  á  gang með rúmgóðum fataskápum.  Viðareldhúsinnrétting  með granitborðplötu  og gaseldavél.  Stórt
þvottahús og geymsla inn af eldhúsi.Stofa með góðum gluggum og þaðan útgengt út á sólpall. Gengið er
inn  í  annað  svefnherbergið  inn  af  stofu.  Hjónaherbergi  er  stórt  en  þaðan  er  útgengt  út  á  sólpall.
Baðherbergið er með sturtuklefa, flísar á gólfi, og góðri innréttingu. uppl s. 7704040

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Velkominn á sunnudaginn milli kl 14-17

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

7704040

Fr
um

Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - lögg. fasteignasali

Parhúsið er vel skipulagt og snyrtilegt alls 160 m2 með
innbyggðum bílskúr. Eignin telur, stofu, eldhús, 3
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, bílskúr og
geymslu.  Gólfhitalagnir eru ísteyptar og skilast eignin
tilbúin undir málingu skv. skilalýsingu eða lengra kom-
in. Að utan er húsið fullbúið og lóð þökulögð.
Verð frá 24,3 millj.

Nánari upplýsingar gefur Reynir á staðnum

eða í síma 869-1027.

Glæsileg 1ha. eignarlóð með frábæru 
útsýni á besta stað í Grímsnesinu.

Heiðarimi 17 í landi Klausturhóla er gróin og sérlega
falleg endalóð á þessum eftirsótta stað með útsýni til
allra átta. Rafmagn og kalt vatn er í lóðarmörkum. Stutt
er í alla þjónustur og hverskonar afþreyingu. 
Verð 4,7 millj.

Frábær lóð í aðeins 45 mín. akstri úr Reykjavík.

Sölusýning í dag 16. ágúst milli klukkan
14:00 og 17:00 að Dalsbrún 1-3 Hverag.

Sölusýning

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 tilb
úin til in

n-

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 m
eð 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%
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Vel valið fyrir húsið þitt

0
8

-0
1

2
0

 H
en

na
r h

át
ig

n

Höfum til sölu stórar og jafnframt ódýrar eignarlóðir fyrir 
frístundabyggð í landi Kílhrauns í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Stærð lóða er frá 5.000 - 11.000 m². Frábær staðsetning, aðeins 

55 mín. akstur frá Reykjavík. Lagt er að hverri lóð fyrir vatni, síma 

og rafmagni. Allt landið er gróið og hentar einstaklega vel til 

trjáræktar. Mikið um fallegar lautir, mosavaxið hraun og frábær 

fjallasýn. Góð greiðslukjör.

Komdu og veldu þér þinn eigin sælureit. 

STÓRAR
EIGNARLÓÐIR
Í GRÓNU LANDI
FYRIR FRÍSTUNDABYGGÐ

GLÆSILEG
GESTAHÚS 
GÓÐ BYRJUN
Á EIGIN SÆLUREIT

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg gestahús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 45 mm að 

þykkt og koma með tvöfaldri vatnslæsingu. 

Öll gestahús eru til á lager.

Verð frá 1.8 millj - 3.3 millj.  kr.

GESTAHÚS 15  m² 549.000 kr.
45 mm bjálki

GESTAHÚS 25 m² 1.199.000 kr.
70 mm bjálki

Eignastu þína eigin lóð og byrjaðu á gestahúsinu og trjárækt. 
Sumarhúsið kemur síðar með batnandi tíð og blómum í haga.

Verðdæmi:

Kaupverð lóðar 2.3 millj. kr., við lánum 50%

50% útborgun í lóð 1.150.000 kr.

Verð á 25 m² gestahúsi 1.199.000 kr.

Undirstöður, uppsetning o.fl.  650.000 kr.

Samtals   2.999.000 kr.

Sölusýning á lóðum laugardag og 
sunnudag kl. 13-17.

Leiðin:  Ekið er austur, gegnum Selfoss í um 10 mín. og þá 

beygt til vinstri inn á Skeiðarveg, þjóðveg 30.  Þaðan er ekið 

í um 3 mín. og þá blasir við auglýsingaskilti á vinstri hönd.

Sölumenn veita nánari upplýsingar í síma 824 3040 og 893 4609



Allt sem þú þarft... ...alla daga

46,25% 

31,16% 

66,13% 

– Fréttablaðið er grunnurinn að dagblaðalestri þjóðarinnar

Óslitin sigurganga

Fréttablaðið er með 43% meiri lestur en
24 stundir og  112% meiri lestur en Morgunblaðið

Það er engum blöðum um það að fletta að yfirburðir Fréttablaðsins eru ótvíræðir. 
Í stærsta neysluhópnum, 18–49 ára er Fréttablaðið sem fyrr, langmest lesna 

dagblað landsins, samkvæmt könnun Capacent Gallup maí–júlí 2008. Kannanir 
síðustu fjögurra ára hafa skotið samkeppnisaðilunum lengra og lengra afturfyrir 
Fréttablaðið. Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið

og 24 stundir eru mjög miklir í nánast öllum aldurshópum.
Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund fleiri lesendum en 
Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund fleiri lesendum en 24 stundir í 

aldurshópnum 18-49 skv. nýjustu könnun Capacent.
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Óslitin sigurganga Fréttablaðsins undanfarin sex ár er staðfest með nýrri lestrarkönnun Capacent

24stundir

* Meðallestur 18–49 ára – allt landið

Fréttablaðið Morgunblaðið 24 stundir
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Þ
úsundir Þjóðverja lesa 
bækur Arnalds Indriða-
sonar og hafa sumir af 
dyggustu lesendum 
hans komið til Íslands í 
„pílagrímsferð“.

Þessar ferðir, Troll Tours í Þýska-
landi, eru skipulagðar og undir 
stjórn þýðandans Colettu Bürling. 
Coletta Bürling var yfirmaður 
Goethe-stofnunarinnar í Reykjavík 
frá 1983-1998.

Rithöfundurinn Steinunn 
Sigurðar dóttir ku hafa sagt það 
vera lán í óláni að Goethe-stofnun-
inni var lokað (vegna sparnaðar) 
því þá gat Coletta hafist handa við 
að þýða íslenskar bækur á þýsku. 
Bürling hefur þýtt fjórar bækur 
Steinunnar, níu af bókum Arnalds 
Indriðasonar, þrjár eftir Viktor 
Arnar Ingólfsson, fjórar eftir Krist-
ínu Marju Baldursdóttur og bókina 
Dís á þýska tungu.

Ég heimsótti þessa fjölfróðu og 
afkastamiklu konu í húsi sínu á Sel-
fossi þar sem hún var heima í stuttu 
leyfi milli ferða sem leiðsögumað-
ur. Hún sýndi mér fallegan garð og 
sagði mann sinn Kjartan eiga heiður-
inn af honum því sjálf væri hún 
mest á ferð um landið á sumrin.

„Ég bjó í 25 ár á Vatnsendahæð í 
Kópavogi með útsýni í allar áttir, en 
þegar ég opnaði blaðið einn daginn 
og sá teikningar sem sýndu blokkir 
á lóðinni minni ákvað ég að flytja 
hingað á Selfoss í staðinn.“

Hvenær hófust kynni þín af 
Íslandi?

„Kynni mín af Íslandi hófust árið 
1970. Ég er frá Düsseldorf en var að 
læra „skandinavistik“, eða norræn 
fræði, í Münster.

Þar hitti ég prófessor frá Köln 
sem talaði íslensku. Hann spurði 
mig hvort ég vildi ekki sækja um 
styrk til þess að lesa íslensku við 
Háskóla Íslands í einn vetur. Ég 
hafði lesið norsku, þó enga íslensku, 
en sótti samt um. Síðan leið sumarið 
án þess að ég fengi svar og námið 
átti að hefjast 1. september. Hinn 
28. ágúst hringdi ég til Háskóla 
Íslands og spurði hvort búið væri 
að ákveða hver fengi þennan styrk. 

Konan sem svaraði sagði að það 
væri ég enda enginn annar umsækj-
andi. Ég hugsaði: „hvaða land er 
þetta eiginlega sem enginn vill fara 
til?“

En ég fór nú samt og las ekkert 
nema íslenska málfræði við Háskóla 
Íslands í einn vetur, og sneri síðan 
aftur heim til Þýskalands.“

Og vildir aldrei aftur fara til 
Íslands?

„Jú jú, ég vissi að ég var ekki 
búin með þetta land, ég bara fann 
það á mér. Síðan var það árið 1977 
að það losnaði staða sendikennara í 
þýsku við Háskóla Íslands svo ég 
sótti um og fékk hana og hef búið 
hér síðan. Þegar Goethe Menningar-
stofnunin opnaði útibú frá Ósló í 
Reykjavík árið 1983 varð ég for-
stöðukona þess. Þá hafði ég ekki 
tíma til að þýða en þýddi samt Tíma-
þjófinn eftir Steinunni Sigurðar-
dóttur.“

Nú vinnur þú einnig sem leiðsögu-
maður?

„Já þegar Goethe-stofnunin var, 
því miður, lögð niður vegna sparn-
aðar þá varð ég að finna upp á ein-
hverju nýju. Svo ég fór í leiðsögu-
skólann, þar sem ég kenni nú reynda 
líka, og hef verið að vinna við það á 
sumrin síðan.“

Hvernig líkar þér það?
„Það er gaman að ferðast, sýna 

landið og vera með fólki því það er 
einmanalegt að sitja við tölvu og 
þýða. Ég fer alltaf í svona fimm til 
sex hringferðir. En þegar sumarið 
er búið og túristarnir farnir þá er 
ég fegin að fá að vera í friði ein og 
vinna. Svo þetta er bara ágætis 
blanda, besta af báðum heimum.“

En hvernig stóð á því að þú fórst 
að þýða bækur Arnalds Indriðason-
ar?

„Jú það vantaði íslenskan höfund 
í norrænu krimmaflóruna sem 
hefur notið vinsæla í Þýskalandi. 
Sjálf hafði ég satt best að segja ekki 
mikla trú á íslenskum glæpa-
sögum.“

Af hverju?
„Af því að það voru svo fáir 

glæpir framdir hérna svo ég trúði 
því ekki að það væri hægt að skrifa 

þannig sögur hér. En ég vissi að 
útgefendur Arnalds voru búnir að 
vera á bókamessunni í Frankfurt að 
reyna að selja hann án árangurs. 
Enginn virtist hafa áhuga á því að 
gefa út íslenskan höfund sem hét 
þessu ómögulega nafni. Nú eru 
eflaust margir þýskir útgefendur 
sem naga sig í handarbökin,“ segir 
Coletta og brosir.

Hvað gerðist svo?
„Claudia, sem ég kynntist þegar 

hún var þýskur lektor og kom í 
starfskynningu til mín hjá Goethe-
stofnuninni í Reykjavík árið 1988, 
fór að starfa sem útgefandi hjá 
Lübbe, sem er stórt þýskt forlag 
sem sérhæfir sig í glæpasögum. 
Claudia stakk upp á því að við tvær 
gerðum eitthvað saman svo ég 
benti henni á Arnald. Hún bað mig 
að þýða eina bók og síðan fóru 
hjólin að snúast. Árið 2000 kom 
Mýrin, sem ég þýddi fyrst, út í 
Þýskalandi. Lübbe, forlag Claudiu, 
bauð blaðamönnum og ljósmynd-
urum frá stærstu blöðum Þýska-
lands í lúxus ferð til Íslands. Ég var 
leiðsögumaður þeirra. Það var ekk-
ert til sparað og þeir ferðuðust um 
allt, tóku viðtöl við Arnald og 
bjuggu meðal annars á Hótel Holti 
í Reykjavík. Þegar ég spurði mark-
aðsstjóra Lübbe hvort það væri 
ekki dýrt að bjóða öllum þessum 
blaðamönnum í svona fína ferð þá 
sagði hún: Það kostar jafn mikið og 
ein heilsíðuauglýsing í stóru blaði 
en gefur margfalt meira. Hún hafði 
rétt fyrir sér, því þegar þessir tíu 
blaðamenn voru búnir að skrifa 
greinar sínar um Íslandsferðina 
var Arnaldur orðinn þekktur í 
Þýskalandi.“

Hvernig er að þýða hann?
„Það er bara skemmtilegt. 

Reyndar finn ég stundum að honum 
hefur legið á og þá finn ég villur.“

Hvernig þá?
„Til dæmis í síðustu bókinni 

sinni þá lét hann mann loka sömu 
skúffunni tvisvar.“

Og hvað gerði þýðandinn þá?
„Nú, ég leiðrétti það auðvitað. Nú 

hef ég lokið við að þýða Konungs-
bók og Harðskafi kom út í júní.“

Þú hefur farið með Arnaldi til 
Þýskalands?

„Já, af því að hann talar ekki 
þýsku. Sem betur fer hefur fólk þar 
enn gaman af því að hlusta á upp-
lestur. Til dæmis þegar við vorum á 
bókamessunni í Leipzig þá las Arn-
aldur svolítið upp á íslensku í gam-
alli byggingu Héraðsdóms Leipzig-
borgar og síðan las ég á þýsku. 
Umhverfið og stemningin var 
spennandi og í stíl við efnið. Oftast 
er það einhver leikari sem les og 
mér finnst þetta miklu skemmti-
legra heldur en að vera alltaf með 
enskuna á einhverri stórri kaup-
stefnu. Arnaldur er sannarlega 
kominn með tryggan hóp lesenda í 
Þýskalandi.“

Og nú kemur fólk í pílagrímsferðir 
á slóðir Erlends lopapeysulöggu?

„Já, ég hef farið með þýska les-
endur í tvo þannig túra í vor og það 
stendur til að fara í tvær í haust. 
Ferðirnar í sumar voru reyndar 
bæði á slóðir bóka Viktors Arnars 
og Arnaldar. Við fórum um miðbæ-
inn og Vestfirði, sem koma fyrir í 
Dauðarósum. Svo var auðvitað farið 
að Kleifarvatni og spurt mikið við 
kirkjugarðinn á Hvalsnesi. Ég 
þurfti að rifja heilmikið upp áður en 
ég fór í fyrstu ferðina því þýskir 
lesendur eru mjög nákvæmir og 
muna allt úr bókunum. Ég fékk 
margar spurningar um staði, fjöll 
og hús. Gerðist þetta ekki örugg-
lega þarna, og svo framvegis. Nú 
hefur Kleifarvatn fyllst aftur og ég 
verð að segja að það urðu sumir 
fyrir vonbrigðum með það. Einnig 
vildu margir vita hvort hótelið sem 
þau gistu á í Reykjavík væri það 
sama og í Röddinni. En Arnaldur 
passar sig á því að segja það ekki 
nákvæmlega.“

Verður framhald á þessum ferð-
um?

„Já, það verða minnst tvær í haust 
ef nógu margir skrá sig. Þessar 
ferðir eru sennilega einu skipulögðu 
ferðirnar um Ísland þar sem ekki er 
farið á Gullfoss og Geysi.“

En hvers vegna eru næstum því 
alltaf torfbæir á forsíðum bóka Arn-
alds í Þýskalandi?

„Það er forlagið sem vill þetta. 
Reyndar ætluðu þau að setja Geysi 
utan á Mýrina en Arnaldur kom í 
veg fyrir það.

Þegar ég þýddi bók Viktors Arn-
ars, Flateyjargátuna, komu þau 
með mynd af grænlensku þorpi 
með ísjökum í kring á forsíðuna.
Þá spurði ég: „hvaða vitleysa er 
þetta?“ Nú er mynd frá Flatey á 
forsíðunni.“

Hvað finnst þér hafa breyst 
síðan þú fluttir til Íslands árið 
1977?

„Þegar ég kom hingað fyrst þá 
fór fólk bara í heimsóknir, bankaði 
uppá og labbaði inn í kaffi. Það 
fannst mér skemmtilegt. Nú er 
Reykjavík orðin eins og aðrar 
borgir í Evrópu þar sem fólk 
skipuleggur tíma sinn og hefur 
minni tíma til að rabba. Því miður. 
Sumt hef ég lært líka hérna og ég 
hef breyst eflaust sjálf.“

Hvernig þá?
„Í Þýskalandi þykir það sjálf-

sagt að segja nákvæmlega það 
sem manni finnst, vera mjög 
hreinskilinn án þess að fólk verði 
móðgað. Hér er það öðruvísi og 
maður verður að taka tillit til þess. 
Tala aðeins í kringum hlutina og 
tónninn skiptir líka máli. En...“ 
segir Coletta ákveðin.

„...Umhverfisvitund Íslendinga 
er enn tuttugu til þrjátíu árum á 
eftir tímanum. Þegar menn voga 
sér að tala um að vera náttúru-
vænir...“ Hún hristir höfuðið: „Það 
vantar hérna að það er svo erfitt 
að ræða hlutina. Þú ert bara 
stimplaður eitt eða annað. Með 
eða á móti virkjunum. Ekki hægt 
að fara upp á vitsmunalegt plan í 
umræðunni. Þú getur ekki auglýst 
Ísland sem ósnortið land og á sama 
tíma selt það á útsölu og eyðilagt. 
Það eru manneskjurnar, náttúran 
og menningin sem dregur fólk til 
Íslands. Ég verð bara að segja það 
að mér finnst það vera glæpur að 
breyta farvegi heillar jökulár. Að 
þurrka upp farveg fljóts sem 
hefur runnið þar í árþúsundir. Það 
er stærri glæpur en hægt er að 
skrifa inn í nokkra sögu.“

Glæpur að breyta farvegi jökulár
Nýjasta bók Arnalds Indriðasonar, Harðskafi, kallast á þýsku „Todesrosen“ og kom nýlega út þar í landi í þýðingu Colettu 
Bürling. Hún hefur um nokkurra ára skeið verið afkastamikill þýðandi íslenskra bókmennta og haft hönd í bagga um frama 
Arnalds Indriðasonar á þýska markaðssvæðinu. Hann ógnar nú veldi Hennings Mankell, hins virta sænska krimmahöfundar, 
sem vinsælasta norræna höfundarins þar um slóðir. Helga Brekkan hitti Colette á heimili hennar á Selfossi.

ÞÝÐANDINN Coletta Bürling er einn afkastamesti þýðandi íslenskra bókmennta á þýsku um þessar mundir. MYND/HELGA BREKKAN
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V
ið leitum logandi ljósi að 
verkefnum hér á landi því það 
vilja svo margir koma til 
Íslands og við höfum engan 
veginn næg verkefni til að 
anna eftirspurninni,“ segir 

Oscar-Mauricio Uscategui, einn af stofn-
endum samtakanna SEEDS. Nú í sumar eru 
um 450 sjálfboðaliðar frá 38 löndum að 
störfum víðs vegar um landið. Verkefnin 
miða að því að bæta umhverfið en einnig að 
auka á þekkingu landans sem og sjálfboða-
liðanna sjálfra á umhverfis- og menninga-
málum. Eins fara nokkrir Íslendingar á 
vegum samtakanna til slíkra starfa 
erlendis. Þau voru stofnuð haustið 2005 af 
þeim Oscari, Héctori Angarita, sem báðir 
koma frá Kólumbíu og Viktori Þórissyni. 
Síðan þá hefur umfang þeirra farið 
sívaxandi. 

