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Elta góða veðri
ð uppi

Hjónin Sævar
Siggeirsson
og Sigríður
Arna Arnþór
sdóttir hafa
ferðast um
sama húsbíln
á
um í tuttugu
ár. SÍÐA 2

.is 512 5447

SNJÓLFUR KRISTMUNDSSON

HJÓNIN SÆVAR OG SIGRÍÐUR

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON

Leiðbeinir þeim sem
hyggja á bílferðalög

Hafa ferðast um á
húsbíl í 20 ár

Á tvífara með
skuggalega fortíð

Sérblað um útilegu

Var ekki í Ameríku um helgina

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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„Ég fullyrði

• á ferðinni

að ódýrasta

viðhaldið á

bílnum sé að

láta smyrja

Ég er vanur

hann reglulega,“

segir Snjólfur.
FRÉTTABLAÐIÐ/A

drullunni
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er í langferð
um vegakerfi
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inni á Dalvegi
landsins er
hyggilegt að
16a í Kópavogi
yfirfara
er
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„Mikilvægast
inntur eftir
bílinn. Snjólfur
helstu atriðum
sé á bílnum er að nægileg olía
Kristmundsson
sem hafa þarf
og réttur
úr plasti og
ingur í dekkjum
loftþrýstí huga.
Ég er búinnþví frýs ekki á þeim.
. Hann er
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stærð
blöð á bílnum að vera með svona
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Keppt í
Hríseyjarsundi
Benedikt Hjartarson
skorar á sjósundskappa.
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Jón Ólafsson krefur breska
ríkið um tugmilljóna bætur
Athafnamaðurinn Jón Ólafsson hefur ákveðið að stefna breska ríkinu vegna mistaka sem gerð voru í málarekstri hans gegn Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni. „Það er ekkert lengur að sækja til Hannesar,“ segir Jón.

Fyrirvara verður að setja
„Jafnvel blindum manni er núorðið ljóst að dómstólaleiðin er
ófær“, skrifar Eiríkur Bergmann.
Í DAG 12

Heldur alltaf
afmælisboð
Guðrún Magnúsdóttir, varaformaður
Fjölskylduhjálparinnar, er 85 ára í
dag.

DÓMSMÁL „Ég tók þá ákvörðun að

það væri ekki lengur þess virði að
sækja málið á Hannes Hólmstein.
Ég er búinn að vinna málið fyrir
dómstólum í Englandi sem klikka
vegna tæknilegs atriðis. Eins er
þríeykið Davíð Oddsson, Kjartan
Gunnarsson [fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins]
og Hannes liggjandi menn. Maður
sparkar ekki í liggjandi menn,“
segir Jón Ólafsson athafnamaður.
Jón hefur stefnt breska ríkinu vegna mistaka breska sendiráðsins á Íslandi í tengslum við
meiðyrðamál hans gegn Hannesi

Hólmsteini Gissurarsyni, prófessor við Háskóla Íslands, árið 2004.
Jón krefst allt að sjötíu milljóna
króna.
Jón höfðaði meiðyrðamál fyrir
breskum dómstólum árið 2004
vegna ummæla Hannesar haustið
1999 sem voru vistuð á vefsvæði
Hannesar hjá Háskóla Íslands. Þar
vændi Hannes Jón meðal annars
um að hafa efnast á glæpastarfsemi. Jón gat sýnt fram á það fyrir
dómi að hann hefði orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna skrifa Hannesar. Dómur féll sumarið 2005
þar sem Hannes var dæmdur til

að greiða Jóni tæplega tuttugu
milljónir króna að núvirði í bætur
og málskostnað. Hannes áfrýjaði
þessum dómi til yfirréttar í London, sem ógilti í desember 2006
dóm undirréttar með þeim rökum
að stefna í málinu hefði ekki verið
birt Hannesi samkvæmt íslenskum
lögum. Hannes mótmælti því jafnframt að dómurinn yrði fullnustaður hér á landi en að kröfu Jóns
gerði sýslumaðurinn í Reykjavík fjárnám fyrir dómkröfunni
í skuldabréfi sem Hannes hafði
fengið vegna sölu á húseign sinni.
Jón segir ekkert að sækja til

TÍMAMÓT 14

Jóhanna Guðrún Jónsdóttir:

Semur við
Warner-risann

Blikastelpur hefndu
Breiðablik, Valur, Stjarnan og
Fylkir komust í undanúrslit VISA-bikars
kvenna í gær.
ÍÞRÓTTIR 17
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Víða léttskýjað Í dag verður
áfram hæg breytileg átt eða
hafgola. Nokkuð bjart víðast hvar
en fremur skýjað suðvestan- og
vestanlands en þurrt að mestu.
Hlýjast í innsveitum norðan til.
VEÐUR 4

74%

HÖFUÐSTÖÐVAR MILESTONE Í GÆR Alls voru gerðar tíu húsleitir í gær á vegum embættis sérstaks saksóknara í gærdag. Um
viðamikla aðgerð var að ræða þar sem meðal annars var leitað á skrifstofum Sjóvár og Milestone auk heimila lykilstarfsmanna. Alls tóku 25 manns þátt í aðgerðunum; þeir komu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra, sérstökum saksóknara og Fjármálaeftirlitinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tíu húsleitir voru gerðar vegna meintra brota Sjóvár-Almennra í gær:

Húsleitir vegna gruns um fjársvik
LÖGREGLUMÁL Tíu húsleitir voru

Fréttablaðið

34%
Morgunblaðið

Hannesar, sem hafi selt hús sitt
„í skjóli nætur“. „Nú er ljóst að
breska ríkið er ábyrgt fyrir þessu
og þess vegna fer ég í mál til að
endurheimta sextíu til sjötíu milljónir króna sem er málskostnaður
og það sem Hannes var dæmdur
til að borga.“
Jón segir að yfirvöld ytra hafi
viðurkennt mistök sín í meðferð
málsins og málið snúist um hvort
yfirvöldum beri að borga alla upphæðina sem Jón fer fram á eða
aðeins hluta hennar. Hann er bjartsýnn á að niðurstaða fáist í málið
fyrir áramót.
- shá

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.

gerðar í gær vegna meintra brota
Sjóvár-Almennra á hegningarlögum, lögum um vátryggingastarfsemi og brot á hlutafélagalögum.
Ástæðan er lána- og fjárfestingarstarfsemi félagsins.
Gerðar voru húsleitir hjá
Milestone, eiganda móðurfélags

Sjóvár, og forsvarsmönnum þess
og Sjóvá-Almennum og fyrrum
forstjóra þess, Þór Sigfússyni. Auk
þess var gerð húsleit hjá Öskum
Capital, sem sá um umsýslu fyrir
fasteignir Sjóvár, ónefndu félagi
tengdu Milestone og Sjóvá og tölvuhýsingarfyrirtæki, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.

TÓNLIST Jóhanna Guðrún Jónsdóttir hefur gert samning við útgáfurisann Warner um dreifingu á
sólóplötunni
Butterflies and
Elvis. Platan
kemur út á
Norðurlöndunum hinn 20.
júlí og mun í
kjölfarið verða
gefin út annars
staðar í Evrópu. JÓHANNA GUÐRÚN
Skrifað var
JÓNSDÓTTIR
undir samninginn í Svíþjóð og ætla Warner menn
að fylgjast grannt með gangi mála
og hafa hug á að framlengja samninginn ef allt gengur að óskum.
„Þetta er langþráður draumur
sem er loks að verða að veruleika,“
segir Jóhanna, sem hefur verið á
ferð og flugi síðan hún kom heim
með silfrið frá Moskvu.
Jóhann hefur meðal annars sungið
á nokkrum tónleikum.
- fgg / sjá síðu 22

NÝ BÓK

Ein aðalástæða húsleitarinnar
voru fasteignafjárfestingar Sjóvár í gegnum bótasjóði félagsins, samkvæmt heimildum blaðsins. Þór segist feginn að húsleitin
hafi verið gerð og segir málið hafa
hangið yfir sér undanfarna mánuði. Hann undrast hins vegar húsleit á heimili sínu.
- vsp / sjá síðu 8

NÝTTU ÞAÐ SEM ÞÚ ÁTT
Í SKÁPUNUM OG BORÐAÐU
VEL ÁN ÞESS AÐ KOSTA
OF MIKLU TIL
www.forlagid.is

SPURNING DAGSINS

Páll Ásgeir, hvar er hægt að
sjá þig í sturtu?
„Alls staðar þar sem ég fer í sund.“
Í hinni nýútkomnu bók The Real Iceland,
sem ætluð er erlendum ferðamönnum,
bendir Páll Ásgeir Ásgeirsson lesendum
á að þeir geti hugsanlega séð Björk
Guðmundsdóttur í sturtu í Vesturbæjarlauginni.

Rússneska þingið mótmælir:

Rangt að líkja
Stalín við Hitler
RÚSSLAND, AP Rússneskir þingmenn eru afar ósáttir við ályktun
Öryggis- og samvinnustofnunar
Evrópu frá síðustu viku, þar sem
Sovétríki Stalíns og Þýskaland
Hitlers eru lögð að jöfnu.
Báðar deildir þingsins sendu
frá sér yfirlýsingu þar sem segir
að þessi samlíking sé móðgun
við minningu milljóna sovéskra
hermanna sem fórnuðu lífi sínu
til að frelsa Evrópu undan oki
fasismans.
Öryggis- og samvinnustofnunin
leggur til að 23. ágúst verði gerður
að alþjóðlegum minningardegi um
fórnarlömb stalínisma og nasisma.
Þann dag árið 1939 gerðu Hitler
og Stalín með sér samkomulag um
skiptingu Austur-Evrópu.
- gb

Fréttablaðið:

Þorkell ritar
forystugrein
Í Fréttablaðinu í dag
birtist fyrsta
forystugreinin eftir utanaðkomandi
höfund. Eins
og kynnt var
í blaði gærdagsins hafa ÞORKELL
sex höfundar SIGURLAUGSSON
bæst í hóp
þeirra sem skrifa forystugreinar á skoðanasíðu.
Þorkell Sigurlaugsson viðskiptafræðingur ríður á vaðið.
Þorkell er framkvæmdastjóri
fjármála- og þróunarsviðs
Háskólans í Reykjavík en var
framkvæmdastjóri hjá Eimskip og Burðarási fram til ársins 2004. Hann hefur skrifað
nokkrar bækur, nú síðast bókina Ný framtíðarsýn sem kom
út í maí.
- sjá síðu 12
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Tilfinningarík athöfn:

Gjaldþrot Fossvíkur:

Michael Jackson
jarðsettur í gær

Bókhaldið rak á
land eftir þrot

BANDARÍKIN, AP Michael Jackson,
einn dáðasti tónlistarmaður
seinni tíma, var borinn til grafar í kirkjugarðinum Forest Law
í Los Angeles í gær. Strax að
athöfninni lokið, sem fór fram að
hætti Votta Jehóva, hófst minningarathöfn í íþróttahöllinni
Stable Center.
Fjölmargir þekktir skemmtikraftar voru samankomnir á
minningarathöfninni til að votta
Jackson virðingu sína. Alls voru
um tuttugu þúsund aðdáendur
söngvarans í höllinni og hundruð
milljóna eru talin hafa fylgst með
minningarathöfninni í beinni
útsendingu á internetinu.
- shá

VIÐSKIPTI Mappa með bókhalds-

TÁRAFLÓÐ Margir komust við þegar Paris, ellefu ára dóttir Jacksons, minntist föður

síns með nokkrum orðum. Hún sést hér ásamt bræðrum sínum Prince Michael II til
vinstri og Prince Michael I, frændfólki og velunnurum Jacksons.
NORDICPHOTOS/AFP

gögnum frá útgerðarfélaginu
Fossvík fannst sjóblaut í brimvarnargarðinum við Breiðdalsvík
í fyrradag. Fossvík var úrskurðað gjaldþrota í apríl síðastliðnum.
Þetta kom fram á vefsíðunni
Austurglugginn.
Mappan var merkt fyrirtækinu
og innihélt hún reikninga sem stílaðir voru fyrirtækinu. Jafnframt
segir að í grennd við þann stað
sem mappan fannst sé ruslagámur sem krakkar eigi það til að tína
úr. Ekki er vitað hvernig mappan
komst upp á garðinn en reynt
verður að þurrka hana til að skoða
innihald hennar.
- bþa

Nýtt kerfi afturför í
öryggismálum á sjó
Öryggismál sjómanna eru sögð hafa færst aftur um áratugi með nýju strandveiðikerfi og að hluti þeirra sem stundi veiðarnar búi ekki yfir nægilegri
reynslu á erfiðu hafsvæði. Smábátamenn hafna því að öryggis sé ekki gætt.
TAKAST Í HENDUR Ósvaldur Knudsen,
ÖRYGGISMÁL „Þetta er einfalt. Árið

2008 var fyrsta ár í Íslandssögunni
þar sem ekkert banaslys varð á sjó
í því kerfi sem hér hefur verið við
lýði. Þetta er stór afturför í öryggismálum sjómanna,“ segir Friðrik
J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ. Nú hafa rúmlega 400
leyfi verið gefin út af Fiskistofu
til strandveiða.
Friðrik segir það hafa sýnt sig
margoft um allan heim að fyrirkomulag á fiskveiðum þar sem
um „kapphlaup um fisk“ er að
ræða hefur í för með sér að öryggisþættinum er fórnað fyrir möguleg uppgrip. „Það má búast við að
menn rói í verri veðrum en skynsamlegt er og menn freistist til að
sleppa eðlilegu viðhaldi á búnaði
um borð.“
Árni Bjarnason, formaður
Félags skipstjórnarmanna, tekur
undir sjónarmið Friðriks. „Þetta
nær ekki nokkurri átt. Ég veit
að áður en nokkur bátur hélt til
strandveiða þá var Vaktstöð siglinga hlaðin störfum. Hvað svo
þegar bætast við 400 bátar?“
Árni segir það gefa auga leið að
þeir sem nú rói til fiskjar undir
merkjum nýs strandveiðikerfis
hafi ekki allir þá reynslu sem til
þurfi. „Við búum á einu erfiðasta
hafsvæði í heimi og það er öfugsnúið að eini vaxtarbroddurinn sé
í smábátaútgerð.“
Árni minnir á skerta björgunargetu hjá þyrlusveit Landhelgisgæslunnar og að lítill tími sé yfirleitt til stefnu þegar óhöpp verði
hjá smábátasjómönnum, oft langt
frá landi.
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
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talsmaður hópsins, og Álfheiður Ingadóttir, formaður viðskiptanefndar, takast
í hendur við Austurvöll í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Starfsmenn á Austurvelli:

Ætla að bíða og
sjá hvað setur
ATVINNA Rúmlega 30 starfsmenn

Á VEIÐUM Fiskistofa hefur gefið út rúmlega 400 leyfi til strandveiða, sem eykur álag

eftirlitsaðila.

„Við búum á einu erfiðasta hafsvæði í heimi og
það er öfugsnúið að eini vaxtabroddurinn sé í smábátaútgerð.“
ÁRNI BJARNASON
FORMAÐUR FÉLAGS SKIPSTJÓRNARMANNA.

Félags smábátaeigenda, tekur ekki
undir það sjónarmið að öryggi sjómanna hafi verið fórnað með nýju
kerfi. Hann minnir á að allir sem
fari á sjó undir merkjum nýs kerfis
þurfi að uppfylla ströng skilyrði. „Í
ljósi þess met ég það svo að menn
séu öruggir, þó að menn verði nú
sem áður að vera varkárir og bera
virðingu fyrir náttúruöflunum.“
Hann segir að í stórum hópi búi

FRÉTTABLAÐIÐ/KJK

sjómenn yfir misjafnlega mikilli
reynslu en allir geri sér grein fyrir
því hvað það þýði að sækja sjóinn
við Ísland. „Það eru þó vissulega
mikil viðbrigði að skyndilega bætast við yfir 400 bátar til viðbótar á
miðin.“ Örn, eins og aðrir forsvarsmenn sjómanna, gagnrýnir harðlega skerðingu á fjárveitingum til
Gæslunnar.
Ásgrímur L. Ásgrímsson, yfirmaður Vaktstöðvar siglinga, segir
Landhelgisgæsluna hafa átt gott
samstarf við strandveiðimenn.
Þeir leggi sig fram um að uppfylla
öll öryggisskilyrði. Hann segir þó
að annríki hjá Vaktstöð siglinga sé
mikið en starfsmenn ráði vel við
það. Á áttunda hundrað báta eru nú
á sjó við Ísland að staðaldri.
svavar@frettabladid.is

SPRON voru fyrir utan fundarstað viðskiptanefndar við Austurvöll í gær til að ná tali af nefndarmönnum vegna vangoldinna
launa.
„Þetta gekk ágætlega. Við
hittum meðal annars Álfheiði
Ingadóttur, formann viðskiptanefndar, og hún lofaði að það yrði
fenginn botn í þetta mál í síðasta
lagi í dag,“ segir Ósvaldur Knudsen, talsmaður starfsmanna
SPRON.
Ósvaldur segir hópinn ætla að
bíða og sjá hvað setur varðandi
þessi loforð og þau vænta þess að
fá svör frá viðskiptanefnd sem
fyrst. Slitastjórn hefur sagt að
ekki sé hægt að greiða út laun
nema með lagabreytingum. - vsp

SJÁVARÚTVEGSMÁL
Góð ufsaveiði
Togarar HB Granda hafa að undanförnu fengið mjög góðan ufsaafla og
hafa mikil umskipti orðið í ufsaveiðunum til hins betra á síðustu vikum
eftir frekar dapra veiði framan af
árinu. Frá þessu er greint á heimasíðu
fyrirtækisins.

Talsmaður Björgólfsfeðga tjáir sig ekki um fjárhagslega stöðu Björgólfs Thors:

Tjá sig ekki um niðurfellingu
VIÐSKIPTI Talsmaður Björgólfsfeðga, Ásgeir Friðgeirs-

son, vill ekki tjá sig um hvort tilboð Björgólfs Guðmundssonar og Björgólfs Thors Björgólfssonar um
niðurfellingu á skuld þeirra við Nýja Kaupþing sýni
að hinn síðarnefndi sé ekki borgunarmaður fyrir
skuld sinni við Nýja Kaupþing.
Eins og Fréttablaðið greindi frá í gær hafa Björgólfsfeðgar gert Nýja Kaupþingi tilboð um að greiða
um helming af sex milljarða króna skuld þeirra við
bankann. Skuldin er tilkomin vegna kaupa á hlut ríkisins í Landsbankanum árið 2002.
Björgólfur Guðmundsson gaf upplýsingar um stöðu
eigna sinna og skuldbindinga við Landsbankann í
maí. Þar kom fram að persónulegar ábyrgðir hans hjá
Landsbankanum námu þá um 58 milljörðum króna
og eignir fyrirtækja hans höfðu rýrnað um 116 til
128 milljarða króna frá ársbyrjun 2008. Eignir hans
á móti skuld við bankann voru þá metnar á um tólf
milljarða.
Krafa Kaupþings á hendur Samson í kröfulýsingu er
tæpir sex milljarðar króna. Heildarkröfur í þrotabúið
nema um 112 milljörðum króna. Lánardrottnar voru
auk Kaupþings Landsbankinn, Straumur og Glitnir,
auk þýsku bankanna Commerzbank og Standard.

SAMSON-HÓPURINN Auk Björgólfsfeðga var Magnús Þorsteinsson kaupandi að stórum hluta í Landsbankanum. Magnús er
gjaldþrota.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

Helgi Birgisson, skiptastjóri þrotabúsins, segir að
líkur á því að kröfuhafar endurheimti fjármuni sína
þær sömu og fyrst eftir gjaldþrot eignarhaldsfélagsins. Féð sé að stórum hluta tapað.
- shá
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

127

127,6

Sterlingspund

205,51

206,51

Evra

177,45

178,45

Dönsk króna

23,827

23,967

Norsk króna

19,588

19,704

Sænsk króna

16,222

16,318

Japanskt jen

1,3324

1,3402

SDR

196,03

197,19

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,5189
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Reykjavíkurborg semur:

Í takt við stöðugleikasáttmála
KJARAMÁL Starfsmannafélag

Reykjavíkurborgar og stéttarfélagið Efling skrifuðu á mánudagskvöldið undir breytingar og
framlengingu á kjarasamningum
við Reykjavíkurborg.
Samkomulagið gildir til 30.
nóvember á næsta ári. Í því
er kveðið á um að lægstu laun
hækki tvívegis um 6.750 krónur,
1. júlí og 1. nóvember á þessu ári,
en einnig um 6.500 krónur 1. júní
á næsta ári. Önnur laun hækka
hlutfallslega minna eftir því sem
þau eru hærri, en laun umfram
225 þúsund hækka ekkert. Meðlimir stéttarfélaganna munu
kjósa um samkomulagið á næstunni og verður niðurstaðan ljós
14. ágúst.
- þeb

Forseti Íslands í Litháen:

Fundaði með
forseta Litháens
LITHÁEN Forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson, fundaði í gær
með núverandi og verðandi forseta Litháens.
Á fundum sínum ræddi forsetinn meðal annars hugsanlega
aðild Íslands
að Evrópusambandinu, tengsl
Eystrasaltsríkjanna og Norðurlandanna, og
áhrif kreppunnar og viðbrögð
DALIA
við henni. Dalia
GRYBAUSKAITË
Grybauskaitë,
nýkjörinn forseti Litháens, þekkti
vel til íslenskra hagsmuna að
sögn forsetaembættisins, en hún
hefur áratuga reynslu af forystustörfum innan Evrópusambandsins. Þá þáði Valdas Adamkus, forseti landsins, boð forsetans um
að koma í heimsókn til Íslands og
flytja opinberan fyrirlestur. - þeb
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Eva Joly segir í viðtali við þýska útvarpsstöð rannsókn bankahrunsins tímafreka:

Útlendar konur í sjálfheldu:

Ákærur eftir tvö til þrjú ár

Neyðarkall sent
úr Köldukvísl

BANKAHRUNIÐ Eva Joly, ráðgjafi
sérstaks saksóknara hér á landi,
segir ómögulegt að geta sér til um
hve langan tíma rannsóknirnar í
tengslum við bankahrunið í haust
muni taka. Það fari eftir því hve
mikil aðstoð fáist frá öðrum löndum og hve ítarlegar rannsóknirnar
verði.
„En ég tel nokkuð víst að við
getum verið komin með nokkur mál tilbúin til dómsmeðferðar
eftir tvö til þrjú ár. Ef ég miða við
Elf-málið þá gætum við þurft allt
upp í sjö ár.“
Þetta segir hún í viðtali við
þýsku útvarpsstöðina Deutsche
Welle. Þar ítrekar hún að íslenska

fræknum sigri í starfi sínu sem
rannsóknardómari við að koma
stórtækum fjársvikurum undir
lás og slá.
Í viðtalinu er hún einnig spurð
hvað henni finnist um viðbrögð
Evrópuríkja við fjármálahruninu
á Íslandi.
„Ísland hefur fengið mjög harða
meðferð,“ segir hún þar. „Ég tel
þetta hafa verið evrópskt mál.
Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu og það var sameiginlegt bankakerfi okkar sem átti
hlut að máli, sameiginlegt eftirlitskerfi. Ég tel að við hefðum getað
leitað evrópskrar lausnar fyrir
Ísland.“
- gb

EVA JOLY Segir að Ísland hafi fengið

harkalega meðferð hjá Evrópuríkjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

rannsóknin sé miklu viðameiri
en Elf-málið franska, þar sem
hún náði fyrir nokkrum árum

ÖRYGGISMÁL Tvær erlendar konur

sem eru hér á ferðalagi sendu í
gær frá sér neyðarkall í gegnum
svokallaða „spot“ neyðarþjónustu
í Bandaríkjunum. Boðin komu frá
Hágönguhrauni sunnan Köldukvíslar þegar klukkuna vantaði
tuttugu mínútur í tvö í gær.
„Björgunarsveitarbifreið í
hálendiseftirliti kom að konunum
þegar þyrlan var við það að fara
í loftið klukkan 15.44. Voru konurnar fastar á eyri í Köldukvísl.
Voru þær ómeiddar en treystu sér
ekki út í ána og höfðu sett niður
tjald á staðnum,“ segir í tilkynningu frá Landsbjörgu. Konurnar
eru báðar 32 ára gamlar.
- gar

Aspir í borgarlandi:

Átta ára fangelsi fyrir
fordæmalaust ofbeldi

Hafa af fólki
síðdegissólina
SKIPULAGSMÁL Íbúar húss eins í

Berjarima verða áfram að sætta
sig við að tvær aspir sem standa
í landi borgarinnar skyggi áfram
á sólina í garði þeirra. „Eins og
staðan er í dag skyggja þær á
mjög stóran part af garði okkar
eftir klukkan 16 á daginn sem
annars væri mjög sólríkur á
góðviðrisdögum,“ segja íbúarnir í bréfi þar sem þau óska eftir
því að aspirnar verði fjarlægðar. Skipulagsstjóri segir að sérstaklega sé gert ráð fyrir öspunum í deiliskipulagi og í hönnun
svæðisins og því ekki hægt að
fjarlægja þau. Hins vegar eigi
að gera tillögu sem feli í sér
umfangsminni gróður.
- gar

Karlmaður var dæmdur fyrir að níðast á sambýliskonu sinni í áraraðir. Maðurinn lét meðal annars ókunnuga karlmenn hópnauðga konunni og myndaði það.
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-

ur dæmdi í gær karlmann á fertugsaldri í átta ára óskilorðsbundið fangelsi fyrir hrottafengið og
langvarandi ofbeldi gegn þáverandi sambýliskonu sinni. Maðurinn neyddi konuna meðal annars
til að hafa kynmök við ellefu karlmenn sem hún ekki þekkti.
Í niðurstöðu dómsins segir að
brot mannsins eigi sér enga hliðstæðu í íslenskri réttarframkvæmd og að maðurinn eigi sér
engar málsbætur.
Maðurinn neitaði sök en var sakfelldur fyrir alla ákæruliði. Honum
var jafnframt gert að greiða konunni 3,8 milljónir króna í bætur.
Maðurinn var dæmdur fyrir að
hafa fimm sinnum á tímabilinu
frá október 2006 fram í desember
2007 ráðist að þáverandi sambýliskonu sinni með ofbeldi. Árásirnar
áttu sér stað á heimilum þeirra í
Danmörku og í Reykjavík.
Hann var meðal annars sakfelldur fyrir að hafa ítrekað á löngu
tímabili slegið konuna flötum lófa
í höfuðið og krepptum hnefum
um allan líkamann, í einhverjum
tilvikum sparkað í hana og hent
henni á rúm og barið hana þar.
Grófasta líkamsárásin átti sér
stað aðfaranótt 23. september
2007 á heimili þeirra í Reykjavík.
Þá sló maðurinn konuna í ómegin,
lagði hana á sturtubotn og sprautaði á hana köldu vatni, hrinti henni
síðan á gólfið á gangi íbúðarinnar
og margsparkaði í höfuð hennar
og líkama. Við þetta hlaut konan
meðal annars rof á hljóðhimnu
og rifbeinsbrotnaði. Þá sagði í
ákæru að konan hefði orðið fyrir
stórfelldu heilsutjóni af völdum
ofbeldis mannsins.

