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Íris heldur mikið
fyrir fermingarpeupp á plötuspilara sem
af plötusafnin ningana og gefur hér hún keypti
u.
að
efstur þó svo Trónir Michael Jackson líta hluta
heitinn þar
Írisar. „Hann hann sé ekki endilega
var svo sem
átrúnaðargo
ágætur, greyið,“
ð
segir hún.

Þungarokk
við ljúfan

Plötuspilarar
teljast nánast
til fornmuna
hún keypti
fyrir fermingar
en sagnfræð
ingurinn
peningan
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Létt og lipur.
Kirsuberjarauð.
Stillalegt afl
mótors
1800 W. Sjálfinndre frá 300 upp í
gin snúra,
hleðsluskynjari.

• heimili

512 5473 Hugi

Tilboðsverð:

14.900 kr. stgr.

(Verð áður: 17.900

kr.)
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Íris Ellenberg
a. Íris er þó
„Ég keypti
er lumar á
á besta aldri
plötuspila
ferminga rpeninga
einum slíkum
rann fyrir
og vinnur nú
sem
svo notalegt
að doktorsve
na mína en
þeim tíma
rkefni sínu.
á
voru litlar
stemning u,“ og skapar þægilega
græjur með
engum plötuspila
þessu fyrir
við: „Stuttu segir hún og bætir
ra að líta
sér,“ segir
ins ljós og
eftir að ég
dagsþessar mundir
hún.
ég
keypti græjurnar var
velja á milli. man að ég þurfti að
vinnur Íris Um
Skífan að
rannsóknarverkefn
Ég valdi græjur
losa
plötulagerinn
að
plötuspila
sinn á útsölusig við
með
öðrum fræðimön i með fjórum
ra
ég þangað,
og fór
tryggara, þó þar sem ég taldi það
fjórtán
num
verkefnið
fullt af Metallica ára, og keypti
nýverið styrkog hlaut
af plötum svo ég ætti ekki mikið
Selmu
á þei
plöt
úr jóð
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Heldur upp á gamla
plötuspilarann sinn

Jóna María

FRÉTTABLAÐIÐ/A

ÍRIS ELLENBERGER

HERMANN HREIÐARSSON

ÍSGERÐUR ELFA GUNNARSDÓTTIR

Stórglæsilegt stjörnugolf í Vestmannaeyjum

Aftur á skólabekk
í haust

Boðsmót Hemma greinilega komið til að vera

Byrjar í stjórnmálafræði í haust

FÓLK 16

FÓLK 22

29. júní 2009 — 152. tölublað — 9. árgangur

MÁNUDAGUR
Ný
ræðukeppni
Bragi Páll Sigurðarson heldur
ræðukeppni fyrir
almenning í sumar.

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Bið eftir ættleiðingu lengist
Bið eftir ættleiðingu erlendra barna er þrjú til fjögur ár. Kona sem sótti um 2005 telur sig þurfa að bíða í um
tvö ár í viðbót. Dómsmálaráðherra segir vandamálið alþjóðlegt. Færri börn gefin til ættleiðingar í Kína.
FJÖLSKYLDA Biðtími eftir ættleið-

FÓLK 22

Nýtt járn með
gamalli aðferð
Járn unnið í
fyrsta skipti á
Íslandi í 456 ár.
TÍMAMÓT 12

Á eyrinni
„Þeir voru sem sé um kyrrt „á
eyrinni“ og af þeim sökum hefur
verkfall æ síðan verið kallað
„eyri“ (greve) á frönsku“, skrifar
Einar Már Jónsson.

ingum frá erlendum ríkjum er nú
þrjú til fjögur ár. Fyrir nokkrum
árum var biðtíminn mun styttri,
eða um eitt til tvö ár. Þetta kemur
fram í meistararitgerð í lögfræði
frá Háskólanum í Reykjavík eftir
Ólöfu Marínu Úlfarsdóttur.
Ísland hefur verið aðili að Haagsamningi um samvinnu varðandi
ættleiðingar milli landa frá 2000.
Helsta markmið samningsins var að
stytta bið eftir erlendum börnum til
ættleiðingar. Markmiðið hefur ekki
náðst, að mati Ólafar. Þróunin sé
frekar í hina áttina. „Biðtíminn er
svo langur af því miklu meiri eftir-

Mér sýnist ég vera að
horfa upp á eitt og hálft
til tvö ár til viðbótar.
KAREN RÚNARSDÓTTIR
GJALDKERI ALÞJÓÐLEGRAR ÆTTLEIÐINGAR

spurn er eftir ættleiðingu heldur en
framboð af börnum,“ segir hún.
Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra segir vandamálið ekki séríslenskt heldur alþjóðlegt og aðallega
til komið vegna þess hve langan
tíma umsóknirnar taka ytra. Ragna
segir það undir ættleiðingarfélögum komið að afla nýrra sambanda

við erlend ríki. Stjórnvöld búi
aðeins til lagaumgjörðina, en geri
það sem þau geta til að styðja við
bakið á félögunum.
„Með því að afla nýrra sambanda gætu félögin opnað á ættleiðingarleiðir sem ekki eru til
staðar í dag,“ segir Ragna. Þannig
gæti biðtíminn styst.
Karen Rúnarsdóttir, gjaldkeri
ættleiðingarfélagsins Alþjóðlegrar ættleiðingar, hefur sjálf verið
á biðlista hjá Íslenskri ættleiðingu
frá því í október 2005 vegna ættleiðingar frá Kína. Alþjóðleg ættleiðing var stofnuð síðasta haust og
hefur það að markmiði að opna á

samninga við fleiri lönd en verið
hefur á Íslandi. Nýlega var gengið
frá samningum við Pólland.
Karen veit ekki hvenær kemur að
sér. „Kínverjar gefa þá skýringu á
biðinni að betra ástand sé í landinu
og gefin séu færri börn til ættleiðingar,“ segir Karen. Þá hafi innlendum ættleiðingum þar fjölgað.
Hún segir að með þessu áframhaldi geti Íslendingar verið að
horfa upp á enn lengri meðaltíma,
allt upp í fimm ár. „Það eina sem
maður getur gert er að fylgjast
með og bíða. Mér sýnist ég vera
að horfa upp á eitt og hálft til tvö
ár til viðbótar.“
- vsp

Í DAG 10

Níu í röð
FH-ingar eru óstöðvandi í Pepsi-deildinni og unnu sinn
níunda leik í
röð í gær.
ÍÞRÓTTIR 18

VEÐRIÐ Í DAG
15

16
22

18
15

16

BJART EYSTRA Í dag verður
hægviðri eða hafgola, léttskýjað
austan- og suðaustanlands, annars víða skúrir. Hætt við þokulofti
við austurströndina. Hiti 12-22 stig,
hlýjast á Héraði.
VEÐUR 4

Á ÞREMUR HJÓLUM Hjólreiðakappinn Magnús Bergsson var að hjóla á sunnanverðu Snæfellnesi þegar ljósmyndari Fréttablaðsins rakst á hann. Magnús er á leið um Vesturland og hafði jafnvel hugsað sér að hjóla alla leið til Vestfjarða. Hann segir nokkuð erfitt að hjóla um þjóðvegi landsins en þó verst að hjóla á þjóðvegi eitt vegna umferðarþunga, ekki síst í grennd höfuðborgarinnar. Umferðin til Reykjavíkur var gríðarþung síðdegis í gær. Sjá síðu 2
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Davíð Oddsson og Árni Mathiesen skrifuðu undir ákvæði um Icesave-efndir:
74%

AGS-yfirlýsingu breytt vegna Icesave
EFNAHAGSMÁL Nokkrum dögum áður en skrifað var

Fréttablaðið

Morgunblaðið

34%

undir samning um lán Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til
Íslands var gerð breyting á viljayfirlýsingu íslenskra
stjórnvalda til sjóðsins og sérstaklega hnykkt á því
að Íslendingar hétu að standa við allar skuldbindingar sínar á grundvelli innistæðutryggingasjóðsins.
Davíð Oddsson og Árni M. Mathiesen undirrituðu
uppfærðu viljayfirlýsinguna 19. nóvember, sama dag
og lánið var samþykkt, eins og þá fyrri 3. nóvember.
Eftirfarandi setningu var bætt inn í 9. lið uppfærðu
yfirlýsingarinnar: „Ísland hefur heitið því að virða
skuldbindingar á grundvelli innstæðutrygginga-

kerfisins gagnvart öllum tryggðum innlánshöfum.“
Nauðsynlegt var að herða á orðalaginu til að samningar næðust um lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum,
samkvæmt heimildum blaðsins. Það er í samræmi
við yfirlýsingar Geirs H. Haarde og Steingríms J.
Sigfússonar, um að samningar um Icesave-reikningana væru forsenda lánafyrirgreiðslu frá AGS.
Franek Rozwadowski, sendifulltrúi AGS, sagði
hins vegar í fréttum útvarps í gær að það mundi ekki
hafa áhrif á fyrstu endurskoðun AGS-áætlunarinnar
ef Alþingi myndi fella frumvarpið um ríkisábyrgð
vegna Icesave-lánsins.
- sh

Tilboð vikunnar
IFÖ Next sturtuklefi

Verð frá kr: 99.900,-

Fréttablaðið er með 117%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...
þarft..
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

SPURNING DAGSINS
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Ristilkrabbamein er greint of seint segja stofnendur baráttusamtaka:

Dómur kveðinn upp í dag:

Einn deyr á viku að meðaltali

Madoff missir
allar eignir

HEILBRIGÐISMÁL „Við teljum mikinn

Valgeir, er ekki kominn tími á
lög gamla fólksins?
„Klárlega.“
Platan Lög unga fólksins hefur öðlast
„költ-status“ meðal menntaskólanema
og fleiri. Valgeir samdi og flutti öll lögin á
plötunni fyrir 32 árum síðan.

ávinning af skimun fyrir ristilkrabbameini,“ segir Skúli Skúlason,
sem stýrt hefur undirbúningsvinnu
fyrir stofnun félags fólks með ristilkrabbamein. Skúli segir þetta mikilvægt verkefni enda deyi vikulega
einn Íslendingur af völdum ristilkrabbameins. Sjúkdómurinn er
önnur algengasta dánarorsök af
völdum krabbameina á Íslandi. Alls
dó 271 á árunum 2002 til 2006, 122
konur og 149 karlar.
„Vandamálið er að krabbameinið
greinist of seint og þrátt fyrir betri
tækni þá er dánartíðnin hin sama
og fyrir um 50 árum,“ segir Skúli.
Hann bendir á að einfalt sé að

skima og ná góðum árangri gagnvart sjúkdómnum ef hann greinist
á fyrri stigum. „Það tekur oft og
tíðum fjölda ára fyrir þennan sjúkdóm að verða banvænan og þann
tíma höfum við til að finna hann,“
segir Skúli.
Helstu einkenni ristilkrabbameins eru blóð í hægðum og þreyta.
Skúli hvetur alla sem finna fyrir
þessum einkennum að hafa samband við sinn lækni.
Þriðjudaginn 30. júní verða stofnuð samtök þeirra sem greinst hafa
með ristilkrabbamein.
Fundurinn hefst kl. 20.00 í húsi
Krabbameinsfélagsins við Skógarhlíð.
-bþa

MIKILL ÁVINNINGUR AF SKIMUN Skúli
Skúlason segir mikilvægt að skima fyrir
ristilkrabbameini.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Eiga 113 sumarhúsalóðir og 107 íbúðir
Bæst hefur í eignasafn bankanna í kjölfar kreppunnar. Bankarnir eiga á að
minnsta kosti 347 eignir, bíla, hesthús,sumarhús auk fasteigna. Bankarnir hafa
verið að yfirtaka eignir sem notaðar hafa verið sem veð vegna lána.
BÍLALEST Margir lögðu leið sína út úr

bænum um helgina sem flestir þurftu
að komast aftur heim um svipað leyti.
Þeir komust ekki hratt yfir.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þung umferð í allan gærdag :

Bíll við bíl alla
leið frá Selfossi
SAMGÖNGUR Samfelld lest bíla á

leið til Reykjavíkur var á Suðurlandsvegi langt fram eftir kvöldi
í gær. Mestur var þunginn á bilinu þrjú síðdegis og fram undir
kvöldmat, þegar bílarnir þokuðust áfram á 40 kílómetra hraða.
Umferðin á Vesturlandsvegi
var líka þung allan daginn en
gekk þó hraðar en á Suðurlandsveginum.
Bílvelta varð á Þingvallavegi
á Mosfellsheiði á sjöunda tímanum í gærkvöldi. Ökumaðurinn,
sem var einn í bílnum, var ekki í
bílbelti og kastaðist út úr honum.
Frekari upplýsingar um tildrög
slyssins og líðan mannsins fengust ekki áður en Fréttablaðið fór í
prentun í gærkvöldi.
- hhs

LÖGREGLUFRÉTTIR
Þyrla sótti slasaða stúlku
Þyrla Landhelgisgæslunnar var
kölluð að félagsheimilinu í Eyja- og
Miklaholtshreppi á laugardagsmorgun
vegna þriggja ára gamallar stúlku sem
fallið hafði um einn og hálfan metra
niður á gólf. Hún reyndist ekki eins
mikið slösuð og talið var í fyrstu.

EFNAHAGSMÁL Nýja Kaupþing og
Íslandsbanki eiga samanlagt 107
húseignir. Ekki fengust upplýsingar
um eignir Landsbankans. Meðal
annarra eigna þeirra eru 70 bílar, 3
hesthús og 3 íbúðahúsalóðir.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir,
upplýsingafulltrúi Nýja Kaupþings,
segir að með versnandi efnahagsástandi hafi bæst nokkuð í eignasafn bankans og erfitt sé að segja
til um nákvæmt verðmat eignanna.
Hún segir að nokkrar af þeim átján
sumarhúsalóðum og sextán sumarhúsum sem bankinn á hafi komið til
vegna lána til verktaka.
Fram kemur í svari Gunnars
Kristins Sigurðssonar frá upplýsingasviði Íslandsbanka að bankinn
sé með um 70 bifreiðar í söluferli.
„Eignum bankans hefur fjölgað
eins og viðbúið var í kjölfar versnandi efnahagsástands. Hins vegar
er mikilvægt að hafa í huga að flest
slík mál eiga sér langan aðdraganda, oft eitt ár aftur í tímann,“
segir Gunnar.
Hann segir að lóðir í eigu bankans koma bæði til vegna lána til einstaklinga og rekstraraðila. Gunnar

EIGNIR LANDSBANKANS
Fjöldi eigna:
Sumarhúsalóðir
Sumarhús
Samtals:

71
8
79

Ekki fengust tölur frá Landsbankanum
um eignir bankans. Tölur hér að ofan
eru fengnar úr fréttum að undanförnu
af uppboðum á sumarhúsalóðum.

VIÐSKIPTI Fjármálasvikahrappurinn Bernard Madoff hefur fallist
á kröfu bandarískra yfirvalda
um að gefa eftir eignarhald á
eignum að andvirði 170 milljarða
Bandaríkjadala. Eiginkona Madoffs, Ruth, hefur jafnframt fallist
á að láta eftir eignir að andvirði
80 milljóna dala. Ruth fær þó að
halda eftir um 2,5 milljónum dala
í reiðufé.
Madoff játaði sig sekan á því
að hafa svikið um 50 milljarða
dala af viðskiptavinum sínum
undanfarin áratug. Dómur í máli
Madoff verður kveðinn upp í dag.
Hann getur vænst allt að 150 ára
fangelsi fyrir brot sín.
- bþa

Barnaklámhringur í Sviss:

Teygir anga
sína til 78 landa
SVISS Lögregluyfirvöld í Sviss tilkynntu í gær að þau hefðu svipt
hulunni af barnaklámhring sem
teygir anga sína til 78 landa og
tengdist í það minnsta 2.000 IPtölum.
Rannsókn hófst árið 2008, eftir
vísbendingar frá Interpol um vefsíðu sem væri vistuð í Sviss og
notuð sem vettvangur fyrir barnaklámmyndir.
Síðan var opinberlega tileinkuð hiphop-tónlist. Hins vegar var
hægt að nálgast þar barnaklám
með því að gefa upp leynilega
kóða. Þetta er stærsta barnaklámmál sem komið hefur upp í Sviss.
- hhs

Erill hjá lögreglunni:

SUMARHÚS Bankarnir eiga fleiri fasteignir en fyrir kreppu. Verðmat fasteignanna er

ekki ljóst.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Nokkur innbrot
og hraðakstur
LÖGREGLUMÁL Nokkur erill var hjá

segir ómögulegt að gefa upp verðmæti eignasafnsins. Samkvæmt
upplýsingum frá Landsbankanum
hefur eign bankans aukist nokkuð
frá hruni bankakerfisins í október.
Eignasafnið samanstendur mestmegnis af húseignum, íbúðalóðum
og sumarhúsalóðum. Ekki fengust
nákvæmar tölur um eign bankans
þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir.
Fyrr í mánuðinum var greint
frá því að Landsbankinn hafi fest
kaup á 45 sumarhúsalóðum á upp-

boði í Grímsnesinu. Auk þess keypti
Landsbankinn 26 sumarhúsalóðir og átta sumarhús á uppboði fyrr
í vor á sama svæði. Því er ljóst að
bankinn hefur eignast að minnsta
kosti 71 sumarhúsalóð og 8 sumarhús.
Þar að auki eiga Kaupþing og
Íslandsbanki 34 sumarhúsalóðir og 17 sumarhús. Ljóst er því að
heildareign bankanna þriggja er að
minnsta kosti 113 sumarhúsalóðir
og 25 sumarhús.
bta@frettabladid.is

EIGNIR ÍSLANDSBANKA:

EIGNIR KAUPÞINGS

Fjöldi eigna:

Fjöldi eigna:

Íbúðir
Iðnaðarhús/verslunarhús
Sumarhús
Íbúðahúsalóðir
Sumarhúsalóðir
Bifreiðar
Samtals:

59
17
1
3
16
70
166

Íbúðarhúsnæði
Hesthús
Sumarhúsalóðir
Iðnaðarhúsnæði
Verzlun & skrifstofur
Sumarbústaðir
Bílar
Bátar
Samtals:

48
3
18
4
13
16
0
0
102

lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu um helgina.
Lögreglan stöðvaði bíl í Ártúnsbrekkunni á 169 kílómetrahraða.
Reyndist ökumaðurinn drukkinn
og próflaus.
Brotist var inn í tvo söluturna í
Hafnarfirði og Breiðholti á laugardagsnóttina og höfðu þjófarnir á
brott með sér vindlinga í báðum
tilvikum. Í Breiðholti var tölvu
einnig stolið.
Á sunnudaginn var svo brotist
inn í íbúð í austurborginni, unnin
þar talsverð eignarspjöll en fáu
stolið.
- hhs

OPINN BORGARAFUNDUR
Getum við borgað?
Í kvöld klukkan átta verður opinn
borgarafundur í Iðnó undir yfirskriftinni: Icesave - Getum við borgað?
Frummælendur verða Helgi Áss
Grétarsson, Einar Már Guðmundsson
og Steingrímur J. Sigfússon.

Þrjár vinkonur flúðu atvinnuleysið til Færeyja í leit að sumarvinnu:

Bót í máli

Átt þú rétt á slysabótum?
Fyrsta ﬂokks ráðgjöf um bótarétt vegna slysa
- þér að kostnaðarlausu

Vinna í frystihúsi fyrir fínustu laun
ATVINNUMÁL Í staðinn fyrir að mæla göturnar hafa

margir leitað út fyrir landsteinana í leit að vinnu.
„Ég sá ekki fram á að fá vinnu í Reykjavík og
mér bauðst að fara til Færeyja með tveim vinkonum mínum, án þess þó að vera með vinnu. En það
var ekkert mál að fá hana þegar við vorum mættar
á staðinn. Við fengum vinnu í frystihúsi í Fuglafirði
og sökum slæmrar stöðu krónunnar þá erum við að
fá fínustu laun,“ segir Oddný Björk Daníelsdóttir, 22
ára listfræðinemi í Háskóla Íslands. Hún sendir launin sín heim til Íslands til þess að borga upp skuldir.
Ásamt þeim vinkonum eru fjórir aðrir Íslendingar
að vinna í sama frystihúsi, en einnig eru Íslendingar
annars staðar í Færeyjum í sumarstarfi og von er á
fleirum, að sögn Oddnýjar.
- hds

Margfalt meira atvinnuleysi
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Sími: 520 2900
landslog.is

Í maí í fyrra voru 409 einstaklingar á aldrinum 16 til 24
ára skráðir atvinnulausir. Nú eru þeir hins vegar 3.734
samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar. Atvinnulausum
á aldrinum 15 til 19 ára hefur fjölgað úr 114 manns á
síðasta ári í 1.039 manns. Þá hefur skráð atvinnuleysi

ÍSLENDINGAR Í FÆREYJUM Þær Elínborg Ásdís Árnadóttir,

Telma Tórshamar og Oddný Björk Daníelsdóttir vinna í frystihúsi í Fuglafirði í sumar.
MYND/ÚR EINKASAFNI

meðal fólks á aldrinum 20 til 24 ára tífaldast, úr 295
manns í fyrra í 2.695 manns.
„Þetta eru mjög háar tölur en ég tel að það séu alls
ekki allir námsmenn sem raunverulega eru atvinnulausir
skráðir hjá Vinnumálastofnun. Þannig að ég held að tölurnar séu mun hærri en þetta,“ segir Hildur Björnsdóttir,
formaður Stúdentaráðs.

Fjölskylduhátíð í Straumsvík
miðvikudaginn 1. júlí
Í tilefni af því að 40 ár verða liðin frá því að byrjað var að framleiða ál í Straumsvík
efnum við til fjölskylduhátíðar í álverinu miðvikudaginn 1. júlí klukkan 15:00-19:00.
Fjölbreytt fræðslu- og skemmtidagskrá verður í boði fyrir alla fjölskylduna.