„Oft erum við í um þrjátíu manna hópi og 
þegar slíkur hópur kemur í lítið bæjarfélag 
úti á landi setur hann vissulega svip á 
bæinn,“ segir Oscar. „Það er mjög gott því 
þá eiga sér stað mikil samskipti milli 
aðkomumanna og heimafólks. Yfirleitt 
hefur fólk tekið okkur afar vel. Til dæmis 
er mér afar minnisstætt þegar við vorum 
að ljúka verkefni á Hvammstanga. Þá kom 
einn íbúinn til að kveðja mig og sagði: 
„Þakka þér fyrir að færa okkur heiminn 
hingað upp að bæjardyrunum“. En framlag 
heimamanna til okkar er engu síðra og þeir 
opna fyrir okkur heim sem er ekki á allra 
færi að kynnast. Enda fara flestir til síns 
heima afar sáttir eftir Íslandsdvölina.“

Íslenska gestrisnin ríkir enn
Evrópusambandið veitir samtökunum styrk 
í gegnum ungmennaáætlunina Evrópa unga 
fólksins (Youth in action). Þeir senda líka 
starfsmenn á vettvang sem hafa milligöngu 
í samskiptum sjálfboðaliðanna og heima-
manna. Einnig fylgjast þeir með því að 
styrknum sé vel varið og gera yfirmönnum 
sínum grein fyrir framgangi hópanna í 
ítarlegri skýrslu á haustdögum þegar 
verkefnin leggjast í vetrardvala. Englend-
ingurinn Henry Franklin er einn þeirra sem 
gegna þessu hlutverki. „Heimamenn útvega 
okkur gistingu og fæði þar sem við tökum 
verkefni að okkur,“ segir hann. „Þá kemur 
það í minn hlut að ganga úr skugga um að 
bæði við og þeir standi sína plikt. Reyndar 
er það oft svo að heimamenn taka hópinn 
eiginlega að sér svo að ég þarf varla að 
huga að neinu.“ 

Hann segir íslenska gestrisni ekki aðeins 
þrífast til sveita því oft fái menn að finna 
fyrir henni í borginni og á ólíklegustu 
stundum. „Ég man að einu sinni ætluðum 
við að fara á safn í Reykjavík um miðjan 
dag en einhverra hluta vegna komum við að 
lokuðum dyrum. Þá kom að okkur Íslend-
ingur sem spurði hvort við hefðum nokkuð 
prófað brennivín. Við reyndumst vera 
alveg reynslulaus á þeim vettvangi svo 
hann fór með okkur á næsta bar og splæsti 
í þrjá umganga, sem var afar rausnarlegt 
því þetta var tíu manna hópur. Þá vorum 
við orðin fullnuma í því að innbyrða 
brennivínsstaup að hætti heimamanna. Það 
versta var að við fundum nokkuð á okkur, 
sem er ekkert sérlega viðeigandi um 
hábjartan dag í miðri viku.“

Ólíkindatólið Ísland
En vissulega getur það verið nokkur kúnst 
að haga málum svo að öllum líki þegar svo 
margir menningarheimar mætast. „Ég 
veit til þess að sumir eru vanir afar 
skipulögðum og öguðum vinnubrögðum í 
sínum heimalöndum. Til dæmis eru 
margir hverjir í norðurhluta meginlands 
Evrópu vanir því að hvert verk sé 
skipulagt langt fram í tímann. En þannig 
er ekki málum háttað á Íslandi og þeir 
geta því átt nokkuð erfitt með að fóta sig 
hér á landi þar sem menn eru vanir að 
haga seglum eftir vindi. Íslendingar draga 
nefnilega nokkurn dám af veðurfarinu og 
maður veit stundum ekki við hverju á að 
búast. Fyrir flesta er þetta skemmtileg 
ávísun á margbreytilega reynslu en þetta 
raskar ró annarra.“ 

Af hverju vilja menn vinna kauplaust á 
Íslandi?
Oscar segir þó að ummerkin um viðveru 
hópanna séu ekki einungis greypt í 
hugarfylgsnin. „Við viljum meina að 
framlag okkar til íslensks samfélags sé 
afar mikilvægt,“ segir Oscar. „Við skilum 
um 47 þúsund vinnustundum á ári, sem 
samsvarar heilsársverki 26 starfsmanna. 
Við höfum verið að bæta aðstöðu á ferða-

mannastöðum með því að leggja göngustíga 
og endurbæta gömul mannvirki, eins og 
gömlu hvalstöðina á Suðureyri, byggingar 
og listaverk Samúels Jónssonar í Selárdal í 
Arnarfirði, við höfum hreinsað fjörur og nú 
erum við meðal annars að vinna að 
verkefnum tengdum Reykjavíkurmaraþon-
inu og Menningarnótt.“

Hann segir að margir Íslendingar undrist 
það að allur þessi hópur skuli vera til í að 
koma sér til Íslands, sem getur verið afar 
dýrt, vinna þar kauplaust og þar að auki 
greiða SEEDS-samtökunum tíu til nítján 
þúsund krónur sem rennur í rekstrarkostn-
að. „Íslensk náttúra er alveg óviðjafnanleg 
og það að vera að vinna undir berum himni 
í Arnarfirði, Drangajökli eða Þórsmörk er 
afar mikils virði fyrir þá sem það upplifa. 
Svo er það óviðjafnanlegt að kynnast fólki í 
fámennari byggðum landsins því þar erum 
við í svo miklu návígi við heimamenn. Svo 
eru aðrir afar hrifnir af lífinu í höfuðborg-
inni.“

Klæðaburður íslenskra kvenna
Ein af þeim er Nila Alarcón Ruiz frá 
Almeríu á Suður-Spáni. Hún er að vinna að 
ljósmyndaverkefni fyrir Reykjavíkur-
maraþonið. „Ég er alveg heilluð af klæða-
burði Íslendinga,“ segir hún upp með sér. 
„Konurnar eru alveg glæsilegar til fara. 
Þær eru kannski ekki í einhverri voðalegri 
Parísardragt heldur er engu líkara en að 
þær hanni föt sín sjálfar af miklu list-
fengi.“

Hún segist reyna eftir fremsta megni að 
kynnast Íslendingum meðan á dvölinni 
stendur. „Það hefur komið mér nokkuð á 
óvart hvað Íslendingar eru líkir mínu 
heimafólki. Þar er fólk afar opið og ávallt 
til í tuskið, lætur ekki smáatriðin vefjast 
fyrir sér. Um leið og ég kom til landsins var 
ég komin í miklar samræður við hóp fólks 
sem vatt sér að mér svo mér fannst ég í 

rauninni frá fyrstu stundu vera á heima-
velli. Ég bregð mér oft í bæinn og þó að ég 
fari ein míns liðs líður ekki á löngu áður en 
ég er komin í góðan hóp líkt og heimavön 
kona.“

Melissa Chow, myndhöggvari frá Texas í 
Bandaríkjunum, segist fá mikinn innblást-
ur frá íslenskri náttúru. „Mikið af þeim 
efnivið sem ég nota tek ég úr náttúrunni og 
það er úr nógu að moða hér. Svo er ég afar 
hrifin af birtunni hér, hún er alveg sérstök. 
Fyrir utan það að vera á fótum klukkan tvö 
að nóttu og geta notið birtunnar; það er 
nokkuð sem ég á ekki von á að upplifa 
aftur.“

Og þær Nila og Melissa eru ekki frá því 
að náttúrufegurðin hafi greinanleg áhrif á 
íslenska listamenn. „Við erum afar hrifnar 
af íslenskri tónlist,“ segir Nila. „Bæði Sigur 
Rós og Björk og síðan fórum við á tónleika 
með Mugison á Nasa og þeir voru stórkost-
legir. Það er eins og íslensk tónlist beri 
keim af náttúrunni; hún er full af dulúð en 
jafnframt einhverjum andlegum krafti.“ 

Færa fólkinu heiminn heim
Um 450 erlendir sjálfboðaliðar á vegum SEEDS-samtakanna vinna hér á landi að því að bæta umhverfið og skerpa á menningar-
tengslum milli þjóða. Þar sem þeir koma setja þeir svip á bæinn en önnur ummerki um veru þeirra sjást aðeins með innri 
augum. Jón Sigurður Eyjólfsson ræddi við nokkra úr samtökunum sem lofuðu land og þjóð í hástert.

HENRY FRANKLIN OG OSCAR-MAURICIO USCATEGUI Hlutverk Henrys er að hafa milligöngu í málum sjálfboðaliðanna og heimamanna. Þeir síðarnefndu geta þó 
átt það til að taka hina fyrrnefndu að sér svo lítið verður að gera hjá Bretanum. Oscar er einn af stofnendum SEEDS-samtakanna en kjörorð þeirra eru SEE beyonD 
borderS, eða séð yfir landamæri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

VERKEFNI Á BÍLDUDAL Frá vinstri Dario Cutillas 
Carrillo, Jón Þórðarson athafnamaður á Bíldudal, 
Guila Brancaccio, Mariangela Fiore, Karolina 
Blaszyk, Sung Jin Kim, Gonzalo Garcia, Filippo Fabri 
og Enric Artés Closa. 

FJÖRUHREINSUN Á LANGANESI SEEDS-samtökin 
hafa marga fjöruna hreinsað.

HVAÐ ER SEEDS?

SEEDS stendur fyrir SEE beyonD borderS eða 
séð yfir landamæri. Þetta eru íslensk samtök 
óháð stjórnvöldum, rekin án hagnaðarsjón-
armiðs, og með alþjóðlegt umfang. Helsta 
hlutverk Seeds er að stuðla að menningar-
legum skilningi í gegnum vinnu tengda um-
hverfismálum.

SEEDS býður upp á verkefni eins og ung-
mennaskipti, alþjóðlegar vinnubúðir, rann-
sóknarvinnu, vettvangsvinnu, sjálfboða-
vinnu, fræðsluverkefni og námskeið. Ásamt 
því gefur SEEDS tíma og svigrúm fyrir þátt-
takendur í verkefnum til að takast á við ögr-
andi uppákomur, sem koma til með að víkka 
sjóndeildarhringinn og hjálpar þeim að stað-
setja sjálfan sig í umhverfinu sem við lifum 
í. SEEDS minnir á hlutverk okkar í þróun 
heimsins í tengslum við frið, umburðarlyndi, 
mismunandi menningu og að viðhalda um-
hverfinu. HEIMILD: WWW.SEEDSICELAND.ORG

MELISSA CHOW NILA ALRACÓN RUIZ

Til dæmis er mér afar minnisstætt þegar við 

vorum að ljúka verkefni á Hvammstanga. Þá 

kom einn íbúinn til að kveðja mig og sagði: 

„Þakka þér fyrir að færa okkur heiminn hing-

að upp að bæjardyrunum.“
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Þ
egar Madonna kom á 
sjónarsviðið árið 
1983 með úfið hár og 
í druslulegum fötum 
voru gagnrýnendur 
fljótir að afskrifa 

hana. Madonna lék og söng dans-
tónlist og farnaðist ágætlega á 
klúbbum New York-borgar með 
fyrstu plötuna sína, Madonna. 
Henni var skipaður sess við hlið 
fjölda annarra söngkvenna sem 
flestar hafa fallið í gleymsku í 
dag. 

Þegar önnur plata hennar, Like 
a Virgin, kom út haustið 1984 lagði 
hún poppheiminn undir sig. Gagn-
rýnendur voru þó ekki sannfærðir 
og sögðu margir að hún myndi 
fljótt gleymast. Cindy Lauper var 
hins vegar hafin upp til skýjanna. 
Lauper var fremri tón-
listarmaður að mörgu 
leyti og nýtti sér ekki 
kynferði sitt í framset-
ingu tónlistar sinnar. 
Madonna gerði það hins 
vegar óspart og hún 
kunni að nýta sér fjöl-
miðla til verksins. Hún 
sagði við Dick Clark í 
þættinum American 
Bandstand árið 1985: 
„Ég ætla að leggja undir 
mig heiminn.“

Heimsyfirráð
Ef heimsyfirráð felast í 
fjölmiðlaumfjöllun 
hefur Madonnu tekist 
ætlunarverk sitt.

Á íhalds-
sömu 
Reagan-
árun-
um 
seldi 
hún kyn-
þokka 
sinn í gegn-
um tónlist af 
afli sem ekki 
hafði sést síðan 
Marilyn Mon-
roe var og hét. 
Þær voru oft 
bornar saman. 
„Ég hef aldrei 
ætlað mér að verða 
eins og Monroe,“ sagði 
Madonna í viðtali við 
MTV-sjónvarpsstöð-
ina. „Hún var fórnar-
lamb, það er ég ekki.“ 

Þegar henni þótti tími 
kominn til lagði hún 
rytjulegu fötunum, klippti 
hárið í snyrtilega greiðslu 
og hóf að gera þroskaða 
popptónlist með gagnrýn-
um undirtóni. Þá hófst 
barátta hennar við 
stofnanir og þrýstihópa. 
Þrjátíu og eins árs sendi 
hún frá sér plötuna Like 
a Prayer (1989) sem hlaut 
náð fyrir eyrum gagn-
rýnenda og var lengi 
vel álitin hennar besta 
verk. Þar sendi hún 

skipulögðum trúarbrögðum tón-
inn og var gagnrýnd harðlega af 
páfanum. „Mig langar til þess að 
snerta fólk og vera pólitísk. Ég vil 
fá fólk til að hugsa.“

Niðurleið
Það getur ekki alltaf gengið vel og 
þegar Madonna sendi frá sér plöt-
una Erotica seldist hún ekki jafn 
vel og fyrri plötur. Um svipað leyti 
kom út bókin Sex en í henni var 
Madonna mynduð í bak og fyrir 
allsber að leika sér við vini sína. 
Bókin þótti ekki hafa mikið list-
rænt gildi og Madonna sagði sjálf 
síðar að hún hefði verið í uppreisn. 
Fjölmiðlarnir sem höfðu alltaf 
verið henni hliðhollir tóku hana nú 
í gegn. „Um það leyti sem bókin 
kom út var talað svo illa um mig í 

fjölmiðlum að ég þurfti 
að hætta að lesa blöðin,“ 
sagði hún á MTV. „Ég 
þurfti að láta mér vaxa 
þykkan skráp.“

Uppreisn æru
Madonna barðist lengi 
fyrir aðalhlutverkinu í 
kvikmyndinni Evita. 
Þótt Madonnu hafi tekist 
vel með tónlistarferilinn 
verður ekki annað sagt 
en að í flestum tilfellum 
sé hún afleit leikkona. 
Engu að síður fékk hún 
hlutverk Evu Perón í 
myndinni og fékk fyrir 
það verðlaun og lof. Með 
Evitu kom Madonna ferli 
sínum aftur á rétta braut 
og árið 1998 kom út ný 
plata. Ray of Light var 
samin af Madonnu og 
William Orbit stuttu 
eftir að hún eignaðist 
dótturina Lourdes. Plat-
an bæði endurspeglar 

nýfenginn þroska hennar og næmt 
auga fyrir samstarfsmönnum. 
Samvinna hennar og Orbits var 
metnaðarfull og Madonna uppskar 
bestu umfjöllun sem hún hafði 
nokkrun tímann fengið.  

Fjölskyldulíf
Móðir Madonnu lést þegar hún 
var sex ára og hefur hún rætt 
málið opinskátt í fjölmiðlum. „Ég 
held að allt líf mitt hafi mótast af 
móðurmissinum,“ segir hún. 

„Ég var alltaf að keppa við 
systkini mín fimm um athygli 
föður okkar og að sumu leyti 
endurspeglar upphaf tónlistar-
fers míns þá þrá eftir athygli.“ 
Madonna segir að líf hennar hafi 
breyst eftir að hún eignaðist sína 
eigin fjölskyldu. 

„Það var stórt gat í hjarta 
mínu. Ég var alltaf að reyna að 
fylla það með einhverju,“ sagði 
hún á VH1, „og ég fann það sem 
vantaði þegar dóttir mín fædd-
ist.“ 

Árin eftir aldamót hafa verið 
umsvifamikil í lífi Madonnu. 
Hún flutti til Englands, giftist 
leikstjóranum Guy Ritchie og 
eignaðist með honum soninn 
Rocco. Síðar ættleiddu þau 
drenginn David frá Malaví. 

Ferillinn heldur áfram
Madonna hélt áfram að gefa út 
plötur og árið 2005 sendi hún frá 
sér plötuna Confessions on a 
Dancefloor. Platan er óður til 
danstónlistar. 

„Mig langaði að gera plötu sem 
var bara með danstónlist, með 
engum þögnum á milli laga,“ 
sagði hún við The Observer. „Við 
hlustuðum á mikið af tónlist á 
meðan við gerðum plötuna og 
eins og greinilega má heyra er 
hún undir áhrifum frá ABBA og 
Giorgio Moroder.“  

Ætlar að halda veislu
Madonna hefur lýst því yfir að 
hún sé hætt að leika. Þess í stað 
hefur hún sest í leikstjóra- og 
framleiðendastólinn. 

Á þessu ári framleiddi hún 
heimildarmyndina I Am Because 
We Are sem segir frá ástandi 
munaðarlausra barna í Malaví, 
fæðingarlandi yngsta sonar 
hennar. 

Þrátt fyrir að vera orðin fimm-
tug sýnir hún engin merki þess 
að hægja á sér. Aðspurð um 
fimmtugsafmælisdaginn í viðtali 
við Vanity Fair sagði Madonna: 
„Afmælið er að minnsta kosti 
góð ástæða til þess að halda 
veislu.“

Konan sem ákvað 
að sigra heiminn
Í dag verður skemmtikrafturinn Madonna fimmtug. Í tuttugu og fimm 
ár hefur hún borið höfuð og herðar yfir allar aðrar konur í popptónlistar-
heiminum. Ferill Madonnu hefur verið misjafn, stundum hefur hún stigið 
feilspor en alltaf rís hún á fætur og sannar að fáir tónlistarmenn hafa út-
hald hennar og getu til þess að halda stöðugum vinsældum áfram. Svona er 
Madonna. 

MADONNA SÝNIR HREYSTI Á 
TÓNLEIKUM ÁRIÐ 2004

MADONNA 2008
Með börnin sín þrjú, 
Lourdes, Rocco og 
David.

MADONNA ÁRIÐ SEM HÚN SLÓ Í GEGN
Boy Toy-beltið varð vörumerki hennar.

Ég kom til 

New York, 

mig langaði 

til að verða 

stjarna, ég 

lagði hart 

að mér og 

draumurinn 

rættist.

MADONNA Á ÞESSU 
ÁRI Hún stundar 
líkamsrækt í þrjá 

klukkutíma á dag.

MADONNA Á TÓNLEIKUM 
Hún leggur mikinn metn-

að í sviðsframkomu.
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Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón: Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón:
Þá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JONÞá sendir þú SMS-ið: JA LAUSN JON

Þú gætir unnið
Meet The
Spartans
á DVD!

Þú gætir unnið 
Meet The
Spartans
á DVD!

Þú sendir SMS skeytiðÞú sendir SMS skeytið
JA LAUSNJA LAUSN LAUSNARORÐ

á númerið 1900!á númerið 1900!

Leystu
krossgátuna!Leystu
krossgátuna!

Fáar sjónvarpsþjóðir standa Bretum framar þegar kemur að því að 
færa sögu sína í sjónvarpsbúning. Ekki aðeins eru Bretar bandóðir í að 
búa til vandaðar heimildaþáttaraðir um sögu sinnar þjóðar og annarra; 
þeir eru einnig gjarnir á að færa söguna í leikinn búning og auka þannig 
talsvert á skemmtanagildi hennar. Tvær leiknar sagnfræðilegar 
þáttaraðir láta nokkuð á sér bera í 
sjónvarpsdagskrám Breta um þessar 
mundir: annars vegar þáttaröð sem 
byggir á ævi Saddams Hussein og 
hefur verið líkt við blöndu af Dynasty 
og The Sopranos og hins vegar 
nýjasta þáttaröðin um Hinrik áttunda, 
en við Íslendingar fáum reyndar að 
njóta hennar líka um þessar mundir, 
þökk sé framapoti Anitu Briem. 
Þessar þáttaraðir hafa þó báðar, 
Túdor-þættirnir reyndar í talsvert 
meiri mæli en Saddam-þættirnir, 
fengið á sig nokkra gagnrýni fyrir 
ónákvæma meðferð á sögulegum 
staðreyndum. Á móti má spyrja: 
hvernig dettur fólki í hug að gagn-
rýna leikna þáttaröð fyrir óná-
kvæmni? Hér er um að ræða leikið 
sjónvarpsefni; eðli málsins sam-
kvæmt getur það ekki verið raunsætt, 
slíkar eru kröfur skemmtanaiðnaðar-
ins. Áhorfendum er hollast að slaka bara á og njóta sjónarspilsins.

Sögulegar heimildaþáttaraðir þurfa sjaldnar að glíma við ásakanir 
um ónákvæmni; aftur á móti liggja þær oft undir ámæli fyrir að skorta 
skemmtanagildi. Guðleysinginn Richard Dawkins sprangar um þessar 
mundir um sjónvarpsskjái bresku þjóðarinnar og rekur ævi og störf 
snillingsins Charles Darwin. Dawkins er mikið niðri fyrir, enda er 
kenning Darwins um náttúruval eitt af hans helstu vopnum í baráttunni 
við ofsatrúarfólk hvarvetna í heiminum. Þættirnir hafa almennt hlotið 
nokkuð góða dóma breskra sjónvarpsrýna, en hafa þó legið undir ámæli 
fyrir þann pólitíska tón sem Dawkins viðhefur í frásögn sinni. Tónninn 
þykir óviðeigandi þegar mið er tekið af því að Darwin var sjálfur 
hógvær og friðsamur maður sem gerði sér fullvel grein fyrir hve 
eldfimar hugmyndir hans um þróun lífs á jörðinni voru. Til marks um 
varfærni hans má nefna að honum tókst að vera giftur strangtrúaðri 
konu í fjöldamörg ár án þess að kæmi til árekstra þeirra í millum vegna 
sköpunarsögunnar. Það má því setja spurningarmerki við túlkun 
ofsafengins trúleysingja á ævi Darwins.