Fjöldamorðinginn í Gaffney:

Engin skýring á
voðaverkunum
BANDARÍKIN, AP Íbúum í smábænum Gaffney í Suður-Karólínu
létti mjög þegar lögreglu tókst
á mánudag að
fella fjöldamorðingjann,
sem hafði hrellt
bæjarfélagið
dögum saman
með fimm
morðum af
handahófi.
Eftir stendPATRICK TRACY
ur þó ósvöruð
BURRIS
spurning um
orsakir þess að maðurinn framdi
voðaverkin.
„Hann var óútreiknanlegur.
Hann var ógnvekjandi. Hann var
undarlegur,“ sagði Neil Dolan
lögreglumaður.
Fullsannað þykir að Patrick
Burris, 41 árs fyrrverandi fangi,
hafi verið þarna að verki. Hann
var látinn laus úr fangelsi í apríl
eftir nærri átta ára dvöl þar. - gb

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR Maðurinn misþyrmdi konunni ítrekað allan þann

tíma sem þau bjuggu saman.

MÁTTI UMGANGAST KONUNA
Mál mannsins komst í fréttir síðastliðið sumar þegar dómstólar höfnuðu kröfu konunnar um nálgunarbann á hendur honum. Hann hafði
áður sætt nálgunarbanni, sem var

síðan fellt úr gildi. Nokkur umræða
fór fram í kjölfarið um nálgunarbann
og lýsti lögreglan þeirri skoðun að
færa ætti úrskurðarvald um bannið
frá dómstólum til lögreglu.

ótta við barsmíðarnar tók hún þátt
í kynlífsathöfnum með fjölmörgum mönnum sem hún ekki þekkti
og var háttsemi ákærða einkar
ófyrirleitin,“ segir í dómnum.
Þá var maðurinn fundinn sekur
um að hafa ráðist hrottalega á
föður sinn og hótað honum lífláti.
Búist er við að málinu verði
áfrýjað til Hæstaréttar og krafist
frávísunar á þeim grundvelli að
ríkissaksóknari og settur saksóknari í málinu séu tengdir starfsmönnum kynferðisbrotadeildar
lögreglunnar.
stigur@frettabladid.is

Maðurinn var jafnframt dæmdur fyrir að hafa neytt konuna „með
hótunum og annars konar ólögmætri nauðung“ til kynmaka með
ókunnugum mönnum, stundum
fleiri en einum í einu, á árunum
frá 2006 til 2008. Maðurinn ýmist
ljósmyndaði kynmökin eða tók
þau upp á myndbönd og var iðulega þátttakandi í þeim. Alls var
um fimmtán skipti að ræða með
ellefu mönnum, utan ákærða.
„Braut ákærði markvisst niður
mótstöðuafl sambýliskonu sinnar
og gerði hana sér undirgefna. Af

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

– 08-0528
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Veðurfréttamaður
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VÍÐA BJART Frekar
létt er yﬁr landinu
þessa dagana,
brakandi blíða
framundan í ﬂestum landshlutum.
Það verður hægviðri og hlýtt næstu
daga og að mestu
úrkomulaust. Sólin
ætti að láta sjá
sig í dag, síst þó
á suðvesturhorni
landsins.
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Alicante
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Bassel
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Berlín
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Billund
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Eindhoven
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Frankfurt

17°

Friedrichshafen
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Gautaborg
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Kaupmannahöfn
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Las Palmas
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London
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París

18 San Francisco
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Stokkhólmur
Á MORGUN
Hæg breytileg átt
eða hafgola.

13

14

FÖSTUDAGUR
Hægviðri um
allt land.
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Lýkur
í dag!
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SÍÐASTI DAGUR

TAX FREE AF ÖLLU
FÚAVÖRÐU TIMBRI
FYRIR SÓLPALLINN

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.
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KJÖRKASSINN

Þekkir þú einhvern sem hefur
orðið gjaldþrota í kreppunni?
Já

39,9%
60,1%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga Björgólfsfeðgar að fá
niðurfellingu á skuld hjá Kaupþingi?
Segðu skoðun þína á visir.is
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Mikil reiði og ótti í Xinjiang-héraði þar sem Úígúrar og Han-Kínverjar berjast:

Barði konu fyrir framan börn:

Æstir hópar æða um götur

Fékk fjögurra
mánaða dóm

KÍNA, AP Óöldin í Xinjiang-héraði
síðustu daga hefur kostað hátt á
annað hundrað manns lífið, hið
minnsta. Hundruð manna eru særð
og meira en 1.400 hafa verið handteknir.
Í gær fóru Han-Kínverjar saman
í hópum um götur Urumqi, höfuðborgar héraðsins, leituðu uppi Úígúra og börðu til óbóta. Reiði þeirra
var mikil vegna árása Úígúra á
Han-Kínverja undanfarna daga.
Óeirðalögregla og hersveitir
höfðu lokað heilu hverfunum, þar
sem Úígúrar búa, og vörnuðu HanKínverjum inngöngu.
Spenna í borginni er mikil og
fólk hafði barefli við höndina til

að verjast. Sumir Han-Kínverjar
keyptu í stórum stíl vatn á flöskum
af ótta við að Úígúrar tækju upp á
því að eitra drykkjarvatnið.
Úígúrar hafa búið í héraðinu
öldum saman og vilja sumir þeirra
segja skilið við Kína og stofna sjálfstætt ríki. Han-Kínverjar eru yfirgnæfandi meirihluti íbúa í Kína og
hafa smám saman aukið ítök sín í
Xinjiang, við lítinn fögnuð heimamanna. Um miðja síðustu öld nutu
Úígúrar sjálfstæðis um stutt skeið,
en hafa síðustu áratugi orðið æ
ósáttari við hlutskipti sitt í Kína.
Upp úr sauð um síðustu helgi
þegar Úígúrar efndu til fjöldamótmæla í höfuðborginni.
- gb

VOPNAÐIR SKÓFLUM OG KYLFUM HanKínverjar fóru mikinn í Urumqi í gær,
vopnaðir bareflum og í hefndarhug.
NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Maður sem gekk í
skrokk á barnsmóður sinni fyrir
framan þrjú ung börn þeirra var
í gær dæmdur til fjögurra mánaða fangelsisvistar í Héraðsdómi
Suðurlands. Manninum var einnig gert að greiða konunni 300
þúsund krónur í skaðabætur, auk
410 þúsunda króna í málskostnað.
Maðurinn játaði að hafa brotist inn á heimili konunnar í Vestmannaeyjum í desember í fyrra.
Þar veittist hann að konunni,
greip um háls hennar og herti
að, auk þess að hóta henni lífláti.
Hann var einnig sakfelldur fyrir
að hafa ráðist á lögreglumenn og
hótað þeim ítrekað lífláti.
- bj

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA –09-1097

Harmar tortryggnina
fyrir alla sem

loksin
fáanlegs
ir
aftur!
fitumin
grillsó nsta
san

Forstjóri Magma Energy segir óheppilegt að hafa ekki getað rætt opinskátt um
áform sín til þessa. Skoðanir hans í umhverfismálum ríma vel við nýtingu jarðvarma, en hann hefur þó ekki sérstaka skoðun á því í hvað orkan er notuð.

!

ORKUMÁL Ross Beaty, forstjóri

góðir með grillmatnum
– Tilbúnir til notkunar! Þarf í mesta lagi að setja þá í skál.

www.gottimatinn.is

TÖFRASTUNDIR
VISA Í SUMAR

NOTAÐU
FREKAR VISA

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ Á HVERJUM DEGI!

100 stórglæsilegir ferðavinningar
að verðmæti yﬁr 4.000.000 kr.

Magma Energy, fyrirtækisins sem
hefur hug á að kaupa stóran hlut í
HS Orku, harmar að deilur og tortryggni hafi sprottið upp á Íslandi
vegna fyrirhugaðra viðskipta.
„Það er óheppilegt, og orsakast
að miklu leyti af því að við höfum
ekki getað rætt málið á eðlilegan
hátt þannig að viðskiptin séu frágengin, þau kynnt og síðan rætt
um þau opinskátt. Þetta kom fólki
í opna skjöldu vegna þess að það
var rætt um málið í bæjarstjórn
[Reykjanesbæjar] og það er miður,“
segir Beaty.
Fram hefur komið að Magma
Energy hyggst kaupa 10,8 prósenta
hlut í HS Orku af Geysi Green
Energy (GGE) og hefur jafnframt
áhuga á hlutum Reykjanesbæjar og
Orkuveitu Reykjavíkur í félaginu.
Ef það gengur eftir mun Magma
Energy og GGE eiga nær allt hlutafé í félaginu.
Magma Energy er kanadískt
orkufyrirtæki sem var stofnað
fyrir rúmu ári og var skráð á markað á mánudag. Fyrir skömmu fór
fram hundrað milljóna dala hlutafjárútboð til almennings í félaginu, hið fyrsta í Kanada í tæpt ár.
Beaty segir að umframeftirspurn
hafi verið eftir bréfum í félaginu.
Meðal hluthafa er félag í eigu Bills
Gates, stofnanda Microsoft.
„Það eru mjög góð skilaboð inni
á markaði, og einkum jarðvarmamarkaði, að fjárfestar skuli vera
tilbúnir að verja fjármagni af
þessu tagi í svona ungan iðnað,“
segir Beaty. Eftir því sem Beaty
kemst næst er enginn Íslendingur á meðal hluthafa, en þeir eru á
þriðja þúsund.
Beaty hefur komið þrisvar
til Íslands á árinu til að undirbúa jarðveginn og hefur að eigin
sögn fundað með fjölda ráðamanna, sveitarstjórnarmanna og

JARÐVARMI Hitaveitu Suðurnesja var skipt upp í HS Orku, sem sér um framleiðsluna, og HS Veitur, sem sér um almenningsþjónustu, um síðustu áramót.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STÓRHUGA JARÐFRÆÐINGUR
Kaupsýslumaðurinn Ross
Beaty er jarðfræðingur að
mennt og hefur síðustu ár
verið einn umsvifamesti
framleiðandi silfurs í heiminum. Hann fór út í þann
bransa árið 1994. „Metnaður
minn stóð til að byggja upp
stærsta silfurnámufyrirtæki
veraldar og það tókst mér árið
2007,“ segir Beaty, sem seldi þá

fulltrúa orkufyrirtækja. Meðal
þeirra sem hann hefur fundað með er Össur Skarphéðinsson
utanríkisráðherra.
Beaty segist hrifinn af jarðvarmanýtingu vegna þess að hún
samræmist vel sjónarmiðum hans
um umhverfismál. Þrátt fyrir það
segist hann ekki hafa neina sérstaka skoðun á því í hvað jarðvarminn sem hann virkjar er

fyrirtækið.
Síðan hefur Beaty átt
nokkur koparvinnslufyrirtæki sem hann seldi í
ársbyrjun 2008. Frá því að
Magma Energy var stofnað
í fyrra hefur það keypt 21
jarðhitaverkefni í fimm
löndum og stefnir á að
verða í fremstu röð slíkra fyrirtækja
í heiminum.

notaður. „Ekki sérstaklega, nei. Ef
það er eftirspurn eftir orku á annað
borð er alltaf betra að svara henni
með hreinni orku eins og jarðvarma
en óhreinni orku á borð við kol.“
Ein helsta ástæða þess að Beaty
beinir sjónum að Íslandi er þekking þjóðarinnar á geiranum. Hann
segist vilja freista þess að flytja þá
sérfræðiþekkingu með sér úr landi.
stigur@frettabladid.is

Starfsmenn Alþingis eiga erfiðara með að taka sumarfrí vegna sumarþingsins:

Starfsmennirnir kvarta ekki
ATVINNA Starfsmenn Alþingis hafa ekki getað fengið

sumarleyfi jafnauðveldlega og áður vegna sumarþingsins. „Einhverjir voru vissulega búnir að skipuleggja sín frí og þurfa að breyta því en við reynum
að leysa það,“ segir Karl M. Kristjánsson, rekstrarstjóri Alþingis.
Karl vonast til að hægt sé að fá starfsmenn til að
taka sem allra minnst frí nú um hásumarið. Venjulega hafi Alþingi getað boðið fólki að taka frí um
hásumar en það sé öðruvísi núna. Hann segir fólk
hins vegar ekki kvarta. Starfsmenn geri sér ljóst að
óvenjuleg staða sé uppi.
Auðveldara er til dæmis fyrir starfsmenn í bókhalds- og fjármáladeild að taka sér sumarleyfi á
meðan starfsfólk á nefndarsviði á erfiðara með að
fá sumarleyfi, að sögn Karls. Alþingi ræður sér
ekki sumarafleysingafólk til að taka við störfum á
meðan starfsmenn taka sér sumarleyfi. Starfsmenn
séu hins vegar duglegir að færa til verkefni, að sögn
Karls.
Yfir 100 manns vinna hjá Alþingi. Ekki er ljóst
hvenær þingi verður frestað en haustþing hefst 1.
september. „Þegar starfsfólk hefur lokið verkefnum
eftir að þingi lýkur, þá reynum við að koma fólki í

ALÞINGI Yfir 100 starfsmenn starfa hjá Alþingi og ekki er ljóst
hvenær þingi verður frestað.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sín lögbundnu og nauðsynlegu frí áður en það byrjar að undirbúa þinghaldið aftur,“ segir Karl.
- vsp
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Húsleitir hjá Sjóvá og tengdum aðilum

KARL WERNERSSON Annar

Heimili Þórs Sigfússonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

aðaleigenda
og stjórnarformaður
Milestone.
Húsleit var gerð
á heimili Karls.

STEINGRÍMUR
WERNERSSON Annar

GÖGN GERÐ UPPTÆK Starfsmenn embættis sérstaks saksóknara gerðu húsleitir á

tíu stöðum í gær.

aðaleigenda og
stjórnarmaður í
Milestone. Ekki
var gerð húsleit
á heimili Steingríms.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Persónur og
leikendur

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Húsleit hjá Sjóvá:

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Höfuðstöðvar
Milestone.

Heimili Karls Emils Wernerssonar.

Höfuðstöðvar Sjóvár við
Kringluna.

Grunur um misferli í Sjóvá
Gerðar voru húsleitir hjá Milestone og Sjóvá og lykilstarfsmönnum í gær. Fasteignafjárfestingar Sjóvár eru
meðal annars til skoðunar. Húsleit var gerð hjá Öskum Capital sem annaðist umsýslu fyrir fasteignir Sjóvár.
andi forstjóri
Sjóvár. Húsleit
var gerð á
heimili Þórs.

GUÐMUNDUR ÓLASON

Forstjóri
Milestone.
Húsleit var
gerð á heimili
Guðmundar.

JÓHANNES
SIGURÐSSON

Aðstoðarforstjóri
Milestone.
Húsleit var
gerð á heimili
Jóhannesar.

BENEDIKT
ÁRNASON

Forstjóri Aska
Capital. Ekki var
gerð húsleit á
heimili Benedikts.

TRYGGVI ÞÓR
HERBERTSSON

Alþingismaður
og forstjóri
Aska Capital
fram í júlí
2008. Ekki var
gerð húsleit á
heimili Tryggva.

Gerðar voru tíu húsleitir vegna
fjárfestinga og lánastarfsemi
vátryggingafélagsins SjóvárAlmennra trygginga hf. í gær. Leitað var á skrifstofu Milestone, sem
er eigandi sænska fyrirtækisins
Moderna sem Sjóvá heyrir undir.
Einnig hjá Öskum Capital, SjóváAlmennum og félagi sem tengist
Sjóvá og Milestone, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.
Húsleitirnar voru gerðar af
embætti sérstaks saksóknara og
fékk embættið liðsstyrk frá efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og starfsmönnum
Fjármálaeftirlitsins. Hófust þær
um klukkan tíu í gærmorgun og
var unnið fram á kvöld í Milestone
og Sjóvá.
Þór Sigfússon, fyrrverandi forstjóri Sjóvár, og Guðmundur Ólason, forstjóri Milestone, staðfestu

við Fréttablaðið að framkvæmdar hefðu verið húsleitir á heimilum þeirra. Vegna starfa Þórs
sem stjórnarformanns Samtaka
atvinnulífsins var gerð húsleit í
höfuðstöðvum samtakanna.
Einnig voru gerðar húsleitir hjá
Jóhannesi Sigurðssyni, aðstoðarforstjóra Milestone, og Karli
Wernerssyni, eiganda Milestone,
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Ekki var gerð húsleit hjá
Steingrími Wernerssyni, annars
eiganda Milestone.
Upphaflega voru framkvæmdar sjö húsleitir samtímis og síðar
leitað á tveimur öðrum stöðum.
Vegna vísbendinga úr öðrum húsleitum þurfti að leita á skrifstofu
ónefnds tölvuhýsingarfyrirtækis, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Ástæðan fyrir húsleitunum er
grunur um meint brot á lögum um

hlutafélög og lögum um vátryggingastarfsemi auk brota á auðgunarbrotakafla hegningarlaga í
tengslum við ráðstafanir á fjármunum Sjóvár.
Ein aðalástæða húsleitanna er,
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins, fasteignafjárfestingar Sjóvár
úr bótasjóði félagsins. Fjárfest var
meðal annars í skrifstofubyggingum í Belgíu og París og höfuðstöðum bæverska landsbankans
í Þýskalandi en í lögum um bótasjóði er leyfilegt að fjárfesta allt að
fjörutíu prósent þeirra í fasteignum á EES svæðinu. Askar Capital
hafði umsýslu fyrir fasteignirnar
og er talið líkleg skýring á húsleit
sem var gerð hjá félaginu, að sögn
Tryggva Þórs Herbertssonar, fyrrverandi forstjóra Aska Capital.
Til að halda utan um fasteignir þarf til dæmis að sjá til þess að
leiga sé greidd og byggingunum

haldið við. Askar hafi annast það
fyrir Sjóvá, að sögn Tryggva.
Hann segir Sjóvá og Aska hafa
verið undir ströngu eftirliti Fjármálaeftirlitsins (FME). „Sjóvá
þurfti alltaf að skila skýrslu til
FME um nákvæmlega í hverju var
fjárfest,“ segir Tryggvi.
Ekki er búið að boða neinn í
yfirheyrslur, að sögn Ólafs Þórs
Haukssonar, sérstaks saksóknara. Hann segir aðgerðirnar hafa
gengið vel fyrir sig og flestir hafi
verið samstarfsfúsir. „Menn eru
hins vegar eðlilega oft slegnir út
af laginu í svona aðgerðum, en
það er líka markmið þeirra,“ segir
Ólafur.
Ekki náðist í Karl Wernersson
vegna málsins þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Jóhannes Sigurðsson,
aðstoðarforstjóri Milestone, vildi
ekki tjá sig um málið.
vidirp@frettabladid.is

Þór Sigfússon:

Forstjóri Aska Capital:

Margrét Pála Ólafsdóttir:

Þetta hefur hangið
yfir mér í mánuði

Veit ekki hvað
um er að ræða

Fjárfestingar ekki
gerðar í hennar tíð

„Það er eðlilegt og gott að þessi athugun fór
fram svo það komi á daginn ef einhvers staðar hafi lög verið brotin,“ segir Þór Sigfússon,
fyrrverandi forstjóri Sjóvár, um húsleitina
á heimili hans. Tvær tölvur voru teknar við
húsleitina.
Þór segir að þetta hafi hangið yfir sér svo
mánuðum skipti þar sem búið sé að tala um
fjárfestingar Sjóvá mikið í fjölmiðlum undanfarið. „Þetta er búinn að vera óþægilegur
tími. Ég bjóst hins vegar aldrei við að húsleit
yrði gerð heima hjá mér. Frekar að ég yrði
kallaður til viðtals,“ segir Þór.
Þór segist hafa starfað af heiðarleika hjá
Sjóvá; fjárfestingar hafi ekki verið á hans
sviði heldur verkefni sem snúa að vátryggingarstarfsemi.
- vsp

„Það komu bara nokkrir menn frá sérstökum saksóknara og tjáðu okkur að í gangi
væri rannsókn á Sjóvá og vildu fá að skoða
þau gögn sem við höfum undir höndum og
tengjast þeim fjárfestingum sem Sjóvá
hefur farið út í,“ segir Benedikt Árnason,
forstjóri Aska Capital, þar sem húsleit var
gerð í gær.
„Við höfum stýrt nokkrum verkefnum
sem Sjóvá hefur fjárfest í. Einkanlega eru
það erlendar fasteignir sem við höfum séð
um fyrir Sjóvár hönd en við komum ekki að
þeim sem eignaraðili,“ segir Benedikt, sem
aðspurður aftekur að Askar hafi aðstoðað
við hugsanleg fjársvik. „Alls ekki. Ég veit
ekki hvað um er að ræða.“

„Þann tíma sem ég sat í
stjórninni var reksturinn
í mjög góðu lagi,“ segir
Margrét Pála Ólafsdóttir,
stjórnarmaður hjá Sjóvá
frá mars 2008 til mars
2009. Hún segir engar
fjárfestingar hafa verið
gerðar á meðan hún hafi
setið í stjórn.
„Þær höfðu verið gerðar áður en allt
hrundi og þá var eignasafnið í góðu lagi,“
segir Margrét. Ekkert hafi orkað tvímælis
í stjórninni og skynjun hennar á félaginu
hafi verið að þarna væri traustur og góður
starfshópur undir góðri forystu.

Tilboðsvika

Kaffivél
Tilboðsverð:
7.900 kr. stgr.

- gar

Hraðsuðukanna
Tilboðsverð:
3.900 kr. stgr.

Fullt verð:
9.900 kr. stgr.

Fullt verð:
4.900 kr. stgr.

- vsp

Hvítur rafmagnshandklæðaofn
Tilboðsverð:
33.500 kr. stgr.

ATA R N A

ÞÓR SIGFÚSSON Fyrrver-

Fullt verð:
55.000 kr. stgr.

Stórglæsileg tilboð í verslun okkar.
Fjöldi tilboða á smátækjum,
ljósum og símtækjum
aðeins þessa vikuna.

15% afsláttur

Umboðsmenn um land allt.

Láttu sjá þig og
gerðu góð kaup.
Öll tilboð gilda til og með 10. júlí 2009
eða á meðan birgðir endast.

af öllum rafmagnsþilofnum
Kaffikvörn
Tilboðsverð:
4.700 kr. stgr.
Fullt verð:
5.900 kr. stgr.

Blandari
Tilboðsverð: 8.700 kr. stgr.
Fullt verð: 10.900 kr. stgr.

Hvítur rafmagnshandklæðaofn
Tilboðsverð:
14.900 kr. stgr.
Fullt verð:
25.000 kr. stgr.
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Hjólafestingar

Ráðuneyti ógildir synjun Gríms- og Grafningshrepps um akstur fyrir fatlaða:

Skylt að aka Sólheimafólkinu
STJÓRNSÝSLA Samgönguráðuneytið,

sem fer með málefni sveitarfélaga,
hefur ógilt ákvörðun sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
um að synja þroskaheftum manni
um ferðaþjónustu.
Maðurinn, sem býr á Sólheimum
í Grímsnesi, sótti í apríl og ágúst í
fyrra um að verða ekið til læknis
í Laugarási og til Selfoss í einkaerindum. Þrátt fyrir að sveitarfélagið hafi reglur um að sótt sé um
slíkt þrisvar á ári fyrir stutt tímabil í einu barst ekki svar fyrr en
í nóvember. Ósk mannsins var þá
synjað og var sú ákvörðun kærð
fyrir hans hönd.
Sveitarstjórnin sagði Sólheima

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

SÓLHEIMAR Maður sem býr á Sólheimum og getur ekki ferðast einn síns liðs á
rétt á akstursþjónustu frá sveitarfélaga
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

þegar fá greitt fyrir slíkan akstur með samningi við félagsmálaráðuneytið. Samt sem áður veitti
sveitarfélagið skjólstæðingum Sólheima almennan akstur í Laugarás

vegna læknisferða og skólaakstur
á Selfoss. Þannig væri veitt þjónusta umfram skyldu sveitarfélagsins. Þeir einu sem nýttu þjónustuna
væru skjólstæðingar Sólheima.
Í úrskurði samgönguráðuneytisins segir að sveitarfélagið losni
ekki undan lögbundinni skyldu
sinni þótt Sólheimar hafi gert þjónustusamning við ríkið. Umræddur maður sé ekki vistmaður á Sólheimum heldur búi þar og sé með
lögheimili. Þetta hafi félagsmálaráðuneytið einmitt áður bent sveitarstjórninni á. Sveitarstjórnin er
átalin fyrir seinagang í afgreiðslu
málsins og synjun hennar ógilt
eins og fyrr segir.
- gar

Leiðtogar hittast og
ræða heimsmálin
Fjármálakreppan, fátækt og loftslagsbreytingar verða helstu mál á dagskrá leiðtogafundar G8-ríkjanna á Ítalíu, sem hefst í dag. Fundurinn er haldinn í fjallaþorpinu L‘Aquila, þar sem jarðskjálfti varð nærri 300 manns að bana í vor.

Fylgihlutir:

Glæsilegt skip sem vel hefur verið haldið við.
Um er að ræða m/b Ölduljón Ve-509,
sk.skr.nr. 6154 sem er trefjaplastbátur smíðaður árið 1980.
Báturinn var mikið endurnýjaður árin 2002/2003 en 2003,
var m.a. nýtt stýrihús endurnýjað.
Árið 2002 voru settir olíutankar úr rustfríu stáli,
einnig rekkverk, geimakassar úr rústfríu stáli.

