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„Þetta eru nýjustu uppáhaldsföt-in mín,“ segir Oddur Sturluson barþjónn spurður um fötin sem hann klæðist. „Ég var úti í Berlín nýlega og keypti bolinn, peysuna og jakkann þar. Buxurnar keyptiég á Íslandi f

dýra merkjavöru. „Ég kaupi mér frekar eina áberandi flík sem fullkomnar stílinn og svo fylli ég upp í með einföldum fötum. Égvil vera virðuleg

það fara eftir skapi sínu hvern dag. „Ef ég sé föt í bíómynd sem mörgum finnast fáránleg þá kist é þ

Skóáhugi frá unga aldri
Oddur Sturluson hefur mikinn áhuga á tísku og segist hafa verið nörd sem hafði áhuga á skóm þegar 

hann var yngri. Hann finnur ekki beint innblástur hjá hönnuðum en gengur þó í merkjavöru inn á milli.

Oddur Sturluson klæðist nýjustu uppáhaldsfötunum sem hann fékk að stærstum hluta til í Berlín fyrir stuttu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MICHELLE OBAMA  hefur unnið hug og hjörtu Rússa með 
heillandi framkomu. Hún hefur ekki síður sýnt og sannað að 

hún er með tískuna alveg á hreinu og hefur skartað hverri 
glæsilegu flíkinni á fætur annarri í heimsókn sinni í Rússlandi.

Bonito ehf. Friendtex, Faxafen 10, 108 Reykjavík,sími: 568 2870 - www.friendtex.is

ÚTSÖLULOKÁ morgun föstudag 
3 fyrir 2 

Kaupir 2 fl íkur. Og færð eina fría með (ódýrasta fl íkin fylgir frítt með)Mikið úrval af eldri fatnaði á 1.000, 2.000 og 3.000 kr.Opið 1100-1800  mánud. til föstud. 
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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

FIMMTUDAGUR
9. júlí 2009 — 161. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

ODDUR STURLUSON

Þrífur skó sína með 
sápu og tannbursta
• tíska • heimili
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Götuhátíð ungs fólks
Jafningjafræðsla Hins 
hússins hleypir auknum 
krafti í götuhátíð sína 
sem haldin verður í 
miðbæ Reykjavíkur 
á morgun.

TÍMAMÓT 24 

Laddi laminn
Blóðugar tökur 
á kvikmyndinni 

Jóhannes.
FÓLK 42

www.bt.is

BT bæklingurinn

VIÐSKIPTI „Ég þekki ekkert til þessa 
máls og hef engin afskipti af því 
haft. Ég er í viðkvæmri stöðu til 
að tjá mig um málið; farandi með 
eignarhald bankans, en sem hver 
annar borgari þessa lands get ég 
sagt eftirfarandi: Mér finnst þetta 
um það bil vera síðasta lánið undir 
sólinni sem ætti að afskrifa fyrr 
en fullreynt er með innheimtur 
á því,“ segir Steingrímur J. Sig-
fússon fjármálaráðherra spurður 
um hugsanlega niðurfellingu láns 
Björgólfsfeðga hjá Nýja Kaup-
þingi.

„Ég tek það fram að ég er að tjá 
mig um þetta eins og hver annar 
landsmaður, en ekki sem fjármála-

ráðherra sem hefur ekki átt neina 
aðild að málinu og á ekki að hafa“, 
ítrekar Steingrímur.

Gylfi Magnússon viðskiptaráð-
herra segir að það megi vel vera að 
það sé réttlætanlegt að fella niður 
hluta skulda í einhverjum tilvik-
um. „En mér svelgdist á þegar ég 
sá að þarna var verið að ræða um 
niðurfellingu á skuldum Björgólfs-
feðga vegna kaupa á Landsbankan-
um,“ segir Gylfi. „Þetta lán hefur 
nú talsverða sérstöðu í Íslands-
sögunni. Ég ætti, eins og eflaust 
landsmenn flestir, mjög erfitt með 
að kyngja því ef það gengi eftir.“ 
Gylfi hefur ekki upplýsingar um 
óskir annarra stórra skuldunauta 

bankanna um stórfellda niðurfell-
ingu lána.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á þriðjudag hafa Björgólfur Guð-
mundsson og Björg ólfur Thor 
Björgólfsson gert Nýja Kaupþingi 
tilboð um að greiða fjörutíu til 
fimmtíu prósent af tæplega sex 
milljarða skuld þeirra feðga við 
bankann. Skuldin er upphaflega 
tilkomin vegna kaupa á 45,8 pró-
senta hlut ríkisins í Landsbank-
anum. 

Krafa Kaupþings á hendur 
Samson er 4,9 milljarðar króna 
án dráttarvaxta en kröfulýsing-
in í þrotabú Samsonar er um 5,9 
milljarðar með dráttarvöxtum og 

öðrum áföllnum kostnaði, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Feðgarnir eru í persónuleg-
um ábyrgðum vegna skuldarinnar 
og standi annar þeirra ekki undir 
ábyrgð fellur hún á hinn. Kaupverð 
á hlut Samsonar í hlut ríkisins í 
Landsbankanum var 11,2 milljarð-
ar króna á sínum tíma.

Kaupþing sendi frá sér tilkynn-
ingu í gær þar sem hnykkt var á 
því að engar ákvarðanir hafi verið 
teknar um niðurfellingu lána. Hót-
anir gegn starfsfólki bankans, þar 
á meðal Finni Sveinbjörnssyni 
bankastjóra, var ástæða þess að 
tilkynningin var send fjölmiðlum.
 - shá / bj

Lánið er það síðasta undir 
sólinni sem ætti að afskrifa
Steingrímur J. vill ekki tjá sig um niðurfellingu láns Björgólfsfeðga sem ráðherra. Sem „borgari þessa 
lands“ fordæmir hann ósk feðganna. Viðskiptaráðherra svelgdist á þegar hann las fréttina um málið.

Bjart með köflum   Í dag verður 
frekar hæg suðlæg eða breytileg 
átt, víða nokkuð bjart, síst þó 
norðaustanlands. Þoka liggur víða 
við strendur norðan og austan-
lands. Hlýjast austantil.
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31 árs gömul 
met Valsmanna í 
hættu

FH-ingar nálgast 
óðum tvö langlíf 
met í íslenska 
boltanum.

Breyttar forsendur
„Væri allt með felldu, myndu 
Danir, Finnar, Norðmenn og 
Svíar ef til vill reyna að forða 
Íslandi frá þeirri auðmýkingu og 
þungbærum skaða, sem banka-
hrunið hefur valdið landinu,“ 
skrifar Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 22

UTANRÍKISMÁL Utanríkismála-
nefnd Alþingis reyndi að komast 
að málamiðlun um þingsálykt-
unartillögu um aðildarumsókn 
að Evrópusambandinu á fundi 
sem stóð fram eftir kvöldi í gær. 
Niðurstöðu er að vænta í dag en 
utanríkismálanefnd hittist aftur 
klukkan hálf níu. Bjartsýni virð-
ist ríkja um að mögulegt verði 
að ná lendingu þar sem önnur 

umræða um málið hafði verið 
sett á dagskrá þingsins í dag, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins.  

Tvær tillögur um ESB-málið 
hafa legið fyrir, önnur borin fram 
af stjórnarflokkunum og hin af 
stjórnarandstöðunni. Rætt hefur 
verið um að sameina tillögurnar 
í eina.

Eins og fram hefur komið er 

ekki síst tekist á um hvort rétt 
sé að gengið verði til tvöfaldrar 
þjóðaratkvæðagreiðslu; um hvort 
eigi að ganga til viðræðna og að 
niðurstaða þeirra verði sett í 
dóm þjóðarinnar þegar samn-
ingur liggur fyrir. Náist árangur 
á morgunfundi getur afgreiðsla 
málsins tekið stuttan tíma svo 
jafnvel verði gengið til atkvæða 
á morgun.  - shá

Tekist á um aðildarumsókn að ESB á fundi utanríkismálanefndar í gærkvöldi:

Niðurstöðu er að vænta í dag

FRAMKVÆMDIR Vinna við Héðins-
fjarðargöng gengur vel, að sögn 
Valgeirs Bergmanns, verkefnis-
stjóra Háfells við gangagerðina.

„Það er unnið af krafti núna í 
vegagerð á Siglufirði, frá kaup-
staðnum og upp að gangnamunna. 
Þar er útivinna í fullum gangi 
í blíðskaparveðri og hún geng-
ur mjög vel. Síðan er unnið að 
vegskálabyggingu í Héðinsfirði,“ 
segir Valgeir.

Vegskálinn er steypuvirki sem 
gengur út úr fjallinu og er meðal 
annars hugsað til að verja ganga-
munnann fyrir snjóflóðum. Búið 
er að reisa 70 metra af 114 löng-
um skálanum.

Verkið sóttist hægt í vetur 
vegna þess hve harður veturinn 
var, en er nú á góðum rekspöl. 
Verklok samkvæmt áætlun eru í 
júlí 2010, en samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins er ekki líklegt 
að sú áætlun standist.  - sh

Vinna við Héðinsfjarðargöng:

Langt komnir 
með vegskálann

GÓÐVIÐRISVINNA Á myndinni má sjá járnamenn sem vinna að því að járnabinda vegskálann Héðinsfjarðarmegin við göngin. Alls 
starfa um sextíu manns við göngin, um fjörutíu frá Háfelli og um tuttugu frá tékkneska fyrirtækinu Metrostav. FRÉTTABLAÐIÐ / PJETUR
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KÍNA, AP Hu Jintao, forseti Kína, 
sneri heim frá Ítalíu í gær vegna 
átakanna í Xinjiang-héraði. Hann 
mætti því ekki á leiðtogafund G8-
ríkjanna, þar sem þau átök hefði 
væntanlega borið á góma.

Fjölmennt viðbótarherlið var 
sent á vettvang í gær. Meðal ann-
ars mátti sjá hundruð hermanna 
fylkja liði á aðaltorgi Urumqi, 
höfuðborgar héraðsins.

Hundruð manna hafa látið lífið 
síðustu daga í átökum milli Úígúra 
og Han-Kínverja, en ekki er vitað 
hvernig tala hinna látnu skiptist 
milli þessara tveggja þjóða.

Li Zhi, formaður kínverska 
Kommúnistaflokksins, sagði að 

herinn myndi grípa til harðra 
aðgerða. Hann sagði fjölmarga 

hafa verið handtekna, og sagði að 
ofbeldismenn verði teknir af lífi.

Han-Kínverjum hefur fjölgað 
jafnt og þétt í héraðinu síðustu ára-
tugina, eftir að það var innlimað í 
Kína í kjölfar skammvinns sjálf-
stæðistímabils.

Úígúrar, sem hafa búið í hér-
aðinu öldum saman, vilja margir 
hverjir segja skilið við Kína og eru 
afar ósáttir við vaxandi ítök Han-
Kínverja, sem eru meira en 90 pró-
sent íbúa Kína.

Upp úr sauð um síðustu helgi 
eftir að Úígúrar efndu til mótmæla 
í höfuðborginni. Úígúrar segja 
átökin hafa byrjað eftir að lögregla 
beitti mótmælendurna hörðu. - gb

Kínverjar senda fjölmennt herlið á vettvang átakanna í Xinjiang:

Hu mætti ekki á leiðtogafund

GRÁIR FYRIR JÁRNUM Kínverskir 
hermenn fjölmenna þessa dagana í 
Urumqi, höfuðborg Xinjiang-héraðs.

NORDICPHOTOS/AFP

SAMGÖNGUMÁL Eftir á að grafa 
fyrir fjórðungi af heildarleið Bol-
ungarvíkurganga um Óshlíð. 

Nú er búið að grafa 3.856 
metra sem eru þrír fjórðu hlut-
ar af leiðinni, en göngin munu 
alls verða 5.156 metrar á lengd. 
Hnífsdalsmegin hafa 1.991 metr-
ar verið sprengdir og 1.865 
Bolungarvíkurmegin. 

Stefnt er að því að göngin um 
Óshlíð verði opnuð fyrir umferð 
næsta sumar.  - þeb

Framkvæmdir í Bolungarvík:

Fjórðungur 
ganga eftir

Fimmtíu ára fjallvegur
Áhugahópur fólks á Vestfjörðum hyggst 
efna til hátíðahalda vegna þess að 50 
ár verða í haust síðan vegur var lagður 
um Dynjandisheiði og kom þannig 
á vegasambandi milli byggðalaga á 
Vestfjörðum og milli Reykjavíkur og 
Ísafjarðar. Koma á saman á Dynjandis-
heiði fimmtudagskvöldið 16. júlí, að 
því er segir á vef Vesturbyggðar.

VESTURBYGGÐ

Kosið um Lissabon-samning
Írska stjórnin hefur tilkynnt að lands-
menn gangi öðru sinni til atkvæða 
um Lissabon-sáttmála Evrópusam-
bandsins 2. október næstkomandi. 
Írar felldu samninginn í þjóðar-
atkvæðagreiðslu á síðasta ári.

ÍRLAND

AFGANISTAN, AP Bandarískur 
demókrati, fyrrverandi kosninga-
ráðgjafi Bills Clinton, starfar 
nú með Hamid Karzai, forseta 
Afganistans, og reynir að tryggja 
honum sigur í forsetakosningun-
um, sem haldnar verða í næsta 
mánuði.

„Þetta eru sennilega mikilvæg-
ustu kosningar sem haldnar hafa 
verið í heiminum um langt skeið,“ 
segir James Carville, sem segist 
þó ekki starfa í umboði Banda-
ríkjastjórnar.

Bandaríkjastjórn hefur ítrekað 
sagt að hún styðji ekki einn fram-
bjóðendanna frekar en annan.

 - gb

Kosningar í Afganistan:

Demókrati að-
stoðar Karzai

Á KOSNINGAFUNDI Svaladrykkir voru í 
boði á kosningafundi Karzais í Kabúl í 
vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMHVERFISMÁL Landbrot er orðið 
umtalsvert meira og fjörulína 
komin inn fyrir viðmiðunarmörk 
sem marka áttu upphaf fram-
kvæmda við nýjan sjóvarnargarð 
við Vík, segir sveitarstjórn Mýr-
dalshrepps.

„Landbrot getur því farið að 
ógna mannvirkjum og byggð verði 
ekki brugðist við hið fyrsta,“ 
segir sveitarstjórnin sem krefst 
þess að samgönguráðherra tryggi 
fjármagn í framkvæmdina. Í bréfi 
frá Siglingastofnun frá því í maí 
kemur fram að þess sé vænst að 
ríkið veiti ekki fjármagn í gerð 
sjóvarnargarðs vestan Víkur fyrr 
en á næsta ári. Heildarkostnaður 
við garðinn sé áætlaður um 230 
milljónir króna.  - gar

Sveitarstjórn Mýrdalshrepps:

Ítreka nauðsyn 
sjóvarnargarðs

VÍK Í MÝRDAL Sjórinn brýtur jafnt og þétt 
niður fjöruna við Vík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ATVINNUMÁL Flutningur á tíu mjöl-
tönkum HB Granda til Vopna-
fjarðar var undirbúinn í Örfirisey 
í Reykjavík í gær.

Tankarnir eru 22 metra háir 
og verða fluttir austur á sérstök-
um pramma sem fenginn var frá 
Noregi. Tankarnir eru hluti loðnu-
verksmiðju sem hætt var að nota 
fyrir nokkrum árum. Á Vopnafirði 
á að nota tankana til að stækka og 
bæta verksmiðju HB Granda þar 
í bænum. Með öðrum búnaði sem 
fluttur verður austur mun farmur-
inn vega um 600 tonn. Áætlað er 
að pramminn verði tilbúinn í flutn-
inginn í dag. - gar

Flutningur á mjöltönkum HB Granda frá Reykjavík til Vopnafjarðar:

Risatankar landshorna á milli

SAMA HLUTVERK Á ÖÐRU SVIÐI Þessir 
tankar munu standa uppréttir á pramma 

sem draga á til Vopnafjarðar þar sem 
þeir verða hluti af loðnuverksmiðju á 

staðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GAR

VIÐSKIPTI Ríkið hefur eignast 
vátryggingahluta Sjóvár að fullu 
í gegnum ríkisbankana Glitni og 
Íslandsbanka. Fjármálaráðherra 
hefur ákveðið að ríkissjóður leggi 
11,6 milljarða til félagsins til að 
tryggja rekstur þess, og Glitnir og 
Íslandsbanki leggja til þess sam-
tals fjóra milljarða króna.

Ástæðan er sú að raunveru-
leg hætta var talin á að félagið 
færi í þrot, sem hefði haft slæm-
ar afleiðingar fyrir vátryggjend-
ur hjá Sjóvá.

Ríkið greiðir milljarðana 11,6 
inn í félagið SAT, eignarhaldsfé-
lag í eigu Glitnis, sem síðan kaup-
ir í sjóðnum. Fyrir fjármagninu 
seldi ríkissjóður kröfur sem hann 
eignaðist við fall viðskiptabank-
anna í haust, meðal annars kröfur 
á Aska Capital og Milestone, félög 
sem bæði tengjast Sjóvá nánum 
böndum.

Staða bótasjóðs Sjóvár hefur 
verið afar slæm vegna fjárfest-
inga félagsins, sem hafa rýrnað 
mjög að verðgildi á meðan skuldir 
hafa hrannast upp. Um þrjá fjórðu 
hluta fjárins vantaði upp á til að 
sjóðurinn uppfyllti skilyrði Fjár-
málaeftirlitsins um bótasjóði.

Með kaupunum er trygginga-
hluti Sjóvár skilinn frá fjárfest-
ingahlutanum og er stefnt að því að 
hið nýja félag fari í formlegt sölu-
ferli á næstu mánuðum. Vonast er 
til þess að ríkissjóður fái þá aftur 
það fé sem hann lagði því til.

Sérstakur saksóknari hefur fjár-
festingar Sjóvár síðustu ár nú til 
rannsóknar og framkvæmdi tíu 
húsleitir í tengslum við þá rann-
sókn í fyrradag.

Engar húsleitir hafa farið fram 
erlendis vegna málsins, að sögn 
Ólafs Þórs Haukssonar, sér-
staks saksóknara. Þó eiga nokkr-
ir þeirra sem leitað hefur verið 
hjá skrifstofur, hús og fyrirtæki 
í útlöndum. Ólafur útilokar ekki 
að enn eigi eftir að leita í útlönd-

um. „Maður útilokar aldrei neitt í 
rannsókn opinberra mála,“ segir 
hann.

Fram kom í fréttatilkynningu 
frá Fjármálaeftirlitinu í gær að 
málið megi rekja til skoðunar 
endurskoðanda á bókhaldi félags-
ins í desember. Rannsóknin lúti 
meðal annars að fjárfestingum í 
fasteignum erlendis.

Guðmundur Ólason, forstjóri 
Milestone, móðurfélags Sjóvár, 
segir það vera hlutverk Sjóvár að 
ávaxta sjóði sína. Leyfilegt sé að 
fjárfesta allt að 40 prósent af sjóð-
unum í fasteignum erlendis.

„Starfsemi Sjóvár hefur verið 
undir ströngu eftirliti opinberra 
aðila og Milestone hefur lagt 
áherslu á að dótturfélögin fari í 
einu og öllu eftir reglum,“ segir 
Guðmundur. stigur@frettabladid.is

 vidirp@frettabladid.is

Tryggingahluti Sjó-
vár í hendur ríkisins
Ríkissjóður leggur tólf milljarða inn í Sjóvá, og Glitnir og Íslandsbanki samtals 
fjóra milljarða, til að tryggja rekstur félagsins. Hætta var talin á að félagið færi í 
þrot. Stefnt er að sölu félagsins og er vonast til að ríkissjóður fái þá féð til baka.

HÖFUÐSTÖÐVAR SJÓVÁR Vátryggingahluti Sjóvár er nú að fullu í eigu ríkisins. Ríkis-
sjóður leggur 11,6 milljónir til starfseminar og tryggir hana þar með.

Starfsemi 
Sjóvár 

hefur verið undir 
ströngu eftirliti 
opinberra aðila 
og Milestone hef-
ur lagt áherslu á 
að dótturfélögin 
fari í einu og öllu eftir reglum.

GUÐMUNDUR ÓLASON
FORSTJÓRI MILESTONE

UMHVERFISMÁL Olíumengun 
fannst á Faxaflóa við eftirlits- 
og æfingaflug TF-Sifjar, nýrrar 
flugvélar Landhelgisgæslunnar. 
Notaður var nýr tækjabúnaði sem 
gerir kleift að staðsetja mengun, 
greina eðli hennar, stærð svæðis-
ins, þykkt olíunnar og magn. 

Umhverfisstofnun var gert við-
vart, en mengunin virðist ekki 
vera þess eðlis að grípa þurfi til 
aðgerða. 

Frá TF-Sif má fylgjast með 
hafinu umhverfis Ísland með 
nákvæmari hætti en verið hefur 
sem veldur gjörbreytingu í auð-
lindagæslu og umhverfisvernd.

  - shá

Olíumengun í Faxaflóa:

Nýr búnaður 
greinir mengun

Stefán, eru annars konar perr-
ar velkomnir á græjuperrann?

„Já, bara allir sem hafa aldur til.“

Stefán Finnbogason er starfsmaður hjá 
Hinu húsinu sem stendur fyrir hljóðfæra- 
og effectamarkaðnum Græjuperrinn í 
Austurbæjarbíói þann 14. júlí. 
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Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.

30%
AFSLÁTTUR

SKJÓLVEGGIR
GERÐUR OG

GYRÐIR

1999
VERÐ ÁÐUR

2490

PALLAOLÍA
3LTR

HEFST Í DAG

50%
AFSLÁTTUR

ÖLL SUMARBLÓM
OG TRJÁPLÖNTUR

GARÐ
   ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

GARÐVERKFÆRI
HJÓLBÖRUR - STUNGUSKÓFLUR - GAFFLAR

KANTSKERAR - TRJÁKLIPPUR
GRASKLIPPUR - KEÐJUSAGIR

SLÖNGUHJÓL OFL.

20-40%
AFSLÁTTUR

GARÐ-
LEIKFÖNG

15-35%
AFSLÁTTUR

GARÐ-
HÚSGÖGN

25%
AFSLÁTTUR

FLÍSPEYSUR, SOFT-
SHELL, VINDFÖT,

SANDALAR

20%
AFSLÁTTUR

SLÁTTUVÉLAR
OG ORF

MEST
SELDA

PALLAOLÍA
Á ÍSLANDI
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Vegna ummæla formanns Golf-
klúbbsins Tudda í sérblaði um golf 
sem fylgdi Fréttablaðinu í gær vilja 
forsvarsmenn klúbbsins taka fram að 
aðeins börn félaga fá ókeypis aðild að 
klúbbnum, ekki öll börn undir sextán 
ára aldri.

Snjólfur Kristbergsson var rangfeðrað-
ur í blaðinu í gær. Beðist er velvirð-
ingar á því. 

LEIÐRÉTT

ATVINNUMÁL „Því miður töfðust 
greiðslur til ákveðinna einstakl-
inga um nokkra daga. En allir 
ættu að vera búnir að fá greitt 
núna,“ segir Líney Árnadóttir, 
forstöðumaður skrifstofu Vinnu-
málastofnunar Íslands á Skaga-
strönd, sem hefur umsjón með 
greiðslu atvinnuleysisbóta.

Að sögn Líneyjar var orsök 
tafarinnar nýtilkomin rafræn 
samkeyrsla bótanna við stað-
greiðslugrunn Ríkisskattstjóra. 
„Hjá sumum komu fram tekjur í 
marsmánuði sem við höfðum ekki 
vitneskju um og þurftum frekari 
skýringar á. Þetta mun ekki tefja 
greiðslur aftur.“ - kg

Tafir á greiðslum bóta:

Mun ekki tefja 
greiðslur aftur

NEYTENDUR Eitt vörubretti af áfeng-
um Thule-bjór í hálfs lítra dósum 
barst fyrir mistök frá Vífilfelli 
í nokkrar matvöruverslanir um 
eða eftir helgi í stað léttöls. Eitt-
hvað af bjórnum seldist úr verslun-
um, samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins.

Mistökin uppgötvuðust á mánu-
dag. Guðjón Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Vífilfelli, segir 
að í kjölfarið hafi bjórnum verið 
safnað saman. „Bjórinn og léttöl-
ið er geymt hvort á sínum stað hjá 
okkur inni á lager þannig að þetta 
á ekki að geta gerst,“ segir Guðjón. 
Líklega orsakist mistökin af því 
hversu mikið af óreyndu sumar-

starfsfólki er nú við störf.
Bjórinn hafi viðkomu hjá 

Aðföngum, sem kemur honum 
í verslanir, og starfsmenn 
Aðfanga hafi því líka sofið á 
verðinum.

Bjórdósirnar bera annað 
strikamerki en léttölsdósirnar 
og finnast ekki í kerfum mat-
vöruverslananna. Guðjón segir 
því nær útilokað að nokkuð hafi 
selst af bjórnum úr verslunum.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
hins vegar að í minnst einni versl-
un hafi starfsmenn haldið að 
strikamerkin væru gölluð og fund-
ið leið fram hjá vandanum. Nokkuð 
hafi verið selt úr þeirri verslun.

Guðjón segir svona nokkuð ekki 
hafa hent í áraraðir og að farið 
verði yfir verkferla í fyrirtækinu 
til að fyrirbyggja að þetta gerist 
aftur.  - sh

Starfsmenn Vífilfells tóku bretti af áfengum Thule-bjór í misgripum fyrir léttöl og sendu í matvörubúðir:

Áfengur bjór fór óvart í matvörubúðir

SELDUR MEÐ MJÓLK Bjórinn fór í sölu í 
nokkrum matvöruverslunum á höfuð-
borgarsvæðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

Íslendingar hafa ekki lagt það í 
vana sinn að kaupa léttöl, eða svo-
nefndan pilsner, í stórum stíl. Hins 
vegar er töluvert um það að ferða-
menn taki bjórinn í misgripum fyrir 
áfengan bjór, enda eiga þeir því 
ekki að venjast að fá ekki áfengi 
í matvörubúðum, segir Sigurður 
Reynaldsson, framkvæmdastjóri 
10-11. Léttölið rokselst því, sérstak-
lega yfir sumarið, í verslunum þar 
sem er mikill ferðamannastraumur, 
en mun minna í úthverfum.

SELST TIL 
GRUNLAUSRA 
FERÐAMANNA

VEÐURSPÁ

Alicante

Bassel

Berlín
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Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen
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San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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Norðaustlæg- 
eða austlæg átt.

LAUGARDAGUR
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ÁFRAM MILT   Um 
helgina verður víða 
hæglætisveður, 
hlýjast og bjartast 
verður væntanlega 
í innsveitum sunn-
an- og vestanlands.  
Lítil úrkoma er í 
kortunum en það 
gæti verið lítilshátt-
ar þokusúld norð-
an- og austantil.

Soffía
Sveinsdóttir
Veður-
fréttamaður

DÓMSMÁL Tveir mannanna ell-
efu sem tóku þátt í kynlífsathöfn-
um með sambýliskonu dæmds 
ofbeldismanns gegn hennar vilja 
höfðu stöðu sakbornings á fyrri 
stigum málsins. Þeir voru hins 
vegar ekki ákærðir fyrir athæfið.

Maðurinn var á þriðjudag dæmd-
ur í átta ára fangelsi fyrir að beita 
konuna ítrekað ofbeldi í tvö ár og 
neyða hana til að stunda kynlíf 
með ókunnum mönnum, stundum 
fleiri en einum í einu, og mynda 
það. Þá var honum gert að greiða 
henni 3,8 milljónir í bætur.

Þrír mannanna ellefu voru 
Íslendingar og gáfu allir skýrslu 
fyrir dómi. Ekki þótti líklegt að 
þeir fengjust sakfelldir þar sem 
þeir báru allir að þeir hefðu ekki 
vitað að kynmökin væru gegn vilja 
konunnar. Sá framburður fékk 
einnig stoð í framburði konunn-
ar, sem sagðist hafa lagt sig fram 
um að sýna ekki merki þess að hún 
væri athæfinu andvíg, af ótta við 
hefndaraðgerðir sambýlismanns-
ins.

Þrátt fyrir það var til mynd af 
konunni bersýnilega grátandi í 
kynlífsathöfnum og var sú mynd 
meðal gagna málsins. Þá kom fram 
í vitnisburði mannanna að þeim 
hefði ekki þótt allt með felldu, 
einum þótti maðurinn mjög drottn-
andi í athöfnunum og annar hætti 
í miðjum klíðum og fór og sagðist 
ekki geta tekið þátt í athæfinu.

Alls var lagt hald á tölvubúnað 
og tæki sem innihéldu 664 ljós-
myndir og 20 myndskeið af kon-
unni að stunda kynlíf með ýmsum 
mönnum, meðal annars þeim 
dæmda.

Segir í dómnum að maðurinn hafi 
níðst á konunni að lágmarki aðra 
hverja viku á tveggja ára tímabili, 
og jafnvel bannað henni að fara til 
læknis af ótta við að málið kæmist 
upp. Þá segir að hún hafi orðið að 
hætta í meistaranámi vegna spurn-
inga frá samnemendum sínum um 
áverka sem hún bar.

Konan hlaut mikinn andlegan 
skaða af misnotkun mannsins og 
er óvíst hvort hún nær sér að fullu. 
Fyrir glímdi hún við átröskun og 
þegar sambandið hófst fór hún 
að misnota áfengi. Hún þjáðist af 
áfallastreituröskun og var í linnu-

lítilli neyslu í mars og apríl á þessu 
ári, eftir að hún ákvað að tilkynna 
málið til yfirvalda. 

Réttargæslumaður konunnar 
segir hana enn í meðferðum vegna 
ástands síns og hafi í raun verið í 
felum frá því að það fór af stað í 
kerfinu.

Málinu verður líklega áfrýjað og 
krafist frávísunar, meðal annars 
á þeim grundvelli að fjölskyldu-
tengsl séu á milli ríkissaksóknara 
og setts saksóknara í málinu og 
starfsmanna kynferðisbrotadeild-
ar lögreglunnar, sem rannsakaði 
málið.  stigur@frettabladid.is

Ellefu þátttakendur 
í nauðgunum sluppu
Ellefu menn sem maður fékk til að stunda kynmök með sambýliskonu sinni 
gegn hennar vilja sluppu án ákæru. Þrír þeirra sögðust ekki vita að konan væri 
athæfinu andvíg. Konan er mjög andlega sködduð eftir níðingsskap mannsins.

Gerendur í kynferðisbrota-
málum eru alla jafna ekki 
nafngreindir ef unnt er að 
rekja út frá nafninu hvert 
fórnarlamb þeirra var. Þetta 
er gert til að vernda hags-
muni fórnarlambsins og á við 
í þessu máli.

Maðurinn er háskóla-
menntaður, fæddur árið 1972 
og býr í Reykjavík.

EKKI NAFN-
GREINDUR

ILLA FARIN Óvíst er hvort 
konan muni nokkru sinni ná 
sér að fullu eftir misþyrmingar 
fyrrverandi sambýlismanns. 
Hún er enn í meðferðum 
vegna eftirkastanna.
 MYNDIN ER SVIÐSETT

GASA, AP Lögreglan á Gasa stöðv-
aði för ungrar konu og manns, 
sem gengu saman á ströndinni. 
Maðurinn var handtekinn ásamt 
tveimur félögum hans og urðu 
þeir fyrir barsmíðum af hálfu 
lögreglunnar. Þetta fullyrðir 
bæði konan og einn mannanna.

Atvikið hefur vakið áhyggj-
ur af því að Hamas-samtökin, 
sem fara með völd á þessu 
stríðshrjáða svæði, ætli sér að 
framfylgja af hörku ströngustu 
kröfum íslamskra siða. 

Samtökin hafa þó jafnan sagt 
að þau muni ekki neyða skoð-
unum sínum upp á aðra, heldur 
aðeins ganga á undan með góðu 
fordæmi. - gb

Siðferðislögregla á Gasa:

Ganga ungrar 
konu stöðvuð

LÖGREGLA Á STRÖNDINNI Hamas-sam-
tökin farin að taka harðar á siðferðis-
brotum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÞÝSKALAND, AP Sá frægi ísbjörn, 
Knútur, sem nú er þriggja ára, 
verður áfram í dýragarðinum í 
Berlín. Sú ráð-
stöfun er dýra-
garðinum hins 
vegar dýrkeypt.

Greiða þarf 
dýragarði í 
borginni Neu-
münster jafn-
virði nærri 80 
milljóna króna 
fyrir að gefa 
eftir kröfu 
sína til ísbjarnarins, sem hlaut 
heimsfrægð stuttu eftir fæðingu í 
desember árið 2005.

Svo vill til að faðir Knúts er í 
dýragarðinum í Neumünster, og 
samkvæmt því hefði sá dýragarð-
ur átt rétt til að eiga Knút, sem er 
fyrsta afkvæmi bjarndýrsins þar.

Gestir flykkjast enn í dýra-
garðinn í Berlin til að berja Knút 
augum, en verða reyndar stund-
um fyrir vonbrigðum því ekki er 
hann alltaf úti við. - gb

Dýragarðurinn í Berlín:

Knútur fær að 
vera áfram

KNÚTUR

GENGIÐ 08.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

233,2323
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 129,49 130,11

 207,88 208,9

 180,12 181,12

 24,184 24,326

 19,803 19,919

 16,238 16,334

 1,3736 1,3816

 199,66 200,84

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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SPARNAÐUR

Í ÞÍNA ÞÁGU

PAPPÍRSLAUS
VIÐSKIPTI

FRÁ 1. ÁGÚST 2009

Frá og með 1. ágúst nk. verður allur hefðbundinn póstur 
frá Byr sendur út rafrænt. Pósturinn er sendur beint í 
heimabankann þinn.

Byr mun því ekki lengur senda út eftirfarandi:
 • Reikningsyfirlit
 • Kreditkortayfirlit
 • Greiðsluseðla lána og kreditkorta

Engin breyting verður á útsendum pósti til ófjárráða 
einstaklinga. Pappírslaus viðskipti fela í sér bæði einfaldari 
og öruggari samskipti. Pósturinn skilar sér alltaf til þín í 
heimabankann sem aðeins þú hefur aðgang að.

Hægt er að sækja um pappír og heimabanka Byrs á 
www.byr.is, í næsta útibúi Byrs eða með því að hringja í 
síma 575 4000.

Viðskiptavinir Byrs
geta sparað sér

þúsundir króna á ári!

Dæmi um sparnað Fjöldi á ári Sparnaður á ári

 Yfirlit launareiknings 4 380 kr.
 Kreditkortayfirlit og greiðsluseðill* 12 2.100 kr.
 Greiðsluseðill lána í íslenskum krónum* 12 5.160 kr.
 Greiðsluseðill lána í erlendri mynt* 12 3.600 kr.

 Samtals sparnaður á ári:  11.240 kr.

*Miðað er við skuldfærslu og rafrænt yfirlit
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VIÐSKIPTI Margar leiðir til samein-
ingar fjármálastofnana hafa verið 
skoðaðar í viðskiptaráðuneytinu, 
en engin áform eru um samein-
ingu tveggja af viðskiptabönkun-
um þremur, segir Gylfi Magnússon 

viðskiptaráð-
herra.

Ekki er hægt 
að útiloka að 
einhverjar af 
smærri fjár-
málastofnun-
um landsins 
verði samein-
aðar viðskipta-
bönkunum, en 

engin ákvörðun hefur verið tekin 
um slíkt, segir Gylfi. Þó sé nánast 
óhjákvæmilegt að einhverjar sam-
einingar verði hjá sparisjóðunum.

„Það hefur verið lögð mikil 
vinna í að skoða framtíðarskipu-
lag fjármálakerfisins […] mikil 
vinna hefur verið lögð í að teikna 
upp ýmsa möguleika,“ segir Gylfi. 
Hann segist enn ekki hafa tekið 
afstöðu til þess hvaða fyrirkomu-
lag hann telji heppilegast fyrir 
íslenskan bankamarkað.

„Sameining tveggja af stóru 
bönkunum er mjög fjarlæg-
ur möguleiki af ýmsum ástæð-
um,“ segir Gylfi. Erfitt sé að rétt-
læta að búa til banka með yfir 
50 prósenta markaðshlutdeild út 
frá samkeppnissjónarmiðum. Þá 
myndi slík sameining einnig hafa 
afar neikvæð áhrif á millibanka-
markað og fjármálastöðugleikann 
í landinu.

„Ég vil sjá fjármálakerfi þar sem 
sparisjóðirnir gegna talsverðu hlut-
verki, þá sérstaklega í þjónustu við 
einstaklinga og smærri fyrirtæki. 

Þeir myndu þá fyrst og fremst hafa 
rætur utan höfuðborgarsvæðisins 
með nánum tengslum við heima-
byggðina,“ segir Gylfi. 