Hussein, Darwin og Hinrik 
áttundi heima í stofu

HORFT ÚT Í HEIM
Vigdís Þormóðsdóttir

HLJÓMSVEITIN ESJA Hljómsveitin hefur gefið út sína fyrstu plötu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hljómsveitin Esja gaf út sína 
fyrstu plötu nú á dögunum. 
Hljómsveitin hefur verið starf-
rækt í um tvö ár og varð til sem 
samstarf tónlistarmannanna og 
vinanna Daníels Ágústs og 
Krumma, en er nú fimm manna 
hljómsveit. Hljómsveitin hyggst 
fylgja nýrri plötu eftir með tón-
leikahaldi og verða útgáfutón-
leikar á Nasa hinn 21. ágúst næst-
komandi. „Við Daníel byrjuðum 
að fikta og semja saman fyrir 

tveimur árum. Við fengum svo 
til liðs við okkur nokkra góða 
vini til þess að aðstoða okkur við 
spilamennskuna og úr varð 
hljómsveitin Esja,“ segir 
Krummi um tilurð hljómsveitar-
innar. Tónlistinni lýsir Krummi 
sem rokki af gamla skólanum og 
er hún ólík þeirri tónlist sem 
hann og Daníel hafa verið að 
gera áður. „Þetta er blanda af 
klassísku gítarrokki, blús og 
fenjatónlist og við sækjum 

mikinn innblástur í rokktónlist 
sjöunda og áttunda áratugarins. 
Bjarni úr Mínus spilar með okkur 
á svokallaðan „slidegítar“ og við 
erum ekki með bassaleikara í 
hljómsveitinni.“ En hvað tekur 
við nú þegar fyrsta platan hefur 
litið dagsins ljós? „Fyrst og 
fremst mikið tónleikahald til 
þess að kynna plötuna og svo 
þurfum við bara að setjast niður 
og semja efni fyrir næstu plötu.“ 
 - sm

Fenjatónlist í bland við blús
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Lokastökkið á útsölunni
Útsölulok Útilífs eru í Holtagörðum

30 til 40% afsláttur af öllum reiðhjólum og línuskautum

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

T H E S K A T E C O .

Sportfatnaður  – Barnafatnaður 
Sundfatnaður – Skór – Útivistarfatnaður

Aðeins 4 verð í markaðshorninu 
500 – 1000 – 2000 – 3000 kr.
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MERKISATBURÐIR
1941 Winston Churchill, for-

sætisráðherra Breta, hefur 
viðkomu í Reykjavík á leið 
sinni heim af fundi með 
Franklin D. Roosevelt 
Bandaríkjaforseta.

1945 Puyi, síðasti kínverski 
keisarinn, er handsamað-
ur af Sovétmönnum.

1960 Kýpur fær sjálfstæði frá 
Bretlandi.

1962 Ringo Starr tekur við af 
Pete Best sem trommari 
Bítlanna.

1989 Sólgos veldur truflunum 
í örgjörvum á jörðu og 
truflar tölvustarfsemi víðs 
vegar um heim.

1991 Úrkomumet er sett í 
Reykjavík, 18 mm á klst. 
Það samsvarar fjórðungi 
af heildarúrkomu venju-
legs árs.

Þennan dag, 16. ágúst, árið 
1960 setti bandaríski her-
maðurinn Joseph W. Kittinger 
II þrjú heimsmet sem standa 
enn. Hann stökk þá úr loft-
belgnum Excelsior í 102.800 
feta hæð (31.330 metrar) og 
setti heimsmet í fallhlífar-
stökki úr mestri hæð. Hann 
sveif í frjálsu falli í 4 mínút-
ur og 36 sekúndur sem er 
annað met, og hann náði 
988 km hraða á klukkustund 
(274 metra á sekúndu) en 
svo hratt hefur enginn maður 
eða kona farið fyrr né síðar, 
það er að segja án þess að sitja í flugvél.

Stökkið var þriðja stökk Kittinger en fyrsta 
stökkið fór fram í nóvember 1959. Það var úr 

mun minni hæð, 76.400 
fetum en litlu munaði að 
illa færi. Kittinger, sem þola 
þurfti G-kraft sem nemur 22 
földu þyngdarafli á jörðu niðri, 
missti meðvitund en sjálf-
virkur sleppibúnaður fallhlífar 
hans bjargaði lífi hans. Þrátt 
fyrir áfallið var Kittinger kom-
inn upp í loftbelg og búinn að 
stökkva aftur viku síðar. Það 
stökk var úr 74.700 fetum og 
var vel heppnað í alla staði.

Þess má geta að þriðja 
stökkið, þar sem Kittinger setti 
öll metin, gekk ekki áfallalaust 

fyrir sig. Þrýstibúnaður í hanska Kittinger bilaði 
og hægri hönd hans þrútnaði út svo hún varð 
tvöföld miðað við þá vinstri.

ÞETTA GERÐIST:  16. ÁGÚST ÁRIÐ 1960

Hraðskreiðasti maður heims
ELVIS PRESLEY LÉST ÞENNAN DAG 

ÁRIÐ 1977.

„Ég er ekki kóngurinn. 
Jesús Kristur er kóngurinn. 

Ég er bara skemmtikraftur.“
 

Elvis Presley var og er enn í 
dag kallaður konungur rokks-
ins. Hann lést af hjartaslagi á 
heimili sínu Graceland, aðeins 

42 ára að aldri.

Trumbusláttur og söngur mun hljóma 
vestast í Vesturbænum í dag þegar 
leikskólinn Dvergasteinn við Seljaveg 
fagnar tíu ára afmæli sínu. Hátíða-
höldin hefjast með glaðlegri skrúð-
göngu. „Við ætlum að njóta dagsins 
saman frá ellefu til hálf tvö og bjóðum 
gömlum og nýjum nemendum ásamt 
foreldrum og gömlu og nýju starfs-
fólki,“ segir Elín Mjöll Jónasdóttir 
forstöðukona, sem hefur leitt farsælt 
starf á Dvergasteini allt frá stofnun 
hans og haldist vel á fóstrum og öðru 
starfsliði. „Fyrstu börnin stigu hér inn 
fyrir þröskuldinn 17. ágúst 1998 þegar 
skólinn var nýbyggður, en ég var ráðin 
áður en komin var hola í jörðina,“ rifj-
ar hún upp og bætir við brosandi: „Við 
vorum fimm sem héldum uppá tíu ára 
starfsafmæli hér núna um daginn.“

Það er greinileg festa í starfinu á 
Dvergasteini. Þjóðsögur og skapandi 
list eru lykilverkefni þar enda hefur 
Reykjavíkurborg séð ástæðu til að 
veita honum hvatningarverðlaun. Elín 
Mjöll segir líka árlega haldið upp á af-
mæli hans en nú verði það með hátíð-
legra sniði en fyrr og öllum boðið sem 
tengist skólanum. Er það ekki orðinn 
gríðarlegur fjöldi? 

„Jú, en við byrjuðum með lítinn 
tveggja deilda leikskóla og njótum 
þess að þekkja öll þessi börn og for-
eldra þeirra af því að megnið af starfs-
fólkinu er búið að vera hér allan tím-
ann. Börnin sem hafa verið hér hafa 
tengst okkur vel og fjölskyldur þeirra 
líka. Þess vegna ákváðum við að senda 
boðsbréf til þeirra allra og einnig 
starfsmanna sem komnir eru annað og 
höfum fengið góð viðbrögð,“ segir Elín 
Möll og lýsir dagskránni lítillega. 

„Við byrjum með skrúðgöngu klukk-
an ellefu og förum hring um hverfið. 
Börnin hafa sjálf skapað hljóðfæri til 

að vera með í göngunni. Einnig hafa 
þau skreytt húsið og gert heljar mik-
inn vef úr náttúrulegum efniviði í um-
hverfi okkar. Nýtt lógó skólans verður 
vígt í dag og því foreldri sem teikn-
aði það veitt viðurkenning og við erum 
líka að gefa út söngbók af þessu til-
efni sem seld verður foreldrum. Svo 
er skemmtidagskrá. Þar kemur fram 
hljómsveit skipuð nokkrum foreldrum 
og starfsmönnum og síðan koma 
Skoppa og Skrítla.“ Elín getur þess í 
lokin að grillað verði fyrir utan skól-
ann. „Eitt er víst að það verður gaman 
hjá okkur því við viljum halda veglega 
uppá þessi tímamót.“ 

gun@frettabladid.is

LEIKSKÓLINN DVERGASTEINN:  TÍU ÁRA AFMÆLISHÁTÍÐ

Njótum þess að þekkja öll 
þessi börn og foreldra þeirra

ELÍN MJÖLL Hefur verið leikskólastjóri frá 
upphafi.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Brynjólfur Sæmundsson
Dalbraut 27,

lést miðvikudaginn 13. ágúst. Útförin auglýst síðar.

Dagmar Brynjólfsdóttir Georg Jón Jónsson
Jóhanna Brynjólfsdóttir Sveinbjörn Jónsson
Jóna P. Brynjólfsdóttir Gylfi Helgason
                      barnabörn og barnabarnabörn. 

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

Aðalbjörn Benediktsson 
frá Grundarási, 

sem lést 13. ágúst á Landspítalanum, verður jarðsung-
inn fimmtudaginn 21. ágúst frá Fossvogskirkju kl. 13.

Guðrún Benediktsdóttir
Sigrún Aðalbjarnardóttir Þórólfur Ólafsson
Inga Hjördís Aðalbjarnardóttir Helgi Jón Jónsson
Aldís Aðalbjarnardóttir Páll Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem auðsýndu okkur samúð og hlut-
tekningu við fráfall elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Ingibjargar 
Guðmundsdóttur
Eyrardal, Súðavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á öldruar- 
deild Sjúkrahússins á Ísafirði sem með frábærri 
umönnun og umhyggju gagnvart mömmu og pabba, 
Kjartani Jónssyni, létti þeim ævikvöldið síðustu árin 
þeirra þar.

Guðlaug Ingvarsdóttir
Jóna Kjartansdóttir McCarthy Josep McCarthy
Bjarni Kjartansson Guðmundína Sturludóttir
Steinn Ingi Kjartansson Rósa Ólafsdóttir
Guðmundur S. Kjartansson            
Guðjón M. Kjartansson Dagbjört S. Hjaltadóttir
Kristín Lilja Kjartansdóttir Þorsteinn H. Þorsteinsson
Bjarney Stella Kjartansdóttir Einar V. Hálfdánarson
Daði Kjartansson
Stefán H. Kjartansson
og fjölskyldur

Elsku móðir okkar, amma, 
langamma og kær vinur,

Kristjana M. 
Jóhannesdóttir

andaðist á Hrafnistu, Hafnarfirði miðvikudaginn 13. 
ágúst. Útför fer fram frá Áskirkju föstudaginn  22. 
ágúst kl. 11.00.

Sigurður Hávarðsson Guðrún Jónsdóttir
Jens Kristján Jensson Bang Orn Sibrunang
Manfreð Jóhannesson
Þorvaldur Guðmundsson
                       barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, vinarhug og stuðning við 
andlát og útför okkar ástkæru

Ragnhildar Kristínar 
Sandholt

Sérstakar þakkir til starfsmanna heimahlynningar og 
líknardeildar LHS í Kópavogi fyrir einstaka umönnun.

Jón Eiríksson
Eiríkur Jónsson Ásthildur Björnsdóttir
Íris Jónsdóttir Einar Sigurðsson
Atli Már Jónsson Lilja Dagbjartsdóttir
                                   og barnabörn. 

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
stjúpmóðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Rósa Eiríksdóttir
Hæðargarði 33, áður Miðdal í Kjós,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 19. 
ágúst kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hinnar látnu er 
bent á MS-félagið.
                              Davíð Guðmundsson
Fanney Þ. Davíðsdóttir
Hulda Þorsteinsdóttir Aðalsteinn Grímsson
Kristín Davíðsdóttir Gunnar Rúnar Magnússon
Guðbjörg Davíðsdóttir
Katrín Davíðsdóttir Sigurður Ingi Geirsson
Sigríður Davíðsdóttir Gunnar Guðnason
Guðmundur H. Davíðsson Svanborg A. Magnúsdóttir
Eiríkur Þ. Davíðsson Solveig U. Eysteinsdóttir
                    barnabörn og barnabarnabörn.

AFMÆLI 

VALUR FREYR 
EINARSSON 

leikari er 
39 ára.

RÓBERT ARN-
FINNSSON

leikari er 
85 ára.

Á DVERGASTEINI Börnin og fóstrurnar vefa listaverk úr náttúrulegu efni úr nánasta umhverfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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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

Það er 
strákur!

Áttu eitthvað með 
Scooter?

Halló? Bless!

Augnablik...
Ég gleymdi 

dálitlu.
Tilkynningaskyldan hjá 

fanganum Palla. 

Ef einhverjar 
frekari hreyfingar 

munu eiga sér 
stað verður yður 
umsvifalaust gert 

viðvart.

Mamma getur neytt mig til 
að segja henni hvar ég er, 

en ekki til að vera ánægður 
með það.

Fæst þessi í small?

Loksins sofnuðu þær. Hvað 
gerðirðu?

Jú, mér datt í hug að eina leiðin til að 
gera þær syfjaðar væri að segja þeim 

langdregnustu og leiðinlegustu sögu sem 
mér datt í hug.

Og það 
var...?

Ég lýsti degin-
um mínum. Aha!

Ég og þvottadrengurinn komum úr ólíku 
umhverfi. Ég ólst upp í afskekktri 
sveit norðan heiða en hann í iðandi 

borgarlífinu í Kópavogi. Drengurinn hafði 
því aldrei komið í sveit þegar hann 
heimsótti tengdaforeldra sína í fyrsta 
skipti. Óhætt er að segja að hann hafi orðið 
fyrir ákveðnu menningarsjokki þessa 
fyrstu heimsókn þegar hann beit í 
súra lifrarpylsu og eltist við 
lambfé um grundir. Norðlenskur 
framburðurinn skall á honum 
eins og loftárás í frosti og hugtökin 
í sveitinni voru honum framandi. 
Einlembingar og tvílembingar 
þvældust fyrir honum, sláttur 
og slátur komu út á eitt og hann 
gat ekki munað hvort kvenkyns 
lamb kallaðist gimbur eða gimbill 
eða jafnvel „gimbli“. Ég sá ekki 
fyrir mér að drengurinn yrði 

nokkurn tímann að sveitamanni þar sem 
hann stóð á gljáandi nýjum gúmmískóm og 
sagðist hræddur við lömbin. Eftir nokkur 
ár hefur hann þó fengið tíma til að aðlagast. 
Eftir að hafa tárvotur sungið ættjarðar-
söngva með bændunum á þorrablótum, 
hlustað á veðurfréttir og uppgötvað að 
„Austurland að Glettingi“ er ekki veður-

fræðilegt hugtak, upplifað sauðburð, 
heyskap og réttir er hann orðinn vel 
sjóaður. Hann nálgast sveitalífið þó á 

sinn eigin hátt og kallar gimbrarnar ennþá 
„gimbli“ og heyskapinn kallar hann 

„slátturtíð“. Í sumar settist hann 
svo í köflóttri flannelskyrtu upp 
á Ferguson og sló túnin. Spáði í 
þurrkinn með tengdaföður 
sínum og setti í brýrnar ef von 
var á rigningu. Í borgarbarninu 
leyndist því gallharður sveita-
durgur sem tyggur strá.

Durgur leyndist í drengnum

NOKKUR ORÐ
Ragnheiður 
Tryggvdóttir 

FRÁ MANNFÓLKINU SEM FÆRÐI OKKUR
„FINDING NEMO“ OG „RATATOUILLE“

FRÁ MANNFÓLKLKLKKININUI SEM FÆRÐI OKKUR
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Sprenghlægileg gamanmynd frá leikstjóra The Full Monty
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Óska eftir að kaupa enskt 
Lingafon námskeið

Óska eftir að kaupa enskt Lingafon námskeið 
útgefi ð 1978 eða síðar. En útgáfuár bóka er skráð 

áberandi fremst í bókum. 

Upplýsingar í síma 865 7013

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 

spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 

ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 

Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 

tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!



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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menning@frettabladid.is

Kl. 14
Sýningin „Grálist – Engin smálist“ 
verður opnuð í Deiglunni á Akureyri í 
dag kl. 14. Um er að ræða samsýn-
ingu ungra listamanna sem eiga það 
sameiginlegt að hafa útskrifast úr 
Myndlistarskólanum á Akureyri. 
Verkin á sýningunni mælast öll metri 
eða meira á lengd, hæð eða breidd og 
er titill sýningarinnar af þessum 
mælingum dreginn. Sýningin stendur 
til 31. ágúst.

Á sumartónleikum Sigurjóns-
safns næstkomandi þriðju-
dagskvöld munu hjónin 
Guðný Guðmundsdóttir og 
Gunnar Kvaran leika einleiks- 
og tvíleiksverk fyrir fiðlu og 
selló. Guðný Guðmundsdóttir 
og Gunnar Kvaran eru meðal 
þekktustu tónlistarmanna 
á Íslandi. Auk þess að leika 
saman í Tríói Reykjavíkur hafa 
þau komið víða fram sem 
dúó, bæði heima og erlendis. 

Efnisskrá tónleikanna hverf-
ist að miklu leyti um meist-
araverk Johanns Sebastians 
Bach. Þá verður hlaupið yfir 
nokkur tímabil tónlistarsögunnar og leikin tónlist 
frá 20. og 21. öldinni, meðal annars nýtt íslenskt 
verk eftir Karólínu Eiríksdóttur og fjörugt tvíleiks-
verk fyrir fiðlu og selló eftir Arthur Honegger.

Verkin sem flutt verða 
eru Svíta nr. 2 í d-moll fyrir 
einleiksselló og Ciaconne úr 
partitu í d-moll fyrir einleiks-
fiðlu eftir Bach, Eintal fyrir 
einleiksfiðlu eftir Karólínu 
Eiríksdóttur, Sónatína í E-
dúr fyrir fiðlu og selló eftir 
Honegger. Karólína Eiríks-
dóttir hefur samið fjöldann 
af verkum allt frá einleik upp 
í sinfónísk verk og óperur. 
Verkið Eintal fyrir einleiksfiðlu 
samdi hún snemma árs 2008 
og tileinkaði Guðnýju í tilefni 
af stórafmæli hennar. Verkið 
var frumflutt hinn 27. mars 

síðastliðinn.
Miðasala á tónleikana fer fram við innganginn, 

einnig er hægt að kaupa miða í síma 553-2906. 
Aðgangseyrir er 1.500 krónur. - vþ

Frá Bach til nútímans

GUNNAR KVARAN OG GUÐNÝ 
GUÐMUNDSDÓTTIR Koma fram á 
Sumartónleikum Listasafns Sigurjóns 
á þriðjudag.

Myndlistarmaðurinn Hlynur 
Hallsson opnar sýninguna Tillit – 
Rücksicht – Regard í Nýlistasafn-
inu, Laugavegi 26, í dag kl. 17. 

Kalla mætti sýninguna nokkurs 
konar yfirlitssýningu, enda má á 
henni sjá bæði eldri og nýrri verk 
eftir Hlyn, þar á meðal línuteikn-
ingar, „sprey“-verk, myndbönd og 
viðamikla litastúdíu í gluggum 
safnsins. Í tilefni af sýningunni 
mun Hlynur jafnframt kynna bók 
um verkaröðina Myndir – Bilder – 
Pictures sem kemur út í septem-
ber. 

Sýning Hlyns er hluti af 
afmælisdagskrá Nýlistasafnsins, 
en það fagnar þrjátíu ára afmæli 
sínu í ár. Sýningin mun standa til 
28. september næstkomandi.  - vþ

Hlynur Halls 
í Nýló

HLYNUR HALLSSON MYNDLISTARMAÐUR
Opnar sýningu í Nýlistasafninu á 
laugardag.