2 stk. af atlander rúllur fyrir 24 w
2 stk. DNG rúllur fyrir 24w
Radar
Dýptarmælir
Plotterar 2 stk.
Sjálfstýring
VHF talstöð
Sjálfvirk tilkynningarskylda
Mælar á olíutönkum
Gummíbátur , 4ra manna
Slökkvikerfi í vél
Brunavarnarkerfi

Nánari lýsing:
Skráð lengd: 8,58
Mesta lengd: 8,68
Breidd: 2,56
Dýpt: 1,21
Brúttórúmlestir: 5,04
Brúttótenn: 5,84
Vél Perkins árgerð 2002

andi
Ekkert áhvíl

gh@heimaey.net

Hleðslutæki með
innbyggðri rafhlöðu

ÍTALÍA, AP Leiðtogar G8-ríkjanna
koma saman í jarðskjálftabænum L‘Aquila á Ítalíu í dag, þar sem
þeir ætla að ræða heimsmálin og
snæða saman næstu þrjá daga.
Efnahagskreppan verður aðalmálið í viðræðunum, en einnig er
áhersla á loftslagsmál og öryggismál. Einnig þykir nokkuð ljóst
að átökin í Xinjiang-héraði í Kína
verði eitthvað rædd við Hu Jintao,
forseta Kína.
G8-ríkin eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ítalía, Japan,
Kanada, Rússland og Þýskaland.
Auk þess hafa fimm upprennandi
efnahagsveldi fengið þátttökurétt í fundarhöldunum, en þau
eru Brasilía, Indland, Kína, Mexíkó og Suður-Afríka.
Í gær tóku Nicolas Sarkozy
Frakklandsforseti og Luiz Inacio Lula da Silva, forseti Brasilíu, höndum saman og hvöttu til
að þessi upprennandi efnahagsveldi fengju aukið vægi í alþjóðamálum.
Angela Merkel Þýskalandskanslari tók undir þetta og sagðist
reikna með að tuttugu ríkja hópur
stærstu efnahagsvelda heims yrði
mikilvægasti vettvangurinn af
þessu tagi innan tíðar.
Að þessu sinni er G8-fundurinn
haldinn á Ítalíu, og hinn umdeildi
forsætisráðherra Silvio Berlusconi setur óneitanlega svip sinn á
samkomuna.
Hann kom því til leiðar að
fjallaþorpið L‘Aquila yrði fundarstaður, en harður jarðskjálfti
varð nærri 300 manns þar að bana
í vor. Aðstæður þar eru töluvert
verri en þjóðarleiðtogarnir eiga
að venjast. Í stað glæsihótela er
þeim boðið upp á gistingu í harla
frumstæðum skálum, enda þurftu
meira en fimmtíu þúsund manns
að yfirgefa heimili sín og búa nú í
tjöldum eða á gistihúsum.
Staðsetningin er hugsuð til
að sýna samstöðu með fórnar-

MÓTMÆLENDURNIR MÆTTIR Að venju flykkjast mótmælendur á vettvang G8fundarins. Þessir eru frá kristilegum samtökum og spókuðu sig í Róm í gær með
grímur sem hæfa tilefninu.
NORDICPHOTOS/AFP

HELSTU MÁL Á DAGSKRÁ FUNDARINS
Hagkreppan
Farið verður yfir þær aðgerðir sem
þegar hefur verið gripið til í ríkjunum átta til að koma efnahagslífi
þeirra í gang á ný, auk þess sem
reynt verður að samhæfa frekari
viðbrögð.
Fjármálastjórn
Ítalíustjórn leggur fram tillögur um
regluverk sem á að koma í veg fyrir
framtíðarkreppur.
Loftslagsbreytingar
Almennur stuðningur við hreinni
orkugjafa með nýrri tækni og rætt
um frekari takmarkanir á útblæstri
gróðurhúsalofttegunda.

lömbum jarðskjálftans, en íbúar
á svæðinu kvarta engu að síður
undan því að miklir fjármunir fari í fundarhöldin. Þetta fé

Öryggismál
Íran og Norður-Kórea verða efst á
baugi í þessum málaflokki.
Matvælaöryggi
Búist er við tólf milljarða dala
framlagi ríkjanna átta til þróunar í
landbúnaði næstu þrjú árin.
Varagjaldeyrissjóðir
Kínverjar fara hugsanlega fram á
umræðu um varagjaldeyrissjóði,
sem er viðkvæmt mál, einkum
fyrir Bandaríkin. Seðlabankinn í
Kína lagði nýlega til að ríki heims
hættu að treysta í jafn ríkum mæli á
Bandaríkjadal og gert hefur verið.

hefði verið hægt að nota til að
laga vegi og húsnæði sem varð
fyrir skemmdum.
gudsteinn@frettabladid.is

Fjármálastjóri Reykjavíkurborgar segir lægra verði ekki hafa verið hafnað:

Virðing gat ekki veitt þjónustuna
Hleður síma, iPod og myndavélar
• Rafhlaðan endist í allt að 15 tíma. Hentar vel í útileguna,
sumarbústaðinn og í ferðalagið. Þú stingur símanum eða
iPod í samband við Power2Charge og hleður af rafhlöðunni
• 6 millistykki fyrir t.d. síma, iPod, myndavélar og önnur 5V tæki
• Snúran er í litlu handhægu kefli
• Millistykki geymd í gúmmíbandi
• Ferðapoki

STJÓRNSÝSLA Birgir Björn Sigur-

jónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar, segir það ekki rétt
að borginni hafi boðist að kaupa
umsýslu með fimm milljarða króna
lífeyrissjóðsláni fyrir 25 milljónum króna lægri upphæð en borgin
greiddi MP banka.
Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá
fyrirspurn minnihlutans í borgarráði þar sem því er haldið fram að
borgin hafi greitt MP banka 42,5
milljónir fyrir þjónustu sem verðbréfafyrirtækið Virðing hafi viljað
veita fyrir 17,5 milljónir.
„Reykjavíkurborg kannaði einmitt hvort Virðing gæti veitt sömu

þjónustu, það er
selt öll skuldabréfin á 4,4 prósenta vöxtum án
veðréttar í fasteignum Reykjavíkurborgar. Það
gat Virðing ekki
og þess vegna
er ekki hægt að
BIRGIR BJÖRN
segja að borgSIGURJÓNSSON
inni hafi boðist
sama þjónusta þess fyrirtækis fyrir
lægra verð,“ segir í athugasemdum
sem Birgir sendi Fréttablaðinu.
Að sögn Birgis er ástæða til að
fagna því að það tókst að tryggja

sölu í fimm milljarða skuldabréfaútboði Reykjavíkurborgar á
4,4 prósenta vöxtum án veðréttar í fasteignum borgarinnar – sérstaklega nú þegar litið sé til hækkandi ávöxtunarkröfu á markaði á
skuldabréfum til lengri tíma.
„Lántökukostnaður borgarinnar er 25 milljónum króna lægri en
boðist hefði ef borgin hefði fallist
á tilboð Virðingar með veði í fasteignum borgarinnar. Þessi mismunur á lántökukostnaði reið þó
ekki baggamuninn heldur hitt að
Reykjavíkurborg þurfti ekki að
veðsetja fasteignir borgarinnar
vegna þessarar lántöku.“
- gar
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

ÖSSUR

+0,88%

Verð áður 1.794 kr.

Verð nú

Fjöldi viðskipta: 9

OMX ÍSLAND 6
746
+0,36%
MESTA HÆKKUN

Bitasett 33 stk.

1.290 kr.

Velta: 46,5 milljónir

MESTA LÆKKUN
MAREL

063 700055893

-0,9%

Kamasa vasaljóss
Verð áður 1.423 kr.

Verð nú

998 kr..

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 4,20 +0,00% ... Atlantic
Airways 159,00 0,00% ... Atlantic Petroleum 475,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,19 +0,00% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Føroya Banki
120,50 +0,00% ... Icelandair Group 4,75 +0,00% ... Marel Food
Systems 55,00 -0,90% ... Össur 115,00 +0,88%

Umsjón:

nánar á visir.is

063 073001003

Felgulyklasett

Útlán dragast saman um þriðjung
Heildarútlán Íbúðalánasjóðs fyrstu
sex mánuði ársins námu 17,4 milljörðum króna, en það eru um þrjátíu prósentum minni útlán en á
fyrstu sex mánuðum ársins 2008.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá Íbúðalánasjóði. Útlán drógust
saman um 3,6 prósent frá fyrri
mánuði og nam meðalútlán í júnímánuði um 10,6 milljónum króna.
Í tilkynningu sjóðsins kemur
jafnframt fram að í júní var undirritaður samningur milli Íbúðalánasjóðs og Byrs sparisjóðs um kaup á
safni skuldabréfa tryggðu með veði
í íbúðarhúsnæði að fjárhæð um 2,7
milljarðar króna. Íbúðalánasjóður
greiddi 79 prósent af uppreiknuðu
nafnvirði safnsins. Eftirstöðvar af
kaupverðinu, rúm tuttugu prósent,
eru krafa Byrs á Íbúðalánasjóð sem
mun verða gerð upp að átta árum
liðnum.
Í Morgunkorni Íslandsbanka
segir að tilgangur þessa samnings
sé væntanlega að verja Íbúðalána-

Verð áður 4.016 kr.

38%
afsláttur

Verð nú

2.490 kr.

Góðar græjur
á góðu verði!
Nýttu þér júlítilboðin í verslunum okkar.

25%
afsláttur
077 98140

Pizzupanna
Verð áður 2.540 kr.

1.998 kr.

Broil King - Sovereign 90 grill
Verð áður 129.000 kr.

Verð nú

HÖFUÐSTÖÐVAR ÍBÚÐALÁNASJÓÐS

96.998 kr.

Íbúðalánasjóður lánaði að meðaltali
10,6 milljónir króna til hvers lántaka í
júnímánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

sjóð fyrir hugsanlegum afskriftum
á einhverjum hluta lánasafnsins
sem bréfin taka til. Byr er einnig óheimilt að selja íbúðabréfin á
markaði, nema hvað selja má að
hámarki þrjátíu prósent bréfanna
á ári hverju frá og með næsta ári.
Í Morgunkorni Íslandsbanka segir
einnig að samningurinn við Byr
hafi engin áhrif á framboð íbúðabréfa á eftirmarkaði þetta árið.
- bþa

077 77336

Grillbursti, stuttur

29%
afsláttur

Áhyggjur vegna hærri
lágmarkslauna

Tangasett

Verð nú

Verð áður 2.790 kr.

498 kr.

Verð nú

1.998 kr.

831 MP3 DOLPHIN 1GB

MP3 spilari,
vatnsheldur

063 70000025

Prufuskrúfjárn
Verð áður 839 kr.

Verð nú

Verð nú

9.900 kr.

þessa hækkun, sérstaklega í
atvinnugreinum sem háðar væru
láglaunuðu vinnuafli svo sem
afgreiðslufólki á veitingastöðum
og verslunum.
Alríkisstjórnin ákvarðar lágmarkslaun en hvert ríki getur
sett sínar reglur um hærri laun.
Hækkunin að þessu sinni nær til
29 ríkja sem hafa lágmarkslaun
sem eru lægri en hið nýja lágmark. Hæstu lágmarkslaun eru í
Washington-ríki, 8,55 dalir eða um
1.100 krónur á klukkutíma. - bþa

Opinn fundur

077 40036

Verð áður 695 kr.

Verð áður 13.900 kr.

Lágmarkslaun í Bandaríkjunum
munu hækka úr 6,55 dölum í 7,25
dali á klukkutíma í lok mánaðarins. Upphæðin jafngildir um 930
krónum. Um er að ræða þriðju
hækkun lágmarkslauna á tveimur árum. Launin hækkuðu úr
5,15 dölum árið 2007 en þá varð
fyrsta hækkun lágmarkslauna í
áraraðir.
Í viðtali við CNN sagði aðalhagfræðingur Moody‘s að margir atvinnuveitendur myndu eiga
í erfiðleikum með að taka á sig

Verð nú

076 987783

590 kr.

063 700004588

Ljós með segli

063 700004279

Skrallskrúfjárn
með 6 bitum

Verð áður 2.490 kr.

Verð nú

1.998 kr.

Verð áður 1.616 kr.

Verð nú

990 kr.

877 33352

Universal plögg
Verð áður 2.590 kr.

Verð nú

1.998 kr.
260 TPC300

Straumbreytir
Verð áður 15.895 kr.
r.

Verð nú

24%
afsláttur

11.998 kr.
kr

890 DC945KB

18%
afsláttur
26.900 kr.
r.
DeWalt borvél

Verð áður 32.950 kr.

Verð nú

25%
afsláttur
af O’Neal
barnapeysubrynjum

20%
0%
afsláttur
tur
erbis
af Acerbis
brynjum
um

15%
afsláttur
af leðurgöllum
frá Arlen Ness,
RST og Berik

Eigum
til plöst
á flest hjól

Tilboðin gilda út júlí eða á meðan birgðir endast.

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9
N1 verslanir: Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi,
Ólafsvík, Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi,
Reyðarfirði og Höfn.

WWW.N1.IS
Sími 440 1000

Meira í leiðinni
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Nýta þarf tækifæri Íslands betur.

Við þurfum
sóknaráætlun
ÞORKELL SIGURLAUGSSON SKRIFAR

Í

slendingar þurfa að sækja fram með nýja atvinnustefnu
og sóknaráætlun sem byggir á raunverulegum verðmætum og styrk þjóðarinnar. Við munum ekki vinna okkur út
úr erfiðleikunum með skattahækkunum, lágum launum,
niðurskurði og háum vöxtum. Ef það verða einu aðgerðir
stjórnvalda munum við sökkva dýpra í skuldafenið og verða um
langt árabil í hópi fátækustu og einangruðustu ríkja heims. Það
eru ekki ný sannindi að okkar framtíð og hagsæld mun byggja á
framtaki einstaklinga og þeim verðmætum sem þeir geta skapað
fyrir þjóðarbúið.
Jón Sigurðsson forseti sagði í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar
á 19. öld: Það þarf annað en hjalið tómt til að hrinda Íslandi á
fætur aftur! Það þarf atorku og ráðdeild og framsýni og þollyndi!
Það þarf meira en fárra manna afl! Það þarf afl og dug heillar
þjóðar!
Við erum í svipuðum sporum núna. Sjálfstæðisbarátta okkar
snýst um fjárhagslegt sjálfstæði og að tryggja eðlileg samskipti
og viðskipti við aðrar þjóðir. Sú sjálfstæðisbarátta vinnst ekki
við ríkisstjórnarborðið eða með því að gera öll meginfyrirtæki
landsmanna að ríkisfyrirtækjum. Sú barátta vinnst eingöngu ef
sérhver einstaklingur leggur sitt af mörkum og þjóðin öll stendur
saman í endurreisn, nýsköpun og sóknarstefnu í atvinnumálum.
Það þarf að auka þjóðartekjurnar, auka atvinnu og skapa sterka
ímynd fyrir Ísland. Þannig vinnum við okkur út úr vandanum.
Núverandi ríkisstjórn, bankakerfið og allt of mörg fyrirtæki og
einstaklingar eru of upptekin af vandamálum líðandi stundar.
Ísland er einstakt land með gífurleg tækifæri, en það þarf að
nýta þau betur: Matvælaiðnaður, ferðaþjónusta, heilbrigðisþjónusta, menntamál, nýting sjálfbærra orkulinda, hátækniiðnaður,
menningar- og listastarfsemi og ýmsar skapandi greinar eru
dæmi um okkar tækifæri. Hugmyndir um heilbrigðisþjónustu
fyrir útlendinga og nýtingu orkuvera fyrir ofurtölvur og netþjónabú, lífrænt ræktuð matvæli í raflýstum gróðurhúsum og
rafmagnsbílavæðingu landsins eru dæmi um fjölmargar góðar
hugmyndir. Við eigum að leggja áherslu á umhverfisvernd og
sjálfbærni og sýna öllum heiminum hvað við getum gert og
erum að gera. Við getum orðið öðrum fyrirmynd á fjölmörgum
sviðum. Þá þarf þessi liðlega 300.000 manna þjóð ekki að kvíða
framtíðinni.
Stjórnvöld og forystumenn í atvinnulífinu verða strax að hefja
endurreisn atvinnulífsins og sókn í atvinnumálum. Til þess þarf
leiðtoga í stjórnmálum og atvinnurekstri, en ekki bara verkstjóra
og embættismenn sem sitja í skilanefndum og öðrum nefndum og
stefnumótunarhópum. Það er kominn tími til sóknar og aðgerða
sem byggja á tækifærum og framtíðarsýn okkar Íslendinga. Nú
þarf atorku, ráðdeild, framsýni og þollyndi. Nú dugar ekki lengur
hjalið tómt og bölsýni. Þjóðin bíður eftir aðgerðum. Sú bið má
ekki vera mikið lengri ef ekki á illa að fara.

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

NÝ ÚTGÁFA af rúðuþurrkum frá

Mismikið um Icesave
Mikið og lengi var rætt um Icesavesamkomulagið á þingi í síðustu viku.
Forsvarsmenn flokkanna hafa þó
haft mismikið til málanna að leggja.
Þannig hefur Jóhanna Sigurðardóttir talað í rúmar fjórar mínútur í
tveimur ræðum um málið á meðan
Steingrímur J. Sigfússon hefur talað
í um 52 mínútur í 31 ræðu,
þrettán sinnum lengur en
Jóhanna. Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson hefur haldið 29 ræður sem entust
í fjörutíu mínútur. Fjórar
þeirra voru reyndar undir
liðnum fundarstjórn
forseta. Bjarni Benediktsson hefur talað í
rúmar tuttugu mínútur
í þrettán ræðum og

Birgitta Jónsdóttir hefur haldið átta
ræður sem voru um tólf mínútur.

Hress með húsleitina
Sérstakur saksóknari rannsakar nú
fjárfestingar og lánastarfsemi Sjóvár
og hefur af þeim sökum gert húsleitir
á ýmsum stöðum. Meðal „leitarþola“
í húsleitunum var Þór Sigfússon, fyrrverandi forstjóri Sjóvár. Þór tók
húsleitinni með ró í gær og
sagðist í samtali við Vísi vera
feginn að athugunin færi
fram, öll hans verk þyldu
dagsbirtuna.

Misjafnir eru
húsleitarþolar
Í byrjun júní var
leitað í híbýlum
og fyrirtækjum

tengdum Hannesi Smárasyni.
Hannes og lögfræðingar hans voru
ekki eins kátir og Þór heldur fóru þeir
fram á að húsleitirnar yrðu dæmdar
ólögmætar, þær væru hreinlega
óþarfar. Í kröfu þeirra var tekið fram
að Hannes hefði mætt í skýrslutöku
hjá skattrannsóknarstjóra, og ef
einhverju hefði verið ósvarað hefði
hann bara getað spurt nánar. Þá
kemur einnig fram að hægt hefði
verið að óska bara eftir afritum af
gögnum hjá Logos, þar sem húsleit var gerð. Eða eins og það er
orðað í kröfunni: „Ekkert
lá á og engin hætta
var á að gögn eins og
tölvugögn gætu farið
forgörðum.“
thorunn@frettabladid.is
vsp@frettabladid.is

Fyrirvara verður að setja
E

inkum tvennt gerir vanda
Icesave-samkomulagsins illviðráðanlegan; hvorki er hægt
að samþykkja það né hafna því.
Við höfnun segir Ísland sig úr
lögum við alþjóðasamfélagið með
hörmulegum afleiðingum en með
því að samþykkja þann nauðasamning sem íslensk stjórnvöld
hafa gert við Breta og Hollendinga er þjóðin í heild sinni lögð
að veði langt inn í framtíðina.
Og jafnvel þótt vísir menn séu
flínkir með reikningsstokkinn
sinn er enn með öllu óvíst hvernig okkur mun reiða af næstu
árin og hvort við verðum yfir
höfuð borgunarþjóð fyrir þessum ógnarskuldum. Þessi er
togstreitan í málinu.
Verkefnið er vissulega snúið en
nú reynir á stjórnvisku íslenskra
ráðamanna. Við verðum nefnilega að finna þriðju leiðina út úr
ógöngunum. Semsé einhverja
aðra leið en tekist hefur að ná
fram í samningum. Jafnvel blindum manni er núorðið ljóst að
dómstólaleiðin er ófær, því ekki
er til sá dómstóll sem Ísland
getur vísað málinu til. En mögulega eru fleiri leiðir færar. Eins
og málið er nú vaxið er þjóðþingið fullvaldur okkar í málinu og til
að vernda þjóð sína frá óbærilegum skuldaklafa verður þingið
að setja sinn eigin fyrirvara við
samkomulagið.
Hið óljósa endurskoðunarákvæði sem nú er í samkomulaginu dugir ekki til, á því verður
að hnykkja all rækilega, ekki
aðeins til að auðvelda þjóðréttarlega réttlætingu fyrir því að taka
málið upp á nýjan leik að nokkrum áðum liðnum heldur einnig til
að skapa okkur betri samningsstöðu í framtíðinni.

EIRÍKUR BERGMANN

Í DAG | Icesave
Til að mynda getur þingið með
einhliða yfirlýsingu lýst skilningi
sínum á endurskoðunarákvæðinu,
svo sem þeim að Ísland áskilji sér
rétt til að endurmeta greiðslugetu
landsins í samræmi við efnahagslega stöðu þjóðarbúsins þegar
greiðslur eigi að hefjast eftir sjö
ár og ljóst verði orðið hve langt
eignir Landsbankans dugi upp
í skuldirnar. Fyrirvarinn þarf
enn fremur að verja okkur fyrir
hugsanlegri málshöfðun erlendra
kröfuhafa vegna neyðarlaganna,
semsé að Icesave-samkomulagið
falli úr gildi verði neyðarlögin
dæmd ólögleg.
Með þessari leið vinnst tvennt
í einu; Ísland kemst aftur í samfélag þjóðanna en fyrirvarinn
forðar okkur frá því að binda
þjóðina í báða skó. Fari allt á
versta veg geta íslensk stjórnvöld haldið því fram að fyrirvari þingsins meini þeim hærri
greiðslur en þjóðarbúið ráði
vel við. Þá verður það í höndum
nýrra stjórnvalda í Bretlandi og
Hollandi að eiga við ný stjórnvöld
á Íslandi í málinu. Verði Ísland
komið inn í Evrópusambandið á þeim tíma verður þá einnig
hægt að vísa málinu til Evrópudómstólsins, sem við höfum ekki
möguleika á nú.

Sumir segja að of áhættusamt
sé að setja slíkan einhliða fyrirvara því þá geti Bretar og Hollendingar rift samkomulaginu.
Erfitt er um slíkt að spá, en það
væri í það minnsta mun betri
staða en að þingið okkar hafni
samkomulaginu sem ríkisstjórnin hefur gert og afneiti þar með
allri ábyrgð í málinu. Munum
að þetta var alíslenskur banki,
sem starfaði á íslenskum leyfum,
samkvæmt íslenskum lögum og
íslensku eftirliti sem dró allt
þetta fé til sín frá breskum og
hollenskum sparifjáreigendum.
Við skulum allavega gera okkur
ljósa grein fyrir því að þjóð sem
segir sig úr lögum við nágranna
sína verður að vera tilbúin að
lifa útlagalífi. Fyrirvaraleiðin
fer hins vegar bil beggja, við
viðurkennum ábyrgð ríkisins en
verndum þjóðina um leið. Satt að
segja virðist þetta eina færa leiðin út úr vandanum.
Eigi að síður er ég ekkert
svo ýkja bjartsýnn á að svona
lausn muni ná fram að ganga,
mögulega strandar hún á þrashefð Alþingis. Það getur nefnilega verið að þingmenn telji það
ekki endilega henta sínum pólitísku hagsmunum að sameinast
um viðlíka lausn. Stjórnarliðar
vilja standa við þann samning sem stjórnvöld hafa þegar
gert við Breta og Hollendinga
en stjórnarandstaðan vill fyrir
alla muni fella samninginn og
koma þannig pólitísku höggi á
ríkisstjórnina. Því getur farið
svo að hefðbundin átök stjórnar
og stjórnarandstöðu muni koma
í veg fyrir að fyrirvaraleiðin
verði farin, jafnvel þótt hún falli
best að hagsmunum íslensku
þjóðarinnar.