Skemmtun
rĀ 1MHMFI@QMHQĀ QÑQĀÜQĀ*@QCDLNLLTAMTL
ĀĀ mĀJK ĀĀNFĀ
rĀ 2UDOOHĀNFĀ5HKKHĀRJDLLS@ĀmĀJK ĀĀNFĀ
rĀ *UDMM@JÖQĀ'@EM@QEI@Q¥@QĀmĀJK ĀĀNFĀ
rĀ *@RR@AÑK@AQ@TSĀNFĀGNOOTJ@RS@K@Q
rĀ »JTKDHJMHĀRS@QERL@MM@
rĀ 2HQJTRRJÖKHMMĀmĀKÑlĀDFHQĀSQÜ¥@QĀRJDLLS@ĀAØQMTMTL

Fræðsla
rĀ 'DHLRÖJMĀÑĀJDQRJÆK@
rĀ +IÖRLXMCHQĀÜQĀRØFTĀÆKUDQRHMR
rĀ 1ÜSTEDQ¥ĀTLĀ@SG@EM@RU¥H¥ĀLD¥ĀKDH¥RØFM
rĀ 3JI@RàMHMF
rĀ %Q¥RKTROIØKCĀTLĀRS@QERDLHM@

Athugið:Ā%QÑ@QĀQÜSTEDQ¥HQĀUDQ¥@ĀSHKĀNFĀEQÆĀÆKUDQHMTĀEQÆĀAÑK@RS¥HMTĀ
UH¥ĀtFQM@ĀGÜRH¥gĀÆĀ©RUØKKTLĀEXQHQĀEQ@L@MĀÑ QÖSS@GÜRĀ'@TJ@Ā
NFĀ$TQNOQHR Ā5H¥ĀGUDSITLĀEÖKJĀSHKĀ@¥ĀMàS@ĀRÍQĀQÜSTQM@Q

rĀ ELKHRSDQS@
rĀ *@EkĀĀNFĀUÑM@QAQ@T¥
rĀ /XKRTQĀNFĀFNR
rĀ KKHQĀEÆĀ(2 + M@LLHĀNFĀ(2 + OÜRKTROHK
rĀ &KRHKDFSĀG@OOCQSSHĀNFĀA@QM@QDH¥GIÖKĀÑĀ@¥@KUHMMHMF

Verið velkomin til Straumsvíkur!
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Íranar handtóku starfsmenn breska sendiráðsins:
127,48

Bretar reiðir Íransstjórn

209,25

210,27

ÍRAN, AP Írönsk stjórnvöld létu í

178,68

179,68

Dönsk króna

23,992

24,132

Norsk króna

19,726

19,842

Sænsk króna

16,234

16,330

Japanskt jen

1,3270

1,3348

SDR

196,68

197,86

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

126,88

Sterlingspund
Evra

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
217,6938
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

gærmorgun handtaka níu íranska
starfsmenn breska sendiráðsins í
Teheran. Þeir voru sakaðir um að
kynda undir mótmælunum í borginni síðustu vikur.
David Miliband, utanríkisráðherra Breta, brást harkalega við
fregnum af handtökunum, og sagði
þær óviðunandi ögrun við Bretland
og Vesturlönd og dæmi um skipulagðar ofóknir Írana. „Það er alls
enginn grundvöllur fyrir vangaveltum um að breska sendiráðið
standi að baki mótmælunum í
Teheran,“ sagði Miliband. Fjórum
starfsmannanna var slepp síðar í
gær.

Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkja voru staddir á fundi
í Corfu á Grikklandi og sendu frá
sér sameiginlega yfirlýsingu vegna
tíðindanna. Þeir gerðu írönskum
stjórnvöldum það ljóst að Evrópusambandið mundi mæta því af
hörku ef ekki yrði látið af ofsóknum
og ögrunum í garð sendiráðsstarfsmanna. Íranska lögreglan réðst
í gær til atlögu við um þrjú þúsund mótmælendur nærri mosku í
norðanverðri Teheran. Mótmælendur krefjast þess sem fyrr að
úrslit nýafstaðinna forsetakosninga í landinu verði ógilt, enda hafi
Mahmoud Ahmadinejad ekki verið
réttmætur sigurvegari þeirra. - sh

MÓTMÆLT UM HEIM ALLAN Íranar í Japan mótmæltu í gær niðurstöðum írönsku
kosninganna og tóku þar undir með löndum sínum búsettum í Íran.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lát Michaels Jackson:

Stórhættulegt svæði
ÓPÍUMRÆKT Barátta gegn valmúarækt í

Afganistan hefur litlu skilað.

Varla hefði þurft að spyrja að leikslokum ef pilturinn, sem féll ofan í sprungu á
Langjökli á laugardag, hefði ekki fyrir algjöra mildi náð að stöðva sig á syllu á
tólf metra dýpi. Hann slasaðist lítillega. Tugir manna tóku þátt í björguninni.

NORDICPHOTOS/AFP

BJÖRGUN „Þetta er ekki þannig

Fíkniefnabaráttan í Afganistan:

svæði að mönnum ætti að detta í
hug að fara um það á snjósleða.
Það er stórhættulegt. Drengurinn fer niður í hallann, þar sem
allt er krosssprungið yfir sumartímann. En þetta skrifast bara á
ókunnugleika,“ segir Snorri H.
Jóhannesson í Björgunarsveitinni
Ok í Borgarnesi. Hann var einn
af tugum björgunarsveitarmanna
sem kallaðir voru út á Geitlandsjökul, vestasta hluta Langjökuls,
á laugardag. Þar hafði fimmtán
ára drengur fallið um fimmtán
metra ofan í jökulsprungu. Hann
lenti á syllu niðri í sprungunni
og náði að halda sér á henni í um
tvær klukkustundir, eða þangað
til björgunarsveitarmenn hífðu
hann upp.
Svo virðist sem drengurinn hafi
lent í hliðarhalla, átt erfitt með að
snúa aftur upp og því smáþokast
niður eftir jöklinum. Hann hafi
stöðvað sleðann og ætlað að ganga
til baka en þá dottið ofan í sprunguna. Þeir sem voru með honum
komu svo að sleðanum mannlausum. Þeir brugðust hárrétt við, að
mati Snorra, og gerðu björgunarsveitum strax viðvart. Stuttu síðar
höfðu þeir komist að því hvar hann
fór niður og höfðu náð sambandi
við hann.
Talið er að að minnsta kosti tvö
hundruð manns hafi verið uppi
á Langjökli á laugardag, í ýmiss
konar útivist. Fyrstu fréttir af
slysinu sögðu ekki annað en að
sleðamaður hefði farið ofan í
sprungu á Langjökli. Við það urðu
allar línur rauðglóandi hjá björgunarsveitum og Landhelgisgæslunni, og ljóst að fjöldi manns óttaðist um aðstandendur sína, áður
en frekari fréttir bárust af slysinu. „Þessi jökull er orðinn að þvílíku leiksvæði að það er undravert

Segja stefnuna
vera fullkomna
AFGANISTAN, AP Ráðherra fíkniefnavarna í Afganistan sagðist í gær
hafa fullkomna stefnu í baráttunni
gegn fíkniefnum. Ummælin lét
hann falla í kjölfar þess að Bandaríkjamenn ákváðu að láta af stuðningi sínum við baráttuna í núverandi mynd.
Bandaríkjamenn hafa hingað til
liðsinnt afgönskum stjórnvöldum
við að sporna við gríðarmikilli valmúarækt í landinu, en úr valmúa
er ópíum unnið, meðal annars með
því að brenna akrana. Þetta hefur
hins vegar litlu sem engu skilað.
Þeir vilja því frekar freista þess að
fá bændurna til að rækta eitthvað
annað á ökrunum.
- sh

Fimm ungmenni í bílslysi:

Þrjú eru enn
inni á spítala
SLYS Tvær þeirra þriggja stúlkna
sem slösuðust þegar bíll lenti
utan vegar í Fagradal í Fjarðabyggð á laugardag hafa verið
útskrifaðar af Sjúkrahúsinu á
Akureyri. Sú þriðja slasaðist ekki
alvarlega og mun að öllum líkindum útskrifast á næstu dögum.
Tveir menn, sem voru með
stúlkunum í bílnum, voru fluttir
á slysadeild Landspítalans í
Reykjavík. Þeir slösuðust alvarlega en þó ekki lífshættulega,
samkvæmt upplýsingum frá
Landspítalanum. Líkast til verða
þeir útskrifaðir í vikunni.
- hhs
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BJÖRGUN Mesta mildi þykir að

FÓLK Fjölskylda Michaels Jack-

son er óánægð með rannsóknina
á dauða hans og vill hefja nýja
rannsókn upp
á eigin spýtur.
Engar vísbendingar fundust
um dánarorsök
þegar Michael
Jackson var
krufinn á
föstudaginn.
Dánardómstjóri segir að MICHAEL
JACKSONS
frekari rannsóknir hafi verið fyrirskipaðar,
meðal annars til þess að komast
að því hvaða lyf poppstjarnan
hafi tekið fyrir dauða sinn.
Fjölskylda Michaels Jackson hefur fengið lík hans afhent
og ætlar að láta gera sína eigin
krufningu. Fyrstu niðurstöður
opinberrar krufningar leiddu
banamein hans ekki í ljós.

Ólafur F. Magnússon:

fimmtán ára drengur hafi sloppið
með lítil sem engin meiðsl, eftir
að hafa hrapað tólf metra ofan í
jökulsprungu.

Tillögur mínar
eru skýrar

MYNDIR/ÞÓRÐUR GUÐNASON

hvað verður í raun lítið um óhöpp
á honum,“ segir Snorri.
Björgunin þótti takast vonum
framar vel. Sigurður Axel Axelsson, undanfari í Björgunarfélagi
Akraness, var einn þeirra fyrstu
á svæðið. Hann beið við brún
sprungunnar á meðan félagi hans
seig niður til drengsins. „Það gekk
mjög vel að koma honum á börur
og hífa hann upp. Stuttu seinna var
hann kominn í þyrluna, svo þetta
gekk mjög vel í alla staði. Það var
sumarveður, svo þetta var björgun
við bestu aðstæður.“
Hann segir ótrúlega mildi að

Fjölskyldan vill
eigin rannsókn

ekki hafi farið illa. „Þetta var
pínulítil sylla sem hann lenti á. Ef
hann hefði farið ofan í sprunguna
annars staðar hefði hann sennilega
hrapað tíu til fimmtán metra í viðbót. Þetta var eiginlega eins og í
einhverri ævintýrabók. Hann er
mjög heppinn.“
Drengurinn var orðinn kaldur
niðri í sprungunni en kenndi sér
að öðru leyti lítils meins. Hann var
fluttur með þyrlu til Reykjavíkur
og liggur nú inni á Barnaspítala
Hringsins, þaðan sem hann mun
útskrifast á næstu dögum.
holmfridur@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Ólafur F. Magnússon bókaði athugasemd á fundi
umhverfis- og samgönguráðs
Reykjavíkur á þriðjudag. Þar
lýsir hann þungum áhyggjum
vegna þess að lítið sem ekkert
miðar í tillögum hans í umferðaröryggismálum.
Í þeim er meðal annars gert
ráð fyrir að öll umferðartengsl
byggðar í Kjalarnesi við Vesturlandsveg verði mislæg hið
fyrsta.
„Tillögur mínar eru skýrar
og markvissar,“ segir Ólafur.
Hann ítrekaði jafnframt tillögu
sína um að vinstri beygja verði
bönnuð frá Hringbraut inn á
Birkimel í kjölfar banaslyss í lok
maí.
- vsp

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson
veðurfræðingur
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AUSTURLANDIÐ
MEÐ VINNINGINN
Ekkert lát er á
hlýindunum sem
verið hafa þó menn
fari vissulega misvel
út úr þeim. Þannig
hefur þokuloft við
strendur austan- og
norðanlands dregið
bæði fyrir sólu og
haldið hitanum niðri.
Áberandi hlýjast
verður til landsins á
Austurlandi. Þótt sólar 14
njóti síður við annars
staðar verður almennt
mjög hlýtt til landsins
Á MORGUN
Hægviðri eða hafgola, þoka
með ströndum N- og A- til
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3-8 m/s
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Alicante

31°

Amsterdam

24°

Basel

28°

Berlín

28°

Billund

26°

Eindhoven

28°

Frankfurt

29°

Friedrichshafen

26°

Gautaborg

29°

Kaupmannahöfn

25°

Las Palmas

27°

London

28°

New York

28°

Orlando

33°

Ósló

28°

París

29°

Róm

30°

Stokkhólmur

26°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Sportbúðin er ódýrari
og í leiðinni úr bænum

Góðar neoprenvöðlur og vatnsheldur jakki með útöndun.
Fullt verð 40.990. Sumartilboð aðeins 28.980.

Lítið dæmi um gott verð.
Bæjarins langbesta
verð. 299 kall stykkið.

DAM Power Pirate sjóhjól.

Flotlínur aðeins 4.995.

Ron Thompson alklæðnaður í veiðina.

Vönduð og sterk sjóhjól frá þessum
þekkta þýska framleiðanda.
Sumartilboð aðeins 7.995.

Fáanlegar fyrir 5, 6, 7 og 8

diskabremsu. Fáanleg í tveim stærðum.
Fullt verð 7.995. Sumartilboð aðeins 4.895.

Original Vac Rack

stangarfestingar á tilboði.
Aðeins 9.995

pis
y
e
5 ók nar í
spú bæti
p
kau

Beitan í veiðina.
Makríllinn og ormarnir í veiðitúrinn.

Ron Thompson Carbostick kaststöng.
Vönduð og sterk þriggja hluta veiðistöng.
Sterkur hlífðarhólkur fylgir.
Fullt verð 18.995. Sumartilboð aðeins 13.980.

Okuma og DAM veiðihjól.
50% afsláttur af völdum hjólum.
Gott úrval og frábært verð.

Sportbúðin

Ódýraveiðibúðin
.

Veiðivesti á ótrúlegu verði.
Aðeins frá 2.995
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KJÖRKASSINN

Átt þú plötu með Michael
Jackson?
Já

30%
70%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er frekari hækkun áfengis- og
tóbaksgjalda góð leið til að
auka tekjur ríkissjóðs?
Segðu skoðun þína á visir.is.
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645 hundar á vorsýningu:

Grunur um vélarbilun:

Írsk setter-tík
valin sú besta

Flugvélin lenti
harkalega

GÆLUDÝR Cararua Alana, tæplega

SAMGÖNGUR Grunur um vélarbilun olli því að flugvél Iceland Express fékk forgang við
lendingu á Keflavíkurflugvelli
í fyrrinótt. Lendingin var töluvert harkaleg að sögn farþega
sem sumum brá í brún er vélin
var stöðvuð á miðri flugbraut og
slökkviliðið kom á staðinn.
Matthías Imsland, forstjóri
Iceland Express, sagði í samtali við fréttavefinn Vísi að viðvörunarljós hefði gefið til kynna
að bilun væri í einu af þremur
bremsukerfum flugvélarinnar.
Bilunin reyndist hins vegar ekki
alvarleg og vélin fór aftur í loftið í gær.

fimm ára gömul írsk setter-tík,
var valin besti hundur sumarsýningar Hundaræktarfélags
Íslands í gær. „Í ár vorum við
með fimm erlenda dómara og
þeim bar saman um að hún væri
verðug þessa titils. Ég er auðvitað voðalega stolt af henni,“ segir
Jóna Viðarsdóttir, eigandi tíkarinnar og jafnframt formaður
HRFÍ.
Sýning HRFÍ stóð yfir alla
helgina. Vel þótti takast til og
sýningin var vel sótt. Á henni
komu fram hvorki meira né
minna en 645 hundar af 82
hundakynjum.
- hhs

Forsetinn sendur í
útlegð til Kostaríku

Sögur og
sagnir
í Elliðaárdal

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 46311 05/09

Gengið neðan Árbæjarstíflu. Þriðjudagskvöldið 30. júní verður farin göngu- og
fræðsluferð í Elliðaárdal undir leiðsögn
Stefáns Pálssonar
sagnfræðings.
Dalurinn á sér
merka sögu, allt
frá komu Ketilbjarnar gamla landnámsmannsins þangað. Gengið
verður um og sagðar sögur. Gangan hefst kl. 19.30 við
Minjasafnið í Elliðaárdal.

• Orkuveitan niðurgreiðir vatn til sundlauganna í Reykjavík.

BEST Cararua Alana heitir hún, tíkin sem valin var besti hundur sýningar
Hundaræktarfélags Íslands sem stóð yfir alla helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

www.or.is

Rafskutlur og Golfhjól
á frábæru verði.

Herinn rændi völdum í Hondúras í gær að kröfu hæstaréttar landsins og sendi
forsetann Manuel Zelaya í útlegð. Hann vildi breyta stjórnarskránni svo hann
gæti setið lengur í embætti. Lagt til að forseti þingsins taki við sem forseti.
HONDÚRAS, AP Hermenn handtóku

í gærmorgun Manuel Zelaya, forseta Hondúras, og sendu hann í
útlegð til Kostaríku. Herinn hefur
nú rænt völdum í Hondúras að ósk
hæstaréttar landsins. Þing landsins fjallaði í gærkvöldi um tillögu
þess efnis að forseti þingsins yrði
útnefndur nýr forseti.
Zelaya var tekinn höndum á náttfötunum í forsetahöllinni af um
hundrað vopnuðum hermönnum.
Hann var fluttur á herflugvöll og
þaðan flogið með hann til Kostaríku. Zelaya óskaði í gær eftir
pólitísku hæli í
landinu.
Byltinguna
má rekja til
umdeildrar
stjórnarskrárbreytingar sem
til stóð að þjóðaratkvæðaMANUEL ZELAYA
greiðsla færi
fram um í gær.
Forseti Hondúras má einungis
sitja í eitt kjörtímabil, en Zelaya,
sem tók við forsetaembættinu árið
2006, vildi breyta stjórnarskránni
þannig að hann gæti setið lengur.
Hæstiréttur landsins úrskurðaði
breytinguna ólögmæta, auk þess
sem allir æðstu yfirmenn hersins
voru mótfallnir því að atkvæðagreiðslan færi fram og reyndu að
koma í veg fyrir það. Zelaya brást

BYLTINGU MÓTMÆLT Stuðningsmenn Zelayas reyna að hindra för hermanna eftir

valdaránið í gær. Mikil ólga var í höfuðborginni Tegucigalpa.

við með því að reka þá flesta úr
embætti. Það varð til þess að yfirmenn hersins óttuðust mjög að
Zelaya hygðist draga úr völdum
hans.
Hæstiréttur Hondúras fyrirskipaði hernum síðan í gærmorgun að fjarlægja Zelaya úr embætti,
enda stæði hann í vegi fyrir því að
lögum og reglum væri framfylgt.
Patricia Rhodas, utanríkisráðherra Hondúras, hvatti í gær
almenning í landinu til að berjast

LITLU STÆRRA EN ÍSLAND
■ Hondúras er í Mið-Ameríku, og á
landamæri að Gvatemala í vestri, El
Salvador í suðvestri og Níkaragva í
suðaustri.
■ Um sjö og hálf milljón manna
býr í Hondúras. Landið er næstfjölmennast Mið-Ameríkuríkja.

■ Hondúras er 112 þúsund ferkílómetrar að flatarmáli - litlu stærra
en Ísland.
■ Höfuðborgin heitir Tegucigalpa og
gjaldmiðillinn kallast lempira.
■ Hondúras hlaut sjálfstæði frá
Spánverjum árið 1821.

NORDICPHOTOS / AFP

fyrir því á götum úti að Zelaya
fengi að snúa aftur.
Valdaránið hefur vakið hörð
viðbrögð ýmissa þjóðarleiðtoga.
Zelaya var náinn pólitískur
bandamaður Hugos Chavez, forseta Venesúela, og Evos Morales,
forseta Perú. Báðir fordæmdu
handtöku hans í gær. Cristina
Fernández de Kirchner, forseti
Argentínu, sagði atburðina vera
afturhvarf til villimennsku.
Barack Obama Bandaríkjaforseti lýsti yfir miklum áhyggjum af ástandinu og hvatti leiðtoga
í Hondúras til að virða lýðræðislegar reglur og lög. Þá hefur
Samband Ameríkuríkja boðað til
neyðarfundar vegna málsins.
Fregnir bárust jafnframt af því
að sendiherrar Níkaragva, Kúbu
og Venesúela hefðu verið fluttir
úr landinu með valdi.
stigur@frettabladid.is

Rafskutlur
á kr 179.000 –

Neytendur: Heimsmet í okri?

Golfhjól

Eyrnatappar með 740% verðmun?

frá kr 189.000

DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is

H-Berg ehf. • Grandatröð 5 • Hafnarfjörður • S: 866-6610
www.hberg.is • hberg@hberg.is

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

Það er margt að varast í okrinu. Eitt
fáránlegasta dæmið kom nýlega inn á
borð frá Eiríki Egilssyni. Það er eiginlega sprenghlægilegt í ósvífni sinni.
„Mig vantaði eyrnatappa og rak augun
í „ferðasett“ í Eymundsson í Smáralind,
sem innihélt 2 pör af eyrnatöppum,“
skrifar Eiríkur. „Settið kostaði 720 kr.
Það eina aukalega sem „ferðasettið“ inniheldur er plast-draslumbúðir sem fara
hvort eð er beint í ruslið. Mér fannst
þetta helst til of mikið fyrir eyrnatappa
svo að ég labbaði yfir ganginn þar sem
Lyfja er. Nákvæmlega eins tappar, eitt
par, kostar 43 kr. þar, eða 86 kr. fyrir
það sama og kostar 720 kr. hinum megin
gangsins!“

EYRNATAPPAR Hér má sjá verðmuninn sem Eiríki

blöskraði.

Það er nefnilega það, ekki nema 740%
verðmunur! Eiríki varð svo mikið um að
hann tók myndir af herlegheitunum og
sendi með.

FLUGFELAG.IS
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Lögreglan og Rauði kross Íslands aðstoða fólk sem kemur að slysstað:

Veita sálrænan áfallastuðning
LÖGGÆSLA Lögreglan á höfuð-

1717, sem er gjaldfrjáls og opinn
allan sólarhringinn. Allir sjálfboðaliðar Hjálparsímans 1717 eru
sérstaklega þjálfaðir til að veita
sálrænan stuðning.
Samkomulagið er gert til að
aðstoða fjölda venjulegra borgara sem koma að eða verða vitni
að alvarlegum atburðum. Áður
en lögregla eða slökkvilið koma
á vettvang hefur venjulegt fólk
iðulega lagt sig fram um að sinna
bráðaaðgerðum til bjargar lífi
og heilsu þeirra sem orðið hafa
fyrir áfalli. Þátttaka í atburðum
af þessu tagi getur haft áhrif á
andlega líðan viðkomandi í bráð
og lengd.
- jss

borgarsvæðinu og Rauði kross
Íslands hafa gert með sér samkomulag um að veita sálrænan
stuðning fólki sem komið hefur
að vettvangi alvarlegra atburða
þar sem kallað er eftir aðstoð lögreglunnar.
Lögreglan mun afhenda þeim
sem koma að eða verða vitni að
alvarlegum atburðum handhægt
kort með upplýsingum um þau
áhrif sem atvikið getur haft á
líðan viðkomandi. Á kortinu er
fólki bent á að full ástæða geti
verið til að viðra reynslu sína
við góðan vin eða sjálfboðaliða
Hjálpar síma Rauða krossins,

UNDIRRITUN Kristján Sturluson, fram-

kvæmdastjóri Rauða kross Íslands, og
Stefán Eiríksson lögreglustjóri undirrituðu samkomulagið.

Framlög til háskóla
hærri 2010 en 2008
Framlög til háskóla hafa vaxið mjög að umfangi síðustu árin og meira en þrefaldast síðan árið 2000. Þrátt fyrir niðurskurð í ár verða þau hærri á næsta ári
en þau voru árið 2008. Launakostnaður er langstærsti útgjaldaliður skólanna.
MENNTAMÁL Framlög til háskóla

M\i`m\cbfd`e<`imbf^bpee`pbbli
_\`d`c`jk´b`}k´b`]´i`jm\i`%
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HÁSKÓLI ÍSLANDS Langstærstur hluti fjárveitinga til háskóla fer til Háskóla Íslands, 9

milljarðar af 14,5 milljörðum í ár. Útgjöld til háskólanna voru árið 2000 4,3 milljarðar
og hafa því meira en þrefaldast á níu árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

að taka tillit til verðlagsuppbóta
í þeim tölum sem birtar eru fyrir
árið 2009, en fjármálaráðuneytið
uppfærir reikningana í ágúst.
Á fjárlögum 2009 fara 668 milljónir til Listaháskóla Íslands, 522 til
Landbúnaðarháskóla Íslands, 348
til Háskólans á Bifröst og 260 til
Hólaskóla - Háskólans á Hólum.
Menntamálaráðuneytinu er gert
að skera niður um 3,7 milljarða á
næsta ári. Auk 8,5 prósenta niðurskurðar í háskólum verður skorið
niður um 5 prósent í framhaldsskólum og um 1 milljarð til menningarmála.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir að í niðurskurðartillögum verði reynt að standa
vörð um kjarnastarfsemina.