>Ekki missa af...
Sýningu Joris Rademaker í 
Grafíksafni Íslands, Tryggva-
götu 17, en henni lýkur á 
morgun. Form og fundið efni 
einkenna verk Jorisar. Hvort 
tveggja á sér rætur í einhverju 
lífrænu, tengist mannslíkam-
anum eða öðrum náttúruleg-
um efnum. Joris er líkast til 
eini listamaðurinn á landinu 
sem vinnur svart-hvít málverk, 
en í þeim skapast átakamikil 
blæbrigði.

Eistneski kammerkórinn Kalev 
heldur tónleika í Akureyrarkirkju 
á miðvikudagskvöld kl. 20. Kórinn 
hefur starfað frá árinu 1998 og 
hefur innanborðs um fjörutíu 
manns sem eiga sameiginlegan 
áhuga sinn á flutningi metnaðar-
fullra kórverka.  

Á hverju ári kemur kórinn fram 
á fjölda tónleika í tónlistarsölum og 
kirkjum í Tallinn, höfuðborg 
Eistlands. Kórinn leggur mikla 
áherslu á vandaðan flutning og 
dvelur af þeim sökum tvisvar á ári 
í sérstökum söngæfingabúðum.

Tónleikaferðir til útlanda eru 
fastur liður í starfsemi kórsins og 
hefur hann gert garðinn frægan í 
Bretlandi, Rússlandi, Lettlandi, 
Finnlandi og Svíþjóð, svo nokkur 
lönd séu nefnd.

Kórinn flytur fjölbreytta tónlist 
frá ýmsum tímum, má nefna 
þjóðlega tónlist frá Eistlandi, 
klassísk kórverk og verk eftir 
samtímahöfunda. Erik Meister 
hefur verið stjórnandi kórsins frá 
upphafi.

Aðgangur að tónleikum kórsins í 
Akureyrarkirkju er ókeypis og 
öllum opinn. - vþ

Eistneskur 
kór á ferð

FJÖLBREYTT TÓNLIST Kammerkórinn 
Kalev frá Eistlandi kemur fram í 
Akureyrar kirkju á miðvikudag.

Vadim Repin, einn fremsti fiðlu-
leikari heims, leikur fiðlukonsert 
Tsjajkovskís á upphafstónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands hinn 4. 
september næstkomandi, en þá hefst 
síðasta heila starfsár Sinfóníunnar í 
Háskólabíói. Hljómsveitin verður með 
fjörutíu tónleika á komandi vetri og 
mun að auki fara í tvær tónleikaferðir 
til Spánar og Japan.

Vadim Repin á glæsilegan feril að baki: Hann 
hóf tónlistarnám í Síberíu og vann til gullverð-
launa í sinni fyrstu alþjóðlegu keppni aðeins 11 
ára gamall. Hann var yngsti sigurvegari í sögu 
Queen Elizabeth-keppninnar í Brüssel aðeins 
átján ára gamall árið 1989. Repin hefur komið 
fram á tónleikum með öllum helstu hljómsveit-
um heims, og lék meðal annars einleik með 
Berlínarfílharmóníunni og Sir Simon Rattle á 
hinum frægu Evróputónleikum hljóm-

sveitarinnar í Sankti Pétursborg fyrr á þessu 
ári. Repin er á samningi hjá Deutsche 
Grammophon og hafa hljómdiskar hans fengið 
frábæra dóma gagnrýnenda um allan heim. 
Þetta er í fyrsta sinn sem Repin leikur á Íslandi. 

Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarstjóri 
Sinfóníunnar, segir að koma Repins sé mikill 
fengur fyrir íslenska tónlistarunnendur. „Þetta 
er glæsileg byrjun á starfsárinu, það er ekki 
hægt að neita því. Repin er á hátindi ferils síns 
um þessar mundir og er orðinn sannkölluð 
stórstjarna í klassíska heiminum. Hann er 
tvímælalaust einn af fimm fremstu fiðluleikur-
um heimsins í dag, ásamt Anne-Sophie Mutter 
og örfáum öðrum. Repin sameinar fullkomna 
tækni og djúpa túlkun í flutningi sínum og er 
glæsilegur fulltrúi rússneska skólans í 
fiðluleik. Stíll hans þykir minna mjög á David 
Oistrakh, sem var einn mesti fiðluleikari 20. 
aldarinnar, svo það er ekki leiðum að líkjast.“

Ársbæklingur Sinfóníunnar verður tilbúinn 
til dreifingar í vikunni og þar kennir margra 
grasa að venju. Miðasala á tónleikana 4. 
september hefst í miðasölu Sinfóníunnar í 
Háskólabíói á mánudag. 

Áhugasamir um einleikarann sem hefur 
starfsárið geta litið á heimasíðu hans með 
myndum og nánari umfjöllun: http://www.
vadimrepin.com/  pbb@frettabladid.is 

Repin með Sinfó

REPIN Kemur fram á upphafstónleikum tónleikaárs 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í september.

STYRKIR VERÐA VEITTIR TIL BARNA Á ALDRINUM 6–16 ÁRA

Ferðasjóður Vildarbarna er sameiginlegt átak Icelandair og viðskiptavina félagsins 

til að gera langveikum börnum og fjölskyldum þeirra, og börnum sem búa við sérstakar 

aðstæður vegna veikinda, kleift að ferðast. Ferðasjóður Vildarbarna hefur gert yfir 

200 börnum og fjölskyldum þeirra mögulegt að fara í ógleymanlega og uppbyggjandi 

fjölskylduferð.

Verndari Vildarbarna er frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands.

Umsóknarfresturinn er til 1. september 2008. 

Úthlutað verður úr sjóðnum fyrsta vetrardag 25. október 2008.

Þeir umsækjendur sem ekki hafa fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir.  

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

UMSÓKNIR UM FERÐASTYRKI 
VILDARBARNA ICELANDAIR
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Starfshópur sem skipulagði Tónlist-
arhátíð unga fólksins tók við viður-
kenningu að upphæð 700 þúsund 
krónur úr Styrktarsjóði Önnu Kar-
ólínu Nordal úr hendi Jónasar Ingi-
mundarsonar píanóleikara í Salnum 
á fimmtudagskvöld. Starfshóp 
þennan skipa þau Guðný Þóra Guð-
mundsdóttir fiðluleikari, Arnþrúð-
ur Gísladóttir flautuleikari, Þor-
gerður Edda Hall sellóleikari og 
Helgi Jónsson tónlistarfræðingur 
við LHÍ, en þau hafa þótt standa sig 
með prýði við að hleypa þessari 
metnaðarfullu og glæsilegu hátíð af 
stokkunum í fyrsta sinn. 

Tónlistarhátíð unga fólksins, sem 
staðið hefur yfir í Kópavogi nú í 
mánuðinum, hefur farið fram með 
miklum sóma í hvívetna. Markmið-
ið með hátíðinni var að skapa vett-
vang þar sem tónlistarnemendur á 
hinum ýmsu stigum náms geta 
komið saman og lært af frábærum 
listamönnum og það hefur sannar-
lega náðst. Fjölmargir ungir hljóð-
færaleikarar og söngvarar hafa sótt 
námskeið hjá úrvals kennurum, 
komið fram á tónleikum og hlýtt á 
leiðbeinendur sína leika af miklu 

listfengi í afar metnaðarfullri tón-
leikaröð hátíðarinnar í Salnum að 
undanförnu.

Þetta er í fyrsta sinn sem hátíð 
sem þessi er haldin hér á landi og 
því um sannkallað brautryðjenda-
starf að ræða hjá þeim öfluga en 
fámenna starfshópi sem hefur haft 
veg og vanda að undirbúningi og 
skipulagningu hátíðarinnar. 

Stjórn Styrktarsjóðs Önnu Karól-
ínu Nordal var því einhuga um að 
viðurkenning úr sjóðnum að upp-
hæð 700 þúsund krónur skyldi að 
þessu sinni renna til hátíðarinnar 
með árnaðaróskum og von um að 
framhald verði á hátíðinni strax á 
næsta sumri.

Áður hafa hlotið viðurkenningu 
úr Styrktarsjóði Önnu Karólínu 
Nordal þau Guðrún Jóhanna Ólafs-
dóttir mezzó-sópran, Eyjólfur Eyj-
ólfsson tenór, Ari Þór Vilhjálmsson 
fiðluleikari, Jónas Guðmundsson 
tenór, Elfa Rún Kristinsdóttir fiðlu-
leikari og Gissur Páll Gissurarson 
tenór. Stjórn Styrktarsjóðs Önnu 
Karólínu Nordal skipa þau Jónas 
Ingimundarson, Þórður Júlíusson 
og Vigdís Esradóttir. - vþ

Tónlistarhátíð 
verðlaunuð

VERÐLAUNAÐUR STARFSHÓPUR Aðstandendur Tónlistarhátíðar unga fólksins voru að 
vonum ánægðir með viðurkenninguna. MYND/SALURINN

Framhaldsskóladeild
Kennsla hefst 18. ágúst

Grunnskóladeild
Kennsla hefst 25. ágúst

Forskóli nemar fæddir 2000 til 2003
Innritun hefst 18. ágúst
Kennsla hefst 8. september

Skrifstofan er opin virka daga
frá 13:00 til 17:00 

Skólaárið 2008 – 2009

Kennsla hefst
Listdansskóli Íslands hefur viðurkenningu 
menntamálaráðuneytisins sem einkaskóli 
á framhaldsskólastigi.

Nám við Listdansskóla Íslands er samkvæmt 
aðalnámskrá á grunn- og framhaldsstigi

Skólinn er rekinn af Dansmennt ehf, 
sem er í eigu Listaháskóla Íslands

Staður:
Engjateigur 1
 105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
www.listdans.is
588 91 88

Skólabækur

Pennaveski

Skólatöskur

Skrúfblýantar

Blek

Tússlitir

Trélitir

Blýantar
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

DÖMULEGAR BUXNADRAGTIR Marc Jacobs notaði harem-buxnasniðið við fallega 
jakka og aðsniðnar peysur. 

GLAMÚR Þessi buxna-
dragt frá Armani minnir á 
fimmta áratuginn. 

LEÐUR Rautt og sexý hjá 
Louis Vuitton.

Tískublöðin ytra eru sammála um að heitasta 
buxnasniðið fyrir haustið séu hinar svokölluðu 
harem- eða kvennabúrs-buxur sem sáust víða á 
tískupöllunum, allt frá Marc Jacobs og Gaultier til 
Armani. Að vissu leyti eru hönnuðir að sækja 
innblástur aftur til níunda áratugarins þegar 
rappið og MC Hammer komu þessu erfiða sniði á 
kortið. En lykillinn að endurkomu harem-buxnanna 
er að leyfa þeim að vera eins kvenlegar og mögu-
legt er. Sniðið á auðvitað uppruna sinn í seiðandi 
austrænum dísum og magadansmeyjum og því 
sniðugra að stæla Jasmín prinsessu úr Aladdín en 
meistara Hammer. Nú síðsumars er þetta tilvalið 
snið, sérstaklega ef buxurnar er í styttra lagi en þá 
er fallegt að láta skína í ökkla og kálfa. Best er að 
ganga í aðsniðnum jökkum eða peysum við buxurn-
ar svo að heildarútlitið sé ekki of vítt, og háir hælar 
eru bráðnauðsynlegir til að gera lúkkið eins 
kvenlegt og kynþokkafullt og unnt er.
  amb@frettabladid.is

ÞÚSUND OG 
EIN NÓTT
Buxurnar fyrir haust/vetur 2008 
eru með harem-sniði.

FRAMÚRSTEFNULEGT.
Stórfenglegar glitr-
andi víðar buxur hjá 
Yves St Laurent fyrir 
vetur 2008.

Ég heyrði skemmtilegt orð fyrr í sumar sem notað var af ungum frænda 
mínum um ákveðna tegund ungra íslenska kvenna. Orðið var „skinka“ 
og skilgreiningin var einhvers konar kvenkyns hnakki: stúlka sem 
klæðist vakúmpökkuðum og flegnum fötum og er iðulega ljósabrún 
með veikleika fyrir pastel og neon. Auðvitað er þetta nastí skilgreining 
en leiddi þó til skemmtilegra samræðna milli stúlkna hér á vinnu-

staðnum í gær. Ein sagðist aldrei hafa nennt að lita á 
sér hárið, önnur sagðist hafa sett á sig gervineglur í 
eitt skipti á ævinni og verið fötluð í nokkra daga þar 
sem hún gat varla notað fingurna. Við fórum að 
ræða þessa séríslensku tísku sem hefur skapast 
undanfarin ár og hefur skapað ótal klóna um land 
allt: hvítt eða svart hár, dökkappelsínugul húð og 
undarlegar ofurgervilegar sáðfrumulaga augabrúnir í 
svörtum tón sem verða í einhverri hrópandi andstöðu 
við háralit og andlitslag. Og hvaðan kemur þessi tíska? 

Ekki er hún upp úr „mainstream“ tískublöðum og við 
hölluðumst helst að því að þetta væri einhvers konar útlit 
sem breskar týpur eins og Katie Price, öðru nafni Jordan, 
hefðu komið á kortið. Þetta með augabrúnirnar er mér 
mikil ráðgáta. Ég er ekki að mæla með því kannski að 
þetta fari gersamlega í órækt ef fólk er sérstaklega vel 
hært, en hvers vegna íslenskar konur þurfi að fara í „litun 
og plokkun“ á tveggja vikna fresti er mér óskiljanlegt. Ef 
við horfum á heitustu fyrirsæturnar um þessar mundir er 

það klárlega ljóst að gervilega lagaðar og litaðar 
augabrúnir sjást hvergi nema á dragdrottningum. 
Hérlendis virðist samasemmerki með því að vera 
„gella“ að þurfa að fara í reglulegt sprey-tan, vera með 
langar hvítar gervineglur, gerviaugabrúnir og gervi-
legt hár. Önnur hver kona í Kringlunni lítur út eins og 
Jenna Jameson. Ég verð þreytt og þunglynd bara af 
því að hugsa um það hversu mikill tími og fjármunir 

fara í það að líta út eins og Bratz-dúkka þegar ég hélt 
að við vildum allar vera eins og Gisele Bündchen...

Vakúmpakkningar og neon

SKVÍSULEGAR Flottar gráar 
buxur frá Top Shop.

> TÍSKUFRÉTTIR VIKUNNAR
Sólgleraugu frá Galliano
Hönnunarsnillingurinn breski 
John Galliano hyggst nú 
feta í fótspor hönnuða eins og 
Karls Lagerfeld, Balenciaga og 
Toms Ford og ætlar að setja 
sólgleraugnalínu á markaðinn. 
Galliano hefur skrifað undir 
samning hjá ítalska fram-
leiðandanum Marcolin og 
samstarfið á að spanna fimm 
ár. John Galliano-sólgleraugu 
munu verða bæði fyrir dömur 
og herra og líta dagsins ljós 
haustið 2009. 

Æðislega hlýja haustpeysu 
frá Henrik Vibskov. Fæst í 

Kronkron, Laugavegi.

Gullfallegan ofursvalan 
kjól frá Henrik Vibskov frá 
Kronkron, Laugavegi.

Nýjasta ilminn frá Chloé. 
Kynþokki í klassískri flösku. 

OKKUR 
LANGAR Í

…



Útsala
10% afsláttur af öllum vörum.
Aðeins í Eymundsson Holtagörðum.10%

AFSLÁTTUR

» 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.
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Útsölulok um helgina

wwww

50%
AFSLÁTTUR

Útsala
Allt að 50% afsláttur af húsgögnum
50% afsláttur af öllum Childhome vörum
50% afsláttur af Childwheels kerrum
10-30% afsláttur af meðgöngufatnaði
10% afsláttur af nýjum vörum
www.stubbasmidjan.is

Útihúsgögn
50 - 70% afsláttur.

Allt í Holtagörðum
– Ein frábær ferð

Afgreiðslutími
Lau: 10.00-18.00
Sun: 13.00-18.00



48  16. ágúst 2008  LAUGARDAGUR

folk@frettabladid.is

Johnny Depp, Colin Farrell og 
Jude Law hafa gefið Matildu 
Ledger, dóttur Michelle Willi-
ams og leikarans heitna Heath 
Ledger, launin sem þeir hlutu 
fyrir leik sinni í myndinni The 
Imaginarium of Dr. Parnassus. 
Ledger átti upphaflega að fara 
með hlutverk Tony í myndinni, 
en eftir að hann féll frá í jan-
úar voru leikararnir þrír 
fengnir til að hlaupa í skarðið. 
Tony ferðast í gegnum þrjár 
mismunandi víddir í mynd-
inni, og var því auðvelt að 
skipta hlutverkinu í þrennt. 
Depp, Farrell og Law voru 
alfarið samstíga í því að þiggja 
engin laun sjálfir fyrir mynd-
ina, heldur láta þau renna 

óskipt í sjóð fyrir Matildu, til 
að tryggja framtíð hennar. 

„Leikararnir þrír voru 
algjörar hetjur. Þetta gerist 
ekki mjög oft – þegar svona 
harmleikur gerist, að mjög 
frægir og farsælir leikarar 
segi allt í einu, „Ókei, við 
gerum hvað sem er til að 
hjálpa“,“ segir leik-
stjóri myndarinnar, 
Terry Gilliam. „Þeir 
komu, þeir unnu vinnuna 
sína og gerðu að verkum 
að hægt var að 
ljúka við mynd-
ina, og þeir 
þáðu ekki pen-
ingana – þeir 
fara til dóttur 

Heath. Það er ótrúlegt!“ segir 
Gilliam, sem kveðst enn afar 
hryggur yfir fráfalli Ledgers. 

„Það verður ljúfsárt að horfa 
á þessa mynd, vitandi það að 
hann var að taka hana upp bara 

nokkrum dögum áður en 
hann dó,“ segir Gilliam. 
„Hugur minn verður allt-

af hjá Heath.“

Gefa dóttur Heaths Ledger launin

SÁRT SYRGÐUR Terry Gilliam er 
bara einn fjölmargra samstarfs-
manna Heaths Ledger sem syrgja 
leikarann.

GEFA MATILDU LAUNIN Johnny 
Depp, Colin Farrell og Jude 

Law ætlar allir að 
gefa dóttur Heaths 
laun sín fyrir leik 
í myndinni The 
Imaginarium of Dr. 
Parnassus. 

> LIV FYRIR GAP

Liv Tyler verður andlit Gap í auglýs-
ingaherferð fyrirtækisins fyrir komandi 
haust og vetur. Fyrir hefur fyrirtæk-
ið samið við Marchesa-hönnuðinn 
Georginu Chapman og leikarann 
Hugh Dancy um að koma fram 
í auglýsingum, og bætist Liv í 
hóp þeirra. Hún hefur næga 
reynslu af slíkum uppá-
tækjum, því leikkonan 
hefur verið andlit ilm-
vatns Givenchy í fimm ár. 

Fyrir tveimur vikum opn-
uðu íslensk hjón, í samstarfi 
við Te og kaffi, kaffihús 
með sama nafni í Alicante. 
Þar kynna þau ýmsar nýj-
ungar fyrir Spánverjum.

Kári Sverrisson segir að hug-
myndin að kaffihúsinu hafi kvikn-
að fyrir tvemur árum þegar hann 
og eiginkonan, sem eru mikið 
kaffidrykkjufólk, fóru í frí til 
Spánar og fundu hvergi almenni-
legt kaffi. 

„Við fórum að spyrjast fyrir um 
hvar hægt væri að fá gott kaffi og 
eitthvað með því og þá var okkur 
sagt að það væri ekki hægt,“ segir 
Kári. Hjónin ákváðu að fara í sam-
starf við Te og kaffi og fluttu 
stuttu síðar út til Alicante í leit að 
húsnæði og til þess að kynnast 

betur spænskri menningu og læra 
tungumálið. „Við fundum hús-
næði við aðalverslunargötuna í 
Alicante og fengum íslenskan 
hönnuð, Hildi Ísdal Þorgeirs-
dóttur, til þess að hanna staðinn,“ 
útskýrir Kári, sem segir kaffi-
húsið hafa fengið mikla umfjöllun 
síðan það var opnað og þyki það 
mjög vel heppnað í alla staði. 

„Hönnunin þykir athyglisverð 
og flott og svo bjóðum við upp á 
ýmislegt sem hingað til hefur ekki 
fengist á Spáni, líkt og frappucci-
no og götumál, sem þykja 
skemmtileg nýjung.“ Kári og 
eigin kona hans hyggjast opna tvö 
kaffihús til viðbótar á næstunni 
og því er nóg að gera hjá hjónun-
um. „Við eigum von á lítilli senj-
órítu í haust, þá tekur maður sér 
frí til þess að sinna konu og barni,“ 
segir Kári að lokum. 

 sara@frettabladid.is

Te og kaffi opnar
útibú á Spáni

KAFFIHÚS Í BLÓMA Spænskir gestir kunna vel að meta þær nýjungar sem Te og kaffi 
þar í landi hefur upp á að bjóða. 