Hann segir slíkt afturhvarf til 
upprunalegra gilda sparisjóðanna 
jákvætt út frá samkeppnissjónar-

miðum, enda sparisjóðirnir val-
kostir við stóru viðskiptabankana 
fyrir viðskiptavini. Sjóðirnir verði 
þó að vera sæmilega stórir og líf-
vænlegir, svo taka þurfi til í kerf-
inu til að þessi framtíðarsýn sé 
raunhæf. brjann@frettabladid.is

Sameiningar nánast 
óhjákvæmilegar
Varla kemur til greina að sameina tvo af viðskiptabönkunum segir viðskipta-
ráðherra. Skoðað hvort sameina eigi smærri fjármálastofnanir. Lífsnauðsynlegt 
fyrir land og þjóð að halda sparisjóðakerfinu segir sparisjóðsstjóri Byrs.

GYLFI MAGNÚSSON

Ekki hefur verið rætt við forsvarsmenn Byrs sparisjóðs 
um mögulega sameiningu og sparisjóðurinn hefur ekki 
lýst áhuga á slíku, segir Ragnar Zophonías Guðjónsson, 
sparisjóðsstjóri Byrs og stjórnarmaður í Sambandi 
sparisjóða.

„Ég held að það sé lífsnauðsynlegt fyrir land og þjóð 
að það verði sparisjóðir í landinu,“ segir Ragnar. Hann 
segist frekar horfa til sameiningar sparisjóða en samein-
ingar Byrs við einn af viðskiptabönkunum þremur. 

Hann tekur undir það álit Samband sparisjóða að 
raunhæft sé að miða við að fimm til sjö sparisjóðir starfi 
í landinu, um það bil einn í hverjum landshluta.

FIMM TIL SJÖ SPARISJÓÐIR Í LANDINU

RAGNAR ZOPHONÍ-
AS GUÐJÓNSSON

SAMEINING Til stóð að sameina Byr, Sparisjóð Keflavíkur og SPRON, en samein-
ingin hafði ekki gengið í gegn þegar Fjármálaeftirlitið tók yfir rekstur SPRON.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

INDÓNESÍA, AP Susilo Bambang Yudhoyono, forseti 
Indónesíu, þykir nokkuð öruggur með endurkjör 
eftir fyrstu talningu atkvæða úr forsetakosningum, 
sem haldnar voru í gær.

Samkvæmt þessari talningu var Yudhoyono kom-
inn með 60 prósent atkvæða, en Megawati Sukarno-
putri, fyrrverandi forseti, hlaut aðeins 17 prósent 
og Jusuf Kalla varaforseti kom í þriðja sæti með 13 
prósent.

Yudhoyono hefur lagt áherslu á lýðræðisum-
bætur og þykir harður baráttumaður gegn hvers 
kyns spillingu. Sú barátta hans hefur þó farið fyrir 
brjóstið á mörgum valdamönnum innan lögreglunn-
ar, þings og dómsvalds, þar sem spilling hefur verið 
útbreidd.

Yudhoyono vonast til að fá ótvíræðan stuðning 
almennings til baráttu sinnar, sem myndi styrkja 
hann í átökum við spillingaröflin.

Sjálfur varar hann fólk þó við að taka þessum 
bráðabirgðaniðurstöðum án fyrirvara: „Talningunni 
er ekki lokið, þótt fyrstu tölur bendi til sigurs í bar-
áttu okkar,“ sagði hann.

Opinberar tölur verða ekki birtar fyrr en 27. 

júlí. Fái enginn frambjóðandi meira en 50 prósent 
atkvæða þarf að efna til annarrar umferðar kosn-
inganna, þar sem tveir efstu verða í kjöri.

 - gb

Yudhoyono Indónesíuforseti virðist öruggur um endurkjör:

Berst áfram gegn spillingu

FORSETINN Á KJÖRSTAÐ ÁSAMT EIGINKONU SINNI Susilo 
Bambang Yudhoyono forseti vonast til að glæsilegt endurkjör 
auðveldi baráttu gegn spillingu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Jakob Frímann Magnús-
son, framkvæmdastjóri miðborgar-
mála, er enn við störf í Ráðhúsi 

Reykjavíkur 
þrátt fyrir að 
ráðningartími 
hans hafi runn-
ið út í lok apríl.

„Ég er bara 
að ljúka ýmsum 
verkefnum sem 
fer að sjá fyrir 
endann á,“ segir 
Jakob Frímann, 
en verkefni hans 

lutu meðal annars að hreinsun og 
fegrun miðborgarinnar og sam-
ræmingu starfa þeirra sem koma 

að málefnum hennar.
Ráðning Jakobs var á sínum 

tíma umdeild. Hann var ráðinn án 

auglýsingar sem var skýrt með því 
að um tímabundna ráðningu væri 
að ræða. 

Ólafur F. Magnússon, þáver-
andi borgarstjóri, var gagnrýnd-
ur vegna ráðningarinnar, auk þess 
sem laun Jakobs þóttu há, en hann 
hafði 710 þúsund krónur á mánuði 
sem miðborgarstjóri.  

Jakob segir að til umræðu sé að 
hann taki að sér frekari verkefni 
fyrir borgina í náinni framtíð, án 
þess að tímabært sé að hann tjái 
sig um eðli þeirra hugmynda. „En 
ég get vel hugsað mér að starfa 
áfram að uppgangi miðborgarinn-
ar,“ segir Jakob Frímann. 

 - sh

Ráðningartími miðborgarstjóra rann út fyrir 70 dögum en hann starfar enn:

Jakob Frímann er enn í Ráðhúsinu

JAKOB FRÍMANN 
MAGNÚSSON

RÁÐHÚSIÐ Kjörnir fulltrúar sögðu fyrir 
rúmu ári að starf Jakobs yrði auglýst í 
fyllingu tímans. FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

Eiga Björgólfsfeðgar að fá 
niðurfellingu á skuld hjá Kaup-
þingi?
Já 5%
Nei 95%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var rétt af stjórnvöldum að 
bjarga bótasjóði Sjóvár með tólf 
milljarða framlagi úr ríkissjóði?

Segðu skoðun þína á visir.is.

SJÁVARÚTVEGSMÁL Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra, hefur látið fella úr 
gildi öll leyfi til makrílveiða. 
Jafnframt hefur reglugerð um 
stjórn veiða úr norsk-íslenska 
síldarstofninum verið breytt 
og þar má makrílafli ekki fara 
yfir tíu prósent af heildarafla á 
hverju þriggja vikna tímabili. 

Gripið er til þessara ráðstaf-
ana þar sem afar hratt hefur 
gengið á makrílkvótann og 
nauðsynlegt að eftirstöðvar 
kvótans verði notaðar sem með-
afli við veiðar á norsk-íslenskri 
síld.

   - shá

Breytingar á sókn skipa:

Makrílveiðar 
takmarkaðar

KJÖRKASSINN
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1 Hversu margar húsleitir 
voru gerðar á vegum sérstaks 
saksóknara á þriðjudag?

2 Hvaða athafnamaður hefur 
stefnt breska ríkinu fyrir mistök 
í meiðyrðamáli?

3 Við hvaða útgáfufyrirtæki 
hefur Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir gert samning?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42

- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfja lækkar verðið
20% afsláttur af öllum Scholl vörum í verslunum Lyfju í júlí.lunum Lyfju í júlí.
Lyfja erðiðerðiðlækkar ver ve
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AUKAKRÓNUR

2685 mínútur á ári 
fyrir Aukakrónur

A-kortin
Kreditkort sem safna Aukakrónum fyrir þig

Þú getur talað í 2685 mínútur á ári hjá TALI fyrir Aukakrónurnar sem safnast 
þegar þú notar A-kortið þitt – eða fengið þér eitthvað annað sem þig langar í hjá 
samstarfsaðilum Aukakróna.

Sæktu um A-kort á www.aukakronur.is

* M.v. 150 þúsund kr. innlenda verslun á mánuði, þ.a. 1/3 hjá samstarfsaðilum. 
Sjá nánar á www.aukakronur.is. 

*

SVEITARSTJÓRNARMÁL Rekstrarniður-
staða sveitarfélaganna fyrir árið 
2008 sýnir að viðsnúningurinn 
frá árinu á undan er neikvæður 
um 68 milljarða króna. Afkoman 
er lökust hjá sveitarfélögunum á 
höfuðborgarsvæðinu utan Reykja-
víkur og á svokölluðum vaxtar-
svæðum.

Bráðabirgðaniðurstöður úr árs-
reikningum sveitarfélaga sem 
hafa rúm 88 prósent íbúanna hafa 
borist Sambandi íslenskra sveitar-
félaga (SÍS). Ljóst liggur fyrir að 
verðbólgan og efnahagshrunið 
hafa haft mikil áhrif á rekstur og 
efnahag sveitarfélaganna. Tekjur 
sveitarfélaganna dragast saman 
á sama tíma og útgjöld fara vax-
andi. Lán hækka vegna verðbólgu 
og hruns krónunnar. Það þýðir að 
fjármagnsliðir munu taka meira 
til sín á komandi árum en hingað 
til. Það mun að óbreyttu þýða að 
sveitarfélögin verða að leita allra 
leiða sem færar eru til að láta 
enda ná saman í rekstri sínum og 
að forgangsröðun verði önnur.

Halldór Halldórsson, formað-
ur SÍS og bæjarstjóri á Ísafirði, 
hefur fyrir hönd sambands-
ins reynt að vinna svokallaðri 
fimm prósenta leið brautar-
gengi. Hann segir að mörg sveit-
arfélög hafi gripið til víðtækra 
sparnaðaraðgerða nú þegar. Eins 
segir hann að staða nokkurra 
sveitarfélaga sé svo alvarleg að 
líklega þurfi að beita sérstökum 
aðgerðum til að hjálpa þeim yfir 
erfiðasta hjallann.

Rekstrarniðurstaða ársins 2008 
er neikvæð um 19,6 milljarða en 
árið 2007 var hún jákvæð um 48,6 
milljarða. Viðsnúningurinn er 68 

milljarðar. Afkoman er lökust hjá 
sveitarfélögum á höfuðborgar-
svæðinu utan Reykjavíkur og á 
vaxtarsvæðum. 

Áhrif hruns krónunnar og mik-
illar verðbólgu koma glöggt fram í 
efnahagsreikningi í hækkun áhvíl-
andi lána. Skammtímaskuldir 
hækkuðu úr 40,1 milljarði á árinu 
2007 upp í 46,4 milljarða á árinu 
2008. Á sama tíma hækkuðu lang-
tímaskuldir úr 58 milljörðum á 
árinu 2007 upp í 106 milljarða á 
árinu 2008. Það er hækkun um 83 
prósent. 

Hrun krónunnar og mikil verð-
bólga hafa mikil áhrif á fjár-
magnsliði. Á árinu 2007 var 
útkoma úr fjármagnsliðum 
jákvæð um fjóra milljarða en á 
árinu 2008 var hún neikvæð um 
tæpa sautján milljarða. Verulegur 
hluti þessa er áhrif af breytingum 
á lánum sem eru í erlendri mynt. 
Meðan gengisvísitala íslensku 
krónunnar er svo há sem raun ber 
vitni gengur þessi breyting ekki 
til baka, eins og segir í fréttabréfi 
SÍS.

 svavar@frettabladid.is

Hrikalegar tölur úr 
rekstri sveitarfélaga
Viðsnúningur í rekstri sveitarfélaganna á milli áranna 2007 og 2008 var 68 
milljarðar króna. Langtímaskuldir hækkuðu um 86 prósent á milli ára. Sveitar-
félög þurfa að grípa til yfirgripsmikilla aðgerða til að rétta úr kútnum.

FRÁ VATNSENDA Sveitarfélög höfðu miklar tekjur af sölu byggingaréttar árið 2007. 
Árið 2008 kom bakslag og sveitarfélög þurftu að endurgreiða háar fjárhæðir vegna 
lóðaskila. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNSÝSLA „Við veltum vöngum 
yfir hvernig þetta mál þróaðist,“ 
segir Ragnar Lárus Kristjánsson, 
forstöðumaður hjá verðbréfafyrir-
tækinu Virðingu, sem Reykjavíkur-
borg hafi falið að útvega fimm 
milljarða króna lánsfé gegn veði í 
fasteignum borgarinnar.

„Við vorum tilbúnir með þetta 
fjármagn samkvæmt þeim skil-
yrðum sem lagt var upp með en 
síðan breyttust forsendur á síðustu 
stundu hjá borginni og þeir ákváðu 
að fara aðra leið,“ segir Ragnar.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu heldur minnihlutinn 
í borgarráði því fram að Virðing 
hafi getað selt borginni fyrir 17,5 

milljónir króna sömu þjónustu og 
MB banki tók síðan 42,5 milljóna 
umsýsluþóknun fyrir. Fjármála-
stjóri borgarinnar, Birgir Björn 
Sigurjónsson, segir hins vegar að 

Virðing hafi ekki getað selt samtals 
fimm milljarða króna skuldabréf á 
4,4 prósenta vöxtum án þess að veð 
yrðu tekin í eignum borgarinnar.

Ragnar segir að haft hafi verið 
samband við Virðingu rétt fyrir 
borgarráðsfund og spurt hvort 
þeir lífeyrissjóðir sem fyrirtæk-
ið hafði útvegað sem lánveitendur 
myndu samþykkja að fá ekki veð í 
eignum borgarinnar. Því hafi sjóð-
irnir hafnað. „Síðan var ekkert haft 
samband við okkur aftur. Við töld-
um okkur vera að vinna að þessu 
verkefni og finnst óeðlilegt hvern-
ig það þróaðist á síðustu stundu,“ 
segir Ragnar Lárus Kristjánsson. 

 - gar

Virðing segir Reykjavíkurborg hafa hætt við tilbúinn lánapakka á síðustu stundu:

Óeðlilegt hvernig lántakan þróaðist

RÁÐHÚSIÐ Í REYKJAVÍK Forstöðumaður 
hjá Virðingu segir fyrirtækið hafa verið 
tilbúið með umbeðið lánsfé en borgar-
yfirvöld hafi þá tekið nýja stefnu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Fyrirtækið Egils-
son hf. á Köllunarklettsvegi hlaut 
umhverfisverðlaun Faxaflóa-
hafna sem bera nafnið Fjöru-
steinninn.

Fjörusteinninn er veittur þeim 
fyrirtækjum sem þykja skara 
fram úr við frágang umhverf-
isins og hafa haft metnað til að 
byggja falleg hús á hafnarsvæð-
inu. 

Fyrsta fyrirtækið sem hlaut 
Fjörusteininn var Danól hf., 
síðan fékk Eimskipafélagið viður-
kenninguna og í fyrra þótti Nath-
an og Olsen best að verðlaunun-
um komið. 

  - shá

Umhverfisverðlaun:

Egilsson hlaut 
Fjörusteininn

VEISTU SVARIÐ?
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STRAND Á SKERI Ekki er gott að sjá 
hvernig þessi breska skúta tollir á 
skerinu, en þarna endaði hún eftir 
að undan henni flæddi við strendur 
Frakklands áður en bátsverjar áttuðu 
sig.  NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARSTJÓRNIR Framkvæmdaráð 
Hafnarfjarðar hefur samþykkt að 
hækka gjaldskrá fyrir kalt vatn 
frá Vatnsveitu Hafnarfjarðar 
um 50 prósent. Eftir hækkunina 
kosta eitt þúsund lítrar af köldu 
vatni átján krónur í staðinn fyrir 
tólf krónur. Þetta jafngildir því 
að einn lítri af neysluvatni kosti 
tæpa tvo aura.

Fram kemur í fundargerð 
framkvæmdaráðsins að gjaldkrá 
Vatnsveitunnar hafi ekki verið 
hækkuð frá árinu 2006. Jafn-
framt þessu á að bjóða út trygg-
ingar, rafmagn, öryggisþjónustu, 
eldsneyti, salt og holræsahreins-
un.  - gar

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar:

Vatnið hækkar 
um 50 prósent

KALDÁRBOTNAR Vatnsból Hafnfirðinga 
er í Kaldárbotnum.

SVÍÞJÓÐ, AP Sænsk stjórnvöld hafa 
ákveðið að setja kjarnorkuverið 
í Ringhals undir sérstakt eftir-
lit vegna þess að undanfarin ár 
hefur öryggismálum þar ekki 
verið sinnt sem skyldi.

Tvö mjög alvarleg atvik hafa 
orðið þar undanfarið ár, að því er 
Mattias Skold, talsmaður geisla-
varnaeftirlits Svíþjóðar, segir. 
Stjórn kjarnorkuversins þykir 
ábótavant og fyrri ábendingum 
hefur ekki verið sinnt.

Kjarnorkuverið í Ringhals er 
stærsta orkuver Svíþjóðar, og 
eitt af þremur kjarnorkuverum 
í landinu. Í Ringhals eru fjórir 
kjarnaofnar.  - gb

Geislavarnir í Svíþjóð:

Kjarnorkuver 
undir eftirlit

VÍMUEFNI Dómsmálaráðherra 
segir það ekki næga ástæðu til að 
endurskoða stefnu ríkisins gagn-
vart kannabisefnum að landlækn-
ir og prófessor í afbrotafræði hafi 
varað við „fíkniefnastríðinu“, og 
virðist telja núverandi stefnu 
komna í ákveðna blindgötu.

„Ég er ekki að vinna að því að 
lögleiða fíkniefni. Það þarf eitt-
hvað meira að koma til en þetta, 
svo ég byrji á því,“ segir hún.

Í nýútgefnu bréfi landlæknis 
bendir hann á kannanir sem segi 
að kannabisefni séu minna ávana-
bindandi en tóbak og áfengi.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor 
í afbrotafræði, hefur í viðtali við 

Fréttablaðið bent á góða reynslu 
frá löndum sem hafa „afglæpað“ 
kannabisefni.

Hann telur ríkjandi bannstefnu 
geta klofið samfélagið, enda þurfi 
kannabisneytendur að versla við – 
og gerast um leið – glæpamenn.

„Ég stend landlækni ekki á 
sporði með læknisfræðimennt-
un, en ég verð bara að segja það 
að það eru vísbendingar í öðrum 
löndum um að þetta snúist ekki 
bara um neysluna, heldur allt sem 
fylgir henni. 

Lönd sem hafa lögleitt þetta 
hafa ekki losnað við öll vandamál 
sem fylgja þessum efnum,“ segir 
Ragna.  - kóþ

Dómsmálaráðherra spurð um orð landlæknis og prófessors um kannabisefni:

Þarf meira til að lögleiða fíkniefni
RAGNA 
ÁRNADÓTTIR 
Dómsmálaráð-
herra er ekki á 
þeim buxunum 
að lögleiða 
kannabisefni. 
Hún segir að 
fólk fari ekki 
í fangelsi fyrir 
neysluna eina 
og því myndi 
lögleiðing ekki 
leysa úr pláss-
leysi fangelsa. 

  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍTALÍA, AP Leiðtogar G8-ríkjanna 
eru sammála um að bíða með að 
draga úr fokdýrum björgunar-
aðgerðum fyrir efnahagslífið. Til 
þess sé ástandið ekki enn farið að 
lagast nógu mikið.

Leiðtogum ríkjanna átta tókst 
ekki heldur að ná samkomulagi 
við þróunarríki um að dregið 
verði úr losun kolefnis um helm-
ing næstu fjóra áratugina, eins 
og stefnt hafði verið að.

Þess í stað náðu þeir samkomu-
lagi um metnaðarminni aðgerðir, 
sem ættu að tryggja að lofthiti á 
jörðinni hækki að meðaltali ekki 
um meira en tvær gráður.

Leiðtogar Bandaríkjanna, Bret-
lands, Frakklands, Ítalíu, Japans, 
Kanada, Rússlands og Þýskalands 
hittust í fjallaþorpinu L‘Aquila á 
Ítalíu í gær til að ræða sameigin-
leg hagsmunamál ríkjanna.

Í dag bætast leiðtogar fleiri 
ríkja í hópinn til skrafs og ráða-
gerða, en Hu Jintao, forseti Kína, 
hvarf þó af vettvangi í gær vegna 
átakanna í Xinjiang-héraði og 
tekur því ekki þátt í fundarhöld-
unum.

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti vakti nokkra athygli á Ítalíu 
í gær, nýkominn frá Rússlandi, 
þegar hann bar lof á Giorgio Nap-
olitano forseta, sagði hann njóta 
óskiptrar aðdáunar ítölsku þjóð-

arinnar fyrir heiðarleika sinn og 
fágun. Mörgum þótti hann vera 
þarna óbeint að skjóta á Silvio 

Berlusconi, forsætisráðherra og 
gestgjafa fundarins.

 gudsteinn@frettabladid.is

Sættust á tvær gráður
Leiðtogafundurinn á Ítalíu tók ákvörðun um að láta lofthita jarðar ekki hækka 
um meira en tvær gráður. Ekki náðist samkomulag um metnaðarfyllri aðgerðir.

GLATT Á HJALLA Í L‘AQUILA Barack Obama gantast við Nicolas Sarkozy, en Angela 
Merkel fylgist með. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Notaðu alla Lamisil 
Once® túpuna á báða 
fæturna til að forðast 
að sýkingin taki sig 
upp á ný

Berðu Lamisil 
Once® á:
á milli tánna, bæði undir 
þær og ofan á
bæði á iljar og jarka

24h

Til að ná sem bestum 
árangri skal ekki þvo 
fæturna í sólarhring

1 32

Húsgagnahöllinni, sími: 585 7239
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BRUSSEL, AP Evrópusambandið 
hefur samþykkt að framlengja 
kaup sín á smjöri og undanrennu-
dufti þangað til í febrúar á næsta 
ári til þess að koma í veg fyrir 
verðhrun. Hugsanlega verða 
kaupin framlengd þangað til í 
febrúar árið 2011 ef þörf krefur. 

Venjulega hefur ESB keypt 
þessar vörur á tímabilinu mars 
til ágúst á ári hverju, og sett í 
geymslur. Mjólkurbændur hafa 
hins vegar krafist frekari aðstoð-
ar vegna 50 prósenta verðlækk-
unar á mjólkurvörum undanfarið 
ár. Sú lækkun hefur orðið til þess 
að þeir þurfa að selja vörur sínar 
undir kostnaðarverði. - gb

Evrópusambandið til bjargar:

Kaupir meiri 
mjólkurvörur

KJARAMÁL Slitastjórn SPRON er 
heimilt að greiða ógreidd laun 
rúmlega 100 starfsmanna SPRON 
á uppsagnarfresti, samkvæmt áliti 
réttarfarsnefndar. Ekki sé laga-
breytinga þörf, eins og slitastjórn-
in telur. 

Gylfi Magnússon viðskiptaráð-
herra segir álit réttarfarsnefnd-
ar hljóta að vega þungt og vonar 
að það dugi til þess að slitastjórn-
in greiði út launin. „Slitastjórnin 
verður að færa fram rök ef þeir 
ætla að hafna þessu,“ segir Gylfi. 

„Þetta rennir stoðum undir það 
sem allir vissu, að þetta er kolröng 
túlkun hjá slitastjórninni,“ segir 
Ólafur Már Svavarsson, fyrrum 
starfsmaður SPRON. „Slitastjórn 
er ekki stætt á öðru en að una þess-
ari niðurstöðu.“

Ef ákvörðun slitastjórnar verður 
að greiða ekki launin án lagabreyt-
inga munu starfsmenn kanna sína 
möguleika. „Mönnum hefur dott-
ið í hug að kanna hvort hægt sé 
að leggja fram vantrauststillögu á 
slitastjórnina,“ segir Ólafur. 

Hlynur Jónsson, formaður slita-
stjórnar SPRON, segir afstöðu 
stjórnarinnar óbreytta. Breyta 
þurfi lögum til að hægt sé að greiða 
út launin. Það sé undir stjórnvöld-
um komið. 

Í áliti réttarfarsnefndar er vísað 
til gjaldþrotaskiptalaga. Þar segir 
að ef skiptum er ólokið skuli greiða 
kröfur sem hlotið hafa viðurkenn-
ingu. Hins vegar er kröfulýsingar-
fresti ólokið hjá SPRON, sem er 
skilyrði samkvæmt lögunum, að 
sögn Hlyns. Gert er ráð fyrir að sá 
frestur verði um sex mánuðir hjá 
SPRON. Því er í fyrsta lagi hægt 

að beita þessari lagagrein eftir sex 
mánuði, að sögn Hlyns.

Í lögum um fjármálafyrirtæki 
er mælt fyrir um að slitastjórn sé 
heimilt að greiða kröfur að loknum 
fyrsta kröfuhafafundi. Sá fundur 
hefur hins vegar ekki átt sér stað 
hjá SPRON, að sögn Hlyns.

Álfheiður Ingadóttir, formaður 
viðskiptanefndar, segir álit réttar-
farsnefndar staðfesta álit sitt að 
lagabreyting sé ekki nauðsynleg. 

En eru slitastjórnin og stjórnvöld 
ekki að senda boltann á milli sín? 
„Boltinn hefur verið hjá slitastjórn-
inni allan tímann. Mér finnst að 
verið sé að gera úlfalda úr mýflugu 
og vona að menn átti sig á því að 
það eru lagaheimildir fyrir þessu,“ 
segir Álfheiður. 

 vidirp@frettabladid.is

SPRON hunsar 
álit réttarfars-
nefndarinnar
Réttarfarsnefnd telur lagabreytingu óþarfa til að 
greiða laun starfsmanna SPRON. Starfsmaður 
SPRON segir hugsanlegt að lögð verði fram van-
trauststillaga á slitastjórnina vegna málsins. 

STARFSMENN SPRON Starfsmennirnir hittust við Austurvöll til að ná tali af viðskipta-
nefnd á þriðjudag. Til greina kemur að leggja fram vantrauststillögu á slitastjórnina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

HLYNUR 
JÓNSSON

KJAMSAR Á SÍLD Þessi kópur er í 
hópi nærri 70 selkópa sem fundust 
yfirgefnir við norðurströnd Þýska-
lands. Selirnir hafa fengið athvarf í 
bænum Friedrichskoog þangað til í 
ágúst þegar þeim verður sleppt út í 
náttúruna á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MENNTAMÁL „Fimmtán einstakl-
ingar sem eru að koma úr 10. bekk 
eru ekki búnir að fá pláss,“ segir 
Katrín Jakobsdóttir menntamála-
ráðherra spurð hvernig staðan sé á 
umsóknum í framhaldsskóla lands-
ins. Verið er að vinna í málum 
þeirra, að sögn Katrínar.

Í Fréttablaðinu í síðustu viku 
sagði Katrín að allir væru búnir 
að fá skólavist sem kæmu úr 10. 
bekk. Ekki væri búið að afgreiða 
umsóknir þeirra sem eldri væru. 

Um 170 manns á aldrinum 16 
til 18 ára hafa ekki fengið skóla-
vist, að sögn Katrínar. Allir sem 
lokið hafa grunnskólaprófi eða eru 
16 ára eiga rétt á að stunda nám 

í framhaldsskóla. Eiga þau rétt á 
því að stunda nám til 18 ára aldurs. 
„Við setjum lögbundna aldurinn í 
forgang,“ segir Katrín. 

Ekki er hægt að segja til um 
hversu margir verða út undan úr 
hópnum eldri en 18 ára en Katrín 
segir að sá hópur sé töluvert stærri 

en hópur 16 til 18 ára umsækjenda. 
Alltaf er hópur af eldra fólkinu 
sem ekki kemst inn í framhalds-
skólana.

„Fyrir þá eldri sem ekki kom-
ast inn munum við skoða leiðir 
varðandi símenntun og fullorðins-
fræðslu til að finna úrræði þó fólk-
ið komist ekki í hefðbundið fram-
haldsskólanám,“ segir Katrín.  

Vegna skrifstofulokana í fram-
haldsskólum er mikill hægagang-
ur á afgreiðslu umsókna í júlí, að 
sögn Katrínar. „Þetta mun ekki 
skýrast fyrr en í ágúst,“ svarar 
Katrín spurningunni hvenær ljóst 
verði hverjir komist í framhalds-
skólana.    - vsp

Fimmtán manns sem koma úr 10. bekk eru ekki með pláss í framhaldsskólum:

Lögbundni aldurinn í forgang
KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR
Menntamálaráð-
herra segir mál-
efni framhalds-
skólanna skýrast 
í ágúst. 

Slitastjórn-
in verður 

að færa fram rök 
ef þeir ætla að 
hafna þessu,

GYLFI MAGNÚSSON 
VIÐSKIPTARÁÐHERRA

STYRKIR Faglega ráðnum aðstoðar-
mönnum ráðherra tók að fjölga 
þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar tók við völdum 
árið 2007. Þetta er meðal niður-
staðna BA-verkefnis Gests Páls 
Reynissonar í stjórnmálafræði, 
sem hlaut á dögunum verkefna-
styrk Félagsstofnunar stúdenta.

Þá segir í ritgerðinni að töluverð-
ur munur sé á bakgrunni aðstoðar-
manna ef tekið er mið af stjórn-
málaflokki ráðherra og virðist 
einnig sem flokkstengsl séu mis-
jafnlega sterk eftir því um hvaða 
stjórnmálaflokk er að ræða.

Þrjú önnur verkefni hlutu styrk 
úr verkefnasjóðnum í gær. Eitt 
þeirra, eftir Kristrúnu Guðmunds-

dóttur og Ragnheiði Erlu Eiríks-
dóttur, er á sviði hjúkrunarfræði 
og fjallar um tíðni og alvarleika 
mótorhjólaslysa á árunum 2003 til 
2007. Í umsögn um verkefnið segir 
að það hafi mikla samfélagslega 
þýðingu og geti nýst yfirvöldum á 
sviði löggæslu, umferðarmála og 
heilbrigðismála og áhugafólki um 
mótorhjól.

Þá hlutu styrk Anna Hinriks-
dóttir fyrir meistaraverkefni í 
hagnýtri menningarmiðlun um 
dagbækur Bjarna Jónssonar úr 
Bólstaðarhlíðarhreppi og Sigríður 
Klara Böðvarsdóttir fyrir doktors-
verkefni í líf- og læknavísindum 
um litninga í brjóstaæxlum. 

 - sh

Félagsstofnun stúdenta úthlutar verkefnastyrkjum:

Rannsakaði aðstoðar-
menn ráðherraPÁFAGARÐUR, AP Benedikt XVI. 

páfi vill að fjármálakerfi heims 
verði endur-
nýjað á grund-
velli siðferðis, 
gagnkvæmrar 
virðingar og 
almannahags.

„Gróði er nyt-
samlegur til að 
ná fram öðrum 
markmiðum,“ 
segir hann í 
þriðja páfabréfi sínu til kaþólsku 
kirkjunnar. „Þegar gróði verður 
eina markmiðið og hann er feng-
inn með óprúttnum aðferðum án 
þess að stefnt sé að almannahag, 
þá er hætta á að útkoman verði 
eyðing auðs og sköpun fátæktar.“

Tímasetning páfabréfsins er 
talin tengjast leiðtogafundi G8-
ríkjanna, sem nú stendur yfir . - gb

Páfi sendir frá sér boðskap:

Gróðahyggjan 
er varasöm

BENEDIKT XVI. PÁFI



Við tökum stjórnina í okkar hendur og fellum vextina niður strax!
Við bjóðum viðskiptavinum okkar nú að skipta greiðslum í 4 til 6 mánuði vaxtalaust á greiðslukort.  

3% lántökugjald og seðilgjald kortafyrirtækja bætist við greiðslu.

Simms G4 veiðijakki  
Besti jakkinn á markaðnum 

í dag að okkar mati.  Gore-tex 
Pro-Shell efnið tryggir 100% vatnsheldni 
og bestu öndun. Vatnsheldir rennilásar, 
góð stillanleg hetta, margir vasar, inn-

byggðar festingar fyrir klippur, töng og fleira.
Litur „orange / charcoal“.  Verð 85.900

Simms G3 veiðijakki  
Mest keypti Gore-tex jakkinn okkar 

síðustu árin.  Gore-tex Performance Shell 
efnið tryggir 100% vatnsheldni og bestu 

öndun.  Vatnsheldir rennilásar, góð 
stillanleg hetta. Margir vasar, innbyggðar 

festingar fyrir klippur, töng og fleira.  
Litur „loden“.  Verð 75.900

Simms Guide veiðijakki  
Einn vinsælasti veiðijakkinn á Íslandi 

í mörg ár.  Gore-tex Performance Shell og 
Soft Shell efnin tryggja 100% vatnsheldni, 
bestu öndun og einangrun.  Rennilás með 

stormflipa, stór og góð stillanleg hetta, 
stórir vasar.  Klassískur veiðijakki.  

Litur „sterling“.   Verð 65.900

Síðumúla 8 – 108 Reykjavík – sími 568 8410 - Veidihornid.is

0% vextir

Það er í Veiðihorninu Síðumúla 8 þar sem þú færð vandaða veiðibúnaðinn og vaxtalausu raðgreiðslurnar

Simms Freestone 
veiðijakki  

Nýr og ódýr jakki frá Simms.  
Quadralam öndunarfilma tryggir

 vatnsheldni og öndun.  
Stillanleg hetta, stórir 

brjóstvasar, teygja í mitti.
Verð 32.900

Simms Guide veiðivesti  
Ný útfærsla af hinu vinsæla 

Simms Guide veiðivesti. 
 Úthugsað vesti með fjölmörgum

 vösum.  Efni sem drekkur lítið
 í sig og er fljótt að þorna.  

Verð 21.900

Simms Headwaters 
veiðivesti  

Nýtt létt Simms vesti.  Frábært 
á góðviðrisdögum eða utan yfir 

öndunarjakka þar sem vestið dregur
lítið í sig og er fljótt að þorna. 

 Verð 15.900

Simms Freestone 
veiðivesti 

Nýtt og endurbætt vesti.  
Létt og þægilegt með fjölda 

vasa utan á og innan.  
Gerviefni sem drekkur lítið í sig 

og er fljótt að þorna.  
Verð 12.900

Simms G4 Guide vöðlur  
Gore-tex Pro Shell öndunarfilma með 

bestu útöndun. Gríðarlega sterkar vöðlur. 
 Vatnsheldur rennilás og úthugsaðir vasar.  

Engir saumar innanfótar.  Fótlaga sokkar 
og sandhlífar.  Bestu vöðlurnar 
á markaðnum að okkar mati.  

Verð 124.900

Simms G4 Pro vöðlur  
Gore-tex Pro Shell öndunarfilma 
með bestu útöndun.  Gríðarlega

 sterkar vöðlur.  Vasar með vatnsheldum
 rennilásum.  Engir saumar innanfótar.  

Fótlaga sokkar og sandhlífar.  
Verð 99.900

Simms Guide vöðlur 
Gore-tex Pro Shell öndunarfilma

 með bestu útöndun.  Sterkar 
vöðlur, saumalausar innanfótar.  

Fótlaga sokkar og sandhlífar.  
Verð 65.900

Simms Headwaters vöðlur  
Nýjar Simms vöðlur.  Gore-tex Pro Shell 

öndunarfilma  með bestu útöndun.  
Styrkingar á álagsstöðum. 

 Fótlaga sokkar og sandhlífar.  
Verð 65.900

Simms L2 vöðlur 
 Trúlega ódýrustu Gore-tex 
vöðlurnar á markaðnum.  

Gore-tex tryggir vatnsheldni 
og bestu útöndun. 

 Styrktar á álagsstöðum.  
Fótlaga sokkar og sandhlífar. 

 Verð 53.900

Simms Freestone 
vöðlur  

Nýjar vandaðar vöðlur frá Simms.  
Quadralam öndunarfilma 

með góðri útöndun.  
Fótlaga sokkar og sandhlífar.  

Verð 39.900

Simms Rivershed vöðluskór  
Léttir og sterkir skór með filtsóla.  

Verð 26.900

 Simms Guide vöðluskór 
 Sterkir skór með góðum 

öklastuðningi.  Filtsóli. 
 Verð 29.900

Simms Freestone vöðluskór  
Ný útfærsla af þessum vinsælu

 skóm frá Simms.  Filtsóli. 
 Verð 18.900

G4 jakki  
Aðeins 14.746 

á mánuði í 
6 mánuði

G3 jakki 
Aðeins 13.030

 á mánuði í 
6 mánuði

Guide jakki
 Aðeins 11.313 

á mánuði í
 6 mánuði

Simms G4 
Guide vöðlur 

Aðeins 21.441 
á mánuði í
6 mánuði

Simms G4 Pro 
vöðlur

Aðeins 17.150 
á mánuði í 
6 mánuði

Simms Guide 
vöðlur

Aðeins 11.313 
á mánuði í 
6 mánuði

Simms Headwaters
 vöðlur 

Aðeins 11.313 
á mánuði í 
6 mánuði

Simms L2 
Gore-tex vöðlur – 

Aðeins 9.252 
á mánuði í 
6 mánuði

Simms Freestone 
öndunarvöðlur 
Aðeins 10.274 

á mánuði 
í 4 mánuði



GRILLAÐGRILLAÐ 698 kr/stk.
498 kr./kg. 798 kr./kg

1198 kr/.kg.

Ú 898 kr./kg.

898 kr./kg.

K.S LAMBALÆRI OG
LAMBAHRYGGUR

Í SNEIÐUM 1359 kr./kg.