FRAMLÖG TIL HÁSKÓLA *
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

4.335,4
4.799,5
5.883,8
6.483,9
7.347,5
8.009,6
9.184,3
10.450,3
12.867,7
14.455,1 **
* í þúsundum króna.
** Án tillits til verðlagsþróunar

kolbeinn@frettabladid.is

AUKAKRÓNUR

410 4000 | landsbankinn.is

66 rósir á ári
fyrir Aukakrónur
Þú getur keypt ilmandi rauða rós á sex daga fresti hjá Blómaverkstæði Binna fyrir
Aukakrónurnar sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað sem þig
*
langar í hjá samstarfsaðilum Aukakróna.
Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. Sjá nánar á www.aukakronur.is.

A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig
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SÝNINGARINNRÉTTING
GRANÍTVASKAR OG STÁLVASKAR
GASHELLUBORÐ
INNBYGGÐIR KÆLI- OG FRYSTISKÁPAR
HÁFAR Á VEGG OG YFIR EYJUR
OFNAR OG GASELDAVÉLAR

hafa meira en þrefaldast á síðustu níu árum. Árið 2000 námu
framlög ríkisins til allra skólanna
4,3 milljörðum króna. Á fjárlögum 2009 nemur sú upphæð 14,5
milljörðum. Framlög til skólanna
á næsta ári verða hins vegar skert
um 8,5 prósent á næsta ári.
Eftir niðurskurðinn verða framlögin engu að síður hærri en árið
2008, en þá námu þau 12,9 milljörðum króna. Miðað við 8,5 prósenta niðurskurð á næsta ári verður framlagið 2010 13,3 milljarðar
króna.
Framlögin hafa aukist
jafnt og þétt
síðustu ár en
mest var aukningin árið 2008.
Þá fóru þau úr
10,5 milljörðum
árið áður í 12,9
milljarða.
Langstærsti
KATRÍN
hluti framlaga
JAKOBSDÓTTIR
fara til Háskóla
Íslands, eða 9 milljarðar. Það er
mikil aukning frá árinu 2000, en
þá nam framlagið 2,7 milljörðum
króna. Til Háskólans í Reykjavík
fara í ár 2,2 milljarðar og 1,4 til
Háskólans á Akureyri. Sá síðastnefndi fékk árið 2000 399 milljónir króna. Háskólinn í Reykjavík var þá rekinn undir nafninu
Viðskiptaháskólinn í Reykjavík
og fékk úthlutað 212 milljónum.
Tækniskólinn, sem nú tilheyrir Háskólanum í Reykjavík, fékk
árið 2000 263 milljónir króna.
Rétt er að geta þess að eftir á

ÞRÝSTIJÖFNUNAR

SVAMPSRÚM
30Á%
TTUR!

FJÖLSTILLANLEG HÁGÆÐA
AMERÍSK HEILSURÚM Á

30% AFSLÆTTI!

H Z H
t)FGVSÔWJ£KBGOBOMFHBZOHEBSESFZmOHV
t,FNVSMÏLBNBOVNÏSËUUBTUFMMJOHVUJMIWÏMEBS
tBSGFLLJB£TOÚB
tÄSBÄCZSH£

ÞRÝSTIJÖFNUNAR
SVAMPSRÚM (Qu
een size 153x203)
Verð frá 165.500 k
r.

Verð nú frá

115.850 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

S-CAPE

WALLHUGGER

Fjölstillanlegt amerískt
heilsurúm með hágæða
heilsudýnu (2x97x203)
Verð frá 821.114 kr.

Fjölstillanlegt amerískt
heilsurúm með hágæða
heilsudýnu (2x97x203)
Verð frá 676.114 kr.

Verð nú frá

Verð nú frá

574.480 kr. 473.279 kr.

H E I L S U R Ú M

ARGH! 0609

AFSL
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Öryggi á norðurslóðum:

Varnir Íslands
JÓN KALDAL SKRIFAR

U

m árabil hefur verið óheppileg slagsíða á umræðum
um öryggis- og varnarmál Íslands. Meginástæðan
fyrir því er að málaflokkurinn hefur svo til óslitið verið á forræði hægri manna. Fyrir vikið hafa
ýmsir, sérstaklega þeir sem eru utarlega á vinstri
kantinum, getað leyft sér ansi léttúðuga, ef ekki beinlínis
ábyrgðarlausa afstöðu til þátttöku Íslands í alþjóðlegu varnarsamstarfi.
Eins og við höfum séð á viðsnúningi Steingríms J. Sigfússonar
í Icesave-deilunni, getur það hins vegar breytt ansi miklu hvort
menn eru í hlutverki gagnrýnandans eða þess sem framkvæmir
og ber ábyrgðina. Munurinn er dálítið eins og á áhorfendum
á fótboltaleik og þeim sem eru inni á vellinum. Í stúkunni er
hægt að hrópa og baula eins og mann lystir, jafnvel fara heim
í miðjum leik ef manni líkar ekki það sem er að gerast. Leikmennirnir hafa ekki það val.
Það er hollt fyrir íslensk stjórnmál og umræðuþroskann að
Vinstri græn séu komin úr stúkunni og inn á völlinn.
Það á til dæmis örugglega við um varnarmálin.
Hugmyndin um að Ísland þurfi ekki á vörnum að halda er
falleg og geðþekk. Hún er þó því miður ekki raunhæf. Heimurinn er viðsjárverður og lítið land getur verið fljótt að einangrast.
Um öll Norðurlöndin er vaxandi áhersla á öryggis- og varnarmál. Ástæðan er ekki síst fyrirséð opnun á siglingaleiðum um
heimskautasvæðið og mögulegar deilur um nýtingu náttúruauðlinda þegar ísinn minnkar. Í öllum tilvikum er horft til
mögulegrar ógnar úr austri þar sem Rússar eru teknir til við
að efla heri sína á nýjan leik.
Áhyggjurnar eiga bæði við um ríkin sem eru í NATO, Danmörku og Noreg, og utan, Svíþjóð og Finnland. Ekki skiptir
máli hvorum megin við miðju stjórnvöldin eru. Öryggis- og
varnarmálaáhuginn er sá sami hjá hægri stjórninni í Svíþjóð
og hjá vinstri stjórn Noregs.
Innan NATO hafa Norðmenn verið leiðandi í því að efla
umræður um öryggi á norðurslóðum undir forystu utanríkisráðherrans Jonas Gar Störe. Í fyrra sagði sænski varnarmálaráðherrann Sten Tolgfors að Svíþjóð ætti að ganga í NATO því
að Norðurlöndin hefðu ekki ein og sér næga hernaðarlega og
pólitíska vigt.
Hér á landi eru varnarmálin í ákveðnu limbói í kjölfar tilkynningar ríkisstjórnarinnar um að leggja eigi niður Varnarmálastofnun í núverandi mynd í sparnaðarskyni.
Þeirri tilkynningu fylgdi yfirlýsing um að sá niðurskurður
ætti ekki að bitna á varnar- og öryggisskuldbindingum Íslendinga. Hvernig útfæra á málið er á hinn bóginn óljóst á þessari
stundu.
Varnarmálastofnun er rétt um árs gamalt fyrirbrigði. Stofnunin varð til á vakt Samfylkingarinnar í utanríkisráðuneytinu
og ráðherra sama flokks hefur nú forystu um að leggja hana
niður. Það er gott og vel ef tilgangurinn er að leiðrétta mistök
en þetta eru ekki sannfærandi vinnubrögð.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Vanhugsað persónukjör
Ríkisstjórnin hefur látið stærðfræðinginn Þorkel Helgason smíða fyrir
sig frumvarp um persónukjör, til að
svara kalli almennings um umbætur
á kosningakerfinu. Frumvarpinu
er eflaust ætlað að lægja öldur en
virðist frekar munu ýfa þær ef marka
má fyrstu viðbrögð. Þannig fær það
óblíðar móttökur hjá
Vinstri græningjanum
Stefáni Pálssyni, sem
kallar það vanhugsað og
illa rökstutt, það geri
lítið annað en að
skikka kjósendur
til að taka þátt í
prófkjöri á kjördag og muni
annaðhvort

auka flokksræði eða vægi peningaafla í kosningum.

Hættuleg frægðarmenni
Friðjón R. Friðjónsson, kunnur
hægrimaður, bætir um betur og
segir frumvarpið beinlínis hættulegt,
enda veiti það þjóðþekktu fólki enn
meira forskot en það þegar hefur
til stjórnmálaþátttöku. Áður en fólk
signar sig yfir tilhugsuninni um fleiri
sjónvarpsstjörnur á þingi er rétt að
benda á það til hughreystingar að
frumvarpið á enn eftir talsvert volk
í þinginu og mun vafalítið slípast
þar eitthvað til.

Ég veit það ekki
Mikið er rætt
um möguleg-

ar afleiðingar þess ef Alþingi fellir
ríkisábyrgð á láni vegna Icesave-samninganna. Til eru þeir sem telja að þá
yrði Íslandi steypt í glötun, til dæmis
hagfræðiprófessorar og ráðherrar. Þeir
benda meðal annars á að þá fengist
ekki frekari fyrirgreiðsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Aðrir málsmetandi
menn segja þetta tóma þvælu, AGS
muni alls ekki taka slíkri ákvörðun illa.
Til að fá botn í þetta álitamál
leitaði fréttastofa RÚV til Franeks Rozwadowski, sérlegs
sendifulltrúa AGS á Íslandi.
Og svar Franeks var skýrt:
Hann veit ekki hver áhrifin á
samstarfið við AGS yrðu.
Og geta menn þá
hætt að rífast.
stigur@frettabladid.is

Á eyrinni
E

f menn áttu leið á Ráðhústorgið í París í vor mætti
augum þeirra undarleg sýn: þar
gekk hópur manna hring eftir
hring, án afláts bæði dag og nótt.
Göngumennirnir báru spjöld,
einstaka sinnum stöðvuðust þeir
andartak áður en þeir tóku til við
hringgönguna á ný; þá mynduðu
spjöldin í sameiningu setninguna
„Endalaus hringganga hinna
þrjósku hefur nú staðið yfir í …
klukkutíma“, og var talan krotuð
á svarta töflu með krít. Þegar
ég kom þangað fyrst stóð „389
klukkustundir“ á töflunni, síðar
var talan komin rétt upp fyrir
900, og enn var gengið. Menn
komu og snerust nokkra hringi,
svo fóru þeir og aðrir komu í
staðinn. Stundum voru þeir yfir
hundrað, en á nóttunni lækkaði
talan.
Þessi mikla hringganga hófst á
hádegi 23. mars, og var hún liður
í mótmælaaðgerðum kennara,
stúdenta og vísindamanna gegn
breytingum sem háskólamálaráðherrann, Valérie Pécresse, ætlaði að gera á háskólum og vísindastofnunum í landinu, að undirlagi
Sarkozys sjálfs. Kannske varð
Ráðhústorgið fyrir valinu vegna
þess að það er mjög miðsvæðis í
París, eins og liggur í hlutarins
eðli, steinsnar frá Vorrar frúar
kirkju, en það hafði vafalaust sitt
að segja að þessi staður heitir réttu
nafni „Eyrartorg“. Þegar verkamenn lögðu niður vinnu áður fyrr
tóku þeir sér þar stöðu og hreyfðu
sig hvergi, þeir voru sem sé um
kyrrt „á eyrinni“ og af þeim sökum
hefur verkfall æ síðan verið kallað
„eyri“ (greve) á frönsku. Ekki bar
á öðru en þessi hringganga fengi
góðar undirtektir meðal þeirra
fjölmörgu sem áttu leið um torgið;
borgarstjórinn í París bauð göngumönnum að koma á skrifstofuna til
sín og drekka með sér te ef þeim
yrði kalt, en þeir vildu ekki nema

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Hringgangan
endalausa
staðar. Einu sinni fengu þeir símskeyti, og á því stóð „Og samt snýst
hún. Haldið áfram!“ Undirskriftin
var Galileo Galilei.
En þessi hringganga var einungis sýnilegur hluti þessara aðgerða,
því annað og meira var að gerast á
öðrum vettvangi. Í byrjun febrúar
hófst mótmælabylgja í háskólum og
vísindastofnunum um allt Frakkland, farið var í mótmælagöngur með vissu millibili, víða féll öll
háskólakennsla niður og sums staðar var byggingunum jafnvel lokað.
Þar sem janúar er prófmánuður,
hefur alls engin kennsla farið fram
í ýmsum háskólum síðan fyrir jól,
þar á meðal einum háskóla í París
að minnsta kosti.
Ástæðurnar fyrir þessu eru
margvíslegar. Að undanförnu hefur
háskólaráðherrann Valérie Pécresse
verið að mylgra út alls kyns tilskipunum og lagafrumvörpum um
endurskipun háskóla og rannsóknarstofnana, einkum á sumrin þegar
háskólamenn eru gjarnan í fríi og
háskólastofnanir lokaðar. Ein lögin
stefndu að því að gera háskóla sjálfstæða og fólust einkum í þeim aukin
völd til handa háskólaforsetum, svo
kom tilskipun sem átti að endurskipuleggja starf háskólakennara
og skilja að einhverju leyti í
sundur kennslu og rannsóknir. Af
því gat leitt að mönnum yrði mjög
mismunað; kennara átti að vega og
meta, og ef t.d. háskólaforseta leist
ekki vel á rannsóknir eins eða ann-

ars gat hann sett þann hinn sama
alfarið í kennslu. En í heild sýndist mönnum að þessar nýskipanir
væru einkum leið til meiri frjálshyggju: ríkið myndi nú nota þetta
„sjálfstæði“ háskólanna til að
draga úr fjárveitingu til þeirra
og mismuna þeim um leið, og láta
svo háskólaforsetana um að finna
það aukafjármagn sem er nauðsynlegt til að halda uppi starfinu.
Það hefur heyrst að þeir þurfi nú
þegar að vera úti um hvippinn og
hvappinn á höttunum eftir „sponsorum“. Þetta þótti kennurum illt,
en svo bætti Valérie Pécresse gráu
ofan á svart með því að tilkynna
að á næsta skólaári yrðu 900 kennarastöður lagðar niður í há skólum. Smiðshöggið rak svo Sarkozy
í ræðu sem hann flutti 22. janúar
og mikill hvellur varð út af. Þar
hæddist hann nokkuð gróflega að
frönskum vísindamönnum, sem
lifðu þægilegu lífi á kostnað ríkisins en gerðu aldrei neinar uppgötvanir.
Af þessum sökum jókst andstaðan
æ meir, ýmsir sem voru fylgjandi fyrstu ráðstöfunum Valérie
Pécresse snerust síðan gegn þeim
þegar þeir sáu framhaldið. En mér
er þó nær að halda að annað og
meira sé á bak við: um langt skeið
hafa yfirvöld sífellt verið að vega að
háskólunum með alls kyns ruglingslegum „umbótum“ sem gera kennurum starfið sífellt erfiðara, og nú
var mælirinn fullur. Menn velta því
jafnvel fyrir sér hvort þessir síðustu atburðir séu ekki með ráðum
gerðir: Valérie Pécresse hafi leitast við að koma illindum af stað til
að eiga auðveldara með að brjóta
háskólamenn á bak aftur, líkt og
Járnlafðin fór að með verklýðsfélög.
Því er nú mikill óhugur í mönnum, hringgöngunni var hætt eftir
nákvæmlega 1000 klukkustundir,
skólaárið virðist víða ætla að fara
fyrir lítið, og yfirvöldin verða sífellt
digurbarkalegri.

Útnefning borgarlistamanns
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ið undirrituð óskum Steinunni
Sigurðardóttur fatahönnuði
til hamingju með að hafa verið
útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkurborgar árið 2009.
Jafnframt lýsum við yfir vanþóknun okkar á bókun áheyrnarfulltrúa Bandalags íslenskra
listamanna í menningarmálaráði
Reykjavíkurborgar.
Þröngsýnin og smásálarhátturinn sem í henni felast eru ekki í
neinum takti við þann veruleika
sem listamenn búa við í dag, þar
sem skilin milli listgreina, æðri
og lægri aðferða, eru sem betur
fer að þurrkast út og eftir stendur
krafan um hnitmiðun og frumleika
hvernig svo sem þau birtast.
Þeir sem hafa kynnt sér verk

Steinunnar vita að ásamt afburða
þekkingu á listgrein sinni og
dugnaði til framkvæmda hefur
hún unnið af því innsæi og þeirri
dirfsku sem einkennir bestu listamenn. Hún er vel að heiðrinum
komin.
Ásgerður Júníusdóttir, söngkona
Baltasar Kormákur, leikstjóri
Björk Guðmundsdóttir, tónlistarmaður, borgarlistamaður árið
2000
Edda Heiðrún Backman, leikkona, borgarlistamaður árið 2006
Einar Örn Bendiktsson, tónlistarmaður
Einar Kárason, rithöfundur
Finnbogi Pétursson, myndlistarmaður
Friðrik Þór Friðriksson, kvikmyndaleikstjóri, borgarlistamaður 1992
Gabríela Friðriksdóttir, myndlistarmaður

Haraldur Jónsson, myndlistarmaður
Helga I. Stefánsdóttir, leikmynda- og búningahönnuður
Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld og rektor LHÍ
Ilmur Kristjánsdóttir, leikkona
Jóhannes Þórðarson, arkitekt og
deildarforseti í LHÍ
Karólína Eiríksdóttir, tónskáld
Kristín Jóhannesdóttir, leikstjóri
Kristján Steingrímur Jónsson,
myndlistarmaður og deildarforseti í LHÍ
Ragnhildur Gísladóttir, tónskáld
Rúnar Guðbrandsson, leikstjóri
Sigurður Pálsson, rithöfundur
Sigrún Guðmundsdóttir, listdansari
Sjón, rithöfundur
Stefán Jónsson, leikari og leikstjóri
Vigdís Grímsdóttir, rithöfundur
Þórarinn Eldjárn, rithöfundur,
borgarlistamaður árið 2008

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is
og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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KATHARINE HEPBURN LÉST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 2003.

„Þegar ég byrjaði langaði
mig ekkert að verða leikkona eða til að læra að
leika. Mig langaði bara að
verða fræg.“
Katharine Hepburn var
bandarísk leikkona sem lék
í bíómyndum, sjónvarpi og á
sviði. Hepburn vann Óskarsverðlaunin fyrir bestu leikkonu fjórum sinnum og er það
met.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 29. JÚNÍ 1974

MERKISATBURÐIR

Fyrsti kvenforseti Argentínu byrjar

1198 Páll Jónsson biskup lýsir

María Estela Martínez Cartas
de Perón, betur þekkt sem
Isabel Perón, tekur við störfum sem forseti Argentínu við
lát eiginmanns síns. Hún var
þriðja kona Juan Perón, fyrrverandi forseta Argentínu.
Á þriðja kjörtímabili manns
hennar var hún varaforseti
landsins. Isabel var forseti
þar til í mars árið 1976.
María Estela fæddist í
Argentínu árið 1931. Hún
varð dansari á skemmtistað og notaði nafnið Isabel sem sviðsnafn. Isabel
kynnist Juan Perón þegar
hann var í útlegð í Panama.
Hann var 35 árum eldri en

hún en varð heillaður af fegurð hennar. Isabel ákvað
að segja skilið við feril sinn
í skemmtanaiðnaðinum og
gerast ritari Juans. Perón tók
Isabel með sér þegar hann
flutti til Spánar 1960. Kaþólsk stjórnvöld þar voru ekki
samþykk því að hann byggi
með svo ungri konu þannig
að hann varð að giftast Isabel.
Juan lést árið 1974, innan
við ári eftir að hann var kjörinn forseti Argentínu í þriðja
sinn. Isabel tók við og varð
fyrsti kvenleiðtogi á vesturhveli jarðar sem ekki var af
aðalsættum.

1915

1951

1952
1957

1980
2006

því yfir á Alþingi að landsmönnum væri leyfilegt að
heita á Þorlák biskup Þórhallsson.
Goðafoss, annað skip
Eimskipafélags Íslands,
kemur til Reyðarfjarðar.
Ríkharður Jónsson skorar fjögur mörk í landsleik í knattspyrnu gegn
Svíum. Þetta er ekki leikið
eftir fyrr en fjörutíu árum
seinna.
Ásgeir Ásgeirsson kjörinn
forseti Íslands.
Sænsku konungshjónin koma hingað í þriggja
daga opinbera heimsókn.
Vigdís Finnbogadóttir
kjörin forseti Íslands.
Konur fá kosningarétt í
Kúveit.

JÁRN: UNNIÐ Í FYRSTA SKIPTI Á ÍSLANDI EFTIR 456 ÁR

Nýtt járn með gamalli aðferð

SÝNING Þessi rún táknar visku.

Kraftmiklar og
merkingarþrungnar
Sýning um rúnir hefur
verið opnuð í Þjóðminjasafninu, en Íslendingar
hafa löngum talið að rúnum
fylgi töframáttur og vernd
og hafa þær verið notaðar á
Íslandi frá landnámi og allt
til 19. aldar.
Sýningin nefnist Alrún
og er samansett af skartgripum sem Jón Bjarni
Baldursson hannaði úr

bandrúnum. Þær verða til
þegar tvær eða fleiri rúnir
eru dregnar saman með því
að setja hliðarstafi utan á
einn sameiginlegan legg.
Við það myndast bandrún
sem sameinar merkingarþrungin orð við krafta
rúna.
Talið er að rúnir hafi
verið notaðar á Íslandi frá
landnámi allt til 19. aldar.