Frumsýningardegi nýjustu kvikmyndarinnar 
um galdrastrákinn Harry Potter hefur verið 
frestað um átta mánuði, eða þar til í júlí 
2009. Myndin, sem er sú sjötta í röðinni, 
átti að fara í loftið 17. nóvember næstkom-
andi.

Forstjóri framleiðandans Warner Bros, 
Alan Horn, segir að með frestuninni hafi 
þeir viljað tryggja myndinni mikla aðsókn 
næsta sumar, auk þess sem verkfall 
handritshöfunda, sem lauk í febrúar, 
hafi haft slæm áhrif á framleiðsl-
una. 

„Myndin er algjörlega á 
áætlun. Ég hef séð myndina. 
Hún er frábær og við hefðum 
getað gefið hana út í nóvem-
ber ef við hefðum viljað,“ 
sagði hann. Vegna frestunar-
innar munu líða tvö ár á milli 
fimmtu og sjöttu myndarinn-
ar. Aftur á móti verður tíminn 
styttri á milli sjöttu myndar-
innar og síðustu tveggja 
myndanna sem verða teknar 
upp samtímis á næsta ári.

Átta mánaða frestun

„Við erum að leita að bæði ljós-
myndum og upptökum af jöklin-
um í gegnum tíðina frá almenn-
ingi sem kannski er hægt að nota 
í myndina,“ segir Mireya Samper. 
Hún er sérleg aðstoðarkona 
franska leikstjórans Jean Michel 
Roux sem er staddur hér á landi 
og er að gera heimildarmynd um 
Snæfellsjökul: „Frásagnir, hugs-
anir og sýnir“.

Um er að ræða þriðju heimildar-
myndina sem Roux gerir um 
Ísland og Íslendinga. Fyrsta mynd-
in heitir „Elfland“ og sú seinni 
„Rannsókn á Huliðsheimum“ og 
hafa þær vakið mikla eftirtekt. 
Hingað til hefur áhugi hans eink-
um beinst að álfum og huldufólki, 
og þeim Íslendingum sem hafa séð 
eða upplifað eitthvað „yfirnátt-
úrulegt“. „Að þessu sinni beinir 
hann athygli sinni að Snæfellsjökli 
og þeirri orku og sögnum sem 
honum fylgja,“ segir Mireya.

Jean Michel Roux býr í París, 
hefur leikstýrt nokkrum leiknum 
myndum og mörgum heimildar-
myndum, til dæmis heimildar-
mynd um frumbyggja Ástralíu. 
Hann sagðist í samtali við Frétta-
blaðið hafa komið til Íslands í um 
átján ár og áhugi á Snæfellsjökli 
og Snæfellsnesi hefði aukist með 
hverri heimsókn. Hann segir 
þetta magnaðan stað og þar hafi 
hann upplifað einstaka orku – líkt 
og svo margir hafa talað um. 
Roux hefur áhuga á að fjalla um 
tengsl fólks við þennan stað.

Mireya segir að ef fólk eigi í 
fórum sínum myndir, myndskeið 
eða upplýsingar um Snæfells-
jökul sé sími sinn 698 5973 og 
tölvupóstfang: ho@ismennt.is. 
Roux bætir við að ef nothæft 
efni berist þeim geti verið gaman 
fyrir fólk að sjá það í þessu sam-
hengi. 

 - jbg

Frakki auglýsir eftir upplýsingum

JEAN MICHEL ROUX Beinir sjónum 
sínum að Snæfellsjökli í þriðju heimildar-
mynd sinni um Ísland og Íslendinga.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HARRY POTTER Frumsýningar-
degi nýjustu Harry Potter-

myndarinnar hefur verið 
frestað um átta mánuði.

Námsmannaþjónusta SPRON

Njóttu þess 

að vera í námi
...og nýttu þér persónulega 

þjónustu, hagstæð kjör og 

fríðindi sem námsmönnum 

standa til boða

Þegar þú skráir þig í SPRON námsmenn færðu flottan 1GB USB minnislykil að gjöf

Kynntu þér málið á spron.is

Frítt debetkort og 150 fríar debetkortafærslur á ári

Frítt Einkaklúbbskort

Námsstyrkir, bílprófsstyrkir, bókastyrkir og desemberuppbót

Yfirdráttarvextir v/LÍN á mjög hagstæðum kjörum*

Skólagjaldalán, Tölvukaupalán og Námslokalán*

25% afsláttur í Laugarásbíó á miðvikudögum og fimmtudögum**

Sérkjör á tryggingum hjá VÍS

Fjármálaráðgjöf

Afsláttur af símgreiðslum  í Heimabanka

.... og margt fleira

Sæktu um núna  á spron.is

*samkvæmt útlánareglum SPRON  ** Afslátturinn gildir til 31.12.2008 af almennu miðaverði ef greitt er með SPRON korti.
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Konungleg frumsýning verður á 
nýju James Bond-myndinni, 
Quantum of Solace, í London 29. 
október. Prinsarnir Vilhjálmur og 
Harry verða viðstaddir sýninguna 
og að beiðni þeirra mun allur ágóði 
af henni renna til samtakanna 
Help for Heroes og The Royal 
British Legion. Auk prinsanna 
tveggja verða viðstaddir sýning-
una aðalleikarar myndarinnar, 
Daniel Craig, Judi Dench, Olga 
Kurylenko, Mathieu Amalric og 
Gemma Arterton. 

Quantum Solace, sem er 22. 
Bond-myndin, verður frumsýnd 
erlendis 31. október. Hér á landi 
verður hún frumsýnd 7. nóvember 
en eina forsýning myndarinnar 
verður í Smárabíói kvöldið áður. 

Daginn eftir frumsýninguna, eða 
8. nóvember, verður síðan haldið 
glæsilegt Bond-einkasamkvæmi á 
skemmtistaðnum Rúbín.

Konungleg sýning

JAMES BOND Olga Kurylenko, Daniel 
Craig og Gemma Arterton verða að 
sjálfsögðu viðstödd frumsýninguna í 
London.

Fjögur ný lög með rokkurunum í 
Rolling Stones verða á viðhafnar-
útgáfu heimildarmyndarinnar 
Shine a Light á mynddiski. Á 
disknum, sem verður tvöfaldur 
og kemur út í nóvember, verða 
einnig myndir sem voru teknar 
baksviðs á tónleikunum og viðtöl 
við hljómsveitarmeðlimi. Einnig 
verður heimildarmyndin sjálf í 
stafrænni útgáfu svo að hægt sé 
að hlaða henni inn í tölvur og 
tónlistarspilara.

Í heimildamyndinni, sem 
Martin Scorsese leikstýrði, er 
fylgst með Stones á tvennum 
tónleikum í Beacon-leikhúsinu í 
New York fyrir tveimur árum. Á 
meðal þeirra sem stigu á svið 
með jöxlunum voru Jack White 
og Christina Aguilera. 

Fjögur ný lög 
á mynddiski

ROLLING STONES Fjögur ný lög verða á 
DVD-mynddisknum Shine a Light með 
Rolling Stones.

Hljómsveitin Gus Gus heldur 
tónleika á Nasa í kvöld, en enn er 
hægt að kaupa miða á midi.is. 

Sveitin lofar nýju efni úr 
smiðju President Bongo og 
Veirunnar, en til þess að tónarnir 
skili sér sem best hefur hljóð-
kerfi Nasa verið skipt út fyrir 
stærra hljóðkerfi. Stefnt er að 
útgáfu nýrrar plötu með Gus Gus 
í byrjun næsta árs. Sú verður sú 
sjötta frá hljómsveitinni.

Seinustu tónleikar sveitarinnar 
hérlendis voru í Laugardalshöll, 
en hún hefur verið á tónleika-
ferðalagi um Póland og spilaði á 
Moving City Festival í Zürich 
um síðustu helgi. Gus 
Gus spilar á 
Iceland Airwaves í 
október. 

Tónleikarnir 
hefjast kl 23.59 
og kostar 
3.500 krónur 
inn í almennri 
miðasölu.  
 - kbs

Nasa í kvöld

NÝTT STUÐ Gus Gus frumflytur nýtt efni 
á Nasa í kvöld.             FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Við byrjuðum á því að vinna 
með tilgangsleysi – hvort það sé 
ekki hægt að njóta lífsins og 
gera það gott án þess að hafa 
nokkurn tilgang. Nú brýtur sýn-
ingin allar reglur um tilgang 
leikhúss. Það er rosalega mikið 
af okkur sjálfum í henni og hún 
er í raun mjög einlæg,“ segir 
Kolbeinn Arnbjörnsson um verk-
ið Vituð ér enn eða hvað..? sem 
frumsýnt verður á artFart í 
kvöld. 

Verkið er samið af Kolbeini, 
Hirti Jóhanni Jónssyni, Haraldi 
Ágústssyni, Tryggva Gunnars-
syni leikstjóra og Anahitu Deh-
bonehie, sem sér um búninga og 
leikmynd. „Það má segja að þetta 
sé svona absúrd tilfinninga-

húmor. Þetta gerist á engum 
tíma og engum stað, enda tíma-
laust snilldarverk,“ segir Kol-
beinn og hlær. Þeir Hjörtur hefja 
leikaranám hjá Listaháskólanum 
í haust, en hin stunda nám utan-
lands. „Þetta er okkar „flipp“ 
áður en við setjumst á skóla-
bekkinn aftur. Þetta er beint frá 
okkur, áður en við förum að leika 
eftir reglunum.“

Sýnt verður í Smiðjunni, Sölv-
hólsgötu 13, bakdyramegin, í 
kvöld, 18. og 19. ágúst. Svo er 
ferðinni heitið á Ólafsfjörð þar 
sem verkið verður sýnt í 
Tjarnarborg, 21. og 22. ágúst. 
Aðgangseyrir er þúsund krónur. 
Hægt er að panta miða í síma 
896-0483.  - kbs

Fagna tilgangsleysinu í kring

TÍMALAUST SNILLDARVERK Kolbeinn 
Arnbjörnsson tekur þátt í Vituð ér enn 
eða hvað? FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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59.000
manns á 23 dögum

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐARSTÆRSTU OG BESTU ÆVINTÝRIN ERU 
EINFALDLEGA ÓDAUÐLEG!

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

GET SMART kl. 5:45 - 8 - 10.20 7

THE MUMMY 3 kl. 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

THE STRANGERS kl. 10:20 16 

GET SMART           kl. 1:30 - 3:50 - 5:50D - 8D - 10:30D L

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8  - 10:50 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8  - 10:50 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

WALL-E m/ensku tali kl. 6:10 - 8:20 - 10:30 L

MAMMA MÍA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

LOVE GURU kl. 10:30 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

GET SMART   kl. 1:30D - 3:30D - 5:40D - 8D - 10:20D L

X-FILES 2 kl. 8D - 10:10D 16

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30D - 3:40D - 5:50D L

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

GET SMART kl. 5:40 - 8 - 10:20 7

MAMMA MÍA kl. 3:30 - 5:40 L

LOVE GURU kl. 8 12

DARK KNIGHT kl. 10 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

GET SMART kl. 4 - 6 - 8 - 10:20 L

WALL-E. m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 2 L

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 12

DARK KNIGHT kl. 10:20 12

tommi - kvikmyndir.is

SparBíó 550krSparBíó 550kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

GET SMART kl. 2, 5, 8 og 10.15 L

MÚMÍAN 3 kl. 8 og 10.15 12

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 2, 4 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 2, 7 og 10.15 12

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

500 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
12
12
12
L
L
7

X - FILES kl. 6 - 8 - 10
SKRAPP ÚT  kl. 4 - 10.10
MAMMA MIA     kl.3.50 - 6 - 8

16
12
L

X - FILES kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES LÚXUS DIGITAL kl. 1- 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 
SKRAPP ÚT kl. 6 - 10
THE MUMMY 3 kl. 8D - 10.30D

THE LOVE GURU kl.1 - 4 - 8
WALL-E ÍSL. TAL    kl.1D - 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 3D - 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE  kl.1 - 3.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
12
12
L

X - FILES kl.3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SKRAPP ÚT  kl. 4 - 6 - 8 - 10
THE DARK KNIGHT kl.3 - 6 -  9 
MAMMA MIA kl.3 - 5.30  - 8 - 10.30

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 - 10.30
MAMMA MIA kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE kl. 3.30

SÍMI 530 1919

“…meistarverk.” 
– New York Magazine

“...SKEMMTILEGA“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI

MYND ÞAR SEM MANNI MYND ÞAR SEM MANNI
LEIÐIST ALDREI”LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL- S.V., MBL

“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI 

MYND ÞAR SEM MANNI 
LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL

“FÍNASTA SKEMMTUN. “FÍNASTA SKEMMTUN.
MYNDIN ER MYNDIN ER

SKEMMTILEGSKEMMTILEG
OG NOTALEG.”OG NOTALEG.”

- MANNLÍF- MANNLÍF

“FÍNASTA SKEMMTUN. 
MYNDIN ER 

SKEMMTILEG
OG NOTALEG.”

- MANNLÍF

KVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.IS

“...fílgúdd mynd. Húmorísk, elskuleg saga 
með góðum lyktum og breyskum persónum”

- P.B.B., FBL

“ VEL GERÐ, VEL “ VEL GERÐ, VEL
LEIKIN...OG DIDDA LEIKIN...OG DIDDA

JÓNSDÓTTIR ER JÓNSDÓTTIR ER
FRÁBÆR”FRÁBÆR”
- J.V.J., DV- J.V.J., DV

“ VEL GERÐ, VEL 
LEIKIN...OG DIDDA 

JÓNSDÓTTIR ER 
FRÁBÆR”
- J.V.J., DV

TIL AÐ FINNA SANNLEIKANN 
VERÐUR ÞÚ AÐ TRÚA!

MULDMULDMULDMULDMULMULDMULDULDER OER OER OER OER OER OOG SCG SCG SG SCGG SSG SCSG ULLYLLLY ERU MÆTÆTMÆTÆÆÆÆTÆTTÆÆTT AFT AFT AFAFT AFAFT AFTUR TURTUR ÍÍ
FRÁBFRÁBFRÁBÁBFRÁBÁÁBBBBÆRRIÆRRIÆRRRRIRRRRÆÆRRÆRRÆRRÆÆ R  SPE SPESPPSPPPSSPESPPENNUMNNUMYND YND NDNND NDDDDND ND Í ANÍ ANÍ ANÍ ANÍ AÍ ANÍ AAÍ DA ÞDA ÞÁTTAÁTTANNA.NA.NNA.

MULDER OG SCULLY ERU MÆTT AFTUR Í
FRÁBÆRRI SPENNUMYND Í ANDA ÞÁTTANNA.

Maxwell Smart, starfsmaður hjá 
njósnastofnuninni CONTROL, fær 
stöðu sem útsendari þegar þeim 
fækkar snarlega, eftir að illu sam-
tökin KAOS komast yfir raunveru-
leg nöfn útsendaranna. Smart er 
settur í teymi með Útsendara 99 
til að kanna stuld á kjarnorku-
vopnum, sem grunað er að KAOS 
hafi nú stjórn yfir. 

Í Get Smart er Steve Carell 
kominn í hlutverk Smart spæjara, 
sem Don Adams gerði ódauðlegan 
í samnefndum sjónvarpsþáttum 
frá sjöunda áratugnum. Þættirnir 
voru skapaðir af engum öðrum en 
grínkónginum Mel Brooks ásamt 
Buck Henry og voru þeir rúm 
fimm ár í sýningu. Leikstjórinn 
Peter Segal er nú við stjórnvöl 
kvikmyndarinnar en hann hefur 
áður tæklað gamanmyndir, þó 
aldrei mynd sem hefur haft jafn 
mikinn hasar og þessi. Í raun kom 
myndin mér örlítið á óvart þar 
sem ég bjóst við síendurteknum 

og fjölskylduvænum bröndurum, 
en myndin er mestmegnis laus við 
þá. Til gamans er meðal annars 
skotið á stjórn Bush Bandaríkja-
forseta í góðri senu. Þrátt fyrir 
það er hún ívið ójöfn og leynast 
inná milli flatir brandarar sem 
draga heildina niður. 

Carell veldur hlutverki sínu vel, 
en í raun er hann ekkert frábrugð-
inn því hlutverki sem hann er 
þekktur fyrir; mistækur og kjána-
legur nörd, sem einhvern veginn 
tekst ætlunarverk sitt á endanum. 
Þrátt fyrir að leika sama hlutverk-
ið í gríð og erg leysir hann það vel 
af hendi – sem er það sem flestir 
áhorfendur sækjast eftir. Í öðrum 
hlutverkum eru m.a. Anne Hatha-
way og Dwayne Johnson (The 
Rock) og má einnig geta þess að 
James Caan og Bill Murray koma 
fram í gestahlutverkum. 

Get Smart ætti að kæta flesta 
áhorfendur sem leita eftir léttri 
sumarskemmtun sem og 

aðdáendur Carells, þar sem hann 
heldur myndinni gangandi með 
uppátækjum sínum.  
 Vignir Jón Vignisson - Topp5.is

Carell góður Smart

KVIKMYNDIR
Get Smart
Leikstjóri: Peter Segal

★★★
Get Smart ætti að kæta flesta áhorf-
endur sem leitast eftir léttri sumar-
skemmtun.

Skólagangan hefst að nýju 
innan skamms og það er 
ekki laust við að mann 
undri hvert sumarið hefur 
flogið. En því er ekki lokið 
enn. Hér eru nokkrar leiðir 
til að láta sumarið endast, 
aðeins lengur.

1. Ekki skipta yfir í haustklæðn-
aðinn. Þótt það sé í tísku að vera í 
svörtu og gráu í vetur og búðirnar 
séu uppfullar af dimmum litum er 
engin ástæða til að gefa sig 
drunganum á vald strax. Þú munt 
horfa löngunar-
augum á 
skærlita sumar-
bolinn í 
nóvember. 
2. Búðu til 
safndisk/
lagalista með 
bestu lögum 
sumarsins og 
spilaðu á fullu 
blasti. Það er 
ekki úr vegi að 
dansa um 
stofugólfið og 

syngja 
hástöfum með. 
Sumarið er 
bara tilfinning, 
tilfinning sem 
hægt er að 
endurskapa. 
3. Ekki fara á 
ströndina. 
Köld hafgolan 
á ekki eftir að 
endurlífga 
sumarfíling-
inn. Sestu 
frekar í skjól í 
einhverjum trjálundi eða svitnaðu 
í fótbolta með vinunum. 
4. Farðu í sund. Ef þér finnst sólin 
ekki verma nóg núna, hugsaðu til 
hundslappadrífunnar sem bíður 
þín og áður en þú veist af er sólin 
orðin brennandi heit að nýju. 
5. Ekki hugsa um skólann. Ekki 
kaupa neinar bækur, nema 
rómana eða glæpasögur. 
6. Haltu grillpartí. Þá er ekki úr 
vegi að hafa eitthvert sumarþema 
og jafnvel banna skynsamlegan 
klæðnað fyrr en tölt er niður í bæ.    
7. Taktu þátt í Menningarnótt. Það 
eru allir listamenn inn við beinið. 
Stattu úti á svölum og lestu ljóð, 

teiknaðu nokkrar myndir og 
stilltu þeim upp úti á stétt, 
stofnaðu hljómsveit eða farðu 
með lítinn leikþátt. Taktu þátt í 
gleðinni og það mun verma þér út 
september. 
8. Farðu út á land. Farðu í 
berjamó, syngdu alla ættarmóta-
slagarana og stoppaðu á einhverri 
vegabúllu til að fá þér pulsu með 
öllu. 
9. Vaktu fram eftir og horfðu á 
kvöldsólina. Ef þú ert skotin(n) 
geturðu dundað þér við að skrifa 
ástarbréf eða haldið utan um 
viðkomandi. 
10. Vaknaðu snemma. Mættu svo 
full(ur) af orku og brostu framan 
í samstarfsmennina. Áður en þú 
veist af er sólarbirta yfir öllu, 
hvort sem sólin skín eður ei.   
             kolbruns@frettabladid.is

Lengdu sumarið um stund

UPPLJÓMUN Menn-
ingarnótt kveikir í 
hverjum sem er.           
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GRILLAÐ Fátt er 
sumarlegra en að 
grilla.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

RÓMANTÍSK OG BLEIK Ekkert jafnast á 
við kvöldsólina.                 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TILBOÐSVERÐ

KL. 1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓKL.3.50 BORGARBÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓKL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1:30 í Álfabakka, Kring-
lunni, Selfossi og í keflavík.
kl. 2 á Akureyri

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 kl. 2 Akureyri og kl. 1:30 í Keflavík

laugardag og sunnudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

DARK KNIGHT
kl. 2 í Álfabakka

GET SMART
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 1:30 í Kringlunni
kl. kl. 5:45 í kefl.