598 kr.

CAJ P GRIL
500 ml 398 kr.

RAUÐ 1 K 159 kr.

198 kr. 15 STK. 298 kr.4 STK. BÁÐAR TEG 198 kr.  98 kr.

159 kr.  VINSÆLASTA KEXIÐ Í BÓNUS.

K KKKKK
MEÐ OG ÁN SYKURS 95 kr.

898 kr./kg

GRILLAÐUR KJÚKLINGUR ELDAÐUR TIL AÐ TAKA MEÐ HEIM



129 kr/kg 289 kr/kg  NÝTT289 kr.

159 kr/kg 

199 kr/kg 

359 kr.

 498 kr.
PRINS-HRAUN-ÆÐI

898 kr.

BÓNUS FERSKT KJÚKLINGALUNDIR
MERKT VERÐ 1998  20% AFSLÁTTUR 1598 kr./kg.

BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR 
MERKT VERÐ 1998  25% AFSLÁTTUR 1498 kr./kg.

g 1298 kr. 
BÓNUSBÓNUS XLXL HAHAMMBORBORGGARABRAUÐARABRAUÐ

120 kr.

g.

FERSKUR
KJÚKLINGUR
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Bíddu nú hægur

„Það ætti að vera sjálfsögð 
krafa allra Íslendinga að 
þingmenn fari af heilindum 
að vinna sína vinnu.“

REYNIR TRAUSTASON, RITSTJÓRI DV
DV 7. júlí.

Rotturnar farnar?

„Augljóst er, að Steingrímur 
J. Sigfússon, fjármálaráðherra 
og formaður vinstri-grænna, 
hefur ákveðið að binda sig 
við siglutréð og sökkva með 
stjórnarskútunni.“

BJÖRN BJARNASON, FYRRVERANDI 
ALÞINGISMAÐUR

bjorn.is 6. júlí.

„Það er barasta allt ágætt að frétta af mér,“ 
segir Jón Svavar Jósefsson söngvari, járn-
ingamaður og starfsmaður á leikskólanum 
Grænuborg við Eiríksgötu. „Ég er með mörg 
járn í eldinum eins og venjulega, meðal 
annars skeifur og börn.“

Jón vinnur hálfan daginn á 
leikskólanum og fær þar að eigin 
sögn nóg af hollum og góðum 
mat að borða, þrátt fyrir niður-
skurð launa. 

„Svo eru það auðvitað 
forréttindi að vinna með 
börnunum, sem eru 
einlægir snillingar. Þess 
á milli slæ ég skeifur 
undir hross hér og þar 
um höfuðborgarsvæðið, 
frá Kjalarnesi til Skeiða. Svo 

má ekki gleyma söngnum, sem hefur í 
raun forgang hjá mér. Þar erum við að 
tala um tilfallandi jarðar-farir, athafnir 
og veislur, og næsta stórverkefni verð-

ur með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
næsta vetur. Þar mun ég syngja 
ábótann í Carmina Burana eftir 

Carl Orff.“
Jón hyggur á landvinn-

inga á næstunni. „Núna í 
lok júlí er ég á leiðinni til 
Berlínar í söngverkefna-

rannsóknir, og hef jafnvel 
hug á að flytjast búferlum á vit 
ævintýra. En tíminn marinerar 

ákvarðanirnar og aurinn. Svo er 
ég jafnvel að pæla í að skreppa í 

bíó á næstu dögum,“ segir Jón Svavar 
Jósefsson.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  JÓN SVAVAR JÓSEFSSON SÖNGVARI

Syngur í Carmina Burana
■ Upphaflega 
var vodka landi 
Austur-Evrópubúa, 
sá drykkur sem 
bændur eimuðu úr 
tiltæku hráefni, oft-
ast rúgi, en fátækari 
bændur notuðu 
kartöflur. Vodka 
eins og við þekkjum það í dag, 
er yfirleitt hreinn og bragðlítill 
drykkur. Hægt er að eima vodka 
úr korni, kartöflum eða hrásykur-
sýrópi. Vatn er yfirleitt um 60 
prósent af rúmmáli vodka. 
Samkvæmt stöðlum Evrópusam-
bandsins er lágmarksstyrkleiki 
á vodka 37,5 prósent vínandi 
miðað við rúmmál. HEIMILD: VINBUD.IS

VODKA
ÞARF 37,5 PRÓSENT 
SAMKVÆMT ESB

„Ég næ ekki 
upp í nefið 
á mér yfir 
síðasta útspili 
Björgólfs-
feðga,“ 
segir Björn 
Kristjánsson, 
Borko, tón-
listarmaður 
og kennari, 
um þær fréttir 
að feðgarnir 
Björgólf-
ur Guð-
mundsson og Björgólfur Thor 
Björgólfsson hafi gert Nýja-
Kaupþingi tilboð um niðurfell-
ingu á helmingi skuldar þeirra 
við bankann vegna kaupa á 
Landsbankanum á sínum tíma. 
„Að ætlast til þess að lán sem þeir 
tóku til að kaupa banka sem þeir 
settu svo á hausinn sé afskrifað. 
Siðleysið og ósmekklegheitin 
virðast ekki eiga sér nein takmörk 
þegar þessir menn eru annars 
vegar. Ég vildi óska þess að ég 
gæti tekið lán fyrir húsi, kveikt í því 
og farið svo í bankann og beðið 
um að lánið yrði fellt niður.“

SJÓNARHÓLL
NIÐURFELLING SKULDA 

BJÖRGÓLFSFEÐGA

Engin 
takmörk fyrir 

siðleysinu

BJÖRN 
KRISTJÁNSSON

„Upphafið að þessu verkefni var 
það að mig vantaði eitthvað til að 
halda mér við efnið í sumarfríinu. 
Ég var alls ekki viss um hversu 
mikla vinnu ég fengi, og ákvað því 
að einbeita mér að þessu,“ segir 
Ernir Eyjólfsson ljósmyndari, 
sem stundar nám í ljósmyndum við 
Tækniskólann. Síðan 1. júní hefur 
Ernir tekið eina portrett-ljósmynd 
á hverjum degi og hyggst halda 
iðjunni áfram fram til 1. ágúst, 
sem gera allt í allt 91 mynd. Ljós-
myndunum hleður Ernir svo inn á 
flickr- og fésbókarsíðurnar sínar 
á vefnum.

Ernir segir enga eina reglu gilda 
um hvernig viðfangsefni hvers 
dags séu valin. „Mikið til er þetta 
fólk sem ég þekki, en stundum 
labba ég bara upp að fólki og spyr 
hvort ég megi taka mynd af því. 
Svo spjalla ég við fólkið um daginn 
og veginn og lýsi því aðeins í texta 
sem birtist með myndunum.

Ernir hefur enn ekki ákveðið 
hvað hann ætlar að gera við por-
trett-myndirnar þegar verkefn-
inu er lokið. „Mig langar að halda 
sýningu á þeim. Það væri gaman,“ 
segir Ernir.

Verkefnið Portrett á dag getur 
að líta á slóðinni www.flickr.com/
photos/ernireyj

 - kg

Afkastamikill í fríinu:

Portrett 
á dag

Knattspyrnufélagið Liverpool tekur 
virkan þátt í uppsetningu og kynningu 
á Nice-festival, árlegri lista- og menn-
ingarhátíð sem haldin er í Norðvestur-
Englandi. Ingi Þór Jónsson er fram-
kvæmdastjóri hátíðarinnar.

„Liverpool hefur lengi verið að leita leiða til 
að þakka norrænum aðdáendum félagsins 
fyrir mikinn stuðning undanfarin ár og ára-
tugi. Ég skrifaði klúbbnum bréf þar sem ég 
útskýrði fyrir þeim það sem við höfum verið 
að gera síðustu ár, og innan tíu mínútna kom 
svar þar sem ég var boðaður á stjórnarfund 
á Anfield Road. Það gekk alveg rosalega vel 
og þeir eru mjög áhugasamir,“ segir Ingi Þór 
Jónsson, framkvæmdastjóri Nice, norrænn-
ar lista- og menningarhátíðar sem árlega er 
haldin í Norðvestur-Englandi. 

Samningar hafa tekist milli Nice-hátíð-
arinnar og knattspyrnufélagsins Liverpool, 
uppáhalds ótal margra íslenskra knattspyrnu-
unnenda, þess efnis að félagið styðji við 
hátíðina og auglýsi dagskrá hennar á vefsíðu 
félagsins og sjónvarpsstöð, Liverpool TV. 
Samhliða verða einnig settar upp sýningar 
á fótboltasafninu á Anfield Road, heimavelli 
liðsins, með ýmsum norrænum áherslum. 
„Fyrsta verkefnið er til dæmis að framleiða 
heimildarmynd um norska knattspyrnumenn 
sem leikið hafa með liðinu, og mörg fleiri 
munu fylgja í kjölfarið,“ segir Ingi Þór.

Fyrsta Nice-hátíðin var haldin í Liverpool 
fyrir síðustu áramót. Þar kenndi margra 
norrænna grasa og voru íslenskir listamenn 
einkar áberandi á dagskránni. Nú hefur verið 
opnað fyrir umsóknir fyrir sýningar á stutt- 
og heimildarmyndum frá Norðurlöndunum 

sem sýndar verða á Nice09, 
í Liverpool og Manchester, 
í nóvember næstkomandi. 
Ingi hvetur alla áhugasama 
til að sækja um. „Þetta er 
rosalega gott tækifæri fyrir 
norræna listamenn. Það 
sem margir vita ekki er 
að öll áhersla BBC, breska 
ríkisútvarpsins, er að fær-
ast frá London til Norður-

Englands, og því er þetta rétti staðurinn til 
að vera á. Starf mitt er reyndar löngu hætt að 

snúast eingöngu um listahátíðina heldur erum 
við í alls kyns verkefnum sem öll miða að því 
að kynna Norðurlöndin í Bretlandi. Við erum 
í góðu samstarfi við ríkisstjórnir Norðurland-
anna, og nú nýlega bættust Færeyingar í hóp-
inn. Það er sérstaklega gaman að því þar sem 
ég er hálfur Færeyingur,“ segir Ingi og hlær.

Spurður hvort hann fylgi Liverpool að 
málum segir Ingi það að sjálfsögðu vera svo. 
„Þetta er eina almennilega liðið, og frábært 
að eiga í samstarfi við svona frábært félag,“ 
segir Ingi Þór Jónsson. kjartan@frettabladid.is

Liverpool auglýsir íslenska list

ANFIELD ROAD Liverpool er eitt allra vinsælasta knattspyrnuliðið á Norðurlöndunum, og nú hyggjast forráðamenn 
félagsins endurgjalda stuðninginn. NORDICPHOTOS/AFP

INGI ÞÓR JÓNSSON

Iðinn við kolann Ernir Eyjólfsson ljósmyndari birtir eina portrettmynd á dag á netsíð-
um sínum. Hér að fyrir neðan eru tvö dæmi um myndir eftir hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. 
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu
allra ve›ra von. Trygg›u vi›num best gu vörn. Á Ís landi  er  a l l ra
Trygg›u vi›num bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. 
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.Trygg›u vi›num
vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von. Trygg›u vi›num bestu fáanlegu

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum 

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. 

Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd 

einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Útsölustaðir Málningar: 

BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptúni • BYKO Akranesi • Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur, Grundarfirði • Litabúðin 

Ólafsvík • Núpur, byggingavöruverslun, Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði  

BYKO Reyðarfirði • Verslunin Vík, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin, Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • Öxull, Grindavík



18  9. júlí 2009  FIMMTUDAGUR

hagur heimilanna

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Langlundargeði Sigrúnar Elfu var misboðið eftir 
að hún heimsótti Espresso-barinn á Lækjartorgi. 
Hún skrifar: „Ég keypti kaffi og djús og súkkulaði-
kökusneið handa barnabarninu og kostaði þessi 
kökusneið 790 krónur. Hún var í minni kantinum. 
Ég áttaði mig ekki á verðinu fyrr en ég var búin að 
borga. Daginn eftir átti ég leið í Sandholtsbakarí 
á Laugaveginum og þar sá ég nákvæmlega eins 
súkkulaðiköku. Ég spurði hvað sneiðin kostaði 
þar og er hún seld á 520 krónur. Ég gat ekki orða 
bundist við afgreiðslumanninn í bakaríinu og sagði 
frá hvað sneiðin hefði kostað á Espresso-barnum. 
Afgreiðslumaðurinn sagði mér að þeir keyptu 
súkkulaðikökurnar hjá þeim. Ég bara hreinlega 
skil ekki þessa verðlagningu. Það er greinilega 
svona dýr flutningskostnaðurinn frá Sandholts-
bakaríi á Laugaveginum og niður á Lækjartorg!“
Í framhaldi af þessu bréfi gerði ég súkkulaðiköku-
sneiðarverðkönnun. Niðurstöðurnar eru eftirfar-
andi, en þess ber að geta að um ýmsar tegundir 
súkkulaðikaka er að ræða.

Verð á súkkulaðikökusneið:
Ikea (terta dagsins) 215 kr.
Kaffi Hljómalind  400 kr.
Bláa kannan, Akureyri 590 kr.
Babalú  650 kr. 
Café Loki 650 kr. 
Kaffi París (frönsk)  690 kr. 
Café Bleu (djöflaterta)  740 kr. 
Hressó 750 kr.
Súfistinn  770 kr.
Kaffi Mílanó (Sacher)  930 kr.

Neytendur: Misdýrar súkkulaðikökusneiðar

Gaga súkkulaðikaka

Verslun með veiðivörur 
hefur rokið upp síðustu 
mánuði. Fréttablaðið kann-
aði málið og komst að því að 
vörur í ódýrari kantinum 
njóta síaukinna vinsælda.

„Ég kýs að orða þetta þannig að 
við séum komin aftur í ástandið 
sem við þekktum áður. Síðustu 
þrjú árin, með þessum öfgum 
sem ríktu í veiði, bílum, fatnaði, 
úrum og nánast hverju sem var, 
það partý er bara búið,“ segir 
Ólafur Vigfússon, verslunarmað-
ur í Veiðihorninu. Veruleg veltu-
aukning hefur orðið í verslun-
inni síðustu mánuði, og að sögn 
Ólafs skiptir þar mestu aukinn 
fjöldi fjölskyldufólks, sem kalla 
má „venjulegt fólk“, sem leitar í 
veiðibúnað í ódýrari kantinum. 
Að sama skapi segir Ólafur nokk-
urn samdrátt hafa orðið í sölu á 
dýrari búnaði. „Við seljum ekki 
jafn mikið af 100.000 króna vöðl-
um nú eins og var, þótt þær seljist 
alltaf af og til. En meginástæðan 
fyrir þessari auknu alhliða sölu 
er að Íslendingar ferðast síður til 
útlanda í sumarfríinu sínu. Hing-
að koma heilu fjölskyldurnar sem 
vilja eyða sumarfríinu saman 
í sínu tjaldi, kasta fyrir fisk og 
njóta náttúrunnar. Þetta er aðal-
skýringin.“

Ólafur segir veiðimennsku 
mjög ódýrt áhugamál, þvert á 
það sem margir halda. „Fréttir 
um veiði í fjölmiðlum fjalla yfir-
leitt allar um forstjóra og banka-
stjóra í laxveiði og allt bruðlið í 
kringum það, sem er vissulega til, 
en það er ekkert talað um norm-
ið sem er og hefur alltaf verið til 
staðar. Ég býst við að þetta norm 
sé að taka við aftur,“ segir Ólaf-
ur Vigfússon.

Guðmundur Guðmundsson, 
starfsmaður í veiðideild Elling-
sen, segir nýliðinn júnímánuð 
með þeim stærstu sem starfs-
menn muni eftir. „Við höfum 

lent í því að lagerinn á ýmsum 
vörum, sem við höfðum áætlað 
að myndi duga fram undir versl-
unarmannahelgi, kláraðist strax 
í júní. Sem betur fer er ekki allt 

stopp alls staðar. Núna gengur 
til að mynda vel í ferðaþjónustu, 
og við erum hluti af því batteríi,“ 
segir Guðmundur Guðmundsson.
 kjartan@frettabladid.is

Öfgarnar láta undan síga

ÓDÝRT TÓMSTUNDAGAMAN Veiðar þurfa ekki að kosta mikið, eins og þessir piltar 
lærðu á leikjanámskeiði í Kópavogi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Neytendasamtökin könnuðu verð á Livostin-augndropum í sjö apótekum. 
Droparnir eru notaðir við óþægindum í augum vegna frjókornaofnæmis. Munur 
á hæsta og lægsta verði er 34 prósent. Lægst er verðið í Apótekaranum og 
Skipholtsapóteki en hæst í Lyfju. Þetta kemur fram í niðurstöðu samtakanna 
sem birt var á mánudag.
Verðið í Apótekaranum er 2.213 krónur en droparnir kosta 2.972 
krónur í Lyfju. Athygli vekur hversu lítið framboð af vörum er á augn-
dropamarkaðinum, samkvæmt könnuninni, því miðað við verðið á 
þessari vöru er eftir einhverju að slægjast. Aðeins ein tegund augn-
dropa er seld í flöskum, Livostin, en einnig eru seldir dropar í litlum 
kapsúlum frá Zaditen. Er þá úrvalið upptalið. Á Norðurlöndunum 
eru mun fleiri tegundir augndropa á markaði og verðið jafnan 
mun hagstæðara. Fyrir ári var verð á sömu augndropum kannað í 
sex apótekum. Athyglisvert er að þrátt fyrir gríðarlega gengislækk-
un hefur verðið á dropunum ekki hækkað mikið. Greinilegt er að 
apótekin hafa séð að sér og lækkað álagningu sína.

■ Verðmunur á augndropunum allt að 34 prósent

Dýrustu augndroparnir eru í Lyfju

Útgjöldin
> Meðalverð á einu kílói af vínberjum í maí

 HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

„Verstu kaup sem ég hef gert eru klár-
lega stigvél sem ég keypti til að bæta 
heilsuna. Hún var keypt fyrir heimilið 
og var aðeins einu sinni notuð að mig 
minnir,“ segir Jóhann R. Benediktsson, 
fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesj-
um. Hann hefur frá því í haust starfað 
hjá fyrirtækinu HBT International, sem 
Kristjón, bróðir hans, stofnaði. 

„Einhvers staðar sá ég stig-
vélina á tilboði og hélt 
að þetta væri hið mesta 
þarfaþing fyrir heimilið 
en svo reyndist svo 
sannarlega ekki vera,“ 
segir Jóhann.

Bestu kaup 
Jóhanns, að hans 
sögn, eru þó heldur 

betur rómantískari. Árið 1996 keypti hann 
pitsu á veitingastaðnum Horninu sem 
endaði með hamingjusömu hjónabandi.

„Þetta var fyrsta alvöru stefnumótið 
eftir að ég kynntist konunni sem síðar 
varð eiginkona mína. Á veitingastaðnum 
innsigluðum við formlega samband 

okkar og eftir þessa máltíð hefur þetta 
samband borið ríkulegan 

ávöxt,“ segir Jóhann, 
ánægður með pitsu-
kaupin. Ári síðar kom 
svo hringurinn á fing-
ur konunnar og þar 
með var sambandið 
innsiglað til eilífðar 
en þau hafa verið 
gift síðan þá.

NEYTANDINN:  JÓHANN R. BENEDIKTSSON, FYRRVERANDI LÖGREGLUSTJÓRI

Bestu kaupin voru pitsa á Horninu500
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„Amma mín sem ég bjó með kenndi 
mér mjög praktískt 
húsráð, sérstaklega fyrir 
mann eins og mig sem 
er mjög oft í skyrtum,“ 
segir Greipur. „Það er að 
þvo hvítar skyrtur með 
ljósbláum skyrtum í 
þvottavélinni. Þá verða hvítu skyrturn-
ar ennþá hvítari, þær einhvern veginn 
hreinsast við það. Það mega samt 
ekki vera dökkbláar skyrtur og kannski 
er ekki sniðugt að gera þetta í fyrsta 
skipti sem skyrturnar eru þvegnar.“ 
Hvítari skyrtur eru þó ekki eini kostur 
húsráðsins því með því að þvo skyrt-
urnar saman sparast nokkrar ferðir í 
þvottavélinni. 

GÓÐ HÚSRÁÐ
ÞVÆR MISLITAR SKYRTUR
■ Greipur Gíslason, framleiðandi 
Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar, þvær 
hvítar og ljósbláar skyrtur alltaf saman. 
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 10 Velta: 41,9 milljónir

OMX ÍSLAND 6
753,20 +0,93%

MESTA HÆKKUN
MAREL +2,18%
BAKKAVÖR GROUP +1,68%

MESTA LÆKKUN
ÖSSUR -0,87%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,20 +0,00% ... Atlantic 
Airways 159,00 0,00% ... Atlantic Petroleum 475,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,21 +0,00% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Føroya Banki 
120,50 +0,00% ... Icelandair Group 4,75 +0,00% ... Marel Food 
Systems 56,20 +2,18% ... Össur 114,00 -0,87%

Í fyrsta skipti frá hruni bankakerf-
isins býðst smáum og miðlungs-
stórum lögfræðistofum í Bretlandi 
aðgengi að nýjum lánum til að fjár-
magna rekstur þeirra. Fyrirtækja-
ráðgjöf Landsbankans var stór 
aðili á þessum markaði með um tíu 
prósenta markaðshlutdeild fyrir 
bankahrunið í október.

Það er fjármálafyrirtækið Sys-
cap sem er að bjóða þessi lán og 
nemur heildarfjárhæðin 50 millj-
ónum punda. Í viðtali við Times 
Online segir starfsmaður Syscap að 
mörg lögfræðifyrirtæki hafi lent í 
miklum vandræðum að undanförnu 
þar sem fyrirtæki hafa dregið að 
greiða lögfræðikostnað til að bæta 
lausafjárstöðu sína.  - bþa

Fé eftir fall 
Landsbankans

Verð á gulli hefur hækkað mikið 
á undanförnum árum og er gull 
stöðugt að verða vinsælla til 
fjárfestingar. Nú hefur þýskt 
fyrirtæki, TG-Gold-Super-
Markt, ákveðið að opna gull-
sjálfsala á fjölförnum stöðum í 
Þýskalandi. 

Sjálfsalinn, sem er fyrstur 
sinnar tegundar í heiminum, 
kallast Gold-to-Go og er hægt 
að velja á milli eins, fimm og 
tíu gramma gullstanga. Þar að 
auki er hægt að festa kaup á 
gullpeningum í nokkrum stærð-
um. Gullstangirnar eru seld-
ar í fallegri gjafaöskju og mun 
eins gramms stöng kosta um 31 
evru og tíu gramma stöngin 245 
evrur.

Fyrirtækið gerir ráð fyrir að 
opna 500 sjálfsala í Þýskalandi, 
Austurríki og Sviss á næstu 
árum. Nauðsynlegt er að hafa 
nokkra öryggisgæslu á þeim 
stöðum þar sem sjálfsalarnir 
eru staðsettir. Gert er ráð fyrir 
að þeir verði til að byrja með á 
flugvöllum og lestarstöðvum. Á 
heimasíðu félagsins kemur jafn-
framt fram að til greina komi að 
opna slíka sjálfsala á hótelum, 
skartgripaverslunum og bönk-
um. 

Búið er að opna fyrsta sjálfsal-
ann og geta áhugasamir Íslend-
ingar prófað þessa nýjung á 
flugvellinum í Frankfurt.  - bþa

Gullsjálfsalar opn-
aðir í Þýskalandi

GULLSJÁLFSALI Ferðamenn um flug-
völlinn í Frankfurt geta nú fest kaup 
á eins gramms gullstöng á 31 evru. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/TG-GOLD-SUPER-MARKT

Hagvöxtur í heiminum mun verða 
um 2,5 prósent á næsta ári sam-
kvæmt nýrri spá Alþjóðagjaldeyr
issjóðsins (AGS) um horfur í efna-
hagsmálum sem birt var í gær. 
Spáin gerir ráð fyrir um 0,6 pró-
sentustiga meiri vexti en í fyrri 
spá frá því í apríl á þessu ári.

Í skýrslu AGS segir að þrátt 
fyrir aukinn hagvöxt telji sjóður-
inn að atvinnuleysi komi til með 
að aukast á komandi mánuðum í 
heiminum. Horfurnar fyrir árið 
2009 eru svipaðar og í fyrri spá en 
gert er ráð fyrir samdrætti í hag-
kerfi heimsins um 1,4 prósent. 

Aðalhagfræðingur Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, Oliver Blanchard 
sagði á blaðamannafundi í gær að 
þau öfl sem væru að draga hag-
kerfi heimsins niður væru ekki 
jafn sterk og áður, hins vegar væri 
ekki mikill kraftur í uppsveiflunni. 
Hann bætir við að vöxturinn verði 
ekki hraður á næstunni þó að horf-
ur séu betri nú en í apríl. 

Samkvæmt spá AGS að þessu 
sinni mun mestur hagvöxtur vera 
í Asíu á þessu ári og því næsta. Af 
þeim löndum sem spá er birt fyrir 
er gert ráð fyrir mestum hagvexti 
á Indlandi og í Kína um sex pró-
sent. Mestum samdrætti á þessu 

ári er hins vegar spáð í Mexíkó, 
7,3 prósentum, 6,2 í Þýskalandi 
og 6 prósent í Japan. Athuga ber 
að ekki er birt spá fyrir Ísland 
eða önnur smærri lönd. Í skýrslu 
sjóðsins kemur fram að horfur í 
Bandaríkjunum hafi batnað nokk-
uð og merki séu um að kreppan sé 
að ná botni. Batinn á evrusvæðinu 
er hins vegar hægur og fá merki 
um að botninum sé náð. 

Jose Vinals, yfirmaður pen-
ingamála- og fjármálamarkaðs-
deildar AGS, segir að engin for-
dæmi séu fyrir jafn viðamiklum 
viðbrögðum og hafa átt sér stað 

undanfarna mánuði. Hann segir 
að viðbrögðin hafi dregið úr 
áhættu á kerfis-lægu hruni mark-
aða auk þess sem traust á mark-
aðnum sé að aukast. Hann bætir 
við að ástand heimsins sé á ákaf-
lega viðkvæmu stigi og brugðið 
geti til beggja vona. Nauðsynlegt 
sé að grípa til frekari ráðstafana 
til að tryggja stöðugleika. „Í end-
urreisn bankakerfisins er mikil-
vægt að vera reiðubúinn að gera 
allt sem þarf til að vinna bug á 
þeim vandræðum sem enn eru til 
staðar,“ segir Vinals.

 bta@frettabladid.is

Hagvöxtur hægur en 
horfur betri nú en áður
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir 0,6 prósentustiga meiri hagvexti á næsta ári. 
Aðalhagfræðingur sjóðsins telur að batinn verði þó ekki skjótur.

HAGVAXTARSPÁ ALÞJÓÐAGJALDEYRISSJÓÐSINS Samkvæmt nýrri spá Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins verður mestur hagvöxtur í Asíu á næstu tveimur árum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ AFP
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Tilboðið gildir
alla daga

Tilboðið gildir 
alla daga

ATVINNUMÁL Sjö tilboð hafa borist í eignir 
þrotabús Loftorku Borgarnesi ehf. Eirík-
ur Elís Þorláksson, skiptastjóri þrota-
búsins, hefur tilboð í höndunum, sem 
ýmist eru í eignirnar í heild eða einstaka 
hluta þeirra. Þetta kemur fram á frétta-
vefnum Skessuhorni.

Eiríkur er að fara í gegnum tilboð-
in sem eru bæði frá heimamönnum í 
Borgarnesi og öðrum. Allar ákvarðanir 
þarf að bera undir Íslandsbanka sem er 
með veð í eignum fyrirtækisins. 

Sveitarstjóri Borgarbyggðar, Páll 
Reynisson, sagði við Fréttablaðið nýlega 
að hann vonaðist mjög eftir endurreisn 
fyrirtækisins. Hún yrði þó gerð án 
aðkomu sveitarfélagsins. 

  - shá

Atvinnumál í Borgarnesi:

Tilboð berast í Loftorku ehf.

LOFTORKA Alls unnu 300 manns í fyrirtækinu 
þegar best lét. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Einkaneysla jókst um 1,7 prósent 
á öðrum ársfjórðungi. Aukning-
in kemur í kjölfar metsamdrátt-
ar á fjórða ársfjórðungi 2008 
er einkaneysla dróst saman um 
fimmtán prósent. Þetta kemur 
fram í Hagvísum Hagstofu 
Íslands. 

Kreditkortavelta Íslendinga 
dróst saman um 7,5 prósent 
innanlands en 25 prósent erlend-
is. Á móti kemur að kreditkorta-
velta erlendra aðila hérlend-

is jókst um 75 prósent á sama 
tímabili. 

Fjárfesting dróst saman um 
rúm 30 prósent og var samdrátt-
ur í öllum flokkum fjárfestinga 
á ársfjórðungnum. Síðastliðna 
tólf mánuði hefur vísitala launa 
hækkað um 4,1 prósent. Á sama 
tíma hækkaði vísitala neyslu-
verðs um 11,6 prósent. Kaup-
máttur hefur því dregist saman 
um 6,7 prósent milli ára.  

 - bþa

Einkaneysla á uppleið 
eftir mikinn samdrátt

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur 
vísað máli vegna gruns um mark-
aðsmisnotkun til Ríkislögreglu-
stjóra samkvæmt lögum um verð-
bréfaviðskipti. Þetta kom fram í 
tilkynningu frá Fjármálaeftirlit-
inu í gær. 

Málið fjallar um viðskipti 
tveggja starfsmanna sem störf-
uðu við miðlun verðbréfa fyrir 
hönd viðskiptavina annars vegar 
og fyrirtækis þeirra hins vegar. 
Ekki er greint frá nafni fjármála-
fyrirtækisins. 

Lögin sem vitnað er til fjalla um 
viðskipti eða tilboð um viðskipti 
sem eru líkleg til að gefa framboð, 
eftirspurn eða verð fjármálagern-
inga ranglega eða misvísandi til 
kynna. Um er að ræða eins konar 
sýndarviðskipti, viðskipti eða til-
boð um viðskipti sem byggð eru á 
tilbúningi eða sýndarmennsku.

Um þrjú tilfelli er að ræða og 
áttu viðskipti sér stað með tvö 
félög. Umrædd brot áttu sér stað 
dagana 4. og 10. júní 2008 og 24. 
júlí 2008.  - bþa

Sýndarviðskipti til 
Ríkislögreglustjóra
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Í nóvember 2008, þegar efna-
hagsáætlun ríkisstjórnarinnar 

og Seðlabankans var hrundið af 
stað með fulltingi Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins (AGS), voru erlend-
ar skuldir þjóðarbúsins taldar 
minnka úr 670% af landsfram-
leiðslu í árslok 2008 í 160% 2009. 
Munurinn á þessum tveim tölum 
er 510% af landsframleiðslu og 
samsvarar erlendum skuldum 
gömlu bankanna, einkaskuldum, 
sem þeir voru taldir annaðhvort 
ekki mundu standa skil á eða þá 
gera upp að einhverju marki við 
lánardrottna sína með eignasölu. 
Ljóst var, að erlenda skuldin, sem 
eftir var talin standa í árslok 
2009, 160% af landsframleiðslu, 
myndi leggja þungar byrðar á 
þjóðina. AGS leit þó svo á, að 
þessa þungu byrði gæti fólkið í 
landinu borið, enda myndi hún 
léttast hratt með ströngu aðhaldi 
2010-13 og nema 101% af lands-
framleiðslu í árslok 2013 og vera 
þá komin í viðráðanlegt horf, þótt 
þung væri. 

Einstæð ósvinna
Þessar forsendur frá í nóvember 
2008 standast nú ekki lengur í 
tveim veigamiklum atriðum. Í 
fyrsta lagi virðast eignir bank-
anna nú munu duga í mesta lagi 
fyrir innistæðum. Reynist það 
rétt, munu erlendir lánardrottn-
ar öndvert vonum varla fá neitt 
upp í kröfur sínar á hendur þrota-
búum gömlu bankanna. Erlendir 
kröfuhafar munu þá trúlega 
höfða mál gegn íslenzka ríkinu til 
að reyna að fá neyðarlögunum frá 
í október 2008 hnekkt. Það hefur 
aldrei áður gerzt í fjármálasögu 
heimsins, að bankakerfi lands 
hafi hlunnfarið erlenda viðskipta-
vini um fjárhæð, sem nemur 
rösklega fimmfaldri landsfram-
leiðslu heimalandsins, og er þá 
skaðinn, sem innlendir viðskipta-
vinir bankanna hafa orðið fyrir 
ekki talinn með. Þessi einstæða 
ósvinna mun loða við Ísland um 
ókomna tíð. 

Í annan stað virðast erlendar 
skuldir þjóðarbúsins nú stefna í 
um 240% af landsframleiðslu í 
árslok 2009 eins og komið hefur 
fram í fréttum, en ekki 160% 
líkt og áður var talið. Munurinn 
á gamla og nýja skuldamatinu 
nemur um 80% af landsfram-
leiðslu. Reynist nýja matið rétt, 
munu erlendar skuldir þjóðarbús-
ins í árslok 2009 nema um fimm-
földum útflutningstekjum lands-
manna það ár. Það þýðir, að nær 
þriðja hver króna, sem útflutn-
ingsfyrirtækin hala inn, rennur 
beint úr landi aftur til að standa 
straum af vöxtum að óbreytt-
um höfuðstóli. Ekkert land getur 
borið svo þunga vaxtabyrði, nema 
miklar erlendar eignir standi á 
móti skuldunum. 

Færeyjar
Samanburður við efnahagshrun 
Færeyja 1989-93 bregður birtu á 
vandann. Erlendar skuldir fær-
eysku landsstjórnarinnar eftir 

hrun námu um 120% af lands-
framleiðslu Færeyja. Færeyskir 
skattgreiðendur stóðu skil á 
skuldunum með vöxtum á innan 
við tíu árum. Uppgjörinu fylgdi 
að vísu eftirgjöf Dana á um 
fimmtungi skuldanna. Íslend-
ingar virðast nú þurfa að horfast 
í augu við og axla um tvöfalt 
þyngri skuldabyrði en Færeying-
ar eftir hrun. 

Á köldum klaka
Færeysk lög voru brotin, svo sem 
fram kom við réttarhöld eftir 
hrunið, en lögbrjótum var hlíft 
við ábyrgð að öðru leyti en því, 
að sumir þeirra náðu ekki endur-
kjöri til þings. Ekki óx álit Fær-
eyja í Danmörku við þau mála-
lok, en kunnugleiki umheimsins 
um Færeyjar er takmarkað-
ur utan Danmerkur, Íslands og 
Grænlands, svo að álitshnekkir-
inn kom ekki mjög að sök. 

Um Ísland gegnir öðru máli. 
Við erum fullvalda þjóð, sem 
hefur hingað til notið sæmilegs 
álits víða um lönd. Álit þjóðar-
innar hefur nú beðið hnekki. 
Væri allt með felldu, myndu 
Danir, Finnar, Norðmenn og 
Svíar ef til vill reyna að forða 
Íslandi frá þeirri auðmýkingu og 
þungbærum skaða, sem banka-
hrunið hefur valdið landinu og 
virðist nú geta stefnt þjóðinni 
langleiðina í gjaldþrot. Slík hjálp 
þyrfti lauslega reiknað ekki að 
kosta hvern Norðurlandabúa 
miklu meira en endurreisn Fær-
eyja eftir hrun kostaði hvern 
Dana, væri vel á málum hald-
ið. Hjálp af þessu tagi virðist þó 
ekki vera í boði umfram þau nor-
rænu gjaldeyrislán, sem samið 
hefur verið um með fyrirvara 
um frekari stuðning AGS við 
efnahagsáætlun ríkisstjórnar-
innar og Seðlabankans og fleira. 
Ætli frændum okkar og vinum á 
Norðurlöndum blöskri ekki líkt 
og flestum okkar hinna fram-
ganga þeirra, sem komu Íslandi á 
kaldan klaka?

Breyttar forsendur

Getur landið borið 
skuldirnar?
Í DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN 
Gunnar H. Gunnarsson og Örn Sigurðsson 
skrifa um grein Kristins Gunnarssonar um 
samgöngumál. 