Þökkum innilega vináttu og kærleika við
andlát og útför móður okkar,

Sigríðar Kr. Johnson
Flókagötu 61, Reykjavík.
Ágústa Johnson
Kristinn Johnson

Félagar í Eldsmíðafélaginu Afli unnu
fyrir rúmri viku eitt kíló af járni úr
íslenskum mýrarrauða á þingi eldsmiða sem fram fór á Akranesi. „Ég
kem nálægt þessu vegna þess að ég
gerði þetta úti í Noregi og ég hef grafið upp staði hér á landi,“ segir Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur,
minjavörður á Vestfjörðum og meðlimur í Eldsmíðafélaginu Afli.
Aðspurður segir Ragnar lítið vitað
um járnframleiðslu á Íslandi. „Við
vitum nokkurn veginn hvernig þeir
gerðu þetta en í raun og veru ekkert um aðferðirnar,“ segir Ragnar
og bætir við að þetta hafi verið tilraun til að sjá hvernig náð var hreinu
járni úr mýrarrauða. „Við viljum
skilja betur það sem við gröfum upp
og hlutverk járns í samfélagi miðalda
og járnaldarsamfélagsins því þetta er
ein mikilvægasta auðlind sem samfélag þarf að hafa aðgang að.“
Ragnar segist hafa verið í Noregi
fyrir stuttu og tekið þátt í svipaðri
vinnslu járns þar. „Fyrstu athuganir virðast benda til þess að íslenskur
mýrarrauði sé mun hreinni og auðveldari í vinnslu heldur en annars
staðar í Evrópu.“
En hvaðan kom hugmyndin? „Af
minni hendi spratt hugmyndin upp
úr því að fyrir sex árum gróf ég upp
járnvinnslustað fyrir norðan. Í heimildum hefur verið talað um að Íslendingar hafi ekki unnið járn en þarna
var alveg gríðarlegt iðnaðarsvæði og
þá fóru að vakna hjá mér spurningar
um hlutverk járnsins í samfélaginu
og aðgang Íslendinga að því. Niðurstöður bentu til þess að ef þetta væri
svona á fleiri stöðum þá hefðu Íslendingar ekkert þurft að flytja inn járn
og hefðu getað framleitt fyrir samfélagið.“
Ragnar segist hafa langað til að
reyna að vinna járn úr mýrarrauða
frá því niðurstöðurnar lágu fyrir.
„Núna fengum við til landsins tvo
Svía til að hjálpa okkur við að byggja
sérstakan bræðsluofn,“ upplýsir
Ragnar og segir að við vinnslu járns
þurfi bæði bræðsluofn til að ná járninu úr mýrarrauðanum og kol til upphitunar. „Það er í rauninni sami ofninn sem er notaður um alla Evrópu
á járnöldinni eini munurinn er bygg-

NÝTT JÁRN Ragnar Edvardsson vann járn í fyrsta skipti á Íslandi í margar aldir.

ingarefnið í þeim.“
Og hvert er framhaldið? „Ég ætla
að fá mýrarrauða víðs vegar af landinu til að bræða og láta mæla magnið
af járni og öðrum efnum sem kemur
út. Niðurstöðurnar ætla ég að bera
saman við Norðurlöndin. Næsta ár

MYND/JÓN ALLANSSON

ætlum við að bræða talsvert oft og
reyna að læra aðferðina. Markmiðið
er að átta okkur á því hvernig ofnarnir voru byggðir og fá út eins gott járn
og hægt er og þar af leiðandi að öðlast meiri skilning á framleiðslunni.“
martaf@frettabladid.is

Soffía S. Briem
Hraunvangi 7, Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, mánudaginn 22. júní sl.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskapellu mánudaginn
29. júní kl. 13.00.
Börnin.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Þórey Guðmundsdóttir
Hrísateig 17, Reykjavík,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík laugardaginn 20. júní,
verður jarðsungin frá Laugarneskirkju þriðjudaginn
30. júní kl. 13.00.
Steinunn Skúladóttir
Guðmundur Skúlason
Guðrún Jónsdóttir
Kristinn Svanur Jónsson
Kolbrún Ósk Jónsdóttir
Þórey Jónsdóttir
og langömmubörn.

Jón Gunnar Kristinsson
Gunnar Davíð Gunnarsson
Bjarki Már Sverrisson
Svavar Ingþórsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, fósturfaðir, tengdafaðir, sonur og afi,

Eyþór Arnórsson
Hlíðarbæ 14, Hvalfjarðarsveit,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 23. júní. Útförin fer fram
frá Hallgrímskirkju í Saurbæ, fimmtudaginn 2. júlí kl.
14.00.
Hugrún Fanney Vilhjálmsdóttir
Sigurbjörg Eyþórsdóttir
Fannar Þór Eyþórsson
Elín Guðrún Tómasdóttir
Eva Lind Eyþórsdóttir
Arnór Eyþórsson
Hafdís Björk Albertsdóttir
Heiðar Logi Sigtryggsson
Guðbjörg Ösp Einarsdóttir
Sigurbjörg Guðmundsdóttir
og afabörn.

FÖT, SKÓR og töskur og annað slíkt sem við erum hætt
að nota skulum við ekki gefa allt eða selja. Safnið því
skrautlegasta í ferðatösku eða kistu og búið til „búningakistu“ fyrir ungviðið á heimilinu.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

'ËLFHITAKERÙ
%KKERT BROT EKKERT ÚOT

3KEMMUVEGUR  BL¹ GATA  +ËPAVOGUR
3ÅMI   &AX   WWWHRINGASIS

Ryksuga

Íris heldur mikið upp á plötuspilara sem hún keypti
fyrir fermingarpeningana og gefur hér að líta hluta
af plötusafninu. Trónir Michael Jackson heitinn þar
efstur þó svo hann sé ekki endilega átrúnaðargoð
Írisar. „Hann var svo sem ágætur, greyið,“ segir hún.

VS 01E1800

Létt og lipur. Kirsuberjarauð.
Stillalegt afl mótors frá 300 upp í
1800 W. Sjálfinndregin snúra,
hleðsluskynjari.
3 lítra poki. Vinnuradíus: 8 m.
Vinnuhollt handfang.
Stillanleg lengd á sogröri.

Plötuspilarar teljast nánast til fornmuna en sagnfræðingurinn Íris Ellenberger lumar á einum slíkum sem
hún keypti fyrir fermingarpeningana. Íris er þó á besta aldri og vinnur nú að doktorsverkefni sínu.

Tilboðsverð: 14.900 kr. stgr.
(Verð áður: 17.900 kr.)

Þungarokk við ljúfan óm

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

„Ég keypti plötuspilarann fyrir
fermingarpeningana mína en á
þeim tíma voru litlar græjur með
engum plötuspilara að líta dagsins ljós og ég man að ég þurfti að
velja á milli. Ég valdi græjur með
plötuspilara þar sem ég taldi það
tryggara, þó svo ég ætti ekki mikið
af plötum á þeim tíma,“ segir Íris
Ellenberger, sagnfræðingur og
doktorsnemi. „Nú er plötuspilarinn það eina sem ég nota af þessum
græjum,“ bætir hún við brosandi.
Bæst hefur í plötusafnið í gegnum árin en Íris fékk vandað plötusafn frá mömmu sinni. „Þar má
finna plötur sem erfitt er að fá
annars staðar og er gaman að
eiga þær. Skrjáfrið í nálinni er

svo notalegt og skapar þægilega
stemningu,“ segir hún og bætir
við: „Stuttu eftir að ég keypti græjurnar var Skífan að losa sig við
plötulagerinn sinn á útsölu og fór
ég þangað, fjórtán ára, og keypti
fullt af Metallica-plötum sem ég
hlustaði endalaust á, en plöturnar
voru mun ódýrari en geisladiskar. Núna fæ ég líka tónlist fyrir
örfáa hundraðkalla í Kolaportinu
og Góða hirðinum.“
Fortíðin kemur óhjákvæmilega
við sögu í starfi Írisar en stundum skýtur hún líka upp kollinum við leik. „Ég hef mjög gaman
af gömlum tækjum og er svolítil tækjadellukona í mér. Gaman
er að sjá þróunina í þeim og velta

þessu fyrir sér,“ segir hún. Um
þessar mundir vinnur Íris að
rannsóknarverkefni með fjórum
öðrum fræðimönnum og hlaut
verkefnið nýverið styrk úr sjóði
Selmu og Kay Langvads Legat við
Háskóla Íslands. „Verkefnið heitir
„Á mótum danskrar og íslenskrar
menningar. Danir á Íslandi 19001970“ og er unnið í samvinnu við
Háskóla Íslands og Kaupmannahafnarháskóla. Verkefnið er þverfaglegt og gefur það rannsókninni
fjölbreytilega vídd og vinkla sem
ekki hafa verið skoðaðir áður í
samskiptum Dana og Íslendinga,“
útskýrir Íris og nefnir að mikill
heiður sé að fá styrk úr svona virtum sjóði.
hrefna@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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HANDÞEYTIÐ rjómann í sumarfríinu. Þið hafið hvort sem er
nægan tíma og það er fátt skemmtilegra en að geta notið fuglasöngsins á meðan úti á svölum. Þessi fæst hjá Þorsteini Bergmann.

Pælingin er að hafa ekki áhyggjur af því hvað tímanum líður
Þótt fjármálavíkingar séu ekki hátt skrifaðir nú gildir öðru máli um fólk sem nær að skapa sér nafn með hugviti sínu og flinkum fingrum.
Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður er þar á meðal.

  
    

BREMSUVIÐGERÐIR
BREMSUKLOSSAR
SPINDILKÚLUR
ALLAR PERUR

Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður hefur gert samning við bandarískt fyrirtæki um framleiðslu á
perluklukku sem hún hefur hannað. „Þetta er fyrsta skrefið í fjöldaframleiðslu klukkunnar. Ég hef
verið feimin við að flagga því of
mikið því fyrirtækið sem ég var að
gera samning við er að fara inn á
nýjar brautir sem eru aðeins ómótaðar,“ segir Þórunn fremur varfærnislega þegar hún er beðin um
viðtal. Viðurkennir þó að samningurinn sé stórt skref fyrir hana því
hann feli í sér að fyrirtækið muni
sjá um framleiðslu á klukkunum
og markaðssetningu en hún fái
prósentur af hverju seldu stykki.
Klukkan hennar Þórunnar er
gerð úr málmhjóli og festi úr lökkuðum tréperlum. Festin liggur á
hjólinu og á fimm mínútna fresti
dettur perla af því niður í bil í
festinni. Ein perlan er silfurlit og
önnur gyllt. Þær gilda fyrir 12 á
miðnætti og 12 á hádegi. Rauðar perlur tákna heila tíma þar á
milli og bláar perlur mínúturnar. En tekur ekki óratíma að sjá
hvað klukkan er? „Maður er smá
stund að átta sig á því en það er
mjög fljótt að koma,“ segir Þórunn brosandi en bætir svo við.
„Nákvæmnin er ekki aðalatriðið

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAFGEYMAÞJÓNUSTA
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

smur- bón og dekkjaþjónusta
sætúni 4 • sími 562 6066

því pælingin er sú að hafa ekki of
miklar áhyggjur af tímanum. Það
er auðvelt að taka festina af hjólinu og með því er fólk hvatt til að
losa sig undan oki klukkunnar. Ef
festin er höfð um hálsinn aftengist fólk tímanum um stund og býr
til sinn eigin.“ Þórunn kveðst hafa
verið undir afrískum áhrifum
þegar hún hannaði þetta einfalda
undraverk. „Víða í Afríku fylgir
hver og einn meira sínum persónulega tíma en klukkunni,“ segir hún
til skýringar.
Þórunn útskrifaðist úr Listaháskólanum hér heima fyrir tveimur árum. Í kjölfarið var hún valin
ein af tíu frambærilegustu unghönnuðum á Norðurlöndunum af
hönnunartímaritinu Forum AID.
Hún hefur tekið þátt í merkum
sýningum erlendis svo sem 100%
futures design í London og var
getið í New York Times á síðasta
ári í samhengi við hugmyndafræði
slow design sem snýst um að fá
notandann til að endurmeta mikilvægi hraðans í daglegu lífi. Nú
er perluklukkan hennar á sýningunni ÍSLENSK HÖNNUN 2009 –
húsgögn, vöruhönnun og arkitektúr á Kjarvalsstöðum og sú sýning
er á förum út í heim eftir nokkrar vikur.

„Ef festin er höfð um hálsinn aftengist
fólk tímanum um stund og býr til sinn
eigin,“ segir Þórunn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Perlurnar falla af hjólinu á fimm mínútna fresti.

Auk þess að vinna að nýrri vöru
fyrir sama fyrirtæki og keypti
klukkuna kveðst Þórunn vinna
hálfan daginn fyrir Sigríði Sigur-

jónsdóttur hönnuð. „Svo er ég að
fara í Royal Collage of Art í London í haust,“ segir hún. „Það er mjög
góður skóli.“
gun@frettabladid.is

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 29. júní

Hvernig er best að grilla - Í fyrirlestrinum verður fjallað

atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar
slíkra atburða. Tími: 13.00-14.30.

um almenn grundvallaratriði við eldun á útigrillum, bæði
kola og gas. Farið verður í umhirðu grillsins og eldunarhætti.
Val á hráefnum, meðhöndlun þess, kryddblöndur og
maríneringar og undirbúning fyrir grill. Tími: 15.00-16.30.

Gítarklúbburinn - Allir velkomnir með gítarinn sinn,
byrjendur jafnt sem lengra komnir. Leiðbeinandi á
staðnum. Tími: 15.00-16.00.

Þriðjudagurinn 30. júní

Í einkasölu 215 fm (vesturendi)
parhús með innbyggðum bílskúr.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Stórar suðvestursvalir. Glæsilegur
garður með stórri timburverönd.
Stórglæsilegt útstýni sem ekki
gerist betra. Skipti möguleg á
ódýrari eign. Verð 65 millj.
Uppl. veitir Bárður Tryggvason í
8965221.

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Hringdu í síma

hamingju eftir Dalai Lama. Tími: 14.00-15.00.

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra

Prjónahópur - Við ætlum að koma saman, prjóna, hekla,
fá okkur kaffi. Allir velkomnir. Tími: 13.00-15.00.

Heiðarhjalli – stórglæsilegt parhús

Bókaklúbbur - Spjallað verður um bókina Leiðin til lífs-

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson leiðir æfingar sem hjálpa
fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkamann.
Tími: 12.00-13.00.
Einkatímar í söng - Fullt. Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir,
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Blómadropar - Fjallað verður um hvernig íslenskir
blómadropar geta gefið okkur aukinn þrótt og þannig
styrk okkur til að takast á við erfiða tíma. Tími: 13.30-14.30.

Fimmtudagurinn 2. júlí

Uppbygging persónulegs þroska - Ráðgjafar frá
Lausninni (lausnin.is) halda fyrirlestur um grundvallarþarfir
mannsins og leið hans til að öðlast sjálfsvirðingu og
persónulegan þroska í daglegu lífi. Boðið verður upp á
einstaklingsráðgjöf að fyrirlestri loknum. Tími: 13.00-14.00.
Föndur, skrapp myndaalbúm - Lærðu að búa til
skrautleg og skemmtileg albúm fyrir uppáhalds
myndirnar þínar. Tími: 13.00-15.00.
Jóga - Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.
Föstudagurinn 3. júlí

Einkatímar í söng - Fullt. Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir,
Hvað er námstækni? - Sagt verður frá því hvernig nýta söngkennari. Tími: 12.00-14.00.
Föstudagurinn 26. júní
má eigin styrkleika og námstækni til að gera námið
Starfræn
myndvinnsla - Farið verður í nokkur grunnauðveldara. Tími: 14.30-15.30
Miðvikudagurinn 1. júlí

Myndavélin - Farið verður í nokkur grunnatriði varðandi
myndavélina sjálfa. Einnig verður fjallað um hvað ber að
hafa í huga þegar teknar eru landslagsmyndir, nærmyndir
og andlitsmyndir. Þátttakendur eru hvattir til að koma með
myndavélina sína og þann aukabúnað sem þeir eiga.
Tími: 13.00-14.30.
Tölvuaðstoð - Tími: 13.30-14.30.

atriði er varðar stafrænar myndavélar. Mismunandi myndvinnsluforrit verða skoðuð. Einnig verður fjallað um
stafrænna myndvinnslu. Þátttakendur eru hvattir til að
koma með fartölvu og þau myndvinnsluforrit sem þeir
vinna með. Tími: 13.00-14.30.

Spilavinir - Starfsmenn úr versluninni Spilavinir verða á
staðnum og kenna hefðbundin spilastokkaspil ásamt
borðspilum, s.s. Catan, Carcassonne, Blokus og Ticket to Ride.
Vöfflur og kaffi í boði hússins. Tími: 14.00-15.30.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri
og gleði? Tími: 15.30-16.30.

ef blaðið berst ekki
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Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

Sími 530 6500
heimili@heimili.is

fasteignir
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Einbýlishús á Arnarnesi
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Fasteignasalan Garður er með
til sölu einbýlishús við Súlunes,
á Arnarnesi, í Garðarbæ.

HÆÐARGARÐUR – 108 RVK.
VERÐ 44,5 MILLJ.
• 104, 3 fm + bílskýli
• 3. svefnherb.
• Suðursvalir
• 4.hæð + lyfta
• Fyrir 63.ára og eldri
• Þjónustumiðstöð

SKIPTI MÖGULEG

MÓVAÐ EINBÝLI – 110 RVK.
VERÐ TILBOÐ
• 219 fm á einni hæð
• 4. svefnherb.
• Rúmgóð stofa
• Vönduð gólfefni
• Innbyggður bílskúr
• Náttúran í göngufæri
NÝTT Í SÖLU AÐEINS C.R 30 MÍN
AKSTUR FRÁ RVK.
EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR

BÁSAHRAUN 13 – ÞORLÁKSHÖFN
VERÐ 34.9 MILLJ.
• 171,3 fm
• Pallur
• Stór stofa.
• Glæsilegt eldhús
• Innbyggður bílskúr

Bæjarlind 4 • 201 Kópavogi • sími 571 0070
Hrafnhildur Bridde - lögg. fasteignasali

H

úsið er samtals 293,5 fermetrar, þar af er íbúðin
232,3 fermetrar og bílskúrinn 61,2 fermetrar. Húsið er
staðsett innst í götu nærri voginum.
Íbúðin er á þremur pöllum. Á
jarðhæð er anddyri, hol og úr því
er eikarstigi. Mikil lofthæð er í
holi. Einnig eru á palli tvö svefnherbergi, annað er tvöfalt, það er
með svefnaðstöðu og lítilli setustofu (skipt með skáp), flísalagt baðherbergi með glugga,
handlaug í borði og sturtuklefa,
þvottaherbergi með innréttingum og tæknirými er inn af því.
Á miðpalli eru hjónaherbergi
með baðherbergi og fataherbergi
inn af. Einnig sjónvarps-/garðstofa sem er hægt að opna mjög
vel út til að tengjast verönd og
garði. Baðherbergi inn af hjónaherbergi er flísalagt með þremur
gluggum. Tvær handlaugar eru í
borði, baðkar og sturtulefi. Hiti
er í gólfi og handklæðaofn.
Á efsta palli eru dagstofa,
borðstofa, vinnuherbergi og eld-

Góð aðkoma er að húsinu sem er innst í götunni.

hús. Tvöfaldur ís- og frystiskápur og uppþvottavél fylgir meðal
annars eldhúsi. Í stofu er arinn
sem virkar vel. Úr stofum er svo
útsýni meðal annars út yfir voginn. Tvennar stórar svalir eru út
frá þeim.
Í húsinu er innbyggt ryksugukerfi. Tveir gervihnattadiskar,

MYND/ÚR EINKASAFNI

annar stillanlegur, fylgja.
Garðurinn sem fylgir húsinu er með heitum potti og gufubað í sér húsi. Þess skal getið að
snjóbræðslukerfi er í bílastæði
fyrir framan bílskúr og í stéttum meðfram húsi. Bílskúrinn er
með góðri lofthæð og er milliloft
í honum að hluta.

Frá 1957

VANTAR ÍBÚÐIR TIL LEIGU

Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Maltakur 7- nýjar íbúðir í Garðabaæ

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Parhús

Sóleyjarrimi - nýlegt raðhús Falleg og vel
skipulagt 208,1 fm nýlegt raðhús á tveimur hæðum. Eignin skiptist í á neðri hæð;
forstofu, gestasnyrtingu, tvær stofur og
eldhús. Á efri hæð; fjögur svefnherbergi,
sjónvarpsstofu, baðherbergi og þvottaherbergi. Mikil lofthæð er á neðri hæðinni.
Hiti er í gólfum. Afgirtur hellulagður
suðurgarður. Hiti er í hellulögðu bílaplani.
V. 54,0 m. 4697

Stórglæsilegar og vel hannaðar 2ja- 3ja herb. íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni.
Í íbúðunum eru stór og björt rými. Svefnherbergi eru með innbyggðum fataherbergjum
og mörg með sér baðherbergjum. Sannkallaðar hjónasvítur. Góð gestaherbergi og
rúmgóðar stofur með sambyggðu eldhúsi á móti suðri.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:30

Seinakur 3 og 5 - nýjar fullbúnar íbúðir
Nýjar stórglæsilegar og vel hannaðar íbúðir
á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í
íbúðunum eru stór og björt rými. Húsin
er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu.
Undir þeim er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna
að mestu en þó eru gólf anddyris, bað- og
þvottaherb., ﬂísalögð. Fallegar viðarinnréttingar og innihurðir í stíl. V. 26,9 - 34,9 m.
8188

Vorsabær - Árbær
Um er að ræða glæsilegt hús á þessum
frábæra stað í Árbænum. Húsið er 218,6 fm
og skiptist þannig aðalhæð er 143,6 fm og
kjallari er 75 fm og skiptist í stóran bílskúr
og herbergi þar fyrir innan. Innan gengt í
bílskúr. .
V. 49,0 m. 4030

Galtalind- 5 herbergja með bílskúr
5 herbergja falleg 139,5 fm endaíbúð í litlu
fjölbýlishúsi ásamt 23,8 fm innbyggðum
bílskúr, samtals 163,3 fm. Fallegt útsýni er
úr íbúðinni og svölum. Gengið er inn íbúðina af austursvölum en einnig eru sérsvalir
til vesturs en þaðan er glæsilegt útsýni. V.
30,9 m. 3567

Seljabraut - raðhús Endaraðhús á
3þremur hæðum ásamt stæði í bílskýli.
Fallegt útsýni. 6 svefnherbergi. Mjög góður
bakgarður í suður. Endurnýjað eldhús og
ﬂeira. Nóg pláss fyrir stórfjölskylduna.
V. 36,5 m. 4822

Brautarland - neðst í Fossvoginum
Fallegt 174,6 fm endaraðhús fyrir neðan
götu, ásamt ca 65 fm kjallara ( sem er
óskráður) og 28,1 fm bílskúr sem er í
lengju fyrir ofan húsalengjuna. Húsið
skiptist þannig að á efri hæð (sem er talin
174,6 fm.) er forstofa, gestasnyrting, hol,
þrjú herbergi (voru fjögur), baðherbergi,
eldhús, borðstofa og stofa. Á neðri hæð er
hol, stórt sjónvarpsherbergi, herbergi og
geymsla. V. 61,0 m. 4728

Fjallalind - skipti
Glæsilegt 188,8 fm tvílyft parhús með innb.
27 fm bílskúr innarlega í botnlanga auk 20
fm millilofts.. Á neðri hæðinni er forstofa,
innra hol, eldhús, þvh. 2 herbergi og stofa.
Uppi er herbergi, snyrting og sjónvarpshol
oﬂ. Skipti á minni eign koma til greina. V.
aðeins 56,9 m. 3574

Úthlíð - neðri sérhæð Falleg og rúmgóð
6 herb. 152,5 fm neðri sérhæð í góðu
húsi. Hæðin skiptist í anddyri, hol,
eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, tvær
stórar samliggjandi stofur til suður og 4
svefnherbergi. Baðherbergið hefur verið
standsett svo og eldhúsið. Parket og ﬂísar
eru á gólfum. V. 39,0 m. 4756

Hvassaleiti - glæsileg sérhæð Glæsileg
og mikið endurnýjuð 4ra herbergja
sérhæð. Íbúðin hefur nýlega öll verið
standsett á smekklegan og vandaðan hátt
m.a.innréttingar, skápar, hurðir, gólfefni,
eldhús og baðherbergi. Rafmagn hefur
verið endurnýjað í íbúðinni.
V. 29,9 m. 4760

Háaleitisbraut - mikið útsýni Mjög góð
5-6 herb. endaíbúð á 3. hæð (skráð 4.
hæð en er þrjár hæðir upp) í góðu mjög
velstaðsettu húsi á frábærum útsýnisstað,
eigninni fylgir bílskúr. 4 svefnherbergi
möguleiki að hafa þau ﬁmm. Tvö baðherb.
mikið stofurými. Glæsilegt útsýni.
V. 35,5 m. 4820

3ja herbergja

Tjarnarból - falleg íbúð Glæsileg 3ja
herbergja 97 fm íbúð á jarðhæð með sér
timburverönd út af stofu. Íbúðin skiptist
í hol, tvö svefnherbergi, stofu eldhús og
bað. Sérgeymsla fylgir auk sameiginlegs
þvottahúss, hjólageymsla o.ﬂ. Nýlega er
búið að standsetja húsið. V. 28,4 m. 4804

Rekagrandi - Gott útsýni Góð og vel
skipulögð 3ja herbergja 87 fm íbúð á
tveimur efstu hæðunum (skráð 0502),
ásamt stæði í bílageymslu. A.T.H. að efri
hæð íbúðar er að hluta undir súð svo
gólfﬂötur er stærri en uppgefnir fm segja
til um. V. 23,8 m. 4073

Keilugrandi - rúmgóð íbúð Mjög rúmgóð
85,5 fm 3ja herbergja íbúð sem er á
tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli.
Íbúðin er í dag nýtt sem 2ja herbergja
en á teikningu er íbúðin 3ja herbergja
og möguleiki á því að gera hana að 4ra
herbergja. Íbúðin er öll opin og björt.
V. 24,9 m. 4787

2ja herbergja

Árakur - Garðabær Fullbúið glæsilegt
5 herbergja 232 fm raðhús í þessu nýja
hverﬁ. Eignin skiptist í anddyri, bílskúr, 2
baðh., 2 stofur, eldhús, 3 svefnh., þvottah.
og geymslu. Mögulegt að hafa allt að 5
svefnherbergi. V. 51,6 m. 7824

Ánaland - Fossvogur Góð fjögurra
herbergja 121,7 fm íbúð í fossvogi ásamt
21,8 fm bílskúr samtals 143,5 fm. Um er
að ræða jarðhæð í ﬁmm íbúða fjölbýli,
en aðeins er ein íbúð á jarðhæð. Góður
sérafnotareitur fylgir íbúðinni.
V. 38,0 m. 4809

Hæðir

Einbýlishús ásamt sérstæðum bílskúr að
Vallarbarði í Hafnaﬁrði. Húsið er skráð
167,5 fm og bílskúrinn 39,5 fm, samtals 207
fm. V. 44 m. 4795

Ný glæsileg fullbúin 4ra herb. íb. samt. ca
131 fm á 5.h.(efstu) í glæsil.nýl. lyftuhúsi
ásamt stæði í bílskýli. Tvennar svalir. Vandaðar eikarinnréttingar. Sérþvottah. í íbúð.
Glæsilegt útsýni. Hús klætt með viðhaldsléttri klæðningu. Stæði í vönduðu bílskýli
í kjallara hússins, sérgeymsla íbúðarinnar
sem er 8,9 fm er innaf bílskýlinu. Íbúðin er
til afhendingar við kaupsamning og lyklar
eru á skrifstofu Eignamiðlunar V. 41,0 m.
4796

Hæðir

4ra-6 herbergja

Vallarbarð - Hafnarfjörðut

Norðurbakki - glæsileg útsýnisíbúð

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur allar gerðir
íbúðar húsnæðis til leigu. Vinsamlegast haﬁð
samband við Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltan leigumiðlara.