Seljum síðustu eintökin
Gerðu góð kaup!

Útilegumaðurinn er sérverslun með allt sem þú þarft 
til ferðalagsins, hjólhýsi, fellihýsi, pallhýsi, húsbíla, 

fylgihluti og margt fleira. 

Fossháls 5-9 110 Reykjavík Sími 551 5600
Fax 551 5601 www.utilegumadurinn.is 

40%
afsláttur

af fortjöldum fyrir 
hjólhýsi og húsbíla

Tilboð gildir til 18. ágúst

SumargjöfSólarrafhlaða, 
fortjald og gasgrill

fylgir öllum fellihýsum
Tilboðið gildir til 18. ágúst

Fjöðrun f. 
ísl. aðstæður

Vatn tengt
heitt/kalt

CD spilari/
útvarp

Upphitaðar
lúxusdýnur

12 cm

Evrópskar 
þrýstibremsur

Rockwood fellihýsi
Sérstaklega löguð að íslenskum aðstæðum með galvaníseraðri 

grind, fjöðrum fyrir akstur á erfiðum vegum og upphituðum lúxusdýnum.

Ríkulegur staðalbúnaður
 Galvaníseruð grind
 Evrópskar þrýstibremsur
 Radial dekk / 13” álfelgur
Góð fjöðrun, hentar vel á ísl. vegum
Breitt nefhjól (uppblásið gúmmídekk)
 Útvarp með geislaspilara, 
hátalarar inni og úti

 Upphitaðar 12 cm springdýnur
 Vatnsh. öndunardúkur í svefnrými
 Dometic kæliskápur XL 2,5 cubic
 SMEV ryðfrí gaseldavél m/rafstarti
 2 gaskútar

 Öflug Truma combi 4 miðstöð 
m/heitu vatni

 Stór loftlúga m/þriggja hraða viftu
 2 feta geymsluhólf
 Stórt farangurshólf
 Voldugir öryggisarmar fyrir þak 
og tjald

 110 amp rafgeymir
 Heitt og kalt vatn, tengt
 Rafmagnsvatnsdæla
 86 lítra vatnstankur
 Klósett með hengi

19˝ LCD 
skjár

Séstakur
vínkælir

DVD
spilari

44mm 
einangrun

-40 °C

iDC 
stöðugleikakerfi

iDC
Evrópskar 

þrýstibremsur

Polar hjólhýsi
Sérhönnuð fyrir norðlægar slóðir. Evrópskar þrýstibremsur, 

galvaníseruð grind, iDC stöðugleikakerfi og ríkulegur staðalbúnaður.

Ríkulegur staðalbúnaður
 Alde 3010 lokað vatnshitakerfi

í gólfi og undir öllum gluggum

 IDC stöðugleikakerfi

 Sólarrafhlaða 150 wött

 19” LCD sjónvarp 12/220 volt

 DVD/CD spilari & útvarp

 Gasofn m/grilli

 Stór ísskápur m/aðskildum frysti

 Sérstakur vínkælir

 Bakkskynjari, þráðlaus

 8 cm Tempur yfirdýna í hjónarúmi

 2 x 75 ampera rafgeymar

 WS 3000 öryggiskúpling á beisli

 Stór opnanleg sóllúga

 Gasúttak f. grill o.fl. úti

 Flugnanet f. gluggum/hurð/sóllúgu

 Gardínur & rúllugardínur

 Eldhúsvifta

 Handklæðaþurrkari á baði

 Geymsluhólf að utan

 Auka ljóskastarar & ljós inni

 Varadekk m/haldara

 4 hátalarar fram/aftur

 Útdraganleg koja yfir hjónarúmi

Galeon skemmtibátarnir hafa verið framleiddir 

í tugi ára við frábæran orðstír og slegið í gegn um 

allan heim. Styrkur þeirra og þyngd gefa þeim 

mikinn stöðugleika og ganghraða í straumþunga 

Atlantshafsins. 

Galeon skemmtibátar Regal sportbátur

Regal hrað- og sportbátar hafa verið framleiddir í 

Bandaríkjunum frá 1968. Á síðustu þremur árum 

hefur Regal hlotið alls fimm J.D. Power neytenda-

verðlaun og er fyrsti framleiðandinn til að vinna 

tvenn verðlaun tvö ár í röð.

Galia vatna- og sjóbátarLimited Editionpakki

Galia bátarnir eru einstaklega vel hannaðir, mjög 

sterkbyggðir, stöðugir og ráða yfir mikilli sjóhæfni. 

Galia bátarnir eru allir í hönnunarflokki C og henta 

því mjög vel til notkunar á bæði vatni og sjó.
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sport@fretta-

FÓTBOLTI 97 daga bið lýkur í dag 
þegar sjö leikir fara fram í fyrstu 
umferð í ensku úrvalsdeildinni. 

Veislan hefst með hádegisleik 
Arsenal og West Brom á Emirat-
es leikvanginum, en Arsenal var 
taplaust á heimavelli sínum í 
deildinni á síðasta tímabili. 

Liverpool heimsækir Sunder-
land þar sem allra auga verða á 
sóknarpari Liverpool, Fernando 
Torres og Robbie Keane.

Juande Ramos, knatt-
spyrnustjóri Tottenham, 
telur lið sitt nú nógu sterkt 
til þess að berjast á toppn-
um en Tottenham mætir 
Middlesbrough í dag. 
Óvissa varðandi framtíð 
Dimitar Berbatov gæti 
þó sett strik í reikning-
inn hjá Ramos.

Everton mætir 
Blackburn en báðum 

liðum hefur gengið illa að styrkja 
leikmannahópa sína í sumar.

Björgólfur Guðmundsson, 
stjórnarformaður West Ham, er 
einnig búinn að halda að sér 
höndunum hvað varðar leik-
mannakaup í sumar en lið hans 
mætir Wigan á Upton Park.

Hull fær Fulham í heimsókn í 
fyrsta leik nýliða Hull í efstu 
deild í 104 ára sögu félagsins. 

Grétar Rafn Steinsson verður 
í byrjunarliði Bolton sem mætir 
Stoke en Heiðar Helguson er 
frá vegna meiðsla.

Englandsmeistarar 
Manchester United 

hefja titilvörn sína á 
morgun gegn New-
castle, en þá mætast 
einnig FH-banarnir í 
Aston Villa og 

Manchester City og 
Hermann Hreiðars-
son og félagar í 
Ports mouth heim-
sækja Chelsea.  - óþ

Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar hefst í dag:

Biðin er loks á enda

LEIKFÆR Wayne Rooney er 
klár í slaginn gegn Newcastle 
á morgun. NORDIC PHOTOS/GETTY

Landsliðsmaðurinn Grétar Rafn Steinsson verður í eldlínunni 
með félagi sínu Bolton sem mætir nýliðum Stoke í fyrstu 
umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Grétar Rafn er eðlilega 
fullur tilhlökkunar og telur sig vera í fínu standi fyrir komandi 
átök í deildinni.

„Ég hlakka mjög til að þetta fari allt saman af stað. 
Undirbúningstímabilið gekk vel, ég er að spila mikið 
og hef sem betur fer alveg sloppið við meiðsli,“ sagði 
Grétar Rafn.

Siglfirðingurinn knái fékk mikið lof fyrir frammi-
stöðu sína með Bolton á síðasta tímabili og hefur 
hug á því að halda sínu striki áfram.

„Maður verður bara að gera það sem fyrir mann er lagt og 
leggja sig allan fram, þá leikur maður vel. Svo einfalt er það,“ 
sagði Grétar Rafn.

Bolton þurfti að berjast fyrir tilverurétti sínum í úrvals-
deildinni á síðustu leiktíð. Eftir að hafa tapað þremur fyrstu 

leikjum sínum um haustið var félagið í bullandi fallbaráttu 
nánast allt tímabilið. Frábær endasprettur þar sem Bolton var 
taplaust í fimm síðustu leikjunum, vann þrjá og gerði tvö jafn-

tefli nægði að lokum félaginu til þess að halda sæti sínu í deildinni 
en Grétar Rafn vonast eftir betri árangri á komandi tímabili.

„Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að byrja tímabilið vel og 
fyrstu leikirnir segja í raun um það hvar liðið stendur í 

samanburði við önnur lið í deildinni. Það er því mikill 
hugur í okkur að koma af krafti inn í tímabilið,“ sagði 
Grétar Rafn.

Nokkrar breytingar hafa átt sér stað á leikmanna-
hópi Bolton eins og gengur og gerist og leikmenn 

á borð við El-Hadji Diouf, Stelios Giannakopoulos og 
Ivan Campo eru horfnir á braut. Bolton hefur keypt 

fjóra nýja leikmenn, þá Fabrice Muamba, Mustapha 
Riga, Danny Shittu og framherjann sænska Johan Elm-

ander.
„Það verður spennandi að sjá hvernig nýju leikmenn-

irnir koma inn í þetta hjá okkur. Það fer náttúrlega gott 
orð af Johan Elmander og hann hefur skorað mikið af 

mörkum á sínum ferli og nú er bara að bíða og sjá hvort hann 
nái að pluma sig vel í ensku úrvalsdeildinni og aðlagast leik 
okkar,“ sagði Grétar að lokum. 

GRÉTAR RAFN STEINSSON: ER FULLUR TILHLÖKKUNAR FYRIR TÍMABILIÐ Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI SEM HEFST Í DAG

Mikilvægt fyrir okkur að byrja tímabilið af krafti

FÓTBOLTI Guðmundur Steinarsson 
hefur spilað frábærlega í sumar 
og er nú annar tveggja marka-
hæstu leikmanna Landsbanka-
deildar karla með 11 mörk í 14 
leikjum. Um leið hefur Guðmund-
ur stungið sér upp í annað sætið 
yfir markahæstu leikmenn Kefla-
víkur í efstu deild en hann hefur 
skorað 59 mörk fyrir félagið. 

Það er aðeins einn Keflvíkingur 
sem hefur skorað fleiri mörk – 
faðir hans Steinar Jóhannsson 
sem skoraði 72 mörk á árunum 
1970 til 1980. Guðmundur er enn á 
besta aldri og ætti því að eiga 
góðan möguleika á að taka metið 
af föður sínum á næstu árum. 

„Ég verð að viðurkenna það að 
ég hef verið að gjóa augunum að 
þessu meti annað slagið og fylgj-
ast með því hvað maður ætti mörg 
mörk eftir til að ná honum. Þetta 
er óneitanlega farið að styttast,“ 
segir Guðmundur og bætir við: 
„Nú fer maður að gera alvöru 
atlögu að þessu meti á næstunni. Á 
maður ekki að segja það að maður 
hætti ekki fyrr en maður er búinn 
að ná pabba,“ segir Guðmundur í 
léttum tón.

„Ef strákurinn heldur áfram að 
skora eins og í sumar þá gæti 
metið verið fokið á næsta ári. Það 
væri flott ef hann næði metinu 
sem fyrst,“ segir Steinar Jóhanns-
son, methafi og faðir Guðmundar. 
„Það er kominn tími á þetta met 
því það er orðið svo langt síðan 

maður skoraði þessi mörk. Það er 
samt mjög gaman að hafa átt þetta 
met svona lengi,“ segir Steinar, 
sem skoraði mörkin 72 í aðeins 
139 leikjum. 

Guðmundur var í 4. sæti fyrir 
þetta tímabil en hefur komið sér 
upp fyrir þá Ragnar Margeirsson 
og Óla Þór Magnússon. 

„Það er ákveðinn heiður að hafa 
komist fram úr þeim því þeir voru 
báðir goðsögn í Keflavík þegar 
maður var að alast upp. Þetta voru 
þeir leikmenn sem maður horfði 
upp til og því mjög skemmtilegt 
að hafa komist fram úr þeim,“ 
segir Guðmundur.

Það má segja að eplið hafi 
ekki fallið langt frá eikinni 
hvað varðar markahæfi-
leika feðganna en það finn-
ast þó varla ólíkari leik-
menn og sem dæmi um 
það er Guðmundur 
örvfættur en Steinar 
faðir hans er rétt-
fættur. 

„Ég held að hann 
hafi ekki verið neitt 
rosalega svipaður mér. 
Hann var talinn vera 
mjög snöggur leik-
maður og var réttur 
maður á réttum stað. 

Maður heyrir að hann hafi verið 
klókur að koma sér í færi og 
skora,“ segir Guðmundur og bætir 
við:  

„Eina samlíkingin sem ég hef 
heyrt um okkur er að við höfum 
báðir verið duglegir að skora 
mörk. Við höfum ekki verið taldir 
vera líkir leikmenn,“ segir Guð-
mundur og Steinar tekur undir 
það. „Hann er öðruvísi leikmaður 
en ég var. Hann skýlir boltanum 
betur, er betri skallamaður og 
betri skotmaður. Ég var meira á 
fartinni og ferðinni,“ segir Steinar, 
sem fylgist vel með stráknum. 

„Maður fær alltaf nytsamlega 
punkta frá honum annað slagið og 
hann fylgist mjög vel með. Hann 
mætir á langflesta leiki sem 
maður spilar,“ segir Guðmundur.

Keflavík er í toppbaráttunni í 
Landsbankadeildinni en félagið 
hefur ekki orðið Íslandsmeistari 
síðan 1973, sem var einmitt síð-
asta tímabilið sem Steinar skorað 
tíu mörk í deildinni. 

„Ég vona að hann skori einhver 
mörk í viðbót en maður veit aldrei. 
Maður vonar bara að liðið standi 
upp úr og spjari sig. Ef þeir halda 
dampi og vinna þessa leiki sína 
þá ættu þeir að geta verið í bar-
áttunni við Val og FH,“ segir 

Steinar.
Bæði Guðmundur og 

Steinar hafa orðið marka-
hæstir í efstu deild, Guð-
mundur sumarið 2000 en 

Steinar nítján árum áður, 
sumarið 1971. Þriðji marka-

kóngur Keflavíkur í sögunni 
er einnig í fjölskyldunni 

en Jón bróðir Stein-
ars náði einnig að 
verða markahæstur 

1966. 
 ooj@frettabladid.is

Hætti ekki fyrr en ég næ pabba
Guðmundur Steinarsson er orðinn annar markahæsti leikmaður Keflavíkur og vantar nú þrettán mörk til 

þess að jafna met föður síns Steinars Jóhannssonar. Menn eru sammála um að þeir séu mjög ólíkir leikmenn.

ÞRÍR ÆTTLIÐIR MARKASKORARA? Guðmundur Steinarsson, Guðni Ívar Guðmunds-
son og Steinar Jóhannsson. VÍKURFRÉTTIR/HILMAR BRAGI

Viltu skjól á veröndina?

www.markisur.com og www.markisur.is

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

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

STEINAR JÓHANNSSON
Ár í boltanum:  1969-1982
Leikir/mörk: 139/72 (0,52 í leik)
Markakóngur: 1 (1971)
Mörk fyrir tvítugt:  15
Mörk 20-24 ára:  35
Mörk eldri en 25 ára:  22 

GUÐMUNDUR STEINARSSON
Ár í boltanum: 1996-
Leikir/mörk: 163/59 (0,36 í leik)
Markakóngur:  1 (2000)
Mörk fyrir tvítugt: 3
Mörk 20-24 ára: 25
Mörk eldri en 25 ára:  31

MARKAFEÐGARNIR

MARKAHÆSTIR HJÁ 
KEFLAVÍK Í EFSTU DEILD 
1. Steinar Jóhannsson  72
2. Guðmundur Steinarsson  59
3. Óli Þór Magnússon  57
4. Ragnar Margeirsson  49
5. Þórarinn Kristjánsson  48

> Spila um bronsið við Svía á sunnudag

Íslenska 18 ára landsliðið tapaði með fimm mörkum, 
28-33, fyrir Þjóðverjum í undanúrslitaleik Evrópu-
mótsins í handbolta í Tékklandi í gær. Ísland mætir 
Svíþjóð í leiknum um þriðja sætið á sunnudaginn. 
Selfyssingurinn Guðmundur Árni Ólafs-
son (sjá mynd) var markahæstur 
með átta mörk en FH-ingurinn 
Aron Pálmason var með 5 mörk og 
5 stoðsendingar. Þá skoruðu þeir 
Oddur Grétarsson frá Akureyri og 
Ragnar Jóhannsson frá Selfossi fjögur 
mörk hvor.

FÓTBOLTI Stjarnan hélt spennunni í 
baráttunni um sæti í Landsbanka-
deild karla með því að vinna 6-1 
sigur á Selfossi í 1. deild karla í 
gær. Selfoss hefði náð níu stiga 
forskoti á Garðbæinga með sigri 
en nú munar aðeins þremur 
stigum á liðunum tveimur. 

Þorvaldur Árnason og Ellert 
Hreinsson skoruðu báðir tvö 
mörk fyrir Stjörnuna og þeir 
Zoran Stojanovic og Halldór Orri 
Björnsson eitt hvor en Henning 
Jónasson minnkaði muninn.  

Tveir aðrir leikir fóru fram í 
gær; Njarðvík vann Hauka 2-1 og 
KS/Leiftur og KA gerðu marka-
laust jafntefli.  - óój

1. deild karla í fótbolta í gær:

Stjörnusigur og 
áfram spenna

ÁFALL Dusan Ivkovic í liði Selfoss fékk 
rautt spjald á 14. mínútu fyrir brot á 
Zoran Stojanovic. FRÉTTBLAÐIÐ/ARNÞÓR
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PEKING 2008 Þátttöku Íslendinga í 
sundkeppninni í Peking lauk í 
gær þegar Ragnheiður Ragnars-
dóttir tók þátt í 50 metra skrið-
sundi. Hún stóð sig frábærlega og 
setti nýtt Íslandsmet er hún kom í 
mark á 25,82 sekúndum en gamla 
metið hennar var 25,95 sekúndur. 
Þessi tími dugði henni í 36. sæti 
af 90 keppendum.

„Ég vissi að þessir leikar yrðu 
svona. Ég átti miklu meira inni í 
50 metra sundinu. Ég er samt 
ánægð með bæði sundin og þetta 
hefur verið rosa gaman,“ sagði 
Ragnheiður kát nýstigin upp úr 
lauginni. Hún sagði fyrir leikana 
að seinna sundið yrði betra hjá 
sér og hafði rétt fyrir sér.

„Ég er búin að fá fjögur ár af 
stórmótareynslu og það er að 
skila sér mjög vel. Þetta er tals-
vert skemmtilegra en fyrir 

fjórum árum,“ sagði Ragnheiður 
,sem veit ekkert hvað tekur við 
hjá henni á næstu misserum en 
telur þó líklegt að hún haldi áfram 
að synda.

„Nú fer ég í sumarfrí en hvað 
síðan tekur við veit ég ekki. Ég 
tími varla að hætta í sundinu núna 
og öll þessi vinna er þess virði. 
Það er ótrúlega gaman að synda 
gott sund og fíla sig í vatninu. Ég 
stefni líklega á næstu leika en 
maður veit ekkert hvort maður 
verður í sundi eftir fjögur ár,“ 
sagði Ragnheiður, sem segist ekki 
stefna á að synda erlendis en hún 
stefnir á háskólanám að ári liðnu. 

„Ég er með margar hugmyndir, 
mikið af plönum sem og tilboðum 
í hitt og þetta. Ég er að meta stöð-
una núna. Verst að ég er ekki 
tíföld svo ég geti gert allt sem er 
í boði.“    - hbg

Ragnheiður Ragnarsdóttir endaði þátttöku sundfólksins á leikunum með Íslandsmeti í 50 metra skriði:

Tími varla að hætta í sundinu núna

METIÐ Í HÖFN Ragnheiður Ragnarsdóttir bætti Íslandsmetið í 50 metra skrið-
sundi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Þjálfarateymi 
handboltalandsliðsins – Guð-
mundur Guðmundsson, Óskar 
Bjarni Óskarsson og Gunnar 
Magnússon – er ekki í neinni 
skemmtireisu í Peking heldur 
vinna þeir myrkranna á milli. 
Þegar landsliðið er ekki að spila 
sitja þeir félagar fyrir framan 
tölvu og greina leik næstu 
andstæðinga íslenska liðsins. Það 
er mikil vinna en hún hefur 
heldur betur skilað sér ef mið er 
tekið af leik íslenska liðsins á 
mótinu.