Kristinn H. Gunnarsson skrifar grein í Frétta-
blaðið miðvikudaginn 8. júlí sl. undir nafn-

inu „Efnt til illdeilna“, sem á að heita einhver vörn 
fyrir þá stefnu samgönguráðherra að ráðstafa mikl-
um meirihluta vegafjár síðustu ár og áratugi í lítt 
arðbærar vegaframkvæmdir utan suðvesturhorns 
landsins. Þessi grein Kristins er þannig saman sett 
og full af rökvillum að margir undrast vegna þess 
að ýmislegt, sem hann hefur sent frá sér áður, hefur 
verið vel rökstutt. Það sem gerir byggingu nýrra 
og betri stofnbrauta á höfuðborgarsvæðinu og ann-
ars staðar á suðvesturhorninu arðsamari en annars 
staðar á landinu er að sjálfsögðu meiri umferð þar 
og með meiri umferð fylgir svo að þar eru dauðaslys 
og önnur meiriháttar umferðarslys algengari (um 

70% allra slíkra slysa að meðaltali sl. 15 ár) en utan 
suðvesturhornsins þar sem umferð er mun minni. 
Af þessum málefnalegu ástæðum hafa fjölmargar 
sveitarstjórnir og samtök á Suðvesturlandi lagt hart 
að samgönguráðherra að beina miklum meirihluta 
vegafjár til nýrra framkvæmda á þessu svæði. Og til 
að kóróna allt saman samþykkti landsfundur Sam-
fylkingarinnar eftirfarandi ályktun (tillaga flutt af 
Gunnari H. Gunnarssyni o.fl.): „Umbætur á þjóð-
vegum og þjóðvegum í þéttbýli á Suðvesturlandi frá 
Borgarfirði að Þjórsá eru mjög brýnar. Á þessum 
vegum eru um 70% af dauðaslysum og meiriháttar 
slysum í umferðinni hér á landi og þangað ætti að 
beina miklum meirihluta vegafjár framvegis, það er 
arðsamast fyrir þjóðarbúið og sanngjarnast á allan 
hátt“. Og nú er það spurningin: Hvort tekur Kristján 
L. Möller meira mark á landsfundinum í flokknum 
sínum eða Kristni H. Gunnarssyni?

F.h. framkvæmdastjórnar Samtaka um betri byggð

Gunnar er verkfræðingur og Örn er arkitekt  

Þjóðarhagur ráði 

„Ætli frændum okkar og 
vinum á Norðurlöndum 
blöskri ekki líkt og flest-
um okkar hinna fram-
ganga þeirra, sem komu 
Íslandi á kaldan klaka?“

T
veir karlmenn hlutu fyrr í vikunni dóma vegna ofbeld-
is gagnvart konum sínum, fyrrverandi og þáverandi. Í 
öðru tilvikinu gekk maður í skrokk á fyrrum sambýlis-
konu sinni að þremur ungum börnum þeirra ásjáandi. 
Hitt tilvikið er fordæmislaust í íslenskri réttarfram-

kvæmd en þar var um langvarandi og hrottalegt ofbeldi að ræða, 
andlegt, líkamlegt og kynferðislegt.

Í vikunni var einnig í fréttum greint frá rannsókn tveggja 
hjúkrunarfræðinga, Erlu Kolbrúnar Svavarsdóttur, prófessors 
í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands, og Brynju Örlygsdóttur, 
doktors í hjúkrunarfræði, en hún var kynnt í júlíhefti hjúkr-
unarfræðitímaritsins Journal of Advanced Nursing. Markmið 
rannsóknarinnar var að kanna áhrif heimilisofbeldis á heilsufar 
þeirra kvenna sem fyrir því verða.

Tæplega fjórðungur þeirra kvenna sem svöruðu spurningalista 
höfðu orðið fyrir ofbeldi af hálfu maka síns, andlegu, líkamlegu 
eða kynferðislegu. 

Erla Kolbrún og Brynja komast að þeirri niðurstöðu að mikil-
vægt sé að beina athygli heilbrigðiskerfisins að heimilisofbeldi 
gegn konum og hlutverki hjúkrunarfræðinga í heilsugæslukerf-
inu varðandi greiningu á vísbendingum um mögulegt heimilis-
ofbeldi. Þetta er auðvitað afar mikilvægt og er áreiðanlega ekki 
gert með nægilega markvissum hætti. Vonandi verða niðurstöður 
rannsóknarinnar nýttar til þeirrar uppbyggingar.

Hitt er einnig mikilvægt að löggjafinn sjái lögreglunni fyrir 
verkfærum sem að gagni koma þegar um heimilisofbeldi er að 
ræða. Enn í dag er feðraveldið svo sterkt í löggjöfinni að þegar 
lögregla er kvödd á heimili þar sem ofbeldi hefur átt sér stað þá 
á hún þess ekki kost að fjarlægja ofbeldismanninn af heimilinu, 
nema farið sé með hann í fangageymslu sem er skammgóður 
vermir. Raunveruleikinn er sá að konan er flutt burt, yfirleitt 
ásamt börnum sínum, og komið í öruggt skjól annaðhvort í faðmi 
fjölskyldu eða í kvennaathvarfi. Þetta er óviðunandi og áreiðan-
legt að þessi umgjörð hefur ekki áhrif til hins betra á heilsufar 
þeirra kvenna sem fyrir ofbeldinu verða.

Sömuleiðis er nálgunarbann hér þungt í vöfum og rifjað hefur 
verið upp að dómstólar höfnuðu í fyrrasumar kröfu konunnar 
sem hafði orðið fyrir langvarandi líkamlegu og kynferðislegu 
ofbeldi maka síns um framhald nálgunarbanns sem maðurinn 
hafði sætt. Þá kom fram það viðhorf lögreglunnar að færa ætti 
úrskurðarvald um nálgunarbann frá dómstólum til lögreglu.

Heimilisofbeldi er samfélagsmeinsemd sem lá í þagnargildi 
þar til fyrir fáeinum áratugum. Fátt bendir því miður til þess að 
dregið hafi úr því þrátt fyrir opnari umræðu sem þó er til alls 
fyrst. Vissulega hefur það umhverfi sem mætir konum sem hafa 
orðið fyrir heimilisofbeldi batnað stórlega með aukinni vitund í 
heilbrigðiskerfinu, tilkomu kvennaathvarfs og viðhorfsbreytingu 
innan lögreglunnar. Enn er þó langt í land og fyrst og síðast hljóta 
ofbeldismennirnir sjálfir að verða að líta í eigin barm og leita 
sér hjálpar. 

Heimilisofbeldi er algengt og afdrifaríkt.

Ofbeldið verður 
að uppræta

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Liggjandi menn
Greint var frá því í gær að Jón Ólafs-
son athafnamaður hefði ákveðið að 
höfða mál gegn breska ríkinu, sem 
hann segir hafa gert mistök í tengsl-
um við meiðyrðamál hans gegn 
Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni. 
Hann segir ekki þess virði lengur 
að sækja málið á Hannes, 
þangað sé ekkert að sækja. 
Þá bætti hann um betur og 
kom litlu höggi á „þríeykið“ 
eins og hann kallaði það, 
Hannes, Davíð Oddsson 
og Kjartan Gunnarsson, en 
hélt samt mannasiðunum 
til haga. Þeir væru nefnilega 
allir þrír liggjandi menn, 
og „maður sparkar 
ekki í liggjandi 
menn“. 

Straumhvörf
Þór Sigfússon er ekki aðeins formað-
ur Samtaka atvinnulífsins og fyrrum 
forstjóri Sjóvár. Hann hefur gefið út 
nokkrar bækur. Þeirra á meðal er 
bókin Straumhvörf sem 
kom út árið 2005. Bókin 
fjallar um nýtt tímabil 

sem einkenndist 
af hnattvæðingu 
íslenskra stórfyrir-
tækja, nýjum 
tækifærum 
á alþjóða-
markaði og 
innrás erlendra 

fjárfesta, að mati 
höfundar.  

Og svo betrunin
Í bókinni er fjallað um útrásina og 
þeirri spurningu varpað fram hvers 
vegna Íslendingar séu útrásarþjóð. 
Þar eru týnd til kunnugleg atriði frá 
þeim tíma, framtakssemi, smæð 
og lega landsins og svo framvegis. 
Síðasta bók Þórs kom út á síðasta ári 
og fjallar um stjórnun hans hjá Sjóvá. 
Sú heitir Betrun og segir víst frá mis-

tökum sem Þór gerði sér grein 
fyrir að hafa gert þegar hann 
leit um öxl. Hann hafði lært 
ýmislegt frá síðustu bók 
- eins og líklega flestir 
- því þegar bókin kom út 
höfðu bankarnir hrunið 
og flest það sem í fyrri 
bókinni stóð farið sömu 
leið.
  thorunn@frettabladid.is



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

„Þetta eru nýjustu uppáhaldsföt-
in mín,“ segir Oddur Sturluson 
barþjónn spurður um fötin sem 
hann klæðist. „Ég var úti í Berlín 
nýlega og keypti bolinn, peysuna 
og jakkann þar. Buxurnar keypti 
ég á Íslandi fyrir nokkrum mán-
uðum og hafa þjónað mér vel hing-
að til. Skórnir eru úr Belleville og 
ég fékk þá fyrir tveimur árum.“

Oddur segist nýta fötin sín lengi 
og fara vel með þau. „Sérstaklega 
nota ég skó lengi. Ég á tannbursta 
og sérsápu til að passa upp á skóna 
mína vegna þess að ég trúi frek-
ar á það að kaupa dýra vöru sem 
er góð,“ segir Oddur en bætir við 
að hann kaupi sér ekki eingöngu 

dýra merkjavöru. „Ég kaupi mér 
frekar eina áberandi flík sem 
fullkomnar stílinn og svo fylli ég 
upp í með einföldum fötum. Ég 
vil vera virðulegur en ekki upp-
strekktur í merkjavöru.“

Oddur segist hafa fengið áhuga 
á tísku þegar hann var mun yngri. 
„Ég var svolítið nörd og hafði 
mikinn áhuga á skóm, ekki bara 
strigaskóm heldur alls konar 
skóm og hafði gaman af því að 
þeir væru vel gerðir, frá flottum 
merkjum með skemmtilega sögu. 
Svo leiddi þetta út í áhuga á ann-
arri tísku líka.“

Þegar Oddur er beðinn að lýsa 
sínum persónulega stíl segir hann 

það fara eftir skapi sínu hvern 
dag. „Ef ég sé föt í bíómynd sem 
mörgum finnast fáránleg þá klæð-
ist ég þeim. Mér þarf samt að líða 
vel og fötin þurfa að virka vel,“ 
útskýrir Oddur.

„Ég skoða mikið tísku en finn 
ekki beint innblástur frá hönn-
uðum,“ segir Oddur og heldur 
áfram: „Ég fæ til dæmis frekar 
innblástur þegar ég er að lesa 
bók um Þýskaland á átjándu öld 
og sé jakka sem hermennirnir 
voru í. Þá fer ég að finna þannig 
samsetningu í staðinn fyrir að 
láta Karl Lagerfeld segja mér í 
hverju ég á að ganga.“

 martaf@frettabladid.is

Skóáhugi frá unga aldri
Oddur Sturluson hefur mikinn áhuga á tísku og segist hafa verið nörd sem hafði áhuga á skóm þegar 
hann var yngri. Hann finnur ekki beint innblástur hjá hönnuðum en gengur þó í merkjavöru inn á milli.

Oddur Sturluson klæðist nýjustu uppáhaldsfötunum sem hann fékk að stærstum hluta til í Berlín fyrir stuttu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MICHELLE OBAMA  hefur unnið hug og hjörtu Rússa með 

heillandi framkomu. Hún hefur ekki síður sýnt og sannað að 

hún er með tískuna alveg á hreinu og hefur skartað hverri 

glæsilegu flíkinni á fætur annarri í heimsókn sinni í Rússlandi.

Bonito ehf. Friendtex, 
Faxafen 10, 108 Reykjavík,

sími: 568 2870 - www.friendtex.is

ÚTSÖLULOK
Á morgun föstudag 

3 fyrir 2 

Kaupir 2 fl íkur. Og færð eina fría með 
(ódýrasta fl íkin fylgir frítt með)

Mikið úrval af eldri fatnaði á 
1.000, 2.000 og 3.000 kr.

Opið 1100-1800  mánud. til föstud. 
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Hattar, tjull og rómantík
Hátíska Christian Dior fyrir haustið og veturinn var í vikunni frumsýnd á tískuvikunni í borg ástarinnar. 
Mikilfengleg pils, tjull og ógnarstórir hattar réðu ríkjum í rómantískri tískusýningu.

John Galliano sveik ekki aðdáendur sína 
þegar hátískulína hans fyrir Christian Dior 
var sýnd á tískuvikunni í París á mánudag-
inn. Áhersla var lögð á dulúð og glæsileika 
frekar en íburð enda talið að efnahags-
ástandið hafi læst klóm sínum í tísku-
bransann líkt og allt annað í hinum stóra 
heimi. Tískusýningin var til að mynda 
haldin í höfuðstöðvum tískurisans Dior. 
Umgjörðin var rómantísk og einföld og 
andi fimmta áratugarins sveif yfir vötn-
um í sköpunarverki Galliano.

Hönnuðurinn leitaði aftur til upp-
runa Dior í ýmsum sniðum á jökkum 
og buxum. Þá voru undirföt og silki-
sokkar áberandi undir glæsilegum 
flíkunum sem skörtuðu margvís-
legum litum á borð við límónugræn-
an, fjólubláan og appelsínurauðan.
 solveig@frettabladid.is

David Beckham og Angelina Jolie eru 
bæði með samning við Armani. Nú 
eru uppi sögusagnir um sameiginlega 
auglýsingu þeirra fyrir fyrirtækið.

Stórstirnin David Beckham og Ang-
elina Jolie munu að öllum líkind-
um leika saman í auglýsingu fyrir 
tískufyrirtækið Armani. Frá þessu 
er greint á fréttavef hins breska 
Telegraph. 

Þar er sagt frá því að fyrir 
tveimur vikum hafi náðst samn-
ingar við Jolie um að kynna ilm-
vatn frá Armani. Samningavið-
ræðurnar eru taldar hafa tekið hátt 
í þrjú ár.

Í síðustu viku birtist nærfataauglýs-
ing frá fyrirtækinu með þeim hjóna-
kornum Victoriu og David Beckham. 
Nú er spurning hvort Angelina Jolie 
taki sæti Victoriu við hlið knattspyrnu-

hetjunnar í nýrri auglýsingaher-
ferð.

Þær sögur ganga fjöllum 
hærra að yfirmenn Arm-
ani reyni nú að koma sér í 
mjúkinn hjá frú Beckham, 
sem sjálf er með 12 millj-
óna dala auglýsingasamn-
ing við Armani, og eigin-
mann Jolie, Brad Pitt, til 
að fá samþykki þeirra 
fyrir sameiginlegri aug-
lýsingu maka þeirra.

Jolie og Beckham saman í 
auglýsingu fyrir Armani

BETH DITTO  sem er best þekkt sem söngkona bandarísku 

hljómsveitarinnar The Gossip hefur hannað eigin fatalínu fyrir 

fatafyrirtækið Evans. Gagnrýnendur eru almennt ánægðir með 

útkomuna en Evans selur föt fyrir konur í stærri kantinum.

Sérverslun með

FÁKAFENI 9 - (við hliðina á ísbúðinni)
Sími: 553 7060
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Ný sending 
Skór & töskur

www.gabor.is

Kristy sf | Skúlagötu 13 | 310 Borgarnesi | tel/fax 437 1234

Minnum á vefverslunina

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína 

á 2 vikum með Flextiol
ð
á

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum, 
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.

NÁM
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Að vanda taka hátísku-
sýningar haust og vetr-
ar við af herra-tísku 
komandi sumars hér 

í tískuborginni í júlíbyrjun, að 
þessu sinni frá 6.-8. júlí, einum 
degi færri en áður sem segir 
meira en mörg orð um stemn-
inguna. Líklega ekki heldur það 
auðveldasta að selja um þess-
ar mundir, þessa handgerðu 
kjóla og kvölddress sem oft þarf 
fleiri hundruð, ef ekki þúsund-
ir vinnustunda til að sauma og 
eru aðeins seldir eftir pöntun-
um og þar sem verðið hleyp-
ur oft á milljónum króna. Teikn 
um kreppu sjást reyndar víða 
á tískuhimninum og til dæmis 
sýndi John Galliano hjá tísku-
húsi Dior í höfuð-stöðvum Dior 
sem er að finna á dýrustu götu 
Parísar, Avenue Montaigne, í 
stað þess að leggja undir sig 
sögufræga staði eins og Ver-
sali eða Grand Palais eins og 
oft áður. Á tímum meistara Dior 
tíðkaðist að bjóða viðskiptavin-
um í salarkynni tískuhússins 
sem gátu þá nánast snert flík-
urnar á sýningarstúlkunum. 
Fyrirsæturnar komu á sýningar 
á mánudag líkt og beint úr mát-
unarklefum klæddar í undirföt 
með sokkabelti og silkisokka, 
líkt og til að sýna það sem er 
undir áður en þær klæddust bíl-
hlössum af silki, satíni og org-
anza í fushía-bleiku, gulrauðu og 
sítrónugulu.

Annað tískuhús þar sem nán-
ast má tala um sem krafta-
verk að tekist hafi að koma upp 

hátískusýningu er hjá Christi-
an Lacroix. Í júní var tískuhús 
Lacroix sett í greiðslustöðvun en 
það er fjöldaframleidda tískul-
ínan (Ready-to-wear) sem hefur 
gengið illa síðustu misseri. Lac-
roix sem leitar að fjárfestum 
til að koma af stað nýju tísku-
húsi sínu fékk sérstakt leyfi hjá 
skiptastjóra til að setja fimmt-
án þúsund evrur í sýninguna. 
Margir hafa sömuleiðis verið 
viljugir til að rétta hjálparhönd 
eins og forstýra tískusafnsins 
í París sem lánar safnið undir 
sýninguna og fjölmargir hand-
verksmenn, sem sumir hverjir 
hafa ekki fengið greitt frá jan-
úarsýningunni, hafa gert hina 
fínustu útsauma og fjaðraskraut 
sem þeir taka ekkert fyrir að 
gera. Roger Viver lánar skóna en 
hið fyrrum toppmódel og uppá-
hald Chanel-tískuhússins, Inès 
de la Frésange sem því stýrir, 
segist hafa miklar áhyggjur af 
því að þessi handverkslist hverfi 
með hátískunni hér í landi þar 
sem tíska nálgast það að vera 
listgrein. En stóra spurningin er 
hvort þetta verði síðasta tísku-
sýning Christians Lacroix eða 
hvort hann nái fótfestu að nýju.

Nýjasta hátískustjarnan er 
Alexis Mabille sem er lofaður af 
tískupressunni aðeins þrítugur 
að aldri. Hann sækir innblást-
ur í rúmföt og útsaumaða vasa-
klúta ömmu sinnar sem breytast 
í dýrindis kvöldkjóla. Þessi ungi 
hönnuður er kannski lifandi 
sönnun þess að hátískan lifir.  
 bergb75@free.fr

Hátíska í háska, Lacroix lokar, Dior sparar

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Valgerður býr í Sönderborg í Dan-
mörku og vinnur hjá fatafyrirtæk-
inu Komagniet. Hún var í skyndi-
heimsókn á gamla Fróni og þá gafst 
tækifæri til að forvitnast um feril-
inn. „Ég lærði fatahönnun í Kaup-
mannahöfn á árunum 2004 til 2006 
og fór strax að leita mér að vinnu 
í faginu. Hefði alveg verið til í að 
búa áfram í Köben en flest hönn-
unarfyrirtækin eru á Jótlandi og 
Kopmpagiet er eitt þeirra. Það sér 
um hönnun á sex merkjum og vin-
kona mín úr skólanum fékk vinnu 
við táningalínuna þar. Þegar starf 
losnaði í barnafatadeildinni hvatti 
hún mig eindregið til að koma. Ég 
er ein og gat flutt mig hvert sem 
var þannig að ég sló til og sé ekki 
eftir því,“ lýsir hún.

KIDS-UP fötin eru seld á öllum 
Norðurlöndunum, í Þýskalandi og 
á Írlandi. Þau eru fyrir tveggja til 
tíu ára börn af báðum kynjum. „Við 

erum tvær sem 
hönnum KIDS-UP 
og gefum út sex 
línur á ári, þrjár 

fyrir sumarið og 
þrjár fyrir vet-
urinn“ lýsir 
Valgerður. 

„Mitt starf felst í að teikna fötin 
og skreytingar á þau. Síðan er allt 
saumað í Asíu eða Tyrklandi og 
þaðan fáum við prufur sendar til 
að skoða og meta.“ En þarf ekki 
að ákveða með löngum fyrirvara 
hvaða efni á að velja og hvaða liti? 
„Jú, það er dálítill höfuðverkur 
því við þurfum að horfa minnst ár 
fram í tímann. En við ferðumst út 
í heim fyrir hverja einustu línu, 
til London, Parísar eða New York 
og skoðum líka heimamarkaðinn. 
Förum líka á litasýningar og styðj-
umst við ráðleggingar fyrirtækja 
sem leggja línurnar. Það er mikið 
spáð í að hafa efnin þægileg og 
við reynum að heilla bæði foreldr-
ana og börnin,“ segir hún og bend-

ir á heimasíðu fyrirtækisins www.
kids-up.com. Spurð hvort það jafn-
ist ekki á við stóran happdrættis-
vinning að fá svona starf svarar 
Valgerður. „Jú, auðvitað er þetta 
gaman og ég hef frjálsar hendur. 
Það er líka skemmtilegt að ferð-
ast um heiminn og skoða tískuna.“ 
Bætir við hlæjandi. „Verst hvað ég 
versla mikið sjálf þegar ég er allt-
af að skoða í búðum. Það er dálít-
ið dýrt.“ 

Valgerður er Garðbæingur og 
er að lokum spurð hvort hún sakni 
ekki Íslands. „Jú, auðvitað en það 
er ekki langt að skreppa. Akkúrat 
núna er ágætt að losna við að hlusta 
á fréttirnar hér og vera hinum 
megin við sundið.“  gun@frettabladid.is

Reynum að heilla bæði 
foreldrana og börnin
Fatnaður barna þarf að falla að smekk þeirra og foreldranna. Þetta veit Valgerður Ottesen Arnardóttir 
sem hannar barnaföt með merkinu KIDS-UP fyrir Evrópumarkað sem hér á landi fást í Hagkaupum.

Sætur bómull-
arkjóll með 
rykkingu við 
hálsmál-
ið og 

smápífu 
neðst.

Valgerður með KIDS-UP föt úr sumarlínunni í ár. Þau voru fengin að láni í Hagkaup-
um.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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HEKL  er  bæði auðveld og skemmtileg iðja. Gott 

verkefni fyrir byrjendur er að hekla glasamottur enda 

má leika sér með liti og form. Þá eru þær einnig 

skemmtilegar tækifærisgjafir.

Evrópusambandið samþykkti nýlega bann við 
sölu á glóperum, sem langflestir þekkja sem 
„venjulegar“ ljósaperur. „Bannið kemur í kjöl-
far skýrslu sem unnin var árið 2006 af Alþjóð-
legu orkustofnuninni. Hún var unnin með það 
að markmiði að finna leiðir til að minnka orku-
notkun og minnka þannig útblástur koltvísýr-
ings og auka umhverfisvernd,“ segir Kevan 
Shaw, skoskur lýsingarhönnuður. Shaw, sem 
er formaður nefndar samtaka lýsingarhönn-
uða um vistvæna lýsingarhönnun, var stadd-
ur hér á landi í síðustu viku og hélt fyrirlestur 
á vegum Ljóstæknifélags Íslands um glóperu-
bannið. Hann kom hingað að undirlagi Halldórs 
Steinsen, lýsingarhönnuðar hjá Epal, sem vinn-
ur undir leiðsögn Shaw að mastersritgerð um 
glóperubannið vegna náms í arkítektískri lýs-
ingarhönnun við Konunglega tækniháskólann 
í Stokkhólmi.

„Niðurstaða skýrslunnar var sú að glóperur 
væru slæmar þar sem þær notuðu mikla orku, 
en sparperur eða flúorperur væru af hinu 
góða þar sem þær þyrftu minni orku,“ útskýr-
ir Shaw. Hann telur hins vegar að gallar sparp-
era og flúorpera séu miklir og vegi þyngra en 
kostirnir. „Ég tel að meginástæða bannsins 
á glóperum sé sú að það er auðveld leið fyrir 
ríkisstjórnir að sýna að þær séu að aðhafast 
eitthvað í umhverfismálum og að draga úr kol-
tvísýringsmengun,“ segir hann með áherslu. 
Hann er enda þeirrar skoðunar að bannið sé 
tvíeggjað, sérstaklega fyrir þjóðir á borð við 
Íslendinga sem framleiði orku á nokkuð vist-
vænan hátt.

„Vandamálið er að aðeins hefur verið litið 
til kosta sparperunnar en ekki galla hennar,“ 
segir Shaw. Hann útskýrir að í slíka peru fari 
í fyrsta lagi mun meira efni, í hverri sparperu 
séu um áttatíu grömm efnis en í glóperu um tíu 
grömm. Í öðru lagi sé að finna hættuleg efni í 
sparperum og flúorljósum og ber helst að nefna 
kvikasilfur. „Útreikningar sýna að ef glóperum 
er skipt út fyrir sparperur í 27 löndum Evrópu-
sambandsins verða til 1,7 tonn af kvikasilfri 
aukalega á ári,“ segir Shaw. 

Til þess að koma í veg fyrir að kvikasilfrið 
fari út í umhverfið segir hann nauðsynlegt að 
til staðar sé endurvinnsla fyrir slíkar perur. 
„Aðeins eitt land hefur komið sér upp við-
unandi aðferð til að safna slíkum perum og 
það er Svíþjóð sem safnar um sjötíu prósentum 
allra sparpera. Hins vegar flytja Svíar síðan 

perurnar úr landi til Noregs og Danmerkur 
til endurvinnslu,“ segir hann og bætir við að í 
raun sé lítið hægt að nýta úr slíkum perum. „Ef 
slíkum perum er hent í ruslið, sem mun örugg-
lega gerast í einhverjum mæli, er líklegt að þær 
endi í landfyllingu. Þá mun kvikasilfrið renna 
út í umhverfið.“ 

Kevan Shaw telur að þar sem nánast enginn 
koltvísýringur myndist við orkuframleiðslu hér 
á landi sé nauðsynlegt fyrir yfirvöld að athuga 
vel þær reglur sem séu samþykktar til að spara 
orkunotkun þannig að þær hafi ekki í för með 
sér eitthvað annað og verra. „Það sem þyrfti að 
gera væri að rannsaka sérstaklega umhverf-
isáhrif þess að skipta út glóperum fyrir spar-
perur hér á landi,“ segir Shaw, sem fundaði 
með forsvarsmönnum iðnaðarráðuneytisins 
og ráðuneytisstjóra umhverfisráðuneytisins 
til að upplýsa þá um sína skoðun. Íslendingar, 

sem hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, hafa 
til þessa samþykkt flestar þær reglugerðir sem 
settar hafa verið í Evrópusambandinu. Reglu-
gerðin sem bannar glóperuna hefur enn ekki 
verið samþykkt en er til skoðunar hjá iðnaðar-
ráðuneytinu.

Shaw telur rétta tímann nú fyrir Íslendinga 
að sækja um undanþágu frá reglugerðinni og 
bendir á ákvörðun Nýsjálendinga um að sam-
þykkja ekki bann við innflutningi glópera líkt 
og nágrannar þeirra í Ástralíu hafa gert, en 
Nýja-Sjáland hefur undantekningalítið tekið 
upp öll þau lög og reglur um innflutning og 
útflutning sem settar hafa verið í Ástralíu. 
„Nýja-Sjáland er í svipaðri aðstöðu og Ísland 
þar sem orkuöflun er frekar náttúruvæn. Yfir-
völd þar gátu ekki réttlætt hugsanleg neikvæð 
áhrif bannsins eða minnkandi val neytenda,“ 
segir Shaw. solveig@frettabladid.is

Bannið tvíeggjað sverð undir 
merkjum umhverfisverndar
Nýlega samþykkt bann Evrópusambandsins á sölu glópera hefur vakið misjöfn viðbrögð. Telja sumir að sá ávinningur sem fæst með minnk-
andi orkuþörf vegi ekki upp á móti þeirri mengun sem hlýst af framleiðslu og eyðingu sparpera eða flúorljósa.

Skoski lýsingarhönnuðurinn Kevan Shaw telur bann Evrópusambandsins á sölu glópera ekki eiga við hér á landi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Umhverfisvæn sjónarmið hafa 
hlotið aukinn hljómgrunn síð-
ustu ár og hefur byggingariðn-
aðurinn í síauknum mæli tekið 
mið af því. Fyrirtækið Dúkþak 
ehf. fellur í þann flokk þar sem 
það flytur meðal annars um-
hverfisvæn þakefni til landsins.

„Við höfum verið að selja Environ-
mental Roofing System-þakdúk frá 
Ecoseal og er bæði endingargóð-
ur og umhverfisvænn í ýmsum 
skilningi,“ segir Stefán Hermanns-
son, verkefnastjóri Dúkþaks ehf. 
„Í fyrsta lagi eru efnin í dúknum 
umhverfisvæn, þar sem hann inni-
heldur engin efni sem geta talist 
skaðleg umhverfinu.“

Að auki uppfyllir dúkurinn önnur 
skilyrði til að teljast umhverfis-
vænn. „Nefna má að við fram-
leiðslu hans leysast hvorki upp 
gufur né reykur sem getur verið 
skaðlegur heilsu manna,“ útskýr-
ir Stefán og bætir við að hann 
sé líka léttur og spari því orku í 
flutningi. Þó sé ekki auðveldara að 
leggja hann. 

Að síðustu segir hann mikinn 
kost að hægt sé að endurvinna 

dúkinn standi til að skipta um þak-
efni.

En hvernig hafa landsmenn 
tekið þessum umhverfisvæna 
kosti? „Því er verr og miður að 
margir eru umhverfisvænir í orði 
en ekki á borði,“ svarar Stefán og 
segir ástæðuna meðal annars þá að 
umhverfisvænt þakefni sé dýrara 
en margt annað. „Við höfum samt 
brugðist við með lægri álagningu 
og erum að vinna í samningum við 
framleiðendur um lægra verð. Það 
á eftir að skila árangri.“

- rve

Umhverfisvænn og 
endingargóður dúkur

Dúkþak lagði umhverfisvænan dúk á 
þak þessa húss.

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Viðurkenndar 
stuðningshlífar
í úrvali

,

MISTY
Gó jónusta - fagleg rá gjöf

Laugavegi 178, 105 R

sími 551-3366 - www.misty.is
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a  er mikilvægt a  hafa umhverfisvæna valkosti í ak-hönnun. 

Aukin gæ i akefna eru líka æskileg. 

Ecoseal er styrktru dúkur sem hefur bá a fyrrnefnda kosti og a  sem meira er, á samkeppnishæfu ver i.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Í rafræna viðhaldsbók er 
hægt að skrá upplýsingar um 
framkvæmdir á eignum og um 
fagmenn sem vinna verkin.

„Ef viðhaldsbók eigna væri al-
mennt þekkt og allir notuðu hana 
yrði hún smátt og smátt krafa í 
viðskiptum. Þá væri beðið um við-
haldsbókina við sölu og auðvelt 
væri að sýna fram á að eigninni 
væri vel við haldið,“ segir Þóra 
Jónsdóttir tölvunarfræðingur, 
sem stofnaði viðhaldsbók á netinu 
á heimasíðunni www.v3.is, fyrir 
nokkrum misserum. „Meira að 
segja væri hægt að hafa það þannig 
að við sölu væri hægt að opna við-
haldsbókina frá söluvefnum.“

Þóra segir að hún hafi ákveðið 
að fara af stað með viðhaldsbókina 
þegar hún hjálpaði syni sínum að 
kaupa íbúð fyrir nokkrum árum. 
„Ýmsir vissu mjög lítið um hvað 
hafði verið gert fyrir húsin sem 
við vorum að skoða. Þá kviknaði 
sú hugmynd að stórsniðugt væri að 
geta farið á netið og skráð hjá sér 
upplýsingar um viðhald á eignum 
sínum,“ upplýsir hún og bætir við 
að hægt sé að skrá viðhald eign-
arinnar og garðsins, viðhald hús-
félagsins og þá sé einnig verkbók 

fagmanns þar sem fagmenn skrá 
upplýsingar um þjónustu sína.

Þóra segir að um 450 manns hafi 
skráð sig fyrir viðhaldsbók sem sé 
ókeypis og um 150 heimsæki vef-
síðuna í mánuði. „Viðhaldsbókin er 
búin til fyrir íbúðina á fastanúm-
er hennar þannig að ef ég flyt þá 
getur sá sem kaupir skráð sig inn 
í viðhaldsbókina og fært eignina á 
sig og þá getur hann séð það sem 

ég hef skrifað áður í bókina,“ segir 
Þóra og heldur áfram: „Nýi eigand-
inn getur ekki breytt neinu sem ég 
hef skrifað. Hann getur bara séð 
það.“

Hver er framtíð viðhaldsbókar-
innar? „Það væri áhugavert ef ein-
hverjir stærri aðilar myndu vilja 
nýta þennan grunn og koma þessu 
áfram. Við verðum bara að bíða og 
sjá hvað verður.“ - mmf

Viðhaldið skráð á netinu
Þóra segir að Viðhaldsbókin sé áhugamál hennar sem hún telur að áhugavert væri að koma til stærri aðila. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gott getur verið að skrá hvenær húsið var málað síðast í viðhaldsbókina til að fylgj-
ast með hvenær á næst að gera það. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í Húsverndarstofu á Árbæjarsafni 
er boðið upp á ráðgjöf um viðhald 
og viðgerðir eldri húsa á miðviku-
dögum frá klukkan fjögur til sex. 
„Ráðgjafarnir eru arkitektar frá 
Minjasafni Reykjavíkur og Húsa-
friðunarnefnd sem eru með mikla 
reynslu og þekkingu á þessu sviði 
og er þjónustan veitt endurgjalds-
laust,“ segir Dagný Guðmundsdótt-
ir, safnstjóri Minjasafns Reykja-
víkur.

Í Húsverndarstofu má finna 
bækur og bæklinga um það hvern-
ig á að halda við, gera við og gera 
upp eldri hús. „Þá er ekki bara 
verið að meina gömlu timburhús-
in heldur líka fúnkíssteinhús,“ út-
skýrir Dagný og heldur áfram: „Við 
erum líka með byggingarhluti sem 
eru enn í framleiðslu og hægt er 
að nota í húsin og leiðbeinum fólki 
hvar er viðeigandi að nota þá.“

Dagný segir að Húsverndar-
stofan sé hugsuð fyrir húseigend-
ur, iðnaðarmenn, arkitekta, náms-
menn og allt áhugafólk um bygg-
ingarsögu og húsvernd.

Húsverndarstofan er opin á af-
greiðslutíma Árbæjarsafns frá tíu 
til fimm yfir sumartímann en ráð-
gjöfin er á miðvikudögum allt árið 
um kring. - mmf

Ráðgjöf um viðgerð húsa

Í Húsverndarstofu má finna bækur og bæklinga um það hvernig á að halda við og 
gera við eldri hús. MYND/SIGURLAUGUR INGÓLFSSON

„Með ástandsskoðun er viðhalds-
þörf metin og gerð kostnaðaráætl-
un eða útboð í framhaldi af því,“ 
segir Davíð Karl Andrésson, mats-
maður fasteigna hjá Matfasteigna.
is, og húsasmiður. 

„Ástandsskoðun er til dæmis 
framkvæmd þegar menn eru ekki 
klárir á hvernig ástand fasteignar-
innar er og fer það oft eftir því 
hvað húsið er gamalt. Þá er skoð-
að hvort eitthvað sé að eigninni og 
ef svo er hvað þarf að laga núna 
og hvað má gera seinna,“ útskýr-
ir Davíð Karl. Bæði kaupendur og 
seljendur fasteigna geta látið fram-
kvæma ástandsskoðun á fasteign. 
„Best er ef báðir aðilar taka þátt í 
ástandsskoðuninni en oftast er það 
nú kaupandinn. Yfirleitt vinnum 
við þó viðhaldsskoðanir til að sjá 
hvað þarf að laga,“ segir hann. 

Gerð er skýrsla um fasteign-
ina þar sem fram kemur allt er 
lýtur að ástandi eignarinnar. 
„Eins er skoðað ef um er að ræða 
byggingargalla. Svo sjáum við um 
öflun opinberra gagna með til-
liti til laga og reglugerða svo sem 
byggingarreglugerðar,“ útskýr-
ir Davíð Karl og heldur áfram: 
„Við erum orðnir reyndir í þessu 
og þetta er mjög staðlað þannig að 
þetta tekur enga stund. Auk þess 
held ég að það spari húseigendum 
fé að láta fagaðila gera svona mat,“ 
segir Davíð Karl en þeir hjá Mat-
fasteigna.is eru menntaðir húsa-
smíðameistarar auk þess að hafa 
menntað sig í matstækni hjá Há-

skólanum í Reykjavík. „Við erum 
því gildir skoðunarmenn fast-
eigna.“

Ekki er skylda að láta ástands-
skoða fasteign áður en hún er sett 
á sölu hér á landi en á Norðurlönd-
unum er því öðruvísi farið. „Þetta 
var sett í lög hér árið 2004 en var 
svo kippt út á síðustu stundu. Á 
Norðurlöndunum er hins vegar 
skylda að láta ástandsskoða fast-
eignir áður en þær eru seldar og 
er það mjög klókt. Þá eru sérfræð-
ingar í húsum látnir skoða þau og 
tryggir það sanngjarnari samn-
inga,“ segir Davíð Karl ákveðinn. 