Sigtún - glæsileg efri hæð Mikið endurnýjuð samt. 153,5 fm efri hæð í nýl.
endurnýjuðu húsi við Sigtún. Við endurn.
íb. var leitast við að láta “gamla” stílinn
halda sér. Nýl. glæsil.baðherb, gólfefni,
endurnýjað ﬂott eldhús. Húsið endursteinað að utan og endurn þakjárn. Bílskúrinn er 31,2 fm nýl. gegnumt.með nýl.
hurð m. sjálfv.opnara. Hellulagt bílaplan.
Tvennar svalir. Fallegur ræktaður garður.
V. 38,0 m. 4815

Sólheimar - jarðhæð Falleg ca 136 fm íb.
á jarðhæð í góðu steniklæddu þríbýli á
mjög góðum stað. Mikið endurnýjuð íbúð.
Sérinngangur. 3.góð svefnherb.2. baðherb.
Endurn. eldhús, baðherb., gólfefni og ﬂ.
V. 29,9 m. 4814

Geitland 5 - 6 herb. íbúð í Fossvogi Einstaklega vel staðsett 5 - 6 herbergja íbúð
sem skiptist í forstofuhol, gesta-snyrtingu,
eldhús með borðkrók, sér þvottaherbergi
innaf eldhúsi, fjögur svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi og stofur. Óvenju
stór og góð íbúð á efstu hæð (2.hæð) á
þessum vinsæla stað í Fossvoginum.
V. 30,8 m. 4811

Kambasel - jarðhæð Um er að ræða 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð með sér garði
til suðvesturs. Eignin skiptist í anddyri, hol,
stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Auk sameignar er sérgeymsla.
Íbúðin er laus strax. V. 15,9 m. 4788

3ja herbergja

Hraunbær - sérinngangur Hagkvæm og
vel skipulögð 68,8 fm þriggja herbergja
íbúð með sérinngangi af svölum.
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni.
V. 18,0 m. 4826 Lækkað verð

Miklabraut - mikið endurnýjuð Um er
að ræða mikið endurnýjaða 3ja herbergja
63,9 fm kjallaraíbúð sem er bæði með
sameiginlegum inngangi og sérinngangi á
gaﬂi hússins. V. 15,5 m. 4813

Þverbrekka - 9. hæð útsýni Nýkomin í
sölu 104 fm 4-5 herbergja íbúð á 9. hæð
(efstu) í góðu lyftuhúsi. Mjög mikið útsýni.
Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús, sérþvottaherbergi í íbúð, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi svo og tvennar svalir.
V. 19,9 m. 4750

Hraunbær - fín íbúð Mjög góð 2ja
herbergja 59,2 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist hol, baðherbergi, eldhús, svefnherbergi og rúmgóða stofu. Góðar vestur
svalir eru á íbúðinni. V. 12,9 m. 4558

Atvinnuhúsnæði - Stangarhylur - mikil lofthæð
Um er að ræða 67,6 fermetra atvinnhúsnæði með mikilli lofthæð og háum
innkeyrsludyrum og 63,9 fm skrifstofu eða
íbúðaraðstöðu á efri hæðinni. Hægt er að
nýta húsnæðið í tvennulagi. Húsnæðið er
laust strax.
V. 19,9 m. 4718

Ögurás - efri sérhæð Nýleg 91,5 fm
sérhæð í nýju tengihúsi efst á Ásahæðinni
í Garðabæ. Íbúðin er á efri hæð með sér
inngangi og glæsilegu útsýni. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, þvottahús/geymslu,
baðherbergi og tvö svefnherbergi.
V. 27,9 m. 4798

Miðvangur - útsýnisíbúð 3ja herb. ca 80
fm útsýnisíbúð á 8. hæð í fallegu lyftuhúsi
við Miðvang í Hafnarﬁrði. 2 svefnherb.,
endurn. eldhús, suðursvalir m. glæsilegu
útsýni um víðan völl. Útsýni er úr herbergjum til vesturs og af svalagangi til norðurs.
Laus, lyklar á skrifstofu. V. 17,9 m. 4816

Laufásvegur 140 fm verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð. Engin VSK kvöð.
Verð 1.800 pr fm.
Suðurgata 10 til leigu Til leigu fallegt
bakhús við Suðurgötu 10 sem skiptist
í tengibyggingu og bakhús, samtals
um 323,1 fm. Sérbílastaði á lóð fylgja.
Leiguverð er kr 1.200,- á hvern fm, + vsk.
1.200,- fm+vsk 4764

FASTEIGNAMARKAÐURINN
Einbýlishús í Fossvogi
Höfum fengið til sölumeðferðar glæsilegt u.þ.b. 400 fm. einbýlishús neðst í Fossvoginum. Húsið hefur verið mikið endurnýjað
nýlega og er í afar góðu ástandi. Allar nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali.

ÓÐINSGÖTU 4

SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SUMARHÚS OG SUMARHÚSALÓÐIR ÓSKAST Í NÁGRENNI
HÖFUÐBORGARINNAR
LYNGHAGI
TIL LEIGU/SÖLU:

Efstilundur -Garðabæ.
195,5 fm mikið endurnýjað einbýlishús að meðt. bílskúr vel staðsett við opið svæði. Eldhús
með nýrri innréttingu og tækjum, stórt hol/sjónvarpshol, rúmgóðar stofur og endurnýjað
þvottaherb. og baðherbergi. Ný gólfefni, ﬂísar og parket. Stór verönd með skjólveggjum og
heitum potti. Laust ﬂjótlega. Verð 49,9 millj.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 145,8
fm sérhæð og ris auk 22,7 fm bílskúrs
á mjög góðum og eftirsóttum stað í
vesturbænum. Hæðin skiptist í 2 samliggj.
stofur með fallegum tvöf. glerhurðum á
milli og útgang á góðar svalir í suður um
nýja hurð. Eldhúsið er með fallegum nýl.
innréttingum, stórri eyju og niðurtekið
loft með halogenlýsingu. Baðherb. er
allt endurnýjað með vönduðum tækjum
og hornbaðkari. Sér þvottaherbergi.
3-4 svefnherbergi. Sér inngangur. Gott
leikssvæði rétt við húsið. Möguleg skipti
á 5-6 herbergja eign á einni hæð. Verð
53.9 millj.

Fellsmúli. 3ja herb.

Melalind – Góð 2ja:

89,0 fm íbúð á 2. hæð auk 4,9 fm geymslu
í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Rúmgóð
stofa með útgangi á góðar suðursvalir,
2 svefnherbergi og baðherbergi með
þvottaaðstöðu. Bílaplan nýlega endurnýjað og hús steniklætt að utan. LAUS TIL
AFHENDINGAR STRAX. Verð 18,9 millj.

Glæsileg 99 fm útsýnisíbúð á jarðhæð með
suðvesturverönd á þessum eftirsótta stað.
Falleg innrétting í eldhúsi, gott skápapláss í
herb. og baðherb. með þvottaaðstöðu. <B>Öll
þjónusta og skóli í göngufæri. Verð 23,9
millj.<BL>

Vallarás 2ja

Mánagata – 2ja:

Björt 57,5 fm. 2ja herb. íb. á jarðhæð í góðu
steniklæddu lyftuhúsi. Góðar suðursvalir
með útsýni. Merkt bílastæði. LAUS.
Áhvílandi hagstætt lán frá Kaupthing. Verð
13,5 millj.

Góð og endurnýjuð 56 fm íbúð á 1. hæð
þ.m.t. 2,3 fm geymsla í kj. Rúmgott herbergi
með góðu skápaplássi. Góð stofa. Fallegur
afgirtur garður. Hagst. áhvílandi lán. Verð
16,8 millj.

Fjarðarsel

REYKJAVÍKURVEGUR 50 ÁRA OG ELDRI - TIL LEIGU:
Vel innréttaðar 110 – 140 fm 3ja herb. íbúðir í glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum gólfefnum og í eldhúsi fylgja uppþvottavél
og ísskápur. Sér þvottaherbergi. Gott leiguverð. Bókið skoðun. Nánari uppl. á www.
fastmark.is

Til leigu eða sölu fallegt 240,4 fm
endaraðhús að meðt. 62,5 fm sér
2ja herb. íbúð í kjallara og 26,2 fm
innbyggð bílskúrs. Húsið er tvær
hæðir og kjallari og skiptist m.a. í
samliggjandi stofur, sjónvarpsstofu,
eldhús, 2 - 3 herb. auk séríbúðar.
Ræktuð lóð og hiti í innkeyrslu.
Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Til leigu
er ca. 150 fm á tveimur hæðum,
getur leigst með húsgögnum. Laust
til afh. strax. Verð 44,9 millj.

VESTURGATA - ARIN:
Rúmgóð og björt 62,5 fm 3ja herbergja
útsýnisíbúð á efstu hæð auk 12,1 fm
geymslu á jarðhæð í góðu fjölbýli í
vesturbæ Reykjavíkur. Stórt alrými
með eldhúsi og stofu með útgangi á
stórar suðursvalir, fallegar sérsmíðaðar
eikarinnréttingar. Arinn. Áhvíl. hagst.
lán. Verð 25,9 millj.

17 júní torg- Sjálandi Garðabæ.
Glæsilegt 66 íbúða fjölbýlishús ætlað fólki 50 ára og eldri. Um er að ræða 2ja og 3ja herb.
íbúðir frá um 74,0 fm upp í um 131,0 fm. Bílageymsla fylgir ﬂestum íbúðum. Vandaðar
innréttingar frá Brúnás og vönduð tæki. Húsið er klætt að utan að mestu með litaðri
álklæðningu. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikn. og nánari uppl.
á skrifstofu.

Ásakór – Kópavogi. 5
herb.
5 herb. 154 fm íbúð á 3. hæð auk
bílskúrs í nýju lyftuhúsi. Stofa og eldhús
í opnu rými og 4 rúmgóð herbergi.
Tvennar rúmgóðar og ﬂísalagðar svalir.
Gott útsýni. Skólar, íþróttir og verslun
í göngufæri. Laus til afh. strax. ÁHV.
V/ÍBÚÐAL.SJ. KR. 21,1 MILLJ.
Verð 34,9 millj.

Ásbúð-Garðabæ. 2ja herb.

Hjaltabakki 2ja

Góð 66,1 fm íbúð á jarðhæð með sérinng.
og sér útiaðstöðu með timburverönd og
skjólveggjum. Þvottaherb.innan íbúðar.Verð
16,0 millj

Falleg og endurnýjuð 73,2 fm. 2ja herb.
íb. í góðu fjölbýli með sólpalli og sérgarði.
Gott skápapláss. Tengi fyrir þvottavél á baði.
Parket á ﬂestum gólfum. Góð geymsla. Verð
13,9 millj.

Freyjugata. 2ja herb.

Álftamýri – 6 herb:

Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og sér
þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er mikið
endurnýjuð m.a. nýleg innrétting í eldhúsi og
nýlegt gler í gluggum. Opið eldhús, rúmgóð
stofa og herb. með mikilu skápaplássi. Hús
nýlega viðgert og málað að utan. Verð
18,9 millj.

Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti sem er ekki
í skráðum fm, eignin er samtals um 140 fm. 5
svefnherbergi. Sér þvottaaðstaða í íbúðinni.
Eignin er í útlegu. Hagst. áhv. lán. Verð
26,9 millj.

Kambasel. 3ja herb.

Grettisgata – 3ja:

Björt og vel skipulögð 101,4 fm íbúð á
jarðhæð, ekkert niðurgraﬁn og með sér garði
á þessum rólega stað. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Laus til afh. strax. Verð 22,9 millj.

Mikið endurnýjuð 68,5 fm íbúð í miðborginni. Falleg hvítlökkuð innrétting í eldhúsi,
björt stofa og 2 svefnherb. Hvíttuð eik er á
gólfum í allri íbúðinni utan baðherbergis
sem er ﬂísalagt. Sér geymsla í kjallara. Verð
19,9 millj.

Andarhvarf – 4-5 :

Kjartansgata – 2ja:

Glæsileg 134,3 fm neðri sérhæð í tveggja
hæða húsi á góðum útsýnisstað . Eignin er
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
Borðstofa opin við eldhús, rúmgóð stofa með
útgangi á verönd til suðausturs, 3 rúmgóð
herbergi og fallegt baðherbergi, ﬂísalagt í gólf
og veggi. 25,1 fm bílskúr. Verð 35,5 millj.
Hagstætt lán frá lífeyrissjóði uppá á 28 millj.
getur fylgt.

Falleg og björt 63,3 fm íbúð með sér inngangi
á góðum stað við miðbæ Reykjavíkur. Verð
15,7 millj. Áhv. 10 millj. hagst. lán.SKIPTI
MÖGULEG Á 4RA/100FM+ EIGN Í FOSSVOGI EÐA SAMBÆRILEGT.

Hörðaland 4ra :

Bragagata. 2ja – 3ja herb.

Glæsileg 84 fm íbúð á 2. hæð á þessum
eftirsótta stað í Fossvogi þ.m.t. sér geymsla í
kj. Íbúðin er mikið endurnýjuð t.d. innrétting
í eldhúsi, baðherbergi, gólfefni og innihurðir.
Stórar svalir til suðurs. Áhvílandi hagstætt
lán um 21 millj. Verð 21,9 millj.

2ja - 3ja herb. risíbúð í góðu fjöleignarhúsi í
Þingholtunum. Laus til afhendingar strax.
Verð 13,5 millj.

Lundur-Kópavogi. 3ja og
4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 3ja og 4ra
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum.
Vandaðar innréttingar frá Brúnás,
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti.
Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að
utan með álklæðningu og Sedrusviði.
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa og
Gunnars. Verðtilboð.

Síðumúli – skrifstofuhæð/rými til leigu
Til leigu 332,4 fm skrifstofuhæð á 3.
hæð auk 68,9 fm millilofti. Möguleiki
að leigja í smærri einingum. Gluggar
á öllum hliðum, góð lýsing og
tölvulagnir í öllum herbergjum.
Næg bílastæði. Leigist með eða án
húsgagna.

Þorláksgeisli.
Fallegt 199,9 fm parhús á tveimur hæðum að meðt. um 25 fm innb. bílskúr. Eignin er vel
innréttuð og skiptist m.a. í bjartar og rúmgóðar stofur, eldhús, 5 herbergi og baðherbergi
auk gesta snyrtingar. Aukin lofthæð á efri hæð. Stórar suðursvalir út af stofum. Eign sem er
staðsett á frábærum útivistarstað. Skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu og stutt í
golf. Áhvílandi hagst. lán uppá 43 millj. Verð 48,5 millj.

Skúlagata – skrifstofuhúsnæði til leigu.
Til leigu glæsilegar skrifstofuhæðir í
nýlegu lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað
í miðborginni. Um er að ræða hálfa 2.
hæð, alla 3. hæð og alla 4. hæð hússins,
samtals 1.132 fm að stærð. Á 2. hæð
er sameiginleg móttaka, 4 afstúkaðar
skrifstofur og opið vinnurými. Á 3. hæð
eru 9 afstúkaðar skrifstofur, móttaka,
fundarherbergi og opin vinnurými. Á 4.
hæð er stór salur með mikilli lofthæð sem
nýttur hefur verið sem fundarsalur og
mötuneyti með eldhúsi.
Eignin getur leigst í heilu lagi eða
hlutum.

Borgartún – skrifstofuhúsnæði til leigu.
Um 3.200 fm skrifstofuhúsnæði til leigu
í þessu vandaða húsi í Borgartúni. Húsnæðið leigist í heild sinni eða í einingum
frá um 500 fm hver. Hluti húsnæðisins
getur hentað undir verslun- eða þjónustu.
Aðgangur að móttöku á götuhæð auk
mötuneytis. Allar lagnir fyrir tölvur og fjarskiptabúnað eru fyrir hendi og mögulegt
að leigja allan tæknibúnað til skrifstofuhalds. Vel útbúin fundarherbergi.
Afar vel staðsett eign við eina af
fjölförnustu umferðaræðum í Reykjavík.
Glæsilegt útsýni og næg bílastæði.

GULAÞING – EINBÝLI/
TVÍBÝLI:
Afar vel staðsett 356,7 fm hús með
33,7 fm innb. bílskúr. Eignin er
fokheld í dag og selst í núverandi
ástandi. Gert er ráð fyrir m.a. 4-5 herbergjum, stofu með arni, borðstofu
, fataherbergi og 3 baðherbergjum.
Samþykkt er að gera tvær íbúðir á
hvorri hæð. Mikið útsýni er yﬁr Heiðmörk, Elliðavatn og víðar. Arkitekt:
Baldur Svavarsson. Verð 49,9 millj.
áhvílandi hagstæð lán.

GARÐATORG - SÉRBÝLI
FYRIR ELDRI BORGARAR:
Björt og falleg 4ra herb. 104,8 fm.
endaíbúð með sér inngangi og sér
verönd/garði auk 26,4 fm bílskúrs.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og þriðja
aðeins minna. Gott baðherbergi með
góðum sturtuklefa og aðstöðu fyrir
þvottavél. Fallegt eldhús með vönduðum innréttingum. Stór stofa. Góður
bílskúr með geymslu innaf.
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Laxatunga - Ný raðhús

Kleppsvegur 152, 104 Reykjavík
Stórglæsilegt 512 fm verslunar og lagerhúsnæði á áberandi stað, stutt frá aðalbraut. Húsnæðið var allt tekið í gegn á síðasta ári. Meðal annars, nýr gluggafrontur, nýtt rafmagn og
Opið hús verður í fullbúinni
sýningaríbúð við Laxatungu 90
í dag, mánudag á milli kl. 17:30
og 18:00. Nýtt í sölu 182,1 m2
raðhús á tveimur hæðum með
bílskúr. 3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér þvottahús og geymsla. Húsin verða
afhent fullbúin, án innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn er
fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni og baðherbergi eru ﬂísalögð
og gestasalerni er fullfrágengið með innréttingu. Falleg hús á verði
sem ekki hefur sést í langan tíma. Áhv. eru ca. 20 millj. kr. ÍLS lán.
Skipti á minni eign skoðuð! Verð kr. 35,5 m.

ﬂeira. Lofthæð 3,5 metrar. Innkeyrsludyr baka til eru 3,2 metrar í breiðar.
Eignin getur verið til afhendingar mjög ﬂjótlega. Allar nánari upplýsingar
gefur Guðmundur.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4 - SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th.
Jónsson, lögg. fast.sali.

3M¹RAÚÎT  'ARÈAB¾
FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Nýbýlavegur - Kóp - Gistiheimili
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Hraunhamar fasteignasala kynnir til sölu/leigu glæsilegt gistiheimili með
öllum leyfum . Um er að ræða vel staðsett gistheimili við Nýbýlaveg í
Kópavogi með 10 herbergjum . Öll skipti koma til greina. Upplýsingar
Laustsölumaður
strax. Ath. lækkað
verð 29,8 millj.
veitir Þorbjörn Helgi
gsm 8960058.

Kári Fanndal Guð brandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,
lögg. fasteignasali.

Brúnás - Hf - Einbýli
S. 562 1200 862 3311

Auglýsingasími

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í
ÁRATUGI
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Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýlishús á tveimur
hæðum 194 fermetrar með innbyggðum 55,8 fermetra bílskúr samtals
um 249,8 fermetrar vel staðsett í Ásahverﬁ í Garðabæ. Húsið skiptist
neðri hæð : Anddyri, hol, herbergi ( eru tvö á teikningu ), snyrtingu,
geymslu, þvottahús, gang og bílskúr. Fallegur steyptur stigi milli hæða.
Efri hæð :Hol, barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi inn af, sjónvarpsherbergi, tölvuhorn, eldhús, stofa og
borðstofa. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Frábær staðsetning. Upplýsingar veitir Laust
Þorbjörn
Helgi
gsm
8960058.
strax.
Ath.sölumaður
lækkað verð
29,8
millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

4IL SÎLU GL¾SILEGT EINBÕLISHÒS ¹ FR¹B¾RUM
STAÈ INNST Å GÎTU SKAMMT FR¹ SJË %IGNIN ER
  FM MEÈ STËRUM TVÎFÎLDUM SÁRST¾È
UM BÅLSKÒR (ÒSIÈ SKIPTIST Å ÖRJ¹R GL¾SILEGAR
STOFUR ARINN   HERBERGI ELDHÒS TVÎ
BAÈHERBERGI ÖVOTTAHERBERGI OÚ 3ÁRLEGA
HUGGULEG TENGING ÅBÒÈAR VIÈ FALLEGAN OG
SKJËLGËÈAN GARÈ (EITUR POTTUR OG GUFUBAÈ
-JÎG VANDAÈ FALLEGT OG VEL VIÈHALDIÈ
HÒS ¹ EFTIRSËTTUM STAÈ ¶ETTA ER EIGN SEM
HÎFÈAR TIL VANDL¹TRA KAUPENDA
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– Mest lesið

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Fellihýsi
Palomino Filly 11,5 fet árg ‘02 til sölu.
Toppeintak, hlaðið aukahlutum. Uppl
í 660 3365.