„Við vinnum eiginlega á 
vöktum. Þetta er þrotlaus vinna, 
því er ekki að neita. Það er verið 
að greina leiki til fimm á nóttunni 
og svo tek ég við á morgnana. Við 
skiptumst á og hver klukkutími 
skiptir máli í þessu. Maður gerir 
ekkert nema hanga í þorpinu uppi 
á herbergi, sofa og borða. Til þess 
kom maður líka hingað,“ sagði 
Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari og brosti.

  - hbg

Handboltaþjálfararnir: 

Í næturvinnu á 
milli leikja

MIKIÐ ÁLAG Landsliðsþjálfararnir Guð-
mundur Guðmundsson og Óskar Bjarni 
Óskarsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 „Það eru allir heilir og 
klárir í slaginn að Arnóri Atlasyni 
undanskildum. Það er talsverð 
óvissa með hans þátttöku í leikn-
um en hann tognaði illa í baki gegn 
Kóreu,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari við 
Fréttablaðið í gær en Ísland mætir 
Dönum á ÓL í dag. Leikurinn hefst 
klukkan 12.45 að íslenskum tíma 
en 20.45 að staðartíma.

Guðmundur ætlaði að prófa 
Arnór á æfingu morguninn fyrir 
leikinn en heyra mátti að hann var 
svartsýnn á þátttöku skyttunnar. 

„Þó svo að hann muni ekki spila 
þennan leik kemur ekki til greina 
að skipta honum út úr hópnum 
strax. Það gerum við ekki nema í 
lengstu lög,“ sagði Guðmundur en 
fjöldi leikmanna er sár eftir átök 
síðustu daga. Guðjón Valur sneri 

sig rétt fyrir mót, Alexander hefur 
orðið fyrir alls konar skakkaföll-
um og svona mætti áfram telja.

„Auðvitað eru menn lemstraðir 
en það þýðir ekki að fást um það. 
Þetta er langt mót, mikil átök og 
auðvitað verða menn aumir. Það 
er bara þannig,“ sagði Guðmund-
ur.

Þjálfarinn segir að fólk hafi haft 
á orði að hann væri ekki húsum 
hæfur eftir tapið gegn Kóreu en 
sagðist allur vera að koma til eftir 
nætursvefn. Danir hafa ekki verið 
í sínu besta formi hér í Peking. 
Gerðu jafntefli við Egypta, töpuðu 
fyrir Kóreu og mörðu síðan Rússa 
með marki beint úr aukakasti eftir 
venjulegan leiktíma.

„Það er oft þannig að lið eru 
mislengi að finna taktinn á svona 
mótum. Danir unnu náttúrulega 

gríðarlega mikilvægan og sætan 
sigur á Rússum og mæta því til 
leiks fullir sjálfstrausts gegn 
okkur,“ sagði Guðmundur, en hvað 
þarf til að leggja Danina, sem hafa 
verið okkur erfiður ljár í þúfu síð-
ustu ár?

„Vörnin verður að vera áfram 
eins öflug og hún hefur verið, sem 
og markvarslan. Sóknarleikurinn 
þarf síðan að detta aftur í gírinn 
en það er bót í máli að við mætum 
núna hefðbundnari vörn en í síð-
asta leik ef svo má að orði kom-
ast,“ sagði Guðmundur.

Óvissa með Arnór Atlason
Ísland mætir Evrópumeisturum Dana í fjórða leik liðsins á ÓL í dag. Þjálfarinn 

segir menn vera lemstraða en hefur mestar áhyggjur af Arnóri Atlasyni.

SLÆMUR Í BAKI Arnór Atlason hefur spilað vel á leikunum. Hér er hann í leik gegn Þjóðverjum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

PEKING 2008 Sleggjukastarinn 
Bergur Ingi Pétursson var 
nokkuð frá sínu besta í undan-
keppninni í gær. Bergur Ingi 
kastaði 71,63 metra en Íslandsmet 
hans er 74,43 metrar. Kasta þurfti 
78 metra til þess að komast í 
úrslit.

„Þetta gekk bara svipað og ég 
bjóst við. Ég er bara mjög sáttur 
við að hafa komist yfir 70 metra á 
mínum fyrstu Ólympíuleikum,“ 
sagði hinn 22 ára gamli Bergur 
Ingi, sem kastaði fyrst 69,74 
metra en gerði síðan ógilt. 
Lokakastið hans var síðan hans 
besta.

„Þessi upplifun var svipuð og 
ég bjóst við. Kannski aðeins 
meira af fólki en maður á að 
venjast. Mér leið vel og fann 
ekkert fyrir stressi. Man að ég 
var einmitt að hugsa um hvað það 
væri skrítið að ég væri ekki 
stressaðri,“ sagði Bergur Ingi, 
sem mætir væntanlega reynsl-
unni ríkari til leiks í London eftir 
fjögur ár.

„Það hjálpar manni að hafa 
keppt hér og ætli stefnan verði 
ekki að komast í úrslit þá,“ sagði 
Bergur Ingi brattur. 

   - hbg

Bergur Ingi Pétursson:

Er mjög sáttur

LOKAKASTIÐ Bergur Ingi Pétursson sést 
hér kasta yfir 71 metra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI Landsliðsbakvörður-
inn Hildur Sigurðardóttir gæti 
verið á leiðinni aftur út í 
atvinnumennsku því hún er 
komin með  tilboð frá svissneska 
úrvalsdeildarliðinu Elfic 
Fribourg. Félagið er frá sam-
nefndri borg í vesturhluta Sviss 
og endaði í 6. sæti í deildinni í 
fyrra.

Hildur lék við góðan orðstír 
með sænska liðinu Jämtland 
veturinn 2004-05 en hefur síðan 
leikið með Grindavík og KR eftir 
að hún kom aftur heim.

Hildur var lykilmaður hjá 
nýliðum KR á síðasta tímabili 
sem kom mörgum á óvart með 
því að komast alla leið í úrslita-
einvígið um titilinn. Hildur var 
valin í lið ársins en hún var með 
15,3 stig, 10,3 fráköst og 7,1 
stoðendingu að meðaltali í leik. 
Það er því ljóst að það verður 
mikill missir fyrir KR ef Hildur 
verður ekki með liðinu í vetur. 

Hildur er nú á fullu með 
landsliðinu en fyrsti leikurinn í 
EM er einmitt á móti Sviss. 
Hildur er reyndasti leikmaður 
liðsins en hún lék sinn 56. 
landsleik á Norðurlandamótinu á 
dögunum.

 - óój

Hildur Sigurðardóttir:

Með tilboð frá 
liði í Sviss

Á LEIÐINNI ÚT Hildur Sigurðardóttir gæti 
spilað í Sviss í vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

PEKING 2008 Júdókappinn Þormóð-
ur Árni Jónsson stóð sig með ágæt-
um í júdókeppni Ólympíuleikanna 
í gær. Hann byrjaði á því að leggja 
Pablo Figueroa frá Púertó Ríkó 
sannfærandi á ippon.

Þá mætti hann Írananum 
Mohammad Reza Rodaki og tapaði 
þegar aðeins 48 sekúndur voru 
eftir af glímunni. Þá leiddi Þor-
móður, 1-0, og gerði sitt besta til 
þess að verja stigið. Íraninn náði 
síðan góðu taki á Þormóði og 
skellti honum.

Þormóður hefði fengið upp-
reisnarglímu ef Íraninn hefði 
unnið næsta andstæðing en af því 
varð ekki.

„Ef ég hefði unnið Rodaki þá 
hefði ég varla getað beðið um það 
betra. Þá hefði ég komist í sextán 
manna úrslit á harðasta móti í 
heimi. Ég kem inn neðstur af Evr-
ópumönnunum. Ég bjóst sjálfur 
við því að vinna Figueroa en vildi 
bara ekkert vera að auglýsa það,“ 
sagði Þormóður Árni, sem var 
ekki fjarri því að skella Rodaki 
um miðjan bardagann.

„Það sem ég ætlaði að gera var 
að fá hann á mig og detta undir 
hann. Ég varð að hreyfa mig mikið 
og þegar ég varð orðinn hvað 
þreyttastur hugsaði ég um allt það 
sem ég er búinn að leggja á mig 
síðustu tvo mánuði. Bara fjörutíu 

sekúndur í viðbót sem var ekki 
neitt en því miður þá gekk það 
ekki,“ sagði Þormóður, sem var 
löðursveittur en átökin í júdói eru 
hreint rosaleg.

„Glíma er í rauntíma svona átta 
mínútur. Þetta er eins og að lyfta 
stöðugt í átta mínútur. Það gekk 
mikið á og ég hélt ég myndi hrygg-
brotna þegar hann náði mér einu 
sinni. Ég verð örugglega mjög 
skemmdur á morgun,“ sagði Þor-
móður og glotti en hann hélt að 
Rodaki hefði meiðst. „Hann meidd-
ist í hnénu og ég var alveg „please“ 
vonandi er eitthvað slitið í hnénu. 
Það var ekki svo gott,“ sagði Þor-
móður í hæðnistón.   - hbg

Júdómaðurinn Þormóður Árni Jónsson vann fyrstu glímuna sína á leikunum en tapaði næstu fyrir Írana:

Aðeins 48 sekúndum frá 16 manna úrslitum

Í VONDUM MÁLUM Þormóður Árni Jóns-
son sést hér í glímu sinni við Íranann.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

12.15 Endursýnt valið efni frá liðinni 
viku. Endursýnt á klukkustundar fresti.

Digital Ísland rás 15

07.30 ÓL í Peking Samantekt  (22:45) 

08.15 Morgunstundin okkar  Herra-
menn, Snillingarnir, Skordýrin í Sólarlaut, 
Pip og Panik, Skúli skelfir, Hrúturinn Hreinn, 
Leyniþátturinn og Tobbi tvisvar. 

10.30 ÓL í Peking  Badminton, úrslit í 
einliðaleik kvenna og tvíliðaleik karla

12.00 ÓL í Peking  Frjálsar íþróttir, 100 
metra hlaup karla, undanúrslit.

12.20 ÓL í Peking  Handbolti karla, upp-
hitun fyrir leik Íslands og Danmerkur

12.40 ÓL í Peking  Handbolti karla, Ís-
land-Danmörk.

14.25 ÓL í Peking  Frjálsar íþróttir, 100 
metra hlaup karla, úrslit

14.40 ÓL í Peking  Körfubolti karla

16.15 ÓL í Peking Samantekt  (23:45)    

17.00 ÓL í Peking Samantekt  (24:45)      

17.55 Táknmálsfréttir

18.05 Tímaflakk  (Doctor Who II) (8:13)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Sápugerðin  (Moving Wallpaper) 

20.05 Bergmálsströnd  (Echo Beach) 

20.30 Patch Adams  (Patch Adams)

22.20 Ólympíukvöld  (8:16)    

22.45 Leikið tveim skjöldum  (A Differ-
ent Loyalty)

00.25 Morðið á Richard Nixon  (The 
Assassination of Richard Nixon) (e)

01.55 ÓL í Peking  Sund, úrslit

03.05 ÓL í Peking  Körfubolti kvenna

04.50 ÓL í Peking  Badminton, úrslit

05.50 ÓL í Peking  Handbolti kvenna 

08.00 The Greatest Game Ever Played

10.00 In Good Company

12.00 Music and Lyrics

14.00 La vie aprés l‘amour 

16.00 The Greatest Game Ever Played

18.00 In Good Company 

20.00 Music and Lyrics    Rómantísk gam-
anmynd með Hugh Grant og Drew Barrym-
ore í aðahlutverki. 

22.00 Kingdom of Heaven

02.00 Die Hard II

04.00 Kingdom of Heaven 

09.00 Fittness-helgin 2008

09.55 Meistaradeild Evrópu Twente - 
Arsenal

11.35 Kraftasport 2008 Sýnt frá Upp-
sveitarvíkingnum þar sem margir af sterkustu 
mönnum landsins mættu til leiks.

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

13.00 Inside the PGA

13.25 Countdown to Ryder Cup Hitað 
upp fyrir Ryder Cup þar sem Evrópa mætir 
Bandaríkjunum.

13.55 UEFA Cup FH - Aston Villa

15.35 US PGA Championship 2008 
Útsending frá þriðja deginum á US PGA 
Championship mótinu í golfi.

20.05 Sumarmótin 2008 Sýnt frá Pæju-
mótinu á Siglufirði. 

20.50 Bardaginn mikli Mike Tyson

21.45 Bardaginn mikli  Joe Louis

22.40 Floyd Mayweather vs. Ricky 
Hatton Útsending frá bardaga ársins sem 
fór fram laugardaginn 8. desember en þar 
mættust Floyd Mayweather og Ricky Hatton.

23.50       Bernard Hopkins vs. Joe 
Calzaghe Útsending frá bardaga Bernard 
Hopkins og Joe Calzaghe en fyrir þennan 
bardaga hafði Calzaghe aldrei beðið ósigur.

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

09.05 PL Classic Matches  Arsenal - 
Newcastle, 00/01. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

09.35 PL Classic Matches  Tottenham - 
Chelsea, 01/02).

10.05 Goals of the season

11.00 English Premier League 
2008/09 Enska úrvalsdeildin skoðuð. í bak 
og fyrir.

11.30 Enska úrvalsdeildin Bein út-
sending frá leik Arsenal og WBA í ensku úr-
valsdeildinni en leikurinn er sýndur í HD.

13.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik West Ham - Wigan í ensku úrvals-
deildinni. Sport 3. Bolton - Stoke Sport 4. Ev-
erton - Blackburn Sport 5. Middlesbrough - 
Tottenham Sport 6. Hull City - Fulham

16.15 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Sunderland og Liverpool í ensku 
úrvalsdeildinni.

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 
Grader?  (e)

17.05 Frasier  (e)

17.30 Style Her Famous  (e)

17.55 Top Gear  Vinsælasti bílaþátt-
ur Bretlands, enda með vandaða og óháða 
gagnrýni um allt tengt bílum og öðrum öku-
tækjum, skemmtilega dagskrárliði og áhuga-
verðar umfjallanir. (e)

18.55 Life is Wild  Bandarísk unglingaser-
ía um stúlku sem flyst með fjölskyldu sinni 
frá New York til Suður-Afríku. (e)

19.45 Family Guy  Teikinmyndasería fyrir 
fullorðna með kolsvörtum húmor og drep-
fyndnum atriðum. (e)

20.10 The King of Queens  Bandarísk-
ir gamanþættir um sendibílstjórann Doug 
Heffernan, Carrie eiginkonu hans og Arthur, 
hinn stórfurðulega tengdaföður hans. (e)

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

21.25 The Evidence  Bandarísk sakamála-
sería þar sem Anita Briem leikur eitt aðal-
hlutverkanna. Ung kona er myrt fyrir framan 
kærasta sinn en málið er flóknara en það 
virtist í fyrstu. (e)

22.15 Good Advice  (e)

23.50 Cora Unashamed  (e)

01.20 Criss Angel Mindfreak  (e)

01.45 The Eleventh Hour  (e)

02.35 Da Vinci’s Inquest  (e)

03.25 Jay Leno  (e)

04.15 Jay Leno  (e)

05.05 Vörutorg

06.05 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Barney og 
vinir, Gordon Garðálfur, Funky Walley, Refur-
inn Pablo, Kalli og Lóa.

08.00 Algjör Sveppi Sveppi vaknar allar 
helgar klukkan átta og sýnir börnunum teikni-
myndir með íslensku tali. 

09.30 Stóra teiknimyndastundin 

09.55 Íkornastrákurinn 

10.20 Fjöldkyldubíó: Búi og Símon 
Skemmtileg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. 

12.00 Hádegisfréttir

12.30 Bold and the Beautiful

12.50 Bold and the Beautiful

13.10 Bold and the Beautiful

13.30 Bold and the Beautiful

13.50 Bold and the Beautiful

14.15 So You Think You Can Dance  

15.40 So You Think You Can Dance 

16.30 Tekinn 2 (7:14) 

17.10 The Moment of Truth (7:25) 

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum. Ómissandi þátt-
ur fyrir alla bíóáhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.55 Lottó 

19.01 Veður 

19.10 The Simpsons (1:20) 

19.35 Latibær (1:18) 

20.05 Shrek  Harðstjóri í fjarlægu landi  
bannar allar álfasögur með þeim afleiðing-
um að ævintýraverur flykkjast á mýrlendið. 
Shrek sem býr á mýrinni reynir að koma vit-
inu fyrir harðstjórann sem sendir hann að 
bjarga prinsessu úr prísund. 

21.35 I‘ts a Boy Girl Thing Rómant-
ísk gamanmynd parið Nell og Woody. Eftir 
riflildi á fornmunasafni breytist líf þeirra til 
muna þar sem þau vakna daginn eftir í lík-
ama hvors annars. 

23.10 Saw II Framhald einnar eftirminni-
legustu hrollvekju síðari ára. Raðmorðinginn 
og hinn ógeðfelldi Jigsaw eða sögumaður-
inn er kominn aftur á stjá. Lögreglumaðurinn 
Eric er hér í kappi við tímann því Jigsaw hefur 
í haldi átta manns og lætur þau anda að sér 
hættulegu taugagasi. 

00.40 Kill Bill. Vol. 2

02.55 House of Wax

04.45 Balls of Steel (7:7) 

05.25 Man Stroke Woman (3:6) 

05.55 Fréttir 

> Robin Williams
 „Gamanleikur eru miklu erfiðari en 
fólk gerir sér grein fyrir. Hann krefst 
þess að maður opni sig upp 
á gátt í algjörri einlægni. Í 
drama er maður mun lok-
aðri enda þarf maður að þá 
láta líta út fyrir að maður 
sé að fela eitthvað“. 
Williams leikur í myndinni 
Patch Adams sem sýnd er 
í Sjónvarpinu í kvöld. 

Gleðihljómsveitin Boney M kom fyrst fram árið 
1976 þegar hún flutti lagið Daddy Cool í vin-
sælum sjónvarpsþætti í Þýskalandi. Þótt ég hafi 
ekki fæðst fyrr en fjórum árum eftir að fyrsti 
dægursmellur hljómsveitarinnar kom út veit ég 
vel að erfitt getur reynst að hætta að raula fyrir 
munni sér eitthvað á borð við að pabbi sé sval-
ur og hvað þá að minnast í söng hins illræmda 
Raspútíns, sem ekki verður sagður hafa unnið 
ráðgjafastörf sín fyrir Nikulás II Rússakeisara af 
miklum heilindum eða dugnaði. 

Einhverjir hafa reynt að segja mér að diskóið 
sé bara yfirborðskennt glys. Þetta þykir mér rugl 
og bera sagnfræðilegri vanþekkingu þeirra sem 
slíkt mæla augljóst merki.

Fyrir þá sem ekki vita þá skipar Boney M 
merkan sess í tónlistarsögunni. Til að mynda var þýsk-, Karíba-
hafsættuð hljómsveitin fyrstu vestur-evrópsku poppararnir til að 

koma fram á Rauða torginu í Moskvu. Þar var 
myndbandið við lagið Rasputin einnig gert 
þótt það hefði ekki verið flutt þar þar sem 
vökulum varðhundum Kremlarstjórnarinnar 
hugnaðist ekki að sleppa textanum í gegnum 
ritskoðun. Engu að síður var hljómsveitin ein 
af nokkuð fáum vestrænum böndum sem 
þóttu samboðin Sovétinu og á Boney M enn 
ríkum vinsældum að fanga í austri. Hins vegar 
má reikna með að Mikhail Saakashvili, forseti 
Georgíu, hafi ofmetið vinsældir Boney M nokk-
uð þegar hann ákvað að hóa hljómsveitarmeð-
limum aftur saman í október á síðasta ári með 
það markmið að létta lund Suður-Osseta og 
fá þá til að hætta vígbúnaði eins og fréttamið-
illinn BBC greindi þá frá. Máttur diskósins er 

mikill Boney M fær þó greinilega ekki leyst deilur í lendum fyrrum 
Sovétríkjanna. Hún gæti þó virkað á óróann í Reykjavík.