Ástandsskoðun fasteigna

Sniðugt er að láta ástandsskoða fast-
eign áður en fest eru á henni kaup.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vilt þú...
• Læra að hlaupa á léttari máta?
• Hlaupa með minna álagi á fætur, 

liðamót og mjóbak?
• Hlaupastíl með minni líkum á meiðslum?
• Bæta hlaupatíma þína án meira álags?
• Hlaupa þig í þína kjörþyngd og halda 

kjörþyngdinni með hlaupum
• Hlaupa og bæta heilsu þína, 

þol og þrek?

Hlaupastíls námskeið

Skráning á 
www.smartmotion.org
og hjá Smára í síma 

896 2300

Afsláttur af málningarvörum
20%
Afsláttur af málningarvörum

Sérhönnuð málning fyrir íslenskar aðstæður.
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„Það þarf að viðhalda gluggum 
mjög vel og besta vörnin felst í að 
mála þá reglulega,“ segir Þórð-
ur Árnason húsasmíðameistari í 
Bjarnarási, sem hefur sérhæft sig í 
gluggaviðgerðum og var beðinn um 
góð ráð. „Númer eitt er að nota olíu-
málningu því vatn og timbur fer 
ekki vel saman. Þó að akrýlmáln-
ing hafi ákveðna teygju og þoli vel 
hreyfinguna á timbrinu þolir hún 
vatn ekki vel og getur orðið til að 
loka raka inni í timbri. Þegar gler-
listar eru rifnir af kemst maður 
stundum að því að málningin hefur 
verið eins og filma utan á og þar 
undir er fúi. Það er mun betra að 
málningin springi og hleypi rakan-
um út. Þá sjá eigendurnir að það 
þarf að fara að mála aftur.“ 

Þórður mælir með því að mála 
botnlista glugganna á tveggja ára 
fresti því þeir verði fyrir mestu 
áníðslunni. Hina listana nægi að 
mála á fjögurra ára fresti. En hvað 
á að gera ef móða er komin milli 
glerja? „Það er alls staðar raki 
kringum glerið og þegar líming-
in á því fer að gefa sig leitar hann 
inn og myndar móðu. Stundum er 
reynt að hreinsa móðuna en það 
tekst misvel, sérstaklega ef hún 
er orðin svolítið gömul því þá fara 
að myndast sveppir og það er ekki 

hægt að ná þeim í burtu. Margir 
sem hafa látið móðuhreinsa gler-
ið hafa á tilfinningunni að það sé 
kaldara inni hjá þeim á eftir, þó 
vill Rannsóknarstofnun byggingar-
iðnaðarins ekki viðurkenna að það 
verði nein breyting varðandi ein-
angrun. Ég veit ekki hvort vegur 
þyngra, reynsla fólksins eða rann-
sóknir vísindamanna. En þegar 
móða er komin milli glerja er gler-
ið ónýtt í mínum huga og þá á að 
skipta.“  -  gun 

Málning besta vörnin

„Vatn og timbur fer ekki vel saman,“ segir Þórður Árnason húsasmíðameistari. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Botnlistana þarf að mála á tveggja ára 
fresti.

Nú er hægt að fá virðisaukaskatt af vinnu við nýbyggingar og endurbætur á 
húsnæði endurgreiddan að fullu. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Hægt er að sækja um endur-
greiðslu virðisaukaskatts af 
vinnu við nýbyggingar og endur-
bætur á húsnæði. Finna má 
eyðublöð á www.rsk.is en þau 
þarf að fylla út og skila á skatt-
stofu í viðkomandi umdæmi 
ásamt frumriti 
af reikning-
um og stað-
festingu á 
að þeir hafi 
verið greidd-
ir. Koma þarf 
sk ý r t  f r a m 

hversu mikið var greitt fyrir 
vinnuna og hver virðisauka-
skatturinn er af þeirri vinnu.

Endurgreiðslan var sex-
tíu prósent virðisaukaskatts 
af vinnu en henni var nýlega 
breytt í 100 prósent til að mæta 
því ástandi sem nú er og örva at-
vinnulífið. Þannig er fólki auð-

veldað að ráða iðnaðar-
menn til verka. 

Nánari upplýs-
ingar má finna 

á www.rsk.is. 
 - hs

Endurgreiðsla virðisauka

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

A
u

g
l.

 Þ
ó

rh
ild

ar
 1

4
6

0
.2

4

Plastás ehf framleiðir
einangrunarplast í veggi, 

gólfplötu, sökkla, 
gluggabretti, þök ofl.

Sími: 4627799 og fax 4627709 netfang er plastas@simnet.is.

Gerum verðtilboð um allt land.
Opið kl. 8.00-17.00 virka daga.

Smíðum lok á fl estar gerðir 
heita potta, saumum nýtt og 
gerum við skemmt áklæði!

GERUM VERÐTILBOÐ UM ALLT LAND. 
OPIÐ KL. 8.00 - 17.00 VIRKA DAGA

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki





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

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Nissan Almera, árg 1999, ek:149þ.
km, 5dyra, bsk, nýskoðaður. Verð 
áður:380þ. Sumartilboð:299þ.stgr - 
Fast verð! Upplýsingar í síma 588 5300 
eða á www.netbílar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

TOYOTA LAND CRUISER 90 38“ 
breyttur. Árg1999, ek.188 þ.km, DÍSEL 
Sjálfskiptur. Verð 2.480þ Rnr.126741

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

KIA PICANTO EX Árg 2005, ek 66 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur spolier, álfelgur, 
filmur „algjör sparibaukur“ Verð 980þ 
Rnr.128298

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.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Tilboðsdagar á vespum
verð aðeins frá 195.000 kr með skrán-
ingu. Full búð af frábærum og góðum 
Vespum sjáið fleiri tegundir á www.
sportx.is / simi 897 6040

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

FLEETWOOD CHEYENNE 10FET VEL 
BÚIÐ ÁRG. 2007-V1590 rn,192295.

VW GOLF VARIANT 11-2000 EK. 143Þ. 
SJÁLFSKIPTUR NÝ SKOÐAÐUR V-690 
rn,131123.

CADILLAC ESCALADE 10-2004 EK. 45Þ. 
TILBOÐ 2690Þ. rn,131037.

FORD MONDEO 5-2001 EK 95Þ. TILBOÐ 
790Þ. rn,192534.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Corvette Z07 2002
Chevrolet Corvette Convertible Z07 
útgáfan 455hp 2002 árgerð, Mikið yfir-
farin, Ekinn 127þ.km, Uppt sjálfskipting, 
leður, ofl.Sjón er sögu ríkari ! Ásett verð 
4.9m Ath öll skipti !

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

TILBOÐ 1.290 þ. stgr
TOYOTA YARIS TERRA, árg 6/2007, 3 
dyra, ek 34.þ km, Beinskiptur, 1.0L, 
Verð 1.590 þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

M. BENZ R350 4MATIC, árg. 2006, 
ek.42þús.km., 268 hö, leður, lúga, raf-
magn, Stór glæsilegur og vel búinn bíll 
!! Tilboð óskast

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Navistar International árg. ‘90. ek. 61 
þús, bíll í toppstandi, nýskoðaður. Hægt 
að breyta í hvað sem er. Kassi ca. 20 
fm. Verð 990 þ. Skoða öll skipti. Uppl. 
í s. 691 9200.

MMC Carisma árg. ‘98 ek. 123þ. ssk. 
Sk. ‘10. Mjög vel með farinn. V. 450þ. 
S. 664 8342.

TILBOÐ!
VW TRANSPORTER DOUBLE CAB 
SYNCRO árg. 8/’05. Diesel 6 manna 
4x4 nýsk. ‘10 ek. 120þ. VSK númer. 
Verð 1690 þús. S. 847 6400.

Lækkað verð!
Isuzu NPR65PL Pallbíll Toppbíll nýsk. 
‘10 ek. 135þ. dísel mikið endurnýjaður. 
V. 790þ. S. 847 6400.

Til sölu ný rafslutla, verð 120þ. Uppl. í . 
660 1050, Gunnar.

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.

VW passat ‘98. Beinsk. ek. 157þús/km. 
Verð 350þús. Ford Mustang ‘95 ek. 
120þús/mílur. Verð 350þús. S. 692 
5980

Til sölu VW Bora Highline ‘03. Ek. 110 
þ. Staðs. í Rvk. Fæst stgr. á 820 þ. S. 
869 3949.

Subaru Justy ‘89 nýsk. til sölu fyrir 50 
þús. S. 893 4353.

Golf ‘97. Ek. 165þús. Verð 215þús. 
Uppl. í s. 663 8948.

Toyota Corolla GLI 94“ 1,6. Ek. 130þ. 
staðfest km. staða í skoðunarferli. ssk. 
sk. 10“. krókur, ný tímareim í 100þ. v. 
290þ. Fallegur bíll, allur yfirfarinn, topp-
eintak. s. 770 0413 & 770 4155.

Óska eftir 2007-2009 árgerð, M.Benz, 
Lexus, Volvo, BMW, Land Cruiser, 
Honda, Nissan, Staðgreiðsla í erlendri 
mynt ef óskað. sendið inn á weinberg-
dil@gmail.com

MMC Charisma 98“ ek. 183þ. ssk. 
sk 10“ v. 350þ. eða tilboð. uppl. í s. 
862 8551

 250-499 þús.

Peugeot 206 1.4 vél árg“99 ek. 89þ. 
Næsta skoðun 2010. Verð 360þ. 
S:8669581 Óli

M.Pajero 2,5 árg 97’ Nýsk. ásett 560þ 
fæst fyrir 420þ uppl. 618 4145.

 500-999 þús.

!!! TILBOD 100% ERLENT 
LÁN !!

WV Polo 1.2 3dyra, 2004 ek. 75 þús, 
beinskiptur , skoðaður 2010, eydir 5 
litrum! Listaverd 900 þús en fæst á 700 
þús !!! 100% yfirtaka a erlendu láni!!! 
Uppls. 894 6383.

 Bílar óskast

Þýskir bílar óskast til 
kaups!!

Óska eftir að kaupa gegn stað-
greiðslu

þýska bíla árgerð 2005 og yngra
Mercedes Benz, Bmw, Audi og 

Porche
Hringdu núna og fáðu stað-

greiðslutilboð!
Sverrir s 618-7001

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Suzuki Jimny árgerð 2005 til 2008 
óskast til kaups. Upplýsingar í síma S. 
822 1216 .

Óska eftir ódýrum bíl, má þarfnast lag-
færinga, ekki eldri enn ‘98. Skoða allt. 
Uppl. í s. 847 6400.

Jeep Liberty árgerð 2003 til 2007 ósk-
ast til kaups. Upplýsingar í síma S. 
822 1216.

Yaris eða sambærilegur bíll óskast fyrir 
500 þús. stgr. Uppl. í s. 554 3114 & 
867 8541.

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

Bílapartar Grænumýri 3, 
Mosfellsbæ.

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

 Jeppar

Land Rover Discovery árg. ‘98, ek. 110 
þús. Nýskoðaður. V. 600 þús. Uppl. í s. 
846 8643.

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

 Hópferðabílar

Til sölu 33 sæta Benz rúta Jonckheere 
árg. ‘83. Grindarbíll í góðu standi. Ingi 
s. 864 6489.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

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

Benz O303 33 manna. Tilvalið húsbíla-
efni. Sími 894 3765.

Lágþekja óskast. Óska eftir nýlegri lág-
þekju, staðgreiðsla uppl í síma 894-
6595

 Mótorhjól

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

!!! TILBOÐ TILBOÐ!!!
Yamaha R6 ‘07 nýtt og ónotað hjól. 
Virkilega léttur og skemmtilegur racer, 
ásett v. 1.750.000.- Tilboðsv. aðeins : 
1.190.000. Allar. Uppl. í s. 659 9696.

Til sölu Kawasaki vulkan 750 árg 2000. 
Gott byrjendahjól. Töskur, nýskoðað, 
ekið 24 þús. mílur Verð 490 þús uppl 
í síma 8970697

Suzuki GSXR K7
Ek. 2þ.km. Lítur vel út, verð 1490þ. Áhv. 
lán 690þ. Skoða skipti á krossara. Uppl. 
í s. 899 9968.

Tilboð Tilboð!
Yamaha IZ 250F 2008. Listaverð 790þ. 
Stgr. tilboð 590þ. Gott hjól. Uppl. í s. 
659 9696.

 Fjórhjól

Suzuki Quadracer LTR 450 2008 Special 
Edition. Fæst á Yfirtöku og 100.000 kr 
með í peningum, keyrt aðeins í 30 klst. 
Geggjað skemmtilegt Hjól. Áhvílandi 
erlent lán 1450 þús, afborgun 23þús á 
mánuði. Uppl simi 867 8030, raden@
simnet.is

Til sölu Polaris Sportsman X2800 
árg.’87. á 1500 þús. Uppl. í s. 892 
5065.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Hjólhýsi

TEC 690 kojuhús árg. ‘07 til sölu. Frábært 
fjölskyldu hjólhýsi. 2 stórar kojur í sér 
herb. með setustofu. Glæsilegt fortjald 
og skyggni, Alde hitakerfi og gólfhiti, 
sólarsella og ýmislegt annað. V. 3.8 m. 
stgr. 3,4. S. 861 0006.

Nýtt fortjald til sölu passar á öll 590 
hjólhýsi. Verð 100þ. Uppl. í s. 899 
9968.

 Fellihýsi

Til sölu Starkraft 11 RT ‘06 lítið notað, 
er með palli fyrir leiktæki. Skipti athug-
andi. S. 660 0499.

Óska eftir gömlu fortjaldi á Viking felli-
hýsi. S. 692 1701

Fleetwood Cheyenne árg.’07. Sólarrafhl., 
grjótv., rafg., vatnst, 220V, miðstöð, 
íssk. og gaskútur. V. 1.500 þ. Uppl. í s. 
699 1617, Auðunn

 Pallhýsi

Pallhýsi Real Lite SB. Árg. ‘00 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.

 Tjaldvagnar

Camplet, fyrst skráður 21/6 ‘00. Kassi á 
beisli og motta í fortjaldið fylgja. Verð 
450þús. S: 868 4201

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

 Varahlutir

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.

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

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.

Bílapartar Grænumýri 3, 
Mosfellsbæ.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Vinnuvélar

Rafstöð til leigu. 200 kw 3 fasa 380 v 
rafstöð til leigu. Er í gám tilbúin til notk-
unnar. Upplýsingar í síma 617 8770

 Bátar

GUL Shadow þurrgallar m/öndun. Gott 
verð! www.gummibatar.is Opið um 
helgar. S:6607570

Óli skipasmiður getur bætt við sig við-
haldsverkefnum í bátum stórum sem 
smáum. S. 698 9608.

Handfærasökkur úr stálsteypu 2 kg 
- 300 kr. stk 2,5 kg - 350 kr. stk 462 
6512 / 897 9999.

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

 Hjólbarðar

 Veitingastaðir

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

 Hreingerningar

Tökum að okkur þrif í fyrirtækjum, 
heimahúsum og fleira. Vön og vandvirk. 
S. 845 4737.

 Garðyrkja

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

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

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

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.

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

 Bókhald

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Málarar

Frír háþrýstiþvottur í 
Júlí!!

Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu.

Upplýsingar gefur Sverrir s. 
661 7000.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

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

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða nýsmíði. Uppl. 
í s. 893 5537 Arnar málarameistari.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Tek að mér viðhaldsverkefni stór sem 
smá, mikil reynsla og sanngjarnt verð. 
Óli smiður 698 9608.

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

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

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

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki eða múrviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Tölvur

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

 Nudd

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

Whole body massage. S. 841 8529.

TANTRIK MASSSAGE IN DOWN TOWN 
ANY TIME!!!t 869 8602.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

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

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

Þjónusta
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 Til sölu

Til sölu stálhringstigi milli hæða. Gott 
verð - tilboð. S. 660 1050, Gunnar.

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.

T-Shirt lager til Sölu
200 gramma gæðabolir verð pr.stk.380 
kr. 100 % bómull. Svartir,Baige,gulir og 
Army green. Lámarks pöntun 20 stk. 
Uppl. í síma 847 6400.

HEITUR POTTUR Rafmagnspottur 
til sölu. Tilboð óskast. Uppl. s: 899 
3350/898 6767.

Geðveik útihúsgögn til sölu. Sjón er 
sögu ríkari. Uppl. í s. 849 3230.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta 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 gull-
smíðameistari 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

Flugveiðistöng og hjóli - Boxpúða m/
hönskum og Hlaupabraut Sími 618 
3074.

Vinnulyftur, vinnupallar. Vill kaupa 16-
20 metra vinnulyftu, sjálfkeyrandi spjót, 
gamla og góða, og 4hæða vinnupall. 
s:8933444

Óska eftir Plasma sjónvarpi. Staðgreiðsla 
í boði. Uppl. í s. 693 4795 & 824 6501

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

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Til bygginga

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. 693-
6445

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

 Ýmislegt

Traktorsdreifin loftpressa, 3 tonna vöru-
bíll, Nalltraktor með tækjum, haugtank-
ur. Chevrolet ‘07 á frábæru verði. Uppl. 
í s. 865 6560.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

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

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

 Líkamsrækt

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

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

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

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.

 Námskeið

Vilt þú læra að hlaupa á léttari máta? 
www.smartmotion.org hlaupastíll s 
896 2300.

Unleash the Power 
Within

TONY ROBBINS LIVE 
Róm 25-28.september

www.englar.is 
567-6617 / 699-6617

 Ökukennsla

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

 Húsgögn

Til sölu RB rúmgafl st. 160X60 og 
svunta st. 160X200 og Mahony bekkur. 
Fæst á 25þ. saman. Uppl. í s. 899 
9968.

 Barnavörur

Barna vagn með bílstól og barna rúm 
frá Baby Sam vel með farið. Uppl í s. 
897 1995.

 Gisting

Hús á Balereseyjunni Menorca (við 
hliðina á Mallorca). www.starplus.info 
Uppl. í s. 899 5863.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655. heimavik.is

SJÓSTÖNG.. Bjóðum bestu verðin í 
sjóstangveiði. Nýr bátur, nýjar stangir og 
gamall skipstjóri. Tilvalið fyrir fjölskyld-
una eða smærri hópa. Förum daglega 
frá Reykjavíkurhöfn.S:892-0099

 Ferðaþjónusta

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / 
Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 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

Bjart og rúmgott herbergi til leigu í 
Hlíðunum.Aðgangur að interneti,eld-
húsi og baði.Leiga 50.000þús á mán.
Upplýsingar í síma 846 5229

Til leigu 2-3 hebergja íbúð í kórahverfi 
í kópavogi. 1 gluggalaust herbergi með 
loftræstingu inn og út, neðrihæð í par-
húsi, verð 110 þús per mán með hita 
og rafmagni, stöð 2 og interneti. Laus 
strax. Uppl. í s 692 4441

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

4herb. 90m2 íbúð til leigu í Furugrund 
200 kóp. 115þús/mán. Uppl. 892 
1026.

Ca. 55fm kjallaraíbúð í Gerðunum sv. 
108 til leigu. Laus 24/7, leiga 62þ. á 
mán. allt innif. Reykleysi, reglusemi og 
engin dýr skilyrði. Uppl. í s. 664 8412.

3 herb. íbúð í Áslandi í HFJ. m. sérinn-
gangi. Laus strax. uppl. í s. 565 2667 & 
663 4736.

Falleg nýuppgerð 4 herb. íbúð til leigu 
með húsg. í Kóp. Íbúðin er á jarðhæð 
með stórri verönd og fallegum garði. 
Internet. Laus 1.sep. - 15.des. Uppl. í 
s. 696 1530.

Til leigu 3 herb. íbúð í pnr. 105 til 30 
nóv. laust strax. uppl. í s. 898 9451.

Ósamþykkt 2-3 herb. íbúð í Hfj. Leiga 
75 þús. Uppl í s. 897 1995 og 866 
1083.

97fm 3 herb. íbúð með sérinng. á 
2.hæð á Álftanesi til leigu. Reyklaus og 
dýralaus. Uppl. í s. 693 1325.

108 fm 3herb. nýleg íbúð í 221 HFJ. 
Hægt að skoða, ekki vera feimin við að 
hringja. 824 7515 Þorkell.

 Húsnæði óskast

Óskum eftir stórri íbúð/húsi 4-5 svefn-
herb. æskileg á Rvk.svæðin sem fyrst. 
Uppl. í s. 849 3384.

21 árs píparanemi óskar eftir lítilli íbúð. 
Getur tekið að sér viðgerðir og ýmis 
viðvik. S. 692 1701.

Óska eftir heilsárhúsi á bilinu 75-105 
fm af gólffletti. Á hvað byggingarstigi 
sem er ( helst fokkhelt). Til flutnings. 
S.865 5019.

Reglusöm og reyklaus 22 ára stelpa leit-
ar að góðri einstaklingsíbúð í 101/107 
rvk á góðu verði, trygging möguleg. 
8695579

Reglusamur þrítugur piltur óskar eftir 
íbúð til leigu í 103/104/105/107/108 
frá 1. ágúst næstkomandi. Skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í síma 867 0533 
eða finnurtg@gmail.com.

 Sumarbústaðir

Útsala - Sumarhús
Til sölu fullbúið sumarhús ca. 100m2 
á góðum stað við Geysi í Haukadal. 
Húsið er fullbúið með húsgögnum. 
Eftir er að bera á húsið og veröndina. 
Bústaðurinn er byggður árið 2007 en 
er ónotaður. Hitaveita, eignarlóð, heitur 
pottur. Ca. klst. akstur frá Rvk. Fæst á kr. 
15.5m stgr. Uppl. í s. 892 0566 e-mail 
bygg@internet.is

Skorradalur
Vanfundin staðsetning. Flottur bústaður 
m. glæsilegum pöllum og nuddpotti. 
Ásett v. 28 millj. Ath. skipti. Tilboð 
óskast. Möguleiki á fl. myndum. Uppl. 
s. 864 8338 og dam@mi.is.

Skemmtileg verðlagning. Franskir glugg-
ar ca. 25 stk. ýmsar stærðir. Þykk utan-
húsklæðning, liggjandi, fura. Innihurðir, 
arnar, lokaðir með gleri sem hlaða þarf 
í kringum. S. 845 0454.

 Atvinnuhúsnæði

100m2 verslunarhúsnæði staðsett í 
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fer-
metra 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.

 Geymsluhúsnæði

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.

Þjónusta
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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

 Gisting

Íbúð eða herbergi til leigu á Akureyri 
í júlí. Verð 4000 per. mann per. nótt. 
Upplýsingar í síma 695-7045 & 570 
7045.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annalilja@stracta.com.

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

 Atvinna í boði

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

MG Hús
Óskum eftir að ráða vana smiði og 
verkamenn í viðgerðarvinnu. Uppl. í s. 
699 8928.

AFGREIÐSLUMAÐUR - SÖLUMAÐUR. 
Óskum eftir að ráða reyklausan, röskan 
drífandi starfsmann til starfa í vaxandi 
verkfæraverslun, laun verða árangurs-
tengd. Umsóknir, ásamt launakröfu og 
meðmælum, sendist á vl@simnet.is

HÁRFÓKUS VANTAR 
STARFSMANN

Hárfókus óskar eftir hársnyrtimeistara 
eða sveini til starfa. Hárfókus er AVEDA 
stofa miðsvæðis í Reykjavík. Uppl. veitir 
Grímur í síma 693 0965.

Óska eftir góðum smið til starfa til þess 
að vinna við gamalt hús. Nánari uppl. í 
s. 897 0062.

Starfsfólk óskast á kvöldin. Auðveld og 
þægileg vinna. Góð laun í boði fyrir 
duglega. Hægt er að velja vaktir sun-fim 
milli 18-21.30. Áhugasamir hafi samb. 
við kristjan@tryggir.is

Vörukynning
Vanir starfsmenn óskast til vörukynn-
inga á drykkjum í matvöruverslunum. 
Þarf að getað byrjað strax. Vinsaml. 
sendið: mynd, nafn, heimili, síma, kt, & 
fyrri störf til logg@logg.is

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

Við erum tvær vinkonur sem óskum 
eftir vinnu. Getum tekið af okkur þrif, 
getum komið heim, í skóla, hótel og 
í fyriræki. Bónum, bónleysum. Erum 
lausar um helgar. S.691 7166.

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

 Tilkynningar

Orlofsíbúðir og herbergi til leigu á 
Þingeyri í sumar. S 456 1600. Hótel 
Sandafell.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Til leigu
Ögurhvarf 1 

1100 m2 fjölnota atvinnuhúsnæði, 
sem auðveldlega má skipta 

upp í smærri einingar.

• Mjög góð staðsetning
• Hentar margskonar starfsemi
• Næg bílastæði
• Mikil lofthæð
• Laust strax

Nánari upplýsingar  í s. 660-3108

Til leigu
Skútuvogur 12

1100 m2 fjölnota atvinnuhúsnæði, 
sem auðveldlega má skipta upp í 

smærri einingar. Á sama stað tvær 
skrifstofuhæðir á 2. hæð (aðskildar),

hvor um sig u.þ.b. 150 m2.

• Mjög góð staðsetning
• Hentar margskonar starfsemi
• Næg bílastæði
• Mikil lofthæð
• Laust strax

Nánari upplýsingar  í s. 660-3108

Til leigu
Súðarvogur 3-5

1500 m2 skrifstofuhúsnæði 
í góðu ástandi.  Möguleiki á að leigja 
hverja hæð fyrir sig og er hver hluti 

á bilinu 190 – 270 m2.

• Mjög góð staðsetning
• Í góðu ástandi
• Laust strax

Nánari upplýsingar  í s. 660-3108

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Útboð

Fasteignir

Atvinna

Leiga
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UMRÆÐAN
Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson svarar grein 
Sigrúnar Elsu Smára-
dóttur. 

Sigrún Elsa Smáradótt-
ir birti grein í Frétta-

blaðinu sl. laugardag undir 
fyrirsögninni „Friður í 
borginni?“ Greinilegt er að borgar-
fulltrúanum líður illa í minnihlut-
anum í borgarstjórn. Í framhaldi 
bankahrunsins og þeirra gífur-
legu efnahagsörðugleika sem hrun-
inu fylgdu sýndi minnihlutinn þá 
ábyrgð að vinna með meirihlutan-
um að lausn mála. En minnihlutinn 
er greinilega farinn að ókyrrast og 
reynir nú með margvíslegum hætti 
að tortryggja og gagnrýna flest 
það sem meirihlutinn er að vinna 
að hverju sinni og beitir í þeim til-
gangi ýmsum aðferðum.

Grein Sigrúnar einkennist að 
mörgu leyti af ólund og rang-
færslum. Ennfremur má skilja af 
umfjöllun hennar um mál að hún 
og aðrir borgarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar hafi þar hvergi komið 
nærri. Meðal annars fullyrðir hún 
nú að Orkuveita Reykjavíkur (OR) 
hafi keypt hlut í Hitaveitu Suður-
nesja (HS) á yfirverði. Á sínum 
tíma voru borgarfulltrúar sam-
mála um verðið, þar á meðal Sig-
rún Elsa Smáradóttir, sem sat 
stjórnarfund OR 2. júlí 2007 þegar 
samningurinn var samþykktur. 
Hún fullyrðir einnig að átt hafi 
að selja Geysi Green Energy eign-
ir Orkuveitunnar. Til álita kom á 
þessum tíma hvort rétt væri að 
selja REI og önnur verkefni OR á 
erlendum vettvangi fyrir veruleg 
verðmæti ásamt hlut OR í HS og 
þjónustusamning til 20 ára, sem 
var eingöngu tengdur erlendum 
verkefnum. Öll verkefni erlendis 
eru áhættusöm og hafa ekki enn 
skilað nokkrum arði. Fyrir þjón-
ustu OR og starfsmanna fyrirtæk-
isins sem tengdust þeim verkefn-
um átti að greiða fullt verð fyrir. 
Það er stefna OR, og um hana 
full samstaða í borgarstjórn, að 
aðskilja grunnstarfsemi OR algjör-
lega frá erlendum verkefnum, sem 
ávallt fylgir töluverð áhætta.

Aldrei stóð til að selja nokkrar 
eignir sem tengjast grunnstarf-
semi OR, hvað þá að einkavæða 

OR. Undirritaður hefur 
margsinnis lýst yfir þeirri 
skoðun sinni að OR verði 
alls ekki einkavædd.

Þar sem Sigrún Erla 
Smáradóttir, borgarfull-
trúi og stjórnarmaður í 
REI, kýs að ræða meðal 
annars um málefni REI í 
þessari „friðargrein“ sinni 
væri ekki úr vegi að spyrja 
hana hvers vegna fulltrú-

ar Samfylkingar og VG tóku þátt í 
því í byrjun 100 daga meirihlutans 
í nóvember 2007 að samþykkja að 
REI fengi að kaupa hlutafé í ríkis-
reknu orkufyrirtæki á Filippseyj-
um sem stóð í einkavæðingarferli. 
Kaupa átti hlutafé fyrir hvorki 
meira né minna en 12,5 milljarða 
króna (sem er álíka upphæð og 
t.d. kostar að byggja 40 leikskóla 
í Reykjavík). Þetta mál var aldrei 
kynnt í borgarráði og Borgarstjórn 
Reykjavíkur eða fyrir borgarfull-
trúum almennt, þrátt fyrir fagrar 
yfirlýsingar ýmissa borgarfull-
trúa, sem nú skipa minnihlutann 
í borgarstjórn, um mikilvægi 
þess að öll verkefni og viðfangs-
efni skuli þola opna og gagnrýna 
umræðu. Ef það hefði gengið eftir 
að kaupa hlutabréfin væri REI/OR 
búið að tapa á annan tug milljarða 
króna.

Athyglisvert er að fulltrúi VG í 
stjórn OR, en Svandís Svavarsdótt-
ur var á þeim tíma oddviti VG, hafi 
samþykkt að ráðstafa 12,5 millj-
örðum króna í kaup á hlutabréfum 
í orkufyrirtæki á Filippseyjum, 
sem stóð í einkavæðingarferli.

 Á næstunni mun undirritað-
ur fjalla frekar um síðastnefnda 
málið og umræðuna um REI.

Höfundur er forseti 
borgarstjórnar.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

Golfveisla

WWW.ICELANDAIR.IS
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– Mest lesið

VILHJÁLMUR Þ. 
VILHJÁLMSSON

Er friðurinn úti hjá 
minnihlutanum?
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LEIKARINN TOM HANKS FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1956.

„Ég hef gert meira en 
tuttugu kvikmyndir um 

ævina og í mesta lagi fimm 
þeirra eru góðar.“

Tom Hanks skaust upp á 
stjörnuhimininn sem gam-

anleikari á níunda áratugn-
um. Þáttaskil urðu á ferlinum 
árið 1992 þegar hann vann til 
Óskarsverðlauna fyrir drama-
tískan leik í Philadelphia. Eftir 

það hefur Hanks birst áhorf-
endum í hverri gæðamyndinni 

á fætur annarri. 

timamot@frettabladid.is

Skemmtigarðurinn Tívolí var 
opnaður í Vatnsmýrinni sunnan 
Njarðargötu í Reykjavík á þess-
um degi árið 1946, en hann 
átti um nokkurt skeið miklum 
vinsældum að fagna meðal ís-
lensku þjóðarinnar.

Hálft annað ár var þá síðan 
undirbúningur hafði hafist á 
byggingu þessa skemmtisvæð-
is þar sem alls kyns nýjung-
ar, leiktæki og skemmtanir voru í boði. Vinsælustu leiktækin voru 
bílar, hringekja, bátar og svo parísarhjól sem varð eins konar tákn-
gervingur tívolísins. Þá var starfræktur á svæðinu skemmtigarður, 
Vetrargarðurinn, þar sem oft var glatt á hjalla hjá yngri kynslóðinni.

Tívolí var haft opið á sumrin og gekk reksturinn vel fyrstu árin. 
Halla tók undan fæti undir lok sjötta áratugarins þegar aðsóknin 
dróst saman og var starfsemin loks lögð niður árið 1962.

 Heimild: Ísland í aldanna rás.

ÞETTA GERÐIST:  9. JÚLÍ 1946

Tívolí opnað í Reykjavík

Mikið verður um að vera í miðbæ 
Reykjavíkur á morgun en þá stendur 
Jafningjafræðsla Hins hússins fyrir 
umfangsmikilli götuhátíð á Austurvelli 
milli klukkan 15 og 19. „Þarna kemur 
fram fjöldi tónlistarmanna; Haffi Haff, 
Kicks, Sing for Me Sandra, Ramses og 
fleiri. Auk þess verða ýmsar uppák-
omur, leiktæki, minigolf og grillmatur 
og gos, sem við ætlum að gefa ásamt 
kandíflossi og smokkum. Þetta verður 
allsherjar húllumhæ,“ segir Jón Heiðar 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri Jafn-
ingjafræðslu Hins hússins.

Að hans sögn er götuhátíðin, sem 
verður með stærra sniði en áður, liður 
í að hleypa krafti í og vekja athygli á 
starfsemi Jafningjafræðslunnar, sem 
hefur verið starfrækt með hléum frá 
árinu 1996. „Frá upphafi hefur starf-
semin verið fólgin í forvarnastarfi 

sem byggir á þeirri hugmyndafræði 
að ungir fræði unga. Á upphafsárunum 
réðum við til okkar fyrrum fíkla til að 
deila reynslu sinni með krökkunum en 
nú ráðum við eingöngu til okkar ungt 
og frambærilegt fólk á aldrinum 16 til 
21 ára, sem er góðar fyrirmyndir.“

Hjá Jafningjafræðslunni starfa 
auk Jóns einn millistjórnandi og níu 
fræðslufulltrúar á sumrin þegar mest 
er að gera, en alls sóttu um 500 manns 
um störf í ár sem er metaðsókn. Spurð-
ur hvort ekki hafi verið hægt að nýta 
þessa krafta segir Jón að þarna hafi 
sannarlega verið nægilegur efniviður 
í nokkra góða hópa en því miður hafi 
Jafningjafræðslan eingöngu fjármagn 
til að halda úti níu manna fræðsluhópi 
á launum. Hann bendir á að vilji menn 
leggja fræðslunni lið sem sjálfboðalið-
ar sé því tekið fagnandi.

En hvers vegna er þörf á að hleypa 
krafti í starfið nú? „Alls staðar er verið 
að skera rosalega niður í forvarnaverk-
efnum. Þegar kreppa skall á í Finnlandi 
var einmitt gripið til svipaðra aðgerða 
og þeir eru enn að glíma við þau fé-
lagslegu vandamál sem sköpuðust, 
sem sýnir hversu slæmt er ef forvarna-
fræðsla lendir í kreppuhnífnum.“

Talið berst þá aftur að hátíðinni, sem 
Jón segir líka haldna til að sýna að ung-
menni geti skemmt sér án þess að hafa 
áfengi um hönd. „Það þarf ekki að vera 
hluti af pakkanum.“ Hann segist reikna 
með ágætri þátttöku þótt erfitt sé að 
spá fyrir um endanlega tölu. „Það fer 
eftir veðri og vindum og svo vonum við 
að mótmæli verði ekki á sama tíma,“ 
segir hann, þakklátur öllum sem leggja 
Jafningjafræðslunni lið á morgun.

 roald@frettabladid.is 

JAFNINGJAFRÆÐSLA HINS HÚSSINS:  HLEYPIR AUKNUM KRAFTI Í GÖTUHÁTÍÐ

Mikið húllumhæ niðri í bæ

GÓÐUR HÓPUR Jón Heiðar fyrir miðju hópsins sem starfar hjá Jafningjafræðslu Hins hússins í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ástkær systir okkar, mágkona og frænka,

Ragna Haraldsdóttir 
Dídí
hjúkrunarfræðingur
Æsufelli 2,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju föstudaginn 
10. júlí kl. 15.00.

Sigurður Haraldsson
Gunnar Haraldsson Ragnheiður Eiríksdóttir
og fjölskyldur.

Faðir okkar, fósturfaðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Jón Páll Pétursson
frá Ísafirði 
Hjúkrunarheimilinu Skjóli,

lést á Landspítalanum við Hringbraut að kvöldi 
mánudagsins 6. júlí. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju miðvikudaginn 15. júlí kl. 13.00.

Sigríður Jónsdóttir Bjarni A. Agnarsson
Þórunn Ísfeld Jónsdóttir Ragnar Kristjánsson
Jón Viðar Arnórsson Sigrún Briem 
Steinunn Karólína Arnórsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

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 Ólafur Árnason
og systkini hins látna.

Okkar ástkæri og yndislegi eiginmaður, 
faðir, sonur, tengdasonur, bróðir, 
mágur og vinur,

Hafþór Hafsteinsson
flugmaður,
Skrúðási 9, Garðabæ,

lést af slysförum fimmtudaginn 2. júlí. Útförin 
fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 13. júlí, 
athöfnin hefst kl. 13.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík. 

Hjördís Líney Pétursdóttir 
Andri Pétur Hafþórsson
Arnar Hugi Hafþórsson
Elsa Smith
Hafsteinn Sigurðsson
Sigrún Jónatansdóttir Pétur Jóhannsson
Íris Mjöll Hafsteinsdóttir Ríkarður Sigmundsson
Hjördís Baldursdóttir Þorleifur Björnsson
og aðrir aðstandendur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Gíslína Hlíf Gísladóttir 
lést á dvalarheimilinu Dalbæ, Dalvík, þann 6. júlí. 
Útförin mun fara fram frá Dalvíkurkirkju fimmtu-
daginn 16. júlí kl. 13.30. Þeim sem vildu minnast henn-
ar er bent á reikning sem stofnaður hefur verið í henn-
ar minningu í Sparisjóði Svarfdæla, 1177-05-404537, 
kt. 081271-3999, til styrktar uppbyggingu á starfsemi 
B-deildar Dalbæjar. 

Jóhann Daníelsson
Yngvi Örn Stefánsson Ragnheiður Elín   
 Ragnarsdóttir
Anna Guðlaug Jóhannsdóttir
Gísli Már Jóhannsson
Aðalbjörg Kristín Jóhannsdóttir Rúnar Dýrmundur   
 Bjarnason
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðfinna Eugenía 
Magnúsdóttir 
fædd í Sjávargötu, Ytri Njarðvík,    
til heimilis að Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum mánudaginn 6. júlí.

Magnea Áslaug Sigurðardóttir Sigurður Bjarnason
Erling J. Sigurðsson Þórunn Einarsdóttir
Sigurbjörg Sigurðardóttir Kristinn Hraunfjörð
Gunnar Þór Sigurðsson Kolbrún Þorgeirsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Þórir Magnússon
bifreiðastjóri,
Meðalholti 14, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 7. júlí. Jarðarförin auglýst síðar.

María Jóhannsdóttir
Halldór Þórisson
Jóhanna M. Þórisdóttir
Þórir Þórisson                  Halldóra Valgarðsdóttir
Ragna H. Þórisdóttir        Kristján Guðmundsson
og barnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.
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Dælulyklahafar
fá frítt í Húsdýragarðinn í dag!
Í dag 9. júlí fá dælulyklahafar 
frítt í Húsdýragarðinn í tilefni 
Sumarleiks Atlantsolíu.

Taktu fjölskylduna með.

50% afsláttur af dagpössum/miðum í tæki.

Á milli kl. 14 og 17 fá börnin íspinna 
frá Kjörís og blöðrur.

Nánar á www.atlantsolia.is

tsoAtlant

Opið milli 10 og 18.00

f

Nánar á www.atlantsolia.is

Ath. að sýna dælulykilinn
við innganginn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við maðurinn minn erum búin að vera 
bíllaus í nokkra daga. Ég kann reyndar 
ekki að keyra, er svo heppin að hafa 

hálfgerðan einkabílstjóra sem ég níðist á. 
Þegar við hugsuðum okkur tíu daga án bíls 
sáum við ekki fram á að það yrði nokkurt 
mál. Við getum labbað í Bónus, vinnuna og á 
æfingar. Förum létt með það. Hér var komið 
gullið tækifæri til að hreyfa okkur meira, 
kynnast hugsanlega strætókerfinu aðeins og 
njóta útiverunnar. 

Það er skemmst frá því að segja að ég, bíl-
prófslausa konan, sakna bílsins pínulítið. Ég 

gleymi því að við séum ekki á bíl þegar 
ég skipulegg daginn, man ekki að 

ég er fjörutíu mínútur að labba 
úr Hlíðunum niður á Granda 

og þó að maður svitni fyrir 
framan tölvuna geti manni 
allt eins orðið kalt þegar út 
er komið. Ég, sem hef labbað 

eða tekið strætó allt mitt líf, hvert sem ég 
hef þurft að fara, kann það ekki lengur.

Það er ekki þægilegt að uppgötva að 
maður tekur einhverju sem sjálfsögðum 
hlut. Hvað þá ef það er hlutur sem maður 
hefur stoltur sagst hafa lítil not fyrir hingað 
til. Það er hægt að ánetjast hverju sem er. 
Svo er hægt að venja fólk af öllu aftur. 

Það er reyndar ekki um auðugan garð 
að gresja þegar kemur að því að laga bíla-
fíkn. Ekki hjálpar strætókerfið manni; ég er 
reyndar farin að efast um að það sé í raun 
til. Allir strætóar sem ég sé eru ekki á leið, 
eða birtast úr engu eins og strætóar galdra-
mannanna í Harry Potter. 

Þá er bara að labba. Það venst. Svo verður 
það pínulítið gaman, maður hugsar meira 
á leiðinni en ella og slakar aðeins á. Tekur 
með sér góða tónlist í staðinn fyrir að skipta 
á milli stöðva, kemst í gott skap. Einn dag í 
einu, bíllaus.   

Ég heiti Kolbrún og ég er bílafíkill

NOKKUR ORÐ
Kolbrún Björt 

Sigfúsdóttir

Í alvörunni, ég 
hrífst mjög af þér.

GAMALT OG GOTT BARNALÁN

Hmmm? 
Drullupollur 
á miðjum 
veginum!

Einhvern daginn mun ég 
ekki geta staðist það að 

hoppa út í hann!

Næst geri ég 
það á leiðinni 
heim úr vinnu!

Öh...
Það er bara einn 

eyrnalokkur 
hérna, Palli.

Nei bíddu - 

Það er 
eitthvað 
meira.

Inneignarn    ta En 
sætt!

Það átti 
að standa 
inneignar-

nóta.

Penninn 
lak.

Hneta!

Þúsund þakkir.

Allir í bað! Við þurfum 
ekki að fara í 

bað!

Jú, þið 
þurfið þess...  
koma svo!

Ekki bað! 
Ekki bað! 
Ekki bað!

Við hefðum unnið 
þetta rifrildi ef 

einhver hefði ekki 
verið með hálfan 

sandkassann í 
bleyjunni. Fyrirgefðu.

Uppruni 
hafmeyja

ÞAKKLÆTI

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

Fréttablaðið 
stendur upp úr

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnis-
aðila sinn eins og síðasta könnun Capacent 
Gallup ótvírætt sýnir. Við erum auðvitað rífandi 
stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskot okkar 
þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft...

34%

74%
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Nú þegar konungur poppsins er fallinn frá og stórstjörnurnar eru 
búnar að hylla hann á glæsilegri minningarhátíð þá er hægt að staldra 

við og spá í hvað fráfall hans raun-
verulega merkir. Michael Jackson 
var einstakur. Snillingur, fullkomn-
unarsinni og öfgamaður. Hann 
hafði mikla hæfileika og gerði 
nokkrar frábærar plötur. Hann 
var samt ekki einn af atkvæða-
mestu tónlistarmönnum sögunnar 
og staðreyndin er sú að hann hafði 
ekki gert neitt sem skipti máli tón-
listarlega í tæpa tvo áratugi þegar 
hann kvaddi. En þó að hann hafi 
ekki verið áhrifamesti eða öflugasti 
tónlistarmaðurinn þá 
var hann stærsta 
stjarnan. Það 
þekkir hann 
nánast hvert 

einasta mannsbarn á jörðinni og hann á mest 
seldu plötu sögunnar, Thriller.

Thriller er eina platan í heiminum sem 
hefur selst í yfir hundað milljónum eintaka. 
Næstu plötur ná ekki fimmtíu. Það er næsta 
víst að engin plata mun nokkurn tímann slá 
hana út. Tónlistariðnaðurinn hefur dreg-
ist saman um meira en helming síðan árið 
2000. Kakan er að minnka og viðmiðin að 
lækka. Í Frakklandi þurfti að selja 500 
þús. plötur til að komast í gull, en nú 
þarf að selja 75 þús. svo dæmi sé tekið.

Framboðið er meira nú og fleiri 
fá þess vegna bita af kökunni. Nú 
selja menn í auknum mæli beint 
með hjálp netsins, en þó að vef-
svæði eins og MySpace eða Gog-
oyoko geti í framtíðinni vonandi 
brauðfætt marga tónlistarmenn 
þá munu þau aldrei búa til gíga-
stjörnur. Tímarnir hafa breyst.

Og svo er Michael enn að 
selja grimmt. Þegar þetta er 
skrifað á poppkóngurinn 13 
af 20 mest seldu plötunum 
á Amazon.co.uk, þar á meðal 
þær fjórar efstu. Kóngurinn er 
fallinn, en forskot Thrillersins er 
enn að aukast …

Met sem ekki verður slegið

BREYTTIR TÍMAR Sölumet Thriller verður 
sennilega aldrei slegið.

Nýja plata Bibio, öðru nafni 
Stephen Wilkinson, er á 
lista yfir áhugaverðar nýjar 
plötur hjá Pitchfork og 
All Music Guide. Hún ber 
nafnið Ambivalence Avenue 
og er önnur plata hans á 
árinu. Fréttablaðið ákvað að 
kynna sér þennan vaxandi 
listamann frekar. 

Stephen Wilkinson lærði hljóð-
listir við Middlesex University í 
London. Þar kynntist hann raf-
tónlist og heillaðist sérstaklega af 
Boards of Canada og öðrum raf-
tónlistarmönnum tíunda áratugar-
ins auk þess að laðast að breskri 
þjóðlagatónlist frá miðri seinustu 
öld. Áhrifa gætir frá hvoru tveggja 
í tónlist hans. Fyrsta platan leit 
dagsins ljós með hjálp Marcus 
Eoin úr Boards of Canada árið 
2004. Sú bar nafnið Fi og var vel 
tekið. Var Bibio hrósað fyrir ein-
stakan hljóm, þýðan eins og mosa-
grænn steinn. 

Tveimur árum síðar kom platan 
Hand Cranked. Sú var þjóðlaga-
megin við þá línu sem Bibio dans-
ar almennt og þótti heldur einsleit. 
Bibio vann sem upptökustjóri eftir 
það og gerði eina plötu með starfs-
bræðrum sínum, Andy Harber og 
Richard Roberts. Hann lagði gít-
arinn á hilluna fyrir hljómborð á 
stuttskífunni Ovalds and Emer-
alds, 2008. 

Fyrri plata ársins, Vignetting 
the Compost, vakti verðskuldaða 
athygli fyrir fjölbreytni, en þar 
sneri Bibio sér aftur að seiðandi 
gítar-elektróník. Þótti þá útséð 
á hvaða hillu Bibio ætlaði sér að 
vera, en honum hefur verið líkt 
við Borko, múm og Grizzly Bear 
og ekki að ástæðulausu. 

Ambivalence Avenue kemur 
aðeins fimm mánuðum á eftir Vign-
ette the Compost og kynnir alveg 
nýja hlið á Bibio. Þar má heyra 

fönk riff, tilbrigði við hip hop og 
teknó í bland við indí-rokk. Mælir 
undirrituð sérstaklega með laginu 
Jealous of Roses. Þjóðlaga-raftón-
listin sem einkennt hefur feril hans 
hefur verið gædd nýju lífi og fær 
Bibio sértaklega hrós fyrir sönginn 

á plötunni. Í dómi Pitchfork gengur 
gagnrýnandinn svo langt að segja 
að „einn fyrirsjáanlegasti raftón-
listarmaður samtímans sé skyndi-
lega orðinn óútreiknanlegur“. Saga 
Bibio er því hvergi nærri búin. 

kbs@frettabladid.is 

Ferskur, öllum að óvörum

KEMUR Á ÓVART Bibio glæðir tónlistarferill sinn nýju lífi með stórgóðri nýrri plötu.
 MYND/ANDREW HARPER

> Plata vikunnar
Stefán Karl - Í túrett og moll

★★★★
„Í túrett og moll er fín fjöl-
skylduplata. Orðhengilsgrínið 
hans Gísla Rúnars er fyrsta 
flokks og Stefán Karl syngur 
og leikur öll hlutverk af stakri 
snilld.“ -TJ

Þær tvær plötur sem eru hér til 
umfjöllunar eiga það sameiginlegt 
að innihalda skemmtipopp spilað 
á hljómborð. Hermigervill gerir 
sínar útgáfur af gömlum íslensk-
um popplögum, en DJ flugvél og 
geimskip býður upp á 17 ný lög.

Hermigervill er listamannsnafn 
Sveinbjörns Thorarensen. Platan 
hans inniheldur ellefu íslenska 
smelli í instrúmental útgáfum. 
Þar á meðal eru Dans dans dans, 
Glugginn, Starlight, Hótel Jörð, 
Garden Party og Þorparinn. Svein-
björn spilar lögin aðallega á gamla 
hljóðgervla og útkoman er oft 
skemmtileg, til dæmis í lögunum 
Starlight, Garden Party og Þorp-
arinn.

Meginforsendan fyrir því að 
tökulagaplötur séu áhugaverð-
ar er að útsetningarnar séu ólík-
ar upprunalegu útgáfunum. Það 
á vissulega við hér og oft hljóma 
þessir gömlu syntar yndislega. 
Samt skilur þessi plata ekki mikið 
eftir sig og sum lögin eru óþarf-

lega tilþrifalítil fyrir minn smekk, 
til dæmis Í bláum skugga, Vegir 
liggja til allra átta og Hótel Jörð. 
Eftir tvær frábærar plötur (Lausn-
in og Sleepwork) þá eru þetta smá 
vonbrigði.

DJ flugvél og geimskip er auka-
sjálf Steinunnar Harðardóttur. 
Hún er að eigin sögn undir miklum 
áhrifum frá skemmtaradrottning-
unni Sigríði Níelsdóttur sem hefur 
gefið út plötur í takmörkuðu upp-
lagi og selt í 12 tónum.

Rokk og róleg lög er hennar 
fyrsta plata. Tónlistin er einfalt 
og frumstætt hljómborðspopp og 
minnir í senn á fyrrnefnda Sigríði 
og á gamalt syntapopp, jafnvel Der 
Plan eða Residents. Söngurinn er 
oft skemmtilega hrár, allt að því 
pönkaður. Lögin eru stutt (platan 
er innan við hálftími) og þó að þau 
séu ekki öll tær snilld þá er þetta 
samt mjög skemmtileg plata sem 
ratar aftur og aftur í spilarann.

 Trausti Júlíusson

Úr töfraveröld hljómborðsins
TÓNLIST
Rokk og 
róleg lög
DJ flugvél og 
geimskip

★★★
Einfalt, frum-
stætt og skemmtilegt.

TÓNLIST
Hermi-
gervill leik-
ur vinsæl 
íslenzk lög
Hermigervill

★★★
Hljóðgervlaútgáfur af íslenskum 
smellum, sumar vel heppnaðar.

Útgáfutónleikar Leav-
es verða á Nasa í kvöld. 
Plata sveitarinnar We 
Are Shadows hefur feng-
ið góða dóma hvarvetna 
en hún kom út 11. maí síð-
astliðinn. Hvers vegna 
var beðið svona lengi með 
útgáfutónleikana? „Við 
vorum aðeins of fljót-
ir á okkur,“ segir Andri 
Ásgrímsson hljómborðs-
leikari. „Það er búið að 
vera svolítið mikið að gera 
hjá okkur síðan þá. Arnar 
eignaðist barn þarna rétt á eftir og Hallur 
fór að hitta Mikka Mús í Flórída. En núna er 
allt að fara á fullt.“

Leaves spilaði á Græna Hattinum í 
gær. Þá er lag af We Are Shadows, All the 

Streets Are Gold, komið 
í spilun. „Þetta er hresst 
lag. Landinn tekur von-
andi vel í þetta.“ Andri 
segir sumarið óráðið 
hjá hljómsveitinni hvað 
varðar spilerí. „Það á 
bara eftir að koma í ljós. 
Við erum reyndar allir 
orðnir fullorðnir menn 
með krakka, þannig að 
við höfum ekki endalaus-
an tíma eins og í gamla 
daga, en við reynum.“ 

Nokkur vel valin eldri 
lög verða í bland við nýju lögin á tónleikun-
um, en Snorri Helgason hitar upp. Þá bætir 
hljómsveitin við sig blástursleikara í fyrsta 
skipti. Tónleikarnir hefjast klukkan tíu og 
kostar 500 krónur inn. - kbs  

Leaves spila á Nasa

FULLORÐNIR OG ÞROSKAÐIR Nýjasta plata 
Leaves gefur hinum ekkert eftir.  

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

> Í SPILARANUM
Florence & the Machine - Lungs
Jarvis Cocker - Further Complications
Magnolia Electric Co - Josephine
Major Lazer - Guns Don´t Kill People...Lazers Do 
Slow Club - Yeah So?
Doves - Kingdom of Rust

FLORENCE & 
THE MACHINE

DOVES

Tilvalið í ferðalagið
Án viðbætts salts!Án viðbætts sykurs!

Kjarngóð næring í þægilegum umbúðum barnamatur.is
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Útsalan hefst í dag

40% afsláttur
af öllum vörum
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Svo virðist sem nýjasta tískan í Hollywood séu kvikmyndir og sjón-
varpsþættir frá níunda áratugnum. Nýlega var tilkynnt að gera ætti 
kvikmynd eftir sjónvarpsþáttunum The A-Team og í vikunni varð 

ljóst að lögregluhetjan T.J. Hooker myndi rata á hvíta 
tjaldið. 

Aðdáendur Strandvarðanna eða Bay-watch ættu 
síðan að halda niðri í sér andanum því Paramount-
kvikmyndaverið hefur fengið handritshöfundinn Jer-
emy Garelick til að skrifa handrit eftir sjónvarpsþátt-

unum þar sem fáklæddir og stæltir strandverðir 
trylltu karl- og kvenþjóð heims með hægum 
hlaupaatriðum eftir strandlengjunni í rauð-
um sundfötum, svo ekki sé minnst á björg-
unarhringina góðu.

Garelick þessi hefur náð nokkrum frama 
í kvikmyndaborginni enda er hann maður-
inn á bak við handritið að kvikmyndinni 
The Hangover sem nú hefur skilað nokkr-
um milljörðum dala í gróða. Forstjóri 

Paramount, Adam Goodman, er síðan mik-
ill aðdáandi Baywatch og tók verkefnið með 

sér frá Dream Works. Hann vildi ólmur nýta 
sér krafta Garelicks til að koma hugmyndinni 
á koppinn og því gætu nýjar Pamelur, Yasmine 
Bleeth og Tracy Bingham litið dagsins ljós 
áður en langt um líður, svo ekki sé talað um 
nýjan David Hasselhoff, enda ólíklegt að sá 
gamli fái að endurtaka hlutverk sitt. 

Garelick hefur hins vegar viðurkennt í sam-
tölum við fjölmiðla að hann hafi ekki séð einn 

einasta Baywatch-þátt, og mönnum þykir það 
nokkuð djörf yfirlýsing. „Þarna er hins vegar 
komið tækifæri til að heiðra mitt eftirlætisgrín; 
Police Academy og Stripes,“ sagði Garelick. við 
Variety.

Grín og gaman fékk algjör-
lega nýja ásjónu með kvik-
myndinni Borat þar sem 
Sacha Baron Cohen brá sér 
í líki sjónvarpsmannsins 
frá Kasakstan. Sacha Baron 
er mættur aftur en nú sem 
austurríska tískugúrúið 
Brüno. Myndin verður 
frumsýnd í kvikmyndahús-
um um helgina.

Söguþráðurinn í Brüno er ósköp 
einfaldur. Tískugúrúið heldur því 
fram, fullum fetum, að hann sé 
vinsælasti sjónvarpsmaðurinn í 
hinum þýskumælandi heimi, það 
er að segja fyrir utan Þýskaland. 
Hann á sér stóra drauma, meðal 
annars að verða frægasti Austur-
ríkismaðurinn síðan Adolf Hitler 
var og hét og í þeim erindagjörð-
um heldur hann í mikinn leiðangur 
til að sigra heiminn.

Sacha Baron byrjaði að þróa 
þennan húmor í kringum The Ali 
G Show þar sem bæði Borat og 
Brüno birtust í fyrsta skipti. Þætt-
irnir voru sýndir á RÚV og virðast 
hafa haft töluverð áhrif sem birt-
ist hvað skýrast á Skjá einum þar 
sem persónur á borð við Frímann 
Gunnarsson, Johnny National og 
Silvíu Nótt fóru á kostum.  

Þegar sjónvarpsformið hafði 
gengið sér til húðar hjá Sacha snéri 
hann sér að hvíta tjaldinu. Fyrst-
ur á dagskránni var höfuðpaurinn 
Ali G. Myndin náði ekki tilætluð-
um hæðum þrátt fyrir miklar vin-
sældir sjónvarpsþáttarins en hún 
reyndist ágætis æfing fyrir kvik-
myndina Borat. Sacha sýndi þar 
að hann hafði náð nokkuð góðum 
tökum á formi sem kallast mocku-
mentary. Honum fórst verkefnið 
svo vel úr hendi að viðmælendur 
hans grunaði aldrei að Borat væri 
grínari frá Bretlandi heldur trúðu 
þeir því, heitt og innilega, að hann 
væri fáfróður útlendingur frá van-
þróuðu landi. 

Viðtökurnar við Brüno hafa 
verið nokkuð góðar þótt hugmynd-

in sé sú sama og bak við Ali G og 
Borat; að koma fólki inn í aðstæð-
ur sem það hefði aldrei komið sér 
út í af fúsum og frjálsum vilja 
og kalla fram viðbrögð sem það 
myndi aldrei sýna á venjulegum 
degi. Sacha virðist hins vegar hafa 
náð fullkomnu valdi á þessari list 
þótt sú fullkomnun krefjist þess að 
hann sé í hlutverkinu allan sólar-
hringinn, nánast samfleytt í þrjá 
mánuði, og hafi á stundum stofnað 
lífi sínu í mikla hættu. 

Það er þó ekki eintómur hallel-
úja-kór í kringum Sacha Baron. 
Sumir halda því fram að hann 
hafi gengið einum of langt í 

Brüno. Samtök samkynhneigðra í 
Bandaríkjunum hafa þannig lýst 
því yfir að kvikmyndin geti sett 
strik í áralanga baráttu homma. 
Hún stuðli að því að hommar verði 
aftur að einhverjum steríó-týpum 
í augum almennings. Sacha Baron 
hefur ekki getað svarað fyrir þær 
ásakanir enda er hann enn fast-
ur í hlutverki Brüno og verður 
það eitthvað fram eftir ári. Hann 
hefur reyndar haft það til siðs að 
tjá sig ekki um kvikmyndir sínar 
þegar þær hafa verið frumsýnd-
ar enda hafi hann lítið með mynd-
irnar að gera; þær séu verk Ali G, 
Borats eða Brüno.

Brjálæðið í kringum Brüno

Framhaldsmyndin Transformers: Revenge of the 
Fallen stóðst áhlaup frá bæði risaeðlum og Dilling-
er. Myndin hefur nú verið á toppi vinsældalistans í 
Bandaríkjunum í þrjá vikur, þrátt fyrir að aðsókn-
in hefði hrapað um 62 prósent á milli vikna. Hvort 
gáfulegar deilur Michaels Bay og Megan Fox hafi 
haft eitthvað um málið að segja er allsendis óvíst en 
Fox sendi leikstjóranum tóninn fyrir að láta leiklist-
ina víkja fyrir tæknibrellum. Bay svaraði fyrir sig 
og bað Fox um að þroskast, hún skyldi þar að auki 
átta sig á því að hann ætti heiðurinn af ferli hennar.

Í öðru sæti listans í Bandaríkjunum er síðan Ice 
Age: Dawn of the Dinosaurs en fyrri myndirnar 
tvær nutu gríðarlegra vinsælda. Myndin var frum-
sýnd í síðustu viku en fíllinn Manny hafði ekki roð í 
Optimus Prime. 

Það hafði heldur ekki John Dillinger eða Johnny 
Depp í Public Enemies sem leikstýrt er af Michael 
Mann. Kannski var hugsunin heldur aldrei að ná 
toppsætinu þótt varla sé þverfótað fyrir stjörnum 
í myndinni og slíkt hefur alltaf þótt líklegt til vin-
sælda. Depp hefur fengið prýðilega dóma fyrir 
frammistöðu sína í myndinni og gagnrýnendur hafa 

tekið þessu verki Manns opnum örmum. Enda hefur 
leikstjórinn alltaf verið í hávegum hafður á þeim 
bænum.

The Proposal með Söndru Bullock hirti fjórða 
sætið en í því fimmta er The Hangover, einhver 
óvæntasti grínsmellur síðari ára.

Transformers stóðst áhlaupið

EKKERT SKÁKAR FOX Transformers sitja enn á toppnum í 
Bandaríkjunum þrátt fyrir að aðsóknin hafi hrunið um 62 
prósent á milli vikna.

Samkvæmt vef kvikmyndatímaritsins 
Empire er George Clooney sagður 
vera áhugasamur um að taka að sér 
hlutverk leyniþjónustumannsins Jack 
Ryan. Ryan þessi er þekktasta per-
sóna bandaríska rithöfundarins Tom 
Clancy og hefur svo sem áður birst 
á hvíta tjaldinu í líki Alecs Baldwin, 
Harrisons Ford og nú síðast Bens 
Affleck í Sum of All Fears. 

Clooney hefur komið áhuga 
sínum á framfæri við Paramount-
kvikmyndaverið en kvikmynda-
áhugamenn hafa verið nokkuð undr-
andi á því af hverju ekki hafi verið 
gerðar fleiri kvikmyndir um Ryan í 
ljósi vinsælda fyrirrennaranna. Þá 
skrifar blaðamaður Empire að Para-

mount-menn ættu að hysja upp um sig 
buxurnar, fá mann til að skrifa handrit-

ið og hefjast handa sem fyrst með Cloon-
ey innanborðs enda sé hann tilvalinn í 
hlutverkið.

Paramount ku þó hafa verið á höttun-
um eftir yngri leikara til að reyna sig 
við Ryan en sú leit hefur engan árangur 
borið. Aðkoma Clooney gæti reynst gulls 
ígildi enda hefur leikarinn sýnt og sann-
að að hann er nokkuð örugg fjárfesting 
þegar kemur að því að telja krónurn-
ar í kassanum.

Clooney orðaður við Jack Ryan

Í FÓTSPOR FORD George Cloon-
ey hefur lýst yfir áhuga sínum á 
að leika Jack Ryan, eina þekkt-
ustu persónu Tom Clancy.

> DRAUMABYRJUN

Rupert Saunders, fremur óþekktur 
leikstjóri, gæti fengið draumabyrj-
un á ferli sínum því Leonardo 
DiCaprio og Ridley Scott hafa 
áhuga á að fá hann til að leik-
stýra kvikmyndinni The Low 
Dweller sem þeir eru að vinna 
að saman. Saunders hefur 
getið sér gott orð fyrir auglýs-
ingar sínar en ætlar að reyna 
fyrir sér á stóra sviðinu með 
engum smá köppum.

Skriður kominn á 
Baywatch-myndina

OF LANGT GENGIÐ?
Mörgum þótti Borat vera 
á mörkum þess að vera 
fyndið eða hreinlega 
móðgandi og fordóma-
fullt. Sennilega var það 
þess vegna sem svo 
margir sprungu úr hlátri. 
Brüno þykir ganga enn 
lengra og einhverjir óttast 
að myndin setji jafnvel 
strik í áralanga ímyndar-
baráttu homma í 
Bandaríkjunum.

Á HVÍTA TJALDIÐ David Hasselhoff og vinir í Bayw-
atch verða loks að kvikmynd. Handritshöfundurinn 
Jeremy Garelick mun leikstýra kvikmyndinni.
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Nokkur atriði um vinsældir og sætumagn tómata

Er alveg fitulaus

Geymist best við stofuhita 
því kæling eyðir bragði 
og næringu tómatsins

Er ávöxtur en vegna lítils 
sætumagns var tómaturinn 
flokkaður sem grænmeti

Íslenskir tómatar eru bragðmeiri
 sökum þess að þeir fá að þroskast

 til fulls á tómataplöntunni

Tómaturinn er mest selda
 grænmeti í heimi en meira

 en 60 milljónir tonna eru
 ræktuð ár hvert

Til eru meira en
 10.000 mismunandi

 tegundir af tómötum

 Inniheldur lýkópen
 sem er öflugt

 andoxunarefni
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Ítalir kalla tómatinn 
ástareplið og þykir hann 
afar kynörvandi
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Kal Penn, sem fór með hlut-
verk læknanemans Lawrence 
Kutner í þáttunum um House, 
hefur ákveðið 
að segja skilið 
við leiklistina 
og snúa sér 
að stjórnmál-
um. Búið er að 
skrifa persón-
una Lawrence 
Kutner út úr 
þáttunum svo 
að Penn geti 
einbeitt sér 
að pólitíkinni. 
Penn, sem réttu 
nafni heitir 
Kalpen Modi, mun sitja í menn-
ingarráði Obama-stjórnarinnar 
í Washington. „Ég vona að það 
verði komið fram við mig eins 
og hvern annan starfsmann. Ég 
tannburstaði mig í morgun, not-
aði tannþráð og munnskol og tók 
svo strætisvagninn í vinnuna, 
alveg eins og allir aðrir,“ sagði 
Kal Penn við blaðamenn á fyrsta 
vinnudegi sínum.

Úr leiklist í 
pólitík

KAL PENN Sagði 
skilið við samstarfs-
menn sína í House 
til að vinna fyrir 
Barack Obama.

> HAFNAÐI HANGOVER

Lindsay Lohan er í sárum eftir enn eitt 
áfallið. Að þessu sinni var það ekki í 
einkalífinu heldur hefur komið í ljós að 
hún hafnaði hlutverki í grínmyndinni 
The Hangover sem slegið hefur í gegn 
um allan heim. Fjölmiðlar vestra segja 
Lindsay hafa sagt handritið „von-
laust“ þegar henni bauðst hlutverk 
stripparans sem Heather Graham 
fékk á endanum.  

Íslenska leikkonan Anita Briem verð-
ur ein af aðalstjörnum alþjóðlegu 
myndasöguhátíðarinnar sem hald-
in hefur verið í San Diego síðast-

liðin fjörutíu ár. Hátíð-
in, sem heitir San 

Diego Comic Con 
International, er 
ein sú allra stærsta 
í myndasöguheim-
inum en hana sóttu 
yfir 120 þúsund 

manns í fyrra 
sem þá var met 

en aðstandendur ráðstefn-
unnar vonast til að slá það 
í ár enda hafa myndasög-
ur sjaldan eða aldrei verið 
jafn vinsælar.

Anita leikur sem kunn-
ugt er eitt af aðalhlut-
verkunum í kvikmynd-
inni Dead of the Night 
sem er byggð á ítölskum 
myndasögum eftir Tizi-
ano Sclavi. Hún er ein 
örfárra myndasagna 
frá Ítalíu sem náð hafa 

einhverri útbreiðslu utan heimalands 
síns. Anita leikur Elizabeth sem reynir 
að heilla einkaspæjarann Dylan Dog 
upp úr skónum á milli þess sem hann 
berst við óvættir og yfirnáttúruleg 
öfl. Leikstjóri myndarinnar er Kevin 
Munroe og hann mun einnig verða 

meðal gesta auk Ofurmennisins 
Brandons Routh sem leikur 
Dylan en nýlega var tilkynnt 
að samningur hans um að leika 
Ofurmennið hefði runnið út. 
Þá mun Sam Huntington einn-
ig verða meðal gesta og gefst 
gestum meðal annars færi á að 
fá eiginhandaráritanir frá stór-
stjörnunum. Þau verða þarna 
til að svara fyrirspurnum um 
kvikmyndina og þá verður 
fyrsta auglýsingaplakatið fyrir 
myndina frumsýnt á hátíðinni.    

Anita aðalstjarnan á nördahátíð í San Diego

Breski leikarinn Robert Pattison 
er víst búinn að fá sig fullsaddan 
af ágangi aðdáenda í New York. 
Pattison, sem sló í gegn sem 
vampíran Edward Cullen í kvik-
myndinni Twilight, er hundeltur 
af kvenkyns aðdáendum sínum 
hvert sem hann fer. „Honum 
finnst þetta yfirþyrmandi, þetta 
hræðir hann. Hann er alls ekki 
vanur því að stúlkur grípi í hann 
hvert sem hann fer því aðdáendur 
hans í London haga sér ekki 
þannig. Stúlkurnar hreinlega 
flaðra upp um hann og honum 
finnst það pínlegt. Hann þarf 
að flytja sig oft og reglulega á 
milli hótela svo að ekki komist 
upp hvar hann búi og lífverðir 
hans hafa bannað honum að horfa 
beint framan í stúlkurnar þar 
sem það getur orkað hvetjandi 
á þær,“ var haft eftir heimildar-
manni.

Af þessu að dæma er það ekki 
tekið út með sældinni að vera 
kvikmyndastjarna.

Hræddur við 
aðdáendurna

ÁTRÚNAÐARGOÐ UNGRA STÚLKNA 
Robert Pattison sló í gegn sem vampír-
an Edward í kvikmyndinni Twilight.

SAMAN Á NÖRDAHÁTÍÐ Anita Briem og Brand-
on Routh verða meðal gesta á myndasöguhá-
tíðinni í San Diego sem er ein sú allra stærsta 
í heiminum.

Þúsund fermetrar
af vönduðum vörum!

| Dömufatnaður | Herrafatnaður |
| Íþróttafatnaður | Barnafatnaður |

| Sundfatnaður | Skór | Töskur |

KORPUTORGI

Stærsta Outlet landsins!
Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400

Dömubolir 695
Dömubuxur 995
Dömutöskur 995
Dömuskór, með hæl 1.295
Dömublússur 1.595
Kjólar 1.995

Barnabolir 495
Barnanáttföt 995
Barnaskór 995
Barnabuxur 1.495

Englagúmmískór (21-35) 995
Englagúmmístígvél (29-42) 1.495
Viking barnastígvél 1.895
Gúmmístígvél, svört (35-40) 3.995
Íþróttaskór, karla og kvenna 5.495

Bikinítoppar og buxur 595
Arena sundskýlur, stráka 2.495
Arena sundbolir 2.995
Arena sundskýlur, karla 3.495
Arena bikiní 3.995

Hummel sokkar, 3 pör í pk. 895
Hummel stuttermabolir 3.995
Hummel háskólabolir 5.495
Hummel hettupeysur 5.995
Hummel íþróttabuxur 6.995

Sandalar, bláir og bleikir 2.495
Solla stirða, strigaskór 2.495
Solla stirða, sandalar 2.495
Íþróttaálfurinn, strigaskór 2.495
Íþróttaálfurinn, sandalar 2.495
Æfi ngabuxur, stelpu 2.995

Gallabuxur, karla 3.995
Didriksons útivistarbuxur 2.495
Didriksons útivistargalli,
barna og unglinga 4.995
Regngallar (86-134) 5.999

Tamaris dömuskór  3.995
Sandalar (36-46) 3.995
Herraskór 5.995
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Viltu vita Sannleikann?
60 uppseldar sýningar
Snilldareinleikur Péturs Jóhanns, Sannleikurinn, hefur slegið 
rækilega í gegn í sumar en nú er komið að síðustu sýningunni á 
stóra sviði Borgarleikhússins.

Vodafone býður GSM viðskiptavinum sínum 1.000 kr. afslátt af
miðaverði og fá þeir því miðann á  2.450 kr.

Til þess að nýta afsláttinn þurfa viðskiptavinir Vodafone að 
framvísa GSM símanum sínum í miðasölu Borgarleikhússins.

Misstu ekki af síðustu sýningunni:
Laugardaginn 11. júlí

Nánari upplýsingar á vodafone.is og borgarleikhus.is.

Góða skemmtun í allt sumar.

Lifðu núna

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 09. júlí 2009 

➜ Sumartónleikar
Sumartónleikar í 
Skálholtskirkju, 4. júlí 
- 6. ágúst. Aðgangur 
ókeypis. Nánari 
upplýsingar á www.
sumartonleikar.is.
20.00 Skálholts-
kvartettinn flytur 

Dauðinn og stúlkan eftir F. Schubert og 
op. 9 nr. 5 eftir F.J. Haydn.

➜ Tónleikar
12.15 Jörg Sondermann organisti 
og Halla Dröfn Jónsdóttir Sópran-
söngkona flytja verk eftir m.a. Bach og 
Rheinberger á hádegistónleikum í Dóm-
kirkjunni við Austurvöll.
20.00 Kammerkórinn Schola cant-
orum heldur tónleika í Hallgrímskirkju 
við Skólavörðuholt. Á efnisskránni verða 
verk eftir Felix Mendelssohn-Bartholdy 
auk þess sem kórinn flytur ýmsar 
íslenskar og erlendar perlur a capella 
kórtónlistar.
20.00 Aarhus Universitetskór held-
ur tónleika í Fella- og Hólakirkju við 
Hólaberg. Tónleikarnir bera yfirskriftina 
„Perlur norðursins“ en á efnisskránni 
verða verk eftir norræn tónskáld.
21.00 Deep Purple tribute spila á 
Græna Hattinum við Hafnarstræti á 
Akureyri. Húsið verður opnað kl. 20.
21.30 Ingvi Rafn-quartet flytur eigið 
efni ásamt öðru í bland á tónleikum 
í Deiglunni við Kaupvangsstræti 23 á 
Akureyri. 
22.00 Seinni útgáfutónleikar hljóm-
sveitarinnar Leaves verða á Nasa við 
Austurvöll.
22.00 Coxbutterkvöld verður haldið á 
Jacobsen við Austurstræti. Fram koma 
Max & The Crackers, rapparinn 7Berg 
og Audio Improvemnet. Gangreen og 
Hypno munu sjá um stuðið á neðri 
hæðinni. Aðgangur er ókeypis.

➜ Opnanir
18.00 Soffía Gísladóttir og Elsa Björg 
Magnúsdóttir opna ljósmyndasýning-
una „Ljósmyndir í lit“ á Thorvaldsen 
Bar við Austurstræti. Sýningin er opin 
alla daga kl. 10-01.
20.00 Í Gerðarsafni við Hamraborg 4 í 
Kópavogi verður opnuð sýning á verkum 
Gerðar Helgadóttur og Valtýs Péturs-
sonar. Safnið er opið alla daga nema 
mánudaga kl. 11-17. Aðgangur er ókeypis.

➜ Göngur
19.00 Gönguvika stendur yfir á 
Akureyri og í kvöld mun Frímann 
Guðmundsson leiða göngu um Hlíðar-
fjall. Gangan tekur um 2-3 klst. og er 
við hæfi flestra. Aðgangur er ókeypis. 
Brottför verður frá skrifstofu Ferðafélags 
Akureyrar við Strandgötu 23. Nánari 
upplýsingar á www.visitakureyri.is.
20.00 Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur stendur 
fyrir sögugöngu um 
gamla Vesturbæinn 
með Helga Þorlákssyni 
sagnfræðingi. Þátttaka er 
öllum heimil. Lagt verð-
ur upp frá anddyri 
Borgarbókasafnsins 
í Tryggvagötu.

➜ Menningardagskrá
101 TOKYO, japönsk menningardagskrá 
13 júní-13. júlí í Norræna húsinu við 
Sturlugötu. Aðgangur er ókeypis. Nánari 
upplýsingar www.101tokyo.is
20.00 Leif Högfeldt Hansen arkitekt 
og prófessor við Arkitektaskólann í 
Árósum heldur fyrirlestur um áhrif hefð-
bundinnar japanskrar byggingarlistar á 
verk Alvars Aalto.

➜ Leiðsögn
20.00 Alda Sigurðardóttir verður með 
leiðsögn um sýninguna „Ferjustaðir“ í 
Hellisskógi við Selfoss en þar sýna 11 
myndlistarmenn verk á víð og dreif í 
skóginum. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir. Nánari upplýsingar á www.
ferjustadur.is.

➜ Myndlist
Jón Baldvinsson 
hefur opnað sýn-
ingu í Perlunni við 
Öskjuhlíð þar sem 
hann sýnir fljúg-
andi fyrirbæri og 
landslagsstemmn-
ingar. Opið alla 
daga kl. 10-21.
Á listasafni ASÍ 
við Freyjugötu 

41 hefur verið opnuð sýning á verkum 
eftir listamennina Jón Stefánsson, 
Jóhannes S. Kjarval og Svavar Guðna-
son. Opið alla daga nema mánudaga kl. 
13-17 og aðgangur er ókeypis.
Stefanía Jörgensdóttir hefur opnað 
málverkasýningu í Turninum við Smára-
torg í Kópavogi. Opið alla virka daga 
kl. 9-16.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

HJARTNÆM RÆÐA Paris Katherine Jackson flutti hjartnæma ræðu í Staples Center 
sem olli deilum innan Jackson-fjölskyldunnar. NORDIC PHOTOS/AFP

Grunnt er á því góða hjá fjölskyldu 
Michaels Jackson. Hún hefur enn 
ekki komið sér saman um hvar 
grafa eigi poppgoðið og ekki voru 
allir sáttir við ræðu Paris Kather-
ine Jackson.

Paris er dóttir Michaels og Debb-
ie Row og hún flutti hjartnæma 
ræðu á minningarathöfninni í Sta-
ples Center á þriðjudaginn. Fjöl-
miðlar vestan hafs eru flestir sam-
mála um að ræðan hafi haft mikil 
áhrif á sjónvarpsáhorfendur og 
nærstadda enda hafi menn gert 
sér grein fyrir því að börn Jack-
sons væru umfram allt í mikilli 
sorg eftir fráfall föður síns. „Ég vil 
bara segja eitt, að frá því að ég kom 
í heiminn hefur pabbi minn verið 
besti faðir í heimi,“ sagði Paris, rétt 
áður en hún brast í grát. Nærstadd-
ir áttu einnig erfitt með að hemja 
táraflóðið en þetta var í fyrsta 
skipti sem börnin sjást síðan að 
faðir þeirra féll frá þann 25. júní. 
Fjölskylda Michaels var ekki á eitt 
sátt hvað varðar ræðuna. Janet, 
LaToya og Marlon studdu frænku 
sína af heilum hug en Randy og 
Jermaine voru ekki alveg jafn 
hrifnir. „Þeim fannst séra Lucious 
Smith ljúka athöfninni með mik-
illi reisn og fannst algjör óþarfi að 
bæta þessari litlu tölu við,“ sagði 

náinn vinur fjölskyldunnar við Chi-
cago Sun Times. Þetta litla atriði 
er þó ekki það eina sem hefur vald-
ið sundrung innan fjölskyldunnar 
því að hún getur ómögulega komið 
sér saman um hvar eigi að grafa 
Michael. Jermaine hefur reynt að 
fá leyfi hjá yfirvöldum fyrir því 
að hann verði grafinn á Never-
land-svæðinu en yfirvöld hafa 
ekki viljað fallast á óskir hans. Þá 
eru uppi hugmyndir um að Jack-
son verði jafnvel brenndur og ösku 
hans dreift yfir Neverland-svæð-
ið. Móðir Jacksons og hans helsti 
bandamaður í lifanda lífi, Kath-
erine, hefur hins vegar lagst gegn 
öllum hugmyndum um að blanda 
Neverland í málið. „Hann var flutt-
ur þaðan fyrir fullt og allt og ætlaði 
aldrei að snúa þangað aftur,“ hefur 
RadarOnline eftir heimildarmanni 
sínum.

Loks er svo vert að geta þess 
að andlát Michaels Jackson virð-
ist endanlega hafa tryggt hann í 
sessi sem vinsælustu poppstjörnu 
sögunnar; vefsíða E-entertain-
ment greindi frá því í gær að plöt-
ur hans hefðu selst í bílförmum í 
síðust viku; alls 800 þúsund eintök 
í Bandaríkjunum. Mest hefði selst 
af safnplötunni Number Ones og 
Thriller.

Sundurleit fjölskylda
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Kvikmyndabiblían Variety fer 
lofsamlegum orðum um íslensku 
kvikmyndina Heiðina sem leik-
stýrt er af Einari Þór Gunnlaugs-
syni. Myndin fór nánast með veggj-
um í kvikmyndahúsum hér á landi 
en gagnrýnandinn Derek Elley 
telur hana hafa allt til brunns að 
bera til að geta gert góða hluti á 
kvikmyndahátíðum úti í heimi. 
Með helstu hlutverk í myndinni 
fara þeir Gunnar Eyjólfsson, Gísli 
Pétur Hinriksson og Jóhann Sig-
urðarson.

„Leikstjórinn Einar fer mildari 
höndum um fáránleika eyjunnar 
sem hann er frá en margir for-
verar hans í starfi,“ skrifar Elley 
meðal annars og bætir því við 
að myndin sé umvafin einhverri 

nálægð og hlýju, eiginleikum sem 
ættu að heilla kvikmyndagesti á 
kvikmyndahátíðum um alla 
Evrópu.

Heiðin hefur farið ansi 
víða með leikstjóra sínum. 
Nú síðast var hún í Kína 
þar sem hún stóðst 
ritskoðun þarlendra 
stjórnvalda en meðal 
annarra hátíða má 
nefna kvikmyndahá-
tíðir í Noregi, Þýska-
landi og Eistlandi.

Einar er nú á fullu 
við að undirbúa heim-
ildarmynd sem vafa-
lítið á eftir að vekja 
mikla athygli en þar 
safnar hann saman 

myndskeiðum frá íbúum á Vest-
fjörðum frá árunum 1960 til dags-
ins í dag. Myndin er unnin í sam-
vinnu við Kvikmyndamiðstöð 
Íslands og RÚV. Þá kemur fram 
á heimasíðu Passportfilms, kvik-

myndafyrirtækis Einars, að 
í undirbúningi sé spennu-

myndin Vista og heimild-
armyndin La Colonia. 

                          - fgg

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
L
L
L
L
L
10
10
L

THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.45
THE HURT LOCKER LÚXUS kl. 8 - 10.45
ICE AGE 3  3D ENSKT TAL ÁN TEXTA kl.  8 - 10.10 D
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 D
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  3.30 - 5.45 - 8 - 10.10 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 
TRANSFORMERS 2 kl.  5 - 8 -11 
TRANSFORMERS 2 LÚXUS kl.  5
GULLBRÁ   kl.  3.30

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 

L
L
12

12
L
7
7
L
14

MY SISTERS KEEPER   kl.  5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.50 - 8 
YEAR ONE kl.  10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  8 - 10.15
GULLBRÁ kl.  6
ANGELS & DEMONS kl.  6 - 9

SÍMI 530 1919

16
L
7
7
16

THE HURT LOCKER  kl. 5.30 - 8 - 10.35
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

600kr.

fyrir börn
750kr.

fyrir fullorðna

SÍMI 551 9000

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

- Ó.H.T. , Rás 2- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL- S.V. , MBL

- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL

 MISSIÐ EKKIAF STÆRSTU OGSKEMMTILEGUSTUTEIKNIMYNDÁRSINS! OG NÚNALÍKA Í 3-D

Áhrifarík og átakanlegÁhrifarík og átakanleg
mynd sem skilurmynd sem skilur

engan eftir ósnortinn.engan eftir ósnortinn.
Byggð á metsölubók Jodi Byggð á metsölubók Jodi

Picault sem farið hefur Picault sem farið hefur
sigurför um heiminn.sigurför um heiminn.

Áhrifarík og átakanleg
mynd sem skilur

engan eftir ósnortinn.
Byggð á metsölubók Jodi 

Picault sem farið hefur 
sigurför um heiminn.

HEIMS
SNARKLIKKUÐUSTU FYNDNUSTU MYNDD

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

STÆRSTA GAMANMYND ALLRA TÍMA Á ÍSLANDI

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

BRUNOBRUNO    kl. 2 - 4 - 6 - 8    kl. 2 - 4 - 6 - 8D - 8:30 - 10:10- 8:30 - 10:10D - 10:30- 10:30 14

BRUNO kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 VIP
TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2 kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:50kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:50 10

ÍSÖLD 3 m/ísl.tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L

ÍSÖLD 3ÍSÖLD 3 m/ísl.tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

HANGOVER  1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:50 12

BRUNOBRUNO kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 14

TRANSFORMERS 2 kl. 6D 10

THE HANGOVERTHE HANGOVER kl. 4 - 6 - 8 - 10:20kl. 4 - 6 - 8 - 10:20 12

BRUNOBRUNO kl. 8 - 10kl. 8 - 10 14 

HANGOVER kl. 8 12 

S O STRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2 0kl.  10kl.  10 12

DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MY SISTER´S KEEPER kl. 5.50, 8 og 10.10 12

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 4 L

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

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

FLOTTASTA HASARMYND 
SUMARSINS

Tökur kvikmyndarinnar 
Bjarnfreðarson standa 
nú yfir og í gær mátti sjá 
tökulið festa það á filmu 
þegar Ólafur Ragnar kemur 
færandi hendi – með kína-
mat fyrir hetjurnar sínar 
FM-hnakkana.

„Ég er að koma með mat handa 
strákunum á FM,“ segir Pétur 
Jóhann Sigfússon skemmti-
kraftur og leikari í hlutverki 
Ólafs Ragnars.
Heljarinnar mikið tökulið var í 
gær mætt utan við húsakynni 
útvarpssviðs 365. Var verið 
að taka upp atriði fyrir 
kvikmyndina Bjarn-
freðarson sem bygg-
ir á þeim persónum 
og söguheimi sem 
landsmenn þekkja 
frá sjónvarpsseríun-
um Nætur-, Dag- og 
Fangavakt. Mikil 
leynd ríkir um efni 
myndarinnar og er 
leikstjórinn Ragn-
ar Bragason alla 
jafna afar þögull ef 
hann er inntur eftir 
því hvað drífi á daga 
þeirra Ólafs Ragnars 
og Georgs Bjarnfreðar-
sonar í kvikmyndinni. 
En í gær mátti sjá þegar 
tökuvélar festu það á filmu 
þegar Ólafur Ragnar kemur 
gangandi að útvarpsstöðinni 
FM með kínverskan „take-
away“ mat. Og ber vel í 
veiði því það eru einmitt 
FM-hnakkarnir svoköll-
uðu, útvarpsmennirn-
ir á FM 957, sem eru 
uppspretta hins 
sérstæða tungu-
taks sem ein-
kennir Ólaf 
Ragnar. Eða 
eigum við að 
ræða það eitt-
hvað?
 jakob@frettabladid.is

Ólafur Ragnar færir FM-
hnökkum kínverskan mat

Tónlistarverslunin og netsam-
félagið gokoyoko.com er komið 
í gagnið. Til að byrja með sitja 
Íslendingar einir að síðunni, 
en fleiri lönd fylgja brátt í 
kjölfarið.

Gogoyoko gengur út á það að 
tónlistarmenn geti selt tónlist sína 
á netinu milliliðalaust. Síðan er 
því bæði fyrir tónlistarmenn og 
aðdáendur. Tónlistarmenn ákveða 
sjálfir hvað þeir rukka fyrir lög 
eða plötur og er vefsvæðið hugsað 
bæði fyrir listamenn á samningi 
sem og ósamningsbundna. Gogo-
yoko tekur ekki skerf af tónlistar-
sölunni, ef frá eru talin gjöld 
sem tengjast rétthafagjöldum og 

greiðslugáttakerfi. Listamenn fá 
þá 40 prósenta hlut af auglýsinga-
tekjum síðunnar, í samræmi við 
spilun á tónlist þeirra. Þá renna 
10 prósent til góðgerðarmála, 
restin til Gogoyoko.

Haukur Magnússon, einn stofn-
endanna segir þessa hugmynda-
fræði skilja vefinn frá öðrum 
tónlistarsíðum líkt og iTunes og 
tónlist.is. Hver er munurinn fyrir 
notendur? „Upplifunin fyrir not-
endur á sínu heimasvæði er þeir 
geta raðað lögum í spilarann sinn. 
Eins samfélagslegi hluti síðunn-
ar. Það er rosalega gaman að fá 
að vera með frá byrjun og taka 
þátt í þróun síðunnar og samfé-
lagsins. Við höfum haldið nokkr-
um einkennum frá þekktum vef-
samfélögum en það sem á eftir að 
bætast við eru nýjungar og annað 
sem saman munu mynda ákveðna 
upplifun.“    

Gogoyoko komin í gagnið

ÓLAFUR RAGNAR PAPPARASSAÐUR Að vinna við kvikmyndatökur gengur 
mest megnis út á að bíða, laga hár og klippa einstaka nefhár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MAKINDALEGUR LEIKSTJÓRI 
Ragnar Bragason var mak-
indalegur á tökustað og fékk 
sér smók enda þarf þetta að 
hafa sinn gang og þýðir lítt 
að vera með æsing.

ELDAR ÁSTÞÓRSSON

Variety hrósar Heiðinni

VARIETY HRIFIÐ 
Kvikmyndabiblían 
Variety hrósar 
íslensku myndinni 
Heiðinni sem leik-

stýrt er af Einari Þór 
Gunnlaugssyni.

BESTI Í 
SÍNUM 

BESTA HAM 
Kvikmyndatökumaðurinn 

Bergsteinn Björgólfsson 
– Besti – fyrir miðju í 
hópi kvikmyndatöku-

liðsins er einhver sá 
reyndasti í bransanum.



BIRNA concept shop
Skólavörðustíg 2
S: 445-2020
www.birna.net

SALESALE
UP TO 70%UP TO 70%
SALE
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sport@frettabladid.is

Í gær var dregið í undanúrslit VISA-bikarkeppni kvenna en leikirnir 
fara fram sunnudaginn 26. júlí næstkomandi. Íslandsmeistarar Vals 
og Stjarnan mætast á Vodafone-vellinum en þessi lið eru nú efst og 
jöfn í Pepsi-deild kvenna. Valur sló út Völsung á Húsavík í fjórðungs-
úrslitunum í fyrrakvöld en Stjarnan sló út bikarmeistara KR.

„Þetta verður frábær leikur og án efa mjög skemmtilegur. Það sem 
helst var svekkjandi var að fá ekki heimaleik því helst hefðum við 
viljað mæta Blikum á heimavelli. En við verðum að láta Val duga. Við 
hentum bikarmeisturunum úr keppninni í síðustu umferð og næst 
hendum við Íslandsmeisturunum út,“ segir Þorkell Máni Pétursson, 
þjálfari Stjörnunnar.

Hann segist hvergi banginn fyrir leikinn. „Ekki nokkurn skapaðan 
hlut. Valur er vitaskuld með frábært lið og landsliðsmenn nánast í 
hverri stöðu. En ég er sannfærður um að við munum eiga í fullu tré 

við Valsliðið og vonandi verðum við búin að endurheimta leikmenn 
úr bæði meiðslum og leikbönnum fyrir þennan slag.“

Í hinni undanúrslitaviðureigninni mætast lið Breiðabliks 
og Fylkis en síðarnefnda liðið er nú í fyrsta sinn að keppa í 
undanúrslitum í bikarkeppni kvenna. „Það er gaman að fara 

í Kópavoginn enda völlurinn flottur og 
gaman að mæta Blikum,“ sagði Björn 
Kristinn Björnsson, þjálfari Fylkis. „En 
við eigum möguleika í öllum leikjum 
og eigum harma að hefna frá síðasta 
leik okkar gegn Breiðabliki í deildinni. 
Þá spiluðum við ekki vel og vonandi 
að við getum rifið okkur upp fyrir 
þennan leik.“

Breiðablik og Fylkir eru ekki langt 
undan toppliðum deildarinnar enda 
deildin jafnari nú en oft áður. Björn 
segir Fylki geta strítt hvaða liði sem 
er. „Okkur vantar helst ákveðni og 
reynslu af því að vera í toppbar-
áttunni. Við þurfum því að hafa 
aðeins fyrir hlutunum en á góðum 
degi getum við staðist hvaða liði 
sem er snúning.“

VISA-BIKAR KVENNA: TVÖ EFSTU LIÐ DEILDARINNAR MÆTAST Í UNDANÚRSLITUM

Sláum út meistara í hverri umferð

FÓTBOLTI Þó svo að Fylkir hafi 
ekki fengið heimaleik í fjórð-
ungsúrslitum bikarkeppninn-
ar var Valur Fannar Gíslason, 
fyrir-liði liðsins, ánægður með 
dráttinn. Fylkir mætir Fram.

„Fyrst við spilum ekki á heima-
velli finnst mér best að fá að 
spila á Laugardalsvellinum. Ég 
er því sáttur enda fyrst og fremst 
gaman að fá að spila þessa leiki. 
Við tökum ekki þátt í Evrópu-
keppninni í ár og því fögnum við 
hverjum leik sem við fáum.“

Hann segir Fylkisliðið á góðu 
róli. „Ég get ekki verið annað 
en sáttur við það skrið sem við 
höfum verið á. Við höfum sífellt 
verið að bæta okkur í hverjum 
leik og framhaldið lítur vel út.“

 - esá

Valur Fannar Gíslason:

Við erum sífellt 
að bæta okkur

FYRIRLIÐINN Valur Fannar Gíslason í leik 
með Fylki gegn Stjörnunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Ólafur Kristjánsson, 
þjálfari Breiðabliks, var hæst-
ánægður með að liðið mætir 
grönnum sínum úr Kópavogi, 
HK, í fjórðungsúrslitum VISA-
bikarkeppni karla.

„Við söknum þess að hafa HK 
ekki í úrvalsdeildinni og því er 
það frábært að fá þennan bikar-
leik. Fólkið í bænum hefur sýnt 
að það vildi fjölmenna á leikinn 
og skora ég því á alla að mæta á 
þennan leik nú.“

Hann segir mikið undir í leikn-
um, ekki bara sæti í undanúrslit-
unum. „Ég var að kenna Rún-
ari [Sigmundssyni, þjálfara HK] 
þegar hann var að taka A-þjálf-
araprófið sitt í vetur og fylgdist 
því vel með HK. Það hefur sína 
kosti og galla. Kostirnir eru þeir 
að ég þekki liðið vel en gallinn 
hlýtur að vera sá að það er þá 
mikil pressa á mér að vinna.“ - esá

Ólafur Kristjánsson:

Söknum HK í 
úrvalsdeildinni

ÓLAFUR KRISTJÁNSSON Þjálfari Breiða-
bliks er spenntur fyrir Kópavogsslagnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Fjórir afar athyglisverð-
ir leikir eru á dagskrá fjórðungs-
úrslita VISA-bikarkeppni karla 
sem fer fram í lok mánaðarins. 
Stórveldin Valur og KR eigast við 
en einnig liðin sem börðust um 
Íslandsmeistaratitilinn í fyrra – 
Keflavík og FH. Þá fengu Kópa-
vogsbúar sinn draumaleik en HK 
mætir Breiðabliki á Kópavogsvelli. 
Liðin leika ekki í sömu deild í ár 
og því eini bæjarslagur liðanna í 
sumar. Að síðustu mætast önnur 
tvö Reykjavíkurfélög á Laugar-
dalsvellinum – lið Fram og Fylk-
is.

Atli Eðvaldsson er nýtekinn við 
þjálfun Vals en hann ólst upp hjá 
liðinu og lék með því áður en hann 
hélt í atvinnumennsku. Þegar hann 
sneri aftur heim gekk hann hins 
vegar til liðs við KR og þjálfaði 
svo liðið undir lok síðustu aldar. 
Hann gerði KR að Íslandsmeist-
urum árið 1999 og síðan þá hefur 
hann ekki tekið þátt í leik á KR-
vellinum. 

„Þetta virðist allt snúast um Val 
og KR þessa dagana,“ sagði Atli og 
hló. „En það var flott að fá heima-
leik og ég efast ekki um að þetta 
verði frábær leikur og vel sóttur. 
Enda eru þetta skemmtilegustu 
leikirnir þegar stóru liðin mætast 
í bikarkeppninni.“

Atli er nú að þjálfa Val í fyrsta 
sinn og hans fyrsti deildarleikur 
verður gegn KR á laugardaginn. 
„Síðast þegar ég var á KR-vell-
inum þá varð KR Íslandsmeist-
ari eftir 31 árs bið og Valur féll í 
fyrsta sinn úr deildinni þann sama 
dag. En nú er komin upp önnur tala 
í lottóinu.“

Atli stýrði Val til sigurs gegn 
KA í 16-liða úrslitum bikarkeppn-
innar á mánudagskvöldið en hann 
var þá nýkominn til landsins þar 
sem hann býr í Þýskalandi. 

„Leikmenn fengu að jafna sig 
í gær og í kvöld verður loksins 
fyrsta almennilega æfingin,“ segir 
Atli.

Grétar Sigfinnur Sigurðsson, 
leikmaður KR og fyrrum leikmað-
ur Vals, átti von á breyttu Valsliði 
um helgina. „Eins og alltaf þegar 
nýr maður kemur í brúna verður 
ákveðin hugarfarsbreyting hjá 
leikmönnum og þeir munu sjálf-
sagt reyna að nýta sér það,“ segir 
Grétar en KR eru núverandi bik-
armeistarar.

„Bikarinn gefur krydd í til-

veruna og við ætlum okkur alla 
leið í ár rétt eins og í fyrra. Við 
ætlum þó ekkert að gefa eftir í 
deildinni og ég er þess fullviss að 
FH eigi eftir að misstíga sig. Það 
er fullt af stigum eftir í pottinum. 
Ég hefði reyndar helst viljað fá FH 
núna í bikarnum – það væri best að 
klára þá strax.“

Keflavík og FH mættust í fyrstu 
umferð deildarinnar í vor og er 
það eini tapleikur FH til þessa í 
sumar. Davíð Þór Viðarsson, fyr-
irliði FH, fékk einnig að líta rauða 
spjaldið snemma í leiknum. Hann 
er því sérstaklega spenntur fyrir 
þessum leik.

„Við höfum tapað síðustu þrem-
ur leikjum okkar í Keflavík og því 
kominn tími til að vinna leik þar. 

Það er gott að fá tækifæri til að 
bæta fyrir það í bikarnum þar sem 
við ætlum okkur alla leið í þeirri 
keppni rétt eins og í deildinni,“ 
segir Davíð.

FH varð bikarmeistari árið 2007  
í eina skiptið í sögu félagsins en 
það er eina árið frá 2004 sem liðið 
varð ekki Íslandsmeistari. Liðið á 
því enn eftir að vinna tvöfalt.

„Við höfum átt möguleika á að 
vinna tvöfalt áður en alltaf náð að 
klúðra því. Það er því kominn tími 
til þess. En á móti kemur að það 
er fullt af leikjum eftir á Íslands-
mótinu og við erum ekki komnir 
nema í átta liða úrslit í bikarnum. 
Við þurfum að halda okkur á jörð-
inni.“

 eirikur@frettabladid.is

Enn fær Atli að kljást við KR-inga
Dregið var í fjórðungsúrslit VISA-bikarkeppni karla í gær. Reykjavíkur-stórveldin Valur og KR drógust sam-
an en liðin mætast í deildinni nú á laugardaginn. Atli Eðvaldsson fær því að kljást nóg við „gamla“ félagið.

BIKARDRÁTTURINN Atli Eðvaldsson, þjálfari Vals og Logi Ólagsson, þjálfari KR. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Eins og Fréttablaðið 
sagði frá í fyrradag þá hefur Þór-
unn Helga Jónsdóttir gert nýjan 
samning við brasilíska liðið Sant-
os, samning sem nær allt til árs-
ins 2011. Þórunn hefur spilað með 
Santos frá því síðasta haust þegar 
hún stökk til þegar óvænt tilboð 
kom úr tíu þúsund kílómetra fjar-
lægð.

„Ég er virkilega að njóta þess að 
spila hérna. Kannski ekki skrýt-
ið þar sem að ég er búin að vera 
hérna í 8 mánuði án þess að tapa 
leik,“ segir Þórunn og bætir við. 
„Brasilía losnar líklega ekki við 
mig alveg strax þar sem ég er 
búin að skrifa undir samning til 
2011. Santos og stjórn Santos eru 
búin að leggja talsvert á sig til 
þess að ég geti spilað hérna áfram. 
Meðal annars fór ég ásamt stjórn-
armanni félagsins í tveggja daga 
ferð til Paragvæ til þess að lengja 
landvistarleyfið mitt um tvö ár.  
Það gekk upp og ég er komin með 
atvinnuleyfi út næstu tvö árin svo 
að ég er mjög ánægð með það og 
spennt fyrir framhaldinu,“ segir 
Þórunn. 

„Dvölin gæti þess vegna orðið 

endalaus, því ég nýt þess 
virkilega að æfa og spila 
með þessum stelpum og 
fyrir þennan þjálfara. Ein-
hverra hluta vegna finnst 
mér alltaf jafn-gaman að 
heyra brasilíska þjóðsöng-
inn fyrir leiki,“ segir Þór-
unn í léttum tón.

Þórunn Helga hefur 
verið fastamaður 
í stöðu volente 
sem er eins 
konar aftur-
liggjandi 
miðju-
maður 
en 

náði engu að síður því afreki að 
skora í fjórum leikjum í röð á 
dögunum. 

„Ég er stundum enn þá hissa 
á að þetta sé í rauninni að ger-
ast og að ég sé að spila fótbolta 
fyrir peninga, reyndar ekki 

mikla, í byrjunarliði með leik-
mönnum sem ég hafði varla látið 

mig dreyma um að hitta nokk-
urn tíma, hvað þá spila 

með,“ segir Þórunn. 
Það er nóg að gera hjá 

Santos-liðinu sem tekur 
þátt í þremur mótum á 
sama tíma.  „Það  er 
ekki gerlegt að halda 
hefðbundna deildar-
keppni í kvennafót-
bolta í Brasilíu, þar 
sem leikið er heima 
og heiman. Brasil-
ía er um það bil á 
stærð við Evrópu, 
og ferðalag, til 
dæmis, frá Recife 
til Porto Alegre, 
sem er fjarri því 
að vera lengsta 
mögulega ferða-
lagið, er svipað 

og frá Reykjavík til Rómaborgar,“ 
segir Þórunn og seinna í sumar 
mun liðið síðan taka þátt í svæðis-
keppni og svo í bikarnum þar sem 
liðið hefur titil að verja.

Santos hefur ekki tapað leik 
í neinni af þessum keppnum til 
þessa en gert þrjú jafntefli.  „Nú 
eru milliriðlar í LINAF-keppninni 
byrjaðir og sterkustu liðin byrjuð 
að mætast svo að ég á ekki von á 
fleiri auðveldum leikjum,“ segir 
Þórunn. 

Hún gæti verið á heimleið í 
næsta mánuði verði hún valin í 
landsliðshópinn sem tekur þátt í 
EM. „Ég veit að landsliðsþjálfar-
inn er að fylgjast með mér og það 
er svo undir honum komið hvort 
hann hefur þörf fyrir mig. Ég er 
að minnsta kosti alltaf tilbúin ef 
kallið kemur,“ segir Þórunn. 

Santos hefur nú misst átta stelp-
ur í æfingabúðir með landsliði 
Brasilíu ásamt landsliðsþjálfar-
anum svo að í leiknum í dag á móti 
Nacional mun vanta byrjunarliðs-
leikmenn „Sem betur fer er hóp-
urinn breiður og ég hef fulla trú á 
að við getum unnið leikinn,“ segir 
Þórunn að lokum. - óój

Santos var tilbúið að gera allt til þess að halda Þórunni Helgu Jónsdóttur sem hefur ekki tapað leik með liðinu: 

Var send í tveggja daga ferð til Paragvæ

STANS-
LAUS 
SIGURGANGA 
Þórunn Helga 
Jónsdóttir er 

mikils metin 
hjá Santos. 

> Keflvíkingar ætla að ráða heimamann

„Þjálfaraleitin gengur vel og við erum komnir með nokkra 
kandídata sem við erum að fara að ræða við. Við byrjum 
að ræða við þá aðila á morgun [í dag],“ svaraði Þorsteinn 
Lár Ragnarsson, framkvæmdastjóri Körfuknattleiksdeildar 
Keflavíkur, spurningu um leitina að eftirmanni Sigurðar 
Ingimundarsonar. „Við erum að tala við innanbúðarmenn 
úr Keflavík sem hafa gæði og þekkja þessi 
mál,“ segir Þorsteinn og segir að fjórir til fimm 
Keflvíkingar komi til greina. Nöfn manna eins 
Fals Harðarsonar, Jóns Guðmundssonar, 
Einars Einarssonar, Guðjóns Skúlasonar 
og Sverris Þórs Sverrissonar hafa verið 
á borðinu en Fréttablaðið fékk ekki 
staðfest hvort einhverjir eða allir 
þeirra kæmu enn til greina í starfið. 
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FÓTBOLTI „Þetta lið er svipað að 
styrkleika og við. Ég tel að við 
eigum alveg möguleika á að kom-
ast áfram þrátt fyrir þetta tap 
á útivelli,“ segir Kristján Guð-
mundsson, þjálfari Keflavíkur. 
Hans sveit tapaði 3-0 fyrir Val-
letta frá Möltu í fyrri leik sínum 
í 1. umferð Evrópudeildar UEFA. 
Í kvöld er síðan komið að heima-
leiknum í Keflavík.

„Við ætlum að fara eftir ákveð-
inni áætlun og leiðrétta það sem 
gerðist í fyrri leiknum. Stefnan er 
sett á að skora tiltölulega snemma. 
Við héldum boltanum illa í fyrri 
leiknum og ætlum okkur að laga 
það. Við þekkjum mótherja okkar 
náttúrulega betur núna og von-
umst til að þeir verði aðeins kæru-
lausir,“ sagði Kristján.

Þekktasti leikmaður Valletta 
er klárlega Jordi Cruyff sem lék 
á sínum tíma með Barcelona og 
Manchester United. Hann stóð 
ekki alveg undir þeim væntingum 
sem til hans voru gerðar þegar Sir 
Alex Ferguson keypti hann til Old 

Trafford 1996. Cruyff er í dag 35 
ára og er spilandi aðstoðarþjálf-
ari Valletta.

„Okkur langar áfram. Ég veit að 
strákarnir munu mæta ákveðnir 
og grimmir til leiks. Það er alveg 
ljóst að lukkudísirnar þurfa að 
vera með okkur en við ætlum að 
vinna þennan leik og gera það með 
þeim hætti að við förum áfram,“ 
segir Kristján Guðmundsson sem 
segir að undirbúningur liðsins 
fyrir þennan leik verði með sama 
hætti og fyrir leiki í Pepsi-deild-
inni.

Framarar verða einnig í eld-
línunni í dag í sömu keppni. Þeir 
munu mæta TNS í Wales en Fram 
vann fyrri leikinn 2-1 á Laugar-
dalsvelli. „Hér eru toppaðstæð-
ur og fer mjög vel um okkur. Við 
vorum að ljúka við æfingu á þess-
um velli sem við erum að fara að 
keppa á. Þetta er gervigrasvöllur 
af nýrri kynslóð, mjög svipaður 
þessum sem við eigum heima,“ 
sagði Þorvaldur Örlygsson, þjálf-
ari Fram, við Fréttablaðið í gær.

„Við spilum bara okkar leik 
og áherslurnar eru ekkert mikið 
öðruvísi. Það eru náttúrulega að 
fara að mætast þrír pólar í þess-
um leik, lið frá Íslandi og Wales 
og svo danskur dómari. Við erum 
bjartsýnir eftir þennan fyrri leik 
og eigum mjög góðan möguleika. 
Vissulega þurfa þeir bara að 
skora eitt mark en á móti þurfum 

við bara eitt til að komast í lykil-
stöðu,“ sagði Þorvaldur.

„Leikmenn hafa kannski ekki 
mikla reynslu í Evrópukeppni 
en það gæti líka verið kostur. 
Menn eru spenntir fyrir að prófa 
nýja hluti. Menn eru hungraðir 
í að komast áfram og hafa mjög 
gaman af þessu verkefni,“ sagði 
Þorvaldur. - egm

Keflavík og Fram verða bæði í eldlínunni í Evrópudeild UEFA í dag þegar þau leika síðari leiki sína:

Reynsluleysi Fram gæti verið kostur

SPENNA Þorvaldur Örlygsson segir sína menn fulla af eftirvæntingu fyrir leikinn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI FH-ingar hafa verið á 
miklu flugi í Pepsi-deild karla í 
sumar og geta í kvöld unnið sinn 
þrettánda leik í röð í deild og bikar 
þegar þeir taka á móti Fylkis-
mönnum í Kaplakrika klukkan 
20. FH-liðið er þegar komið með 
níu stiga forskot á toppnum og er 
þegar farið að ýta við mönnum að 
dusta af metabókum efstu deildar 
karla.

FH-ingar hafa unnið sex síð-
ustu deildarleiki án þess að fá á sig 
mark en í þremur af fyrstu fjórum 
sigurleikjum sumarsins kom FH-
liðið til baka og tryggði sér sigur 
eftir að hafa lent undir. KR-ingur-
inn Bjarni Guðjónsson var síðastur 
til að skora gegn FH-ingum þegar 
hann kom KR í 1-0 á KR-vellinum 
28. maí síðastliðinn. FH-liðið var 
þá enn ekki búið að halda hreinu í 
mótinu þrátt fyrir að komið væri 
fram í fimmtu umferð en Hafn-
firðingar hafa heldur betur bætt 
úr því. 

FH-ingar hafa nú skorað 22 mörk 
í röð í Pepsi-deildinni án þess að 
andstæðingar þeirra hafi náð að 
svara fyrir sig. Þeir fóru úr fjórða 
sæti upp í það annað með því að 
vinna 5-0 sigur á Val í síðasta leik. 
Þá vantar enn tvö mörk til að jafna 
afrek Valsmanna frá árinu 1978 en 
Valsliðið skoraði þá 24 mörk í röð 
í deildinni. 

Atli Eðvaldsson, nýráðinn 
þjálfari Valsmanna, fór mikinn í 
sóknarleik Valsliðsins á þessum 
kafla í mótinu en hann skoraði þá 
7 af 10 mörkum sínum í þessum tíu 
leikjum. Annar Atli er markahæst-
ur í spretti FH-inga en Atli Viðar 
Björnsson hefur skorað sex mörk í 
síðustu sjö leikjum, einu meira en 
Matthías Vilhjálmsson. 

Valsmenn áttu sannkallað met-
sumar fyrir rúmum þremur ára-

tugum og urðu þar með eina liðið 
til að tapa ekki leik á tímabili frá 
því að tíu lið fóru að skipa efstu 
deild. Valsliðið vann sextán fyrstu 
leiki sína á tímabilinu og vann að 
lokum alla leiki nema einn, sem 
endaði með markalausu jafntefli. 
Valsvörnin gaf engin færi á sér og 
þá sérstaklega um mitt mót þegar 
liðið lék átta deildarleiki í röð og í 
samtals 824 mínútur án þess að fá 
á sig mark.

Daða Lárusson, markvörð FH-
liðsins, vantar enn 252 mínútur 
upp á að jafna þetta met Sigurðar 

Haraldssonar, markvarðar Vals-
liðsins fyrir 31 ári, en miðað við 
framgöngu FH-liðsins að undan-
förnu gæti það alveg eins fallið. 
FH-liðið spilar næstu þrjá heima-
leiki í deildinni á heimavelli og 
haldi Daði hreinu í þeim er metið 
í höfn.

Sigurður Haraldsson gerði 
reyndar gott betur en að halda 
hreinu í þessum rúmu átta deildar-
leikjum í röð því hann fékk ekki 
heldur á sig mark í þremur bikar-
leikjum Valsliðsins á þessum tíma. 
Samtals hélt hann því markinu 

hreinu í 1.094 mínútur í deild og 
bikar. FH-vörnin var búin að halda 
hreinu í 678 mínútur í deild og 
bikar þegar Eyjamaðurinn Tonny 
Mawejje skoraði hjá henni í bikar-
leik liðanna í Eyjum á sunnudag-
inn.  

FH-ingar eru þegar búnir að 
bæta met Valsmanna í sigurleikj-
um en þeir gerðu það fyrir fjór-
um árum með því að vinna átján 
deildarleiki í röð. FH-ingar eru 
komnir nálægt því að taka tvö met 
til viðbótar af Hlíðarendamönnum. 
Það verður fróðlegt að sjá hvort 
mörk ÍBV í bikarnum um síðustu 
helgi hafi brotið varnarmúrinn eða 
hvort Eyjmenn hafi komið Hafn-
firðingum aftur upp á tærnar. 

 ooj@frettabladid.is

METHAFINN Sigurður Haraldsson, mark-
vörður Valsmanna 1978 hélt marki sínu 
hreinu í 824 mínútur. 

7 AF 24 MÖRKUM Atli Eðvaldsson var í 
miklu stuði um mitt sumar 1978.

FH-ingar nálgast 31 árs gömul met
FH-liðið hefur skorað 22 mörk í röð og haldið marki sínu hreinu í 572 mínútur í Pepsi-deildinni. Íslands-
meistararnir eiga nú ágæta möguleika á að jafna tvö met Valsmanna frá því sumarið 1978.

252 MÍNÚTUR FRÁ METI Daði Lárusson hefur haldið hreinu í undanförnum sex deild-
arleikjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MARKVERÐIR SEM HAFA 
HALDIÐ LENGST HREINU
(Frá því að deildin var fyrst skipuð 
10 liðum 1977)
Sigurður Haraldsson, Val 1978 824
Birkir Kristinsson, Fram 1988 742
Gunnleifur Gunnleifs. KR 1998 636
Birkir Kristinsson, Fram 1989-90 609
Daði Lárusson, FH 2009 572

FLEST MÖRK LIÐA Í RÖÐ
(Frá því að deildin var fyrst skipuð 
10 liðum 1977)
Valur 1978 24
FH 2009 22
Fram 1988 19
ÍA 1978 18
FH 2005 17
KR 1998 16

22 MÖRK FH-INGA Í RÖÐ 
SUMARIÐ 2009
Atli Viðar Björnsson  6
Matthías Vilhjálmsson  5
Tryggvi Guðmundsson  4
Atli Guðnason  2
Ásgeir Gunnar Ásgeirsson  2
Björn Daníel Sverrisson  2
Davíð Þór Viðarsson  1

24 MÖRK VALSMANNA Í 
RÖÐ SUMARIÐ 1978
Atli Eðvaldsson  7
Guðmundur Þorbjörnsson  6
Ingi Björn Albertsson  4
Albert Guðmundsson  3
Hörður Hilmarsson  2
Dýri Guðmundsson  1
Jón Einarsson  1

FÓTBOLTI Fanndís Friðriksdóttir 
fór meidd af velli þegar Breiða-
blik sló Þór/KA út úr VISA-bik-
arnum á þriðjudag. Meiðsli henn-
ar eru þó ekki eins alvarleg og 
óttast var í fyrstu, en hún fer í 
nánari skoðun hjá lækni í dag.

„Ég fékk þá skipun á sjúkra-
húsinu að að liggja heima í tvo 
sólarhringa og með fótinn upp 
í loft. Ég er strax orðin mun 
skárri,“ sagði Fanndís sem fer 
því líklega með U19 landsliðinu 
til Hvíta-Rússlands um helgina 
þar sem liðið tekur þátt í úrslita-
keppni EM.

„Ég er nokkuð bjartsýn á að ég 
ég sé að fara út á laugardaginn. 
Ég er ákveðin í því, nenni ekki að 
hanga hér.“ - egm

Fanndís Friðriksdóttir: 

Fer líklega með  
á Evrópumótið

FÓTBOLTI Guðmundur Reynir 
Gunnarsson er á leið aftur í KR 
en sænska félagið GAIS hefur 
ákveðið að lána hann til Vestur-
bæjarliðsins. Guðmundur er tví-
tugur, getur leikið sem bakvörður 
og kantmaður og verður orðinn 
löglegur með KR þegar félaga-
skiptaglugginn opnast 15. júlí.

Hann gekk í raðir GAIS síðast-
liðið haust en eins og hinir Íslend-
ingarnir hjá GAIS hefur hann 
ekki náð að vinna sér inn sæti í 
liðinu. Hann hefur aðeins tvíveg-
is verið í byrjunarliðinu í sænsku 
úrvalsdeildinni. - egm

KR fær liðstyrk 15. júlí:

Guðmundur 
á heimleið

Á FLEYGIFERÐ Fanndís Friðriksdóttir í 
leiknum umrædda.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sænska kvennadeildin:
Hammarby-Örebro  0-2 
Edda Garðarsdóttir skoraði seinna mark Örebro 
og lék allan leikinn ásamt Ólínu Guðbjörgu 
Viðarsdóttur. 
Kristianstad-AIK  3-2 
Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði annað mark 
Kristianstad og Hólmfríður Magnúsdóttir lagði 
upp það fyrsta. Guðný Óðinsdóttir og Erla Steina 
Arnardóttir voru einnig í byrjunarliðinu. 
Umeå-Djurgården  0-0  
Guðbjörg Gunnarsdóttir átti stórleik í marki 
Djurgårdens og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir lék 
allan leikinn í vörn liðsins.   
Piteå-LdB FC Malmö  0-2
Dóra Stefánsdóttir sat á bekknum. 
Stattena-Linköping  1-3
Kopparbergs/Göteborg-Sunnanå  1-0

STIG LIÐA FYRIR LANDSLEIKJAHLÉ
Umeå 38, Linköping 33, LdB FC Malmö 31, 
Kopparbergs/ Göteborg 30, Örebro 29, 
Djurgården 26, Sunnanå 20, AIK 20, Hammarby 
14, Kristianstad 9, Piteå 5, Stattena 3. 

ÚRSLITIN Í GÆR



SUMARMÓTIN
FRAMTÍÐARSTJÖRNUR ÍSLANDS LEIKA LISTIR SÍNAR

FJÖGURRA DAGA 

FORMÚLUVEISLA
Í ÞÝSKALANDI OG UNGVERJALANDI

ÞAÐ ER ÓDÝRARA AÐ HORFA Á SPORTIÐ HEIMA

STÓRVIÐBURÐUR Í

JÚLÍ
FORKEPPNI

MEISTARADEILDARINNAR
HVERJIR KOMAST Í RIÐLAKEPPNINA? PGA MÓTARÖÐIN

SJÁÐU BESTU 
KYLFINGA HEIMS

STERKUSTU FÉLAGSLIÐ HEIMS 
HITA UPP FYRIR HAUSTIÐ

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

ENSKI BOLTINN 

HEFST Í ÁGÚST

VERTU MEÐ FRÁ UPPHAFI
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. 

21.00 Útvegurinn  Umsjón hefur Sigurð-
ur Sveinn Sverrisson. Nýr alhliða þáttur um 
sjávarútvegsmál á Íslandi styrktur af LÍÚ.

21.30 Maturinn og lífið.  Fritz M. Jörg-
ensson spjallar við Langa Sela, Axel Hall-
kel Jóhannesson, leikmyndahönnuð og tón-
listarmann.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hér í dag, farinn á morgun  (e)

17.45 Tómas og Tim  (9:16)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Hvaða Samantha?  (Samantha 
Who?) (1:15) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Bræður og systur  (Brothers 
and Sisters III) (44:63) Bandarísk þáttaröð 
um hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og 
fjörug samskipti. 

20.20 Fréttir aldarinnar  1970 - Stúdent-
ar taka sendiráð.

20.27 Fréttir aldarinnar  1971 - Handrit-
in koma heim.

20.45 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) Bandarísk þáttaröð um 
nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar 
þar sem þær eru séðar. 

21.30 Trúður  (Klovn) (e)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Landsmót UMFÍ  Stutt samantekt 
frá keppni dagsins á 100 ára afmælislands-
móti UMFÍ sem fram fer á Akureyri.

22.35 Nýgræðingar  (Scrubs VII) Gaman-
þáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrúleg-
ar uppákomur sem hann lendir í. 

22.55 Afríka, ástin mín  (Afrika, mon 
amour) (1:3) Þýskur myndaflokkur um konu 
sem flyst frá Berlín til Tansaníu árið 1914 
eftir að maðurinn hennar er henni ótrúr. (e)

00.25 Dagskrárlok

08.00 Bigger Than the Sky 

10.00 Beethoven. Story of a Dog 

12.00 Jack and Sarah 

14.00 Prime 

16.00 Bigger Than the Sky 

18.00 Beethoven. Story of a Dog 

20.00 Jack and Sarah 

22.00 The 24th Day 

00.00 Sur le seuil 

02.00 The Door in the Floor 

04.00 The 24th Day 

06.00 Paris, Texas 

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.30 Monitor  (3:8) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Monitor  (3:8) (e)

12.30 Óstöðvandi tónlist

17.30 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar. 

18.15 America’s Funniest Home Vid-
eos  (45:48) (e)

18.40 Greatest American Dog  (4:10) 

19.30 Matarklúbburinn  (3:8) (e)

20.00 All of Us  (13:22) Bandarísk 
gamansería um fráskilin hjón, Robert og 
Neesee, sem eiga erfitt með að slíta tengsl-
in og hefja ný sambönd.  

20.30 Everybody Hates Chris  (7:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háðfugl-
inn Chris Rock gerir grín að uppvaxtarárum 
sínum. 

21.00 Family Guy  (6:18) Teikinmynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. 

21.25 Wet Hot American Summer 
 Grínmynd sem gerist árið 1981 í sumar-
búðum þar sem starfsliðið er furðulegra en 
gengur og gerist. Aðalhlutverk: Janeane Gar-
ofalo, David Hyde Pierce, Paul Rudd og 
Molly Shannon.

23.05 Penn & Teller. Bullshit  (20:59) 
Háðfuglarnir Penn & Teller leita sannleikans 
en takmark þeirra er að afhjúpa svikahrappa 
og lygalaupa með öllum tiltækum ráðum. 

23.35 Britain’s Next Top Model  (2:10) 

00.25 CSI. Miami  (7:21) (e)

01.15 Painkiller Jane  (20:22) (e)

02.05 Óstöðvandi tónlist

Hvorki fyrr né síðar hef ég orðið jafn vonsvik-
in með sjónvarpsþátt eins og The Greatest 
American Dog á Skjá einum. Fyrir konu eins 
og mig, sem elskar hunda, hljómaði lýsingin 
á þættinum nefnilega alveg bráðvel. Fólk 
kemur saman með hundana sína og keppir 
í hlýðniæfingum. Það er bæði krúttlegt og 
áhugavert.

Ég er einlægur aðdáandi Animal Planet; 
horfi tárvotum augum á starfsmenn dýra-
athvarfa í Houston bjarga kettlingum úr 
ömurlegum aðstæðum og fæ mikið út úr 
því að sjá illa farinn og horfallinn hund hefja 
betra líf hjá nýrri fjölskyldu sinni. Þá hef ég 
horft á þætti hundaþjálfarans Cesars Millan 
af miklum móð, svo óhætt er að segja að ég sé stuðningsmaður 
sjónvarpsefnis sem fjallar um dýr.

Ég settist því full tilhlökkunar niður fyrir framan skjáinn til að 

horfa á fyrsta þáttinn af Besta bandaríska 
hundinum. Með mér var vinkona mín sem 
reyndar slær mér algerlega við í aðdáun sinni 
á hundum, finnst til dæmis fínt að fólk tali 
við þá eins og börnin sín og klæði jafnvel 
upp í föt.

Svo hófst þátturinn og ekki liðu margar 
mínútur þar til við vinkonurnar litum hvor 
á aðra með skelfingarsvip. Þvílíkt og annað 
eins úrhrak af sjónvarpsefni höfðum við ekki 
áður augum litið. Hundaeigendurnir voru 
hver öðrum skertari bæði í hugsun og hegð-
un og höfðu litla stjórn á hundum sínum. 
Í fyrsta þættinum var hópnum skipt niður í 
minni hópa. Hver hópur átti að semja atriði 

til að heilla dómarana. Í stuttu máli voru þessi atriði til að skerða 
bæði heyrn og sjón þess sem á horfði. Að lokum var sá versti kosinn 
út. Mig minnir að eigandinn hafi grátið. Hundinum var alveg sama.

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR ER HUNDÓÁNÆGÐ

Góð hugmynd fer í hundana

STOLTIR HUNDAEIGENDUR Góð hugmynd. Vond 
framkvæmd.

> Marcia Cross
„Ég er lélegur kokkur og 
kaupi oftast tilbúinn mat. 
Það kemur kona heim til 
mín að þrífa og þegar hún 
fer í frí fer allt á annan 
endann. Ég er ómöguleg 
húsmóðir.“ 
Cross leikur ofur-húsmóð-
urina Bree Van De Kamp 
í þættinum Aðþrengdar 
eiginkonur sem Sjónvarp-
ið sýnir í kvöld. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur 
Sveinsson, Lalli, Litla risaeðlan, Elías og Íkorn-
astrákurinn.

08.15 Oprah 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (19:26) 

10.00 Doctors (20:26)

10.30 Sjálfstætt fólk

11.05 New Amsterdam (1:8) 

11.50 Gossip Girl (1:25) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (229:260)

13.25 Wings of Love (97:120)

14.10 Wings of Love (98:120)

14.55 Ally McBeal (9:21)

15.40 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Nonni nifteind, Bratz og Elías.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (20:23) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (22:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborg-
anlegu og hversdagsleika hennar.

19.45 Two and a Half Men (2:19) 
Charlie Harper sem lifði í vellystingum þar til 
bróðir hans, Alan, flutti inn á hann slyppur og 
snauður, nýfráskilin, með son sinn Jack. 

20.10 Hell‘s Kitchen Gordon Ram-
sey er snillingur í að etja saman efnilegum 
áhugamönnum um matreiðslu í einstaklega 
harðri keppni um starf á alvöru veitingahúsi.

20.55 The Mentalist (21:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu en hann á glæsilegan 
feril að baki við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

21.40 Twenty Four (24:24) 

22.25 Diamonds are Forever Ein al-
besta James Bond mynd Seans Connerys. 
Bond er nú á hælunum á alþjóðlegum hring 
demantasmyglara og höfuðandstæðingurinn 
er hin íðilfagra Tiffany Cace.

00.25 Prison Break (23:24)

01.10 Inside Man 

03.15 Infernal Affairs 

04.55 The Mentalist (21:23) 

05.40 Fréttir og Ísland í dag 

17.40 The O.C.    STÖÐ 2 EXTRA

19.35 Bræður og systur  
 SJÓNVARPIÐ

19.45 FH – Fylkir, beint  
 STÖÐ 2 SPORT

20.00 All of Us   SKJÁREINN

20.10 Hell‘s Kitchen   STÖÐ 2

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

17.05 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

17.30 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönn-
um Stöðvar 2 Sport.

18.35 F1. Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
komandi keppni. Gunnlaugur Rögnvalds-
son skoðar undirbúning liðanna fyrir kapp-
aksturinn.

19.05 Sumarmótin 2009: N1 mótið 

19.45 FH - Fylkir Bein útsending frá 
leik í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

22.00 Kraftasport 2009 Sýnt frá keppn-
inni Sterkasti maður Íslands en þangað 
mættu flestir af sterkustu mönnum landsins.

22.30 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

23.20 F1. Við rásmarkið 

23.50 FH - Fylkir Útsending frá Pepsí-
deild karla í knattspyrnu.

19.00 Man. City - Hull Útsending frá leik  
í ensku úrvalsdeildinni.

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

21.10 Season Highlights 2001/2002 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

22.05 PL Classic Matches Middles-
brough - Man Utd, 1999. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

22.35 PL Classic Matches Chelsea - Ars-
enal, 1999.

23.05 Bolton - Tottenham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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

SVT 1

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 the Third 13.00 Only Fools and Horses 
13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest 
Link 14.45 My Hero 15.15 Blackadder the Third 
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 

10.30 DR1 Dokumentaren - Ej blot til lyst 11.30 
Diagnose soges 12.00 Det lille hus på præri-
en 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 Fandango med 
Rebecca 16.00 Supernabo 16.30 TV Avisen med 
Sport 17.00 SommerVejret 17.05 En Kongelig 
Familie 18.00 Den store dag 19.00 TV Avisen 
19.25 SommerVejret 19.35 Aftentour 2009 20.00 
Landsbyhospitalet 

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks 
12.30 Svisj gull jukeboks 13.50 Jessica Fletcher 
15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat - nyheter 
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Månebjorn 16.15 Bernt og Erling på nye eventyr 
16.20 Rorri Racerbil 16.30 Froken Fridas helsproe 
eventyr 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Ei kaldblodig verd 18.20 Der fartoy flyte 
kan 18.50 Smilehullet 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 
Partydronninger 21.00 Kveldsnytt 21.15 Er jeg 
normal? 

10.00 Rapport 10.05 Guld och gröna skogar 
10.35 Vårt hus - en mögelfälla 11.05 Älskar 
dig för evigt? 13.00 Sommarkväll med Anne 
Lundberg 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 
14.55 Författarporträtt 15.20 En persisk besöksvän 
15.50 Så såg vi sommaren då 16.00 Rapport 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Vildmark fiske 
16.45 Hemliga svenska rum 17.00 Berulfsens 
pengabinge 17.30 Rapport med A-ekonomi 17.50 
Regionala nyheter 18.00 Plus sommar 18.30 Mitt 
i naturen 19.00 Spioner på riktigt 20.00 Slitage 
20.20 Sanne Salomonsen hel igen 20.50 Uppdrag 
granskning - sommarspecial

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 Litla flugan
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 Andrarímur

15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Á sumarvegi
20.00 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
23.00 Útvarpsperlur:„Komið, sláið um mig 
hring”
00.07 Næturtónar

16.45 Hollyoaks (228:260) 

17.15 Hollyoaks (229:260) 

17.40 The O.C. 2 (2:24) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. 

18.25 Seinfeld (8:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en 
á í stökustu vandræðum með eðlileg sam-
skipti við annað fólk því hann er bæði smá-
munasamur og sérvitur. Sem betur fer á 
hann góða vini sem eru álíka duttlungafull-
ir og hann sjálfur. 

18.45 Hollyoaks (228:260) 

19.15 Hollyoaks (229:260)

19.40 The O.C. 2 (2:24)

20.25 Seinfeld (8:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 Aliens in America (14:18) Stór-
skemmtilegir gamanþættir um Raja, ungan 
skiptinema frá Pakistan sem býr hjá Tolchuck-
fjölskyldunni í Wisconsin. Hann er múslimi 
en þau sannkristin og sambúðin gengur því 
ekki alltaf hnökralaust fyrir sig. 

22.05 Gossip Girl (22:25) Þættir byggð-
ir á samnefndum metsölubókum sem fjalla 
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á 
Manhattan í New York. 

22.50 The Closer (11:15) 

23.35 Monarch Cove (4:14)

00.20 In Treatment (8:43)

00.50 Sjáðu 

01.20 Aliens in America (14:18) 

01.45 Fréttir Stöðvar 2 

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Það er komið að lokauppgjöri í 
sjöundu þáttaröð eins vinsælasta 
spennuþáttar Stöðvar 2 frá upp-
hafi. Hvað gerist á milli Tony og 
Jack? Mun Jack lifa? Hvað gerist í 
Hvíta húsinu? Gagnrýnendur eru á 
einu máli um að þessi þáttaröð sé 
sú besta hingað til.

STÖÐ 2 KL. 21.40

24

▼

Bandarísk gamansería þar sem 
háðfuglinn Chris Rock gerir grín að 
uppvaxtarárum sínum. Í þættinum í 
kvöld fréttir Chris að laun séu í boði 
fyrir vitni að skotárás sem átti sér stað 
fyrir utan kvikmyndahús. Hann var á 
svæðinu en átti á þeim tíma að vera 
að passa Tonya og Drew.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Everybody Hates Chris
SkjárEinn kl. 20.30

▼
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT
2. gól, 6. hljóm, 8. púka, 9. gilding, 
11. borðaði, 12. egó, 14. nautnalyf, 
16. utan, 17. húsfreyja, 18. lærir, 20. 
ólæti, 21. heimsálfu.

LÓÐRÉTT
1. mats, 3. í röð, 4. tré, 5. op, 7. sósa, 
10. fjör, 13. tilvist, 15. ganga úr fiðri, 
16. árkvíslir, 19. ætíð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gagg, 6. óm, 8. ára, 9. 
mat, 11. át, 12. sjálf, 14. ópíum, 16. 
án, 17. frú, 18. les, 20. at, 21. asíu. 

LÓÐRÉTT: 1. dóms, 3. aá, 4. gráfura, 
5. gat, 7. majónes, 10. táp, 13. líf, 15. 
múta, 16. ála, 19. sí. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Tíu.

 2 Jón Ólafsson.

 3 Warner.

„Já, sumarfríið stóð í einn dag. Þá varð 
ég viðþolslaus. Neinei, ég var búinn að 
ákveða að vera með mannskapinn til 
taks ef eitthvað kæmi upp. Þannig að 
fólk er ekki alveg laust við okkur,“ segir 
Þórhallur Gunnarsson, dagskrárstjóri 
og ritstjóri Kastljóss Ríkissjónvarpsins.

Breytingar hafa orðið á dagskrá Sjón-
varpsins en til stóð að Kastljósið yrði í 
sumarfríi til 4. ágúst. Að sögn Þórhalls 
er það liður í sparnaðaraðgerðum hjá 
RÚV. Þátturinn var í sumarfríi í fyrra 
en þá vegna EM í knattspyrnu. Þórhall-
ur segir að sumrin séu alla jafna bless-
unarlega átakalaus. Þingið í fríi og póli-
tíkin ekki mjög lifandi. „Og stærri mál 
ekki uppi. En nú eru átakatímar. Fram-
undan eru stórar ákvarðanir í tengslum 
við sumarþing. Ályktun um ESB sem 

verður samþykkt eða synjað, Icesave-
samkomulagið sem við vitum ekki 
hvernig fer. Og svo þessi húsrann-
sókn sem kom upp. Og önnur stór 
mál sem nú eru uppi. Formlega 
séð er mannskapurinn í sumar-
fríi en ég kalla hann út ef þurfa 
þykir. Ég tek ákvörðun miðað við 
atburðarás hvers dags,“ segir 
Þórhallur Gunnarsson. - jbg

RAGNHILDUR STEINUNN Hún, 
sem og aðrir Kastljósliðar, 
eru í startholunum vegna 

ástandsins í þjóðfélaginu.

„Á morgnana fæ ég mér hálfan 
lítra af kók og sígarettu. Ég 
borða vanalega upp úr hádegi 
og þá finnst mér gott að fá mér 
avokadó og perur.“

Solveig Pálsdóttir, rekur Gallerí Crymogea 
á Laugavegi.

Hríseyingar munu um þarnæstu 
helgi lýsa yfir fullveldi og efna til 
fyrsta Hríseyjarsundsins. Ýmislegt 
verður svo sér til skemmtunar gert 
þessa helgi, til dæmis ætlar Björn 
Jörundur Friðbjörnsson að mæta 
á svæðið og syngja með heima-
hljómsveitinni Stormsveitinni. 
Björn á ættir að rekja til 
Hríseyjar, beinn afkom-
andi Hákarla-Jörundar, 
frumkvöðuls byggðar í 
eynni, en þaðan er nafnið 
komið: Björn, Jör-
undur og Friðbjörn 
eru gegnumgang-
andi nöfn þeirrar 
ættar allrar. 

Kálfatjörn, 9 holu golfvöllurinn 
á Vatnsleysuströnd, á auknum 
vinsældum að fagna. Golfarar sem 
sækja völlinn kættust í vikunni 
þegar nýr ræsir var mættur til að 
stjórna umferðinni af röggsemi og 
með spaugsyrði á vörum. Var þar 
enginn annar lifandi kominn en 
sirkusstjórinn og skemmtikraftur-
inn Jörundur Guðmundsson en 

hann er búsettur úti 
á Spáni. Jörundur 
er hins vegar einn 
forvígismanna 
stofnunar Golf-
klúbbs Vatnsleysu-

strandar og öllum 
hnútum kunnugur 

– lagði meira að 
segja þökur á 
eina flöt eða 
tvær.

Hvernig kemurðu 34 Argentínubú-
um í símaklefa? Þú lýgur því í þá 
að þeir eigi hann. Geir Ólafsson 
söngvari er grand á því og hefur lík-
lega haft þessa örsögu í huga þegar 
hann ákvað að bjóða öllum Íslend-
ingum til útgáfuteitis á Vínbarinn á 
föstudag milli sex og átta. Þetta er 
til að halda upp á útgáfu nýs disks 
söngvarans sem heitir Af 
hamingju ég syng og 
Geir ætlar að bjóða 
upp á nokkuð 
sem gæti orðið 
til að draga að 
mannfjölda: Bjór, 
rauðvín, hvítvín og 
snittur. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kastljós kallað út úr sumarfríi

„Við erum komnir með lið frá Kanada og svo 
hafa pólskir túristar boðað komu sína. Við 
erum í þeirra augum orðið eitthvert gósen-
land þar sem allt er nánast gefins,“ segir 
Jóhann Bæring Gunnarsson, drullusokkur 
hins árlega Mýrarboltamóts sem haldið er á 
Ísafirði um verslunarmannahelgina. Rétt er 
að taka fram að aðstandendur mótsins líta 
á það sem Evrópumeistaramótið en heims-
meistaramótið var haldið í Finnlandi um þar-
síðustu helgi. Jóhann státar reyndar af þátt-
töku á því móti, keppti þá með sænska liðinu. 
„Við töpuðum öllum leikjunum, fengum alveg 
skelfilega dómgæslu. Mér var síðar sagt að 
Finnarnir hefðu dæmt miskunnarlaust á 
móti okkur til að hefna fyrir einhverja alda-
langa kúgun.“ Jóhann bjóst þó ekki við liðum 
frá hinum Norðurlöndunum enda væru þau 
blönk eins og Íslendingar. 

Mýrarboltamótið var fyrst haldið árið 

2004, vakti töluverða athygli og hefur verið 
haldið allar götur síðan þá. Þótt notaður sé 
fótbolti í leiknum á mýrarboltinn sjálfur lítið 
sameiginlegt með knattspyrnu. „Ef þú hefur 
getað tekið skærin einhvern tímann á græna 
vellinum þá nýtist það þér ekki í drullunni,“ 
útskýrir Jóhann. Eftirsóttustu verðlaun-
in, merkilegt nokk, eru titillinn drullugasti 
keppandinn.

Drullusokkurinn Jóhann segir konur 
sækja mikið í þessa íþróttagrein hér á landi. 
„Fyrsta árið voru þær svona tuttugu prósent, 
í fyrra voru þær fjörutíu og við reiknum með 
að þær geti orðið meira en helmingur þátt-
takenda í ár,“ segir Jóhann og bætir því við 
að þær leggi mikið upp úr búningum sínum. 
Áhugasamir geta enn skráð sig til leiks á 
heimasíðunni myrarbolti.com en mótið getur 
aðeins tekið við 350 manns. „Lokahófið 
annar ekki fleirum,“ segir Jóhann. - fgg 

Konur að taka yfir Mýrarboltamótið

KONUR ÁHUGASAMAR Mýrarboltamótið á Ísafirði er 
orðið árviss viðburður um verslunarmannahelgina og 
konur virðast sérstaklega áhugasamar um að demba 
sér ofan í mýrina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ja, sko, ef maður ætti frí, til 
dæmis á sunnudaginn, þá kæmist 
ég ekkert í golf enda allur blár og 
marinn og með brákað rifbein,“ 
segir Þórhallur Sigurðsson, Laddi. 
Hann fékk að finna fyrir högg-
þunga mótleikara síns, Stefáns 
Halls Stefánssonar, þegar verið var 
að taka upp slagsmálaatriði fyrir 
kvikmyndina Jóhannes í Kaldár-
seli, rétt fyrir utan Hafnarfjörð, 
á mánudaginn. Stefán lét höggin 
dynja á Ladda með þeim afleiðing-
um að allar golfhugleiðingar eru 
foknar út í veður og vind. „Mönn-
um hljóp kannski aðeins kapp í 
kinn,“ segir Laddi en skiptir síðan 
snögglega um gír. „Nei, nei, þetta 
er bara alvöru, ekkert feik. Ég 
vona bara að þetta sjáist vel þegar 
myndin verður sýnd í bíó.“

Laddi hefur reyndar lítið komist 
í golf þetta sumarið enda allt brjál-
að að gera hjá honum. Kvikmynd-
in Jóhannes verður í tökum næstu 

vikur og svo tekur annað verkefni 
við. „Vinnan er alveg búin að eyði-
leggja golfið fyrir manni, ég verð 
bara að hætta að vinna á sumrin, 
tek bara næst að mér hlutverk á 
veturna; í skauta-og skíðamynd-
um,“ segir Laddi en hann náði því 
meðal annars að komast í landslið 
öldunga á sínum tíma þótt hann 
vilji ekki, af sinni alkunnu hóg-
værð, tjá sig mikið um það. „Nei, 
enda á maður ekki möguleika leng-
ur, allir þessir gömlu meistarar 
eru komnir á þennan aldur, menn 
eins og Björgvin Þorsteinsson,“ en 
Björgvin þessi er einhver sigur-
sælasti kylfingur íslenskrar golf-
sögu.

En segja má að sveitungi Ladda 
úr Firðinum, Stefán Karl Stefáns-
son, hafi borgað rækilega fyrir bar-
smíðar Stefáns Halls. Því í atrið-
inu á Stefán að stoppa nafna sinn 
með því að brjóta blómapott á höfði 
hans. „Í handritinu stóð að ég ætti 

að kasta pottinum í bakið á honum 
og hann ætti að rotast en mér 
fannst það eitthvað asnalegt, menn 
rotast ekkert ef þeir fá eitthvað í 
bakið,“ segir Stefán sem spurði því 
leikmunadeildina hvort einhver 
hætta skapaðist af því ef umrædd-
ur blómapottur myndi brotna á haus 
Stefáns Halls. „Leikmunadeildin 
svaraði því til að þetta væru blóma-
pottar úr sykri og því væri engin 
hætta á ferðum.“ Stefán gleymdi 
hins vegar að nefna að blómapott-
urinn var fullur af mold og gras-
lauk og afleiðingarnar urðu því 
nokkuð blóðugar. „Það voru saum-
uð þrjú spor í höfuð hans, menn eru 
ekkert í neinum gamnislag í Hafn-
arfirðinum,“ segir Stefán sem sjálf-
ur slapp, án allra meiðsla frá þessu 
blóðuga atriði. „Sem er alveg í sam-
ræmi við karakterinn sem ég leik í 
myndinni, hann er svona sléttur og 
fínn og hálfgerð tepra.“

 freyrgigja@frettabladid.is

ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON: ALLUR BLÁR OG MARINN EFTIR STEFÁN HALL

LADDI LAMINN Í KLESSU

BLÓÐUGAR BARSMÍÐAR Laddi var bæði blár og marinn eftir slagsmálaatriði með þeim Stefáni Halli og Stefáni Karli. Stefán Hallur 
fékk síðan blómapott í hausinn með þeim afleiðingum að sauma þurfti þrjú spor og hér er gert að sárum hans.

LÚÐUSPRENGJA
ÖLL LÚÐA Á 
1.490 KR/KG
Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Í dag er fimmtudagurinn 9. júlí 
2009, 190. dagur ársins.

3.24 13.33 23.39
2.32 13.18 0.00

Ég skal vera jákvæði gæinn í 
dag. Ekki veitir af. 

ALVEG er það nú magnað hvað 
Ísland er stórkostlegt land. Það 
er ekki glæta að ég skammist mín 
fyrir að vera héðan þó að nokkrir 
apar hafi fengið of lengi að henda 
skít úr búrunum sínum. Ég er búinn 
að þvælast dálítið um undanfarnar 
vikur og velta fyrir mér í hverju 
aðdráttaraflið felst. 

Í FYRSTA lagi er það auðvitað 
landið sjálft, landslagið. Að dorma 
í lyngbrekku við fuglasöng og stór-
fenglegt útsýni, eins og til dæmis í 
Þórsmörk, einum alfallegasta bletti 
heimsins, er engu líkt. Sú upplifun 
verður aldrei metin til jafn ómerki-
legs fyrirbæris og fjár. Andstæð-
urnar og fjölbreytnin hér finnast 
eiginlega hvergi annars staðar á 
hnettinum. 

VIÐ BÚUM í konfektkassa og sitj-
um ofan á matarkistu. Hér er allt 
vaðandi í frábæru hráefni sem 
mætti nýta miklu betur. Af hverju 
er til dæmis engin fiskbúð á Akur-
eyri? Í hvaða smábúð sem er á 
Spáni er betra kjöt- og fiskborð en í 
búðum hér. Hvar eru búðirnar sem 
selja vörur beint frá bændum? 

HVERGI fær maður betri ís en á 
Íslandi. Heimagerðan ís beint af 
beljunni má nú fá á þremur bæjum 
á landinu, á Erpsstöðum við Búðar-
dal, Brunnhóli við Hornafjörð en 
lengst er Holtasels-ísinn í Eyjafirði 
kominn í vöruþróuninni. Það líður 
varla sá dagur að ég hugsi ekki slef-
andi um bláberjaskyrísinn sem ég 
fékk þar. 

Á ÍSLANDI eru bestu sundlaugar 
í heimi. Sú nýjasta er á Álftanesi 
og er enn ein snilldarlaugin á land-
inu. Hvað þarf meira en að komast 
í sund og borða ís? Og liggja í kon-
fektkassanáttúru þess á milli?

VEÐRIÐ já. Ég gleymdi því. Í vondu 
veðri kemur fjórða aðdráttaraflið 
sterkt inn: Skrítið fólk. Sem betur 
fer er fullt af skrítnu fólki á Íslandi 
til að brjóta upp gráa meðalmennsk-
una. „Venjulegt“ fólk fer langar 
leiðir til að upplifa „öðruvísi“ fólk. 
Við Arnarfjörð lokkar Selárdalur 
með sína gengnu furðufugla, Gísla 
og Samúel. Á Bíldudal er frábært 
tónlistarsafn meistara Jóns Kr. Á 
Patreksfirði eru eldhugar að drífa 
upp hið frábæra Sjóræningjasafn. 
Í Eyjafirði er smámunasafn Sverr-
is Hermannssonar og Safnasafnið 
með sínum ótal afbrigðum af sér-
visku. 

ÞETTA mun rífa okkur upp úr 
þynnkunni. Það getur ekki klikk-
að.

Aðdráttarafl 
Íslands

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

H E I L S U R Ú M

FJÖLSTILLANLEG HÁGÆÐA
AMERÍSK HEILSURÚM Á

30% AFSLÆTTI!

S-CAPE
Fjölstillanlegt amerískt 
heilsurúm með hágæða 
heilsudýnu (2x97x203)

Verð frá 821.114 kr.

Verð nú frá
574.480 kr.

WALLHUGGER
Fjölstillanlegt amerískt 
heilsurúm með hágæða 
heilsudýnu (2x97x203)

Verð frá 676.114 kr.

Verð nú frá
473.279 kr.

ÞRÝSTIJÖFNUNAR-SVAMPSRÚM
(Queen size 153x203)
Verð frá 165.500 kr.

Verð nú frá
115.850 kr.

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

30%
AFSLÁTTUR!
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