Vantar bíla á skrá og á staðinn. Góð
Bílasala.

EINSTAKUR BÍLL
!!!2.990.000.

CHRYSLER CROSSFIRE SRT- 6 COUPE.
Nýskráður 2008, ekinn 4 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 5.690.000. TILBOÐ
2.990.000. Rnr.241263.Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Tjaldvagnar
Ford Explorer 2004,

V6 sjálfsk, 7 manna ekinn aðeins
75þkm Verð tilboð 1,900þ. Uppl, s 618
4444 og 618 4440.

Til sölu Combi Camp Venezia 07/2003
einangraður,með fortjaldi,gashitara,
geymslukassa og fl. skoðaður. Verð
650.000 Uppl. 822-7370

Vinnuvélar
Bílar til sölu

Skúta til sölu

28 feta glæsileg skúta af geriðinni TUR
84 til sölu. Allar nánari upplýsingar
er hægt að finna á www.addamaja.
wep.dk

Toyota LC 1988, 44“

með öllu. Mjög góður bíll, verð tilboð
1,600þ. Uppl, s 618 4444 og 618
4440.
Til sölu VW Caravella árg. ‘98 í góðu
standi. Uppl. í s. 898 8893.

2.8 diesel ssk. V.495þ

Frábær kaup!

Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og
góð sala. Við leitum að rétta bílnum
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan.
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Chrysler 300 C nýskr. 04/08 Ekinn
1 þ.km.! Verð 3.990.000. Tilboð
2.790.000.! Uppl:824 1011
M.BENZ M ML270CDI. Árg 2003, ekinn
198 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Fallegur
jeppi. Verð 3.9 millj tilboðsverð 2.9 millj
staðgreitt Rnr.101956

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Pajero diesel 2.8 ssk. 7 manna. Crus
control, stillanleg fjöðrun, krókur. V.
495þ. S. 891 9847.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Bátar
Fornbílar

Húsbíll til sölu Ford E150 Econoline
árg1993 ekinn 117þ V8 sjáfskiptur Ásett
verð 1400þ TILBOÐ 1miljón Mjög gott
eintak uppl 5551800

JAGUAR XJ6 Árg:’78 og ‘80 Báðir ógangfærir og þarfnast mikillar boddývinnu.
Fara fyrir lítið. Sími:6914089 /gummi.
valssongmail.com

Pallbílar
Óska eftir pallhýsi. simi: 898 0247

Vörubílar

Volvo V50 árg ‘08 ekinn 9500 km
sjálfsk 2,4 staðgr 3.890 S: 665-8914

Nýtt 2009 Hobby 560 KMFE frábært
koju hús á góðu verði sjá myndir www.
bilasalaislands.is til afhendingar í dag
uppl, S 510-4900, 896-9693, 896-1337

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

NISSAN PATROL GR

250-499 þús.

Húsbílar
Óska eftir nýlegum húsbíl, Fiat P200
eða sambærilegan. Fellihýsi til sölu,
Palomino Yearling 10 fet, árgerð 2006.
Upplýsingar í síma 863 8520 eða 555
2096

árg 1993, ek 228.þ km, 2.8L Dísel
Beinskiptur, Nýleg tímareim og hedd,
Topp eintak að norðan, Verð 590.þ
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Fasteignir

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Mótorhjól
Kawasaki KLE500 2006 4100km. Sem
nýtt. áhv. ca420000 uppl. 844 6090.

Bílar óskast
Óska eftir bíl

Óska eftir bíl fyrir allt að 200.000- stgr.
UNDIR LISTAVERÐI má þarfnast lagfæringa ekki eldri en ‘99 árg. Skoða allt.
Uppl. í síma 861 7600.
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Óska eftir bíl á 20-100þ. stgr. Ekki
eldri en 98“. Einnig ódýrum tjaldvagni
eða fellihýsi. Má þarfnast lagfæringa.
s. 896-8568.

Hjólhýsi

Óska eftir bíl fyrir allt að 300Þ stgr.
yfirtaka á láni fyrir ca milljón möguleg. Aðeins vel með farnir bílar koma
til greina. Meiga þarfnast viðgerðar.
S:840-0882 eða oligeir82gmail.com
Óska e.að leigja kæli/frystirými frá
1.sept-1.maí. Uppl.í síma 8958134.

Jeppar
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Til sölu Honda VTX 1800F ‘08. Ek.
7þ.km., aukahl. fyrir ca. 200þ. V. 1,9.
S. 898 2930.

Toyota LC 120 2009

model til sölu. Dísel, sjálfsk, 8 manna,
sóllúga, 35“ breyttur, dráttarbeisli ofl.
Þetta er nýr og óekinn bill frá umboði.
Verð 8,490þ. Uppl, s 618 4444 og
618 4440

ÓSKUM EFTIR TJALDVÖGNUM OG
HJÓLHÝSUM Á SKRÁ OG Á STAÐIN
VEGNA MIKILLA EFTIRSPURNA OG
SÖLU. HÖFÐABÍLAR SÍMI 577 4747
Tökum í umboðssölu. Fellihýsi, Hjólhýsi
og Húsbíla. Mikil sala. vikurverk.is S.
557 7720

Þessi bátur er á svæði Snarfara við
Naustavog og eigandi ókunnur. Ef einhver getur sýnt fram á eignarrétt hafið
samband í síma 660 8566 fyrir 1. júlí.

Til sölu
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Bílaþjónusta

Veitingastaðir

Viðgerðir

Vinsamlegast pantið borð. Sérstakur
staður á sérstökum stað. Hafið bláa
útsýnis og veitingastaður við Ósa
Ölfusár. www.hafidblaahafidblaa.is &
483 1000.

Hreingerningar

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

Er öspin til ama?

Varahlutir

Sérhæfum okkur í fellingum og í að
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa.
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695
1918.

Garðyrkja

Garðsláttur, garðaumhirða. Get lengi
á mig blómum bætt. Einyrkinn. Uppl.
í s. 848 1416.

Gröfuþjónusta Auberts.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

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

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

Fagþjónusta - Allt á
einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Önnur þjónusta

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir,
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verktakar.com s: 5514000

Smáfyrirtæki sem er að hefja rekstur
óskar eftir tilboði í bókhald, allt frá
launabókhaldi til virðisaukaskýrslu og
heildarbókhalds. Uppl. í S 862 5844.

Málarar

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4,
Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. Vinstra framljós
á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai
Tuscon S. 896 8568.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

555 6666

Lekur þakið ?

VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30.
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris.
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant,
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05.
og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.
Vanir málarar geta bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 659 7587.

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, sanngjarnt verð!
Uppl. í s. 695 1918

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

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Til sölu

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

Húsaviðhald!

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

Rafvirkjun

Tölvur

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar

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

Viðgerðir

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

stubbahus.is

Húsaviðhald
Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagnabjörgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott
verð!! Baldvin, S. 699 6735.
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

Trjáklippingar

Veislusalir
Leigjum veislusal, með eða án veitinga.
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Trésmíði

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.
Whole body massage. S. 841 8529.

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

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

Whole body massage. S. 698-1760 &
663-8977

Faglegt heilnudd

Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari.
Uppl. í s. 694 6518.

Caelum verktakar
Reykjavík og nágrenni
Hellulagnir, þökulagnir, klóaklagnir, drenlagnir, múrviðgerðir, flísalagnir og allt því tengt,
berum á sólpalla, garðúðun,
grassláttur og margt margt fl.
Fagleg og góð þjónusta. Tökum
að okkur stór og smá verk.
Tilboð að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

STUBBASTANDAR

NEW!!Whole body tantric massage any
time.!!!847 6555.

Bæði standar og á vegg. Standur ehf.
S. 842 2535.

Tantrik massage in down town any
time! 869 8602.

Lítið notaður pallettutjakkur til sölu. S.
662 6007.

Spádómar
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

smidaland.is

Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar,
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og
jarðar. S. 772 0040.

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

Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism.
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl.
í 695 7045.

Nudd

Kaupi gull !

100m2 verslunarhúsnæði Staðsett í
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fermetra verð. Uppl. í síma 695 7045.

Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.
Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

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

Tantric Massage of
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698
8301 www.tantra-temple.com

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskálanudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00
alla daga nema sunnudaga. Vaida er
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða
RVK. Long term rent. Kitchen,
bathroom, 10SAT TV, laundry
room. Price from 35.000 ISK.
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK.
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Dúndurtilboð!

ICELANDIC - ENSKA fyrir
BÖRN

Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30
&18-19:30 start: 6/7. Level II: 4w MdFr10-11:30 st. 6/7. Level III 4w Md
to Fr20-21:30 st 6/7. Level IV:10w:
Sat/Sun;10-11:30; st:4/7. ENSKA: 2
vikur: 5-8 ára: Md-Fös 10:00-11:00 og
9-12 ára;11:15-12-15: dags; 6/7, 20/7,
3/8, 17/8,Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice

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

Unleash the Power
Within

Tölvur

TONY ROBBINS LIVE
Róm 25-28.september
www.englar.is
567-6617 / 699-6617

Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695 2095.

Kennsla
www.skoli.eu íslenska þýska spænska
Icelandic German Spanish kennt
í Laugarnesskóla í júlí og ágúst s.
8217163 5538259

Ökukennsla

Hanna og smíða stiga. Fást á
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s.
894 0431.

Heilsuvörur

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

www.aksturinn.is S. 694
9515

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

Verslun

Hafnarfj-ReykjavíkKeflavík

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Líkamsrækt
Viltu
fría
BRENNSLUMÆLINGU?
Bjóðum aðhald og eftirfylgni !!!Uppl í
síma 6923062.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.is

Einkamál

www.leiguherbergi.is

Íbúð á Akureyri Rúmgóð íbúð staðsett
í hjarta Akureyrar. Leigist út viku í senn
frá mán.-sun. á tímabilinu 6. júlí - 3.
ágúst. Upplýsingar í síma 695-7045

Djörf samskipti

Sexychat.is er framtíðin í djörfum samskiptum á Íslandi. Komdu í heimsókn
strax í dag, veldu þér gott notandanafn til frambúðar og kynntu þér vef
í mótun.

4ra herb. endaíbúð til leigu í Laufengi,
Grafarvogi, á 3ju hæð. Verð 120 þús. á
mán. Uppl. í s. 824 4535.

Miðbær, miðbær

Til leigu stórt og rúmgott herb. á frábærum stað í bænum. Sam. eldhús
og WC, afnot af þvottav. Aðeins reglus.
einst. kemur til greina. S. 863 3328 &
846 0408.

Chat.is

Atvinna í boði

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 618
2698

Við spjöllum saman og kynnumst nýju
fólki á Chat.is. Það kostar ekkert, og vefurinn er í boði á fjölda tungumála.

Símaþjónusta
Spjalldömur

Glæsileg nýuppgerð 4ra herb. íbúð í
Furugrund til leigu í 4 mánuði. Uppl. í
s. 772 3993.

S. 908 6666 & 908 2000. Opið
þegar þér hentar

Stúdíóíbúð Íbúð til leigu á svæði 104.
Studio apartments for rent contact
number 661 4096 & 698 3211.

Rúmgóð 90fm 3 herb íbúð, jarhæð,200
Kópavogur, í Fossvogsdal verðh, 80-90
þús. Simi 845-9747
15 fm. risherbergi í Vesturbænum fæst
leigt fyrir 20.000 kr. á mán. Aðgangur
að WC en ekki sturtu. S. 822 9515 á
milli 17:00-19:00.

Húsnæði óskast
Erum 3 reglusamir og reyklausir námsmenn og vantar íbúð, helst nálægt HR
frá 1.ágúst. S:8482641

Sumarbústaðir

Hefur þú áhuga á ítalskri
matargerð?
Veitingastaðurinn Sbarro
auglýsir eftir röskum og duglegum pizzabakara í 100%
starf. Sveigjanlegur vinnutími.
Íslenskukunnátta er æskileg.
Lágmarksaldur 20 ár.
Vinsamlegast sækið um á
www.sbarro.is

Hringdu í síma
Heimilistæki
Rafvirkjar óskast

Eldhúsinnrétting út Ikea til sölu. Árs
gömul. Keramik helluborð og bakaraofn. Þvottavél, ískápur, svefnsófi. Ódýrt.
S. 662 6007.

Rafís ehf vill ráða ráða til sín faglærða
rafvirkja. Góð laun í boði fyrir rétta
menn. Umsóknir sendist á rafishamar.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Gullfallegir brúðarkjólar til sölu, seljast
á mjög góðu verði,gott start í brúðarkjólaleigu. Uppl í s: 849 0315.

Gisting

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Viðskiptatækifæri

www.buslodageymsla.is

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 8918612, +45 27111038, www.stracta.com
eða annaliljastracta.com.

Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.
vidur.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

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

10 fm. herbergi 29 þús. og 15 fm 35
þús. til leigu í Hfj. Internet, allt innifalið.
Uppl. í s. 770 5451.

Til bygginga
Mikið úrval af saltkristal lömpum og
soyakertum. ditto.is Smiðjuvegi 4. græn
gata Kópavogi. Sími 517 8060 www.
ditto.is

Atvinna óskast

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði,
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími
517-0150

Einstaklings, 2ja, 3ja og 4ra
herbergja íbúðir til leigu.
Nánari upplýsingar á www.
heimahagar.is

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900
Trommusett kr. 49.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

Lóð óskast á höfuðborgarsvæðinu.
Óskum eftir 3-5000 m2 lóð undir
iðnaðarhúsnæði, , staðgreiðsla í boði.
Hafið samband í síma 824 0670

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S:
564-6500

Körfuknattleiksfélag ÍBV auglýsir eftir
yfirþjálfara fyrir mfl og yngri flokka
félagsins, uppl. á ibvkarfa.net / ibvkarfagmail.com

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

Námskeið

Opnanlegir þakgluggar. Allt fylgir með.
S. 662 6007.

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

Hljóðfæri

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Geymsluhúsnæði

Fyrirtæki sem er að hefa rekstur óskar
eftir að komast í samband við aðila
sem treystir sér til að fylla útí heimasíðu, þegar það er fyrir hendi. Uppl. í
S 862 5844.

Geysir - Bístró bar
Aðalstræti 2

Fyrir veiðimenn

Sumarbústaður - Frábært verð!
Ásett aðeins 6,9 milljónir. Gott staðgreiðsluverð. 86 fm sumarbústaður í
Heklubyggð á steyptri plötu. Fullbúinn
að utan. Að innan er bústaðurinn einangraður og byrjað er að setja upp
veggi. Uppl. um svæðið á Heklubyggd.
is. S: 896 2312, 820 6022 & 897 8266

Atvinnuhúsnæði
Lítið verktakafyrirtæki óskar eftir 7090fm atvinnuhúsnæði með innkeyrsludyrum. Uppl. í s. 844 6547 Hjörleifur &
866 9767 Róbert.

Erum að leita af rösku starfsfólki í uppvask og til aðstoðar í
eldhúsi, ekki yngri en 18 ára.
Upplýsingar veitir Helga í
s. 517 4300.

Matsveinn/sjókokkur, karl/kona óskast
í júlí á rs. Dröfn RE. Uppl. gefur Gunnar
í s. 892 8187 eða 852 8187
Fjölsk. í Úlfarsárdal leitar að góðri konu
til að gæta barna og vinna létt heimilisstörf. Foreldrar í vaktavinnu. Nánari
uppl./umsókn: evajonasdottirgmail.
com

ef blaðið berst ekki
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Hvar varstu þegar það gerðist?

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts sykurs!

Án viðbætts salts!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum

barnamatur.is

Þ

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

að eru nokkrir atburðir af þessum
toga í lífi hvers og eins. Þessir atburðir sem voru svo stórir að við munum öll
hvar við vorum þegar þeir gerðust eða við
fréttum af þeim. Nú hefur einn bæst í safnið. Hvar við vorum þegar við fréttum að
Michael Jackson væri dáinn. Þetta fer beint
í safnið með Díönu prinsessu og ellefta
september, sem eru líklega stærstu svona
atburðirnir sem ég man eftir. Ég var of ung
til að gera mér grein fyrir því þegar
Kurt Cobain dó (þótt ég hafi syrgt
það í mörg ár þar á eftir, og geri
enn) og ég var hvorki til þegar
Kennedy né Lennon voru skotnir.
Ég hef þó heyrt mjög áhugaverðar sögur af báðum atburðum.
Nú til dags eru fréttirnar fljótari að berast okkur en
nokkru sinni fyrr, og jafnvel í
löndum eins og Íran þar sem

nú er reynt að hefta fjölmiðla tekst ekki að
hindra að fréttir berist; almenningur er orðinn að fréttaveitum. Upplýsingarnar komast til skila í gegnum samskiptasíðurnar á
netinu, og þær eru gríðarlega mikilvægar
þegar kemur að þessu.
Um leið og eitthvað gerist, einhvers staðar, þá er einhver búinn að setja það inn á
Facebook. Það varð jarðskjálfi á fimmtudag og innan mínútu höfðu að minnsta kosti
tíu vinir mínir sagt eitthvað um það á Facebook. Þegar Michael Jackson dó var ekki
möguleiki að nokkur maður missti af því
ef viðkomandi var á netinu. Google hélt að
það væri verið að ráðast á vefinn og Twitter hrundi eftir að 66 þúsund manns höfðu
skrifað eitthvað sem innihélt orðin Michael
Jackson á mjög stuttum tíma. Þegar Lennon
og Díana dóu var ekkert svona til staðar,
hvað ætli verði eftir nokkur ár þegar næsti
svona atburður á sér stað?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þú hlýtur
að vera að
grínast!

Gleður
mig!

Pondus!

Hvernig fannst þér
þessi? Þarna tók ég
smá djók á þig!
Hahaha!
Oj, oj!

Heldur
betur! Það
má nú
spauga
aðeins!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sápa
Fótakre
m

i
list
afa
j
g
a
Jóla
mm

Nei.

Engin
táfýla

Tannk
rem

Ma bi
Pab
a
Sar

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Vá, ég hef aldrei
séð endajaxla
vaxa svona
aftarlega!

■ Kjölturakkar

Hr. Núlli, ég er undir
sæng og bið fyrir
selunum.

Eftir Patrick McDonnell

Fjandinn, hver
getur gert
þeim nokkuð?
Hver?

Ég

Ég bið líka fyrir
þeim.
...
það
t
i
ve

■ Barnalán
Já, taktu hana upp og
segðu henni að allt sé
í lagi.

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
MAMMA!
LÓA
ER AÐ
GRÁTA!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er allt í lagi.
Hún grætur enn.
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Þjóðlög á mynddiski
Það styttist í Þjóðlagahátíðina á
Siglufirði sem haldin er í tíunda
sinn en hún verður sett á miðvikudag. Í tilefni af afmælinu og
aldar útgáfuafmælis þjóðlagasafns
sr. Bjarna Þorsteinssonar gefur
Þjóðlagasetrið á Siglufirði út stórglæsilegan mynddisk með upptökum sem setrið hefur gert á árunum 2005 til 2009. Alls koma fram
á diskinum um 50 manns á öllum
aldri og víðs vegar að af landinu.
Þar á meðal eru 30 kvæðamenn og
20 manna dansflokkur sem sýnir
íslenska þjóðdansa. Þá er leikið á
langspil og íslenska fiðlu.
Á meðal flytjenda eru Steindór
Andersen, Diddi fiðla, Bára Grímsdóttir, Ása Ketilsdóttir, Örn og Sigursveinn Magnússynir, Marta G.
Halldórsdóttir og Njáll Sigurðsson. Danshópurinn Sporið sýnir
bæði sagnadansa og vikivaka sem
og „gömlu dansana“.
Stjórnandi útgáfunnar er Gunnsteinn Ólafsson tónlistarmaður en
hann hefur safnað efninu ásamt
Dúa J. Landmark kvikmyndagerðarmanni. Diskurinn er bæði
á íslensku og ensku og kemur út 1.
júlí við setningu Þjóðlagahátíðarinnar á Siglufirði.
Alls eru 94 mínútur af efni á
disknum: rímnalög, barnagælur
og þulur, fimmundasöngur, sálmar og svokallaðar druslur, gamanog drykkjusöngvar, sagnadansar,
vikivakar og „gömlu dansarnir“.
Sr. Bjarni Þorsteinsson (1861-1938)
gaf út bók sína Íslensk þjóðlög á
árunum 1906-1909. Hún er helsta

TÓNLIST Öld er liðin síðan Bjarni Þor-

steinsson gaf út safn sitt Íslensk þjóðlög.
Nú er kominn út mynddiskur með flutningi íslenskrar tónlistar af ýmsu tagi.
MYND/ÞJÓÐLAGASETRIÐ

ritaða heimild um sögu íslenskrar þjóðlagatónlistar sem til er.
Sr. Bjarni safnaði saman lögum
úr fornum handritum og bókum
en langmerkust er söfnun hans á
þjóðlögum úr munnlegri geymd.
Einnig leitaði hann til fjölmargra
annarra um allt land til þess að
skrá lög upp eftir fólki. Sr. Bjarni
var ekki aðeins þjóðlagasafnari.
Hann var frægt tónskáld á sinni
tíð, prestur og mikill hugsjónamaður. Hann stjórnaði allri uppbyggingu á Siglufirði í nærri hálfa öld
þegar síldin gerði bæinn að helsta
útflutningsbæ landsins og er því af
mörgum nefndur faðir Siglufjarðar.
- pbb

AÐEINS EITT VERÐ 1.490,- KR.KG

Ísland er land þitt

TNF Mens
Adversary Mid GTX

Colorado Lady GTX

Léttir, liprir og snaggaralegir göngu- og ferðaskór.
Vatnsvarðir með GTX. Vibram sóli.
Þyngd: 470 g.

Verð:

25.990 kr.

Fáanlegir í dömuútfærslu (Minx Mid GTX)

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

Vinsælir, vandaðir og liprir skór.
Meindl Multigriff sóli. GTX vatnsvörn.
Nubuk vatnsvarið leður.
Þyngd: 590 g.

Verð:

39.990 kr.

Einnig fáanlegir í herraútfærslu.

SÍMI 545 1500

Vakuum Men GTX
Toppskór fyrir þá sem gera kröfur.
Skór sem henta í lengri og krefjandi göngur.
Vatnsvarið Nubuk leður.
MFS sér til þess að skórnir passa.
GTX vatnsvörn. Vibram sóli. Þyngd: 800 g.

Verð:

49.990 kr.

Fáanlegir í dömuútfærslu.