VIÐ TÆKIÐ KAREN DRÖFN KJARTANSDÓTTIR FYLGIST MEÐ SUÐUR-OSSETÍU

Boney M til bjargar Reykvíkingum

20.30 Patch Adams  
  SJÓNVARPIÐ

20.05 Shrek   STÖÐ 2

19.30 Entourage   
 STÖÐ 2 EXTRA 

17.55 Top Gear   SKJÁREINN

11.30 Arsenal - WBA  
  STÖÐ 2 SPORT 2
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16.00 Hollyoaks 

16.25 Hollyoaks

16.50 Hollyoaks

17.15 Hollyoaks

17.40 Hollyoaks

18.05 Talk Show With Spike Ferest-
en (8:22) 

19.30 Entourage (19:20) Verðlauna-
þættir lauslega byggðir á fyrstu árum Marks 
Wahlbergs í bíóborginni. 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 stundum getur það líka bara 
skemmt fyrir. 

20.00 So You Think You Can Dance 

21.25 So You Think You Can Dance 

22.10 The Dresden Files (1:13) Harry 
Dresden er enginn venjulegur maður, hann 
er galdramaður og notar hæfileika sína við 
að upplýsa sakamál. Harry á sér dökka for-
tíð en hefur nú ákveðið að nýta sér reynsl-
una til góðs.

22.55 The Class (19:19) The Class er 
bráðskemmtilegur nýr gamanþáttur úr smiðju 
þeirra sem framleiddu Friends og Mad About 
You. Við fylgjumst með bekkjarmóti skraut-
legra skólafélaga sem margir hverjir hafa ekki 
sést í tuttugu ár. Með aðalhlutverk fer hjarta-
knúsarinn Jason Ritter.

23.25 Talk Show With Spike Feresten  

23.45 Entourage (19:20) 

00.10 So you Think you Can Dance 

01.35 So you Think you Can Dance 

02.20 The Dresden Files (1:13) 

03.05 The Class (19:19) 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Út um víðan völl
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Mánafjöll
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 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
20.35 Færeyskir tónar
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

14.25 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 De 
store katte  17.30 Robin Hood  18.15 Nutty 
Professor II. Familien Klump  19.55 NI HAO aften-
OL  20.50 Speedway. Skandinaviens Grand Prix  
22.20 Columbo  23.50 Duellen  01.00 NI HAO 
OL direkte  05.00 NI HAO OL direkte   

10.00 Sommer-OL i Beijing. Fotball kvartfinale, 
menn  11.50 Sommer-OL i Beijing. Friidrett  15.00 
Sommer-OL i Beijing. Basketball Spania-USA, menn  
16.00 Gisle Wink på eventyr  16.25 Wallace 
og Gromit. Tett på  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. Hva skjedde med Michael Jackson?  
20.55 Komiprisen 2008. Årets morsomste  21.05 
Kveldsnytt  21.20 Oppvåkningen  23.20 Sommer-
OL i Beijing  02.00 Sommer-OL i Beijing  

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 studion  19.30 Olssons studio  20.00 
Kriminaljouren  20.45 Bikini  20.55 Rapport  21.00 
Sommar-OS i Peking  00.55 Sommar-OS i Peking  
04.00 Sommar-OS i Peking   

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 Grumpy Old Women 14.30 
Grumpy Old Women 15.00 Grumpy Old Women 
15.30 Grumpy Old Women 16.00 Who The 
Dickens Is Mrs Gaskell? 17.00 Doctor Who 17.45 
Doctor Who Confidential 18.00 Doctor Who 18.45 
Doctor Who Confidential 19.00 Home Again 19.30 
Home Again 20.00 Home Again 20.30 Two Pints 
Of Lager & A Packet Of Crisps 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

Önnur þáttaröðin um Íþróttaálfinn, 
Sollu stirðu, Nenna níska, Glanna 
glæp og fleiri skemmtilega vini 
þeirra í Latabæ. Glanni glæpur 
heldur áfram að hrella íbúa Lata-
bæjar og reyna að spilla krökkun-
um. En þeir hafa loksins áttað sig á 
því að Íþróttaálfurinn hafði á réttu 
að standa hvað hreyfingu og hollan 
mat snertir. Sjónvarpsþættirnir hafa 
verið sýndir í yfir eitt hundrað lönd-
um og njóta sívaxandi vinsælda.

STÖÐ 2 KL. 19.35
Latibær - ný sería

Íslenska handboltalandsliðið byrjaði 
frábærlega á Ólympíuleikunum með 
því að vinna stórlið Rússa og Þjóð-
verja en strákarnir urðu að sætta sig 
við tap gegn Kóreu í síðasta leik. Nú 
gefst tækifæri til að slá tvær flugur í 
einu höggi með sigri á Evrópumeist-
urum Dana. Íslenska liðið myndi þá 
tryggja sér sæti í átta liða úrslitunum 
og hefna fyrir tapið sára í 8 liða úrslit-
um HM 2007.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Ísland - Danmörk, beint
SJÓNVARPIÐ KL. 12.40
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. þúst, 6. ólæti, 8. efni, 9. fálm, 11. 
tveir eins, 12. rými, 14. flækja, 16. sjó, 
17. hópur, 18. geislahjúpur, 20. fyrir 
hönd, 21. glufa.

LÓÐRÉTT
1. atorka, 3. utan, 4. flutningaskip, 5. 
eyrir, 7. raddbönd, 10. blekking, 13. 
sunna, 15. innyfla, 16. áverki, 19. frá.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. þúfa, 6. at, 8. tau, 9. pat, 
11. rr, 12. pláss, 14. flóki, 16. sæ, 17. 
lið, 18. ára, 20. pr, 21. rifa. 

LÓÐRÉTT: 1. kapp, 3. út, 4. farskip, 5. 
aur, 7. talfæri, 10. tál, 13. sól, 15. iðra, 
16. sár, 19. af. 

Nýlenduvöruverslun Hemma og 
Valda hefur í sumar verið skemmti-
leg viðbót við kaffihúsaflóru mið-
bæjarins. Kaffihúsið opnaði fyrr í 
sumar og í upphafi átti það aðeins að 
vera opið fram á haust. Reksturinn 
hefur gengið vonum framar og hafa 
rekstrarstjórar Nýlenduvöru-
verslunarinnar nú ákveðið að halda 
áfram. „Það er einhver bið með 
framkvæmdir á svæðinu sem þýðir 
að við getum framlengt leigusamn-
ingnum,“ segir Hermann Fannar 
Valgarðsson, annar þeirra.

Hermann, eða Hemmi eins og 
hann er oftast kallaður, segir að þeir 
félagar séu komnir í sóknarhug og 
ætli að stækka við sig. „Við erum að 
hugsa um að reyna að stækka niður 
í kjallara og erum að sækja um 

lengri opnunartíma þannig að við 
getum verið með opið til tólf á virk-
um dögum og tvö um helgar.“  

Í Nýlenduvöruversluninni er 
einnig hægt að leigja og kaupa svo-
kölluð borgarhjól. „Við erum að fá 
nýja sendingu af hjólum bráðlega 
og verða þau nú fáanleg í svörtu og 
bleiku. Við erum einnig að melta þá 
hugmynd að efla þjónustu við ferða-
menn og bjóða upp á gistingu, þó 
ekki í þessu húsnæði. Það er um að 
gera að nýta kreppuna í að gera eitt-
hvað sniðugt.“

Á Menningarnótt verður efnt til 
bjórveislu í portinu á bak við kaffi-
húsið þar sem ölið mun fljóta og 
pylsuilmur fylla vit. „Þetta verður 
að þýskri fyrirmynd en með íslensku 
ívafi,“ segir Hemmi.  - sm 

Ætla að nýta sér kreppuna

STÆKKA VIÐ SIG Hemmi og Valdi reka Nýlenduvöruverslunina og hyggjast færa út 
kvíarnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ívar Örn 
Sverrisson 
leikari og 
leikstjóri

Aldur: 31 
árs.
Stjörnu-
merki: 
Vatnsberi.
Starf: 
Leikari, 
leikstjóri og altmuligt maður.
Fjölskylda: Er trúlofaður Örnu 
Ösp Guðbrandsdóttur og á börnin 
Arngrím sem er að verða fimm ára 
og Eyrúnu Söru, eins árs.
Búseta: Við erum búsett í Vestur-
bænum.
Ívar Örn Sverrisson leikstýrir sýning-
unni Óþelló eftir Shakespeare sem 
verður frumsýnd 22. september 
næstkomandi.

„Já, þakka þér. Bókin kom nú 
bara út án þess að ég þyrfti að 
gera nokkuð,“ segir ljósmyndar-
inn Ari Magg þegar blaðamaður 
hrósar honum fyrir bókina Meist-
ARI MAGG sem auglýst var í 
Fréttablaðinu í gær. Bókin er 
hins vegar ekki til, heldur var 
auglýsingin hluti af steggjun 
vina Ara á honum, en steggjunin 
fór fram í gær. Ari mun ganga í 
það heilaga með unnustu sinni, 
Auði Karitas Ásgeirsdóttur, þann 
30. ágúst. „Mér var bara rétt 
blaðið á leiðinni í líkamsrækt og 
þá sá ég þessa auglýsingu. Þetta 
er gott grín hjá þeim köllunum,“ 
segir Ari. 

Í auglýsingunni segir: 
„Maðurinn á bakvið Linsuna. 
Bókin er í senn æviágrip, og 

sjónræn veisla og er uppfull af 
lífsspeki frá meistAranum sjálf-
um. Maður áttar sig á hvað lífið 
getur verið litríkt og yndislegt 
þegar þessi hógværi snillingur 
leysir frá myndaskjóðunni.

Raunsönn saga af einum helsta 
listamanni okkar tíma – Laxness 
ljósmyndanna.“ Einnig kemur 
þar fram að þeir sem hafi sótt 
námskeið MeistAra, Linsan og 
ég, fái 15 prósenta afslátt af bók-
inni. Þá er vísað á vefslóðina: 
www.thessibokerekkitil.is

Ari viðurkennir að hentugt sé 
að auglýsingin skuli vera tilbúin, 
ef ske kynni að útgáfa bókarinn-
ar yrði að veruleika. Þarna séu á 
ferðinni margir af færustu mönn-
um auglýsingageirans. „Ég 
myndi kannski vera aðeins minna 
hrokafullur,“ segir hann og hlær. 
„Það er líka svolítið undarlegt að 
myndin af mér sé nánast stærri 
en af bókinni. Hins vegar held ég 
að allar góðar auglýsingar séu á 
grensunni, þar sem fólk fattar 
ekki grínið, og ég held að margir 
telji að þarna sé ekki um neitt 
grín að ræða,“ segir Ari.

Einar Geir Ingvarsson, vinur 
Ara, er einn þeirra sem stóðu 
fyrir auglýsingunni. Hann segir 
viðbrögð Ara hafa verið góð. 
„Hann tekur öllu með jafnaðar-
geði,“ segir Einar. 

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Ara og félögum í gær voru þeir 

staddir í Adrenalíngarðinum. 
„Ég veit ekkert hvað bíður mín í 
dag,“ sagði Ari Magg áður en 

hann hélt út í óvissuna ásamt 
félögunum.

 soli@frettabladid.is

ARI MAGG: AUGLÝSTI LJÓSMYNDABÓK SEM ER EKKI TIL

MeistAri Magg steggjaður

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8

 1   Sjálfstæðisflokkinn

 2   2010

 3   Lindy Hop

Brynjar Már Valdimarsson, 
útvarpsmaður á FM957, hefur verið 
ráðinn nokkurs konar tónlistarstjóri 
á Café Oliver. Brynjar er strax farinn 
að láta til sín taka og sendir nú 
smáskilaboð til helstu djammbolta 
landsins með orðsendingunni: 
„Framtíðin er hafin á Café Oliver, ef 
þú ferð út um helgina kíktu þá við. 
Kv, Brynjar Már.“ Ljóst 
er að Brynjar Már er 
mikill hvalreki á fjörur 
Oliversmanna og lík-
legur til auka komur 
erlendra ferðamanna 
á staðinn, enda 
er tónlist 
hans 
feykilega 
vinsæl á 
Balkan-
skaga.

Gay pride hátíðin fór vel fram um 
síðustu helgi. Hommar, lesbíur og 
hinir komu saman í miðbænum 
við mikinn fögnuð, gleði og glaum. 
Á laugardagskvöldinu var Gay 
Pride ball á Nasa, sem var þó ekki 
á vegum Gay Pride samtakanna 
sjálfra. Svo virðist sem ekki hafi allt 
gengið sem skyldi með það ball. Á 
vefsíðu Gay Pride birtist yfirlýsing 
þar sem harmað er að handhöfum 
VIP-Passa, sem samtökin gáfu út, 

hafi verið vísað frá. 
Skuldinni er skellt á 
Nasa og boðað að 
Heimir Már Pét-
ursson og félagar 
hans í stjórn muni 
endurskoða sam-

starf sitt við 
staðinn.

Það kreppir víða að. Þannig hefur 
Jónas Haraldsson nú látið af 
störfum sem ritstjóri Viðskipta-
blaðsins. Jónas hefur gegnt því 
starfi undanfarin misseri en lengst 
af var hann fréttastjóri á DV. 
Jónas þarf þó engu að kvíða hvað 
atvinnu snertir því hann á ávallt 
öruggt skjól í fjölskyldufyrirtækinu 
Teitur Jónasson, 
sem allir 
landsmenn 
þekkja og 
hafa ferðast 
með. 

 - shs

FRÉTTIR AF FÓLKI

AUGLÝSINGIN Svona leit auglýsingin út sem birtist í Fréttablaðinu í gær.

JAFNAÐARGEÐ Ljósmyndarinn ku hafa tekið brandara vina sinna með jafnaðargeði 
og segir hentugt að auglýsingin sé til komi til útgáfu.

„Við Sverrir náttúrulega þekkj-
umst. Höfum verið að flexa, erum 
félagar og höfum tekið snúninga 
saman,“ segir rapparinn góðkunni 
Erpur Eyvindarson.

Hann verður ásamt Sverri 
Stormsker 

veislustjóri í miklu opnunarpartíi 
sem Ásgeir Þór Davíðsson veit-
ingamaður boðar til næstkomandi 
fimmtudag fyrir vini og velunn-
ara. Ásgeir er betur þekktur sem 
Geiri á Goldfinger en hann hefur 
nú unnið hörðum höndum við að 
byggja upp nýjan veitingastað við 
Grensás, þar sem áður var Bóhem, 
sem heitir Steak and Play. Geiri, 
sem þekktastur er fyrir rekstur 
súlustaða, er að nema ný lönd. 
Ekki er um að ræða stað þar sem 

fáklæddar meyjar fara um 

heldur sportbar sem Geiri lýsir 
sem alveg meiriháttar. Þarna eru 
skjáir um allan sal sem er stúkað-
ur af og nýjustu leiktæki til staðar 
ef menn vilja mæta með börn sín. 
Erpur segir þetta spennandi. 
„Þetta sem ég hef séð. Mjög flott 
og sniðugt konsept,“ segir Erpur.

Ekki eru tónlistar- og fjölmiðla-
mennirnir Erpur og Sverrir farnir 
að bera saman bækur sínar 
þannig að dagskráin liggi fyrir 
á þessu stigi. „En mér líst vel 
á þetta gigg,“ segir Erpur 
aðspurður um þennan 

óvænta 
dúett: 
Erpur og 
Storm-
sker. - jbg

Erpur og Stormsker veislustjórar Geira

ÓVÆNTUR DÚETT Sverrir og Erpur 
sameinast í því að vera veislu-
stjórar í opnunarpartíi Geira.

ÁSGEIR ÞÓR Opnar nýjan 
veitingastað þar sem sportið er í 

öndvegi um næstu helgi.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is



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



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
Gerðar Kristnýjar

5.23 13.32 21.39
4.57 13.17 21.34

Í dag er laugardagurinn 16. 
ágúst, 229. dagur ársins.

Maðurinn minn hefur eignast 
vinkonu. Hún er áttfætt, lítil 

og loðin, var einu sinni mjó en er 
nú feit. Hún er í stuttu máli sagt 
ógeðsleg köngulóin sem hefur 
strengt vef sinn fyrir utan eitt 
horn eldhúsgluggans svo ég þori 
varla að líta af uppvaskinu. Gerist 
ég svo huguð er eins og paddan 
hafi alla Perluna í greip sinni. Ég 
hef hreyft við því að fá að drepa 
hana en það vill maðurinn minn 
ekki heyra minnst á. Rökin eru 
eitthvað á þá leið að köngulóin eigi 
rétt á að fá að lifa og hún sé, rétt 
eins og við, sköpun Guðs. Þetta 
hljómar eins og ég hafi beðið um 
að fá að tortíma einhverjum 
nágrannanna en þetta er nú einu 
sinni bara padda.

ÞEGAR ég var 19 ára gömul starf-
aði ég á gistiheimili í Frakklandi. 
Ég þreif herbergin og varð að ryk-
suga reiðinnar býsn af köngulóm. 
Einhvern veginn vandist ég við-
bjóðinum og fannst sjálfsagt að 
langleggjaðar pöddurnar hyrfu 
inn í ryksugubarkann. Það yrði 
ekki jafnauðvelt að ryksuga þá 
sem haft hefur sumardvöl utan á 
húsinu mínu. Talsverða fimi þyrfti 
til að ná til hennar og hana hef ég 
ekki til að bera. Og eins og ég hef 
sagt, þá tekur maðurinn minn það 
ekki í mál. Sköpun Guðs og allt 
það. 

KÖNGULÓIN situr í miðju vefs-
ins og hreyfir sig ekki svo heitið 
geti. Stundum fær hún þó heim-
sóknir. Vesælar flugur eiga það 
nefnilega til að festa sig í vefnum 
og köngulóin lætur líkin standa 
uppi nokkra hríð áður en hún legg-
ur þau sér til munns. Maðurinn 
minn kallar á son okkar svo hann 
geti fylgst með atganginum og 
lýsir því sem fyrir augu ber á 
ákaflega Attenborough-legan hátt. 
Auðvitað er þetta bara þrælógeðs-
legt og ég ætti að vera löngu búin 
að panta meindýraeyði til að hnoða 
köngulóna saman í eldhúsþurrku 
og sturta henni niður. 

ÞEGAR maðurinn minn spyrði 
hvað orðið hefði um Lóu (ég er 
viss um að hann er farinn að kalla 
hana eitthvað) segði ég bara: „Ó! 
Hún hefur örugglega bara dottið 
niður. Ég heyrði einmitt lágt vein 
áðan.“ Ég á samt ekki von á að ég 
þori að taka af skarið. Rökin um að 
við séum öll sköpun Guðs og 
höfum sama rétt til að lifa eru 
nefnilega svo sannfærandi, jafn-
vel þótt þau séu borin fram yfir 
ilmandi lambasteik. Þar sem ekk-
ert ætilegt er á köngulóm og ekki 
hægt að nýta af þeim ullina er 
vafalaust fallegt að leyfa þessu að 
lifa þar til tekur að frysta. 

Börn 
náttúrunnar
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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?

6.990,-
BONNY snúningsstóll, sætishæð 40-52 cm. Rautt

MULA talnagrind 
B39xD18, H33 cm.  995,- 

695,-
KASSETT DVD box m/loki 2 stk. 
21x26x15 cm. Ýmsir litir

8.950,-
FREDRIK skrifborð, B139xD72, 
H74 cm. Svarbrúnt/silfurlitað

FLÖRT taska. 
Ýmsir litir  995,-

FLÖRT askja með loki 
28x35x15 cm. Rautt/grátt  495,-

MÅLA tö�upennar. 
Ýmsir litir 195,-/7 í pk.

695,-/2 í pk.
KASSETT DVD box m/loki
21x26x15 cm. Grænt

FLÖRT veski, ýmsar 
tegundir. Ýmsir litir  150,-

STRIKT skrifborðsáhöld 
4 hlutir. Ýmsir litir  1.090,-

ALARM vekjaraklukkur 
9x3x9 cm. Ýmsir litir  95,-/stk.

MÅLA vatnslitir, 50 ml. 
Ýmsir litir  995,-/6 í pk.

DOKUMENT blaðabakki 
B29xD35, H27 cm. 
Silfurlitað  795,- 

KNUFF tímaritahirsla 
B10xD25, H31 cm.
Krossviður 395,-

EXPEDIT hillueining 
B44xD39, H185 cm. 
Svarbrúnt  5.950,-

6.990,-

JONAS skúffueining á hjólum 
B41xD51, H63 cm. Birkispónn

8.950,-

MÅLA penslar 195,-/6 í pk.