Efnt til illdeilna
Vegagerðarinnar um arðsemi og ávinning
af vegaframkvæmdum segir að banaslys
séu blessunarlega svo fátíð að staðsetning
þeirra sé tilviljunarkennd. Önnur skýrsla
frá 2005 um umferðarslys erlendra ferðamanna 2000-2004 dregur fram að öll 7 banamánudagsblaðinu skrifar Steinunn
slysin á tímabilinu urðu á landsbyggðinni og
Stefánsdóttir skoðun blaðsins með
að auki 63% af slysunum. Til er skýrsla frá
þeim einarða ásetningi að efna til illmaí 2007 um tillögur að úrbótum á umhverfi
deilna við fólk á landsbyggðinni. Hún ber
vega. Þar segir að brýnasta atriðið sé að
þær sakir á samgönguráðherra undanKRISTINN
hreinsa öryggissvæði við vegi í dreifbýli
farinna áratuga að þeir hafi stjórnast af
GUNNARSSON
og hafa viðunandi halla á fláanum. Enn má
kjördæmapoti við ákvörðun verkefna í
nefna að fram kemur í gögnum Vegagerðvegagerð og að þeir beri ábyrgð á banaarinnar að 57% af umferð á þjóðvegum landsins
slysum á Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi. Hún
árið 2007 hafi verið í dreifbýli. Fleira þarf að gera
leggst gegn verkefnum á landsbyggðinni „þar til
til þess að draga úr slysum en bæta vegi og fleira
framkvæmdum við allra fjölförnustu hluta þjóðræður arðsemismati á framkvæmd en slysatíðnin
vegar eitt er lokið“. Málflutningurinn er ósannur,
ein. Fréttablaðið ætti ekki að skrifa fleiri leiðara
höfuðborgarsvæðið hefur stækkað og eflst vegna
af þessu tagi. Frekar á að skrifa þjóðina saman en
þess að samgöngurnar þar hafa verið góðar og
í sundur.
mætt kröfum íbúanna og atvinnufyrirtækja. Málflutningurinn er ósæmilegur vegna þess að beinlínis er sagt að bregðast eigi við dauðsföllum eða
Höfundur er fyrrverandi alþingismaður.
slysum sem verða á höfuðborgarsvæðinu en ekki
annars staðar, fyrr en seinna. Málflutningurinn
Athugasemd ritstj. Í forystugrein Steinunnar
er óheiðarlegur vegna þess að hann vegur að æru
Stefánsdóttur á mánudag var ekki vitnað í tölur um
heiðarlegra manna sem verið hafa samgönguráðbanaslys á höfuðborgarsvæðinu. Tölurnar sem vísað
herrar. Málflutningurinn er óvandaður vegna þess
var í eiga við um vegakaflana frá Reykjavík að Selfossi
að hann tekur ekki mið af fyrirliggjandi staðreyndannars vegar og í Borgarnes hins vegar.
um um umferðaröryggismál. Í skýrslu á vegum

UMRÆÐAN
Kristinn H. Gunnarsson skrifar um
forystugrein Fréttablaðsins

Í

Rúðuþurrkur
NeoForm. Ný þurrkublöð frá Trico
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„Ég fullyrði að ódýrasta viðhaldið á bílnum sé að láta smyrja hann reglulega,“ segir Snjólfur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég er vanur drullunni
Áður en haldið er í langferð um vegakerfi landsins er hyggilegt að yfirfara bílinn. Snjólfur Kristmundsson
í smurstöðinni á Dalvegi 16a í Kópavogi er inntur eftir helstu atriðum sem hafa þarf í huga.
„Mikilvægast er að nægileg olía
sé á bílnum og réttur loftþrýstingur í dekkjum. Hann er misjafn eftir stærð hjólbarða og
bíla en yfirleitt er hann gefinn
upp í hurðarfalsi eða eldsneytisloki.“ Þannig byrjar Snjólfur leiðbeiningarnar. Heldur svo áfram.
„Hemlarnir eru höfuðatriði, ég
tala ekki um ef hjólhýsi eða annað
þess háttar er í eftirdragi og allar
perur verða að vera í lagi. Mikið
öryggisatriði er líka að hafa góð
þurrkublöð. Við erum komnir með
grindarlaus blöð sem falla vel að
bognum rúðum og þurrka mun
betur en þessi hefðbundnu en við
eigum þau líka. Grindarlaus blöð
eru sérlega góð á veturna, þau eru

úr plasti og því frýs ekki á þeim.
Ég er búinn að vera með svona
blöð á bílnum mínum í nokkur ár
og það er allt annað líf.“
Snjólfur er vélstjóri að mennt
og var til sjós áður en hann fór í
smurninguna. Þar er hann búinn
að starfa í 33 ár og kann því vel.
„Ég er svo vanur drullunni,“ segir
hann kíminn. Lengst af var hann
á Stórahjalla í Kópavogi en í vor
færði hann sig að Dalvegi 16a í
enn stærra og betra pláss.
Flestir láta yfirfara bílinn áður
en þeir leggja af stað í langferðir,
að sögn Snjólfs. Skipta um olíur og
síur og tékka á almennu ástandi
ökutækisins. „Ég fullyrði að ódýrasta viðhaldið á bílnum sé að láta

smyrja hann reglulega. Það margskilar sér, bæði í endingu og endursölu. Í viðskiptum með notaða bíla
er góð smurbók mikið sölugagn og
ég tel að ef hana vantar í bíl við
sölu þá sé fólk að fela eitthvað.“
En er vissara að taka smurolíu
með í ferðalagið?
„Margir hafa með sér lítra
brúsa í skottinu en ef hann fer að
leka innan um matvöruna og fötin
þá verður það nú svolítið subbulegt. Ég mundi sjálfur sleppa því.
Það er svo stutt á milli bensínstöðva í landinu. Athuga bara
að kaupa réttu þykktina ef olíu
vantar. Upplýsingar um hana eru
í smurbókinni.“
gun@frettabladid.is
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FÍB BLAÐIÐ er komið út. Meðal

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

efnis er ítarleg úttekt á starfsháttum og
framgöngu íslensku tryggingafélaganna
gagnvart bifreiðaeigendum. www.fib.is

Gist var í hlýlegum heimahúsum.

MYND/BJÖRG

Undirlendið er af skornum skammti.

Dó tuttugu sinnum á dag
Ilm af rósmaríni lagði að vitum Bjargar Juhlin kennara er hún gekk um hrikalegt fjalllendi Suður-Krítar í
vor ásamt vinkonu sinni. Þær gistu oftast hjá svartklæddum konum sem leigðu út herbergi.
„Krít er góður staður fyrir þá sem
vilja stunda útivist og fjallgöngur og þar er allt á hóflegu verði,“
segir Björg, sem hélt upp á sjötugsafmælið með hálfsmánaðarferð til
hinnar grísku eyjar og fór í krefjandi göngur á hverjum degi. „Ég
dó tuttugu sinnum á dag,“ segir
hún hlæjandi og kveðst þó ýmsu
vön úr fjöllunum hér heima.
Björg fæddist í Noregi og í næsta
húsi átti heima stúlka að nafni
Kari. „Við vorum vinkonur frá
blautu barnsbeini,“ segir Björg.
„Svo flutti ég hingað til Íslands
rúmlega tvítug og þá skildi leiðir.
Undanfarin 25 ár hefur Kari farið
til Krítar árlega og margoft hvatt
mig til að koma með en ég var
hrædd við mikinn hita. Svo ákvað
ég að sjá hvað ég gæti. Við fengum ódýra farmiða þannig að ferðin sjálf kostaði um sextíu þúsund.
Ég fór héðan að morgni 14. maí til

Óslóar og við vinkonurnar flugum
samdægurs til Krítar. Það sem mig
undraði mest þegar ég kom þarna
suður eftir var hið mikla fjalllendi.
Suðurströndin er hrjóstrug og ekki
mikið af trjám til að halda sér í.
En þarna var bakpokafólk á öllum
aldri, margt af því hefur tekið ástfóstri við svæðið og kemur þangað
árlega. Vinsælasta gangan er um
botn Samaria-gljúfursins en Kari
hafði farið þar um einu sinni og
fannst það ekki nógu spennandi.
Við gengum um önnur gljúfur enda
nóg af þeim í fjöllunum. Á einum
stað þurfti ég að klifra í kaðli og
það kunni ég frá því í gamla daga.
Reyndar var ég svo óheppin í seinni
hálfleik þessarar ferðar að ég fékk
bólgu í annað hnéð.“
Gististaðirnir voru vinalegir að sögn Bjargar. „Á bryggjum
þar sem ferjurnar koma að standa
oft svartklæddar konur og bjóða

gistingu. Þetta eru ekkjur. Fæstar
þeirra kunna ensku en þær halda
á miðum sem sýna hvað gisting
hjá þeim kostar og svo er bara að
fylgja þeim. Við greiddum yfirleitt milli 10-15 evrur hvor fyrir
nóttina.“
Björg segir bara eina sandströnd
á suðurhluta Krítar, aðrar strendur
eru þaktar grjóti þannig að betra
er að vera með dýnu ef á að sóla
sig þar. En var ekki heitt? „Ég var
þarna í maí og á daginn var hitinn
um 20 stig þannig að sú martröð
mín að ég yrði grilluð gekk ekki
eftir,“ svarar Björg, sem trúir
ekki öðru en að Krít verði vinsæl
í kreppunni. „Þar er góður matur
og gott veður og maður þarf ekki
að vera í lúxusfatnaði, þvert á móti
yrði maður frekar litinn hornauga
í fínum fötum. „Fólkið þar leggur
áherslu á önnur gildi.“

Björg ákvað að slá
til og skella sér til
Krítar í tilefni sjötugsafmælisins.

gun@frettabladid.is

Allt í húsbílinn...
...í settum fyrir handlagna

MEÐ TUDOR
Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W
Vatnshitarar
13L gas / 220V

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB

Sólarsellusett í úrvali.
GTUÓ4ØMOJOHV,ØQBWPHJ /KBS§WÓLPH4FMGPTTJ
PH#BS§BOVN4LÞUVWPHJ

Rótor ehf býður upp á viðgerðaþjónustu
á rafbúnaði húsbíla og vagna ásamt
uppsetningu og tengingu á þeim búnaði
sem við seljum á einu besta

Hringdu í síma

VERSLUN / VERKSTÆÐI
Helluhrauni 4

þjónustuverkstæði landsins.

220 Hafnarfjörður

Sími 555 4900

Húsbílaþjónusta og fylgihlutir í ferðalagið

ef blaðið berst ekki
Viðgerðir

Kæliskápar

Reiðhjólagrindur Ferðasalerni

Fortjöld

Allar nánari upplýsingar um þjónustu og vörur á www.rotor.is. lang - stærsti húsbílavefurinn

útilega

Elta góða veðrið uppi
Hjónin Sævar Siggeirsson og Sigríður
Arna Arnþórsdóttir hafa ferðast um á
sama húsbílnum í tuttugu ár.
SÍÐA 2
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Láttu ekki tjóðra þig við staur í ferðalaginu!
- framleiðið sjálf rafmagnið fyrir ferðavagninn

EFOY Efnarafall
Alsjálfvirkt hleðslutæki í
ferðavagninn sem býr til
raforku úr metanóli. Sér um
að halda rafgeymunum alltaf
fullhlöðnum.

Hágæða þýskar sólarrafhlöður
Fáanlegar í setti með öllu
tilheyrandi.

AGM Rafgeymar
Sérstaklega hannaðir fyrir
notkun í ferðavögnum.

12V í 230V Spennubreytar
230 Volta SINUS spenna
fyrir öll 230V raftæki.

Eiðistorgi 17 170 Seltjarnarnes S. 578-5566 www.fjarorka.is

Hleðslutæki mælar/rofar
og margt fleira.
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● KUGGUR FER Í ÚTILEGU
Börn verða títt óþreyjufull á ferðalögum, sérstaklega ef langt þarf að
fara. Því er um að gera að hafa einhverja afþreyingu fyrir þau í bílnum,
svo sem spil, tónlist eða góða bók.
Nýlega var gefin út hjá Forlaginu tíunda bókin um hann Kugg eftir Sigrúnu Eldjárn. Hún ber heitið Útilega,
sem á vel við á ferðalaginu. Þetta
er lífleg og skemmtileg saga um
ævintýralega útilegu Kuggs og
Mosa, sem fara ásamt Málfríði og mömmu hennar í tjaldútilegu. Þau
finna fallegan stað til að slá upp tjaldinu en fljótlega kemur í ljós að þar
eru bæði ógnvekjandi og árásargjarnir fuglar og himinháir klettar. Auk
þess geta svefnpokar verið stórhættulegir ef maður passar sig ekki.

Minni tjaldstæði betri
„Þau eru nú mörg tjaldstæðin
sem ég hef gist á og verst er að
ég man svo illa hvað þau heita,“
segir Árni Finnsson, formaður
Náttúruverndarsamtaka Íslands,
og brosir. Hann segist frekar
gefinn fyrir minni tjaldstæðin en þau stóru. „Við fjölskyldan förum alltaf í að minnsta
kosti eina útilegu á sumri með
Íslenskri ættleiðingu en ein af
eftirminnilegri útilegum sem
ég hef farið í var sumarið 1996,
stuttu eftir að ég flutti heim,“
segir Árni, sem bjó í sautján ár
í Svíþjóð.
„Þá ætluðum við að fara á
Flúðir en þar var allt fullt og
því tjölduðum við aðeins neðar,
rétt fyrir ofan Skeiðar. Þá keyrðum við Skeiðaveginn framhjá
Brautarholti og Árnesvegi á
hægri hönd, framhjá afleggjaranum að Skálholti á vinstri
hönd og beygðum svo inn næsta
afleggjara þar fyrir ofan,“ segir
Árni en því miður man hann
ekki nafnið á tjaldstæðinu góða.
„Tjaldstæðið er á vegum bónda
á staðnum, frekar lítið og snoturt á fallegu túni, og það sem er
mér sérstaklega minnisstætt er
hvað dóttir mín, þá á öðru ári,
skemmti sér konunglega,“ segir
hann og bætir við að góðar
minningar hafi einkum fest sér
staðinn í minni. „Ég held meira

Sigríður segist ekki hafa verið ýkja hrifin í upphafi af umræðu um húsbílakaup.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ferðast um í húsbílnum
Hjónin Sævar Siggeirsson og
Sigríður Arna Arnþórsdóttir
hafa ferðast um á húsbíl í
tuttugu ár og farið víða.

Árni segir að bestu tjaldstæðin séu
þar sem börnunum líði vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

að segja að það hafi verið rigning en okkur fannst bara gott að
veðrið væri ekki brjálað svona
í fyrstu útilegunni á Íslandi í
langan tíma. Í raun var svolítið
skandinavísk stemning þarna.“
Annað tjaldstæði sem Árni
heldur upp á, og þekkir nafnið
á, er Laugaland í Holtum. „Þar
var mjög skemmtilegt, gott
veður og sundlaug,“ segir hann
og hlær. „Börnin höfðu þar nóg
fyrir stafni og leið vel og er það
skemmtilegast.“
- hs

„Þetta er fyrsti og eini húsbíllinn
sem við höfum notað,“ segir húsbílaeigandinn Sævar Siggeirsson.
„Þetta hafði verið draumur Sævars lengi. Ég var ekki eins hrifin,“ upplýsir Sigríður Arna Arnþórsdóttir, kona hans, brosandi.
„Ég átti ekki von á því að hann léti
verða af þessu en svo keypti hann
bíl. Ég hef ekki séð eftir því.“
Sævar segist hafa verið úti á sjó
í tuttugu ár. „Þegar ég kom í land
yfir sumartímann og átti pantaðan
bústað þá var rigning í þeim landshluta. Við keyptum bílinn til að
geta fundið sólina og gott veður.“
Sigríður og Sævar segjast hafa
farið í tjaldútilegur áður en þau
keyptu húsbílinn. „Við vorum búin
að fara í tjaldútilegur í fínu veðri
en líka útilegur þar sem tjaldið var
við það að fjúka og rigna niður. Ég

Sævar og Sigríður eru sammála um að húsbíllinn sé eins og hluti heimilisins.

var eiginlega ákveðin í því að ég
væri hætt tjaldferðalögum.“
Sævar og Sigríður hafa ferðast
víða um land á húsbílnum. „Við
erum alltaf að sjá eitthvað nýtt.“
Aðspurð segir Sigríður að erfitt
sé að tiltaka ákveðna ferð sem sé
eftirminnilegust en Sævari finnst
það auðveldara. „Við fórum inn í
Landmannalaugar fyrir nokkrum

árum og Fjallabaksleið syðri til
baka,“ upplýsir Sævar. Hann segir
að Landmannalaugar séu meðal
uppáhaldsstaða hans á landinu
og Sigríður samsinnir því. „Lengi
fannst mér ómissandi að fara í
Landmannalaugar á haustin til að
hlaða batteríin fyrir veturinn en
sá staður sem ég er á hverju sinni
er minn uppáhaldsstaður.“
- mmf

Sungið við varðeldinn fram á rauða nótt
Grill, gítarspil og tjaldútilega í
Básum beið tvö hundruð manna
hóps á vegum líkamsræktarfyrirtækisins Boot Camp sem gekk yfir
Fimmvörðuháls nýlega. Arna Hlín
Daníelsdóttir tók þátt í fjörinu.
„Ég hef verið að æfa í Boot
Camp síðastliðin þrjú ár en þetta
er í fyrsta sinn sem ég fer í svona
alvöru göngu. Fór reyndar þrisvar upp á Esjuna til að æfa mig
en þetta var allt öðru vísi. Fimmvörðuhálsinn er á milli Skóga
og Þórsmerkur og leiðin er ekki
eins brött og upp á Esju en miklu
lengri,“ lýsir Arna Hlín.
Hópurinn lagði af stað klukkan sex að morgni úr Reykjavík
og í gönguna frá Skógum klukkan rúmlega níu. „Veðrið var ekkert sérstakt til að byrja með svo
við klæddum okkur vel en fljótlega rofaði til og hlýnaði,“ segir
Arna Hlín. „Við stelpurnar vorum
því komnar á hlýrabolina og strákarnir úr að ofan áður en langt um
leið og fatnaðurinn varð að aukafarangri.“

Arna Hlín í faðmi fjalla ásamt kærastanum Sveinbirni Claessen.

Þrátt fyrir að Boot Camp sé
þekkt fyrir krefjandi æfingar segir Arna Hlín stóran hluta
hópsins hafa tekið því rólega og
notið fagurs útsýnisins. „Þó voru
líka margir sem hlupu og þeir
sem hraðast fóru voru tvo og hálfan tíma. Fleiri fóru geyst í byrjun
en ákváðu að hægja á sér og njóta

MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

frekar göngunnar í góða veðrinu.
Hver og einn fór á sínum hraða og
fólk var allt frá tveimur og hálfum upp í níu tíma á leiðinni. Ég var
sex og hálfan.“
Þegar í Þórsmörk kom tók við
útilega í svokölluðu Strákagili.
Arna Hlín segir hana þó alls ekki
bara hafa verið fyrir stráka. „Það

Grillað í frábæru veðri í Þórsmörkinni.

voru allir velkomnir og þetta var
æðislegt,“ segir hún. „Við byrjuðum á að baða okkur í læknum sem
rennur í gilinu því röðin í sturtuna var svo löng. Svo var grillað og sungið við varðeld fram á
rauða nótt og flugeldum skotið upp
á miðnætti.“
Tjöld, matur og annar farangur

hafði verið sendur inn í Þórsmörk
á undan hópnum. Meira að segja
var búið að reisa tjöldin. „Sveinbjörn Sveinbjörnsson sá um skipulagninguna og á heiður skilinn
fyrir hana,“ segir Arna Hlín og
bætir við: „Svona ferð er ógleymanleg þeim sem taka þátt og árlegur viðburður hjá Boot Camp.“ - gun

útilega ● fréttablaðið ●

MIÐVIKUDAGUR 8. JÚLÍ 2009

3

Þeysast á mótorhjólum um fjöllin blá
Blue Mountain Tours er ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í
ferðamennsku á mótorhjólum
og fjórhjólum um Ísland.
„Þetta er annað sumarið okkar.
Í fyrra stíluðum við aðallega inn
á útlendinga og vorum lítið sýnileg. Þá vorum við bara með eina
tegund mótorhjóla. Í sumar opnuðum við nýtt húsnæði að Rofabæ 9 og stækkuðum við okkur,
tókum inn fleiri tegundir af hjólum, bæði fjórhjól og Enduro-hjól,
og erum með verkstæði, verslun
og mótorhjólaleigu,“ segir Sverrir
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri
Blue Mountain Tours, sem stofnaði
fyrirtækið árið 2006 ásamt konu
sinni Herdísi Jónsdóttur. Þau fóru
þó ekki af stað með reksturinn
fyrr en í fyrrasumar og þá í félagi
við bróður Sverris, Hauk, og konu
hans Theódóru B. Heimisdóttur.
Báðir hafa bræðurnir mikla
reynslu af mótorhjólum og ferðalögum. Hefur Sverrir farið á mótorhjóli í kringum hnöttinn og
Haukur hefur keppt í Enduro- og
mótorkrosskeppnum innanlands
sem utan.
Sverrir segir ganga hægt en þó
örugglega að vekja athygli Íslend-

„Þetta er alveg sérstök tegund ferðamennsku,“ segir Sverrir Þorsteinsson framkvæmdastjóri Blue Mountain Tours. Sverrir hefur töluverða reynslu af mótorhjólum og ferðalögum enda ferðaðist hann á slíku mótorhjóli hringinn í kringum hnöttinn.
MYND/BLUE MOUNTAIN TOURS

inga á þessum ferðamáta. Enn séu
útlendingarnir í miklum meirihluta þeirra sem kaupi ferðir hjá
þeim. „Útlendingarnir eru allir
mjög hrifnir. Þeir koma með væntingar sem við uppfyllum alveg
sinnum þrír,“ segir Sverrir. Hann

Aðalheiður fór niður að Víti og baðaði sig í vatninu.

segir að margir þeirra sem fari í
ferðir hjá þeim stefni á að koma
aftur. „Þetta er alveg sérstök tegund af ferðamennsku. Við förum
vítt og breitt um hálendið, stundum í helgarferðir eða í lengri fimm
til sex daga ferðir,“ segir hann.

mat og gistingu auk þess að leigja
hjólin,“ segir Sverrir og bætir við
að hjá Blue Mountain Tours sé lögð
áhersla á litla hópa og persónulega
þjónustu. Þeim sem vilja fræðast
nánar um fyrirtækið er bent á
www.bluemountain.is.
- sg

Tjaldstæði og gistihús mitt á milli

NORDICPHOTOS/GETTY

Reykjavíkur og Akureyrar!

Alveg eins og að
koma til tunglsins
Aðalheiður Halldórsdóttir, dansari hjá Íslenska dansflokknum, hefur ferðast mikið innanlands síðustu ár. Umbeðin á hún
ekki í vandræðum með að rifja
upp eftirminnilega útileguferð,
en hún var farin síðla sumars í
fyrra þar sem gist var við Öskju
og Herðubreiðarlindir. Um aðdraganda þeirrar ferðar segir
hún: „Ég heimsótti ættingja í
sumarbústað norður í Eiðsholti í
Blöndudal, eftir ferð til Vestfjarða
ásamt syni mínum og kærasta.
Þar sem kærastinn var að fara
á veiðar í Mývatnssveit ákvað ég
að koma syninum í umsjá ættingjanna og heimsækja Öskju og
Herðubreiðarlindir.“
Aðalheiður ferðaðist á bifreið
kærastans, gömlum Suzuki-jeppa
frá níunda áratugnum, og lét
sig ekki muna um að keyra yfir
nokkrar ár á leiðinni þrátt fyrir að
vera meinilla við það. „Tilhugsunin hefur gert mig óttaslegna alveg
síðan ég festist sem krakki í rútu í
miðri á í Þórsmörk,“ útskýrir hún
og bætir við að hún hafi þó látið
sig hafa það en gætt þess að fara
yfir ána í samfloti við aðra. Ferðin gekk átakalaust fyrir sig og
þegar á leiðarenda var komið varð
Aðalheiður síður en svo fyrir vonbrigðum. „Upplifunin var ótrúleg.
Þarna gekk ég um á svartri auðn
sem minnti einna helst á tunglið.

Sverrir segir þá ferðamenn sem
sæki til þeirra yfirleitt koma sérstaklega til landsins til að fara í
mótorhjólaferð. „Langflestir hafa
reynslu af mótorhjólum og koma
oft með eigin búnað en kaupa af
okkur ferðina, það er, leiðsögn,

Frábært skjólgott og gróið tjaldsvæði.
Gott þjónustuhús þar sem eru kynjaskipt
klósett og sturtur, aðstaða til að skipta á
ungabörnum, þvo þvott og þurrka.

Gistiaðstaða í vel útbúnum
smáhúsum, 3ja til 8 manna.
Pottar og sauna í ﬂestum húsum.
Góður kostur sumar sem vetur.
Stutt er í hestaleigu og alla helstu þjónustu
eins og verslun og veitingastaði á Blönduósi.
Upplýsingamiðstöð er staðsett á tjaldsvæðinu.

Aðalheiður Halldórsdóttir hefur
ferðast víða um landið. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Svo fór ég niður hlíðarnar og ofan
í Víti, þar sem allir baða sig naktir,“ segir hún og bætir við að hún
hafi hins vegar haldið sig í sundfötunum.
Aðalheiður gisti eina nótt við
Öskju, en daginn eftir var förinni heitið til Herðubreiðarlinda
þar sem ekki tók við síðri náttúrufegurð. „Ég gekk um í hrauninu dágóða stund og dáðist að fegurðinni,“ rifjar hún upp og segir
þessa útileguferð sjálfsagt eftirminnilega meðal annars vegna
þess að hún hafði engan til að
deila reynslunni með. „Þar af leiðandi þurfti ég ekki að færa upplifunina í orð og þess vegna varð
hún svona sterk.“
- rve

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Ný þjónustumiðstöð tekin í notkun
Nú þjónustumiðstöð verður opnuð við tjaldstæðið í Sandgerðisbæ hinn 10. júlí. Er hún
um sextíu fermetrar að grunnfleti með
timburklæddum palli hringinn um kring.
Í húsinu verður salerni og sturtuaðstaða
fyrir fatlaða með tilliti til hjólastólaaðgengis og aðskilin rými fyrir karla og konur með
tveimur vatnssalernum og sturtu í hvoru rými
ásamt þvottaaðstöðu og snyrtingu. Þvottavél
og þurrkari fylgja þvottaaðstöðu. Geymsla
er fyrir þjónustuaðila og skrifstofa fyrir
umsjónarmann, sem verður nettengd.

Tveir vaskar verða í skoti að sunnanverðu
til uppþvotta. Þar er einnig slanga til áfyllingar vatns. Rafmagn verður á fjórum stöðum á
svæðinu með samtals þrjátíu tenglum. Stútar
fyrir vatn verða einnig á tveimur.
Svæðið er ákjósanlegt til útiveru. Margar
aksturs- og gönguleiðir eru frá svæðinu og
stutt í alla þjónustu, svo sem sundlaug með
rennibrautum og heitum pottum. Veitingastaðir og verslanir eru í göngufæri eins og
flest annað í bænum. Níu holu golfvöllur er í
nágrenninu og margt fleira.

Nýja þjónustumiðstöðin verður tilbúin 10. júlí.
MYND/REYNIR SVEINSSON

Hundar eru leyfðir á 53 tjaldsvæðum
samkvæmt vefnum www.tjalda.is.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dýrahald á
tjaldsvæðum
Umsjón a r men n tja ld svæ ð a
ákveða á hverjum stað hvort
hundar séu leyfðir. Á heimasíðunni www.tjalda.is er hægt að
nálgast upplýsingar um hunda
á tjaldsvæðum með því að slá
upp orðinu hundar í leitarvél
síðunnar.
„Sumir vilja ekki aðkomu
hunda á tjaldsvæðið vegna þess
að þeir eru með önnur dýr en
aðrir leyfa hunda í bandi sem
eigendurnir þrífa upp eftir,“
segir Geir Gígja, áhugamaður
um útilegur, sem sér um vefsíðuna www.tjalda.is. Á vefnum eru
talin upp rúmlega 160 tjaldsvæði
og eru hundar leyfðir á 53 þeirra.
„Ég hef ekki fengið tæmandi lista
yfir tjaldsvæði á landinu en held
að ég geti næstum því sagst vera
með öll.“
Aðspurður segist Geir ekki
hafa fengið fyrirspurnir um
önnur dýr á tjaldsvæðum og
hefur því ekki aflað sér upplýsinga um það.
- mmf
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STERKUSTU FÉLAGSLIÐ HEIMS
HITA UPP FYRIR HAUSTIÐ

AUDI CUP | THE WEMBLEY CUP | EMIRATES CUP | WORLD FOOTBALL CHALLENGE | LIVERPOOL LEIKIR

JÚLÍ
STÓRVIÐBURÐUR Í

ÞAÐ ER ÓDÝRARA AÐ HORFA Á SPORTIÐ HEIMA

Hundasúrur eru hollar og bragðgóðar
og finnast víðast hvar á íslenskri
grundu.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Ýsa með
hundasúrum
Í uppskriftabókinni Með veislu
í farangrinum – Matreiðslukver
ferðamannsins má finna alls konar
hollar og spennandi uppskriftir sem henta á ferðalögum. Ýsa
með hundasúrum er þar á meðal
og kjörið að nýta sér gróður sem
finna má víðast hvar um holt og
hæðir.
- hs

FORKEPPNI
SJÁÐU BESTU
MEISTARADEILDARINNAR KYLFINGA HEIMS
HVERJIR KOMAST Í RIÐLAKEPPNINA?

UPPSKRIFT
Ýsa með hundasúrum
fyrir fjóra

800 g ýsa, roð- og beinlaus
100 g smjör
2 laukar
5 dl hundasúrur, þvegnar og saxaðar
salt og pipar
Saxið lauk og steikið í smjörinu þar til
hann verður glær. Blandið hundasúrunum saman við laukinn, saltið og piprið og látið malla í um fimm mínútur.
Smyrjið pönnuna og raðið fiskibitum
á hana, hellið að lokum lauknum og
hundasúrunum yfir fiskinn, lokið pönnunni og sjóðið í fimm til tíu mínútur.

FJÖGURRA DAGA

SUMARMÓTIN FORMÚLUVEISLA
FRAMTÍÐARSTJÖRNUR ÍSLANDS LEIKA LISTIR SÍNAR

Í ÞÝSKALANDI OG UNGVERJALANDI

PGA MÓTARÖÐIN

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Toyota Corolla 2.0l diesel bíll. 6 g., árg.
‘07. Uppl. í s. 868 1313.

Óska e.að leigja kæli/frystirými frá
1.sept-1.maí. Uppl.í síma 8958134.

Subaru Legacy 2,2 91árg. Auka dekk.
Keyrður 210þúsund. Tilboð óskast.
S.8591056

sport eða luxus bíl til
leigu

Galloper árg. ‘00 ek. 309 þús. Þarfnast
smá lagfæringa. Óska eftir tilboði. s.
691 5056.
TOYOTA LAND CRUISER 90 38“
breyttur. Árg1999, ek.188 þ.km, DÍSEL
Sjálfskiptur. Verð 2.480þ Rnr.126741

MMC Carisma árg. ‘98 ek. 123þ. ssk.
Sk. ‘10. Mjög vel með farinn. V. 450þ.
S. 661 8342.

0-250 þús.
Til sölu eldri jamet tjaldvagn uppl.
http://emils.is/tjaldvagn/
Rauður VW Vento 1.6 GL árg ‘97 ek 161
þús nýsk án athugasemda, Verð 150
þús S: 892-7689
Renault Scenic ek.120þ árg’98 sk’10
Verð 250þ s.7727053

TOYOTA
LAND
CRUISER
120
35“ breyttur. Árg 2008, ek 8 þ.km
DÍSEL, Sjálfskiptur. Ásett verð 8.900þ
Rnr.127689

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

óska eftir að leiga bíl í nokkra mánuði á
50-100 þús á mánuði,öruggar greiðslur!
Porsche/bmw/benz sambærilegir bílar
koma líka til greina uppl s.691 9374
eða steini.i@simnet.is
Suzuki Jimny árgerð 2005 til 2008
óskast til kaups. Upplýsingar í síma S.
822 1216 .
Jeep Liberty árgerð 2003 til 2007 óskast til kaups. Upplýsingar í síma S.
822 1216.

Tilboð 1.100.000.-

Harley Davidson V-Rot árg 2003, 100
afmælistýpa Ek. 13 þús. Ásett 1890
þús, Fallegt hjól skoða skipti. Uppl. í s.
860 1929 & 771 2223

250-499 þús.

Suzuki Grand Vitara Sport, 11/2006
Ekinn 36 þús. Ssk. Verð 2.990.000.-

KIA PICANTO EX Árg 2005, ek 66 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur spolier, álfelgur,
filmur „algjör sparibaukur“ Verð 980þ
Rnr.128298
VW Golf 1.6 Trendline, 03/2007 Ekinn
64 þús. Bsk 5gíra, Topplúga, Verð
2.290.000.- Allt að 100% lán

VW Polo 1200 árg 2004 ekinn 68Þ.
5 dyra 5 gíra. Góður bíll. Verð 790. S:
898 2811.

Opel Vectra árg 2000. Ekinn 147.000.
Skoðaður ‘10 verð 390.þús.uppl í
s:846-8353

500-999 þús.

Óska eftir jeppa í skiptum fyrir Hyundai
h1 árg 01 ek 140þ diesel, ásett 550
áhv 230 6 afb eftir. Meiga vera bilaðir,númerslausir bensínhákar velkomnir
660 3411.

Til sölu! Hjólhýsi teg. Knaus. Árg.
2007 Svefnpláss fyrir 4. Ný sólarsella.
Örbylgjuofn. Vel með farið. Upplýsingar
í síma 471 3843 / 845 8549.
TOYOTA AVENSIS S/D TERRA. Mjög
vel farinn og fallegur bíll. Nýskr.
6/2002. Ekinn 106 þús. Nýskoðaður.
Þjónustubók. Verð 990 þús. Uppl. í s.
865 2200.

Tökum í umboðssölu. Fellihýsi, Hjólhýsi
og Húsbíla. Mikil sala. vikurverk.is S.
557 7720

www.hjolhysaleigan.is

1956 Ford Fairlane 3 gíra beinskiptur 8
cyl 292 þarf að ryðbæta og fleira. Verð
600 þúsund. Sími 867 3022.

Sendibílar
Jeep Grand Cherokee Limited 3.1 Diesel,
11/2002 Ekinn 127þús. Ssk, Leður,
Topplúga, Krókur, Verð 1.790.000.-

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

Tilboð aldarinnar!

BMW M3 Individul SMG Árg. 2004, ek.
92 þ. km, smg skipting og bara algerlega með öllu eins og nýr, utan sem
innan. Tilboð 3.900, Uppl. 860 1929
& 771 2223

Hyundai Terracan 35“ með 50%
afslætti! Árg. ‘01, ek. 136þús., dísel,
beinsk. Þarfnast lagfæringar á vatnskassa, pústi og rúðuþurkumótor.
Listaverð 1.2m, fæst á 600þús. Nánar
í síma 840 8260.

Palomíno Colt árg.09 með fortjaldi,
fest.f. 2 gask. svefntjöld, grjótgrind og
teng.f. rafhleðslu frá bíl. Vel með farið,
verð 1550 þús. Uppl. í s. 6911624

Húsbílar
Pallhýsi Real Lite SB. Passar á Ameríska
pic-upa með 6 feta skúffu. Miðstöð,
sturta, klósett, bakaraofn, heitt og kalt
vatn. Rafkerfi 12 og 220V,120 L vatnstankur. Uppl. í síma 896 7442.

Bílar óskast
Óska eftir Japönskum litlum bíl, ssk.
ekki mikið keyrðan, sk. ‘09. Staðgr. 150200 þús. S. 694 7621 og 867 7521.

Jeep Grand Cherokee 4,7 LTD árg 2000
ekinn 148þús km. Mikið endurnýjaður.
Góður bíll. Verð 1190. S: 898 2811.

Bílar til sölu

Bílapartar Grænumýri 3,
Mosfellsbæ.

Komdu með bílinn til okkar og fáðu
skilavottorð, við erum Þjónustuaðilar
Úrvinnslusjóðs. Opið 9-18 virka daga
Óska eftir diesel Landcruiser árg
2000-2005 í skiptum fyrir Toyota
RAV4 árg2003,Langur,4x4,Ek 64þ.
km.sjálfsk,drkúla,s 8258081

Góður húsbíll til sölu

SUZUKI GRAND VITARA 2,0. Árgerð
2003, ekinn 90 þ.km, bensin, 5 gírar.
Verð 1.390 þús lán 1.005 þús afb. er
25 þús á mánuði. 50% ísl og 50%
blanda.. Rnr.102382 Óska eftir station
bíl á svipuðu verði.

50 þús kall í hanskahólfinu!
Til sölu vegna flutninga erlendis
Nissan Primera Acenta árg.
2004, ek. 85 þús. Fæst á yfirtöku
láns, áhvílandi ca 1150 þús.
Upplýsingar í s. 770 3797.

Pontiac Firebird V8 Árg. 1996, ekinn
120, sjsk. T toppur, leður, 17“ og 19“ álfelgur, ógeðslega góður bíll. Verð 1.790.
Tilboð 990 þús, stgr. Uppl. 860 1929
& 771 2223
Til sölu Dino Go-Kart 125cc. Fæst á
85þ. stgr. s.848 5589.

Óska eftir að kaupa gegn staðgreiðslu
þýska bíla árgerð 2005 og yngra
Mercedes Benz, Bmw, Audi og
Porche
Hringdu núna og fáðu staðgreiðslutilboð!
Sverrir s 618-7001

Tjaldvagnar

Til sölu mjög gott eintak af Fiat Ducato
Maxi 2,8 dísel túrbó, árg. ‘02, ek. 65
þús. km. með Dethleffs Advantage
húsi. Vel hirtur og fallegur bíll. Belti
og rúm fyrir 6 manns. Nýskoðaður.
Ný Michelin dekk að framan. Þetta er
frábær bíll. Verð 4.4 m. Yfirt. mögul. á
erl. láni um 4 m.kr. plús 300 þús. í pen.
Uppl. í síma 665 8928 (Ellý og Jói).

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626
& 696 3522. www.ke.is

Þýskir bílar óskast til
kaups!!
Tilboð Tilboð Tilboð!

Pallhýsi

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

BMW 330i 10/2001 ekinn 99þús., ssk.
með öllu! Verð 1990þ. Sími 8991888

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu Palomino Yearling árg. ‘99. 10
fet. Verð 690 þús. Uppl. í s. 898 3393,
Guðmundur Ás.

Til sölu Víkings fellhýsi árg’02,9 ft með
gas-eldavél og miðstöð, svefntjöldum og fortjaldi. Ekkert áhvílandi.Verð
575.000.-. Uppl. s: 895 6883.

Ægistjaldvagn, (Holiday Camp). árg.
2006 til sölu. Fortjald, gólfmotta,
geymslukassi á beysli, yfirbreiðslur á
vagni og kassa, varadekk. Lítur vel út,
fyrsta skoðun Maí 2010, verð 600 þús.
Uppl. s.825-1810 / sigurdur@gydjan.is

Subaru Impresa árg. ‘99 á 16“ krómfelg.
vetrard. á felgum fylgja. Búið að skipta
um bremsudiska/klossa. Ek. 173þ. V.
350þ. S. 894 5118 & 564 3766.

Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006,
ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk, leður,
lúga, Sport sæti,cd, omfl. Ásett verð
aðeins 3790þús.kr, ákv. 2660 þús.kr,

Fellihýsi

Palomino Colt fellihýsi til sölu. Árg. ‘03
mjög vel með farið. V. 1 millj. Uppl. í s.
849 2266.

Vörubílar

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 230
Reykjanesbæ
Sími: 420 5000
www.heklakef.is

Hjólhýsi til leigu í sumar!

Fleetwood Utah 2008 fellihýsi til sölu.
Með sólarsellu, markísu, tveimur gaskútum, geymsluhólfi o.fl. Verð 1.990
þús. Uppl. í síma 660 2320

1-2 milljónir

Peugeot 307 05/2004 Ekinn aðeins
42.000 Vel með farinn bíl Auðvel kaup,
yfirtaka á láni 27.000 í 36 mán Verð
990.000 Hekla Reykjanesbæ 4205000

Hjólhýsi

Fornbílar

TILBOÐ TILBOÐ 990.

VW GOLF 2.0 FSI SPORTLINE, árg
12/2005, ek 41.þ km, 6 gíra, 150
hestöfl, Topplúga, Álfelgur, Kastarar,
Flottur bíll, Verð 1.650.þ Arnarbílar,
Malarhöfða 2. S: 5672700

Pit Bike 1285cc. 2 stk. sem seljast ódýrt.
Uppl. í s. 868 1313.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

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

Subaru Inpreza 4x4 2,0 árg 2003 ekinn
105 þús. Sjálfskiptur. Einn eigandi.
Góður bíll. Verð 1290. S: 898 2811.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Kawasaki Meanstreak 1500 árg.’03
ekið 7000.þ.km. Fallegt hjól. Uppl.í s:
860 3747.

Jeppar

Fortjald fyrir fellihýsi 8 fet til sölu. notað
4 skipti. Veð 100,000. uppl. í síma
893-0660.
Toyota Rav4 árg.’01 ekin 97 þús. ssk,
Leður.v 1.190Þ. s.848 1147

Mótorhjól

Til sölu húsbíll, McLouis 464 Steel
árg. 2007 (07). Vél 2,3 L , lengd.
6.3 m Ekinn 5.900 km. Svefnpláss
fyrir 4. Uppl. í síma 772 7940. Sjá
myndir http://www.leikfangaland.is/
isl/Husbill_McLouis

Ægis tjaldvagn árg. ‘01. Vel með farinn
og lítið notaður. Fortjald fylgir, ásett
verð 400þ. Uppl. í s.8653548
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Búslóðaflutningar

Vinnuvélar

Spádómar

Önnur þjónusta

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.

Veislusalir

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

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

Húsaviðhald

Hreingerningar

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

Til sölu
Þarftu að drena með fram húsinu þínu,
láta grafa fyrir skjólveggjum, sólpalli
eða bara einhverju öðru? Ég á tækin
sem þarf í þetta. Endilega kíktu á snarverk.is Uppl. í síma 863 1291. Geymið
auglýsinguna.

Rafstöð til leigu. 200 kw 3 fasa 380 v
rafstöð til leigu. Er í gám tilbúin til notkunnar. Upplýsingar í síma 617 8770
Tökum að okkur þrif í fyrirtækjum,
heimahúsum og fleira. S. 845 4737.

Bátar

Garðyrkja

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
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Sumarklippingar!

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

TIL SÖLU POTTERY CRAFTS 60L
LEIRBRENNSLUOFN, NÝR ALDREI
VERIÐ NOTAÐUR. VERÐ 250.000 Sími
690 8080.

Er öspin til ama?

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

Vatnabátur. Pioneer lengd 3m. eða
6fet. 3 björgunarvesti f. börn, og 2 f.
fullorðna, árar og yfirbreiðsla. Báturinn
hefur verið notaður tvisvar. Selt f. hálfvirði eða 275þús. Er staðsettur við
Álftavatn í Þrastarskógi. Væntanlegur
kaupandi þarf að sjá um að koma
bátnum til síns heimahúss. Uppl. s. 892
0341-Einar.
Óska eftir réttindamanni til að vera
með bát á strandveiðum, (pungapróf). Reglusemi og meðmæli óskast.
Húsnæði fylgir. Uppl. í s. 847 3758.
Handfærasökkur úr stálsteypu 2 kg
- 300 kr. stk 2,5 kg - 350 kr. stk 462
6512 / 897 9999.
Bátur til sölu. Skel 80. Farðu inn á skip.
is og skipaskrárnúmer SKNR7023 og
skoðið. Uppl. í s.860 4977
Plast vatnabátur með utanborðsmótor.
Verð 150þ. Uppl. í s. 868 1313.

Lífrænn húsdýra áburður til sölu. 10
L. kr. 1300, 30 L kr. 2000. Uppl. í s.
567 4656.

Bókhald

Gröfuþjónusta Auberts.
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.

Tek að mér bókhald, VSK, laun og
fjármálaráðgjöf á sanngjörnu verði
fyrir einstaklinga í atvinnurekstri og
minni og meðalstór fyrirtæki. Björn
Eysteinsson, 896 2245.

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.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Málarar

Vantar reyndan skipsstjórnarmann (
30 tn réttindi) að sigla vel búnum bát
frá suðurnesjum austur fyrir land sem
fyrst. Uppl.s. 866 4150

STUBBASTANDAR

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

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

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

Zodiac Serie Z gúmmibátur 3,10m til
sölu 7ára lítið notaður. Verð 60 þ. s.
894 1923.

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Húsaviðgerðir

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

Rafvirkjun

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

Lekur þakið ?

Second Hand verslunin
Marilyn Monroe opnar
miðvikudaginn 1. júlí !
Opið frá kl. 13 - 17.30 alla daga.
Úrval af notuðum og nýjum
herra- og dömufatnaði á góðu
verði.
Skór, töskur, slæður ofl.
Marylin Monroe, Starmýri 2.
(gengið inn frá Álftamýri) s.
866 9747.

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

Varahlutir

Húsaviðhald!

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.

Stífluþjónusta

Bílapartar Grænumýri 3,
Mosfellsbæ.

Komdu með bílinn til okkar og fáðu
skilavottorð, við erum Þjónustuaðilar
Úrvinnslusjóðs. Opið 9-18 virka daga

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

Trésmíði

555 6666

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. Skeiðarás 3, 210 Grb.

stubbahus.is

Frír háþrýstiþvottur í
Júlí!!
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð
þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s.
661 7000.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Tölvur
Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagnabjörgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

Nudd
Faglegt heilnudd

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

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

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

Minigolf
www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félagssamtök, útihátíðarsamtök eða þjónustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við
sumarhús og útileiktæki og almenn
trésmíðavinna, smíðum borð með
áföstum bekkjum. Uppl. í s. 867 3245
& 869 1690 Bergiðjan ehf Smiðshöfða
12, pukinn@simnet.is

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

Good massage. Top service. Tel. 690
9182.

Smiður getur bætt við sig
verkefnum

NEW!!!! LUXURY TANTRIC MASSAGE
ANY TIME! 8476555.

Sandspörtlun og málun

Tantrik massage in down town any
time! 869 8602.

Vanur allri smíðavinnu, áratuga
reynsla.
Uppl. s. 867 7753.

Mála stigahús, íbúðir eða nýsmíði. Uppl.
í s. 893 5537 Arnar málarameistari.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

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

smidaland.is

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

Til sölu Gasísskápur í húsbíl h.83cm
b. 50cm d. 50cm. v. 50þ. Gasmiðstöð
h.20cm. l. 50cm b. 30cm. v.30þ.
Rafmangstrappa með 2 þrepum v.40þ.
Álkassi aftaná húsbíla h. 70cm. b.
90cm. d. 30cm v. 30þ. S. 848 5280.
Geðveik útihúsgögn til sölu. Sjón er
sögu ríkari. Uppl. í s. 849 3230.
V/ flutninga fæst nýlegur tvöfaldur
amerísk. ískskápur m/ klakavél á 15þús
Trampolín m/ öryggisneti á 10þús
Uppl. Bjarmi / Einar Hjöra 664 8002
eða gaypartners@hotmail.com
HEITUR POTTUR Rafmagnspottur
til sölu. Tilboð óskast. Uppl. s: 899
3350/898 6767.

Gefins
Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins,
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.
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2 flats for rent in Rvk. Short time rent.
Uppl. í s. 849 3230.

Óskast keypt
Staðgreiðum gull, demanta og úr.
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.

Kaupi gull !
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

Ca.
70fm
á
Rauðarárstíg
/
Skarpheðinsgötu. Nýlega uppgerð
3herb. jarðhæð sérinngangur + einkabílastæði. Verð 115 m/öllu. S. 899
1888. Laus strax!

Óska eftir að kaupa
vinnupalla og steypumót
gegn staðgreiðslu
Frá Layher, Plettac, Hunnebeck
eða
Rux. Steypumót, frá Peri, Doka
eða Hünnebeck.
Óska einnig eftir byggingarkrana, t.d.
Liebherr, Demag, Grove eða
Faun.
Hringdu núna, Sverrir s. 6936445

Húsgögn
Verðum að rýma! Tilboð óskast í ósótt
viðgerð og afsýð húgögn. Kommóður,
kistur og fleiri húsgögn. S. 897 5484
& 897 3327.

Húsgagnaviðgerðir
Leysum málningu og bæs af gömlum húsgögnum, hurðum o. fl www.
afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is

Gefins
Þakskífur rauðbrúnar ca. 25 m2. Uppl. í
síma 8616046

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska,
PS2 leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í
s. 698 8629.

Flugveiðistöng og hjóli - Boxpúða m/
hönskum og Hlaupabraut Sími 618
3074.
VANTAR ÞÉR PENING? Ertu með
gullskartgrip, gullpening eða annað
úr gulli sem þú vilt selja? Komdu
til okkar á Laugarvegur 76 og þáðu
gott staðgreiðsluverð. opið 10-16 eða
hringdu:695 2804 til að panta aðra
tíma.

Verslun

Húsnæði óskast
Óska eftir einbýlishúsi (rað/parhús)
til leigu í Garðabæ. Er með börn í
Holtaskóla. Uppl. í s. 772 3993.

Óska eftir sérbýli í 112
- 4-5 herb.

Fjölskylda leitar að langtíma leiguhúsnæði í Rimahverfinu-112 með haustinu.
Öruggar greiðslur og reglusemi heitið.
Vinsamlega hringið í s. 663 3480
Óskum eftir að leigja 3 herb. íbúð
á sv. 101. Erum reyklausar og reglusamar. Skilvísum greiðslum heitið. S.
697 3246.

Óska eftir rennibekk, þyrfti helst að
vera 1,5 -3 m. á milli odda. Helst Toss.
Uppl. s. 892 5316.

Vinnulyftur, vinnupallar. Vill kaupa 1620 metra vinnulyftu, sjálfkeyrandi spjót,
gamla og góða, og 4hæða vinnupall.
s:8933444

Glæsileg, ný 62m2 íbúð með sérinngangi, til leigu í einbýlishúsi í norðurbæ
Hafnarfjarðar. Laus strax. Leiguverð kr.
100.000.- Upplýsingar í síma 822 1216.
http://abstrakt.is/leiga/default.htm

48 ára reyklaus kk óskar eftir góðri 3.
herb. íbúð, í langtíma leigu. Reglusemi
og góðri umgengni heitið. Uppl. í s.
824 0150.

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
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.

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

Nudd

105 -112

Gisting
Barcelona Sagrada familla hverfi. Einnig
ódýrar íbúðir. Uppl. í s. 899 5863,
www.helenjonsson.ws.

Fyrir veiðimenn
Maðkar Laxa og Silungs til sölu Tökum
einnig pantanir. Uppl. í síma 695-2572
/ 562-0242
Ódýr
Laxveiðileyfi.
Tunguá
í
Lundareykjadal. Nokkur holl laus í
ágúst og sept. Gott veiðihús, heitur
pottur. Nánari uppl. Júlíus, 892 9263 og
Jón jon@lax.is

Silunganet - Silunganet

Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík.
Sími 892 8655.
SJÓSTÖNG.. Bjóðum bestu verðin í
sjóstangveiði. Nýr bátur, nýjar stangir og
gamall skipstjóri. Tilvalið fyrir fjölskylduna eða smærri hópa. Förum daglega
frá Reykjavíkurhöfn.S:892-0099

Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

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.

Húsnæði í boði

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

Snyrting

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

Námskeið

54m2 íbúð með sérinngangi, til leigu í
einbýlishúsi í norðurbæ Hafnarfjarðar.
Laus 1. ágúst. Leiguverð kr. 85 .000.Upplýsingar í síma 822 1216.

3 manna fjölskylda óskar eftir íbúð frá
og með 1. ágúst. Greiðslugeta 100 þ. á
mán. Uppl. í s. 694 6696

Geymsluhúsnæði
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

geymslur.com

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

www.buslodageymsla.is

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

Sölumenn 20-35 ára

Tal óskar eftir sölumönnum á aldrinum
20-35 ára í kvöldvinnu við símsölu.
Tímakaup og góðir bónusar. Góðir
tekjumöguleikar. Hafið samband á
email: hanness@tal.is

Atvinna óskast
Smiði vantar vinnu. Áhugasamir hafið
samb. í s. 848 4362.

Viðskiptatækifæri
Gullfallegir brúðarkjólar til sölu,fást á
mjög góðu verði,gott í start fyrir brúðarkjólaleigu. Uppl, í S 849 0315.

Bílskúr
Til leigu snyrtil. 25 fm bílskúr í Lindarhv.
í Kópavogi. 30 þús á mán. Uppl. 660
7067. Laus strax.

Gisting
2 herbergja íbúð fullbúin húsgögnum
með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 1 nótt
í senn eða fleiri. Staðsett við Kringluna.
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða
limoutaxi@hotmail.com.
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.

Einkamál

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

Óska eftir 2 herb. íbúð á stór
Reykjavíkursvæðinu. Greiðslug. 4060þ. Er með dýr og reyki. Uppl. í s.
845 9394.
Óska eftir snyrtilegri 3. herb. íbúð á
svæði 104 með uppgefinni leigu. S:699
6410.

Sumarbústaðir
Auglýsi eftir hjónum til að vera í sumarbústað í Kirkjubæjarklaustri í júlí og
ágúst. Skilyrði er viðhald á bústaðnum.
Uppl s: 894 8220, 487 8119.

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofuhúsnæði til
leigu
Lögmaður vill leigja út frá sér
70-100 m2 skrifstofuhúsnæði
á jarðhæð við Skúlagötu í
Reykjavík, um er að ræða
stóra lokaða skrifstofu og opið
sameiginlegt rými ásamt WC
og eldhúsi. Hentar vel fyrir
fasteignasala, bókara eða aðra
skrifstofustarfsemi.
Áhugasamir hafið samband við
Björn á fasteignasölunni Hóli í
síma 849-4477. Hugmyndir um
leiguverð 100-120.000 kr. pr.
mánuð.+VSK.
100m2 verslunarhúsnæði staðsett í
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fermetra verð. Uppl. í síma 695 7045 &
570 7045.
Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism.
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl.
í 695 7045 & 570 7045.

Iðnaðar- íbúðarhúsnæði

Á Bíldshöfða. 100 fm iðnaðarhúsnæði
á jarðhæð og 100 fm góð íbúð á efri
hæð. Leigist saman eða í sitthvoru lagi.
Uppl. í s. 892 2722.

Atvinna í boði

Útilíf í Glæsibæ óskar eftir starfsmanni
18 ára og eldri í útivistardeild sem
fyrst. Starfslýsing: Sölustarf og þjónusta
í útivistardeild, daglegar áfyllingar á
vörum. Hæfniskröfur: Áhugi og þekking
á útivist, þjónustulund, skipulagshæfni,
lipurð í mannlegum samskiptum, frumkvæði í starfi. Umsóknir sendar á utilif@
utilif.is fyrir 11 júlí.
Normi, Vogum, Vatnsleysuströnd óskar
eftir mönnum með vinnuvélaréttindi
og meirapróf sem geta jafnframt unnið
að viðhaldi. Upplýsingar í síma 893
3020 og 897 9743.
Óskum að ráða 2 blikksmði til starfa
í Noregi. Þurfa að hafa reynslu í lofræstikerfum og almenna blikksmiðavinnu hafið samband við Knút í síma
004797059141 www.tellef.as

Kebabhúsið og pizzería

Óskum eftir ábyrgu og duglegu starfsfólki 20 ára og eldri. Einnig vantar
okkur pizzabakara. Uppl. í s. 693 4461
e. kl. 13.
Óska eftir góðum smið til starfa til þess
að vinna við gamalt hús. Nánari uppl. í
s. 897 0062.
AFGREIÐSLUMAÐUR - SÖLUMAÐUR.
Óskum eftir að ráða reyklausan, röskan
drífandi starfsmann til starfa í vaxandi
verkfæraverslun, laun verða árangurstengd. Umsóknir, ásamt launakröfu og
meðmælum, sendist á vl@simnet.is

MG Hús

Óskum eftir að ráða vana smiði og
verkamenn í viðgerðarvinnu. Uppl. í s.
699 8228.

Falleg 3 herb íbúð í smáranum Kóp
m/stórum sólpalli. Laus strax. Uppl í
síma 8483424 og 6604047

Bifvélavirki. Vanur bifvélavirki óskast á
nýja fullkomna þjónustumiðstöð. Þarf
að vera vanur almennum bílaviðgerðum. Áhugasamir sendi upplýsingar á
hvos@internet.is

Bæjarlind 14-16 - Til leigu 400m2
versl./skrifstofuhúsnæði á jarðhæð,
norðurendi (Tekk plássið). Innk.dyr,
næg bílastæði, góð aðkoma. Hagstæð
leiga. Uppl. s:895-503

Vantar starfsmann í aðhlynningu
á hjúrkunarheimili Kumbaravogur,
Stokkseyri. Sumarstarf /e.t.v. framtíðar.
Herbergi til staðar. Uppl.- kum@simnet.is / s:483 1310.
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Unleash the Power
Within

Tölvur
Er tölvan biluð?

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

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Skemmtilegt námskeið fyrir börn og
fullorðna. Nánari uppl. s: 895 1551
www.brokey.is

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

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

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.

Björt og góð 2ja herb íbúð á jarðhæð
í tvíbýlishúsi, tæplega 70 fm til leigu á
svæði 104. íbúðin er ný standsett, leiga
110 þús á mánuði hiti rafmagn internet
innifalið. Upplýsingar í síma 692 9903.
4herb. 90m2 íbúð til leigu í Furugrund
200 kóp. 115þús/mán. Uppl. 892
1026.

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

Til bygginga

Til leigu 2ja herb. íbúð. Verð 80þús.
Langtímal. Uppl. í s. 897 1071

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Stúdíóíbúð Íbúð til leigu á svæði 104.
Studio apartments for rent contact
number 698 3211.
2. herb. íbúð í Sólheimum og 4. herb.
íbúð í Engihjalla Til leigu. Góðar íbúðir.
Uppl. í s. 699 3737.

Til leigu - laus strax

Herbergi til leigu á frábærum stað í
bænum, afnot af fallegu eldhúsi, 2
baðherb. og þvottavél, nettenging. Er
laus strax, uppl í s. 863 3328 & 846
0408. Arnar.
Til leigu 2-3 hebergja íbúð í kórahverfi
í kópavogi. 1 gluggalaust herbergi með
loftræstingu inn og út, neðrihæð í parhúsi, verð 110 þús per mán með hita
og rafmagni, stöð 2 og interneti. Laus
strax. Uppl. í s 692 4441
Ný 2herb. á 2. hæð í fjölbýli til leigu. Í
pnr. 105. Íssk. uppþv- & þv- vél fylgja.
s. 820 1002.

Nudd
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KEVIN BACON ER 51 ÁRS Í DAG.

ÞETTA GERÐIST: 8. JÚLÍ 1951

MERKISATBURÐIR

París tvö þúsund ára gömul

1362 Grundarbardagi er háður á

Á þessum degi árið
SIGURBOGINN
1951 var haldið upp
Í PARÍS
á tvö þúsund ára afmæli Parísar, höfuðborgar Frakklands. Líklega hafa menn þó
eitthvað misreiknað
sig því nú er talið
að borgin hafi verið
stofnuð í kringum 250
fyrir Krist.
Sögu Parísar má
rekja til gallíska ættflokksins Parisii sem
settist, í kringum 250
fyrir Krist, að á eyju í ánni Signu sem er í dag
þekkt sem Ile de la Cite.
Um 52 fyrir Krist höfðu Júlíus Sesar og Rómverjar tekið völdin á svæðinu. Þangað fluttist fólk

„Ég þarf ekki að leika
aðalhlutverkið. Ef mér líst
vel á hlutverk tek ég það að
mér.“
Kevin Bacon er bandarískur
leikari, þekktur fyrir hlutverk
sín í myndum á borð við Footloose, Flatliners, A Few Good
Men, Apollo 13, Mystic River
og The Woodsman.

timamot@frettabladid.is

og bærinn fékk nafnið Lutetia. Byggðin
breiddist út á báða
bakka árinnar og
nafninu Lutetia var
skipt út fyrir París. Árið
987 varð París höfuðborg Frakklands.
Í dag búa um tvær
milljónir manna í
borginni og að auki
búa tíu milljónir
manna í úthverfum
hennar. Borgin er
þekkt sem miðstöð
matar, tísku, verslunar og menningar. París
er geysivinsæll ferðamannastaður enda hafa
Eiffel-turninn, Champs-Élysées, Notre Dame og
Louvre-safnið ótvírætt aðdráttarafl.

AFMÆLI

1903

1922

1926

1987

Grund í Eyjafirði. Þar fóru
Eyfirðingar að Smiði Andréssyni hirðstjóra og mönnum hans og drápu þá.
Síldarsöltun hefst á Siglufirði. Þetta var upphaf
síldarævintýrisins sem
stóð í 65 ár.
Ingibjörg H. Bjarnason er
kjörin á þing fyrst kvenna
og tekur hún sæti á Alþingi 15. febrúar 1923.
Ríkisstjórn undir forsæti
Jóns Þorlákssonar sest að
völdum og situr í rúmt ár.
Ríkisstjórn undir forsæti
Þorsteins Pálssonar sest
að völdum og situr í rúmt
ár. Jóhanna Sigurðardóttir átti sæti í stjórninni og
var hún þriðja konan til að
gegna ráðherraembætti.

ÁNÆGÐ MEÐ LÍFIÐ OG TILVERUNA

„Ég hef upplifað margt skemmtilegt og margt óskemmtilegt, eins
og gerist á langri ævi. En ég er
sátt,“ segir Guðrún Jónsdóttir, sem
fagnar 85 ára afmælinu í dag með
kaffiboði fyrir vini og vandamenn.

AUÐUNN
BLÖNDAL

ANJELICA
HUSTON

sjónvarpsmaður er
29 ára.

leikkona er
58 ára.

HINRIK
BJARNASON

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

fyrrverandi
dagskrárstjóri er 75
ára.

BECK

tónlistarmaður er
39 ára.

GUÐRÚN MAGNÚSDÓTTIR: FAGNAR 85 ÁRA AFMÆLI Í DAG
TOM EGELAND

RAGNAR
ARNALDS

rithöfundur
er 50 ára.

rithöfundur
er 71 árs.

Elskulegur faðir okkar, fósturfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Gestur Guðmundsson
bóndi, Kornsá, Vatnsdal,

verður jarðsunginn frá Þingeyrakirkju föstudaginn
10. júlí kl. 13.00. Blóm vinsamlegast afþökkuð en
þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélag Íslands.
Gunnhildur Gestsdóttir
Svanur G. Bjarnason
Birgir Gestsson
Þórunn Ragnarsdóttir
Guðrún Gestsdóttir
Hjálmur St. Flosason
Sigrún María Snorradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Er mikið afmælisbarn í mér
„Ég ætla að halda upp á þetta, svona
eins og ég geri á hverju ári. Enda á
maður alltaf að halda upp á afmælið, því
það er bara svo gaman,“ segir Guðrún
Magnúsdóttir, varaformaður Fjölskylduhjálpar Íslands, sem er 85 ára í dag. Í
tilefni afmælisins býður hún vinum og
vandamönnum upp á léttar veitingar í
salnum á þrettándu hæð á Austurbrún
2 í dag milli klukkan 17 og 21.
Á þessum merku tímamótum er ekki
úr vegi að byrja á að biðja afmælisbarnið um að rekja ættir sínar. „Ég er ættuð
úr Borgarfirði, dóttir hjónanna Magnúsar Finnssonar og Sigríðar Guðmundsdóttur, ein tíu systkina. Faðir minn var
ættaður af Kjalarnesi og mamma frá
Hvolsstöðum í Hvítársíðu,“ segir Guðrún. Fjölskyldan fluttist búferlum þegar
hún var á fjórða ári og var henni þá
komið fyrir í fóstur hjá hjónunum Sigurði Péturssyni og Sigurborgu Halldórsdóttur við Veiðilæk í Borgarfirði. „Þetta
var yndislegt fólk,“ segir Guðrún um

fósturforeldra sína, sem hún ólst upp hjá
til fimmtán ára aldurs. Þá féll Sigurður
frá og í kjölfarið fluttist hún til Reykjavíkur til að vinna fyrir sér. Þar eignaðist hún dótturina Hafdísi Björk Hannesdóttur og giftist Garðari Óskarssyni
og átti með honum fimm börn: Magnús Óskar, Sigurborgu Elísabetu, Ásdísi
Ester, Hafstein Þór og Bryndísi Ernu.
Þrjú eru á lífi, þau Hafdís Björk, Sigurborg Elísabet og Hafsteinn Þór.
Guðrún var húsmóðir meðan börnin
uxu úr grasi en sneri út á vinnumarkaðinn þegar þau voru uppkomin. Meðal
annars starfaði hún á Landakotsspítala
í þrettán ár. Góðgerðamál höfðu ætíð
verið henni hugleikin og fann hún áhuganum farveg hjá Mæðrastyrksnefnd árið
1994. „Þar starfaði ég af sömu hugsjón
og gert er hjá Fjölskylduhjálp Íslands,“
segir Guðrún, sem tók þátt í stofnun síðarnefnda félagsins 2003 og hefur síðan
gegnt varaformennsku. Á starfsferlinum segist hún aldrei hafa upplifað eins

mikla þörf á aðstoð og nú. „Stór hluti
fólks er að missa atvinnuna og mikið af
ungu fólki stendur uppi allslaust. Ætli
það hafi ekki fimmtíu prósent fleiri sótt
um aðstoð síðustu mánuði,“ bendir hún á
og bætir við að til allrar hamingju hugsi
margir til félagsins. „Við eigum marga
góða að, sem eru duglegir að gefa. Það
sem vantar upp á kaupum við sjálf.“
Fátt gefur til kynna að Guðrún ætli
að setjast í helgan stein. „Ég ætla bara
að halda áfram að hjálpa og aðstoða þá
sem eiga erfitt uppdráttar,“ segir hún.
Næst á dagskrá er afmælið, og það léttist á Guðrúnu brúnin þegar það berst í
tal. „Ég hlakka rosalega til að hitta fjölskylduna, enda á ég sextán barnabörn,
jafnmörg barnabarnabörn og tvö langalangömmubörn. Ég er hrikalega stolt
af afkomendum mínum og ekki síður
ánægð með hversu vel þeir hafa komið
sér fyrir í lífinu. Maður getur ekki
óskað sér nokkurs betra.“
roald@frettabladid.is

Ungi atvinnuleysingjar fá styrki
Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Stefán Ásberg Jónsson
Kagaðarhóli,

lést á Heilbrigðisstofnun Blönduóss 29. júní.
Jarðarförin fer fram frá Blönduóskirkju laugardaginn
11. júlí kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
að láta Heilbrigðisstofnun Blönduóss eða aðrar
líknarstofnanir njóta þess.
Sigríður Höskuldsdóttir
Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir
Sólveig Birna Stefánsdóttir
Jón Stefánsson
Berghildur Ásdís Stefánsdóttir
barnabörn.

Víkingur Þór Gunnarsson

Þorkell Magnússon

Fyrsta úthlutun úr Styrktarsjóði Lýðheilsustöðvar fyrir
ungt fólk var nýverið afhent. Fyrsta verkefnið sem hlýtur
stuðning úr sjóðnum kallast „Djammreykingar eru líka
slæmar“.
Lýðheilsustöð styrkir í sumar ungt atvinnulaust fólk til
að vinna að verkefnum sem hafa heilsueflingu og/eða forvarnir að markmiði og stuðla að tóbaksleysi. Umsækjendur vinna að verkefninu í sumar og fá greiddan styrk eftir
framvindu verksins. Styrkhæf verkefni þurfa að stuðla að
heilsueflingu eða hafa forvarnargildi og innihalda skilaboð
tengd tóbaksvörnum.
Þess ber að geta að fleiri verkefni koma til með að hljóta
styrki frá Lýðheilsustöð í sumar og hægt er að nálgast nánari upplýsingar á heimasíðu samtakanna www.lydheilsustod.is.
Einnig voru veittir 45 styrkir úr Forvarnarsjóði. Styrkir
eru veittir félögum, samtökum og opinberum aðilum. Alls
voru styrkir að andvirði 45 milljónir afhentir.
Hæstu styrkina hlaut Samstarfsráð um forvarnir, tíu
milljónir króna, og næsthæsta styrkinn, 3,3 milljónir, hlaut
Ungmennafélag Íslands fyrir verkefnið Flott án fíknar.
Það var Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra sem
úthlutaði styrkjunum.
- bþa

AFHENDING STYRKJA Auður Tinna Aðalbjarnardóttir, Blædís Klara

Baldursdóttir, Iðunn Ýr Halldórsdóttir, Sigríður María Lárusdóttir og
Unnur Sara Eldjárn hlutu styrk fyrir verkefni sitt, Djammreykingar eru
líka slæmar.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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Páll Óskar afhendir skólastyrki
Síðari úthlutun skólastyrkja Byrs á þessu ári fór fram
nýlega og afhenti Páll Óskar Hjálmtýsson styrkina sem
runnu til framhalds- og háskólanemenda. Alls voru veittir
sex styrkir að heildarupphæð 500 þúsund krónur. Fjórir
framhaldsskólanemar hlutu 25 þúsund króna styrk og
tveir háskólanemar hlutu 200 þúsund króna styrk.
Styrkþegarnir á framhaldsskólastigi voru þau Guðjón
Ingi Gunnarsson úr Tækniskólanum, Sigurður Örn
Arnarson úr Iðnskólanum í Hafnarfirði, Helga Kristín
Guðmundsdóttir úr Menntaskólanum við Sund og Karen
Ósk Birgisdóttir úr Verkmenntaskólanum á Akureyri.
Á háskólastigi komu styrkirnir tveir í hlut Vordísar
Baldursdóttur, meistaranema í auðlindafræðum við Háskólann á Akureyri, og Báru Sigfúsdóttur, sem nemur listdans í Performing Arts Research and Training Studios
(PARTS) í Brussel.
Skólastyrkir Byrs eru veittir tvisvar á ári. Næst verður
úthlutað um áramót vegna haustannar 2010. Styrkþegar
eru valdir af úthlutunarnefnd Byrs, meðal annars með
hliðsjón af árangri og framtíðaráformum.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Hólmfríður
Jónsdóttir
fóstra,

verður jarðsungin fimmtudaginn 9. júlí kl. 13.00
í Bústaðakirkju.
Sigurður Jónsson
Kristinn Ómar Sigurðsson
Guðmundur Oddbergsson
Pétur Sigurðsson
Jón Björgvin Sigurðsson
Einar Gunnar Sigurðsson
Barnabörn og barnabarnabörn.
VIÐ AFHENDINGU Guðjón Ingi Gunnarsson, Guðrún Jónsdóttir móðir
Báru Sigfúsdóttur, Páll Óskar Hjálmtýsson og Sigurður Örn Arnarson.

Gjörningar framdir á Hjalteyri
og ferðaþjónustu, hefja samstarf við
sveitarfélagið og skóla og skapa vettvang fyrir listamenn á staðnum, auk
þess að vinna að nýsköpun í atvinnumálum og stuðla þannig að jákvæðum
búsetuskilyrðum á svæðinu.
Í Verksmiðjunni stendur einnig yfir
sýning þeirra Ilmar Stefánsdóttur og
Péturs Arnar Friðrikssonar. Opið er
í Verksmiðjunni um helgar frá klukkan 14 til 17.
Nánari upplýsingar má finna á www.
verksmidjan.blogspot.com

Heiðarvegi 4, Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi þriðjudaginn
30. júní. Jarðarförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju
föstudaginn 10. júlí kl. 13.00.
Bjarni Valtýsson
Sigríður Dögg Guðmundsdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir
Viðar Pétursson
Ásdís Jónsdóttir Schultz
Donald Schultz
Guðbjörg Jónsdóttir
Þórður Ragnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Guðjón Óskarsson
Garðarsvegi 20, Seyðisfirði,

varð bráðkvaddur laugardaginn 4. júlí.
Útförin fer fram frá Seyðisfjarðarkirkju
laugardaginn 11. júlí klukkan 11.00.
Árni Gunnar Ingólfsson
Bergur Jónsson

Ástkær faðir okkar, sonur og bróðir,

Guðni Elís Haraldsson
viðskiptafræðingur,

sem lést miðvikudaginn 1. júlí, verður jarðsunginn frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 9. júlí kl. 15.00.
Rakel Birta Guðnadóttir
Thelma Rut Guðnadóttir
Diljá Sif Guðnadóttir
Haraldur Bjarnason
Þuríður Vigfúsdóttir
og systkini hins látna.

Ólafur Árnason

Halldóru Jónsdóttur
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki lungnadeildar
Landspítalans í Fossvogi og Fjórðungssjúkrahússins í
Neskaupstað.
Gunnar Jónsson
Jón Gunnarsson
Sigurbjörg Gunnarsdóttir
Steinar Gunnarsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabarn.

kvæmir ásamt Svavari Helgasyni tónlistarspuna í Verksmiðjunni á Hjalteyri.

Jón A. Valdimarsson

Okkar innilegustu þakkir færum við öllum
þeim er sýndu okkur samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,
Melagötu 15, Neskaupstað.

TÓNLISTARMAÐUR Davíð Þór Jónsson fram-

Okkar ástkæri

Aldís M. Kristjánsdóttir
Sigrún Björg Guðjónsdóttir
Hrafnhildur Guðjónsdóttir
og barnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gjörningahelgi verður haldin í Verksmiðjunni á Hjalteyri um helgina. Hún
hefst á föstudaginn klukkan 21. Þá
munu þeir Helgi Svavar Helgason og
Davíð Þór Jónsson framkvæma tónlistarspuna með mynd- og leiklist. Á
laugardaginn klukkan 17 mun Joris
Rademaker, ásamt öðrum, fremja
gjörning.
Verksmiðjan samanstendur af hópi
listamanna og eru níu þeirra búsettir
í Arnarneshreppi. Hópurinn stendur
fyrir menningarviðburðum og býður
upp á vinnuaðstöðu í gömlu verksmiðjunni á Hjalteyri. Starfsemin hófst í
fyrra en markmiðið með verksmiðjunni var að efla menningarviðburði

Gunnhildur Magnúsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
Linda Kristjánsson
Eydís Lúðvíksdóttir

Eiginmaður, faðir, sonur,
tengdafaðir og afi,

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hjalti E. Hafsteinsson

Pétur Þorbjörnsson

bifreiðarstjóri,

lést á Landspítala Hringbraut mánudaginn 6. júlí.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
14. júlí kl. 13.00.
Þórdís E. Sigurðardóttir
Rannveig Einarsdóttir
Sigurður Hrannar Hjaltason
Pálmi Gunnlaugur Hjaltason
Hafsteinn Eyjólfsson
og barnabörn.

Jón S. Þorbergsson
Herdís Anna Ingimarsdóttir

fyrrv. kaupmaður,
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
fimmtudaginn 9. júlí kl. 15.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Minningarsjóð
Guðmundar Gissurarsonar til styrktar
Elli- og hjúkrunarheimilinu Sólvangi.
Valgerður Sigurðardóttir
Svanhildur Pétursdóttir
Birgir Pétursson
Sverrir Pétursson
Hrönn Pétursdóttir
Björk Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Gissur Guðmundsson
Hrefna Geirsdóttir
Sandra L. Pétursson
Jafet E. Ingvason
Sveinn Sigurbergsson

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

Ragnhildur Sigurjónsdóttir
frá Vestmannaeyjum, Skólabraut 3,
Seltjarnarnesi,

lést á Lungnadeild Landspítalans í Fossvogi
laugardaginn 4. júlí. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni
í Reykjavík mánudaginn 13. júlí kl. 13.00.
Eyjólfur Sigurðsson
Sjöfn Ólafsdóttir
Jóhanna Sigurðardóttir
Gísli R. Sigurðsson
Guðrún Sigurðardóttir
Hlöðver Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Okkar ástkæra

Súsanna Halldórsdóttir
(Sunna)
frá Vestmannaeyjum,
Stigahlíð 14, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landakotsspítala aðfaranótt 6. júlí.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Örn Sævar Ingibergsson
Elín Dóra Ingibergsdóttir
Jón Kristinn Ingibergsson
Þórunn Einarsdóttir
Halldór Einarsson
Elín Einarsdóttir
Ingibjörg Einarsdóttir
Birna Einarsdóttir
Haukur H. Gröndal
og aðrir aðstandendur.

Guðlaug Óskarsdóttir
Haraldur L. Haraldsson
Sonja Christensen
Richard Kelley
Esther Magnúsdóttir
Jón Gunnlaugsson
Guðmundur Þorsteinsson
Ásta Sigurðardóttir

Elísabet Hannesdóttir
íþróttakennari, Kópavogi,

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR

verður jarðsungin frá Digraneskirkju fimmtudaginn
9. júlí kl. 13.00.
Anna Björg Sveinsdóttir
Ingólfur Sigmundsson
Ingveldur Sveinsdóttir
Þóra Sveinsdóttir
Sveinn Ingimar Sveinsson
Linda Margrét Arnardóttir
ömmubörn og langömmubarn.
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Raunveruleikasjónvarpið Ísland

Í

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

Auglýsingasími

Bretlandi hefur Big Brother-raunveruleikaþáttaröðin notið ótrúlegra vinsælda.
Þættirnir ganga út á að hópi fólks er
komið fyrir í myndveri, fylgst er með því
allan sólarhringinn og áhorfendur fá að
sjá venjulegt fólk sýna af sér óvenjulega
hegðun í absúrd aðstæðum.
Celebrity Big Brother gefur
fyrirrennara sínum ekkert
eftir en þar er safnað saman
fólki sem hefur orðið gleymskunni að bráð, dustað af því
rykið og það sett fyrir framan
myndavélarnar á ný. Fæst af
þessu fólki gengur heilt til
skógar og útkoman er því
oft fremur grátbrosleg.
Og stundum fær maður
það á tilfinninguna að við
Íslendingar séum fastir í
Celebrity Big Brother. Að

landið sé stóra sviðið og tökuvélar leynist í
hverju horni. Þannig var til að mynda ákaflega skemmtilegt að skoða viðbrögð bloggheimsins við viðtali Davíðs Oddssonar í
Morgunblaðinu á sunnudaginn.
Sömu einstaklingarnir skrifuðu sömu
bloggfærsluna og þeir höfðu skrifað eftir
viðtalið í Fyens Stiftstidende og Kastljósviðtölunum tveim. Klisjurnar streymdu
fram á netinu sem aldrei fyrr, sumir urðu
óskaplega reiðir út í Foringjann, aðrir voru
handvissir um að viðtalið boðaði endurkomu þessa mikla stjórnmálaskörungs.
Þetta varð allt svo súrrealískt að þetta
minnti einna helst á óvænta endurkomu
einhvers brottrekins þátttakanda í Celebrity Big Brother. Auðvitað var þetta hin
mesta skemmtun, rétt eins Celebrity Big
Brother vafalítið er. Og þetta verður allt
endurtekið, svo lengi sem Davíð mætir í
viðtöl.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Á skalanum 1-10.
Hversu mikið langar
þig til að sjá tvo eldri
borgara í...

... froskalöppum?

■ Gelgjan
Þú ætlar í
alvörunni að
gefa Söru einn
eyrnalokk í
jólagjöf?

BAKAST Á AÐEINS 10 MÍNÚTUM!

TAKK FYRIR
OKKUR!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Slappaðu nú
af Stanislaw.

Ég þekki Söru
betur en flestir
aðrir.

Ég skil ekki.
Ég er viss
um að hún
skilur þetta.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hjónabandsráðgjöf

Hann segir
að ég sé
stjórnsöm.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Litli ljósrauði
sokkur Litli
ljósrauði sokkur mmmm

Hvað er þetta með
Mjása og sokkinn
í dag!?!

Ég dýfði honum í sósu.

PIZZAN ER FERSK OG KLÁR Í OFNINN.
BAKAST Á AÐEINS 10 MÍNÚTUM VIÐ 200 C° HITA.

■ Barnalán
Konni á fimm ára afmæli í
dag. Teiknaðu fimm kerti á
kökuna hans Konna.
Hver er
Konni?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Strákurinn í
gátunni.

Ég
þekki
engan
Konna.

Konni er
ekki til í
alvörunni...
hann er
tilbúningur
fyrir gátuna.

Ég vissi
Ég held að
Nú, ef
ekki að
við séum
Konni á ekki
stærðfræði
kökuna, hver búin að læra
væri svona
nóg
heima.
á hana þá?
snúin.
Ég teikna
engin kerti á
kökuna fyrr
en ég veit
hver á hana!
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HJÖRTUR JÚLÍUS HJARTARSON: ER Á LEIÐINNI Á EM Í FINNLANDI Á VEGUM RÚV OG MISSIR AF LEIKJUM ÞRÓTTARA

> Slavica kemur ekki aftur
Makedóníska körfuboltakonan Slavica Dimovska mun
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ekki spila á
Íslandi næsta vetur en hún var lykilmaður hjá Íslandsmeisturum Hauka á síðasta tímabili. Dimovska var meðal annars kosin besti leikmaður
úrslitakeppninnar í vor en hún var með 18,2
stig og 5,0 stoðsendingar að meðaltali í leik á
Íslandsmótinu. Slavica skoraði 27 stig þegar
Haukakonur unnu oddaleikinn um
Íslandsmeistaratitilinn. Slavica var
með tilboð frá Haukum í höndunum en einnig voru fleiri íslensk lið á
eftir hennar liðsinni næsta vetur. Hún
hefur hins vegar ákveðið að taka sér frí frá
körfuboltaiðkun næsta vetur.

sport@frettabladid.is

Þetta er alls ekki draumastaðan fyrir mig
við að missa af tveimur leikjum Þróttara í Pepsi-deildinni vegna vinnuferðarinnar til Finnlands en það er þó ekki alveg ljóst þar sem ekki
er búið að negla niður ferðaáætlun. Hann segir það vissulega ekki
skemmtilega tilhugsun að þurfa að yfirgefa Þróttaraliðið á þessum
tímapunkti en hann verði að velja og hafna.
„Ég og Gunnar (Oddsson) höfum mikið rætt það í sumar
hvernig málin standa vegna vinnu minnar. Við eigum eftir að
ræða nánar um þessa Finnlandsferð en það er náttúrlega bara
tveggja manna tal,“ sagði Hjörtur, sem hefur skorað tvö
deildarmörk fyrir Þrótt á leiktíðinni. Enginn leikmaður
liðsins hefur skorað fleiri mörk en tvö í fyrstu tíu
umferðum mótsins og liðið hefur átt í miklu basli.
Þróttur er sem stendur í neðsta sæti deildarinnar
og hver leikur er úrslitaleikur fyrir Þróttara.
Íslenska kvennalandsliðið á sinn fyrsta leik á
Evrópumótinu hinn 24. ágúst þegar það mætir Frakklandi en
Þróttur leikur gegn ÍBV og FH í lok þess mánaðar. Þróttarar
verða að reiða sig á að aðrir leikmenn en Hjörtur sjái um að
skora mörkin í þeim leikjum.

Fótboltinn og vinnan lenda í árekstri hjá Hirti Hjartarsyni, sóknarmanni Þróttar, seint í ágústmánuði. Hjörtur starfar sem kunnugt er
sem íþróttafréttamaður hjá Ríkissjónvarpinu og verður sendur út
til Finnlands til að fjalla um Evrópumót kvennalandsliða þar sem
íslensku stelpurnar verða í eldlínunni. Um stórviðburð er að
ræða enda í fyrsta sinn sem A-landslið Íslands kemst í lokakeppni í fótbolta.
Hjörtur verður því að taka sér frí frá sinni eigin fótboltaiðkun á meðan hann færir Íslendingum fréttir
frá Evrópumótinu. „Þetta er alls ekki draumastaðan
fyrir mig, það verður að segjast. Einhvern tímann
hefði fótboltinn verið í efsta sæti hjá mér en ég er
kominn á síðustu metrana í boltanum og er búinn
að finna mitt framtíðarstarf. Miðað við hvernig
ástandið er í þjóðfélaginu þá get ég ekki verið
með neinn derring,“ sagði Hjörtur, sem segir það
oft erfitt að samræma vinnu sína og áhugamál
enda mesta vinna íþróttafréttamanna á kvöldin,
á sama tíma og æfingar og leikir eru. Hann býst

Breiðablik hefndi ófaranna
Breiðablik vann í gær 2-1 sigur á Þór/KA í bikarkeppni kvenna og tryggði sér þar
með sæti í undanúrslitum keppninnar. Fyrsta markið kom eftir 29 sekúndur.

VISA BIKAR KVENNA
8 LIÐA ÚRSLIT
Breiðablik-Þór/KA

2-1

1-0 Berglind Björg Þorvaldsdóttir (1.), 2-0 Harpa
Þorsteinsdóttir (66.), 2-1 Bojana Besic, víti (81.).

Fylkir-ÍBV

FÓTBOLTI Breiðablik tryggði sér í

gærkvöldi sæti í undanúrslitum
VISA-bikarkeppni kvenna með
2-1 sigri á Þór/KA á heimavelli.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir
og Harpa Þorsteinsdóttir skoruðu mörk Blika en Bojana Besic
minnkaði muninn fyrir Þór/KA
með marki úr vítaspyrnu.
Þessi lið mættust í deildinni
föstudaginn síðastliðinn og þá
vann Þór/KA 2-0 sigur. Gary
Wake, þjálfari Breiðabliks, sagði
sigurinn ekki síður mikilvægan í
því ljósi.
„Það er mikill léttir fólginn í
því að vinna lið sem vann okkur
fyrir nokkrum dögum síðan. Það
eykur sjálfstraust leikmanna,“
sagði hann.
„Mér fannst við ná að stjórna
leiknum vel í fyrri hálfleik og héldum boltanum ágætlega. Þær voru
meira að elta okkur. Við áttum svo
von á því að þær myndu setja meiri
þrýsting á okkur í seinni hálfleik
en mér fannst við ná að spila nokkuð skynsamlega. Það er svo sem
aldrei öruggt að vera með tveggja
marka forystu í leik en það var þó
gott að fá þessi tvö mörk.“
Breiðablik komst yfir með marki
eftir einungis 29 sekúndur. Þór/KA
byrjaði með boltann en fljótlega
komust Blikar í sókn og gaf Harpa
sendingu á Berglindi sem átti gott
skot að marki á vítateigslínunni.
Fram að síðara marki Breiðabliks áttu gestirnir tvær marktilraunir sem höfnuðu í stöng og slá.
Fyrst átti Besic skot í slá af löngu
færi úr aukaspyrnu og snemma í
síðari hálfleik náði Mateja Zver að
koma lúmsku skoti að marki Blika
sem hafnaði í stönginni.
Blikar fengu einnig sín hættulegu færi en fyrirliðinn Erna Björk
Sigurðardóttir átti skalla í slá á 64.
mínútu.
Aðeins tveimur mínútum síðar
komust Blikar í 2-0. Harpa var þar
að verki með skoti af stuttu færi
eftir góðan undirbúning Fanndísar Friðriksdóttur sem síðar þurfti
að bera meidda af velli.
Þór/KA fékk svo umdeilda vítaspyrnu undir lok leiksins sem
Besic skoraði af öryggi úr.

4-0

1-0 Danka Podovac (52.), 2-0 Anna Björg Björnsdóttir (61.), 3-0 Danka Podovic (74.), 4-0 Anna
Björg Björnsdóttir (82.).

Stjarnan-KR

3-0

1-0 Karen Sturludóttir (28.), 2-0 Björk Gunnarsdóttir (85.), 3-0 Björk Gunnarsdóttir (90.+2).

Völsungur-Valur

0-4

0-1 Dagný Brynjarsdóttir (38.), 0-2 Dagný Brynjarsdóttir (65.), 0-3 Kristín Ýr Bjarnadóttir (70.),
0-4 Kristín Ýr Bjarnadóttir (88.).
Það verður dregið í undanúrslitin í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu í dag.

Tognaði á hálsi
FÓTBOLTI Hollenski varnarmaðurinn Mark Rutgers fór meiddur af
velli í 2-0 sigri KR á Víði í VISAbikarnum. Rutgers fékk hnykk á
hálsinn og tognaði.
Rutgers gæti verið frá í viku og
er óvíst hvort hann geti leikið
með gegn Val á laugardag. Logi
Ólafsson, þjálfari KR, er
ekki búinn að gefa upp
alla von. Það er ljóst
að KR verður án
markvarðarins
Stefáns Loga
Magnússonar í
leiknum þar sem
hann verður í
leikbanni. - egm

DÝRMÆTT MARK Harpa Þorsteinsdóttir fagnar eftir að hafa komið Blikum í 2-0 í

leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gary Wake leit björtum augum
á framhaldið í deildinni eftir leikinn í kvöld.
„Ég var ánægður með að sjá að
stelpurnar geta spilað svona vel.
Ef þær halda sama dampi út tímabilið munum við ná að setja mikla
pressu á hin liðin í toppbaráttunni.
Við verðum bara að sjá til hvað það
fleytir okkur langt.“
Rakel Hönnudóttir, leikmaður Þórs/KA, var einnig bjartsýn
á framhaldið þrátt fyrir tapið í
kvöld.

„Þetta var þrátt fyrir allt ágætur leikur hjá okkur. Kannski ekki
okkar besti leikur en það er erfitt
að lenda svo snemma undir gegn
liði eins og Breiðabliki. Við vorum
bara allt of seinar í gang.“
„En mér fannst við síst lakara
liðið í leiknum og við hefðum getað
skorað fleiri mörk. Nú fáum við
tækifæri til að einbeita okkur að
deildinni og við ætlum okkur að
vinna restina af leikjunum sem
við eigum þar.“
eirikur@frettabladid.is

Fylkir skoraði fjögur mörk í seinni hálfleik og komst í undanúrslit VISA-bikars kvenna:

Föstudagur 10. júlí
Félagsheimilið Fossbúð kl. 21:00

Tríó Ómars Guðjónssonar
Laugardagur 11. júlí
Byggðasafnið í Skógum - Samgöngusafn / Skógakaffi
Kl. 13:00

Kl. 15:00

Kl. 14:00

Kl. 16:00

Tríó Sigurðar Flosasonar
Jóel og Eyþór

Bikarævintýri Eyjastelpna á enda
FÓTBOLTI Bikarævintýri 1.deild-

arliðs ÍBV í kvennaboltanum
tók enda í gær þegar liðið tapaði 4-0 fyrir Fylki. Öll mörkin
komu í seinni hálfleik en fyrir
leikinn hafði Eyjaliðið lagt
tvö úrvalsdeildarlið að velli í
keppninni.
„Maður var farinn að trúa því
að eitthvað gæti gerst þegar við
gerðum þessi glórulausu mistök í fyrsta markinu. Það drap
okkur bara,“ sagði Jón Ólafur
Daníelsson, þjálfari ÍBV.
Fylkisliðið braut ísinn eftir
óbeina aukaspyrnu en markvörður ÍBV hafði þá tekið bolt-

Mark Rutgers miðvörður KR:

TVÖ MÖRK Anna Björg Björnsdóttir

skoraði tvö mörk fyrir Fylki í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ann með höndum eftir sendingu
samherja aftur til hennar.
Björn Kristinn Björnsson,
þjálfari Fylkis, var ósáttur við
spilamennsku síns liðs í fyrri
hálfleik. „Það þurfti að setja
vekjaraklukku í gang í hálfleiknum. Allir sem hafa stundað einhverjar íþróttir vita að þú þarft
að hafa fyrir hlutunum,“ sagði
Björn.
Anna Björg Björnsdóttir og
Danka Podovac skoruðu tvö mörk
hvor í leiknum en ljóst er að ungt
lið ÍBV á framtíðina fyrir sér og
sýndi fína takta í gær, sérstaklega í fyrri hálfleiknum.
- egm

Tríó Jóels Pálssonar
Skógakvartettinn

Laugardagur 11. júlí
Félagsheimilið Fossbúð kl. 21:00

Swingað með Ragga Bjarna
Hljómsveit Eyþórs Gunnarssonar
Sunnudagur 12. júlí
Skógakirkja kl. 14:00

Ellen og Eyþór - Sálmar & fleira
STYRKTARAÐILAR
TÓNLISTARSJÓÐUR
MENNINGARRÁÐ
SUÐURLANDS

18
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Miðvikudagur 08. júlí 2009
➜ Tónleikar

GRÆJUMARKAÐUR FYRIR UNGT FÓLK Stefán segir að Græjuperrinn hafi verið vel

sóttur í fyrra.

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

STÆRSTA GAMANMYND ALLRA TÍMA Á ÍSLANDI

BRUNO kl. 2 - 4 - 6 - 8D
8 - 8:30 - 10:10D
10:10 - 10:30

VIP

BRUNO
kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
TRANSFORMERS 2 kl. 6D

TRANSFORMERS 2 kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:50
ÍSÖLD 3 m/ísl.tali kl. 3:40(3D) - 5:50(3D)

10

THE HANGOVER

kl. 4 - 6 - 8 - 10:20

12

ÍSÖLD 3 m/ísl.tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
HANGOVER 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:50

L

BRUNO

kl. 8 - 10

14

12

HANGOVER
kl. 8
TRANSFORMERS
SO
S 2 kl. 10
0

BRUNO

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10

14

14
10

L

12
12

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS
NÝTT Í BÍÓ!

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Græjuperrinn í
Austurbæjarbíói
Hljóðfæra- og effektamarkaður
Hins hússins, nefndur Græjuperrinn, verður haldinn í annað sinn
14. júlí næstkomandi.
Stefán Finnbogason, starfsmaður Hins hússins, segir markaðinn vera gott tækifæri fyrir
þá sem vilja bæta í græjusafnið eða spjalla og skiptast á upplýsingum. „Hingað getur fólk
mætt með hljóðfæri og aðrar
tónlistartengdar græjur og skipt,
selt eða bara skoðað. Fjöldi fólks

sótti markaðinn í fyrra og gerði
góð kaup,“ segir Stefán.
Magnari verður á staðnum
þannig að hægt verður að prófa
hljóðfærin áður en endanleg kaup
eiga sér stað. Markaðurinn hefst
klukkan 17 í Austurbæjarbíói og
að honum loknum verða haldnir
tónleikar. Kostnaður við þátttöku
er enginn heldur mun Hitt húsið
útvega sölubása án endurgjalds.
Markaðurinn er því tilvalinn fyrir
ungt tónlistarfólk í kreppu. - sm

20.00 Hljómsveitin Árstíðir og trúbadorarnir Svavar Knútur og Helgi Valur
verða með tónleika í Egilsstaðakirkju.
21.00 Leaves heldur útgáfutónleika á Græna hattinum
við Hafnarstræti 96 á Akureyri. Húsið verður opnað
kl. 20.
21.00 South River Band
ásamt Guðrúnu
Gunnarsdóttur verður með tónleika á
Kaffi Rósenberg við
Klapparstíg þar sem
á efnisskránni verður nýtt efni í bland
við eldra.
➜ Sýningar
Torfi Fannar Gunnarsson hefur opnað
sýningu í Hugmyndahúsi háskólanna
(áður Saltfélagið) við Grandagarð. Opið
alla daga nema sunnudaga frá kl. 8-18.

➜ Brúðuleikhús
10.00 og 14.00 Brúðubíllinn verður

við Leikskólann Hlíðarhús kl. 10 og við
gæsluvöllinn við Frostaskjól kl. 14.

➜ Leiðsögn
15.30 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir

safnstjóri verður með leiðsögn um Nesstofu á Seltjarnarnesi þar sem hún segir
frá húsinu og fyrirhugaðri uppbyggingu
safnasvæðis í Nesi. Nesstofa er opin
alla daga í sumar kl. 13-17 og aðgangur
er ókeypis

Aðgengilegra leikhús á loftinu
Áhrifarík og átakanleg
mynd sem skilur
engan eftir ósnortinn.
Byggð á metsölubók Jodi
Picault sem farið hefur
sigurför um heiminn.

Leikhúsið er fyrir ofan Batteríið,
þar sem gamla Organ var. Hvers
vegna þessi staðsetning? „Einn
okkar, Björn Elvar Sigmarsson, var í námi við sviðsstjórn
í Bretlandi. Hann átti sér þann
draum að ættleiða þessa bresku
leikhúspöbbamenningu, þar sem
fólk getur fengið sér drykk og
formlegheitin eru fjarlægð úr leikhúsinu. Hann vildi að fólk væri
ekki með nammi í skrjáflausum
pokum heldur væri andrúmsloftið léttara, þó það sé alvarleiki og
fagmennska yfir verkunum. Fólk
getur svo farið niður og fengið sér
drykk fyrir og eftir sýningar.“

- Ó.H.T. , Rás 2
MISSIÐ EKKI
AF STÆRSTU
SKEMMTILEGUOG
STU
TEIKNIMYND
ÁRSINS! OG NÚ
NA
LÍKA Í 3-D

- S.V. , MBL

SÍMI 564 0000

THE HURT LOCKER
THE HURT LOCKER LÚXUS
ICE AGE 3 3D ENSKT TAL ÁN TEXTA
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
TRANSFORMERS 2
TRANSFORMERS 2 LÚXUS
GULLBRÁ

LEIKHÚS-BATTERÍIÐ Íris og Guðjón breyta lofti Batterísins í leikhús almúgans.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hún segir áhuga á húsnæðinu mikinn, sérstaklega hjá ungu
sviðslistafólki, og nokkrar sýningar eru þegar bókaðar í haust.
Auk Írisar og Björns sjá Arnar
Ingvarsson og Guðjón Þorsteinn
Pálmarsson um leikhúsið. Hún
segir hópinn gera þetta af ástríðu
frekar en peninganna vegna.

„Stefnan hjá okkur er að hafa lága
leigu og fá þannig frekar fleiri
leikhópa. Þeir geta þá haft lægra
miðaverð svo leikhúsið verði
aðgengilegra fyrir hinn almenna
borgara. Við skiptum okkur ekkert
af verkunum heldur viljum bara fá
fjölbreytt verk inn.“
kbs@frettabladid.is

SÍMI 530 1919

kl. 8 - 10.45
kl. 8 - 10.45
kl. 8 - 10.10 D
kl. 3.30 - 5.45 D
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.10
kl. 3.30 - 5.45
kl. 5 - 8 -11
kl. 5
kl. 3.30

16
L
L
L
L
L
10
10
L

MY SISTERS KEEPER
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
YEAR ONE
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST
GULLBRÁ
ANGELS & DEMONS

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.50 - 8
kl. 10.10
kl. 8 - 10.15
kl. 6
kl. 6 - 9

12
L
12
7
7
14

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
kl. 6
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl. 6 - 8 - 10
MY SISTERS KEEPER
kl. 8 - 10

Framkvæmdir eru hafnar
við Leikhús-Batteríið, en
það hyggst hýsa atvinnuleikhópa í vetur og er miðstöð sviðslistahátíðarinnar
artFart sem hefst í ágúst.
Fréttablaðið heyrði í Írisi
Stefaníu Skúladóttur, framkvæmdastjóra leikhússins
fyrir ofan barinn.

L
kl. 5.30 - 8 - 10.35
L THE HURT LOCKER
12 ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl. 5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl. 5.45 - 8 - 10.15
YEAR ONE
kl. 5.45 - 8
TERMINATOR
kl. 10.15

16
L
7
7
16

Sími: 553 2075

- bara lúxus
FLOTTASTA HASARMYND
SUMARSINS
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SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

MY SISTER´S KEEPER
ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal

kl. 5.50, 8 og 10.10 12
L
kl. 4

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal

kl. 4 og 6

L

TRANSFORMERS 2

kl. 7 og 10.10

10

YEAR ONE

kl. 8 og 10

7

GULLBRÁ

kl. 4

L

Á ystu nöf
Þegar liðsforingi sprengjudeildar í bandaríska hernum lætur lífið
kemur yngri maður í hans stað.
Líf þeirra í deildinni hangir á bláþræði alla daga vikunnar en þessi
nýi liðsforingi virðist taka þessu
öllu saman með stökustu ró.
The Hurt Locker kemur úr
smiðju Kathryn Bigelow, sem
hefur meðal annars leikstýrt K-19:
The Widowmaker og Strange Days.
Líkt og flestar hennar myndir er
The Hurt Locker sjálfstæð framleiðsla, þótt myndin beri þess ekki
merki. Framleiðsla myndarinnar
er afar vönduð og heildarútlitið er
óaðfinnanlegt. Þetta er besta mynd
Bigelow til þessa, og útkoman er
hreint út sagt mögnuð.
Myndin er skrifuð af Mark Boal,
sem áður skrifaði hina ágætu In the
Valley of Elah sem fjallaði um eftirmála þess þegar ungur hermaður
sneri heim frá skyldum sínum í
Írak. Í The Hurt Locker er stríðið aldrei gagnrýnt né grafið undan
því. Það er aðeins sögusvið myndarinnar. Þrátt fyrir það eiga eflaust
margir eftir að hugsa um myndina
sem „enn eina Íraksmyndina“ eða
stríðsmyndina, er hún er svo miklu,
miklu meira. Persónusköpun Boal
á aðalpersónunni William James
er betri en ég hef séð í langan tíma

KVIKMYNDIR
The Hurt Locker
Leikstjórn: Kathryn Bigelow.
Aðalhlutverk: Jeremy Renner,
Anthony Mackie, Brian Geraghty,
Guy Pearce.

★★★★★
Magnþrungin spennumynd af bestu
gerð.

í mynd sem þessari. Í langan tíma
eftir áhorf hugsaði ég mikið um
James, dýpt persónunnar og hversu
áþreifanlegur hann er í myndinni.
Eina leiðin fyrir James til að
finnast hann vera á lífi er að stara
blákalt út í opinn dauðann. Í einu
kynngimögnuðu atriði í myndinni
segir hann að ef hann sé að fara að
deyja muni hann deyja „þægilega“
og fjarlægir af sér hlífðarbúnaðinn.
Hans drifkraftur og tilgangur í lífinu er að vera á ystu nöf, og sé það á
kostnað annarra er það einfaldlega
fórnarkostnaður svo honum finnast
hann vera lifandi. Leikarinn Jeremy Renner vinnur sannkallaðan
leiksigur í myndinni sem James og
það kæmi mér ekki á óvart þó hann
nældi sér í viðeigandi tilnefningar

fyrir hlutverkið. Það hvarflaði ekki
að mér eitt andartak í myndinni að
þessi vítahringur sem James er í
væri ekki raunverulegur, og fann
ég til mikillar samkenndar með
honum. Í öðrum hlutverkum eru
meðal annars Anthony Mackie og
Brian Geraghty sem liðsfélagar
hans í sprengjusveitinni og Guy
Pearce sem liðsforingi.
Myndatakan á stóran þátt í að
gera myndina raunverulega og
jafn magnaða og hún er. Hrá og
leiftursnögg myndataka og klipping lætur manni líða eins og maður
sé á miðpunkti átakanna. Til gamans má geta þess að Karl Júlíusson
sér um leikmyndina.
Vönduð framleiðsla, sterk leikstjórn og handrit og framúrskarandi frammistaða Renner setur
The Hurt Locker í hóp bestu mynda
ársins.
Vignir Jón Vignisson
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„Karlmenn eru ekki nauðsynlegir.
Þeir eru lúxus.“

Ó, þú sumarsins sjálfhverfa sjónvarp
Um þessar mundir stendur yfir glæsileg auglýsingaherferð hjá
Ríkissjónvarpinu sem miðar að því að fá landann til að hanga
yfir imbakassanum í sumarblíðunni. Við sjáum Diego Armando
Maradona dansa með boltann gegnum vörn Englendinga á HM í
fótbolta 1986. Við sjáum júmbóþotur fljúga beint á tvíburaturnana
á Manhattan í september 2001. Við sjáum Geir Haarde skjóta
íslensku þjóðinni hrottalegan skelk í bringu með því
að biðja um Guðs blessun, eins og til handa fátæklingi sem smitaður er af svartadauða og á örugglega
skammt eftir ólifað. Eftirminnilegir atburðir. Svo er
spurt: „Hvar varst þú?“
Nú, eins og oftast nær þegar ég sá eitthvað í sjónvarpinu var ég heima að horfa á sjónvarpið. Það er
nokkuð augljóst. Við erum jú að tala um sjónvarpsefni. Ef spurt væri „Hvað varstu með í höndunum
þegar þú kláraðir uppáhaldsbókina þína?“ myndi
svarið vera uppáhaldsbókin. Spurningin er því

SJÓNVARPIÐ

gildar teiknimyndir og Nýi skóli keisarans.

19.40

X-Files

STÖÐ 2 EXTRA

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Ljóta Betty (Ugly Betty) Bandarísk
þáttaröð um ósköp venjulega stúlku sem er
ráðin aðstoðarkona kvennabósa sem gefur
út tískutímarit í New York. Aðalhlutverk: America Ferrera, Alan Dale, Mark Indelicato,
Tony Plana og Vanessa L. Williams.

20.20 Brennið þið, vitar (2:4) Stuttir

20.35

Vitið og viðkvæmnin

▼

SJÓNVARPIÐ

þættir um myndlist í fjórum vitum á Listahátíð. Curver Thoroddsen sýnir í Bjargtangavita á Vestfjörðum: Sliceland - Vestustu Pizzur Evrópu.

20.35 Vitið og viðkvæmnin (Sense
& Sensibility) (2:3) Breskur myndaflokkur
byggður á sögu eftir Jane Austen. Aðalhlutverk: Hattie Morahan, Charity Wakefield,
Janet McTeer, David Morrissey, Dan Stevens
og Dominic Cooper.

21.00

Pepsímörkin 2009

STÖÐ 2 SPORT

21.30 Trúður (Klovn) (e)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Róska Mynd eftir Ásthildi Kjartansdóttur um myndlistarkonuna Rósku. (e)

23.35 Íslenska golfmótaröðin (4:6)
(e)

00.05 Dagskrárlok

21.50

How to Look Good

SKJÁREINN

Naked

08.00 An Inconvenient Truth
10.00 Raise Your Voice
12.00 Mermaids
14.00 An Inconvenient Truth
16.00 Raise Your Voice
18.00 Mermaids Cher leikur Flax, rótlausa
konu sem er óþrjótandi uppspretta vandræða í huga 15 ára dóttur sinnar.

22.25

Love You to Death

STÖÐ 2

20.00 Addams Family Values
22.00 Yes
00.00 Rocky Balboa
02.00 Die Hard II
04.00 Yes
06.00 Prime

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn

17.05 Gillette World Sport 2009 Fjöl-

Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það
helsta sem er að gerast í íþróttunum úti í
heimi og skyggnst á bak við tjöldin.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (17:26)
10.00 Doctors (18:26)
10.30 Gilmore Girls
11.15 Tekinn 2 (1:14)
11.50 Gossip Girl (18:18)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (228:260)
13.25 Creature Comforts (1:7)
13.50 E.R. (20:22)
14.50 The O.C. (3:24)
15.45 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblökumaðurinn, Ben 10, Stóra teiknimyndastundin
og Litla risaeðlan.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (11:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (21:25)
19.45 Two and a Half Men (1:19)
20.10 Gossip Girl (22:25)
20.55 The Closer (11:15)
21.40 Monarch Cove (4:14) Rómantískir

17.35 PGA Tour 2009 - Hápunktar Sýnt
frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

18.30 Shell-mótið Sýnt frá Shell-mótinu
í Vestmannaeyjum en þangað voru mættir
til leiks drengir í 6. flokki. Á mótinu mátti sjá
frábær tilþrif og framtíðarstjörnur íslenskrar
knattspyrnu leika listir sínar.

19.10 Valur - FH Útsending frá stórleik
Vals og FH í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

21.00 Pepsímörkin 2009 Magnús
Gylfason og Tómas Ingi Tómasson fara yfir
alla leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.
22.00 Sterkasti maður Íslands Sýnt frá
mótinu um Sterkasta mann Íslands en þangað voru mættir til leiks flestir af sterkustu
mönnum landsins.

22.30 Ultimate Fighter - Season 9
Magnaðir bardagar í þessari frábæru seríu.
Allir fremstu bardagamenn heims mæta
til leiks og keppa um titilinn The Ultimate
Fighting Champion.

23.15 Poker After Dark Margir af snjöllustu pókerspilurum heims mæta til leiks í
Texas Holdem. Doyle Bronson, Chris Moneymaker, Daniel Negreanu, Gus Hansen, Chris
„Jesus“, Ferguson, Johnny Chan og fleiri sýna
áhorfendum hvernig atvinnumenn spila
póker.

06.00 Óstöðvandi tónlist
07.30 Matarklúbburinn (3:8) (e)
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
12.00 Matarklúbburinn (3:8) (e)
12.30 Óstöðvandi tónlist
16.50 Rachael Ray Rachael Ray fær til
sín góða gesti og eldar gómsæta rétti.

17.35 What I Like About You (9:24)
(e)

18.00 Stylista (6:9) Hér keppa efnilegir stílistar um eftirsótta stöðu hjá tískutímaritinu Elle. (e)

18.50 Stylista (7:9) (e)
19.40 Psych (3:16) Bandarísk gamanþáttaröð um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa sakamál. (e)

20.30 Monitor (3:8) Skemmtiþáttur fyrir
ungt fólk sem unninn er af tímaritinu Monitor. Kynnir þáttarins er Erna Bergmann.

21.00 Britain’s Next Top Model (2:10)
Bresk raunveruleikasería þar sem leitað er
að nýrri ofurfyrirsætu. Núna fá stúlkurnar
nýtt útlit og því fylgja að venju tár og miklar
skapsveiflur. Ein stelpan gerir stór mistök og
ein stúlka brotnar saman eftir rifrildi.

21.50 How to Look Good Naked
(2:8) Bandarísk þáttaröð þar sem Carson
Kressley hjálpar konum með lítið sjálfsálit
að hætta að hata líkama sinn og læra að
elska lögulegar línurnar.
22.40 Penn & Teller: Bullshit (19:59)

19.00 PL Classic Matches Liverpool -

dramaþættir um konu sem snýr aftur til
heimabæjar síns eftir að hafa afplánað fangelsisdóm fyrir að hafa myrt föður sinn.

Arsenal, 1997. Leikur Liverpool og Arsenal var
fín skemmtun þar sem Paul Ince skoraði tvö
mörk fyrir Liverpool.

▼

16.05 Út og suður (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Púkka (15:26)
17.55 Gurra grís (94:104)
18.00 Disneystundin Gló magnaða, Sí-

STÖÐ 2

▼

MIÐVIKUDAGUR

algjörlega sjálfhverf, en það vilja tjáningarform mannsins gjarnan
vera. Hver kannast ekki við allar skáldsögurnar sem fjalla um rithöfund í sálarkreppu, eða öll leikritin sem gerast í leikhúsi? Fjölmiðlamenn eiga það víst líka til að fjalla um aðra fjölmiðlamenn.
Hverjum þykir sinn fugl fagur, sagði einhver, en ekki væri síður
hægt að segja að hverjum þyki hann sjálfur fagur.
Manninum er eðlislægt að hugsa hlutina út frá sjálfum
sér, og þá helst fegraðri útgáfu af sjálfum sér. Sumir
rónar telja sig lífskúnstnera og skáld. Sjónvarpsstöð
allra landsmanna er að vissu leyti sama marki
brennd; hún vill vera miðpunktur merkra atburða
í hugum fólks, jafnvel á sumrin þegar hún er helst
til uppfyllingar þegar fólk nennir ekki að gera neitt
annað en að glápa í sófanum. Sjálfur er ég laus við
slíkar tilhneigingar, en hyggst koma enn sterkari inn í
pistlaskrifum næstu vikna með afrekssögum af ungum
og myndarlegum pistlahöfundi. Góðar stundir.

▼

Leik- og söngkonan Cher
fer með aðalhlutverkið í
kvikmyndinni Mermaids sem
Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld.

22.25 Love You to Death (4:13) Þættir
úr smiðju Johns Waters þar sem fjallað er um
sakamál sem tengjast hjónum og ástríðuglæpum.

19.30 PL Classic Matches Liverpool -

22.50 Sex and the City (14:18)
23.15 In Treatment (8:43)
23.45 The Mentalist (20:23)
00.30 E.R. (20:22)
01.15 Sjáðu
01.45 Weeds (11:15)
02.10 Weeds (12:15)
02.35 Wendy Wu
04.05 Gossip Girl (22:25)
04.45 The Closer (11:15)
05.30 Love You to Death (4:13)

20.00 Chelsea - Fulham Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Newcastle, 1998. Stórbrotin viðureign frá
Anfield þar sem mættust Liverpool og Newcastle.

21.40 Champions of the World: Mexíkó Þættir sem varpa ljósi á knattspyrnuhefðina í Suður Ameríku. Í þessum þætti er
Mexíkó tekið fyrir en sú þjóð státar af ágætri
knattspyrnuhefð og hefur til að mynda tvívegis verið gestgjafi á HM.
22.35 Season Highlights 2001/2002
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

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

Þáttur þar sem háðfuglarnir Penn & Teller
leita sannleikans.

23.10 Leverage (12:13) (e)
00.00 CSI (3:24) (e)
00.50 Opposite Sex: Rene’s Story (e)
02.10 Óstöðvandi tónlist

20.00 Borgarlíf Marta Guðjónsdóttir
ræðir um málefni borgarinnar.
20.30 Íslands safarí Akeem R. Oppang
ræðir um málefni innflytjenda á Íslandi.
21.00 Mér finnst þáttur Í umsjón Katrínar Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og
Vigdísar Másdóttur. Farið er vítt og breitt um
samfélagið. Endursýndur þáttur.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

DPRR?@J?G GRRäLCRGLS
CGLD?JR* «EGJCERME?JJR?DRGJR?IQ

DPRR?@J?G GRRäTGQGP,GQ
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The Closer
Fjórða sería þessara hörkuspennandi lögregluþátta um Brendu
Leigh Johnson sem leiðir sérstaka
morðrannsóknadeild innan hinnar
harðsvíruðu lögreglu í Los Angeles.
Á milli þess að leysa flókin sakamál
og sinna viðkvæmu einkalífi sínu,
þarf hún stöðugt að glíma við
íhaldssemi og ofríki karlanna í
lögreglunni.

▼
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Monitor
SkjárEinn kl. 20.30
Skemmtiþáttur fyrir ungt fólk. Í
þættinum í kvöld verður fylgst með
bílaáhugamönnum úr Live2Cruize
auk þess sem viðtal verður við einn
heitasta piparsvein Bandaríkjanna.
Lambi heldur áfram að kanna visku
fólksins á götunni og Steindi Jr. verður á sínum stað með létt grín. Kynnir
þáttarins er Erna Bergmann.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á sumarvegi
14.03 Söngvamál

15.03 Útvarpssagan: Sumar í Sóltúni
15.25 Með flugu í höfðinu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Fólk og fræði
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Kvöldtónar
23.10 Vistaskipti
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

16.45 Hollyoaks (227:260)
17.15 Hollyoaks (228:260)
17.40 X-Files (19:24)
18.25 Seinfeld (7:24) Jerry Seinfeld er

NÝTT FRÁ

uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk því hann er bæði smámunasamur og sérvitur.

▼

18.45 Hollyoaks (227:260)
19.15 Hollyoaks (228:260)
19.40 X-Files (19:24) Fox Mulder trúir á

meðan Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna
að hindra leit þeirra að sannleikanum.

20.25 Seinfeld (7:24)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 Aliens in America (13:18) Stórskemmtilegir gamanþættir um Raja, ungan
skiptinema frá Pakistan sem býr hjá Tolchuckfjölskyldunni í Wisconsin. Hann er múslimi
en þau sannkristin, sambúðin gengur því ekki
alltaf hnökralaust fyrir sig.

22.05 Bones (18:26) Dr. Temperance
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum. Brennan og rannsóknarlögreglumaðurinn Booth vinna vel saman en spennan milli
þeirra hefur verið að magnast allt frá upphafi þáttanna og stóra spurningin verið sú
hvort þau komi nokkurn tímann til með að
verða par.
22.50 Little Britain (3:6)
23.20 My Name Is Earl (15:22)
23.45 Sjáðu
00.15 Aliens in America (13:18)
00.40 Fréttir Stöðvar 2
01.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30
Absolutely Fabulous 12.00 My Hero 12.30
Blackadder II 13.00 Only Fools and Horses 13.30
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link
14.45 My Hero 15.15 Blackadder II 15.45 Only
Fools and Horses 16.15 Absolutely Fabulous 16.45
EastEnders 17.15 The Weakest Link 18.00 My
Hero 18.30 Blackadder the Third 19.00 Gavin
And Stacey 19.30 Lead Balloon 20.00 Dalziel
and Pascoe 20.50 Gavin And Stacey 21.20 Lead
Balloon 21.50 EastEnders

11.00 Så for sommer 11.30 Onskehaven
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 Til dans, til vands og i luften 15.50 Sallies
historier 16.00 Supernabo 16.30 TV Avisen med
Sport 17.00 SommerVejret 17.05 Husker du...
- Highlights fra 70‘erne 18.00 Soren Ryge præsenterer 18.30 Diagnose soges 19.00 TV Avisen
19.25 SommerVejret 19.35 Aftentour 2009 20.00
Blodrode diamanter

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks
12.30 Svisj gull jukeboks 13.55 6 poeng 15.20 Litt
som deg 15.50 Oddasat - nyheter på samisk 15.55
Nyheter på tegnspråk 16.00 Olivia 16.10 Didrik
og Dorte 16.20 Postmann Pat 16.35 Mamma
Mirabelle viser dyregåter 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.30 Millionær i forkledning
18.20 Hege &amp; Holmen 18.45 Vikinglotto
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.20 Sporlost forsvunnet 21.00
Kveldsnytt 21.15 Vår aktive hjerne 21.45 Lognens
pris 22.40 Borneos hjarte 23.35 Du skal hore
mye jukeboks

SUMARLEIKUR
Taktu þátt í sumarleik BIC, það sem þú þarft að gera er að senda okkur strikamerki af
nýju margnota BIC rakvélunum merkt nafni, heimilisfangi og símanúmeri og þú ert kominn í pottinn.
Sendist til: Ó.Johnson & Kaaber ehf. Tunguhálsi 1, 110 Reykjavík

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Min egen väg 10.35 Eufori
på Skansen 12.15 Roxanne 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Hedebyborna 15.50
Så såg vi sommaren då 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Namnam med Noman
16.45 100 procent bonde 17.15 Jan och sparvhöken 17.30 Rapport 17.50 Regionala nyheter
18.00 Uppdrag granskning - sommarspecial 19.00
Hunter 20.00 Entourage 20.35 Simma lugnt, Larry!
21.15 Sommarkväll med Anne Lundberg

2 stk. gasgrill
6 stk. fjallahjól
6 stk. sundlaugar
Dregið 20. ágúst, kl. 13.13
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Eyfi ekki raðmorðinginn í Suður-Karólínu

„Uppáhaldsbitinn minn þessa
dagana er Nings. Þar fæ ég mér
oftast djúpsteiktar rækjur með
karrísósu.“
Stefán Svan Aðalheiðarson fatahönnuður.
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LÁRÉTT
2. hróss, 6. í röð, 8. hrygning, 9.
tækifæri, 11. kyrrð, 12. óhreint vatn,
14. brestir, 16. tveir eins, 17. skaut,
18. drulla, 20. hljóta, 21. gefa frá sér
reiðihljóð.
LÓÐRÉTT
1. loga, 3. einnig, 4. undirbúningspróf, 5. hlóðir, 7. kökugerð, 10. gláp,
13. þunnur vökvi, 15. hestur, 16.
vefnaðarvara, 19. tveir eins.
LAUSN

„Ég hef verið víða í Bandaríkjunum en ekki
komið til Karólínu. Ég þekki konu sem heitir Karólína en hún býr í Hafnarfirði,“ segir
Eyjólfur Kristjánsson tónlistarmaður – Eyfi.
Nýjustu fréttir af raðmorðingja sem leikið hefur lausum hala í Suður-Karólínu eru
að þar fór líklega Patrick Tracy Burris sem
lögreglan skaut til bana á mánudag – en ekki
Eyfi eins og ábendingar sem Fréttablaðinu
bárust gætu gefið til kynna: „Veit einhver
hvar Eyfi er?“
Teikningar sem lögreglan lét gera af
raðmorðingjanum þykja sláandi líkar Eyfa.
„Ég er reyndar hættur að ganga með derhúfu, er stoltur af höfuðlaginu eftir að hárið
fór að hverfa. Já, þeir hafa náð honum. Hvar
sé ég þessa teikningu? Já, vá! Þetta er ekki
ólíkt mér,“ segir Eyfi forviða í samtali við
blaðamann. Aðspurður hvort þetta geti verið

tvíburabróðir hans telur hann það ólíklegt.
Eyfi segir þá sögu að þegar hann var að
spila með Hálft í hvoru í Barbican Center
í London árið 1984 lenti hann í þeirri sérkennilegu lífreynslu að þau í bandinu voru
að labba úti á götu og þá stígur maður út úr
flottum bíl. „Og ég get svarið að þetta var
eins og að líta í spegil. Við vorum nákvæmlega eins. Honum brá einnig og það varð
almennur hlátur uppúr þessu. Í kjölfarið
læddust að manni ýmsar grunsemdir,“ segir
Eyfi léttur. En fjarvistarsönnun hans er í
góðu lagi. Hann var úti í Eyjum alla helgina að spila tónlist á Goslokahátíð auk þess
sem hann skaust upp á Skaga til að spila
brekkusöng á Írskum dögum þar. „Þannig
að ég hafði engan tíma til að sinna raðmorðum í Suður-Karólínu – það er ef ég hefði þær
kenndir í mér.“
- jbg

RAÐMORÐINGINN OG EYFI Eyfi segist hættur að ganga
með derhúfu auk þess sem hann var úti í Eyjum alla
helgina en ekki í Suður-Karólínu en þangað hefur hann
aldrei komið.

JÓHANNA GUÐRÚN: LANGÞRÁÐUR DRAUMUR LOKSINS AÐ RÆTAST

Útgáfurisinn Warner læsir
klónum í Jóhönnu Guðrúnu
„Þetta er rosalega skemmtilegt
og búið að vera æðislegt. Ég hef
beðið eftir þessu tækifæri í mörg
ár og nú er þetta loks að ganga
upp og ég er bara þakklát fyrir
það,“ segir Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, Eurovision-stjarna með
meiru. Gengið var frá því nýverið að Warner-útgáfan myndi
dreifa fyrstu sólóplötu hennar, Butterflies and Elvis, um öll
Norðurlöndin og Evrópu. Skrifað
var undir samninginn í Svíþjóð
og ætla Warner-menn að fylgjast
grannt með gangi mála og hafa
hug á að framlengja samninginn
ef allt gengur að óskum.
Platan kemur fyrst út á Norðurlöndunum hinn 20. júlí en í kjölfarið hefst svo dreifing um hin
Evrópulöndin, Bretland og jafnvel
Bandaríkin. Jóhanna verður því á
töluverðum þvælingi næstu vikur
og mánuði því hún hyggst fylgja
plötunni rækilega vel eftir, vera
með tónleika á útgáfustöðunum og
mæta í öll blaðaviðtöl sem völ er
á. „Heimsyfirráð? Nei, það er bara
best að taka bara eina plötu í einu
og sjá svo hvernig þetta æxlast
allt saman.“
En það er ekki eins og Jóhanna
Guðrún hafi bara setið heima að
undanförnu. Hún hefur verið á
nánast stanslausu flakki síðan
Noregur gaf Is It True? tólf stig
í Moskvu, sællar minningar. „Ég
hef verið að syngja á tónleikum
VG í Noregi, var í Osló og er síðan
að fara til Þrándheims og loks
Bergen,“ segir Jóhanna en meðal
þeirra sem troða upp á þessum
tónleikum eru Morten Harket
og félagar í A-ha og Alexander
Rybak en hann burstaði einmitt
Eurovision-keppnina í Moskvu, ef
einhver skyldi hafa gleymt því.
Jóhanna var síðan í Tyrklandi
um helgina, var þar dómari í alþjóð-

FRÉTTIR AF FÓLKI
Stöðvar 2 menn eru að sækja í
sig veðrið og nú seilast þeir í raðir
Spaugstofumanna en til stendur að
Örn Árnason verði með innslög
í Ísland í dag. Þá mun Örn standa
við grillið, sprella og grilla eins og
enginn sé morgundagurinn. Örn
var á sínum tíma ósáttur við
það þegar Afi gamli var
sleginn af en greinilega
hefur verið slegið striki
yfir þær væringar. Og
Örn lætur það ekki hindra
sig að vera á Stöð 2 þótt
Spaugstofan sé á dagskrá á RÚV í vetur.
Eiður Smári Guðjohnsen á enn
inni smá frí hjá Barcelona og
hyggst eftir ævintýrastrákaför til
Vegas í föruneyti Sveppa, Audda
og annarra æringja nota
síðustu dagana í hinu
stóra Epli eða New
York. Að þessu sinni
mun stefnan vera sú
að skilja strákana eftir
heima og hafa þess
í stað fjölskyldu
sína með í för.
Fréttablaðið greindi frá því að til
stæði að gefa út Brekkukotsannál
eftir Laxness í hinum
arabíska heimi. Sá
sem þýðir er Suheil
Najm, Íraki vel metinn í sínu heimalandi
og hefur meðal
annars tjáð sig um
ástandið í Írak í
heimspressunni.

DRAUMUR Jóhanna Guðrún er loks að sjá draum sinn rætast en hún hefur skrifað

undir dreifingarsamning við Warner-risann um dreifingu á plötu sinni, Butterflies and
Elvis.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

legri söngkeppni og flutti þrjú lög
við miklar undirtektir. „Tyrkir eru
mikil Eurovision-þjóð og þeir tóku
mér bara vel. Þetta var æðislegt
enda milljónir manna að horfa á
keppnina í sjónvarpi og fimm þúsund manns í salnum. Þetta er svona

Eurovision fyrir Austur-Evrópu,“
segir Jóhanna. Söngkonan syngur
síðan á sérstöku Eurovision-kvöldi
Gay Pride-göngunnar í Svíþjóð
um næstu helgi þannig að dagskrá
silfurstjörnunnar er þéttskipuð.

Einar Þorsteinsson, fréttamaður á RÚV, gekk nýverið í heilagt
hjónaband. Kona hans heitir Helga
Kristín Auðunsdóttir og er systir
Sigríðar Daggar Auðunsdóttur
fyrrum stjörnublaðamanns
og nú upplýsingafulltrúa
Mosfellsbæjar.
- jbg, fgg

freyrgigja@frettabladid.is

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. og, 4. forpróf, 5.
stó, 7. bakstur, 10. gón, 13. lap, 15.
klár, 16. tau, 19. rr.
LÁRÉTT: 2. lofs, 6. áb, 8. got, 9. lag,
11. ró, 12. skólp, 14. snark, 16. tt, 17.
pól, 18. aur, 20. fá, 21. urra.

Tilvalið í ferðalagið Hríseyjarsund á koppinn
Án viðbætts sykurs!

Án viðbætts salts!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum

barnamatur.is

„Frábært framtak. Vonandi komið
til að vera. Ég stökk strax til þegar
spurt var hvort ég vildi vera með.
Þó ég sé að vinna um helgina. Þarf
bara að redda mér flugi norður,
synda og svo til baka aftur,“ segir
Benedikt Hjartarson bakari og
sjósundskappi.
Mikil fjölskyldu- og skemmtihátíð verður í Hrísey þarnæstu
helgi. Fullveldishátíð. Í tengslum við hátíðina stendur til að
efna til sérstaks Hríseyjarsunds
og hefur Benedikt, helstur sundkappa Íslands, skráð sig til þátttöku á hrisey.net. Keppt verður í
tveimur flokkum – skemmtiflokki
þar sem hjálpartæki eru leyfileg
og svo í flokki sundkappa. Vonir
standa til að stór hópur taki þátt
enda á sjósund vaxandi vinsældum
að fagna á Íslandi. Benedikt hefur
einmitt í vetur verið að aðstoða
nýliða sem leggja fyrir sig sjósund
og segir að um tvö hundruð manna
hópur hafi mætt vikulega. „Ég er

ekki í sérstakri þjálfun núna en
hef verið að koma sundmönnum
í sjóinn í vetur.“ Benedikt vann
sér til frægðar fyrir ári að synda
yfir Ermarsund. Þó loftlínan þar á
milli sé 33 kílómetrar synti Benedikt 61 kílómetra og var 16 klukkutíma og eina mínútu á leiðinni.
Hríseyjarsund er rúmir tveir kílómetrar þannig að það vex bakaranum ekki í augum. „Þokkalegur
sundmaður er að synda kílómetra
á 20 mínútum. Við gerum ráð fyrir
því að þetta taki betri sundmenn 35
mínútur og uppúr. Þetta er hæfileg
vegalengd og staður sem er fallegur að líta frá hafi,“ segir Benedikt
sem segist lengi hafa haft í huga
að ákjósanlegt gæti verið að efna
árlega til Hríseyjarsunds.
- jbg

BENEDIKT HJARTARSON SUNDKAPPI

Hefur skráð sig í fyrsta Hríseyjarsundið
sem haldið verður þarnæstu helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Hvar er þín auglýsing?
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
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Hvern skal
óttast?

Þ

að er næturvagn nokkur sem
fer frá suðurströnd Spánar til
Madrídar. Þegar ég kom inn í þann
góða vagn fyrir nokkrum nóttum
var einungis eitt sæti laust, alveg
aftast. Á leiðinni í það sæti tók ég
eftir því að ég var eini maðurinn
í rútubílnum sem var af evrópskum uppruna. Ég settist síðan við
hlið tveggja manna; annar líktist
helst Didier Drogba en hinn var
frá Marokkó og rabbaði við félaga
sinn með slíkum kokhljóðum að
engu var líkara en að kvöldverðurinn sæti fastur í koki þeirra félaga.
Gegnt mér sátu síðan tveir sem
líklegast voru frá Senegal.
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„ÉG vakna örugglega á naríunum
einum fata ef ég festi blund á brá
í þessum félagsskap,“ hugsaði ég
með mér meðan ég vafði handtöskunni um fót mér svo ég yrði nú var
við það ef einhver reyndi að taka
hana. Ég setti peningaveskið í vasann við nára, en ég er afar næmur
fyrir þreifingum á því svæði.
Gemsann geymdi ég hins vegar í
lófanum enda gott að geta brugðist snöggt við ef hann hringir í mig
innan um sofandi fólk, svo maður
sé nú ekki að baka sér óvinsældir.
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FERÐIN gekk ágætlega. Ég varð
ekki fyrir neinu áreiti fyrr en ég
fékk Didier Drogba í fangið þar
sem hann lognaðist út af á vinstri
hliðina. Þegar hin rósfingraða
morgungyðja vakti mig í Madríd
var ég engu fátækari en ég hafði
verið þegar ég sofnaði. Allavega
var veskið enn í vasanum. Ég
stökk síðan af stað þegar rútubíllinn rann í hlað en þá kallaði Drogba: „Hei, glókollur! Átt þú ekki
þennan?“ og hampaði gemsanum
mínum sem hafði dottið í gólfið.
Ég þakkaði honum vel fyrir en hélt
síðan mína leið.
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rútubílastöðinni fann ég síðan
hraðbanka til að ná mér í meiri
aura en maskínan atarna tjáði
mér að innistæðan á reikningnum væri uppurin. Ég hafði litlu
eytt en krónuræfillinn nær ekki
að þrauka í útlandinu eftir meðferðina sem hún fékk hjá þessum
íslensku útrásarvíkingum.
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„UNDARLEGT

GÓÐAN DAG!
Í dag er miðvikudagurinn 8. júlí
2009, 189. dagur ársins.
Sólarupprás
3.22
Reykjavík
2.27
Akureyri

Hádegi
13.33
13.17

Sólarlag
23.42
0.04

Heimild: Almanak Háskólans
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að mér skyldi
aldrei hafa staðið stuggur af þessum íslensku ofurhugum; ljósum á
brún og brá,“ hugsaði ég með mér.
„En það eru gaurar sem geta virkilega haft af þér aurinn meðan þú
situr með veskið í rassvasanum.“
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