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 46597 06/09

Njóttu þess í góðum gönguskóm
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FLOTTASTA
HASARMYND
SUMARSINS
FRÁ LEIKSTJÓRANUM MICHAEL BAY ásamt
stórleikurunum Shia LaBeouf, John Torturo og
kynþokkafyllstu leikkonu heims Megan Fox

POWER
SÝNINGAR
um land allt

44.000

GESTIR
VINSÆ
SÆLA
LA
ASTA
TA MYNDIN
MY

Fjör hjá Hemma og félögum
Hermann Hreiðarsson blés
til styrktargolfmótsins
Herminator Invitational í
Vestmannaeyjum á laugardag. Heiðursgestur mótsins
var Sol Campbell, félagi
Hermanns hjá Portsmouth.
Fjölmargir þjóðþekktir Íslendingar tóku þátt í mótinu
sem var afar vel heppnað.
Helstu úrslit á mótinu voru þau að
Herminator-bikarinn hlutu Björgólfur Takefusa og félagar, besti
golfarinn var Vignir Freyr Andersen Lottókynnnir og Birkir
Kristinsson þótti best klæddur.
Sol Campbell þótti vera með bestu
sveifluna.

TRANSFORMERS 2
TRANSFORMERS 2

kl. 5D - 8D - 11D POWER 10
kl. 5 - 8 - 11

HANGOVER 3:40 - 5:50 - 8 - 8:10 - 8:30 - 10:20 - 10:30 - 11 12
MANAGEMENT

kl. 5:50 - 8

10

ADVENTURELAND
STAR TREK XI

kl. 3:40 - 5:50
kl. 10:20

12
10

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4 - 6
HANNAH MONTANA
kl. 3:40

TRANSFORMERS 2 kl. 4D - 7D POWER - 10D
THE HANGOVER kl. 4 - 6D - 7 - 8D - 9:10 - 10:20D

10

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 4

L

kl. 8 - 11
kl. 8 - 10

TRANSFORMERS 2
HANGOVER

POWER
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FLOTTIR Í EYJUM Birkir Kristinsson, Eiður Smári Guðjohnsen, Hermann Hreiðarsson

og Sol Campbell.

MYNDIR/ÓSKAR

12

12
12

L

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI

L

OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

NÝTT Í BÍÓ!

STUND MILLI STRÍÐA Þrjú Þjóðhátíðartjöld voru á vellinum þar sem golfararnir
gátu hresst sig við.

STÍLL Magnús Scheving þótti líta vel út

á vellinum.

GLÆSILEG SVEIFLA Eiður Smári hefur

LITRÍKUR Auðunn Blöndal var í gulu

greinilega eitthvað komist í að spila golf
í gegnum tíðina.

og skemmti sér í miðborg Reykjavíkur í
sömu fötum um kvöldið.

kr.
750 kr. 600
fyrir börn

fyrir fullorð na

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

TRANSFORMERS 2
TRANSFORMERS 2 LÚXUS
LESBIAN VAMPIRE KILLERS
YEAR ONE
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST
GULLBRÁ
TERMINATOR: SALVATION
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS

kl. 5 - 8 - 11 D
kl. 5 - 8 - 11 D
kl. 8 - 10
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8
KR. FULLORÐNIR
kl. 3.10 750600
KR. BÖRN
kl. 10.30
kl. 3.30
kl. 5

10
10
16
7
7
L
12
L
14

TYSON
YEAR ONE
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST
750 KR. FULLORÐNIR
GULLBRÁ
600 KR. BÖRN
ANGELS & DEMONS

kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.15
kl. 6
kl. 10

5%
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

YEAR ONE
kl. 5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl. 5.50
KILLSHOT
kl. 8 - 10
LESBIAN VAMPIRE KILLERS
YEAR ONE
TERMINATOR
ANGELS & DEMONS

kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8.30

12
7
7
L
14

16
7
12
14

7
7
12

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
FLOTTASTA HASARMYND
SUMARSINS

++++

;=2]PRT`UKPYPZ

POWER
SÝNING
KL
. 10.00

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI

TRANSFORMERS 2 - POWER

kl. 4, 7 og 10

10

YEAR ONE

kl. 4, 6, 8 og 10

7

GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 6 og 8
GULLBRÁ
kl. 4 - Ísl. tal

L

TERMINATOR SALVATION

14

kl. 10

7

3KËGARHLÅÈ  o SÅMI  
!KUREYRI o SÅMI   o WWWHEIMSFERDIRIS
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PEPSI-DEILD KARLA: FH SÓTTI ÞRJÚ STIG TIL EYJA OG VANN SINN NÍUNDA LEIK Í RÖÐ Í DEILDINNI

sport@frettabladid.is

ÍBV

ÚRSLIT
Grindavík-Keflavík
ÍBV-FH
Fjölnir-Fram

1-1
0-3
1-2

0-1 Ívar Björnsson (43.), 1-1 Jónas Grani Garðarsson (55.), 1-2 Almarr Ormarsson (78.).

Þróttur-Fylkir

1-2

0-1 Halldór Arnar Hilmisson (66.), 0-2 Jóhann
Þórhallsson (80.), 1-2 Haukur Páll Sigurðsson
(83.)

STAÐAN:
FH
Stjarnan
Keflavík
KR
Fylkir
Valur
Breiðablik
Fram
Grindavík
ÍBV
Þróttur
Fjölnir

10
9
10
9
9
9
8
10
9
9
10
9

9
6
5
5
5
5
3
3
2
2
1
1

0
1
3
2
2
1
2
2
2
0
2
1

1
2
2
2
2
3
3
5
5
7
7
7

27-6
24-11
18-15
16-9
16-10
11-11
13-14
11-13
11-21
7-16
9-23
10-22

27
19
18
17
17
16
11
11
8
6
5
4

NÆSTU LEIKIR:
29. júní
1. júlí

KR-Breiðablik
Fylkir-ÍBV

Það var leiðindaveður þegar FH-ingar komu í heimsókn til Vestmannaeyja og unnu sinn níunda sigur í röð, 0-3 á móti ÍBV.
Leikurinn hófst af miklum kraft og strax á 9. mínútu var FH
komið yfir. Matthías Vilhjálmsson fékk boltann fyrir utan
teig, renndi honum til hliðar á Atla Guðnason sem sendi
boltann fyrir á Atla Viðar Björnsson sem lagði boltann í
netið.
Ekki nema tíu mínútum seinna skoruðu FH-ingar
sitt annað mark en þar var að verki Matthías
Vilhjálmsson sem skoraði með hnitmiðuðu skoti
af 20 metra færi.
„Ég er mjög ánægður með leikinn, 0-3 sigur sem hefi
getað verið mun stærri. Það er alltaf erfitt að koma
til Eyja að spila svo þetta var kærkominn sigur,“ sagði
Matthías Vilhjálmsson FH-ingur sem var afar ánægður
eftir leikinn. Matthías sagði einnig að sjálfstraustið væri
mikið í herbúðum FH og mórallinn góður. „Mórallinn er
frábær, enda væri það algert rugl ef hann væri það ekki
eftir níu sigurleiki í röð.“

0-3

Hásteinsvöllur, áhorf.: ?

Pepsi-deild karla:

Eyjamenn engin fyrirstaða fyrir meistarana

FH

Þóroddur Hjaltalín Jr. (5)

0-1 Atli Guðnason (9.)
0-2 Matthías Vilhjálmsson (19.)
0-3 Ásgeir Gunnar Ásgeirsson (53.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

ÍBV 4–4–2
Albert Sævarsson
6
Pétur Runólfsson
4
Eiður Sigurbjörnsson 5
Andri Ólafsson
5
Matt Garner
5
Tony Mawejje
4
Yngvi Borgþórsson 5
(62., A. Nsumba
4)
Chris Clements
4
Ingi Rafn Ingibergs. 5
(62., Viðar Kjartans. 4)
Gauti Þorvarðarson 3
Ajay Leitch Smith
5
(62., Þórarinn Vald. 5)

12–18 (5–9)
Albert 7 – Daði 5
5–6
11–14
4–3

FH 4–3–3
Daði Lárusson
5
Guðm. Sævarsson
5
(84., Björn Daníel Sv. -)
Tommy Nielsen
5
(73., Viktor Guðm.
-)
Pétur Viðarsson
6
Hjörtur Valgarðsson 5
(40., Freyr Bjarnas. 5)
Ásgeir G. Ásgeirsson 5
Davíð Þór Viðarsson 5
*Matthías Vilhjálm. 7
Tryggvi Guðmunds. 5
Atli Guðnason
5
Atli Viðar Björnsson 5
*Maður leiksins

Þegar fyrri hálfleikur var að klárast var Gauti Þorvarðarson rekinn
út af eftir að hann fékk að líta sitt annað gula spjald. Seinna
spjaldið fékk hann fyrr lítils háttar brot á fyrirliða FH, Davíð Þór,
sem lét sig falla með miklum tilþrifum í jörðina. Klárlega var um
leikaraskap að ræða og spurning er hvort Þóroddur hafi séð
atvikið.
Eyjamenn komu betur stefndir til leiks í seinni
hálfleik en FH gerði út um leikinn á 52. mínútu
með marki frá Ásgeiri Gunnari Ásgeirssyni. Eftir
það gerðist nú fátt markvert nema það að Þóroddur, dómari
leiksins, hélt áfram að veifa spjöldum framan í þá sem svo mikið
sem hugsuðu um að brjóta af sér.
„Við lögðum upp með að pressa þá stíft, nokkuð sem fáir hafa
gert í sumar, í stað þess að bakka of mikið sem engan árangur
hefur borið en það var víst ekki að virka,“ sagði Pétur Runólfsson
eftir leikinn. Hann fullyrti þó að ÍBV myndi ekki tapa á móti FH í
bikarnum eftir viku. „Við förum ekki að tapa tveimur heimaleikj- es
um á sama tímabilinu á móti FH, það gengur ekki.“

Jafntefli í nágrannaslag
Grindavík og Keflavík skiptu með sér stigunum í nágrannaslag í Grindavík.
Lokatölur 1-1. Keflavík skoraði úr umdeildri vítaspyrnu en Jósef jafnaði.
FÓTBOLTI Það var mikil stemmning

í Grindavík þegar nágrannarnir
í Keflavík komu í heimsókn í 10.
umferð Pepsi-deildar karla í gærkvöldi.
„Þetta er klárlega okkar besta
frammistaða í sumar. Ég veit ekki
hvort þetta eru endilega sanngjörn
úrslit, mér fannst við eiga aðeins
meira í þessu og það hefði getað
skilað okkur þremur stigum. En ég
er himinlifandi með frammistöðu
liðsins og við litum út sem lið,
bökkuðum vel saman og börðumst
sem eitt lið í dag,“ sagði Lúkas
Kostic, þjálfari Grindvíkinga, í
samtali við Fréttablaðið.
Fyrri hálfleikur var ágæt
skemmtun þó svo að engin mörk
hafi komið. Gilles Mbang Ondo
var hættulegur í liði Grindavíkur og áttu Keflvíkingar í stökustu
vandræðum með hann. Hann átti
hættulegasta færi heimamanna og
var sífellt ógnandi.
Heimamenn byrjuðu síðari hálfleikinn á svipaðan hátt og þeir luku
þeim fyrri og það var því örlítið
gegn gangi leiksins þegar Keflvíkingar komust yfir á 50.mínútu.
Þar var að verki Magnús Sverrir
Þorsteinsson með marki úr vítaspyrnu, sem Garðar Örn dæmdi
réttilega.
Eftir markið óx Keflvíkingum
aðeins ásmegin en Grindvíkingar
voru hættulegir í sínum aðgerðum. Á 74.mínútu náði Jósef Kristinn Jósefsson að jafna metin fyrir
heimamenn með góðu skoti úr vítateignum eftir góða sókn Grindvíkinga.
Það sem eftir lifði leiks gerðist fátt markvert, niðurstaðan 1-1
jafntefli sem verða að teljast nokkuð sanngjörn úrslit. „Ég er ekki
sáttur með þetta. Við ætluðum að
koma hingað og taka þrjú stig. Við
náðum okkur ekki á strik í leiknum, náðum ekki að færa okkur
nógu hratt fram á við. Þetta var

SPRÆKUR Scott Ramsay átti ágætan leik í liði Grindavíkur í gær.

ekki nógu gott hjá okkur í kvöld,
það er alveg klárt,“ sagði fyrirliði

GRINDAVÍK
0-1 Magnús Þorsteinsson, víti (50.)
1-1 Jósef Kristinn Jósefsson (74.)
Grindavíkurvöllur, áhorf.: 1.510
Garðar Örn Hinriksson (7)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
11–9 (7–3)
Varin skot
Óskar 2 – Lasse 6
Horn
14–4
Aukaspyrnur fengnar
11–13
Rangstöður
7–0

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðjón Árni Antoníusson fyrirliði
Keflavíkur.
- sjj

1-1

KEFLAVÍK

Grindavík 4–5–1 Óskar Pétursson 6 - Ray
Anthony Jónsson 5, Zoran Stamenic 7, *Bogi Rafn
Einarsson 7, Jósef Kristinn Jósefsson 6 - Gilles
Ondo 7, Orri Freyr Hjaltalín 6, Scott Ramsay 7,
Jóhann Helgason 5, Sylvain Soumare 5 (78.,
Eysteinn Húni Hauksson -), Þórarinn Kristjánsson 4
(64., Óli Baldur Bjarnason 5)
Keflavík 4–4–2 Lasse Jörgensen 7 - Guðjón
Árni Antoníusson 6, Bjarni Hólm Aðalsteinsson 6,
Alen Sutej 6, Nicolai Jörgensen 4 - Magnús Sverrir
Þorsteinsson 5, Einar Orri Einarsson 7, Jón Gunnar
Eysteinsson 5, Simun Samuelsen 6 (78., Haukur
Ingi Guðnason -) - Hörður Sveinsson 5, Stefán Örn
Arnarson 4 (62., Magnús Þórir Matthíasson 5)

AUKAKRÓNUR

410 4000 | landsbankinn.is

7 veiðihjól á ári
fyrir Aukakrónur
Þú getur keypt þér 7 Abu Mitchell Avocet veiðihjól á ári hjá Ellingsen fyrir Aukakrónurnar
sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað sem þig langar í hjá
*
samstarfsaðilum Aukakróna.
Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. Sjá nánar á www.aukakronur.is.

A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig
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Fréttablaðið bendir lesendum á að hægt er að finna
umfjöllun um alla leiki gærkvöldsins í Pepsi-deild karla á
íþróttavef Vísis. Þar birtist umfjöllun um leikina, tölfræði,
einkunnir og viðtöl við leikmenn og þjálfara.
Á Vísi er einnig öllum leikjum deildarinnar
lýst með beinni texta- og atburðalýsingu
á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins. Þeir
sem fylgjast með á Vísi eru vel upplýstir.

8 A A 8 @ @ " F Ü 4 " A @ & + ' $ ,

> Meira á Vísi

Tugir þúsunda barna búa við örbirgð í stríðshrjáðum héruðum Kambódíu
og Norður-Úganda. Þau þurfa að sjá fyrir sér með vinnu við ómanneskjulegar
aðstæður og eru berskjölduð fyrir mansali og ofbeldi. Þau fá enga menntun
og fara á mis við það sem við teljum eðlilega barnæsku.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 9 – 0 9 8 0

Þú getur hjálpað þessum börnum og gefið þeim möguleika á menntun og betra lífi
með því að gerast Heillavinur. 500 – 1.000 kr. framlag á mánuði getur breytt miklu
í lífi barnanna. Skráðu þig á barnaheill.is eða í síma 580 8025.

Hringdu núna

580 8025

eða skráðu þig á
barnaheill.is

Save the Children Iceland

Í 90 ára löngu starf i hafa Save the Children, alþjóðasamtök Barnaheilla, stuðlað að betra lífi milljóna barna um allan heim.

20

29. júní 2009 MÁNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR HORFÐI Á TÓNLIST Í SJÓNVARPINU

> Chad Michael Murray
„Mig langar að vera heilbrigður
og hamingjusamur. Ég vil ekki
særa neinn eða reita neinn til
reiði. Ef það er lífsspeki, þá er
það lífsspekin sem ég vil
fylgja.“
Chad Michael Murray
leikur í One Tree Hill
sem sýndur er á Skjáeinum kl. 21.00

Gamalt amerískt og nýtt sænskt
Fyrir helgi var hitabylgju lofað um land allt af veðurfræðingum en
skýjahula yfir höfuðborginni breytti áætlunum um letilíf
í garðinum í letilíf yfir imbakassanum. Ég fann nefnilega hjá mér þörf að hanga með Michael Jackson og
vissi sem var að það væri hægt að ganga að honum
vísum í sjónvarpinu. Það kom líka á daginn að tónlistarstöðvarnar MTV og VH1 höfðu sópað fyrirhuguðum dagskrárliðum út og lögðu dagskrána undir fallna
poppkónginn, á báðum stöðvum var verið að sýna lög
með Jackson.
Ég fann semsagt enga sérstaka þörf hjá mér til
að hlusta á endalausar vangaveltur fréttamanna á
fréttastöðvum um andlátið og bilað líf Jackson, mig
langaði bara til að rifja upp ferilinn. Myndbönd frá
síðari hluta ferilsins voru hins vegar bara á dagskránni þegar ég fylgdist með og sá tími er ekki í
uppáhaldi hjá mér. Þar fyrir utan er einfaldlega of

SJÓNVARPIÐ
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Barnaefni: Hanna Montana,
Sammi, Millý og Mollý, Halli og risaeðlufatan

18.25 Út og suður (Hildur Hákonardóttir
og Þór Vigfússon) (e)

19.20

STÖÐ 2

The Simpsons

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Í fótspor Tangerbúans (3:3)(Tra-

▼

vels With a Tangerine: Staðvindar) Í þessum breska heimildamyndaflokki fetar ferðabókahöfundurinn Tim Mackintosh-Smith í
fótspor Ibns Battúta frá Marokkó sem fór í
120 þúsund km ferðalag um lönd íslams
á 14. öld, kvæntist tíu sinnum á leiðinni og
gat ótal börn.

19.40

Seinfeld

STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Lífsháski (Lost V)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Sýnd verða

mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu
í fótbolta.

23.05 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives V) (e)

20.30

Matarklúbburinn

SKJÁREINN

SKJÁREINN

07.00 Barnaefni: Áfram Diego, áfram!,

07.00 Grindavík - Keflavík Útsending
frá leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

Kalli litli Kanína og vinir, Ævintýri Juniper Lee

þingsmótinu en þangað voru mættir til leiks
fjöldi drengja í 7. flokki í knattspyrnu. Mátti
sjá lipur tilþrif en þar leynast framtíðarstjörnur
íslenskrar knattspyrnu.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00Rachael Ray (e)
08.45Óstöðvandi tónlist
17.35 Rachael Ray
18.20 The Game (20:22)
18.45 America’s Funniest Home Videos

16.55 Grindavík - Keflavík Útsending

(40:48) (e)

frá leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

19.10 Robin Hood (2:13) (e)
20.00 What I Like About You (8:24)

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (3:26)
09.55 Doctors (4:26)
10.20 Jamie‘s Chef (4:4) Jamie Oliver að-

16.25 Kaupþingsmótið Sýnt frá Kaup-

stoðar lærisveina sína af veitingahúsinu Fifteen við að setja á laggirnar þeirra eigin veitingahús frá grunni.

18.45 Pepsímörkin 2009 Magnaður
þáttur þar sem Magnús Gylfason og Tómas
Ingi Tómasson fara yfir alla leiki umferðinnar
ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

11.10 Gossip Girl (11:18)
11.50 Grey‘s Anatomy (18:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (221:260)
13.25 Sleepover
15.10 ET Weekend
15.55 Barnaefni: A.T.O.M., Galdrastelp-

19.45 KR - Breiðablik Bein útsending frá
leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

22.00 Rúnar Kristinsson Fjórði þátturinn af tíu í þessari mögnuðu þáttaröð um tíu
bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. Í
þessum þætti verður fjallað um Rúnar Kristinsson og hans ferill skoðaður.

22.45 KR - Breiðablik Útsending frá leik
í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

urnar, Ævintýri Juniper Lee

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (3:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.20 The Simpsons (15:25)
19.45 Two and a Half Men (18:24)
20.10 So You Think You Can Dance

Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur í New York. Aðalhlutverkin leika Amanda Bynes (What a Girl Wants og She’s
the Man) og Jennie Garth (Beverly Hills,
90210).

20.30 Matarklúbburinn (2:8) Nýr íslenskur matreiðsluþáttur þar sem landsliðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran matreiðir
ljúffenga og einfalda rétti fyrir áhorfendur og
gesti sína. Að þessu sinni matreiðir Hrefna
bleikju með eggjabrauði, grísalund með
sætkartöflusalati og tofu með chili og spínati.
21.00 One Tree Hill (23:24) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt.

21.50 CSI (24:24) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.

Franskur sakamálamyndaflokkur. Ung kona
finnst myrt og lögreglukona, saksóknari
og dómari sem koma að rannsókn málsins hafa hvert sína sýn á réttlætið. Aðalhlutverk: Grégory Fitoussi, Caroline Proust og
Philippe Duclos.

▼

23.50 Hringiða (6:8) (Engrenages) (e)

STÖÐ 2

▼

MÁNUDAGUR

niðurdrepandi að horfa á Jackson afskræmdan eins og hann var
á seinni hluta ferilsins. Því endaði ég á því að gerast minn eigin
dagskrárstjóri á Youtube og fann þar nóg af myndböndum frá
tímanum er hann var geislandi og fagur drengur og ungur maður.
Þótt gleðin hafi kannski verið blandin beiskju ef haft er í huga að
faðir hans stóð með svipuna á lofti á hliðarlínunni og þrælaði
honum út.
Eftir fortíðarfund við einn af uppáhaldstónlistarmönnum
æskunnar var kominn tími á að uppgötva eitthvað nýtt
og það gerði ég í gæðaþætti rásar tvö sænska ríkissjónvarpsins SVT2 sem býður áhorfendum að kynnast
sænskum tónlistarmönnum í sumar. Marit Bergmann
var áhorfsins virði og framleiðslan og uppsetningin á
þættinum Dom kallar oss artistar mjög flott. Sannarlega vitnisburður um hvað er hægt að gera áhugavert
sjónvarpsefni, sem heldur manni jafnvel við tækið á
björtum sumarkvöldum.

Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarnir Penn & Teller leita sannleikans. Takmark
þeirra er að afhjúpa svikahrappa og lygalaupa með öllum tiltækum ráðum.

00.40 Kastljós (e)
01.10 Dagskrárlok

(4:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur.

23.10 The Dead Zone (3:13) (e)
00.00Flashpoint (11:13) (e)
00.50 Óstöðvandi tónlist

22.40 Penn & Teller: Bullshit (13:59)

21.35 So You Think You Can Dance
(5:23)

22.25 Entourage (8:12)
22.50 The Best Years (1:13) Hér eru á

Lífsháski

SJÓNVARPIÐ

Boy Genius

12.00
14.00
16.00
18.00

Bowfinger
P.S.
You Can‘t Stop the Murders

Fjölskyldubíó. Jimmy Neutron.
Boy Genius

▼

20.00 Bowfinger
22.00 The Last King of Scotland
00.00 Borat. Cultural Learninigs of

American

22.00

The Last King of Scot-

STÖÐ 2 BÍÓ

land

02.00 Mean Creek
04.00 The Last King of Scotland
06.00 The Addams Family

20.00 Eldað Íslenskt Matreiðsluþáttur
þar sem sýnt er hvernig best sé að elda íslenskar kjötafurðir
07.00 W13 - W14
19.00 Leeds - Liverpool, 2000 Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

23.40 Primer
00.55 Bones (16:26)
01.40 Sleepover
03.05 Acacia
04.35 The Best Years (1:13)
05.20 Friends (3:24)
05.45 The Simpsons (15:25)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

20.30 Frumkvöðlar Gestir þáttarins eru
Gísli Gíslason, Sighvatur Lárusson og Sturla
Sighvatsson.

19.30 Manchester City - Tottenham,

21.00 7 leiðir með Gaua litla Guðjón
Sigmundsson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar
Garðarsson annast umsjón.

1994 Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.30 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur.

20.00 L13 - L 14
21.40 W13 - W14
23.20 Enska úrvalsdeildin. Newcastle
- Arsenal Útsending frá leik Newcastle og
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

AUKAKRÓNUR

410 4000 | landsbankinn.is

14 pizzur á ári
fyrir Aukakrónur
Í hverjum mánuði geturðu fengið þér stóra og rjúkandi heita Dínamít pizzu hjá Dominos
fyrir Aukakrónurnar sem safnast þegar þú notar A-kortið þitt – eða eitthvað annað sem
þig langar í hjá samstarfsaðilum Aukakróna.*
Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is
* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. Sjá nánar á www.aukakronur.is.

A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig
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21.15

ferðinni frábærir framhaldsþættir um unglingstúlkuna Samönthu Best sem hefur ekki
átt fastan punkt í tilverunni því síðustu ár
hefur hún verið flutt á milli fósturheimila. Nú
er hún að hefja skólagöngu í virtum háskóla
og þar þarf hún að læra að takast á við háskólalífið, ástina og það sem aðrir myndu
kalla eðlilegt líf.
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08.00 You Can‘t Stop the Murders
10.00 Fjölskyldubíó. Jimmy Neutron.
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Í fótspor Tangerbúans

▼

Í KVÖLD

Sjónvarpið kl. 20.10

STÖÐ 2 KL. 22.50
The Best Years
Hér eru á ferðinni frábærir framhaldsþættir um unglingstúlkuna
Samönthu Best sem hefur ekki átt
fastan punkt í tilverunni því síðustu
ár hefur hún verið flutt á milli
fósturheimila. Nú er hún að hefja
skólagöngu í virtum háskóla og þar
þarf hún að læra að takast á við
háskólalífið, ástina og það sem aðrir
myndu kalla eðlilegt líf.

16.45 Hollyoaks (220:260)
17.15 Hollyoaks (221:260)
17.40 E.R. (18:22)
18.25 Seinfeld (2:22)
18.45 Hollyoaks (220:260) Bresk unglingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa
Hollyoaks í Chester.

▼

19.15 Hollyoaks (221:260)
19.40 Seinfeld (2:22)
20.15 Grey‘s Anatomy (21:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 Aliens in America (6:18) Stórskemmtilegir gamanþættir um Raja,ungan
skiptinema frá Pakistan sem býr hjá Tolchuck
fjölskyldunni í Wisconsin. Hann er múslimi
en þau sannkristinn, sambúðin gengur því
ekki alltaf hnökurlaust fyrir.

22.05 Prison Break (22:24) Það er
komið að hörkuspennandi lokaþætti af prison Break. Framleiðendur hafa lofað rækilegri sprengju, óvæntri fléttu og endalokum
sem eiga eftir að fá alla til að standa á öndinni af undran.

22.50 Lie to Me (3:13) Spennuþáttaröð
um hóp af sérfræðingum sem öll eru fremst
í sínu fagi. Með sálfræði, atferlisfræði og einstökum hæfileikum í að greina í andlitsdráttum skjólstæðinga hvort þeir segi sannleikann
eða séu að ljúga, leysir The Lightman Group
erfiðustu málin fyrir Alríkislögregluna, lögfræðistofur, fyrirtæki og einstaklinga.
23.35 Sjáðu
00.00 E.R. (18:22)
00.45 Grey‘s Anatomy (21:24)
01.30 Fréttir Stöðvar 2
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Jonathan Creek 10.50 Jonathan Creek
11.45 The Black Adder 12.15 The Weakest Link
13.00 EastEnders 13.30 My Hero 14.00 My Hero
14.30 The Black Adder 15.00 Jonathan Creek
15.50 Jonathan Creek 16.45 EastEnders 17.15
The Weakest Link 18.00 My Hero 18.30 The
Black Adder 19.05 Extras 19.35 Coupling 20.05
Torchwood 20.55 Any Dream Will Do 22.00 My
Hero 22.30 The Black Adder 23.05 Extras 23.35
Coupling

10.20 21 Sondag 11.00 Så er der pakket 11.30 Tæt
på dyrene til flyttedag på savannen 12.00 Det lille
hus på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00
Flight 29 savnes! 13.30 SommerSummarum 13.35
Svampebob Firkant 13.55 SommerSummarum
15.05 Trolddomsæsken 15.30 Alle vi born i
Bulderby 16.00 Koste hvad det vil 16.30 TV Avisen
med Sport 17.00 SommerVejret 17.05 Klovedal
i Indonesien 18.05 Ægyptens gåder 19.00 TV
Avisen 19.25 SportNyt 19.30 SommerVejret 19.40
Horisont Special. Pakistans Taleban generation
20.40 Kriminalkommissær Foyle 22.15 Seinfeld

10.00 VM sandvolleyball 12.00 Wimbledon direkte
og VM sandvolleyball 15.50 Oddasat - nyheter på
samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Små
Einsteins 16.25 Vennene på Solflekken 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Når dyr
reddar liv 17.55 Borettslaget 18.25 Landeplage
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.15 The Street 21.15 Kveldsnytt
21.30 VM sandvolleyball. Hoydepunkter fra dagen
21.45 Derrick 22.45 Dei store krigarane 23.35
Sport Jukeboks

SVT 1
10.30 Kunskap och vetande 12.35 Hon dansade
en sommar 14.00 Rapport 14.05 Gomorron
Sverige 14.55 Vårt hus - en mögelfälla 15.25
Sommartid 15.55 Rymden 16.00 Rapport med Aekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Älskar dig
för evigt? 16.45 Med huvudduk och höga klackar
17.15 Via Sverige 17.30 Rapport med A-ekonomi
17.50 Regionala nyheter 18.00 Det nya landet
19.00 Kommissarie Montalbano 20.40 Allsång på
Skansen 21.40 Plus sommar 22.10 En kärlekssång
till Bobby Long

þessum breska heimildamyndaflokki fetar ferðabókahöfundurinn
Tim Mackintosh-Smith í fótspor
Ibns Battúta frá Marokkó sem fór í
120 þúsund kílómetra ferðalag um
lönd íslams á 14. öld, kvæntist tíu
sinnum á leiðinni og gat ótal börn.
Síðan hefur veröldin gjörbreyst
og Mackintosh-Smith kynnir sér
líf múslima nútímans og hvernig
miðaldaarfurinn frá tíð Battúta
litar heim þeirra. Hann rekur slóð
miðaldamannsins frá Marokkó til
Kína um
Egyptaland,
Indland
og Maldíveyjar.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin - heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á sumarvegi
14.03 Dimitri og dívurnar þrjár
15.03 Útvarpssagan: Sumar í Sóltúni

15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.00 Fréttir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Bláar nótur í bland
23.20 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Gómsætar minningar

„Auðvitað erum við stolt af þessum árangri hennar. Það hefur
aldrei þurft að hvetja hana til
að æfa og ég vona að hún haldi
uppteknum hætti í framtíðinni.“
Aðalheiður Böðvarsdóttir, móðir Helgu
Margrétar Þorsteinsdóttur, sem bætti
eigið Íslandsmet í sjöþraut í Tékklandi.
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eru gripirnir eftirlíking af þessum hálfkláruðu húsum.
„Mig langaði líka að gera einstakan
minjagrip, eitthvað sem væri ólíkt því sem
nú þegar er til. Eins langaði mig að gera
minjagrip sem myndi ekki enda ofan í
skúffu í framtíðinni,“ segir Arna Rut. Hún
segir súkkulaðið hafa fengið góðar viðtökur og er meðal annars hægt að nálgast það
í versluninni Kraum, 66°N, Kaffi Loka og
í Hallgrímskirkju, en eitt mótið er einmitt
af kirkjunni.
- sm

SÚKKULAÐIMINJAR Lilja Hrönn Helgadóttir

höndlar einn minjagrip Örnu Rutar.
MYND/MARÍA GUÐRÚN RÚNARSDÓTTIR

STEFÁN PÁLSSON: MENN EIGA AÐ ÞEKKJA SÍN TAKMÖRK OG SINN STAÐ

Ný ræðukeppni veldur usla

11

14

18

5

„Upprunalega hugmyndin varð til í kringum vinnu í stuttum kúrs við Listaháskólann. Þar áttum við að vinna verkefni fyrir
sælgætisverksmiðjuna Nóa Síríus. Ég
ákvað svo að halda verkefninu áfram og
notaði hugmyndina í lokaverkefnið mitt
og þróaði það töluvert og við það breyttist
konseptið og ég hætti að vinna með klisjur
og fór að vinna meira með raunveruleikann,“ segir Arna Rut Þorleifsdóttir vöruhönnuður um minjagripi sem hún hefur
hannað.
Minjagripirnir eru nokkuð óvenjulegir fyrir þær sakir að þeir eru búnir
til úr súkkulaði sem unnið er í samstarfi við Sandholt-bakaríið. Innblástur
sótti Arna Rut í sitt nánasta umhverfi
þar sem hálfkláruð hús, vinnupallar og
byggingakranar blöstu hvarvetna við og

20
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LÁRÉTT 2. dæsa, 6. samþykki, 8.
hestaskítur, 9. gubb, 11. skóli, 12.
farið með, 14. bátur, 16. tveir eins,
17. fiskur, 18. eyrir, 20. dreifa, 21.
faðmlag.
LÓÐRÉTT 1. dans, 3. snæddi, 4. alls,
5. skel, 7. ákvörðun, 10. fóstra, 13.
jarðsprunga, 15. klúryrði, 16. verkur,
19. ullarflóki.
LAUSN

„Þetta er yndislegur heimur fyrir
fólk að detta inn í og hafa áhuga
á,“ segir Bragi Páll Sigurðarson
sem ætlar að halda ræðukeppni
fyrir almenning í sumar.
Á meðal þeirra sem hafa staðfest þátttöku sína eru rapparinn Dóri DNA og Atli Bollason
úr Sprengjuhöllinni, sem eru
reyndir Morfís-menn, auk þess
sem vonir standa til að Gísli
Marteinn Baldursson, Inga Lind
Karlsdóttir, Helgi Hjörvar og Sigmar Guðmundsson taki þátt.
„Mig hefur alltaf langað til að
færa þetta skrýtna Morfís-fyrirkomulag til almennings af því
að þetta þekkist hvergi annars
staðar. Ræðukeppnir í Bandaríkjunum eru hundleiðinlegar
eftirhermur af því að fólk sé að
verja doktorsritgerðir og Junior
Chamber á Íslandi sem Morfís
er byggt á er til sjálfsstyrkingar
fyrir aumingja,“ segir Bragi Páll
og dregur ekkert undan. „Það að
hrokafullir drullusokkar séu að
skiptast á að rífast veit ég ekki til
að sé til sem keppnisform neins
staðar annars staðar. Mig hefur
alltaf langað til að koma Morfís í sjónvarp eða vekja
athygli á því þannig
að fólk geti horft
á keppnirnar því
það veit enginn
nema þeir sem
hafa farið á svona
keppnir hversu mikil
skemmtun þetta er.“
Br a g i h e ld ur fyrstu
keppnina
næst-

LÁRÉTT: 2. mása, 6. já, 8. tað, 9. æla,
11. ma, 12. fylgt, 14. kajak, 16. tt, 17.
áll, 18. aur, 20. sá, 21. knús.
LÓÐRÉTT: 1. djæf, 3. át, 4. samtals,
5. aða, 7. ályktun, 10. ala, 13. gjá, 15.
klám, 16. tak, 19. rú.

STEFÁN
PÁLSSON

Auglýsingasími

– Mest lesið

Stefán ætlar
ekki að taka
þátt í ræðukeppninni
Braga Páls.

BRAGI PÁLL SIGURÐSSON Bragi Páll ætlar að halda ræðukeppni fyrir almenning í

sumar og lofar skemmtilegum viðburði.

komandi fimmtudag í Austurbæ
í samvinnu við samtökin Frumkvæði. Eftir það verða tvær
keppnir haldnar í viku fram að
menningarnótt þar sem aðalkeppnin fer fram á Ingólfstorgi.
Stefán Pálsson, fyrrverandi
keppandi og þjálfari í Morfís,
er ekki jafnhrifinn af þessari
nýju ræðukeppni og Bragi Páll.
Hann telur að hún eigi ekkert
erindi til almennings
og sé best geymd
i n n a n ve gg ja
framhaldsskólanna.
„Ég hafði
einstaklega
gaman
af Morfís þega r
ég var sjálfur í men ntó
og hafði meira að
segja góðan pening
upp úr því þegar ég
var í háskóla að þjálfa

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Morfís-lið með ágætis árangri en
það er afar fátt í þessu pródúkti
sem á erindi út fyrir framhaldsskólana. Þetta er menntaskólaskopskyn í sinni tærustu mynd en
það er nú bara eðlilegt að framhaldsskólanemum finnist heimurinn hverfast dálítið um sjálfa
sig og skilja ekki af hverju fólk
vill ekki bara sitja og klappa,“
segir Stefán. „Þetta virkar í sínu
umhverfi. Menn voru að streða við
að sýna frá þessu og lýsa þessu í
útvarpi en það var aldrei sérstaklega gott fjölmiðlaefni.“
Stefán á ekki von á því að
margir gamlir ræðujaxlar fáist
til að taka þátt í keppninni og
sjálfur hefur hann engan áhuga
á verkefninu. „Ég reikna með
því að þetta brái af mönnum
en hins vegar breytir það því
ekki að mér þykir mjög vænt
um Morfís-keppnina og ég
ætla rétt að vona að hún haldi
áfram að lifa og dafna. En
menn eiga bara að þekkja sín
takmörk og þekkja sinn stað.“

FRÉTTIR AF FÓLKI
Gestir á tónleikum Hjaltalín á Nasa
á laugardagskvöld fengu óvæntan
bónus þegar sveitin hafði lokið sér
af. Þegar fólk var farið að tínast úr
salnum og meðlimir sveitarinnar
voru að ganga frá á sviðinu strunsaði landsliðsfyrirliðinn Hermann
Hreiðarsson upp á svið, góðglaður
mjög. Hemmi var að skemmta sér
í bænum með Heiðari Helgusyni
og fleirum sem tekið höfðu þátt í
golfmóti hans í Vestmannaeyjum
og voru flestir enn klæddir í skrautleg golfföt, Hermann þar með
talinn. Högni Egilsson, söngvari
og gítarleikari Hjaltalín, var sá
eini í bandinu sem eftir var þegar
Hemmi heimtaði að fá að taka
lagið. Hann varð því að raula með
og spila undir fremur
misheppnuðum
tilraunum fótboltakappans við að syngja
Þú komst við hjartað í
mér. Þegar Hermann
hafði fengið nóg
af söngnum stökk
hann út í sal að sið
rokkstjarna en þá
hafði fækkað svo í
áhorfendaskaranum
að enginn var til að
grípa hann.
Handboltamaðurinn Róbert
Gunnarsson gekk í það heilaga
á laugardag með unnustu sinni til
margra ára, Svölu Sigurðardóttur.
Létt og skemmtileg stemning var
yfir brúðkaupinu sem fram fór í
Fríkirkjunni. Var bryddað þar upp
á þeirri nýbreytni að fá gítarleikara
til að spila með í brúðarmarsinum
þegar þau gengu úr kirkjunni. Þótti
viðstöddum sem þeir væru komnir
inn í miðja bíómynd frá níunda
áratugnum. Veislan var svo haldin
í Rúbín í Öskjuhlíð. Gestir fengu
popp og kók þegar þeir mættu
á staðinn og fjölmargir félagar
Róberts úr handboltalandsliðinu voru á meðal gesta.
Bryndís Ásmundsdóttir
söng en senuþjófurinn var veislustjórinn Snorri Steinn
Guðjónsson
sem sagði ófáa
brandara um
líkamsþyngd
félaga síns.

freyr@frettabladid.is

Sest á skólabekk í haust

Rafmagnspottar og hitaveituskeljar

Í MIKLU ÚRVALI.
VERÐ FRÁ 198.000,-

Leikkonan Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir hyggst setjast aftur á skólabekk í haust og mun stunda nám
í stjórnmálafræði við Háskóla
Íslands. „Þetta er búið að blunda
í mér í svolítinn tíma. Ég er búin
að vera að spá í framhaldsnámi í
næstum þrjú ár en alltaf hætt við
þar til núna,“ segir Ísgerður Elfa.
Hún segist kvíða því svolítið að
hefja bóklegt nám aftur en hlakkar einnig mikið til að takast á við
háskólanámið.
„Ég hef ekki alltaf haft brennandi áhuga á stjórnmálum heldur
hefur áhuginn komið svolítið með
aldrinum. Tími minn í Kastljósinu hafði einnig mikið um það að
segja að stjórnmálafræðin varð
fyrir valinu. Stjórnmál eru líka

svo stór þáttur í daglegu lífi fólks
þannig að það er ágætt að geta
fylgst almennilega með.“ Aðspurð
segist Ísgerður ekki hafa lagt leiklistina á hilluna þrátt fyrir námið
í stjórnmálafræði né sé stefnan
tekin á þing í framtíðinni. „Mér
finnst gaman að læra og þetta
nám opnar fleiri dyr fyrir mann
í framtíðinni. Ætli ég sé ekki svolítið eins og Georg Bjarnfreðarson, mér finnst gaman að safna
háskólagráðum,“ segir Ísgerður
að lokum.
- sm

ÍSGERÐUR ELFA segist hafa fengið
aukinn áhuga á stjórnmálum eftir tíma
sinn í Kastljósi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

- hdm
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Taranto 6 manna
fjölskyld
fjölskyldutjald
með tveimur svefntjöldum.
Stórt
Stór
ó fortjald með dúk milli svefntjaldanna.
Polyester límdir saumar.

BR AU T
ÐU RL AN DS

GREN

DS BR
SU ÐU RL AN

R

SÁRS

UPPSELT

Ancona 4ra og 5 manna
braggatjald. Fortjald með dúk sem opnast á tvo vegu.
Polyester límdir saumar.

VEGU

Verð

44.990/52.990 kr.

R

Tjaldaland
Útilífs
er við hliðina á
TBR-höllinni

Como 4
C
4ra og 6 manna
fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.
Fortjald er á milli svefntjaldanna. Tveir inngangar.
Polyester límdir saumar.

Verð

29.990/39.990 kr.

Jasper 5 manna
braggatjald. Opnast á tvo vegu.
Stórt fortjald með dúk. Polyester límdir saumar.

Verð

39.990 kr.

Njóttu
sumarsins
í góðu tjaldi
Uppsett tjöld
til sýnis
alla virka daga
frá kl. 10-17.
The North Face Tadpole
2ja manna
göngutjald. Nylon með silicon húð 1.500 mm.

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 46411 05/09

Verð

47.990 kr.

Kira 3ja manna
kúlutjald með fortjaldi. Polyester límdir saumar.

Verð

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

19.990 kr.

SÍMI 545 1500

Fjall raven Akka R/S
2ja og 3ja manna
topp göngutjald með góðu fortjaldi.
Er með góða vatnsvörn og er stöðugt í vindi.
Rip stop polyester 4.000 mm.

Verð

79.990/89.990 kr.

Nevada 3ja manna
sígilt kúlutjald.
Polyester límdir saumar.

Verð

16.990 kr.

- Lifið heil

Lyfja Lágmúla
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Nýting
og niðurrif

N

ú á miðju sumri hopar jafnvel
ljótleiki kreppunnar dálítið
fyrir birtunni, næstum allt virðist fallegra í góðu veðri. Ummerki
hrunsins eru þó hvarvetna sýnileg, jafn sorglega æpandi og daglegar fréttir af atvinnuleysi og
gjaldþrotum. Enginn er ósnortinn,
nema að því er virðist þeir sem í
eigin þágu hjuggu harðast í undirstöðurnar en sýna nú ekki snefil
af eftirsjá.

UM daginn birtist lítil en athyglisverð frétt í Mogganum. Þar
segir frá bandarískri hugmynd
um að rífa hverfi í niðurníðslu
til að stemma stigu við hnignun
borga og því líkt við það þegar
visin grein er sniðin af annars lifandi tré. Í stað þess að bíða eftir
því að yfirgefnar byggingar smiti
vesöldinni út í umhverfið sé betra
að skipuleggja borgina upp á nýtt,
fjarlægja ræksnin.

SJALDAN höfum við haft meiri
þörf fyrir gagnlegt ímyndunarafl
og nú. Vissulega er hér enn ekki að
finna niðurnídd hverfi sambærileg
þeim sem kveiktu umrædda hugmynd, en kannski getum við staðfært hana og notað, því nógur er
efniviðurinn. Til dæmis fjöldinn
allur af óseldum íbúðum, hálfköruðum byggingum og verklausum
vinnuvélum. Sívaxandi atvinnuleysi. Félagslegar íbúðarblokkir.
Og skortur á fangelsisrými svo nú
þurfa brotamenn jafnvel að deila
herberginu sínu. Varðandi það
síðasta verð ég reyndar að játa að
samúð mín er dálítið upptekin, til
dæmis hjá heiðarlegu fólki á elliheimilum sem allt of lengi hefur
þurft að sætta sig við að kúldrast
síðustu æviárin með herbergisfélögum. En burtséð frá mínum
prívat skoðunum höfum við ýmis
verkefni við höndina.

Í fyrsta lagi eiga ríkisbankarnir
nú þegar fjölda auðra íbúða vítt
og breitt. Samansöfnuð vandamál
hafa tilhneigingu til að eflast fremur en leysast. Í stað þess að hrúga
þeim félagslega þurfandi saman á
fáa fátæktarstimplaða staði væri
hægt að bjóða þeim betri kosti og
nýta þannig þetta ónotaða húsnæði. Í öðu lagi eru niðurníddu
félagsíbúðarblokkirnar hvergi
betur komnar en á haugunum og til
þess höfum við nú margar margar
verklausar, en vinnufúsar hendur.
Í þriðja lagi standa efstu hæðirnar
á ljóta glerturninum í Borgartúninu auðar og eru upplagðar í nýtt
fangelsi. Glæsilegt skuldafangelsi
fyrir til dæmis þá sem komu okkur
á kaldan klakann.

Opið 07 til 01

www.lyfja.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Eru tjaldstæði
landsins
að fyllast?
Flugsæti til Evrópu, verð frá:

12.900 kr.
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða

valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Börn:

25 - 50%
2

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með
Bör
fullorðnum,
fá helmingsafslátt af
fullo
verði
verð fyrir skatta og aðrar greiðslur
á völdum áfangastöðum.

BÓKAÐU
NÚNA!

Með góðri skipulagningu og útsjónarsemi
geturðu ferðast til Evrópu á svipuðu verði
og þú gerir innanlands.
Enn eru til flugsæti á frábæru verði til sumaráfangastaða okkar í
Evrópu. Við fljúgum til 17 áfangastaða í sumar svo allir geta fundið
sér áfangastað sem freistar. Gerðu eitthvað eftirminnilegt í sumar
og skelltu þér út til Evrópu, þú átt það skilið.
Ævintýrið byrjar á www.icelandexpress.is

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 29. júní.
180. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.03
1.51

Hádegi

Sólarlag

13.31
13.16

23.58
0.37

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju

