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Sængurfatnaðurinn frá Lín Design er ofinn úr bómullardamask.

Yfir 30 tegundir af íslenskum sængurfatnaði til brúðargjafa. 
Íslensk hönnun á góðu verði.

Dúnmjúkar brúðargjafir

GÓÐUR BURSTI  til að þrífa grillið er algjört þarfaþing. Það fer 
best með grillið að þrífa það eftir hverja notkun auk þess 
sem það er miklu skemmtilegra að grilla ef maður 
kemur alltaf að grillinu hreinu. 

„Uppáhaldshluturinn minn er fíla-dagatal,“ segir Steinunn Björk 
Pieper, verkefnastjóri hjá Mann-réttindaskrifstofu Íslands, innt eftir 
sínum uppáhaldshlut á heimilinu. Heimili var yfirskrift alþjóðadags flóttamanna sem Mannréttinda-skrifstofa Íslands, Rauði krossinn og 

Alþjóðahús í samstarfi við Reykja-víkurborg efndu til á Ingólfstorgi í 
gær.

Da

var með trúboða. Ég var trúboði í Skotlandi. Mig langaði reyndar helst 
til Afríku. Þessi vinkona mín sem ég 
kynntist í Skotlandi fór til Botsvana og sendi mér þetta fíladagatal þess 
vegna.“

Steinunn Björk segir fíladagatalið 
handgert og lýsir því þannig: „Þetta eru sem sagt tólf fílar. Þeir eiga aðvera litlir og f

við að með dagatalinu séu mánuð-irnir taldir en ekki dagarnir. „Í 
rauninni þarf ég að vita úr hvaða 
átt ég er að telja. Þetta er ekkert 
mjög augljóst,“ upplýsir Steinunn Björk sem heldur mikið upp á fíla. 
„Ég veit nú ekki af hverju. Ég heldþað hafi eitthvað m ð þþ

Telur mánuði með fílum
Uppáhaldshlutur Steinunnar Bjarkar Pieper er handgert fíladagatal frá Botsvana. Kötturinn hennar 

Steinunnar Bjarkar ýtir dagatalinu reyndar oft niður af hillunni í stofunni þar sem það stendur.

Steinunn Björk heldur mikið upp á fíla vegna þeirra sérstaka hópeðlis. 
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Heimili fasteignasala er með á skrá einbýlishús 
við Reyrengi 29 í Grafarvogi.Húsið er byggt árið 1993 og skráð 249,9 fermetrar 

ásamt 34,5 fermetra bílskúr, eða samtals 284,4 fer-

metrar. Eignin skiptist í í fjögur svefnherbergi á efri 

hæðinni, baðherbergi, sjónvarpshol, stóra stofu, borð-

stofu, eldhús, gestasnyrtingu og þvottahús.
Undir húsinu er 47,4 fermetra stórt rými sem skipt-

ist í herbergi, hol og stóra geymslu (ásamt 33 fermetra 

óskráðu rými sem er ekki tilgreint í Fasteig

ríkisins).

Á gólfum er parket á stofu, eldhúsi og þremur her-

bergjanna. Dúkur er á tveimur svefnherbergjum og 

flísar á baðherbergjum.Frá stofu er útgengt á 90 fermetra timburpall með 

heitum potti og þaðan út í garð.Bílskúrinn er með öllu, lakkað gólf. Bílaplan er 

munstursteypt. Lóðin er 903 fermetrar og í mikilli 

rækt.
Þess skal getið að húsið er í fjöl

og er allt að

Vel skipulagt einbýli í fjölskylduvænu hverfi

Húsinu fylgir bílskúr, munstursteypt bílaplan og stór lóð í mikilli rækt. 

MYND/ÚRI EINKASAFNI

Verslunarhúsnæði laust til útleigu 
við Laugaveg 83. Stærð 140 m2Upplýsingar í síma 693 0203

Melgerði 8, Kóp

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 19–20

Snyrtilegt og gott einnar-hæðar einbýlishús á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Húsið 

er 139,9 fermetrar og þar af bílskúr 31,5 fm. Húsið er í ágætu standi að utan. 

 Sölumaður : Sigurður sími 898-3708. 

OPIÐ HÚS

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

Óskum eftir eignumá söluskrá– Hagstæð kjör og góð þjónustahíbýli og viðhaldMÁNUDAGUR    21. JÚNÍ 2010

3 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Fasteignir.is
Híbýli og viðhald

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18

IFÖ NEXTsturtuklefi

79.900.-
Tilboðsverð 

TILBOÐ VIKUNNAR

�
Sumarið er yndislegt!

www.isafold.is - Sími 595 0300

FÓLK „Fólk frá Evrópu unga 
fólksins kom og kynnti fyrir 
okkur styrkinn i Fjölbraut 
í Breiðholti og við lögðum 
mikla vinnu í 
umsóknina,“ 
segir Kristín 
Þorláksdóttir 
sem er hluti 
af sjö manna 
hópi veggja-
listamanna 
sem fengu um 
milljón króna 
styrk frá Evr-
ópu unga fólks-
ins. 

Markmiðið er að draga úr 
fordómum almennings í garð 
veggjalistar og kynna hana 
fyrir landsbyggðinni. 

Þess má geta að Kristín er dótt-
ir Tolla og á því ekki langt að 
sækja myndlistarhæfileikana.

Hópurinn byrjar hringför 
sína um landið í júlí og vonast 
eftir jákvæðum undirtektum. 
 - áp / sjá síðu 30

Milljónastyrkur frá ESB:

Ferðast um og 
kynna veggjalist

Vegleg afmælisdagskrá
105 ár eru liðin frá 
fæðingu stórsöngkonunnar 
Maríu Markan.
tímamót 18

HÆGUR VINDUR   einkennir veðrið 
á landinu í dag. Það verður að 
mestu leyti skýjað og lítils háttar 
væta vestan til en á Suðaustur-
landi verður bjart með köflum. Hiti 
verður á bilinu 8 til 16 stig.

VEÐUR 4
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12
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16

veðrið í dag

HEILBRIGÐISMÁL „Ástandið er erfitt og óviss-
an veldur þessu unga fólki áhyggjum,“ segir 
Björn Zoëga, forstjóri Landspítalans.
Um 150 til 200 íslenskir læknar eru nú í 
útlöndum að læra einhverja sérgrein. Venju-
lega hafa 30 til 40 þeirra komið heim á 
hverju ári, en síðastliðin tvö ár hefur það 
brugðist. 

„Í vetur komu fimm og ég hef heyrt af 
fjórum sem eru að koma heim í sumar,“ 
segir Birna Jónsdóttir, formaður Lækna-
félags Íslands. „Nú hefur í fyrsta sinn fækk-
að félögum í Læknafélagi Íslands milli ára. Í 
þúsund manna félagi finnur maður verulega 
fyrir því þegar þennan hóp vantar, þótt það 
séu ekki nema 20-30 manns á ári.“

Þau Björn og Birna segja ástandið koma 

misjafnlega niður á sérsviðum lækna og 
deildum sjúkrahúsanna.

„Sem stendur eru krabbameinslækningarn-
ar viðkvæmastar,“ segir Björn forstjóri, sem 
hefur sjálfur þurft að standa vaktir til að 
létta álaginu á deildum sjúkrahússins. Hann 
hefur tekið vaktir á slysadeild og um síðustu 
helgi var hann á bakvakt á bæklunarskurð-
deild, sem er hans sérsvið í faginu.

„Við höfum töluverðar áhyggjur af því 
hvernig þetta muni þróast. Þetta ástand 
gæti skapast á fleiri stöðum líka. Til dæmis 
gætum við átt eftir að missa hjúkrunarfræð-
inga. Maður hefur heyrt af því að einhverj-
ir þeirra séu að hugsa sér til hreyfings. Við 
erum þó ekki jafn viðkvæm fyrir því vegna 
þess að sérhæfingin er ekki jafn mikil.“

„Nú er líka búið að leggja niður eftirmið-
dagsvakt milli klukkan 4 og 6 á heilsugæslu-
stöðvum í Reykjavík,“ segir Birna. „Það var 
ekki ráðið í afleysingar út af peningaleysi. 
Þetta er kannski ekki komið á hættulegt stig 
ennþá, en þjónustan er óneitanlega orðin 
verri en við vildum sjá hana.“

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra 
segir þetta ástand ekki koma á óvart í kjölfar 
kreppunnar. Læknaskortur hafi verið við-
varandi hér árum saman, en ekki sé ástæða 
til að mikla fyrir sér vandann núna.

„Fólk er að bíða af sér kreppuna, en ég 
vona að þessi hópur komi svo galvaskur heim 
þegar fer að rofa til,“ segir Álfheiður og sér 
engin merki þess að neyð skapist.

 - gb / sjá síðu 6

Læknaskortur yfirvofandi
Fáir íslenskir læknar snúa heim úr námi frá öðrum löndum. Þeir hafa það gott úti og vilja ekki heim í 
kreppu. Formaður Læknafélagsins og forstjóri Landspítala hafa áhyggjur, en heilbrigðisráðherra er rólegri.

FERÐAÞJÓNUSTA Tveir erlendir 
ferðamenn hafa látist með stuttu 
millibili á vinsælum ferðamanna-
stöðum þar sem merkingum hefur 
þótt ábótavant. Fyrr í þessum mán-
uði hrapaði þýskur ferðamaður til 
bana í Látrabjargi. Á laugardag 
drukknaði franskur maður í gjánni 
Silfru á Þingvöllum, eftir að hafa 
reynt að bjarga unnustu sinni sem 
sat föst á milli tveggja steina ofan 
í gjánni.

Öryggismálum í sportköfun er 
mjög ábótavant hér á landi, að mati 
Jónínu Ólafsdóttur landfræðings, 
sem skrifaði lokaritgerð sína um 
málið. Hvorki sé upplýsingaskilti 
né varasúrefni að finna við Silfru, 
þrátt fyrir alla umferðina um 
svæðið. Þá sé eftirliti með fyrir-

tækjum sem bjóða upp á sportköf-
un hér á landi ábótavant og reglu-
gerðir úreldar.

Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamála-
stjóri segir að 
vinna sé í full-
um gangi við að 
þróa gæða- og 
umhverfisvott-
unarkerfi fyrir 
íslenska ferða-
þjónustu. Þar 
verði öryggis-
mál ferðamanna 
sérstaklega 
tekin til skoð-
unar.

Eitt af því sem taka þurfi til 
skoðunar sé með hvaða hætti sé 
best að tryggja öryggi fólks á ferð 

um landið. Nauðsynlegt sé að upp-
lýsa ferðamenn um þær hættur 
sem leynst geta við vinsælar nátt-
úruperlur, hvort sem það verði gert 
með aukinni fræðslu eða fleiri upp-
lýsingaskiltum.

Ólöf telur ólíklegt að skilti við 
gjána Silfru hefði gert gæfumun-
inn nú um helgina. „Þarna virð-
ist vera um mannlegan harmleik 
að ræða. Það verður aldrei komið 
algjörlega í veg fyrir slys á fólki, 
þar sem mannlegt atferli blandast 
inn í. Skilti eitt og sér bjargar ekki 
öllu. Þótt vissulega megi bæta upp-
lýsingagjöfina efast ég um að skilti 
við Silfru hefði komið í veg fyrir 
þetta slys, þó ég geti ekkert full-
yrt um það fyrr en tildrög þess eru 
fyllilega ljós.“  - hhs / sjá síðu  6

Öryggismál á ferðamannastöðum í brennidepli eftir tvö banaslys á stuttum tíma:

Skilti bjarga ekki málunum

SKRIÐINN ÚR EGGINU Kríuvarp er hafið í Fljótshlíðinni. Að sögn Freydísar Vigfúsdóttur líffræð-
ings sem vinnur að doktorsverkefni um vistfræði kríu hefur á síðastliðnum árum mátt finna mun á varpi milli 
landshluta. „Varp hefur gengið illa á Suður- og Vesturlandi en virðist ganga betur á Norður- og Austurlandi.” 

Baldur hetja KR 
Baldur Sigurðsson tryggði 
KR sigur á lokamínútunni. 
sport 24 & 25

ÓLÖF ÝRR 
ATLADÓTTIR

Teppi úr öllum áttum 
Sarah Appelbaum er í hópi 
listamanna sem teygja 
lopann í Norræna húsinu.
fólk 30
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FÉLAGSMÁL „Eftir kreppuna er 
mikið af fjölskyldufólki sem hefur 
ekki efni á því að senda börnin sín á 
leikjanámskeið,“ segir Lovísa Arn-
ardóttir verkefnastjóri um ókeyp-
is leikjanámskeið Rauða krossins. 
Námskeiðin heita Gleðidagar – hvað 
ungur nemur, gamall temur. Nafnið 
er tilkomið af því að leiðbeinendur 
á námskeiðinu eru að mestu leyti 
eldri borgarar. Námskeiðin eru 
haldin í samstarfi við Öldrunarráð 
Íslands. 

Námskeiðin voru haldin í fyrsta 
skipti í fyrra og var hugmynd-
in sú að sameina kynslóðir og 
miðla gömlum gildum og þekk-
ingu á milli þeirra. „Eldri borg-
ararnir miðla þekkingu til barn-
anna og kenna þeim alls konar 
hluti,“ segir Lovísa. Fólkið fékk að 
miklu leyti að ákveða sjálft hverju 
það vill miðla og hefur dagskráin 
verið fjölbreytt. „Hér er til dæmis 
búið að kenna framsögn og ræðu-
mennsku, hnútabindingar og ljós-

myndun.“ Þá var farið í heimsókn 
í hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í 
Kópavogi auk þess sem farið er á 
söfn. „Svo kennum við skyndihjálp 
fyrir börn.“ 

Fyrsta námskeiðið var haldið 
í Kópavogi í liðinni viku og gekk 
mjög vel að sögn Lovísu. Í næstu 
viku verður haldið námskeið á 
Kirkjubæjarklaustri, því næst á 
Álftanesi og að lokum í Mosfells-
bæ. Laus pláss eru á námskeiðin.  
 thorunn@frettabladid.is 

Miðla þekkingu á 
milli kynslóða 
Rauði krossinn stendur fyrir ókeypis leikjanámskeiðum fyrir börn annað sum-
arið í röð. Eldri borgarar sjá að mestu leyti um að leiðbeina börnunum. Mark-
mið námskeiðanna er að miðla þekkingu og koma á tengslum milli kynslóða. 

LEIKJANÁMSKEIÐIN Krakkarnir lærðu hina ýmsu hluti daginn sem ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði, svo sem hekl, prjón 
og hnútabindingar. Hér eru þær Sóley og Guðrún ásamt leiðbeinendum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKEMMTANIR Erill var hjá lög-
reglunni á Akureyri um helgina. 
Bíladagar voru haldnir þar í bæ 
frá fimmtudegi til sunnudags.

Að sögn Guðmundar Svan-
laugssonar, varðstjóra á Akur-
eyri, var aukið við mannskap 
fyrir helgina. Hann segir að sex 
menn hafi verið teknir fyrir ölv-
unarakstur og einn fyrir vímu-
efnaakstur frá miðvikudags-
kvöldi og þar til í gærkvöldi. 
Einnig er vitað um eina líkams-
árás sem ekki hefur enn verið 
kærð. - mmf

Bíladagar á Akureyri:

Mikill erill hjá 
lögreglunni

UMFERÐARSLYS Kona á sextugsaldri 
lést eftir árekstur vélhjóls og jeppa 
á þjóðveginum við bæina Litla- og 
Stóra-Holt, skammt sunnan Gils-
fjarðarbrúar, síðdegis í gær. 

Konan var í hópi vélhjólafólks 
sem var á leið norður í átt til Vest-
fjarða. Á gatnamótunum við bæina 
Litla- og Stóra-Holt ók jeppi í veg 
fyrir hana. Vélhjól hennar skall á 
jeppanum við afturhjól hans. Við 
höggið snerist jeppinn og valt, en 
ökumann og farþega hans sakaði 
ekki. 

Tilkynning um slysið barst lög-

reglu klukkan 17.30 í gærdag og 
fóru lögreglumenn úr Búðardal og 
Hólmavík á slysstað. Þyrla Land-
helgisgæslunnar var jafnframt 
kölluð til og lenti við slysstað með 
lækni, en lífgunartilraunir hans 
báru ekki árangur. 

Ekki er unnt að greina frá nafni 
konunnar að svo stöddu. Hún var 
erlend en búsett hér á landi. - hhs

Banaslys varð þegar bifhjól og jeppi skullu saman við Gilsfjörð á laugardag:

Kona á sextugsaldri lét lífið

BÚÐARDALUR Kona lést eftir árekstur 
skammt sunnan Gilsfjarðarbrúar í gær-
dag. Lögreglumenn frá bæði Búðardal 

og Hólmavík komu á slysstað.

BANDARÍKIN, AP Bandarísk stjórn-
völd stefna enn að því að hefja 
brotthvarf bandaríska hersins frá 
Afganistan í júlí á næsta ári. 

„Það hefur ekkert breyst,“ 
sagði Rahm Emanuel, skrifstofu-
stjóri í Hvíta húsinu. 

Robert Gates varnarmálaráð-
herra var þó heldur varkárari í 
orðum, og sagðist ekki vita hve 
hratt brottflutningurinn geti 
gengið fyrir sig.

Hann sagði hernaðarsókn 
Bandaríkjanna í suðurhluta 
landsins hafa gengið hægar en 
stefnt var að. Fyrr i þessum mán-
uði sagði Gates að þetta sumar 
yrði Bandaríkjaher að sýna fram 
á árangur. - gb

Stórsókn miðar hægt:

Stefnt að brott-
hvarfi að ári

ROBERT GATES Varnarmálaráðherra 
Bandaríkjanna. NORDICPHOTOS/AFP

NÁTTÚRA Skaftárhlaup hófst upp 
úr hádegi í gær. Fylgst var með 
framvindu þess á mælum Veður-
stofu Íslands, en enginn sérstakur 
viðbúnaður var viðhafður af hálfu 
lögreglu.

Íbúar efstu bæja í Skaftárdal 
fóru þó af bæ til að lokast ekki 
inni, að sögn lögreglunnar á Hvols-
velli, þar sem oft hefur flætt í 
kringum bæina í Skaftárhlaupum. 
Þau eru nánast árlegur viðburður 
og eiga upptök sín í Vatnajökli.

Fólk var beðið um að fara var-
lega í nágrenni árinnar og halda 
sig fjarri upptökum hennar. - gb

Skaftárhlaup hófst í gær:

Enginn sérstak-
ur viðbúnaður

„Voru ungu brúðhjónin í 
blóma lífsins?“

„Já. Þau eru innstillt á rómantíkina 
og munu ekki þurfa aðstoð við að 
vökva garðinn sinn.“

María Másdóttir blómaskreytir sá um 
blómaskreytingar í brúðkaupi Viktoríu 
krónprinsessu Svíþjóðar sem fram fór á 
laugardag.

PÓLLAND, AP Niðurstaða forsetakosninganna í Pól-
landi í gær varð sú að eftir tvær vikur þarf að 
greiða atkvæði á ný milli þeirra tveggja, sem flest 
atkvæði hlutu.

Þeir eru Bronislaw Komorowski þingforseti, 
sem hefur gegnt forsetaembættinu síðan Lech 
Kaczynski fórst í flugslysi í apríl, og Jaroslaw 
Kaczynski, sem er fyrrverandi forsætisráðherra 
og eineggja tvíburabróðir hins látna forseta.

Átta aðrir frambjóðendur voru í kjöri, en þeir 
falla nú brott.

Samkvæmt fyrstu útgönguspám hlaut Komor-
owski 45,7 prósent atkvæða og Kaczynski 33,2 
prósent. Samkvæmt annarri útgönguspá hlaut 
Komorowski 41,2 prósent en Kaczynski 35,8 pró-
sent. Opinber úrslit verða væntanlega birt í dag.

Útgönguspárnar sýna að í þriðja sæti kom fram-
bjóðandi vinstri- og miðjumanna, Grzegorz Napi-
eralski, sem fékk um 13,5 prósent. Stjórnmála-
skýrendur segja afar ólíklegt að þeir sem kusu 
hann muni greiða hægrimanninum Kaczynski 
atkvæði sitt.

 - gb

Kjósa þarf aftur milli tveggja efstu frambjóðenda til forseta Póllands:

Enginn fékk meirihluta

BRONISLAW KOMOROWSKI Þykir enn sigurstranglegur fyrir 
seinni umferð kosninganna. NORDICPHOTOS/AFP

VEIÐI Tveir stórir laxar, 22 hæng-
ur og 20 punda hrygna, veidd-
ust í Laxá í Aðaldal í morgun, á 
fyrsta veiðidegi árinnar. Veiði-
maðurinn var Viðar Tómasson 
og veiddi hann á rauða Francis-
flugu. Báðum löxum var sleppt 
aftur. 

Nokkrir leigutakar eru að 
veiðinni í Laxá í Aðaldal en 
Róbert Brink, hjá Laxárfélaginu 
sem hefur haft meirihluta árinn-
ar á leigu síðastliðin sextíu ár, 
segir sumarið líta vel út og byrj-
unina lofa góðu. „Það er þokka-
lega bókað og um tíu manns að 
veiða á okkar svæði núna. það 
hefur verið mjög hlýtt og gott 
veður undanfarið en það hefur 
ekki staðið fyrir veiðinni.“ - jma

Góð byrjun á laxveiðisumri:

Laxá í Aðaldal 
opnaði í gær 

TVEIR STÓRIR Löxunum sem veiddust í 
gærmorgun var báðum sleppt aftur.

SPURNING DAGSINS

EGYPTALAND, AP Hópur austur-
rískra fornleifafræðinga við störf 
í Egyptalandi hefur náð góðum 
árangri með því að nota ratsjár-
myndatöku til að ákvarða stað-
setningu 3.500 ára gamallar höf-
uðborgar Egyptalands.

Á ljósmyndunum má sjá útlín-
ur gatna, húsa og trúarhofa sem 
faldar eru undir grænum ekrum 
og nútímabæjum á óshólmum 
Nílar. 

Talið er að svæðið geti verið 
hluti af Avaris, sumarhöfuðstað 
Hyksosa sem réðu Egyptalandi á 
árunum 1664 til 1569 fyrir Krist. 
  - hhs

Vísindamenn í Egyptalandi: 

Fornrar borgar 
leitað með ratsjá
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Steinunn Stefánsdóttir var höfundur 
leiðara Fréttablaðsins síðastliðinn 
laugardag en merking hans féll niður.

ÁRÉTTING

Meðalbiðtími eftir hjartaaðgerð er 
einn til tveir mánuðir, ekki fimm ár, 
eins og ranghermt var í fyrirsögn í 
laugardagsblaði Fréttablaðsins. 

Lónkot í Skagafirði var merkt á 
vitlausum stað inn á Íslandskort 
sem fylgdi grein í laugardagsblaðið 
Fréttablaðsins. Hið rétta er að Lónkot 
liggur miðja vegu milli Sauðárkróks 
og Siglufjarðar, 12 kílómetra norður af 
Hofsósi í Skagafirði.

LEIÐRÉTT

KREPPAN Seðlabankastjóri Írlands 
segir fátt sameiginlegt með 
orsökum kreppunnar á Íslandi 
og Írlandi. Í ítarlegri skýrslu um 
orsakir írsku kreppunnar, sem  
hann sendi frá sér fyrir fáein-
um vikum, segir hann hegðun 
íslensku bankanna hafa verið 
afar frábrugðna því sem tíðkað-
ist á Írlandi.

„Rannsóknarnefnd Alþingis 
greinir frá ótrúlega háum upp-
hæðum lána innanbúðarmanna 
í bönkunum til sjálfra sín; hjá 
Glitni, Kaupþingi og Landsbanka 
var mesta áhættan vegna lána 
aðaleigenda bankanna. Þótt lán 
til framkvæmdastjóra í einum 
írskum banka hafi vakið athygli, 
þá var það miklu minna í snið-
um,“  segir í skýrslunni. „Í reynd 
höfðu bankarnir sameiginlega 
fjármagnað alltof hátt hlutfall af 
eiginfé eigenda sinna,“ segir hann 
um íslensku bankana.

Í skýrslunni segir einnig að 
lán til fasteignakaupa hafi átt 
lítinn þátt í kreppunni á Íslandi. 
Íslenska bankakerfið hafi orðið 
fyrir litlum áhrifum af þeim 
markaðsvandræðum, sem banda-
rísku undirmálslánin leiddu af 
sér.

Fyrst og fremst hafi það verið 
heimatilbúin verðbóla sem lagði 
íslenska bankakerfið í rúst. 
Þannig hafi tvítugfaldur vöxtur 
þriggja stærstu íslensku bank-
anna á sjö árum verið miklu meiri 
en vöxtur þess banka á Írlandi 
sem hraðast óx, sem var Anglo 
Irish Bank.  

Gylfi Magnússon, efnahags- 

og viðskiptaráðherra, segist vel 
geta tekið undir niðurstöður írska 
seðlabankastjórans um hegðun 
íslensku bankanna.

„Þetta er einmitt eitt af því sem 
mest stingur í augu, hversu mikið 
bankarnir lánuðu beint og óbeint 
til eigenda sinna. Þetta var óhjá-
kvæmilega eitt af því sem mestu 
skipti um að þeir féllu og er auð-
vitað afar ámælisvert, þó ekki sé 
dýpra tekið í árinni. Þetta er líka 
eitt af því sem væntanlega verður 
kannað af þeim sem fara yfir það 
hvort lög hafa verið brotin með 
tilliti til refsingar.“

Gylfi segist reyndar hafa kynnt 

sér annað rit um írsku kreppuna, 
sem heitir Bankster og er eftir tvo 
írska blaðamenn.

„Sú lýsing sem þar var á írska 
fjármálakerfinu og írska undrinu 
fannst mér mjög keimlík því sem 
við erum að upplifa hér. Þeirra 
akkilesarhæll var hins vegar sá 
að þeir lánuðu svo mikið til alls 
konar byggingaframkvæmda og 
fasteignakaupa. Nú sitja þeir uppi 
með þvílík ógrynni af óseljanleg-
um fasteignum, að þótt við eigum 
við vandamál af því tagi að stríða 
er það langt frá því að vera sam-
bærilegt.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Ólík hegðun banka 
á Írlandi og Íslandi
Seðlabankastjóri Írlands ber saman orsakir bankakreppunnar á Íslandi og 
Írlandi. Hegðun eigenda bankanna hér á landi hafi þar mestu ráðið. Gylfi 
Magnússon ráðherra segist geta tekið undir það, en margt hafi þó verið líkt.

SVARTI SAUÐURINN Á ÍRLANDI Írski bankinn Anglo-Irish Bank tapaði 12,7 milljón 
evrum á síðasta ári, meira en nokkurt írskt fyrirtæki til þessa. NORDICPHOTOS/AFP

VEIÐI Nýr borgarstjóri Reykjavíkur, Jón 
Gnarr, vígði laxveiði sumarsins í Elliðaánum 
klukkan sjö í gærmorgun þegar hann renndi 
fyrir fyrsta laxinn. Fulltrúi Stangveiðifé-
lags Reykjavíkur aðstoðaði Jón við að landa 
sex punda hæng, sem beit á hjá borgarstjóra á 
innan við fimm mínútum. 

Jón hafði fyrir veiðina lýst því yfir, í opin-
berri dagbók sinni á Netinu, að hann væri sein-
heppinn veiðimaður og aðeins einu sinni farið 
í laxveiði áður. Veiðin gekk þó vonum framar 
og í gærdag lýsti Jón yfir ánægju með ferðina 
í sömu dagbók: „Gaman en soldið kalt. Kominn 
með kvöldmatinn.“ Óvenju mikið þykir hafa 
gengið af laxi í árnar í byrjun júní.
 - jma

Jón Gnarr, nýr borgarstjóri Reykjavíkur, opnaði fyrir laxveiði í Elliðaánum í gærmorgun: 

Landaði sex punda hæng eftir fimm mínútur

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  
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MILT VEÐUR      
Veður verður milt 
á landinu í dag.
Bjartast verður 
væntanlega á suð-
austurhorni lands-
ins og þar verður 
einnig hlýjast.  Á 
morgun má búast 
við dálítilli vætu 
víða en á miðviku-
dag birtir líklega til 
um landið vestan- 
og norðanvert. 

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

DÝRALÍF Leðurblaka kom með 
flutningaskipinu Helgafelli til 
Vestmannaeyja á föstudag. Leður-
blakan er nú geymd á Fiskasafn-
inu í Vestmannaeyjum.

„Fjölmargir hafa lagt leið sína 
hingað alla helgina til að skoða 
leðurblökuna,“ upplýsir Georg 
Skæringsson, verk- og tækni-
stjóri Fiskasafnsins. Georg segir 
að reynt verði að halda leðurblök-
unni á lífi eins lengi og hægt er. 

Inntur eftir því í hvaða ástandi 
leðurblakan sé segir Georg: „Ég 
veit það ekki. Hún sefur og sefur 
á daginn og er voðalega róleg. 
Hún lætur ekki mannfjöldann 
trufla sig.“ - mmf

Óvæntur gestur í Eyjum:

Leðurblaka 
með Helgafelli

LIFANDI LEÐURBLAKA Leðurblakan 
sefur róleg á daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

BRETLAND Howard Martin, bresk-
ur læknir, hefur játað að hafa 
bundið enda á líf 18 sjúklinga 
sinna, með of stórum morfín-
skammti. Sonur hans var í hópi 
hinna látnu.

Howard Martin var árið 2005 
sýknaður af því að hafa myrt 
þrjá sjúklinga sína en nýlega 
játaði hann í viðtali við breskt 
dagblað að hafa valdið dauða 
sjúklinga sinna og ber því við að 
hann hafi gert það af „kristilegri 
meðaumkun“. Þeir hafi þjáðst og 
hann iðrist einskis. Sjúklingarn-
ir voru að hans sögn dauðvona 
en breska læknaráðið, sem hefur 
fordæmt gerðir Martins, segir 
ekki sannað að sjúklingarnir 
hafi í öllum tilfellum liðið kvalir 
og í einu tilfelli hefði sjúklingur 
getað náð fullum bata. Ákæru-
valdið íhugar að taka upp málið 
að nýju gegn Martin. - jma

Batt enda á líf sjúklinga:

Gaf banvænan 
morfínskammt

MENNTUN Stærsta útskrift Háskól-
ans í Reykjavík hingað til fór 
fram á laugardag. Alls útskrif-
aðist 501 nemandi frá skólanum. 
Hópurinn samanstóð af 272 körl-
um og 229 konum.

Ari Kristinn Jónsson, rektor 
Háskólans í Reykjavík, gerði 
niðurskurð til háskóla lands-
ins meðal annars að umtalsefni 
í ræðu sinni til útskriftarnema. 
Hann sagði að háskólamenntun 
og nýsköpun væru þeir þættir 
sem helst stuðluðu að verðmæta-
sköpun og hagvexti. Með því að 
draga úr framboði háskólamennt-
unar væri verið að hægja á við-
reisn efnahagslífsins. - mmf

Útskrifað frá HR:

Stærsta útskrift 
Háskólans í 
Reykjavík

GÓÐ BYRJUN Jón Gnarr landaði 
tveimur löxum, sex punda hæng 
og fjögurra punda hrygnu, í Elliða-
ánum í gærmorgun.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,0577
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Hýsum „gersemar heimsins“
Látum verkin tala – eflum Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur hefur sett sér það metnaðarfulla 
markmið að stórefla starfsemi sína með því að setja á laggirnar 
alþjóðlega tungumálamiðstöð þar sem leikir og lærðir geta fræðst á 
lifandi og skapandi hátt um erlend tungumál og skyggnst inn í ólíka 
menningarheima. Til að skapa þessu tímamótaverkefni viðeigandi 
ramma er í undirbúningi að reisa hús fyrir alla starfsemi stofnun-
arinnar, m.a. rannsóknir og kennslu í erlendum tungumálum. Vigdísi 
Finnbogadóttur er þetta verkefni afar hugleikið og hún hefur sjálf lagt 
mikið af mörkum við undirbúning þess.

Vigdís hefur ætíð talað einarðlega fyrir mikilvægi tungumálakunnáttu 
og menningarþekkingar. Við viljum taka undir orð hennar um leið og 
við heiðrum mikilvægt framlag hennar til tungumála.

Í tilefni af stórafmæli Vigdísar og því að 30 ár eru liðin frá sögulegu 
forsetakjöri hennar hafa margir orðið til að leggja byggingar verkefninu 
lið og er vonast til að takast megi að fullfjármagna það á þessu 
afmælisári. Fram til 29. júní stendur yfir þjóðarátak, þar sem öllum  
– einstaklingum, fyrirtækjum og samtökum – gefst tækifæri til að  
leggja sitt af mörkum.

Sýnum hug okkar í verki 
Göngum til liðs við Vigdísi svo þetta metnaðarfulla verkefni megi 
verða að veruleika.

Styrktarsímanúmer:

903 1030      1.000 kr.
903 3030      3.000 kr. 
903 5030      5.000 kr.

Hægt er að greiða með greiðslukorti á vigdis.hi.is eða leggja 
inn á reikningsnúmer byggingarsjóðs: 0137-26-000476, 
kt. 600169-2039. Tilgreina þarf í skýringu: 137567.

Nánari upplýsingar um verkefnið og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
eru á www.vigdis.hi.is 

Tungumál heimsins eru    gersemar.

Vigdís Finnbogadóttir

Þekking á  erlendum tungumálum  er fámennri 

þjóð með eigin tungu og menningu bráð nauðsyn.

Hún er lykill að auknum skilningi og víðari sýn á 

heiminn í veröld þar sem allt og allir koma okkur við í síauknum mæli.

Tungumál heimsins þarf að skilja svo samskipti 
           geti farið farsællega fram.

Bandalag háskólamanna – Bandalag íslenskra listamanna – Barnaheill – Blindrafélagið – Exedera – Ferðamálastofa – Félag heyrnarlausra 
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga – Félag kvenna í atvinnurekstri – Félag leiðsögumanna – Edda öndvegissetur – Kennarasamband Íslands
Krabbameinsfélag Íslands – Kvenfélagasamband Íslands – Kvenréttindafélag Íslands – Landvernd ríkisins – Leikfélag Reykjavíkur – Móðurmál 

Rótarý á Íslandi – Samhjálp kvenna – Samtök atvinnulífsins – Samtök kvenna af erlendum uppruna –  Skógræktarfélag Íslands
Skotturnar, kvennafrí – STÍL, samtök tungumálakennara – Útflutningsráð Íslands – Verkfræðingafélag Íslands – Yrkja – Zontasamband Íslands.

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
í erlendum tungumálum
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Eigum hágæða parket
frá Parador á lager

Bjóðum �ölbrey� úrval af parketi frá Parador. Einfalt 

smellukerfi, auðvelt að leggja. Komdu í heimsókn 

í Ármúla 32 eða hafðu samband í síma 568 1888. 

Við hjálpum þér að finna ré�a gólfefnið.

Á rmú l a  32  ·  10 8  Reyk j a v í k  ·  S ím i  5 6 8  18 8 8  ·  Fax  5 6 8  18 6 6  ·  www .pog . i s

Parador
Eik þriggja stafa parket
Verð 4.988 kr. m2

Parador
Eik plankaparket
Verð 9.990 kr. m2
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Deilir þú þeirri skoðun forsæt-
isráðherra að full ástæða sé til 
bjartsýni af hálfu Íslendinga?
Já  45,6%
Nei  54,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu fylgst með sjónvarpsút-
sendingum frá heimsmeistara-
keppninni í fótbolta?

Segðu skoðun þína á visir.is

SLYS Franski kafarinn, sem lést í 
gjánni Silfru á Þingvöllum á laug-
ardag, missti að öllum líkindum 
köfunarbúnaðinn í átökum við að 
bjarga unnustu sinni sem föst var 
í helli í gjánni. 

Þetta er mat Tobias Klose, sem 
rekur fyrirtækið Dive.is, en hann 
tók þátt í björgunaraðgerðunum.

Tobias talaði við unnustu 
mannsins, sem einnig er frönsk, 
þegar hún var komin upp úr 
gjánni. Hún sagðist hugsanlega 
hafa í óðagotinu sparkað í mann-
inn sinn, sem var beint fyrir 
neðan hana í hellinum. 

„Líklega hefur hún sparkað út 
úr honum munnstykkinu og hann 
ekki komið því upp í sig aftur. 
Það var lélegt skyggni og hann 
gat ekki andað, svo hann hefur 
líklegast drukknað þarna, á ekki 
meira en um þriggja metra dýpi, 
og svo sokkið.“

Fólkið var á leið út úr helli 
ofan í gjánni þegar gervilunga 
sem konan hafði hangandi á sér 
klemmdist á milli tveggja steina. 
Leiðsögumaðurinn reyndi að losa 
hana, en þegar það gekk ekki fór 
hann upp og kallaði eftir hjálp.

Hann sneri aftur og náði að losa 
konuna, en þegar hún synti upp á 
yfirborðið var manninn hennar 
hvergi að sjá. Leiðsögumaðurinn 
fann manninn svo meðvitundar-
lausan á rúmlega þrjátíu metra 
dýpi. Þá hafði lunga hans og önd-
unargríma losnað.

Silfra er mjög vinsæl til sport-
köfunar, en þar kafa tugir manns 
á hverjum degi og fjöldi fyrir-
tækja býður ferðir þangað. Tobias 
segir Silfru ekki hættulegan stað 
til köfunar. Hins vegar séu þar 
hellar sem vanir leiðsögumenn í 
Silfru forðast, þar á meðal sá hell-
ir sem kafararnir festust í. 

Öryggismálum í sportköfun 
er mjög ábótavant hér á landi, 
að mati Jónínu Ólafsdóttur land-
fræðings, sem skrifaði lokarit-
gerð sína um málið. Í viðtali við 
Vísi.is í gær sagði hún hvorki 

upplýsingaskilti né varasúrefni 
að finna við Silfru, þrátt fyrir 
alla umferðina um svæðið. Þá 
sé eftirliti með fyrirtækjum 
sem bjóða upp á sportköfun hér 
á landi ábótavant og reglugerðir 
úreldar. 

Rannsóknardeild lögreglunnar 
í Árnessýslu rannsakar nú slysið 
og hefur köfunarbúnað manns-
ins til skoðunar. Hjá henni var 
engar frekari upplýsingar um 
gang rannsóknarinnar að fá í 
gærkvöldi, aðrar en þær að rann-
sókninni miðaði vel. 

  holmfridur@frettabladid.is

Drukknaði við að 
bjarga unnustunni
Franskur ferðamaður á þrítugsaldri lést í gjánni Silfru á Þingvöllum á laugar-
daginn. Svo virðist sem hann hafi misst út úr sér munnstykki á köfunarbúnaði 
í átökum við að losa unnustu sína, sem sat föst milli tveggja steina.

Á SLYSSTAÐ VIÐ ÞINGVALLAVATN Rannsóknardeild lögreglunnar í Árnessýslu rann-
sakar nú meðal annars hvort köfunarbúnaður mannsins sem lést í Silfru á laugardag 
hafi verið í lagi.  MYND/FRIÐRIK ÞÓR HALLDÓRSSON

HEILBRIGÐISMÁL Álfheiður Inga-
dóttir heilbrigðisráðherra segir 
óþarfi að gera of mikið úr lækna-
skorti hér á landi, þótt nokkuð sé 
um að læknar snúi ekki heim úr 
námi vegna kreppunnar.

Hún segir Ísland búa svo vel að 
hér á landi séu fyrir fleiri lækn-
ar en víðasta hvar í nágrannalönd-
unum. Á undanförnum árum hafi 
hins vegar verið erfitt að manna 
stöður, sérstaklega í heilsugæsl-
unni, bæði í Reykjavík og nágrenni 
en aðallega þó úti á landi. Einnig 
hafi verið erfitt að finna mann-
skap í sérgreinar þar sem fyrir 

eru aðeins einn eða tveir sérfræð-
ingar í greininni.

„Þetta var svona líka fyrir 
kreppu, og því miður hefur ekki 
orðið nein breyting á því til hins 
betra. Stéttir sem hafa möguleika 
á að vinna erlendis og bæta við sig 
í námi notfæra sér það tækifæri 
auðvitað í kreppunni. Fólk er að 
bíða af sér kreppuna, en ég vona 
að þessi hópur komi svo galvask-
ur heim þegar fer að rofa til. Ég 
hef ekki heyrt neitt annað en að 
svo verði.“

„Ég er nú ekki viss um að þetta 
sé svona einfalt,“ segir Birna Jóns-

dóttir, formaður Læknafélags 
Íslands, en í grein í Læknablaðinu 
gagnrýnir hún Álfheiði fyrir að 
gera lítið úr þessum vanda. 

Hún segir eðlilegt að fólk sé 
fimm til sjö ár úti í sérnámi, en 
reynslan sýni að þegar fólk dvelst 
þar meira en tíu ár minnki mjög 
líkur á því að fólk snúi nokkurn 
tímann heim aftur.

Þegar Birna er spurð hvað sé 
til ráða, segist hún þó ekki öfunda 
stjórnvöld: „Við liggjum bara á 
bæn um það að það verði hagvöxt-
ur í lok árs. Ég sé ekki neitt annað 
sem snýr þessari þróun við.“ - gb

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra telur óþarfi að gera mikið úr læknaskorti hér á landi:

Fólk bíður af sér kreppuna í útlöndum

ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR Birna Jónsdótt-
ir, formaður Læknafélags Íslands, hefur 
gagnrýnt heilbrigðisráðherra fyrir að gera 
of lítið úr vandanum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STYRKIR Góðgerðasjóður Auðar 
Capital, AlheimsAuður, veitti 
þremur verkefnum styrk á laug-
ardag. Styrkjum var úthlutað 
í annað sinn en það er gert 19. 
júní ár hvert.

Þau verkefni sem hlutu styrk 
voru ABC barnahjálp, Alnæmis-
börn og Stofnun Vigdísar Finn-
bogadóttur í erlendum tungu-
málum.

AlheimsAuður er góðgerða-
sjóður sem er ætlaður til að 
hvetja konur til athafna og 
frumkvæðis, einkum í þróunar-
löndunum. Auður Capital leggur 
eitt prósent af hagnaði sínum á 
hverju ári í sjóðinn og gefst við-
skiptavinum Auðar einnig kost-
ur á að gera það.

 - mmf

Styrkir AlheimsAuðar:

Þrjú verkefni 
hlutu styrki 
Auðar Capital

BRASILÍA Um 20 manns hafa látist í 
flóðum í norðausturhluta Brasilíu 
og 50 þúsund manns flúið heim-
ili sín. Nokkrar borgir eru án raf-
magns og samgöngur liggja niðri 
víðast hvar en ástandið er verst í 
Rio de Janeiro-héraði.

110 manns létust í maí í héraðinu 
eftir flóð og aurskriður og í apríl í 
fyrra urðu mikil flóð sem hröktu 
hundruð þúsundir á flótta og urðu 
rúmlega fjörtíu að bana. Flóðin þá 
voru voru þau verstu í Brasilíu svo 
áratugum skiptir. - jma   

Flóð í Norðaustur-Brasilíu:

20 manns látnir

ENDURTEKIN FLÓÐ Margir hafa látist í 
flóðum í Brasilíu síðastliðið rúma árið.

SVÍÞJÓÐ, AP Viktoría Svíaprinsessa 
gekk að eiga fyrrverandi einka-
þjálfara sinn, Daniel Westling, við 
hátíðlega athöfn í Dómkirkju Stokk-
hólms á laugardaginn.

Fjölmargir Svíar fylgdust spennt-
ir með fréttaflutningi af athöfn-
inni, þrátt fyrir að stuðningur Svía 
við konungsfjölskylduna hafi dvín-
að mjög.

Samkvæmt nýjustu skoðanakönn-
unum styður innan við helmingur 
Svía konungsfjölskylduna, en fjórð-
ungur telur konungsfyrirkomulagið 
slæmt fyrir landið. - gb

Svíar fylgdust með konunglegu brúðkaupi á laugardag þrátt fyrir skiptar skoðanir:

Stuðningurinn dvínar hratt  

NÝGIFT Viktoría krónprinsessa ásamt 
sínum heittelskaða Daniel Westling 

strax að brúðkaupi loknu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Það var lélegt skyggni 
og hann gat ekki and-

að, svo hann hefur líklegast 
drukknað þarna.

TOBIAS KLOSE 
EIGANDI DIVE.IS 

KJÖRKASSINN



Beint flug allt að 160 sinnum í viku til 27 áfangastaða.
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+ Bókaðu flug á www.icelandair.is 

Eitt af því sem fullkomnar ferðalagið er að 
borða góðan mat. Og jafnvel þótt maturinn 
sé ekki góður þá er framandi málsverður 
á ókunnum stað hluti af lífsreynslunni 
sem maður öðlast á ferðalagi. 

Og þegar heim er komið hefur heimurinn 
stækkað og er kannski aðeins skemmtilegri.
En það er sama hvert við ferðumst, hversu 
langt, hvenær við komum til baka:

VIÐ ERUM FRÁ ÍSLANDI

TIL DÆMIS AÐ MATURINN HENNAR MÖMMU 
ER EKKI ALLTAF BESTUR.

ÞEGAR VIÐ FERÐUMST 
LÆRUM VIÐ SVO MARGT 
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„Ef höfuðstóll láns hefur verið skilgreindur í íslenskum krónum og það hefur 
verið greitt út til lántakandans í íslenskum krónum og hann greitt til baka 

í íslenskum krónum þá held ég að þessir dómar hafi 
fordæmisgildi gagnvart öllum slíkum lánum, alveg sama 
hvers kyns þau eru,“ segir Aðalsteinn Egill Jónasson, 
hæstaréttarlögmaður og dósent við lagadeild Háskólans 
í Reykjavík, um fordæmisgildi hæstaréttardómanna 
tveggja um gengistryggingu lána sem féllu um miðja 
síðustu viku.

Aðalsteinn segir þó að skoða verði hvern og 
einn samning. „Í sumum samningum, sérstaklega í 
fyrirtækjasamningunum, var notast við annars konar 
orðalag. Lánið var ekki skilgreint beint í krónum heldur 
var til dæmis sagt „að jafnvirði“ og lánið greitt út í 
erlendum gjaldmiðli. Það er óleyst. Að mínu mati hafa 

dómarnir ekki fordæmisgildi gagnvart slíkum lánssamningum.“
Að sögn Aðalsteins mun ekki þurfa að fara með hvert einasta mál fyrir 

dómstóla en að reyna muni á um það bil tvær til þrjár tegundir samninga í 
viðbót. „Þá held ég að línan verði nokkurn veginn komin. Það fer ekki hver 
einasti lántaki með sín mál fyrir dómstóla. Það er alveg klárt í mínum huga.“

Kanilsnúðar
Íslenskur gæðabakstur - Tilbúinn í ofninn

FRYSTIV
ARA

Apótekið Hólagarði, Apótekið Spöng, 
Apótekið í Hagkaupshúsinu Skeifunni 
og á Akureyri

Lóritín
10 stk. 

389 kr.
30 stk. 

985 kr.

MENNTAMÁL Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur 
hyggst efla starfsemi sína með því að koma 
á fót alþjóðlegri tungumálamiðstöð. Ætlun-
in er að austan við Háskólabíó rísi þrjú þús-
und fermetra hús sem muni hýsa áðurnefnda 
miðstöð, auk Vigdísarstofu, fyrirlestrasal og 
aðstöðu og heimasvæði fyrir alla kennslu og 
rannsóknir í þeim erlendu tungumálum sem 
kennd eru við Háskóla Íslands auk færeysku, 
grænlensku og samísku.

Markmiðið með tungumálamiðstöðinni 
er að vekja fólk til vitundar um mikilvægi 
tungumála sem og að heiðra framlag Vig-
dísar til tungumála. Í miðstöðinni á að vera 
fræðslu- og upplifunarsetur sem verður 
opið almenningi sem vill fræðast um erlend 

tungumál og ólíka menningarheima. 
Til að þessi áform geti orðið að veruleika 

hefur fjársöfnunarátaki verið hleypt af stokk-
unum sem ber yfirskriftina Látum verkin 
tala, þar sem einstaklingar, fyrirtæki og sam-
tök geta styrkt verkefnið með því að hringja 
inn í sérstök styrktarsímanúmer eða með 
framlögum inn á bankareikning, 0137-26-
000476, kennitala 600169-2039. Tilgreina þarf 
verkefnisnúmerið: 137567. Átakið stendur til 
29. júní en vonast er til að það takist að full-
fjármagna verkefnið á árinu. 

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur safnar fyrir alþjóðlega tungumálamiðstöð:

Þrjú þúsund fermetra bygging áformuð

ÞRJÁTÍU ÁRA KOSNINGAAFMÆLI Söfnunarátakið stend-
ur til 29. júní, en þá verða 30 ár liðin frá því að Vigdís 

Finnbogadóttir var kjörin forseti lýðveldisins.  

FJÁRMÁL „Ef fjármálafyrirtækin 
bera fyrir sig þessar röksemd-
ir munu þau mögulega láta reyna 
á þær fyrir dómstólum og fá úr 
því skorið hvernig samningur-
inn eigi að vera,“ segir Ólafur 
Rúnar Ólafsson, héraðsdómslög-
maður hjá Pacta lögmönnum. Lög-
fræðingar eru ekki sammála um 
túlkun dóms Hæstaréttar varð-
andi ákvörðun vaxtakjara á þeim 
lánum sem voru gengistryggð og 
dæmd ólögmæt um miðja síðustu 
viku. Tvö sjónarmið hafa komið 
fram varðandi vaxtaákvörðunina, 
annars vegar að miðað verði við 
vextina sem þegar eru skilgreind-
ir í samningnum og er það skoð-
un Ólafs Rúnars og hins vegar að 
lánin verði leiðrétt eftir lögum nr. 
38/2001 um vexti og verðtrygg-
ingu þannig að vextirnir verði 
ákveðnir samkvæmt 4. grein lag-
anna og miða beri við vaxtatöflu 
Seðlabankans um lægstu óverð-
tryggðu vexti.

„Ég sé þetta þannig að í 18. gr. 
vaxtalaga er ákvæði um hvern-
ig þetta virkar afturvirkt,“ segir 
Aðalsteinn Egill Jónasson, hæsta-
réttarlögmaður og dósent við laga-
deild Háskólans í Reykjavík. „Að 
mínu mati eru brostnar forsend-
ur fyrir samningsvöxtunum við 
ógildingu gengistryggingarinnar. 
Ef samningur um vexti og annað 
endurgjald, og verðtrygging er til 
dæmis annað endurgjald, er ógild-
ur þá eigi uppgjör milli skuldara 
og kröfuhafa varðandi endur-
greiðslu að miða við 4. gr. laganna. 
Þar er vísað í þessa Seðlabanka-
vexti sem eru birtir samkvæmt 
10. gr. vaxtalaga.“

Aðalsteinn segir að löggjöfin sé 
skýr á þessu sviði og að ákvæði 18. 
gr. vaxtalaga sé ætlað að koma í 
veg fyrir að skuldarinn hagn-
ist. „Skuldarinn á bara að greiða 
þá lágmarksvexti sem miðað er 

Gæti þurft að stefna 
viðskiptavinunum
Óvissa ríkir um vexti á gengistryggðu lánunum sem dæmd voru ólögmæt um 
miðja síðustu viku. Tvö sjónarmið hafa verið sett fram um það álitamál, annað 
er sagt byggja á niðurstöðu dómsins en hitt á lögum um vexti og verðtryggingu. 

AÐALSTEINN EGILL 
JÓNASSON

Skoða verður hvern samning fyrir sig

BÍLAR Á HAFNARBAKKANUM Tekist er á um hvort vextir af gengistryggðum bíla-
lánum eigi að vera óbreyttir eða miða við vaxtatöflu Seðlabankans.  

1. Hvenær er stefnt að því að 
hefja siglingar frá Landeyja-
höfn?

2. Hver var yfirskrift alþjóða-
dags flóttamanna sem haldinn 
var í gær?

3. Hvað heitir prjónalistahátíð-
in sem stendur yfir í Norræna 
húsinu?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

KOSNINGAR Endurtaka þarf sveitar-
stjórnarkosningar í Reykhólahreppi 
þar sem nefnd, skipuð af sýslu-
manninum á Patreksfirði, hefur 

úrskurðað kosn-
ingarnar ógildar. 
Samkvæmt nið-
urstöðu nefnd-
arinnar lét kjör-
stjórn hjá líða að 
kynna komandi 
sveitarstjórnar-
kosningar og fyr-
irkomulag þeirra 
fyrir íbúum eyja 
á Breiðafirði. 

Íbúi í Flatey kærði framkvæmd 
kosninganna en þar eru sjö kjós-

endur með lögheimili. Í kosningun-
um greiddu 129 manns atkvæði, eða 
62%, og athygli vakti að ekki kom 
neitt utankjörfundaratkvæði upp úr 
kössunum.

„Ég man ekki í fljótheitum eftir 
því að viðlíka hafi gerst áður, að 

minnsta kosti ekki af sams konar 
tilefni. Eftir því sem ég fæ best séð 
er þetta ein birtingarmyndin af því 
sem getur gerst þegar sveitarfélög 
eru sameinuð og afskekktur partur 
af sveitarfélaginu gleymist,“ segir 
Grétar Þór Eyþórsson, stjórnmála-
fræðingur. „Þó eru til dæmi um 
atvik sem eru minni háttar en þessi, 
eins og þegar sveitarfélagið Árborg 
varð til og það gleymdist að kveikja 
á jólatrénu á Stokkseyri. Þetta segir 
manni að þegar svona sameiningar 
eru verður fólk í stjórnsýslu sveit-
arfélagsins að vanda sig þar sem 
eftir nægu er að muna.“ Fráfarandi 
hreppsnefnd mun starfa uns nýjar 
kosningar hafa farið fram.   - jma

Kosningar til hreppsnefndar í Reykhólahreppi úrskurðaðar ógildar:

Íbúi Flateyjar kærði kosningarnar

við samkvæmt vaxtalögunum.“ 
Þessu er Ólafur Rúnar ekki sam-
mála. „Flestar reglur sem heimila 
breytingar á samningum miða að 
því að verja fólk gegn ósanngjörn-
um einhliða samningsskilmálum,“ 
segir Ólafur Rúnar og bætir við 
að samningurinn sé ekki ógild-
ur í heild. „Það er ákvæðið um 

gengistrygginguna sem er ógilt. 
Ég tel að samningurinn sé í gildi 
að öðru leyti. Dómurinn kveður 
ekki á um neitt annað. Dómurinn 
hljóðar ekki upp á að það eigi að 
breyta samningnum,“ segir Ólaf-
ur Rúnar en engin varakrafa var 
gerð þar að lútandi í málinu.

martaf@frettabladid.is

GRÉTAR ÞÓR 
EYÞÓRSSON

Eftir því sem ég fæ 
best séð er þetta ein 

birtingarmyndin af því sem 
getur gerst þegar sveitarfélög 
eru sameinuð

GRÉTAR ÞÓR EYÞÓRSSON 
STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

VEISTU SVARIÐ?
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ERGOMOTION 100
með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x80x203)

Verð 503.698 kr.

NÚ 402.958 kr.
= 20% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION
ERGOSPORT

með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x97x203)

Verð 396.000 kr.

NÚ 316.800 kr.
= 20% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION 400
með þrýstijöfnunar-

dýnum (2x80x203)

Verð 676.432 kr.

NÚ 541.146 kr.
= 20% AFSLÁTTUR

ERGOMOTION 400 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi botninn 

sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að nýta 
ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru 2 mótorar. 
Einn fyrir höfuðgafl og annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo ekkert 
ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 400 línan er með öflugu nuddi, þremur mismunandi 
hraðastillingum og tímarofa.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Þráðlaus fjarstýring með útvarpssendi svo ekki þarf að beina 
fjarstýringunni á móttakara.

• Rúmið fært niður í flata stöðu með einum takka.

• Þyngdarleysistakkinn (Zero G) færir rúmið í þyngdarleysis-
stöðuna. Njóttu þægindanna og upplifðu þyngdarleysistilfin-
ninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar pressu á 
mjóbak og axlir.

ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti 

stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo 
hægt er að nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum 
eru 2 mótorar. Einn fyrir höfuðgafl og 
annar fyrir fótgafl.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða 
næloni svo ekkert ískur og óþarfi að 
smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind
 undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

ERGOMOTION ERGOSPORT
• Ergomotion er einn öflugasti og sterkasti stillanlegi 

botninn sem er fáanlegur í dag.

• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt er að 
nýta ljósið á náttborðinu.

• Lyftigetan er gífurleg.

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni svo 
ekkert ískur og óþarfi að smyrja.

• Hljóðlátt og öflugt.

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

• Einföld og þægileg fjarstýring.

• Ein besta þrýstijöfnunardýna sem er fáanleg er í 
dag fylgir botninum.

ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI STÆRÐIR AF ERGOMOTION HEILSURÚMUM OG FLEIRI TEGUNDIR AF HEILSUDÝNUM FYRIR ÞAU.

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

FJÖLSTILLANLEGU HEILSURÚMIN FRÁ ERGOMOTION KOMIN AFTUR.

NÚ Á 20% AFSLÆTTI!
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King Koil hefur framleitt hágæða heilsurúm
í Bandaríkjunum í 111 ár. King Koil hefur verið 
gríðarlegum fjármunum og tíma í þróun og
prófanir. Á þessum tíma hefur King Koil náð

miklum og góðum árángri sem endurspeglast
í viðurkenningum sem fyrirtækinu hafa verið

veitt í gegnum árin. í dag er King Koil einu
heilsurúmin sem eru bæði með vottun frá

FCER (Alþjóðasamband Kiropraktora)
og Good Housekeeping

(Stærstu neitandasamtök í Bandaríkjunum).

HÁGÆÐA AMERÍSK
HEILSURÚM Í 112 ÁR
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Bandaríski heimspekingurinn Daniel C. Dennet heldur fyrirlestur í Háskólanum í 
Reykjavík, mánudaginn 21. júní kl. 16:00, sem ber yfirskriftina, “A human mind 
as an Upside-down brain“. 

Dennett er með þekktari fyrirlesurum samtímans og mikilvirkur 

fræðimaður á sviði heimspeki hugans, vísindaheimspeki og

hugrænna vísinda (e. philosophy of mind, philosophy of science, 

cognitive science). Dennett hefur einnig fjallað mikið um 

þróunarkenningu og trúmál.

Fyrirlesturinn verður haldinn húsnæði Háskólans í Reykjavík í Nauthólsvík, Bellatrix (stofu M1.01).

ALLIR VELKOMNIR!

www.hr.is

A HUMAN MIND 
AS AN UPSIDE-DOWN BRAIN

SVEITARSTJÓRNIR Fjárhaldsstjórn 
Álftaness hefur gert nýja fjárhags-
áætlun fyrir sveitarfélagið þar sem 
gengið er út frá verulega auknum 
sparnaði á næstu árum frá því sem 
sveitarfélagið sjálft og endurskoð-
unarskrifstofan KPMG gerðu ráð 
fyrir í janúar.

Drög að greinargerð með nýju 
áætluninni voru lögð fram í bæj-
arstjórn Álftaness á síðasta fundi 
fyrir kosningar. „Þegar rekstur 
Sveitarfélagsins Álftaness er skoð-
aður er einkum tvennt sem sker sig 
úr í samanburði við önnur sveit-
arfélög á höfuðborgarsvæðinu. 
Annars vegar mjög mikill launa-
kostnaður sveitarfélagsins, sem 
hefur farið vaxandi milli ára, og 
hins vegar mikill rekstrarkostn-
aður grunn- og leikskóla,“ segir í 
drögunum.

Fjárhaldsstjórnin segir að á árinu 
2008 hafi launakostnaður sem hlut-
fall af tekjum verið 65,5 prósent á 
Álftanesi. Sama hlutfall hafi verið 
49,3 prósent hjá öðrum sveitarfélög-
um á höfuðborgarsvæðinu á þess-
um tíma. Hlutfallið náði hámarki 
á Álftanesi árið 2009 þegar það fór 
upp í 72,2 prósent. Í nýrri áætlun 
fjárhaldsstjórnarinnar á hlutfall 
launakostnaðar af tekjum að verða 
komið niður í 52,7 prósent á árinu 
2012. Það er sama hlutfall og var 
árið 2004.

Fjárhaldsstjórnin segir að nokk-
uð hafi verið um launagreiðslur 
umfram kjarasamninga á Álfta-

nesi. Sérstaklega eru nefnd dæmi 
um óvanalega miklar greiðslur 
fyrir yfirvinnu á leiksskólum og 
tvöfalt hærri greiðslur fyrir ræst-
ingu leikskólanna en ný uppmæling 
segi til um.

Um háan rekstrarkostnað skól-
anna á Álftanesi segir að sem hlut-
fall af skatttekjum hafi hann verið 
60,5 prósent á Álftanesi miðað við 
43,5 prósent í nágrannasveitar-
félögunum.

Framtíðarskuldbindingar Álfta-
ness við Eignarhaldsfélagið Fast-
eign, Búmenn hsf. og Ris ehf. eru 
virtar á 4.066 milljónir króna. 10 
prósent álag á útsvar og 0,4 prósent 
fasteignaskattur þurfi að vera í gildi 
fram yfir árið 2015 eigi Álftanesi 
að takast að mynda einhvern afgang 
til að standa undir leigugreiðslum 
sveitarfélagsins. Auk þess verði að 
hagræða meira í rekstrinum. Það 
sé mat fjárhaldsstjórnarinnar að 
hægt sé að ná fram þeim rekstr-
arbata án þess að skerða frekar 
þjónustu en þegar hafi verið gert í 
sveitarfélaginu. gar@frettabladid.is

Hafa greitt of 
mikið í laun 
og rekstur
Fjárhaldsstjórn Álftaness boðar aukinn sparnað í 
rekstri. Mikill launakostnaður og hár rekstrarkostn-
aður skóla á síðustu árum sker sig úr í samanburði 
við nágrannasveitarfélögin.

ÁLFTANES Fjármálin eru í flækju og spara þarf meira en hægt er að gera án þess að 
skerða þjónustu frekar en orðið er, segir fjárhaldsstjórnin sem skipuð var til handa 
Sveitar félaginu Álftanesi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMGÖNGUR Svartfoss, skip Eimskips í Nor-
egi, siglir vikulega til  Petsjenga-flóa á Kóla-
skaga. Svæðið hefur þar til fyrir skömmu 
verið lokað öðrum en Rússlandsher og lýtur 
stjórn hans, að því er BarentsObserver.com 
greinir frá. 

Petsjenga er um 20 kílómetra austur af 
landamærum Noregs og Rússlands, en Svart-
foss hefur sinnt strandsiglingum upp með 
strönd Noregs og starfar innan ramma áætl-
unar Evrópusambandsins að nafni Nort-
hern Maritime Corridor (NMC) verkefnið 
og er ætlað að auðvelda siglingar milli Evr-
ópu og hafna í Norðvestur Rússlandi. Skipið 
hefur farið þrjár ferðir til Petsjenga og 

hefur viðkomu þar í vikulegum siglingum til 
Múrmansk. 

Haft er eftir Trond Lorentzen, talsmanni 
Eimskips í Noregi, að norðurhluti og þá sér 
í lagi norðvesturhluti Rússlands sé vaxtar-
svæði í siglingum. 

„Fyrir tveimur árum stefndum við á að 
koma við í Múrmansk þriðju hverja viku. 
Núna komum við þangað vikulega og erum til 
þessa eina vestræna skipafélagið sem hefur 
þar reglulega viðkomu,“ er eftir Trond haft á 
BarentsObserver.com. Hann furðar sig á að 
önnur skipafélög hafi ekki stokkið á tækifær-
ið að komast í tengsl við Rússlandsmarkað í 
gegn um Múrmansk. - óká

SVARTFOSS Eimskip í Noregi fékk systurskipin Svartfoss 
og Storfoss afhent ný árið 2006.

Svartfoss siglir á umráðasvæði rússneska hersins á Kólaskaga:

Sigla vikulega til Petsjenga á Kólaskaga

MENNTUN Sumarið verður nýtt í 
að stofna net sem verður nokk-
urs konar yfirhattur yfir alla fjóra 
opinberu háskólana. Hugmyndir 
um sameiningu Háskóla Íslands og 
Háskólans í Reykjavík náðu ekki 
fram að ganga. Þess í stað verður 
samstarf allra skólanna stóraukið.

Katrín Jakobsdóttir menntamála-
ráðherra segir að stofnað verði 
net, líkt og þekkist í Skotlandi og 
í Bandaríkjunum, og háskólarn-
ir muni starfa saman. Af því verði 
samlegðaráhrif. Spurð hvort þetta 
sé fyrsta skrefið í átt til sameining-
ar segir hún að það sé hugsanlegt.

„Þarna verður til öflugra net í 
anda samstarfs sem hugsanlega 
leiðir til sameiningar. Markmiðið er 
þó að það verði öflugt starf á öllum 
fjórum stöðunum.“

Tillögurnar hafa verið kynntar  
í ríkisstjórn en svo þær geti orðið 
að veruleika þarf lagabreytingar. 

Mismunandi lög gilda um skólana, 
þannig fellur Háskólinn á Hólum 
undir búnaðarlög en hinir undir lög 
um háskóla. Auk Hólaskóla nær þetta 
til HÍ, HA og Landbúnaðarháskólans 
á Hvanneyri. Katrín segir að með 
þessa sé hægt að samhæfa kennslu 
og nýtingu á stofnþjónustu. Með 
tillögunum er verið að fylgja ráðgjöf 
erlendra sérfræðinga. - kóp

Stefnt að stórauknu samstarfi háskólanna:

Fyrsta skref sameiningar

MENNTAMÁLARÁÐHERRA Katrín Jakobs-
dóttir segir aukið samstarf opinberu 
háskólanna geta leitt til sameiningar í 
framtíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ALÞINGI Alþingi samþykkti sam-
hljóða tillögu upplýsingavefsins 
Wikileaks um að búa til alþjóð-
legt „fjölmiðlafríríki“ á Íslandi 
í liðinni viku. 

Fimmtíu þingmenn greiddu 
atkvæði með tillögunni og var 
hún samþykkt vegna afgerandi 
lagalegrar sérstöðu Íslands 
varðandi tjáningar- og upplýs-
ingafrelsi. 

Meginástæða tillögunnar var 
birting RÚV í ágúst 2009 á lána-
bók Kaupþings, sem uppruna-
lega var lekið í Wikileaks. 

Í tillögunni var lagt til að 
Alþingi fæli ríkisstjórninni að 
leita leiða til að styrkja tján-
ingar- og málfrelsi, miðlun og 
útgáfufrelsi.

  - sv

Lagaleg sérstaða Íslands: 

50 þingmenn 
samþykktu fjöl-
miðlafríríki 

Rekstrar-
kostnaður 
skólanna 
á Álftanesi 

var 60,5 prósent af skatttekj-
um miðað við 43,5 prósent í 
nágrannasveitarfélögunum. 

60,5%

ANNAR MEÐ BYSSU, HINN MYNDAVÉL 
Tveir Ísraelar, annar hermaður en 
hinn ljósmyndari, fylgjast með hópi 
mótmælenda í bænum Nabi Saleh, 
skammt frá Nablus á Vesturbakkanum.

NORDICPHOTOS/AFP
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Landslög – lögfræðistofa og LM lögmenn hafa sameinað krafta sína undir 
merkjum Landslaga. Með sameiningunni aukum við faglegan styrk stofunnar 
og möguleika á að takast á við fjölbreyttari verkefni.

Við flytjum um leið starfsemi okkar í nýtt húsnæði að Borgartúni 26. Þar 
vonumst við til að geta veitt umbjóðendum okkar enn betri þjónustu en áður. 
Engar breytingar verða þó á rekstri stofunnar í Reykjanesbæ.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu okkar landslog.is.

Borgartúni 26 · 105 Reykjavík
Sími 520 2900 · Fax 520 2901

Hafnargötu 31 · 230 Keflavík
Sími 421 1733 · Fax 421 4733

www.landslog.is
landslog@landslog.is

Landslög

MÁL AÐ FLYTJA

MENNTAMÁL Tólf nýstúdentar hlutu í liðinni viku styrk 
úr Afreks- og hvatningarsjóði stúdenta við Háskóla 
Íslands. Um er að ræða styrki til nemenda sem náð 
hafa afburðaárangri á stúdentsprófi og innritast í 
Háskóla Íslands. Þetta var þriðja árið sem úthlutað er 
úr sjóðnum.

Hver styrkur nemur 300 þúsund krónum auk þess 
sem 45 þúsunda króna skráningargjald í háskólann er 
fellt niður fyrir nemendurna.

Við val á styrkhöfum er einkum tekið mið af fram-
úrskarandi námsárangri á stúdentsprófi en einnig er 
horft til virkni í félagsstörfum og árangurs stúdenta á 
öðrum sviðum svo sem í listum og íþróttum, að því er 
segir í fréttatilkynningu frá háskólanum.

Í hópi styrkþega voru sex dúxar en flestir stúdent-
anna stefndu að námi við raunvísindadeild. - mþl

Úthlutað úr Afreks- og hvatningarsjóði stúdenta við Háskóla Íslands:

Afreksstúdentar styrktir

STOLTIR STYRKHAFAR Athöfnin fór fram á Háskólatorgi 
Háskóla Íslands.

SLYS Hjörtur Hinriksson, eigandi 
bátsins sem strandaði við Akurey 
á laugardag, segir litla hættu hafa 
verið á ferðum. Ferðamönnunum 
hafi verið bjargað í annan bát í 
eigu fyrirtækisins og þeir haldið 
áfram hvalaskoðun.

Bátur fyrirtækisins Puffin 
Express, Skúlaskeið, strandaði 
við Akurey en um borð var hópur 
ferðalanga í lundaskoðunarferð. 
„Það varð engin vélarbilun, við 
vorum bara að lóna í kringum 
eyjuna að skoða lunda þegar við 
rekum á þetta sker. Sem betur 
fer var einn af bátum okkur í 
grenndinni og því tókst að ferja 
ferðamennina yfir á hann,“ sagði 
Hjörtur.

Spurður hvort strandið hafi 
verið áfall fyrir ferðamennina 
segir Hjörtur svo ekki vera: „Þeim 
brá nú ekki meira en það að þau 
fóru í hvalaskoðun strax á eftir.“
  - sb

Bátur strandaði við Akurey:

Héldu náttúru-
skoðun áfram

LÖGREGLUMÁL Bæði hegningarlaga-
brotum og umferðarlagabrotum 
fjölgaði hjá lögreglunni á Vest-
fjörðum í maí. Þetta kemur fram á 
vef Bæjarins besta. 

Alls voru skráð 24 hegningar-
lagabrot hjá umdæminu í maí en 
þau voru tíu í fyrra og 20 árið 
2008. Umferðarlagabrotum hafði 
fjölgað mikið frá fyrra ári en þau 
voru 51 í síðasta mánuði en 30 árið 
áður. Það eru þó færri umferðar-
lagabrot en í maí árið 2008 þegar 
þau voru 106 talsins. Ekkert fíkni-
efnalagabrot var skráð í maí í ár 
eða í fyrra en tvö komu inn á borð 
lögreglunnar fyrir tveimur árum. 

Lögreglan á Vestfjörðum:

Brotum fjölgaði

Einn á ofsahraða
Ökumaður sem ók á 147 kílómetra 
hraða á klukkustund á Vesturlands-
vegi við Víkurveg á föstudagskvöld var 
sviptur ökuréttindum á staðnum.  

Þrír stútar
Þrír voru handteknir aðfaranótt 
laugardags fyrir að aka drukknir. Sá 
fyrsti var stöðvaður eftir miðnætti á 
Bústaðavegi og var ökuréttindalaus. 
Annar var stöðvaður í Tryggvagötu og 
var líka án ökuréttinda. Sá þriðji var 
stöðvaður eftir að hafa ekið á bifreið í 
Pósthússtræti á sjötta tímanum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

BRUSSEL Hvalveiðar Íslendinga 
gætu orðið þröskuldur á vegi 
þjóðarinnar að inngöngu í Evr-
ópusambandið, samkvæmt frétt 
AFP-fréttastofunnar í dag. Erlend-
ir fjölmiðlar fjölluðu margir um 
hvalveiðar Íslendinga í gær en 
fundur Alþjóðahvalveiðiráðsins 
hefst í dag. Í frétt AFP er haft eftir 
ónafngreindum heimildarmanni í 
Brussel að ef Ísland haldi veiðum 
sínum áfram muni það hafa alvar-
legar pólitískar afleiðingar. Ísland 
uppfylli flest öll skilyrði aðildar 
að fullu en hvalveiðarnar séu þar 
Þrándur í götu þjóðarinnar. 

Síðan hvalveiðibannið var sett 
á hafa yfir 33 þúsund hvalir verið 
veiddir samkvæmt frétt AP um 
málið. 

Hvalveiðar umdeildar:

Segja hvalveið-
ar ljón í vegi 
ESB-aðildar 

LUNDI Ferðalangar voru í lundaskoðun 
þegar bát steytti á skeri.

KEPPT Í FLUGKÚNSTUM Á degi flugsins 
í Kiev, höfuðborg Úkraínu, kepptu 39 
lið í því að fljúga sem lengst á kostu-
legum heimatilbúnum flugfarkostum.

NORDICPHOTOS/AFP
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FRÉTTASKÝRING: Breytt lög um fjármálafyrirtæki

Umtalsverðar breytingar 
á lögum um fjármála-
fyrirtæki voru samþykktar 
á Alþingi. Gera má ráð fyrir 
að lögin breyti starfsum-
hverfi íslenskra fjármála-
fyrirtækja mikið í kjölfarið. 
Meðal breytinga er að Fjár-
málaeftirlitinu (FME) eru 
gefnar auknar valdheimild-
ir, settar eru ýmsar skorður 
við lánveitingum fjármála-
stofnana og reglur um stór-
ar áhættuskuldbindingar 
eru þrengdar.

Ný lög um fjármálafyrirtæki voru 
samþykkt á Alþingi síðasta laugar-
dag en um er að ræða umtalsverð-
ar breytingar frá fyrri lögum. 

Lagafrumvarpið var lagt fram 
af Gylfa Magnússyni, efnahags- og 
viðskiptaráðherra, en var samið 
af nefnd sem skipuð var af Björg-
vini G. Sigurðssyni, þáverandi við-
skiptaráðherra, í kjölfar banka-
hrunsins haustið 2008.

Beindust augu manna að því 
hvort eitthvað í innlendu reglu-
verki kynni að hafa brugðist eða 
hvort bæta mætti virkni þess, ekki 
síst með það að markmiði að komið 
yrði í veg fyrir að sambærilegir 

erfiðleikar endurtækju sig, að því 
er fram kemur í athugasemdum 
við frumvarpið. 

Var hugað sérstaklega að því 
hvort tilefni væri til að endurskoða 
ákvæði um lán og viðskipti starfs-
manna fjármálafyrirtækja við slík 
fyrirtæki. Jafnframt var stuðst við 
skýrslu um lagaumhverfi og fram-
kvæmd fjármálaeftirlits á Íslandi 
sem finnski bankaeftirlitsmaður-
inn Kaarlo Jännäri samdi fyrir 
ríkisstjórn Íslands og skilaði í 
mars 2009.

„Ég held að þetta sé mjög stórt 
skref fram á við og að við getum á 
grundvelli þessara laga treyst því 
að við séum komin með nokkuð 

góða umgjörð um fjármálakerf-
ið. Hún er þó ekki endanleg, það 
er ýmislegt sem á eftir að skoða 
og það verður gert,“ sagði Gylfi 
Magnússon og bætti því við að 

þessar breytingar væru í stórum 
dráttum í samræmi við það sem 
hefði verið að gerast erlendis.

Spurður hverjar hann teldi mik-
ilvægustu breytingarnar svaraði 
Gylfi: „Það sem skiptir mestu máli 
eru þær skorður sem settar eru 
við lánveitingum banka, sérstak-
lega lán með veði í eigin bréfum 
eða bréfum annarra fjármálafyr-
irtækja og lán eða önnur fyrir-
greiðsla til tengdra aðila.“

Gylfi sagðist reikna með því að 
frekari breytingar yrðu gerðar á 
lagaumhverfi fjármálafyrirtækja 
á haustþingi. Jafnframt yrðu lög 
um Seðlabankann og FME skoðuð.
 magnusl@frettabladid.is

Umtalsverðar breytingar á lög-
um um fjármálafyrirtæki

Ein af niðurstöðum rannsóknar-
nefndar Alþingis var að brýn þörf 
væri á að skýra lagagrundvöll um 
innra eftirlit fjármálafyrirtækja.

Í nýjum lögum er skerpt á reglum 
um innri endurskoðun í fjármálafyr-
irtækjum. Fjármálafyrirtæki, önnur 
en verðbréfamiðlanir og rafeyrisfyr-
irtæki, skulu nú hafa starfandi end-
urskoðunardeild sem annast innri 
endurskoðun. Skal deildin gera FME 
grein fyrir niðurstöðum kannana 
sinna eigi sjaldnar en árlega.

Fjöldi starfsmanna skal endur-
spegla stærð fyrirtækisins og settar 
eru reglur um menntun og reynslu 
yfirmanns slíkrar deildar.

Að auki getur FME nú sett reglur 
um framkvæmd áhættustýringar og 
stöðu þeirra sem framkvæma hana. 
Framkvæmd áhættustýringar í 
gömlu bönkunum var líka gagnrýnd 
í rannsóknarskýrslu Alþingis.

Meiri kröfur til stjórnarmanna
Ákveðnar breytingar eru gerðar á 
hæfisskilyrðum stjórnarmanna og 
framkvæmdastjóra í fjármálafyr-
irtækjum. Meðal nýmæla mega 
stjórnarmenn og framkvæmdastjóri 
fjármálafyrirtækis ekki hafa hlotið 
dóm vegna brota á samkeppnis-
lögum eða sérlögum sem gilda 
um aðila sem lúta opinberu eftirliti 
með fjármálastarfsemi, þar á meðal 
lögum um fjármálafyrirtæki.

Lögð eru til þrengri og skýrari 
ákvæði um fjárhagsstöðu, mennt-
un, starfsreynslu og starfsferil 
en áður, en jafnframt er gert ráð 
fyrir að bæði stjórnarmenn og 
framkvæmdastjórar fari í sérstakt 
hæfismat hjá FME.

Innra eftirlit aukið

Þeim ákvæðum þar sem FME fær heimildir til að leggja 
mat á rekstur eða hegðun eftirlitsskylds aðila er fjölgað 
en þetta var ein af tillögunum sem birtust í skýrslu 
Kaarlo Jännäri. Meðal nýrra heimilda FME eru:
■ FME er heimilt að takmarka starfsemi einstakra starfs-

stöðva fjármálafyrirtækja telji það sérstaka ástæðu 
til. Því er enn fremur heimilt að setja starfsstöðvum 
sérstök skilyrði fyrir áframhaldandi starfsemi.

■ FME getur sett reglur um framkvæmd áhættustýring-
ar, stöðu þeirra sem framkvæma áhættustýringu, og 
um eftirlitskerfi vegna áhættuþátta í starfsemi slíkra 
fyrirtækja.

■ FME er heimilt að krefja fjármálafyrirtæki um upplýs-
ingar um skuldbindingar sínar telji það að lántökur 
einstaks aðila geti haft kerfislæg áhrif.

■ FME leggur mat á hvort sá sem hyggst eignast eða 
auka við virkan eignarhluta (það er beina eða óbeina 
hlutdeild í félagi sem nemur 10 prósentum eða meira) 
sé hæfur til að eiga eignarhlutann.

■ Leiki vafi á því hver sé eða verði raunverulegur eigandi 
virks eignarhluta skal FME telja viðkomandi óhæfan til 
þess að fara með eignarhlutann.

■ FME skal setja reglur um hvað teljast eðlilegir við-
skiptahættir.

■ Heimildir FME til að leggja stjórnvaldssektir á þá sem 
gerast brotlegir gegn lögum um fjármálafyrirtæki eru 
auknar.

Auknar heimildir Fjármálaeftirlitsins

Bann við lánum með veði í eigin bréfum
Fjármálafyrirtækjum er nú óheimilt að veita lán sem 
eru tryggð með veði í hlutabréfum eða stofnfjárbréfum 
útgefnum af þeim sjálfum. Sama gildir um aðra samninga 
sé undirliggjandi áhætta á eigin bréf. 

Slíkar lánveitingar voru algengar í íslensku bönkunum 
og þá sérstaklega Kaupþingi árin fyrir bankahrunið, að því 
er fram kemur í rannsóknarskýrslu Alþingis, og veiktu getu 
fjármálakerfisins til þess að standa af sér áföll. Dæmi þess 
voru fjölmörg að eignarhaldsfélög fengu lán til hlutabréfa-
kaupa með veðum í bréfunum sem skyldu keypt. Slíkar 
lánveitingar hafa í för með sér að ef bréfin lækka í verði 
tapar eigandi félagsins engu en ef þau hækka græðir 
hann. Áhætta lántakandans er því engin en bankans mikil.

Reglur um stórar áhættur þrengdar
Reglur um stórar áhættuskuldbindingar eru skýrðar og 
þrengdar. Áhætta vegna eins viðskiptamanns eða hóps 
tengdra viðskiptamanna má framvegis ekki fara fram úr 
25 prósentum af eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis. Sé 
lánveiting vegna móður- eða dótturfélags fjármálafyrir-
tækis skulu mörkin vera 20 prósent. FME getur hins vegar 
tilgreint lægri hlutföll fyrir einstök fyrirtæki.

Leiki vafi á því hverjir teljist til hóps tengdra aðila er 
fjármálafyrirtæki skylt að tengja aðilana saman nema 
viðkomandi fjármálafyrirtæki geti sýnt fram á hið gagn-
stæða.

Samanlagt má stór áhætta fyrirtækis ekki fara yfir 800 
prósent af eiginfjárgrunni en með stórri áhættu er átt við 
áhættu sem nemur 10 prósentum eða meira af eiginfjár-
grunni.

Lán til starfsmanna takmörkuð
Fjármálafyrirtækjum er nú óheimilt að veita lán eða 
aðra fyrirgreiðslu til stjórnarmanns, lykilstarfsmanns eða 
þess sem á virkan eignarhlut í því nema gegn traustum 
tryggingum. Það sama gildir um aðila í nánum tengsl-
um við framangreinda. FME er falið víðtækara eftirlit en 
áður með slíkum viðskiptum.

Enn fremur er samningur fjármálafyrirtækis um lán, 
ábyrgðir, kauprétt eða sambærileg viðskipti við fram-
kvæmdastjóra nú háður samþykki stjórnar viðkomandi 
fyrirtækis. Ákvörðun stjórnar skal bókuð og tilkynnt 
FME. Það sama gildir um viðskipti við þá sem eru í 
nánum tengslum við framkvæmdastjóra fjármálafyrir-
tækis.

Reglur um hvatakerfi og kaupauka
FME skal setja reglur um kauprétti og kaupaukagreiðsl-
ur fjármálafyrirtækja. Fjármálafyrirtækjum er áfram 
heimilt að veita slík hlunnindi en taka skal tillit til heild-
arafkomu fjármálafyrirtækis yfir lengri tíma, undirliggj-
andi áhættu og fjármagnskostnaðar. Áunnin réttindi 
starfsmanna samkvæmt kaupaukakerfi skulu færð til 
gjalda á hverju ári og sérstaklega gerð grein fyrir þeim í 
skýringum með ársreikningi.

Fjármálafyrirtæki er nú óheimilt að gera starfsloka-
samning við framkvæmdastjóra eða annan lykilstarfs-
mann nema hagnaður hafi verið af rekstri fyrirtækisins 
samfellt síðustu þrjú ár af starfstíma hans. 

Starfslokasamningar skulu vera í formi beinna 
launagreiðslna og ekki vara lengur en í tólf mánuði eftir 
starfslok.

Dregið úr áhættu fyrirtækja

BREYTT STARFSUMHVERFI Starfsumhverfi fjármálafyrirtækja á Íslandi breytist umtalsvert með nýjum lögum.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ Þeim ákvæðum er fjölgað þar sem 
FME fær heimildir til að leggja mat á rekstur eða hegðun 
fjármálafyrirtækja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég held að þetta sé 
mjög stórt skref fram 

á við og að við getum á 
grundvelli þessara laga treyst 
því að við séum komin með 
nokkuð góða umgjörð um 
fjármálakerfið.

GYLFI MAGNÚSSON
EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA



Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík
Sími 5880500

www.rafha.is

Opið virka daga 10-18
laugardaga 11-16

Handþeytari með 5 hraðastillingum. Hnoðjárn 
fylgja. Verð áður kr. 4.490

Stór WOK panna með
Akzo Nobel húð.
Hentar líka á spanhellur. 
erð áður kr. 8.990

Eldhúsvog digital með skál. Tekur hámark 2 kg 
Verð áður kr. 3.990

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

NOKKRIR DAGAR EFTIR!

Verð nú 31%31%
8.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 40%40%
2.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 44%44%
4.990

AFSLÁTTUR

Nefháraklippur
Verð áður kr. 1.490

Verð nú 34%34%
  990

AFSLÁTTUR

Baðvog úr gleri
Örþunn baðvog úr möttu gleri með 
stórum LCD skjá. Verð áður kr. 5.990

Verð nú 50%50%
2.990

AFSLÁTTUR

Hárklippisett hleðslu
Hlaðanlegt hárklippisett með síddar-
stillingu. Verð áður kr. 3.990

Verð nú 33%33%
2.990

AFSLÁTTUR

Sléttujárn keramik
Með LCD skjá og hitastilli. 
Verð áður kr. 3.990

Verð nú 33%33%
2.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 33%33%
2.990

AFSLÁTTUR

Hárblásari 2000W
Með hita- og hraðastilli
Verð áður kr. 3.990

Handsópur
Rafdrifinn handsópur
fyrir hleðslu. Betra
en handryksuga
Verð áður kr. 4.990

Bindisrekki
Rafdrifinn bindisrekki
fyrir rafhlöður. Fyrir allt
að 64 bindi 
Verð áður kr. 4.990

Verð nú 70%70%
 1.490

AFSLÁTTUR

Verð nú 70%70%
 1.490

AFSLÁTTUR

Ryksuga 2400W
Kraftmikil ryksuga með 
stillanleg Soft start, stillan-
legu skafti og sogkraft.
Verð áður kr. 16.990

Verð nú 42%42%
 9.990

AFSLÁTTUR

Hnökrarakvél
Fjarlægir ló og hnökra 
af fatnaði.
Verð áður kr. 1.490

Verð nú 20%20%
 1.190

AFSLÁTTUR

Rakatæki
Nær alveg hljóðlaust rakatæki. 
Afköst 5 ltr/14 klst. Engar síur 
Verð áður kr. 12.990

Gufustraujárn
2000W gufustraujárn með stálbotni 
Verð áður kr. 4.990

Hristari / Shaker
Gerðu íshristing og
bragðaref eða 
blanaðu kokkteila
með þessum hristara.
Verð áður kr. 6.990

Brauðrist
Fyrir 2 sneiðar
Verð áður kr. 4.990

Verð nú 33%33%
 3.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 72%72%
 1.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 27%27%
 7.990

AFSLÁTTUR

Blandari stál
Glerkanna
500W mótor
2hraðastillingar
Malar ís. 
Verð áður 
kr. 10.990

Grill
Mínútugrill með 
riffluðum grillfleti. 
Verð áður kr. 10.990

Verð nú 38%
 4.990

AFSLÁTTUR

Kaffivél 12 bolla
Lagar heitt og gott kaffi
á skömmum tíma.
Verð áður kr. 5.990

Hraðsuðukanna
1,7 lítra, snúrulaus. 
2000W
Verð áður kr. 7.990

Verð nú 30%30%
 3.490

AFSLÁTTUR

stÁltÆki

Panna 28 cm 
Stór steikarpanna með Akzo 
Nobel viðloðunarfrírri húð. 
Hentar líka á spanhellur. 
Verð áður kr. 4.990

Verð nú 50%50%
 1.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 57%57%
 2.290

AFSLÁTTUR

Sósupottur 16 cm 
Tilvalinn í sósuna. 
Verð áður kr. 3.990

WOK panna

Handþeytari

Verð nú 33%33%
2.990

AFSLÁTTUR

Hakkar, malar, maukar
Verð áður kr. 4.990

Lítil matvinnsluvél

Verð nú 40%40%
 2.990

AFSLÁTTUR

Verð áður kr. 3.490
Töfrasproti 

Verð nú 43%43%
1.990

AFSLÁTTUR

Bakar 7 gómsæta kleinuhringi. Uppskrift fylgir.
Verð áður kr. 7.990

Kleinuhringjajárn

Verð nú 38%38%
4.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 50%50%
1.990

AFSLÁTTUR

Eldhúsvog

2000W
Verð áður kr. 4.990

Hraðsuðukanna 1,7 ltr

Verð nú 50%50%
2.490

AFSLÁTTUR

2 hellur 1000W + 1500W
Verð áður kr. 11.990

Helluborð

Verð nú 25%25%
8.990

AFSLÁTTUR

10 lítra með hita- og tímastilli 
Verð áður kr. 11.990

Grillofn

Verð nú %22%22%
6.990

AFSLÁTTUR

1 lítra
Verð áður kr. 6.490

Hrísgrjónapottur 

Verð nú %23%23%
4.990

AFSLÁTTUR

Verð nú 27%27%
 7.990

AFSLÁTTUR
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HALLDÓR

- Lifið heil

www.lyfja.is

25% afsláttur 
af öllum Schollvörum út júlí í öllum verslunum Lyfju.

Fallegir fætur með Scholl

Á 
síðustu metrunum verða ákafari úrtöluraddirnar að 
nýjar og glæsilegar byggingar í Reykjavík og á Akur-
eyri hafi aldrei átt að rísa. „Seint séð Þuríður.“ Nú skal 
ekki hér rifjað upp hver tildrögin voru að því að Harpa 
og Hof voru undirbúin, hönnuð og reist. Aðdragand-

inn að báðum húsunum var langur og hugsjónir um byggingu 
þeirra kviknuðu af sárri þörf, hvorki norðan né sunnan heiða 
voru nein hús tiltæk til samkomuhalds þannig að sómi væri að. 
Og þá var sama til hvaða tónlistarnota var litið: sinfónískrar tón-
listar, kórverka, hljómsveita stórra og smárra af hvaða tagi sem 

gafst. Íslenskum áhugamönnum 
um tónlist af öllu tagi var vísað 
í skítuga bari, íþróttahús, gamla 
bíósali, félagsheimili af annarri 
kynslóð – því ástandi varð að 
linna. 

Víst skal ekki efast um að 
allur undirbúningur beggja 
mannvirkjanna mátti vera betri, 
mælieiningar um kostnaðar-

hækkanir á báðum húsunum eru tímabundnar og háðar mörgum 
ytri skilyrðum. Það er lítið gagn í að tauta nú: „Þetta gat ég gert 
ódýrar hefði ég átt sög“, eða „þessu var ég alltaf á móti“ eins og 
bæjarfulltrúinn á Akureyri gerir nú. Hvað ætlar hann að gera í 
framtíðinni? Bíða á tröppunum meðan bærinn fer í Hof?

Húsin munu þýða algera byltingu í rekstri stórra menningar-
stofnana: rekstrargrunni Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og 
Leikfélags Akureyrar er gerbylt með Hofi. Loks verður fýsilegt 
fyrir opinberar stofnanir að sækja norður, leikflokka, dansflokka 
og tónlistarhópa af öllu tagi. Hagnaður í hjarta Akureyringa og 
Norðlendinga verður mikill og óumræddur. Hof mun kosta tals-
vert í rekstri en tilkoma hússins gerir norðurströndina frá Húna-
flóa að Húsavík að byggilegri stað, bætir lífsgæðin.

Harpa mun á sama máta kalla á umtalsverðar breytingar í 
flutningi og notum tónlistar af hvaða tagi sem hún er. Húsið er 
risastórt skref til ánægjuauka fyrir íbúa allt upp í Borgarfjörð 
og austur eftir suðurströndinni. Mannvirki sem mun hvað sem 
stækkun og mannfjöldaaukningu á höfuðborgarsvæðinu og í 
nálægum byggðum líður duga í hundruð ára – gleymi menn ekki 
viðhaldinu. Ekki skal það efað að yfirvöld borgar og ríkis með 
þau Ingibjörgu Sólrúnu og Björn Bjarnason í fararbroddi hafa 
ekki hugsað dæmið til enda þegar Landsbankafélögum Björgólfs 
Guðmundssonar var veittur réttur til að reisa Hörpu. En þýðir 
um það að fást nú? Ekki lokum við skólunum fokheldum, sláum 
fyrir kirkjurnar þótt þær geri ekki í blóðið sitt. Ekki er rekstrar-
kostnaðurinn á bæjarstjórnarskrifstofum og ráðhúsum metinn 
svo að þau hús verði að nýta með tví- eða þrísetningu. Sem þó er 
hægt að gera bæði með Hof og Hörpu.

Tilkoma þessara mannvirkja kallar aftur á róttæka endurskoð-
un á menningarpólitík ríkis og sveitarfélaga, skarpan skilning á 
hvað er mögulegt og hvernig má hrinda því í verk öllum íbúum 
landsins til yndisauka. Aðsókn að úrtölumönnum hefur aldrei 
verið mikil.

Fyllist allt af lífi:

Hof og hallir

SKOÐUN

Páll Baldvin 
Baldvinsson
pbb@frettabladid.is

Eitt af lögmálum eðlisfræðinnar segir 
að orka geti hvorki orðið til né eyðst, 

heldur aðeins umbreyst. 
Án þess að vera sérlega hagspekilega 

vaxinn tel ég að þannig sé þessu einnig 
háttað um fjármagn: Það verður hvorki 
til úr engu né heldur getur það gufað upp 
(eða bara farið til himna, eins og Björ-
gólfur Thor orðaði það í kvikmynd Gunn-
ars Sigurðssonar). Fjármagn umbreyt-
ist aðeins í vinnu, hluti, og þjónustu, og 
öfugt.

Af því dreg ég þá ályktun að skuld-
ir sem stofnað hefur verið til hverfi 
ekki. Ef einhver sleppur við að borga 
skuld sína, hvort sem hún hefur verið 
afskrifuð eða af öðrum orsökum, þá 
flyst skuldin væntanlega á annan aðila. 
Ef þessi annar aðili er banki eða starf-
semi í hans eign fæ ég ekki betur séð 
en að verið sé að velta skuldinni yfir 
á almenning, þ.e.a.s. þann hluta hans 
sem er borgunarmaður fyrir skuldum. 
Því þegar bankar hagnast þá eiga þeir 
gróðann. En þegar þeir tapa eigum við 
tapið. Það virðist líka vera lögmál.

Sama sýnist mér eiga við um 
gjaldeyris tryggð bílakaupalán. Þegar 

þau voru tekin var fólk vísvitandi og 
markvisst að gambla með lánsféð, 
treysti á að krónan myndi halda áfram 
að styrkjast og það myndi græða á geng-
ismuninum. Eins og það væri að búa til 
peninga úr engu. 

Nú þegar vopnin hafa snúist í höndum 
fólksins sé ég ekki beinlínis að lánafyr-
irtækin eða eigendur þeirra, bankarn-
ir, eigi að taka á sig skellinn þrátt fyrir 
nýgenginn dóm um annað. Geri ráð fyrir 
að það ríði lánafyrirtækjunum að fullu. 
Bankar eiga þessar lánastofnanir, og 
hverjir skyldu nú eiga bankana?

Af því að skuldir hverfa ekki fæ ég 
ekki betur séð en að það lendi á mér að 
borga ef lánafyrirtækin eru þurrausin. 
Það lendir á mér og öðru fólki sem er 
með allt sitt á hreinu vegna þess að það 
tók ekki þátt í hrunadansinum. Af því 
að ég stillti mig um að kaupa mér nýjan 
bíl með glýju í augum af gengistryggð-
um lánum og get því greitt mín gjöld til 
samfélagsins. 

En á að fara að refsa okkur fyrir það 
með því að láta okkur líka halda bönk-
um uppi sem lánuðu fólki peninga í þetta 
fjárhættuspil? 

Orkulögmál í fjármálaheiminum
Fjármál

Jón Baldur 
Þorbjörnsson
bíltæknifræðingur

Bleikir steinar
Femínistafélagið afhendir í dag bleika 
steina í tilefni af kvenréttindadeg-
inum, 19. júní. Bleiku steinarnir eru 
hvatningarverðlaun og veittir fólki í 
lykilaðstöðu til að hafa áhrif á gang 
jafnréttismála í samfélaginu. Í fyrra 
voru það ráðherrar í ríkisstjórninni 
sem tóku við verðlaununum en í ár 
hljóta steinana Páll Magnússon, 
útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins, 
Egill Helgason, þáttastjórnandi 
hjá RÚV, Vilhjálmur Egilsson, 
framkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins, og 
Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ. 

Óþörf hvatning
Agli Helgasyni hefur lengi verið legið á 
hálsi fyrir að láta halla á hlut kvenna í 
þætti sínum. Því hefur hann neitað og 
segir konur einatt færast undan þegar 
hann hringir í þær. Það má því draga 
í efa að Egill Helgason telji sig þurfa á 

nokkurri hvatningu að halda þegar 
þegar kemur að því að rétta 

hlut kvenna, allra síst frá 
konum.

Nýr stjórnarformaður
Besti flokkurinn hefur útnefnt Harald  
Flosa Tryggvason sem formann 
stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur. 
Haraldur Flosi er fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Lýsingar og því einn 
þeirra sem höfðu hönd í bagga með 
myntkörfulánunum sem Hæstiréttur 
dæmdi ólögleg á dögunum. Vonandi 

farnast honum 
betur í stjórn 
Orkuveitunnar. 
 sigridur@

frettabladid.is
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Sólarmegin

Á lengsta degi ársins, mánudagskvöldið 21. júní, býður TM til 

Esjugöngu með leiðsögn reyndra fararstjóra frá Ferðafélagi Íslands.  

Allir viðskiptavinir TM eru velkomnir ásamt fjölskyldum sínum.

Göngufólk safnast saman í Esjustofu við rætur Esju (hjá Mógilsá) kl. 20.00 

þar sem farið verður í létta upphitun. Gangan hefst svo kl. 20.30. 

Fararstjórar FÍ  fræða göngufólk um náttúru og sögu og það sem fyrir augu ber.   

TM gefur öllum göngugörpum buff og vatnsflösku.  Að göngu lokinni býður TM 

upp á kakó í Esjustofu, sem verður opin allt kvöldið.

Vil þjóðstjórn
Össur talar um þörf á þverpólitískri samvinnu um ýmis stórmál og 
nefnir Icesave sérstaklega sem dæmi um þverpólitískt samstarf 
sem verið hafi til góðs. Þessu er ég tvímælalaust sammála og vil 
ganga lengra: Engin ríkisstjórn hefur leyfi til þess að leita ekki eftir 
þverpólitískri aðkomu að málum af þessari stærðargráðu sem 
varða þjóðarhag um ókominn tíma. Össur viðrar í framhaldinu þá 
hugmynd að þjóðstjórn gæti verið heppileg við þær aðstæður sem 
við nú búum við. 

Margt gott gæti vissulega hlotist af þessu fyrirkomulagi. Þetta 
gæti orðið til að frelsa þingið, stjórnmálaflokkana sem þar eru 
starfandi og einstaklinga þar innanborðs. Ég hef haldið því fram að 
ef einstakir þingmenn hættu að hugsa samkvæmt flokkspólitísku 
forriti og virkjuðu eigin dómgreind þá væri mikið unnið. Þjóðstjórn-

arfyrirkomulag – sem er háfleygt orð yfir samstjórn allra flokka 
– breytir því hins vegar ekki að um hugsjónir og stefnumál eru 
skiptar skoðanir á milli stjórnmálaflokka og hlýtur afstaða til grund-
vallarmála að skipta sköpum þegar ríkisstjórnir eru myndaðar. 

Þess vegna verður að spyrja Össur í framhaldinu: Hvað er það 
sem samstjórn allra flokka myndi gera sem þessi ríkisstjórn gæti 
ekki gert? 
ogmundur.is
Ögmundur Jónasson

Ríkið mun ekki græða
Fulltrúar hagsmunaaðila halda jafnan fram, að leggi ríkið þeim 
til peninga þá muni þjóðfélagið græða. Gróði skattgreiðenda er 

að borga þessi arðbæru verkefni núna til að geta notið þeirra 
síðar. Í meir en 50 ár hafa skattgreiðendur greitt gríðarlega 
fjármuni árlega til að tryggja markaðssókn í sauðfjárrækt. Ekkert 
hefur skilað sér til baka ... Talsmenn músíkhússins við höfnina 
í Reykjavík halda því fram að húsið muni ekki kosta skattgreið-
endur neitt því að þjóðhagslegur hagnaður af músíkhúsinu 
vegna grósku í söng- og öðru listalífi muni skila sér í auknum 
tekjum þ.á.m. gjaldeyristekjum. Fróðlegt verður að sjá hvernig á 
að rökfæra það að ná megi inn hagnaði þó ekki sé nema bara á 
móti rekstrarkostnaði við músíkhúsið sem verða rúmir 8 milljón-
ir á dag, hvað þá byggingarkostnaðinum. 

jonmagnusson.blog.is
Jón Magnússon

Nýja auglýsingin frá Flug-
leiðum sýnir fólk í þjónustu-

störfum um allan heim að tala 
um Íslendinga. Ó svo kunnug-
legt: þessi blanda af vanmeta-
kennd og sjálfsupphafningu, 
þessi þörf að sjá sig með augum 
útlendinga, þessi hugmynd að 
fólk víða um lönd sé að bolla-
leggja fram og aftur um Íslend-
inga. Samskonar auglýsing 
dynur á okkur frá Keflavíkur-
flugvelli (sem vill væntanlega 
minna á sig til að við flykkjumst 
ekki á Akureyrar – eða Egils-
staðaflugvöll til að fljúga þaðan 
til útlanda) þar sem einhver Jap-
ani þruglar um breytta jeppa 
og „þessa Ísslendinga“ áður en 
okkur er tjáð að þetta sé besti 
flugvöllur í heimi. 

Nýja sjálfsmynd
Við þurfum að fara að hugsa 
öðruvísi. Allt þetta úti/inni 

– útrás/innrás – þeir/við: þetta 
gengur ekki lengur. Íslenskt 
samfélag getur orðið ágætt: 
Hér er fátt fólk og mikið rými, 
verðmætasköpun, sveigjanleiki, 
mikið stéttaflökt, sterkt menn-
ingarlíf, góðir skólar á yngri 
stigum og ýmsar forsendur til 
að byggja fyrirmyndarsamfé-
lag jafnaðar og framtakssemi. 
En við verðum að hætta að sækja 
sjálfsmynd okkar til útlendinga. 
Við eigum að hætta að vera hinn 
athyglissjúki krakki Evrópu. 
Hætta að ýkja afbrigðin og útúr-
dúrana í eigin fari, hætta að veg-
sama óhófið. 

Við eigum að segja satt. 
Hákarl er ekki þjóðarréttur 
Íslendinga. Brennivín er bara 
viðbjóður. Við trúum ekkert á 
álfa. 

Við eigum að horfa á styrk 
okkar: hér er allgóð og stundum 
frumleg verkkunnátta, tungu-
mál sem er vel til þess fallið að 
hugsa um hvaðeina, gróska í tón-
list, háþróaður sjávarútvegur, 
góðar mjólkurvörur og lamba-
kjöt, landið fagurt og frítt og hér 
er landlægur dugnaður … 

Veikleikarnir eru til dæmis 
vond háskólamenntun, einkum á 
sviði viðskiptalífs og laga, spill-
ing valdastéttarinnar, landlæg 

trú á að lífið sé lotterí, vantrú á 
regluverki, skilningsleysi á gildi 
þess að gefa stefnuljós í lífinu 
rétt eins og í umferðinni – og 
landlægur dugnaður. 

Það er kalt að standa í gættinni
Fyrir nokkrum árum var mikill 
meirihluti þjóðarinnar hlynnt-
ur inngöngu í Evrópusamband-
ið enda þóttist fólk sjá að betra 
er að sitja við borðið og semja 
reglurnar en að híma í gættinni 

og taka við þeim og reyna svo að 
sniðganga þær.

Icesavemálið virðist hins 
vegar hafa snúið mörgum. Fólk 
virðist unnvörpum hafa dreg-
ið þá ályktun að það mál sýni 
að ESB sé „á móti okkur“. Eins 
og kunnugt er hafði Sjálfstæð-
ismannabankinn safnað yfir-
þyrmandi upphæðum hjá 
enskum og hollenskum sparifjár-
eigendum án þess að styrkja sem 

því nam hinn lögboðna trygg-
ingarsjóð innistæðueigenda 
heldur vísuðu óljóst á ríkissjóð 
Íslands þegar spurt var í Eng-
landi og Hollandi um tryggingar 
ef illa færi og þumbuðust við að 
færa starfsemina undir lögsögu 
þeirra landa því að þá hefðu þeir 
ekki fengið að flytja peningana 
heim í „góðærið“. Þegar á reyndi 
brást ríkissjóður Íslands líka og 
mun helsta málsvörn Íslendinga 
að nóg hafi verið að koma á fót 

hinum lögboðna tryggingasjóði – 
aldrei hafi neinn sagt að eitthvað 
ætti að vera í honum. 

Þetta er íslensk lögspeki – sú 
sama og bjó til gengistryggðu 
lánin. En kannski er lærdóm-
urinn sem margir Íslendingar 
draga af framgöngu Evrópusam-
bandsins í Icesavemálinu ekki 
réttur: kannski sýnir málið ein-
mitt að ESB myndar skjól aðild-
arþjóðum sínum – en ekki hinum 

sem standa fyrir utan. Og það er 
kalt að standa í gættinni. 

Kannski er lærdómurinn 
að Íslendingar geta ekki verið 
ábyrgðarlausir og fríttspilandi í 
heiminum; geta ekki notið góðs 
af viðskiptafrelsinu án þess að 
virða regluverkið. 

Efnahagshrunið varð ekki 
út af reiði Davíðs eða þýlyndi 
Geirs, ágirnd útrásarvitfirringa, 
fláttskap framsóknarforkólfa 
eða læpuskap Samfylkingarinn-
ar. Það varð ekki vegna skap-
gerðarbresta ráðamanna. Ekki 
bara að minnsta kosti, en við 
munum alltaf hafa skammsýna 
ráðamenn, ágjarna kaupsýslu-
menn og hrokafulla bankamenn 
meðal okkar: hrunið varð vegna 
þeirra sérstöku aðstæðna sem 
sköpuðust hjá þessu þjóðarkríli 
í gættinni að ESB. Og lærdóm-
urinn: Við þurfum að komast af 
sérleiðunum á sjálfa þjóðbraut 
viðskiptanna. Hugmyndin um 
Ísland sem efnahagslegt eyland 
sem spilar til skiptis á Kanann 
og Kínverjann er stórhættuleg. 
Ísendingar eru ekki klóka sér-
leiðaþjóðin og þar með þrotlaust 
umhugsunarefni öðrum þjóðum. 
Við þurfum umgjörð um efna-
hagslífið. Við þurfum skjól. 

Og í útlöndum er einmitt skjól.

Í útlöndum er einmitt skjól
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Kannski er lærdómurinn að Íslending-
ar geta ekki verið ábyrgðarlausir og 
fríttspilandi í heiminum.
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Afhverju eru tóm refabú og laxeldi um allar sveit-
ir landsins? Hvers vegna eru mannlaus íbúðar-

hverfi í heiðardölum umhverfis höfuðborgina? 
Hvernig stendur á því að þrátt fyrir að Íslendingar 
séu með tekjuhæstu þegnum heims miðað við lands-
framleiðslu er opinber þjónusta rétt svo í meðallagi?

Æi þetta er bara svona. Það er víst ekkert annað 
í boði. Og hvað erum við að kvarta? Vitum við ekki 
hvernig ástandið er í Albaníu, Rússlandi eða Níger-
íu? Þar grasserar allt í spillingu. Og vatnið þar er 
líka ógeðslegt. Við eigum ekki að kvarta. Það er 
heldur ekki til nein lausn. Þetta eru lítil fórnargjöld 
fyrir sæmilegt samfélag þar sem fólk kann að lesa. 
Ekki setja spurningamerki við íslenska stílinn.

Ég ætla samt að leyfa mér að kvarta, en skal þó 
stilla mig um að kenna einhverjum um. Þetta er rót-
gróinn vandi sem kemur til af efnislegum ástæð-
um eins og fámenni og einangrun. Við höfum leyft 
okkur að halda að við séum sérstök. Einhverntím-
ann fékk einhver þá hugmynd að við værum betri 
en allir aðrir í refarækt. Við eyddum nokkrum 
milljörðum í það. Við erum líka með sjö sveitarfé-
lög til að stjórna einni borg, en enga alvöru stefnu 
um hvernig hún eigi að þróast en tugi bæjar- og 
borgarfulltrúa sem eiga verktaka fyrir vini með 
skurðgröfur sem skemmast ef þær fá ekki að liðka 
hjöruliðina. Ekkert mál. Smurolía er dýrari en 
gott borgarskipulag. Það eru nefnilega sérstakar 
aðstæður á Íslandi. Líka frábært vatn. Kjörið til 
útflutnings. Það hefur að vísu misheppnast nokkr-
um sinnum að flytja það úr landi með hagnaði. 
En hendum samt nokkrum milljörðum í svoleiðis 
verkefni fljótlega, bara til að vera viss.

Ísland fór í kálið vegna þess að hér var léleg efna-
hagsstjórn í mörg ár. Til rökstuðnings vísa ég í hér 
um bil til allra erlendra fræðigreina sem skrifað-
ar hafa verið um íslenska efnahagshrunið. Það sem 
mér finnst verra er að við höfum enga tryggingu 
fyrir því að efnahagsstjórn verði betri á Íslandi í 
framtíðinni. Það skiptir engu máli hvort að Íslandi 
sé stjórnað af sympatískri gráhærðri konu eða slef-
greiddum siðleysingja. Vandamálið liggur í kerfinu 
en ekki í fólki. Okkur skortir aðhald, aga og yfirsýn. 
Það er eðlilegt. Íslenskir stjórnmálamenn halda í 
fullri alvöru að umræður um messuhald í sveitum 
séu merkilegri en utanríkismál. Evrópusamband-
ið er afgreitt af mörgum leiðandi stjórnmálamönn-
um sem húmbúkk og leiðindi. Þeim finnst miklu 
skemmtilegra að opna rafvætt kúabú eða rífast um 
misheppnaða hörpudiskaútgerð. Í slíkum málum 
hafa þeir allavega einhver völd, eitthvað að segja 
og eitthvað að gera. Ekki viljum við að vesalings 
stjórnmálamennirnir verði gerðir kjaftstopp með 
leiðindamali úr möppudýrum í Brussel. Það væri 
eins og að troða sokki í trantinn á manni sem er í 
miðri sögu.

Ég veit ekki með ykkur, en ég vil eitthvað meira. 
Ég vil vera partur af einhverju stærra og fjöl-
breyttara. Ég sleppi því að segja „göfugra“ því það 
er of gildishlaðið orð, en ég er orðinn svo þreytt-
ur á því hvernig löngu úreltar hugmyndir fá að 
lifa hér á landi vegna þess að við erum sérstök. 
Íslenskt fólk býr nú við gjaldeyrishöft. Peningar 
mega bara streyma inn í landið en helst ekki út úr 
því. Þetta er brot á grundvallarreglu EES-samn-
ingsins um frjálsa för fjármagns en við megum 
þetta því við eigum svo bágt. Ég er orðinn þreyttur 
á því að Ísland verði bara læknað með sérstökum 
aðferðum eins og refarækt eða Rússalánum. Við 
erum því miður ekkert sérstök að þessu leyti. Það 
sem við þurfum er aðhald, agi og yfirsýn, og sam-
kvæmt hreinu eðli þessara hluta er það eitthvað 
sem við verðum að sækja að utan.

Ísland hefur undanfarna áratugi verið með gríð-
arlega landsframleiðslu. Hér eru mikil náttúru-
auðæfi en fátt fólk. Mér leiðist að segja það, en 
við höfum sóað svo miklu fé með lélegu skipulagi 
að það er nánast grátlegt. Og hefði það ekki gerst 
ef við hefðum verið aðilar að ESB, jafnvel með 

evrópskan banka í samkeppni við þá innlendu, og 
erlenda peningastjórn og aðhald í stjórnsýslu? Nei. 
Það hefði ekki gerst. Þá hefði verið sett spurn-
ingamerki við milljarða ríkisstyrki, ríkisábyrgðir, 
taumlausar lánveitingar til verkefna án framtíðar-
sýnar. Þá hefði verið sett spurningamerki við pólit-
ískar ráðningar embættismanna, óhagstæða samn-
inga ríkisins við flokksgæðinga. Þá hefði verið sett 
spurningamerki við allar „sérstöku aðferðirnar“ 
sem við Íslendingar eigum að þurfa til að lifa.

Evrópusambandið er ekki skemmtiklúbbur. Það 
er ekkert gaman að gerast aðili þar. Þetta er ekki 
eins og að fá sér áskrift að Stöð 2 eða mæta full-
ur í partí. Það er fullt af fúlu fólki í ESB, alvar-
legu, gráu og andfúlu. Þá er innganga í ESB 
ekki skyndilausn og ESB er ekki sérsniðið fyrir 
íslenskar aðstæður. Þetta eru kostir. Að auki 
vill svo til að í grunnreglum ESB er samankom-
in hæfilegasta blanda af lýðræðishefðum Evr-
ópuríkja, þar er hugmyndum mörkuð stefna en 
skyndilausnir og panik kæft í fæðingu. Ég veit að 
það er ekki gaman. Það er ekki „íslenski stíllinn“. 
En mikið er ég orðinn þreyttur – og ég veit það 
elsku Fjallkona og eldgamla Ísafold að þið móðg-
ist ekki – mikið er ég orðinn þreyttur á þessum 
íslenska stíl.

Íslenski stíllinn 

Nýverið samþykkti meirihluti 
Háskólaráðs Háskóla Íslands 

að fara þess á leit við ráðherra að 
gjaldtökuheimild fyrir skrásetn-
ingargjöldum yrði hækkuð úr 
45.000 kr. í 65.000 kr. fyrir hvern 
nemanda á ársgrundvelli. Fulltrú-
ar nemenda í Háskólaráði neituðu 
að greiða atkvæði með tillögunni 
og sátu hjá. 

Það er óhætt að fullyrða að 
nemendur við Háskóla Íslands 
hafa borið mjög skarðan hlut frá 
borði undanfarin misseri. Árferði 
í atvinnutækifærum fyrir stúd-
enta hefur reynst mjög erfitt og 
fjöldi námsmanna stendur frammi 
fyrir atvinnuleysi í sumar. Átaks-
verkefni sveitarfélaga og stofnana 
þeirra, sem Félags- og trygginga-
málaráðuneyti hrinti af stað, útveg-
aði um 900 námsmönnum sumar-
vinnu í að meðaltali tvo mánuði í 
senn. Samkvæmt upplýsingum frá 
Vinnumálastofnun voru hins vegar 
um 1500-1700 námsmenn sem sóttu 
um þessar 900 stöður. Þar má því 
glöggt sjá þörfina fyrir frekari 
úrræðum fyrir námsmenn yfir 
sumartímann. 

Að mati SHÍ er óhætt að full-
yrða að sumarnám það sem Háskóli 
Íslands bauð nemendum sínum upp 
á í sumar hafi ekki þjónað sínum 
tilgangi. Á opinberu málþingi í 
mars var þeirri staðhæfingu varp-
að fram að boðið yrði upp á 100-200 
sumarpróf við háskólann. Í kjölfar-
ið gerðu margir nemendur ráð fyrir 
því að sú yrði raunin og ráðstöf-
uðu sumrinu í samræmi við það. 
SHÍ beitti sér sömuleiðis af full-
um þunga fyrir því að háskólayfir-
völd uppfylltu gefin loforð, og var 
þá helst horft til möguleika nem-
enda á framfærslu í gegnum LÍN. 
Þegar upp var staðið bauð Háskóli 
Íslands upp á tæplega 30 sumar próf 
– úrræði sem nýttust einungis tak-
mörkuðum hópi námsmanna.

Nú liggja fyrir breytingar á 56. 
og 57. gr. reglna nr. 569/2009 fyrir 
Háskóla Íslands þar sem sú megin-
regla verður fest í sessi að sjúkra- 
og upptökupróf verða aðgreind. 
Breytingarnar munu taka gildi 1. 
júlí næstkomandi. Samkvæmt þess-
um reglum munu upptökupróf fara 
fram næst þegar almennt próf er 
haldið í námskeiðinu og eigi síðar 
en innan árs. Mikil óánægja ríkir 
meðal nemenda vegna fyrirhug-
aðra breytinga á reglunum, enda 
ljóst að áratugalangri venju fyrir 
því að halda upptökupróf sé nú á 
enda, með ákveðnum undantekn-
ingum þó. SHÍ telur breytinguna 
einungis til þess fallna að gera 

nemendum mun erfiðara um vik 
og þá ekki síst fjárhagslega (með 
tilliti til námslána frá LÍN – sem 
byggja m.a. á námsframvindu). 
Það er því erfitt að sjá hvernig það 
starf innan háskólans sem miðar að 
því að takmarka brottfall nemenda 
getur gefið þessum breytingum byr 
undir báða vængi eins og háskóla-
yfirvöld halda fram.

Að auki við þessa breytingu á 
fyrirkomulagi upptökuprófa sam-
þykkti háskólaráð nýverið gjald-
töku fyrir upptökupróf við Háskóla 
Íslands, en í samræmi við heimild 
í b-lið 2. mgr. 24. gr. laga um opin-
bera háskóla má taka gjald til að 
standa undir fyrirlögn og yfirferð 
upptökuprófa. Samþykkt viðmið-
unargjald í háskólaráði var 6.000 
krónur. Þetta þýðir að í þeim tilvik-
um sem undantekningarnar eiga 
við og boðið er upp á upptökupróf 
verður nú innheimt sérstakt gjald 
fyrir það.

Til að bæta gráu ofan á svart var 
úthlutunarreglum LÍN svo nýlega 
breytt í þá veru að auknar kröfur 
eru gerðar til námsframvindu nem-
enda. Í staðinn fyrir að lágmarks-
viðmið um námsframvindu séu 20 
einingar á skólaári hafa reglurn-
ar verið hertar í þá veru að gerð 
er krafa um lágmark 18 einingar á 
önn. Með afnámi upptökuprófa sem 
meginreglu getur þetta haft gríðar-
lega slæmar fjárhagslegar afleið-
ingar fyrir námsmenn Háskóla 
Íslands.

Það er mat SHÍ að aukin fjár-
hagsleg byrði á nemendur Háskóla 
Íslands muni skerða jafnrétti þegna 
þjóðfélagsins enn frekar til náms. 
Íslenskt samfélag hefur lengi státað 
sig af því að standa vörð um jafn-
rétti einstaklinga til náms án tillits 
til efnahags en með hækkun skrá-
setningargjalda er ljóst að menntun 
myndi færast enn einu skammar-
legu skrefinu til viðbótar nær for-
réttindum hinna efnameiri. 

Skrásetningargjöld við opinbera 
háskóla eru ekki lánshæf hjá LÍN 
öfugt við skólagjöld einkareknu 
háskóla landsins. Með þessu er í 
raun verið að klyfja námsmenn 
skólanna með ósanngjarnri gjald-
töku, ekki síst í ljósi þess að náms-
mönnum sem sækja nám af frjáls-
um vilja til einkarekinna háskóla 
er boðið upp á lán fyrir skólagjöld-
um þeirra. Það skýtur skökku við 
að LÍN veiti nemendum opinberu 
háskólanna í raun lakari kjör en 
nemendum einkarekinna háskóla. 

Í ljósi ofangreinds hefur SHÍ 
krafist þess að menntamálaráð-
herra hafni beiðni háskólaráðs 
Háskóla Íslands um heimild til 
hækkunar skrásetningargjalda. Það 
er með öllu ótækt að námsmönnum 
við hinn ríkisrekna háskóla sé gert 
svo erfitt um vik að stunda nám sér 
í lagi með hliðsjón af breytingum 
á högum námsmanna við Háskóla 
Íslands undanfarið til hins verra.

Aukinn fjárhags-
vandi stúdenta Evrópumál

Bergur Ebbi 
Benediktsson 
lögfræðingur 

Ég er orðinn þreyttur 
á því að Ísland verði 
bara læknað með sér-
stökum aðferðum eins 
og refarækt eða Rús-

salánum. Við erum því miður ekkert 
sérstök að þessu leyti.

Námslán

Jens Fjalar 
Skaptason
formaður Stúdentaráðs 
HÍ

AF NETINU

Athyglisvert hjá Össuri
Í viðtali í Fréttablaði helgarinnar telur Össur Skarphéð-
insson, utanríkisráðherra, þjóðstjórn ekki afleitan kost. 
Össur segir margt gott og merkilegt í þessu viðtali og 
mér finnst því hafa verið veitt furðulítil athygli. Þar segir 
hann t.d. að Samfylkingin hafi ekki verið saklaus af því 
að tilbiðja gullkálf markaðarins. Merkilegust finnast 
mér þó þessi ummæli utanríkisráðherrans: Ég tel líka 
að Samfylkingin hafi frá því snemma á þessum áratug 
ranglega tekið sér stöðu með ákveðinni blokk í við-

skiptalífinu, sem var í átökum við aðrar rammpólitískar 
viðskiptablokkir. Hin pólitísku átök fyrirhrunsáranna 
voru fyrst og fremst átök viðskiptablokka. Blokkirnar áttu 
flokkana B, D & S. Þær voru búnar að kaupa sér flokka 
og stjórnmálamenn. Og það versta er að sennilega eru 
þær enn að takast á í ofangreindum flokkum. Þjóðin er 
enn sem fyrr leiksoppur þessara afla. Össur fær prik fyrir 
að viðurkenna það.
svavaralfred.blog.is
Svavar Alfreð Jónsson
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SUMAR ÚTSALA
Gerið gæða- og verðsamanburð

20-50% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurverasett, 
heilsukoddar, viðhaldskoddar, 

íslenskir PU leðurgaflar, 
náttborð, útlitsgallaðar dýnur 

og fleira.

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

Ný sending SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

VALHÖLL/FREYJA
Góð rúm á frábæru verði

Ný sending

Queen rúm, nú aðeins kr. 99.900Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

- Gefðu íslenska hönnun

Lín Design • Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið • sími 533 2220 • www.lindesign.is

Sængurfatnaðurinn frá Lín Design er ofinn úr bómullardamask.
Yfir 30 tegundir af íslenskum sængurfatnaði til brúðargjafa. 
Íslensk hönnun á góðu verði.

Dúnmjúkar 
brúðargjafir

GÓÐUR BURSTI  til að þrífa grillið er algjört þarfaþing. Það fer 

best með grillið að þrífa það eftir hverja notkun auk þess 

sem það er miklu skemmtilegra að grilla ef maður 

kemur alltaf að grillinu hreinu. 

„Uppáhaldshluturinn minn er fíla-
dagatal,“ segir Steinunn Björk 
Pieper, verkefnastjóri hjá Mann-
réttindaskrifstofu Íslands, innt eftir 
sínum uppáhaldshlut á heimilinu. 
Heimili var yfirskrift alþjóðadags 
flóttamanna sem Mannréttinda-
skrifstofa Íslands, Rauði krossinn og 
Alþjóðahús í samstarfi við Reykja-
víkurborg efndu til á Ingólfstorgi í 
gær.

Dagatalið fékk Steinunn Björk 
sent frá skoskri vinkonu sinni sem 
var trúboði í Botsvana um tíma. 
„Einu sinni tilheyrði ég kirkju sem 

var með trúboða. Ég var trúboði í 
Skotlandi. Mig langaði reyndar helst 
til Afríku. Þessi vinkona mín sem ég 
kynntist í Skotlandi fór til Botsvana 
og sendi mér þetta fíladagatal þess 
vegna.“

Steinunn Björk segir fíladagatalið 
handgert og lýsir því þannig: „Þetta 
eru sem sagt tólf fílar. Þeir eiga að 
vera litlir og fara svo stækkandi en 
mínir eru eiginlega allir jafnir að 
stærð. Þeir eru í halarófu en í jan-
úar snýr einn á móti hinum og svo 
kemur febrúar og þá er öðrum snúið 
við,“ segir Steinunn Björk og bætir 

við að með dagatalinu séu mánuð-
irnir taldir en ekki dagarnir. „Í 
rauninni þarf ég að vita úr hvaða 
átt ég er að telja. Þetta er ekkert 
mjög augljóst,“ upplýsir Steinunn 
Björk sem heldur mikið upp á fíla. 
„Ég veit nú ekki af hverju. Ég held 
það hafi eitthvað með það sem við 
þykjumst vita um þeirra sérstaka 
hópeðli. Þeir syrgja þá sem deyja 
og hugsa um sína.“

Að sögn Steinunnar Bjarkar á 
dagatalið sér góðan samastað á 
hillu í stofunni. „Þar sem ég sé það 
úr sófanum.“  martaf@frettabladid.is

Telur mánuði með fílum
Uppáhaldshlutur Steinunnar Bjarkar Pieper er handgert fíladagatal frá Botsvana. Kötturinn hennar 
Steinunnar Bjarkar ýtir dagatalinu reyndar oft niður af hillunni í stofunni þar sem það stendur.

Steinunn Björk heldur mikið upp á fíla vegna þeirra sérstaka hópeðlis. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Skipholti 29b • S. 551 0770

ÚTSALAN HAFIN!

Laugavegi 178 - Sími: 551 2070
Sími 551 3366. 

Opið mán.-fös. 10-18,
 Lokað á laugardögum

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

teg. DECO - glæsilegur, 
létt fylltur í D,DD,E,F,FF,G 

skálum á 8.850 kr. 

NÝTT
GLÆSILEGT • YNDISLEGT

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is 
 www.raudakrosshusid.is |

 
Opið virka daga kl. 12-17

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

           Ókeypis
Mánudagur 31. maí

      Skip án skipstjóra - Settu þér markmið og fylgdu þeim eftir. kl.12:30 -13:30
     EFT og djúpslökun - Umbreyttu heftandi viðhorfum með EFT tækninni.
 Umsjón: Viðar Aðalsteinsson, EFT sérfræðingur. kl.14:30-16:30

Þriðjudagur 1. júní

Qi–Gong kl. 12-13    Gönguhópur kl. 13-14    Íslenskuhópur kl. 13-14
Vinnum saman - Ný viðhorf (Býflugurnar) kl. 14-16

Miðvikudagur 2. júní

Tölvuaðstoð kl. 13.30-15.30     Briddsklúbbur kl.14-16 
Lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur kl. 14-16    

     カツ丼 (Katsudon) ogチキン丼  (Chikin-don) - Fáðu að smakka og
lærðu að búa til japanskan hversdagsmat af Toshiki Toma. kl.12:30 -13:30
     Möguleikar internetsins fyrir þig - Hvernig getur þú markaðssett þig 
eða áhugamálið á netinu? Umsjón: Ólafur Þór Ólafsson. kl.15:30-16:30

Fimmtudagur 3. júní

Saumasmiðjan kl. 13-15    Jóga kl. 15-16

Gönguhópur  kl. 12.30-13.30     Hláturjóga kl. 15:30 -16:30

     Hvernig stöndumst við álag - Hvers vegna snögg reiðumst við eða pirrum 
okkur yfir smámunum í daglegu lífi? Jóhann Thoroddsen, sálfræðingur. kl.12:30-14
      Meðvirkni - Ráðgjafar Lausnarinnar fjalla um meðvirkni og afleiðingar hennar 
á fjölskyldulífið. kl.14-15

Föstudagur 4. júní

Prjónahópur kl. 13-15     Skákklúbbur kl. 15:30-17

    Ekta ítalskar kjötbollur - Lærðu að gera alvöru ítalskar kjötbollur og fáðu
smakk í lokin. Umsjón: Aurelio Ferro, arkítekt og matgæðingur. kl.12:15 - 13:15
     Föndur, skrapp myndaalbúm og kort - Hafðu skæri með. kl.12-14
    Heilsu-  og hreyfingarhópur - Vertu með í skemmtilegum og fjöl-
breyttum hópi sem hjálpar þér að halda þér við efnið. kl.14-15
   

 
    Skiptifatamarkaðurinn fer í sumarfrí - Síðasti markaðurinn fyrir 
sumarið! kl. 16-18

Arkitektinn og húsgagnahönn-
uðurinn Óli Jóhann Ásmundsson 
opnaði Gallerí ÓJÁ á Laugavegi 
178 fyrir skemmstu en þar er að 
finna frumleg húsgögn af ýmsu 
tagi. „Ég byrjaði að hanna fyrir 
fimmtán árum og hef gert það 
svona í og með síðan. Ég varð sjö-
tugur fyrir nokkru og ákvað að 
opna gallerí í stað þess að setjast 
í helgan stein.“

Óli Jóhann talar um að húsgagna-
hönnuðir skiptist í tvo hópa. „Þeir 
eru ýmist nýskapandi eða túlkandi. 
Þeir sem eru túlkandi eiga yfir-
leitt auðveldara með að selja vör-
urnar sínar enda kannast fólk við 
svipmótið en húsgögn sem tilheyra 
hinum hópnum eru yfirleitt nokk-
uð framandi.“ Óli Jóhann fellur án 
vafa í flokk hinna nýskapandi enda 
verða húsgögnin hans seint talin 
ófrumleg. 

Fyrsta verk Óla Jóhanns var 
stóllinn Delta sem vakti nokkra 
athygli. Hann er á lömum og er 
þeim kostum búinn að það er hægt 
að fella hann saman. „Árni Páll 
Jóhannsson, sem hannaði sýning-
arskálann á heimssýningunni í 
Hannover árið 2000, tók hann með 
sér út og í kjölfarið fékk hann opn-
uumfjöllun í þýska hönnunartíma-
ritinu Moebel Interior Design. Það 
varð til þess að hann vakti athygli 
hér heima sem leiddi til þess að 
ég hélt sýningu í Hönnunarsafni 
Íslands árið 2002. Ég hef síðan 
verið að bæta við húsgögnum hægt 

og bítandi og hélt aðra sýningu á 
Kjarvalsstöðum árið 2007.“

Meðal annarra verka Óla 
Jóhanns má nefna stólinn Loka. 
Hann er líka hægt að fella saman 

og er til sýnis á söfnum í Ósló, Berl-
ín og Vilníus. „Ég er svo alltaf með 
fleiri hugmyndir í höfðinu en það er 
spurning hvort þeim verði komið í 
framkvæmd.“  vera@frettabladid.is

Fer ekki troðnar slóðir
Óli Jóhann Ásmundsson opnaði húsgagnagallerí á Laugavegi fyrir skemmstu en þar er að finna húsgögn 
sem hann hefur gert á síðustu árum. Mörg eru þannig úr garði gerð að hægt er að fella þau saman.

Delta-stólarnir hafa vakið talsverða 
athygli.

Meditor heitir þessi stóll sem lagar sig 
vel að líkamanum.

Skápurinn er laus við allar skrúfur eins og önnur húsgögn Óla Jóhanns og er því lítið 
mál að taka hann í sundur og setja aftur saman.                            FRÉTTABLAÐIÐÖ/VILHELM

SMÁHLUTIR  hafa mikið að segja og oft má gerbreyta her-

bergi bara með því að skipta þeim út. Alls konar flöskur, sápur 

og burstar geta til dæmis gert mikið fyrir baðherbergið.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.990 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
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Guesthouse 1x6 er heillandi 
gistihús sem Daníel Sigmunds-
son og Linda Mjöll Stefáns-
dóttir hafa í sameiningu komið 
á laggirnar í Keflavík, í litlu húsi 
við Vesturbraut 3. 

Daníel Sigmundsson er listsmiður 
Gistihússins 1x6 sem opnaði ný-
verið í Keflavík en í því eru hús-
gögn og jafnvel loftljós skorin út 
úr við. Linda Mjöll Stefánsdóttir 
gaf einnig ímyndunaraflinu laus-
an tauminn við hönnun hússins en 
hún er leikmyndahönnuður. 

„Við sköpuðum gistihúsið úr 
alls kyns efnivið sem við endur-
nýttum. Gömlum rafmagnskefl-
um, brotnum flísum, málningu 
sem var lituð vitlaust hjá máln-
ingarfyrirtækjum og því sett 
til hliðar – ég endurlitaði hana. 
Daníel vann með við sem hefur 
legið úti í 20 ár. Allt timbur sem 
notað er, er ein tomma sinnum 
sex að stærð, og einnig eru her-
bergi gistihússins sex. Þaðan er 
nafn þess sem sagt komið,“ segir 
Linda Mjöll.

Húsið við Vesturbraut er æv-
intýraheimur og fyrir utan hefur 
Daníel hlaðið heitan pott úr sjáv-
argrjóti. „Hugsunin á bak við 
þetta er ekki bara að bjóða upp 
á gistingu heldur að búa til smá 
íslenskt ævintýri, listaverk sem 
hægt er að labba inn í og okkur 
langar til að fólk eigi tíma þarna 
sem vekur með þeim orku og 
hugmyndir. Þetta er hugsað sem 
sælulind og friður fyrir fólk en 
við erum ekki með sjónvarp eða 
útvarp en nettenging er aðgengi-
leg. Hollur morgunmatur er í 

boði, heimabakað brauð og við 
kveikjum smá eld eftir heitapott-
inn á kvöldin.“

Þessa dagana er verið að setja 
upp sérherbergi fyrir börnin, þar 
sem þau geta jafnvel klifrað á 

veggjunum og Linda segir mikil-
vægt að skilja ekki börnin útund-
an í túrisma. „Fólk mun líka geta 
keypt hluti eftir Daníel, tekið til 
dæmis skúlptúr með sér heim.“

 - jma              

Heilsulind og gisting í 
ævintýralegu umhverfi

Gistihúsið stendur nálægt sjónum, í friðsælu og heilandi umhverfi.

Erfitt er að sjá að mannshöndin hafi komið nálægt heita pottinum, sem hlaðinn er úr 
grjóti af Daníel Sigmundssyni.

Herbergin eru sex talsins og nostrað við hvern hlut. Efniviðurinn er að megninu til 
endurnýttur.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Á göngunum eru listrænir og flottir 
skúlptúrar. 

Sýning á hönnun Dóru Hansen 
og Heiðu Elínu Jónsdótt-
ur stendur nú yfir í Aurum 
í Bankastræti 4. Guðbjörg 
Ingvarsdóttir, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Aurum, segir 
þetta í takt við þá stefnu að 
sýna verk eftir íslenska hönn-
uði í versluninni.

„Við verðum mánaðarlega 
með nýja sýningu á hönnun eftir 
Íslendinga og munum leggja 
áherslu á að sýna eitthvað nýtt 
úr þeirra smiðju. Rekaviðar-
borðið og Útsaumskollurinn 
eftir Dóru og Heiðu er liður í 
þeirri stefnu,“ útskýrir hún og 
bætir við að með þessu móti 
sé aukið enn frekar við flóru 
Aurum. „Hingað til höfum við 
verið þekkt fyrir fallega skart-
gripi, en við opnuðum síðan 
nýja hönnunar- og gjafavöru-
verslun í mars á þessu ári.“

Sækir innblástur í 
menningararfinn

Dóra Hansen og Heiða Elín Jónsdótt-
ir frá eitt A Innanhúsarkítektum eru 
hönnuðir Útsaumskollsins. Hann er 
gataður í miðjunni og má nota götin 
til að sauma út í. Þannig ljær eigand-
inn honum persónulegan svip og 
getur svo breytt til með því að rekja 
mynstrið upp og gera nýtt. Kollinn 
má einnig nota sem borð.

● RÓSAKLIPPINGAR  Þær er 
best að framkvæma síðla vors en yfir 
sumarið er rétt að klippa sölnaða 
blómstilka  niður að næsta sterklega 
brumi. Með klippingu er helst verið 
að stýra blómgun og auka hana eins 
og kostur er. Ef mikið  er klippt af 
rósinni koma fá og stór blóm en ef 
styttra er klippt koma fleiri og minni 
blóm og þau verða auk þess fyrr á 

 ferðinni. Tilgangur klippingar rósarunna er að halda ummáli hans í lág-
marki án þess að forma hann sérstaklega og mikilvægt er að  stýra vexti 
rósarunna frá gönguleiðum fólks þar sem rósir eru stingandi plöntur. 
Heimild: www.gardabaer.is.

Borðið Ferðalag eftir Dóru, gert úr rekaviði  
og með útskornu mynstri. Hönnunin sækir 
innblástur til íslensks menningararfs því leik-
ið er með samspil fortíðar og nútíðar, þar sem 
gömul handverkshefð mætir nútímatækni.

Í sumum herbergjanna er náttúran flutt inn 
í hús með ljósmyndum eftir Þorstein Henn, 

sem ná flennistórar yfir veggina.
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Heimili fasteignasala er með á skrá einbýlishús 
við Reyrengi 29 í Grafarvogi.

Húsið er byggt árið 1993 og skráð 249,9 fermetrar 
ásamt 34,5 fermetra bílskúr, eða samtals 284,4 fer-
metrar. Eignin skiptist í í fjögur svefnherbergi á efri 
hæðinni, baðherbergi, sjónvarpshol, stóra stofu, borð-
stofu, eldhús, gestasnyrtingu og þvottahús.

Undir húsinu er 47,4 fermetra stórt rými sem skipt-
ist í herbergi, hol og stóra geymslu (ásamt 33 fermetra 
óskráðu rými sem er ekki tilgreint í Fasteignaská 
ríkisins).

Á gólfum er parket á stofu, eldhúsi og þremur her-
bergjanna. Dúkur er á tveimur svefnherbergjum og 
flísar á baðherbergjum.

Frá stofu er útgengt á 90 fermetra timburpall með 
heitum potti og þaðan út í garð.

Bílskúrinn er með öllu, lakkað gólf. Bílaplan er 
munstursteypt. Lóðin er 903 fermetrar og í mikilli 
rækt.

Þess skal getið að húsið er í fjölskylduvænu hverfi 
og er allt aðgengi að bæði húsi og hverfi gott. Stutt 
er í barna- og leikskóla, íþróttaaðstöðu, verslun og 
þjónustu.

Vel skipulagt einbýli í 
fjölskylduvænu hverfi

Húsinu fylgir bílskúr, munstursteypt bílaplan og stór lóð í mikilli rækt. MYND/ÚRI EINKASAFNI

Verslunarhúsnæði laust til útleigu 
við Laugaveg 83. Stærð 140 m2

Upplýsingar í síma 693 0203

Melgerði 8, Kóp

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 19–20
Snyrtilegt og gott einnar-hæðar einbýlishús á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Húsið 

er 139,9 fermetrar og þar af bílskúr 31,5 fm. Húsið er í ágætu standi að utan. 
 Sölumaður : Sigurður sími 898-3708. 

OPIÐ HÚS

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Óskum eftir eignum
á söluskrá 
– Hagstæð kjör og góð þjónusta
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Glæsileg íbúð
Efsta hæð
3ja herbergja
Tvennar svalir
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Stórglæsilegt einbýli
Glæsilegt útsýni
Allt hið vandaðasta
Frábær staðsetning
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr
Öll skipti skoðuð 

v. 79,9 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Vatnsendablettur Rauðamýri

v. 21,9

Furugrund

Falleg þriggja herbergja
73 fm á 2.hæð (efstu)
Góð staðsetning
Húsið viðgert að utan

v. 18,3 m. 

Fitjasmári

Einstaklega falleg 5-6 
herb. parhús 90 fm 
Verönd
Frábær staður 
Vönduð eign 
Skipti koma til greina

v. 49,5 m. 

Langholtsvegur

Hæð með bílskúr
Rúmgóð 3 herbergja
Miðsvæðis
Bílskúr innréttaður sem 
íbúð
Töluvert endurnýjuð 

v. 27,5 m.

Fellsmúli

Góð 3ja herbergja
Snyrtileg og björt
73,3 fm
Miðsvæðis

v. 17,9

v. 21,5

Laufengi

Gullfalleg 3ja herbergja 
83 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart 

Víðibrekka - Grímsn.

Sumarhús fyrir vandláta
10.085 fm eignaland
Glæsilegt útsýni
253 fm sólpallur
Heitur pottur
Fjórhjólageymsla

v. Tilboð

Seilugrandi

Góð þriggja herbergja
Fyrsta hæð
Stærð 101,5 fm
Tvennar svalir
Laus strax
Góð staðsetning 

v. Tilboð

Gullengi

3ja-4ra herbergja íbúð
2. h. í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag 

v. 24,9 m.

Þjórsárbakki
Sumarhús á 2ha eignarlóð
Timburhús með steyptum 
kjallara
Stærð 106 fm skv.FMR.
Góð timburverönd
Töluvert endurnýjað
Friðsæll staður

v. 10,5 m.

Laufásvegur

Glæsileg jarðhæð
Stærð 101,5 fm
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur
Eign í sérflokki
Sér bílastæði

 v. 29,5 m.

Steinagerði

Frábær staðsetning
130 fm
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður

v. 36,0 m.

Sörlaskjól

2ja herb 72 fm
kjallaraíbúð
Góð verönd
Frábær staðsetning
Skipti á 3ja-4ra herb 

v. 21,5 m.

Eiðistorg

Frábærlega staðsett
183 fm
Skiptist í tvær íbúðir
5 herb. og 2ja herb.
Skipti á minni koma til 
greina.

v. 35,7 m.

Mávahlíð

Mjög góð 5 herb
Á 2. hæð
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu

v. 29,9 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Álfaborgir

Falleg 3ja herb endaíbúð
Frábært útsýni
Sérinngangur
Vandaðar innréttingar 
Eikarparket

v. 19,9 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús 

v. 17,9 m.

Kríuhólar

Endaíbúð
3 góð herbergi ásamt 
vinnuherbergi
Stutt í alla þjónustu
Auðveld kaup

v. 21,9 m.

Klapparberg

Fallegt 240 fm einbýli
Tvær hæðir
Innbyggður bílskúr
Góð staðsetning
Rólegt hverfi
Gróinn garður

v. 49,9 m. 

Vesturgata 

Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning 

v. 18,5 m. 

Kaplaskjólsvegur

Raðhús
Gott skipulag
4-5 svefnherbergi
Rúmgóður bílskúr
Endurnýjað þak

v. 55,0 m.

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Akurhvarf

Glæsileg 120 fm 
4ra herbergja 
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Barnvænt hverfi
Stæði í bílageymslu

v. 26,9 m. 

**Óskað er eftir tilboði í eignina**
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur í íbúðum við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru í þriggja 
hæða glæsilegu fjölbýlishúsi.

Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Birt stærð íbúða er frá um 109 fm. Íbúðunum 
fylgja stæði í bílakjallara undir húsinu. Í húsinu eru 24 íbúðir, fjórir stigagangar og lyftur. Húsið 
er einangrað að utan og klætt með áli. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega.

Verð dæmi:    Verð dæmi:  
3ja herbergja íbúð   4ra herbergja íbúð  
Birt stærð 110 fm   Birt stærð 117 fm  
Verð búseturéttar 4.8 millj.  Verð búseturéttar 5.0 millj.
Mánaðargjöld kr. 114.000  Mánaðargjöld kr. 123.000.-

Í mánaðagjaldinu er allur tilfallandi rekstrarkostnaði fyrir utan rafmagn skv. mæli. Þeir sem 
kaupa búseturétt eiga rétt til vaxtabóta. 
Landsbankinn mun bjóða kaupendum búseturéttar leiðir til fjármögnunar á búseturéttargjaldinu 
skv. úthlutunarreglum bankans og með fyrirvara um lánshæfi umsækjenda.

Búmenn auglýsa nýjar íbúðir 
við Stórakrika í Mosfellsbæ.
Engin aldursmörk verða í þessu húsi.

Búmenn bjóða til kynningarfundar með áhugasömum aðilum 
fimmtudaginn 24. júní kl. 17.00 á skrifstofu Búmanna að 
Kletthálsi 1, 110 Reykjavík.

Áhugasamir aðilar eru hvattir til að koma á kynningarfundinn.
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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

FRAMNESVEGUR - VESTURBÆR
 Vorum að fá í sölu eign sem er hæð og kjallari 
skráð sem verslunarhúsnæði en búið er að 
útbúa 3ja herbergja íbúð í húsnæðinu. Eignin er 
laus nú þegar.  Verð 10 millj.

LÆKJARMELUR - KJALARNESI 
 Vorum að fá í sölu atvinnuhúsnæði sem er salur 
og milliloft með göngu- og innkeyrsluhurð. 
Stærðir 125,4-134,7. Aðeins 6 einingar eftir.  
Verð 12-12,9 millj.

FJALLALIND PARHÚS - SKIPTI MÖGULEG 
 Fallegt 178 fm tveggja hæða parhús með 
innbyggðum bílskúr (íbúð 152 fm og bílskúr 26 
fm). Fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Góðar 
innréttingar. Flísar og parket á gólfum. Fallegur 
garður með verönd. Stórar svalir með heitum 
potti.  Verð 46 millj. Skipti mögul. á minna 
í hverfi nu.

HELGUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR 
 263 fm milliraðhús á þremur hæðum. Í kjallara 
er búið að útbúa sér 2ja herb. íbúð. Á miðhæð 
er gesta wc., eldhús og stofur. Á efri hæðinni eru 
þrjú svefnherb., baðherb., þvottahús og sjón-
varpshol.  Parket og fl ísar á gólfum. Innbyggður 
bílskúr.  Verð 42,9 mill.

DIGRANESHEIÐI - KÓPAVOGI 
 144 fm tveggja hæða einbýlishús á 900 fm lóð 
á góðum stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi 
og tvær stofur. Eldhús með nýl. viðarinnrétt-
ingum. Gólfefni húss: Parket og fl ísar.  Eignin er 
laus til afhendingar. Verð 33 millj.

FITJASMÁRI - PARHÚS - SKIPTI 
 Glæsilegt 194 fm parhús á fallegum útsýnisstað í 
Smáranum í Kópavogi. Á neðri hæðinni eru: Stofur, 
eldhús og gesta wc. Á efri hæðinni eru: þrjú stór 
svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Stórar suðursvalir. Bílskúr er innb. 26 fm. 
Falleg lóð  og stór verönd.  Skipti möguleg á 4ra 
herb. íbúð. Staðsetning ekki atriði. Verð 49,5 millj.

OPIÐ HÚS

Langholtsvegur 65 einbýli
Þetta fallega einbýli samtals 163 fm er til sölu. Áhvílandi með aðeins 4,15 % vöxtum íbúðalánasj. 21 
milljón. Húsið hefur fengið mikla og góða endurnýjun. Þakjárn og gluggar/ gler og hurðar eru  með 
miklum ágætum. Að innan hefur rafl ögn verið algerlega endurnýjun og nútímavædd( loftnet, síma 
og tölvulagnir). Skolplögn endurnýjuð. Nútíma gólfhiti, neysluvatnslagnir nýjar og ný hitagrind. Húsið 
er sandsparslað og nýmálað. Allt búið sem er erfi tt, sóðalegt og dýrt. Hurðargöt hafa verið breikkuð. 
Húsið er tilbúið til innréttinga. Húsið skiptist þannig:
Eftir hæð: Stór stofa, hjónaherbergi,barnaherbergi , wc. Og eldhús með opinni borðstofu.
Neðri hæð : Herbergi, þvottahús/eldhús, wc. og geymsla. Sérinngangur því er hægt að hafa séríbúð á 
neðri hæð. Hús er samtals 123 fm. 

Bílskúr 40fm fremur lúinn en hefur mikla möguleika t.d. þriggja fasa rafmagn og því möguleiki að 
leigja úr sem vinnustofu eða fyrir léttan iðnað( þarfnast standsetningar). Byggingaréttur er mjög 
ríkulegur upp að 270 fm. Verðlaunatré er í garðinum en það er stærðar hlynur, gríðarlega fallegt tré. 
Vel byggt hús með mjög mikla möguleika og mikinn sjarma.

Húsið verður til sýnis næstu daga frá kl. 12-13 og 16:30-18. 
Upplýsingar í síma: 893-9169

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET OG Í SÍMA 510-3800

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

✔ Alfhending strax.

✔ Allar íbúðir með 
sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 97-162 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

S
K

IS
S

A

Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipu-
lagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunar-
íbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs
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Gömlum viðarhúsgögnum er 
vel hægt að forða frá því að 
fara á haugana eins og með-
fylgjandi myndir sanna. Hér er 
að finna tvær leiðir til að koma 
þeim í fyrra horf.

Viðarhúsgögn sem standa úti frá 
vori og fram á haust þarfnast við-
halds á nokkurra ára fresti. Tvær 
leiðir eru til að koma þeim í fyrra 
horf. Annars vegar er hægt að 
slípa viðinn upp og bera síðan á. 
Hins vegar má nota efni til að fjar-
lægja gamalt lakk áður en nýtt er 
borið yfir.

Þeir Hlynur Magnússon og 
Arnar Már Þorsteinsson hjá Húsa-
smiðjunni kunna réttu tökin og 
komu gömlu borði og stól í stand. 
„Ég ákvað að slípa borðið enda 
var það frekar illa farið. Ég not-
aði til þess svokallaðan skrið-
dreka og fór yfir allt með sand-
pappír númer sextíu sem er sér-
staklega grófur. Á kantana notaði 
ég síðan lausan pappír og fór svo 
yfir allt með pappír númer hundr-
að,“ segir Hlynur. Eftir að hafa 
burstað sag og drullu af borðinu 
var hann búinn að gera borðið til-
búið fyrir olíuna og þá tók Arnar 
Már við. „Galdurinn er að löðra 

borðið í olíu og bera sífellt nýja 
umferð á blautt yfirborðið. Það 
er síðan látið standa um stund og 
yfirleitt ýrast litlar trefjaagnir upp 
í timbrinu. Þeim er náð niður með 
því að slípa viðinn á meðan hann 
er ennþá blautur með fínum vatns-
pappír en þannig næst eggslétt 
áferð. Umframolían er síðan fjar-
lægð með bómullarklút og borðið 
látið þorna í um það bil sólarhring. 
Að því loknu er gott að fara aftur 
yfir með fínum pappír til að fjar-
lægja mögulegar trefjar, olíubera 
á ný og þurrka að lokum umfram-
olíuna af,“ segir Arnar.

Hann beitti svo öðrum aðferðum 
við að lappa upp á stólinn. „Fyrst 
bleytti ég hann upp með vatni og 
bar svo á hann sterkan pallahreinsi 
sem hreinsar uppsöfnuð óhrein-
indi. Ég notaði til þess grófan pens-
il og gætti þess að vera með hanska 
enda um ætandi efni að ræða.“ Efn-
inu er leyft að virka í fimmtán mín-
útur og það svo fjarlægt með vatni. 
Þá er bleikiefni borið á og því leyft 
að virka jafn lengi. Það er svo 
spúlað af og stóllinn látinn þorna 
í sólarhring. Þá er olían borin á og 
sífellt farnar nýjar umferðir ofan 
í blautan viðinn. Umframolían er 
síðan þurrkuð af og ættu húsgögnin 
að duga næstu árin. - ve

Notað verður nýtt

Húsgögnin hafa heldur betur tekið breyt-
ingum og ættu að nýtast vel í sumar.

Mikilvægt er að bleyta viðinn fyrir 
meðhöndlun svo efnin vinni aðeins á 
yfirborðinu.Kominn tími á viðhald.

Arnar fjarlægir umframolíu með bómullarklút.

Galdurinn er að löðra borðið í olíu og fara 
sífellt nýja umferð á blautt yfirborið.

Hlynur notar lausan pappír á kantana.

Hlynur byrjar á því að slípa borðið upp 
með skriðdreka og notar til þess grófan 
pappír. Skriðdrekann má ýmist kaupa 
eða leigja í Húsasmiðjunni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1

2

3 5

4

Eins og nýr.

1

Til að ná niður litlum trefjaögnum 
sem ýrast upp er farið yfir lakkið með 
vatnspappír númer 200 en þannig fæst 
eggslétt áferð.

3

2
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Daskrá:
22. júní     Kynning á steikum úr framparti frá Fjallalambi.

23. júní     Kynning á slátri og sviðasultu frá Fjallalambi. 

24. júní     Kynning á Fjallabita og Hólsfjallahangikjöti frá Fjallalambi.

25. júní     Kynning á Grillkjöti frá Fjallalambi. Bændur grilla og gefa fólki að 
                 smakka og sýna viðskiptavinum hvernig upprunamerking virkar, 
                 ásamt ýmsum uppákomum fram eftir degi. 
                 Kynntar verða nýjungar frá Fjallalambi.

26. júní     Kynning á sperðlum og forréttum frá Fjallalambi.

              Afsláttur af kynningarvörum
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á steikum úr framparti frá Fjallalambi.

á slátri og sviðasultu frá Fjallalambi.

á Fjallabita og Hólsfjallahangikjöti frá Fjallalambi.

á Grillkjöti frá Fjallalambi. Bændur grilla og gefa fólki að
og sýna viðskiptavinum hvernig upprunamerking virkar,
msum uppákomum fram eftir degi.
verða nýjungar frá Fjallalambi.

á sperðlum og forréttum frá Fjallalambi.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Í tilefni af HM 2010 ætlum við að gefa 
öllum sem koma til okkar og skrá bíl 
til sölu glæsilega HM treyju. Diesel.is. 
Kletthálsi 15. Sími 578-5252. www.
diesel.is

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

HARLEY DAVIDSON VRSC NIGHT ROD 
SPECIAL. Árgerð 2007, ekinn 1 þ.mílur 
1300cc 5 gírar. Það flottasta.... eins og 
nýtt! Verð 2.950þ áhvl. 2.200þ afb. 50þ 
Rnr.151785 Er á staðnum

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bílar til sölu

Sjálfskiptur Disil. Glæsilegur bíll. Mmc L-
200 árg 10.2010 ek.aðeins 10.þús.km. 
Mjög vel búinn og vel með farinn bíll. 
32“dekk krókur,AC, palllok, filmur ofl. 
Skoða ýmis skipti, mögul. á 100% láni. 
uppl. í s: 898-8228 / 848-4984.

VW Golf station 96 ekinn 196Þ ,1800 
vél, sjálfskiptur, dráttarkrókur, skoðaður 
11. Verð 170Þ. S: 6602820

 250-499 þús.

Til sölu Honda Civic, 1,4, 1998 ekinn 
81,700 km.Konubíll. Uppl. síma 553-
7533/892-2309

 1-2 milljónir

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

CGolf, Polo, Micra eða 
Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772-5450

 Jeppar

TIL LEIGU 3herb.íbúð 101RVK. 
Verð 115þús. Langtímaleiga. Uppl. í 
s:6659204 e.kl.12 eða ghy@bonus.is

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

 Húsbílar

Húsbíll Fiat Ducato Euromobil 2.5 Disel 
Turbo Árg. 98 Ekinn. 122.xxx Er hlaðin 
aukahlutum og einstaklega vel með 
farin. Uppl. 863 4714.

 Mótorhjól

 Kerrur

Álkerrur frá HUMBAUR, heildarþyngd 
750 kg. Verð frá 165.035 kr. www.
topplausnir.is Bjóðum raðgreiðslur. 
Topplausnir ehf. Lyngás 8, Garðabæ 
s:898-7126.

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ 
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

 Hjólhýsi

Hymer Eriba 465A 2004 árg. 
Ægisfortjald. 2.400 þús. eða tilboð. 
Uppl. í síma 8225123 og chefausi@
gmail.com

 Vinnuvélar

Til sölu lítið notaður TUCHEL gang-
stéttasópur með safnskúffu, passar á 
ýmis tæki t.d FENDT tractor. Upplýsingar 
hjá A.Wendel í síma 551 5464

 Bátar

Harðbotna gúmmíbátur Narwhal sv 
400, árg. 2007, samþ. af Sólas, 4m 
langur. Einnig Zodijak gúmmíbátur, 4m 
langur. 2000 - 2001 árg. Verð fyrir báða 
bátana 1700 þús. eða seljist í sitthvoru 
lagi. Uppl. í s. 848 2165.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Startarar og alternatorar
Fyrir flestar gerðir fólksbíla,jeppa,vöru-
bíla og vinnuvélar, varahluta og við-
gerðaþjónusta. Gerum föst verðtilboð 
í viðgerðir þér að kostnaðarlausu. 
Ljósboginn yfir 50ár í þjónustu við bíl-
eigendur! Bíldshöfða 14 sími 553-1244.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

Bílapartar og þjónusta. S. 
555 3560

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan, 
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs 
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förg-
unar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

Sláttuvéla og reiðhjóla-
þjónustan - enginn bið-

tími !
Tek við öllum gerðum af sláttuvélum 
og reiðhjólum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6,  S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.
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Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

Garðsláttur
ATH! Tökum að okkur garðslátt f. ein-
staklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð 
vinna, gott verð. S. 618 3469.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Ársreikningar-Bókhald
VSK.uppgjör-stofnun fél.- erfðarfj.skýrsl-
ur-skattaframtöl o.fl. Hagstætt verð. S. 
517 3977 framtal@visir.is

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

 Málarar

Málarar
Alhliða málningarþjónusta og 
húsaviðgerðir. Einungis fag-

menn, afar hagstæð verð í boði. 
Uppl. í s. 659 9676. 552 2122.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Fjármál

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir-
tækja og einstaklinga, í samstarfi við 
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur. 
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna 
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, 
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

www.smidaland.is
Nýsmíði - viðhald - gluggar -pallar - öll 
smíði. S. 772 0040.

Steingæði ehf viðhalds-
þjónusta

 

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnu-
brögð. Komum og gerum tilboð 

að kostnaðarlausu.
 

Steingæði Uppl. í síma 899 
2924 

VISA - EURO - MASTER

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Lóðavinna, vörubíll m/krana/krabba, 
gröfur & fl. Gröfuleiga Hlöðvers S.892 
8511

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

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

Granat-Múr ehf.Húsaviðgrðir. 
Múrviðgerðir.Steining.Flísalagnir Gerum 
verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Uppl 
866 6291.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247

Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær 
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Láttu spá fyrir þér beint á netinu. www.
spamidill.is

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

 Rafvirkjun

LOFTNET
Er ADSL ekki fyrir þig? Tengdu 
loftnetið aftur við sjónvarpið. 
FM loftnetið er lausnin fyrir 

stofuútvarpið.
Rafeindameistarinn ehf

898 4484

 Önnur þjónusta

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg. STANDUR 
ehf. 842-2535.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

Erlendur gjaldeyrir til sölu, USA dollarar 
og Evrur, uppl. í síma 659 4221.

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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 gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Verslun

Rekstrarvörur 
Varahlutir  

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 
www.kraftvelar.is

25% afsláttur í júní

Þjónusta

Til sölu
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 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Fjölbreytt úrval! Krossviður-
Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF-
Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 
7905.

Útihurð, ný m/áláfellum, 978x2548. 
Gluggi yfir hurð. kr. 90.000.-. s.690 
9066.

 Heilsuvörur

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

NUDD - Tilboð - NUDD
 

 Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. 
Uppl. - pantanir s. 4455000 & 57 8 57 
57 JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 
12-18 mán-lau.

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

 Snyrting

 Námskeið

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

SUMARSKÓLI: 
ICELANDIC- NORSKA

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 17:30-19. start 28/6, 3/8. Level II: 
4 w: Md to Fr; 10-11:30, st: 28/6, 3/8. 
Level III: 4w:13-14:30 st: 28/6. ENSKA 
f. FULLORÐNA, 4 vikur, stig I, mán-
fös kl 16-17:30: byrjar 28/6. NORSKA: 
4 vikur, mán til fös 19:45-21:15, stig 
I: 21/6, stig II: 9/8. PRÓFÁFANGAR 
FRAMHALDSSKÓLA: STÆ/EÐL; byrja 
28/6. ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 
weeks. Level I, Md to Thu: 9-10:30 
or 17:30-19. st. 16/8, 27/9. Level II: 
11-12:30 st. 16/8, 27/9. Level III: 17:30-
19. st. 16/8, 20/9. Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans.
is/ice

 Ökukennsla

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

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Til sölu Silky Terrier, 4 mán. tík. Er merkt 
og bólusett. Uppl. í s. 897 1532.

 Húsnæði í boði

Glæsileg 3-4 herb lúxusíbúð í 
Skuggahverfinu til leigu. Uppl: skuggai-
bud@gmail.com, 694 3113

Efri hæð í tvíbýli í v-bæ kóp. 130fm. 4 
herb. Leigist m. húsgögnum til 1 árs. 
s. 664 8405

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

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

 Sumarbústaðir

Til sölu 15,5 m2 gestahús. Húsin 
eru smíðuð af nemendum 
Byggingartækniskólans og eru vönduð 
í alla staði. Verð frá 1.050.000. Uppl. í 
s. 824 6515 / ghr@tskoli.is. Sjá mynd-
ir inn á http://www.flickr.com/phot-
os/51177310@N07/

Til sölu eignarlóðir Möðruvöllum 
1 (Norðurnes) í Kjós. Upplýsingar í 
símum 5616521 og 8921938.

Til leigu sumarhús í Borgarbyggð, gist-
ing fyrir allt að 10.manns, skjólgóður 
garður, heitur pottur,veiði. V. kr 30þ. 
vikan. Uppl hjá eignaland@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir að taka á leigu 60-100fm iðn-
aðarhúsnæði á höfuðborgarsv. undir 
léttan iðnað. S. 867 4940

Skammtímaleiga 3 herb. íbúð í 203 til 
leigu með öllum húsbúnaði í júlí og 
ágúst. áhugas. hafa samb. í hronnl@
internet.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

Gisting RVK - Staðsett 
við Kringluna

2 herbergja íbúð fullbúin hús-
gögnum með svefnplássi fyir 

2-4. Leigist 2 nætur í senn eða 
fleiri. Verð 15-18þús per. nótt.
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 
eða limoutaxi@hotmail.com

Halló. Orlofsíbúðir til leigu á Þingeyri við 
Dýrafjörð. Hótel Sandafell. S. 456 1600.

 Útilegubúnaður

Til sölu fortjald 07“ á Fleetwood Santa 
Fe á hálfvirði. s. 866 5058.

 Byssur

Skotvís og SKOTREYN efna til kynn-
ingar- og baráttufundar fyrir skotveiði-
menn vegna framkomnar tillögu að 
stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir 
Vatnajökulsþjóðgarð. Fundurinn verður 
haldinn þriðjudaginn 22. júní kl. 20 í 
félagsheimili SKOTREYNAR að Álfsnesi. 
Allir veiðimenn eru hvattir til að mæta 
og láta sig málið varða.

 Atvinna í boði

Vanir Flísalagningamenn 
óskast

Flísaverk óskar eftir að ráða 
múrara/flísalagningamenn. 
Verða að geta byrjað strax.
kristjan@flisaverk.is S: 898 

4990.

Skemmtileg kvöldvinna
Óskum eftir skemmtilegu fólki í síma-
sölu frá kl. 17:30-21:30 á kvöldin. Mán-
fös. Uppl. e.hádegi í s. 868 4551.
Félagaþjónustan

Starfsfólk óskast í 
Ræstingar.

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki 
í ræstingar í verslunum í bæði dag 
og næturvinnu. Skilyrði; reynsla af 
ræstingum, góð þjónustulund, hreint 
sakarvottorð og Íslensku kunnátta 
nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár. 
Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201 
Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðn-
um. www.115.is

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir 
að ráða góða úthringjara til starfa í 
úthringiveri fyrirtækisins. Góð laun í 
boði, bæði tímakaup og árangurstengd 
laun auk ýmissa bónusa. Aldurstakmark 
er 25 ár. Áhugasamir sendi umsókn í 
netpósti á gisli@tmi.is

fullt og hlutastarf leitum duglegu fólk 
vinna í sal og aðstoð í eldhús BanThai, 
NaNaThai og YummiYummi Þarf að 
sem fyrst 8963536

Hörkudugleg manneskja vön þrifum 
óskast í þrif og þvotta út í sveit. Mikil 
vinna. Fæði og húsnæði á staðnum. 
Starf í 6 til 10 vikur fyrir réttu manneskj-
una. Eingöngu reyklaus og reglusöm 
manneskja kemur til greina. Æskilegur 
aldur 25-35 ára. Uppl. gefur Karl í síma 
8250025

Bílamálari óskast til starfa sem fyrst, til 
afleysingar eða lengri tíma. Uppl. í s. 
586 2828. Réttverk ehf.

STÝRIMAÐUR 
LAUGARNES 

olíuskipið Laugarnes
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða stýrimann í sumarafleys-
ingar á olíuskipið Laugarnes. 

Umsækjendur þurfa að hafa A-5 
réttindi. 

Helstu verkefni Laugarnes 
er olíuafgreiðsla til skipa á 

Faxaflóa- svæðinu og birgða-
flutningur frá Reykjavík og 

Akureyri. 

Starfið stendur báðum kynjum 
til boða.

Allar nánari upplýsingar veit-
ir: Auðunn í síma 550-9900. 

tölvupóstfang audunn@odr.is 
& einar@odr.is 

Sjá nánari upplýsingar um fyr-
irtækið á www.odr.is

 Atvinna óskast

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

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið þegar þér hentar.

908 1616.

ER Á LANDINU NÚNA !!!!!! SAMA 
NÚMER...... ÁSTARKVEÐJA, VIAGGA.

PurpleRabbit.eu
Íslenzk náttúra! Heit stefnumót, djörf 
samskipti, og sífellt flottari og fjöl-
breyttari myndir! Hefur þú heimsótt 
kanínuna...í dag?

Atvinna

  

"Af stað".    
Iðjuþjálfi  óskast – 50% starf

Iðjuþjálfi  óskast í 50% starf á Gigtarmiðstöð Gigtarfélags Íslands í 
Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf í ágúst. Starfi ð er 
fjölbreytt og gefandi,  krefst faglegrar þekkingar og sjálfstæðis í starfi . 
Nánari upplýsingar gefur Emil Thóroddsen framkvæmdarstjóri í síma 

530 3600 og 863 9922

Umsóknir ásamt upplýsingum um nám og fyrri störf sendist skrifstofu 
Gigtarfélags Íslands að Ármúla 5, 108 Reykjavík, eða rafrænt á 

netfangið: emilthor@gigt.is fyrir 6. júlí næstkomandi.

Nánari upplýsingar um starfsemi Gigtarfélagsins vísast á vefslóðina 
www.gigt.is

Gigtarfélag Íslands

Tilkynningar
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VILHJÁLMUR BRETAPRINS ER 28 
ÁRA Í DAG.

„Sumir segja það bera vott 
um skort á metnaði, en í 
raun er það mjög metn-
aðarfullt að vilja hjálpa 

öðrum.“

William Arthur Philip Louis 
Bretaprins er eldri sonur 

Karls Bretaprins og Díönu 
prinsessu, annar í erfðaröð-

inni að bresku krúnunni. 

Næsta föstudag, 25. júní, eru 105 ár liðin frá fæðingu stór-
söngkonunnar Maríu Markan en hún var fædd og uppal-
in í Ólafsvík. Af því tilefni hefur Átthagastofa Snæfells-
bæjar í samstarfi við Framfarafélag og menningarnefnd 
Snæfellsbæjar sett saman dagskrá sem fram fer í gamla 
heimabæ Maríu þann sama dag. Kristín Björg Árnadóttir 
hjá Átthagastofu Snæfellsbæjar er ein þeirra sem sjá um 
að skipuleggja daginn.

„Dagskráin hefst með málþingi í félagsheimilinu Klifi 
klukkan 13, þar sem fjallað verður um Maríu Markan og 
söngferil hennar. Lýs milda ljós er yfirskrift málþings-
ins en þeir sem þekktu Maríu eru sammála um að frá 
henni hafi stafað milt ljós. Meðal þeirra sem flytja erindi 
er frænka Maríu, Anna Agnarsdóttir, Trausti Jónsson og 
Lisa Weisshappel,“ segir Kristín. Eftir málþingið er geng-
ið um æskuslóðir Maríu og endað á Átthagastofu með lítilli 
sögusýningu um fjölskyldu Maríu. Dagskráin er styrkt af 
Menningarráði Vesturlands.

„María Markan á ótrúlegan feril en eftir að hafa lært 
söng í Berlín til ársins 1935, hélt hún sína fyrstu sjálfstæðu 
tónleika í Berlín. Hún var ráðin til þýskra óperuhúsa og árið 
1938 var hún komin í konunglega leikhúsið í Kaupmanna-
höfn,“ segir Kristín. Þar fékk Fritz Busch, hljómsveitar-
stjórinn kunni, augastað á söngkonunni og réð hana í hlut-
verk í Glyndbourne-óperunni í Englandi. María var ráðin 
við Metropolitan-óperuna í New York árið 1941.

„María er af mörgum talin okkar fremsta klassíska söng-
kona fyrr og síðar. Við höfum notið mikillar aðstoðar frá 
fjölskyldu Maríu en þetta verkefni er svo hugsað sem hluti 
af verkefni Átthagastofu Snæfellsbæjar um þekkta lista-
menn sem tengjast Snæfellsbæ.“

Um kvöldið verða tónleikar á Klifi í anda Maríu. Þar 
koma fram Veronice Osterhammer, Marta Guðrún Hall-
dórsdóttir, Örn Magnússon og Elísabet Waage. 

juliam@frettabladid.is

MÁLÞING OG TÓNLEIKAR Í ÓLAFSVÍK:  
105 ÁR FRÁ FÆÐINGU MARÍU MARKAN

LJÓS MARÍU 

MARÍA MARKAN Söngkonan fæddist og ólst upp í Ólafsvík, þar sem 
hennar verður minnst næstkomandi föstudag. MYND/ÚR EINKASAFNI

Á þessum degi árið 1988 kom 
kanadíski söngvarinn og ljóð-
skáldið Leonard Cohen til lands-
ins. Tilefnið voru tónleikar sem 
Cohen ætlaði að halda í Laugar-
dalshöll þremur dögum síðar, 
24. júní, og voru þeir hugsaðir 
sem eins konar Listahátíðarauki 
en Listahátíð í Reykjavík lauk 
formlega nokkrum dögum áður.

Cohen var strax spurður af 
blaðamanni á Keflavíkurflugvelli 
við komuna til landsins hvort 
hann hefði kynnt sér íslenskar 
bókmenntir og sögu Íslands 
og hann jánkaði því og dró því 

til sönnunar upp bókina The 
Northern Sphinx eftir Magnús 
Magnússon. Frá flugvellinum 
hélt söngvarinn svo í Bláa lónið. 
Cohen vakti mikla athygli hér 
á landi.

ÞETTA GERÐIST:  21. JÚNÍ 1988

Cohen til landsins

 Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Garðar Halldórsson
pípulagningameistari

Álfaskeiði 72, Hafnarfirði,

sem lést þann 15. júní, verður jarðsunginn frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 22. júní kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Unnur Garðarsdóttir     Örn Þór Þorbjörnsson
Gylfi Garðarsson
Hólmfríður Garðarsdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðfinna Jónsdóttir 
Bólstaðarhlíð 60, áður til heimilis að  
Syðsta-Ósi í Miðfirði,

lést á Landakoti laugardaginn 12. júní sl. Útför hennar 
fer fram frá Melstaðarkirkju miðvikudaginn 23. júní 
kl. 14.00. Rúta fer frá Umferðarmiðstöðinni kl. 10.00.

Þorvaldur Böðvarsson  Hólmfríður Skúladóttir
Hólmfríður Böðvarsdóttir   Sveinn Kjartansson
Jón Böðvarsson    Ingibjörg Jóhannesdóttir
Ingibjörg Böðvarsdóttir
Þórunn Guðfinna Sveinsdóttir
Pétur Böðvarsson    Hildur Árnadóttir
Elísabet Böðvarsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Björn Eyþórsson 
prentari, Álfheimum 60, 

lést á gjörgæsludeild Landspítala fimmtudaginn 
17. júní 2010.

Torfey Steinsdóttir
Steinn Bjarki Björnsson
Eyþór Hreinn Björnsson Ingunn Þorsteinsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi, 

Jón Ragnar Björgvinsson
garðyrkjufræðingur
Rjúpnasölum 8, Kópavogi,

sem lést 11. júní, verður jarðsunginn frá Digraneskirkju 
miðvikudaginn 23. júní kl. 13.00. Þeim sem vilja minn-
ast hans er bent á MND félagið.

Elsa Hildur Óskarsdóttir
Björgvin Jónsson Guðlaug Hrönn Björgvinsdóttir
Óskar Jónsson   Þóra Hrönn Óðinsdóttir
Laufey Jónsdóttir
Sigríður Jónsdóttir Þórður Helgi Jónsson

og barnabörn.

Dipl. Ing. Tómas Þ. 
Árnason
f. 14. mars 1939 d. 17. maí 2010
Ránargötu Dachstr. 48, Reykjavík Essen

Í kærleika og þakklæti kveðjum við. 
Jarðarförin hefur farið fram í Þýskalandi með nánustu 
fjölskyldu og vinum.

Sophia Árnason
Pétur Tómasson
Ursula Tómasdóttir
Maria Florentine
Garðar Árnason
Guðrún Árnadóttir
Hulda Árnadóttir
og aðrir aðstandendur.

Ástkær bróðir okkar og mágur 

Grétar Breiðfjörð

lést á heimili sínu 15. júní s.l. 
Jarðarför verður auglýst síðar.

Kolbrún Jónsdóttir          Jörgen Tomasson
Ævar Breiðfjörð                      Ásta Guðjónsdóttir
Ragnar Breiðfjörð                   Jóna S. Kristinsdóttir
Dorothy M. Breiðfjörð             Daníel Guðmundsson
Óskar Breiðfjörð
Margrét Breiðfjörð
Kristín Breiðfjörð                     Jón Emil Hermannsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu, langömmu og 
langalangömmu,

Auðbjargar 
Guðmundsdóttur 
Illugastöðum Vatnsnesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heilbrigðis-
stofnunar Vesturlands Hvammstanga fyrir einstaka 
alúð og umönnun.

Jónína Ögn Jóhannesdóttir    Birgir Jónsson
Guðmundur Jóhannesson        Bjarney G. 
 Valdimarsdóttir
Árni Jóhannesson                 Anna Olsen
Jónína Auðbjörg Sigurbjörnsdóttir  Jóhann Ingi 
 Haraldsson
Jóhannes Óskar Sigurbjörnsson Þorbjörg
 Ásbjarnardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Jarðarför eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa, sonar og bróður, 

Bjarna Davíðssonar 

sem lést í Árósum  29. janúar s.l., fer fram frá 
Selfosskirkju, mánudaginn 28. júní n.k., kl. 13.00. 
Fyrir hönd aðstandenda,

Anna Lilja.

MOSAIK  
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Enn betra aðgengi að Fréttablaðinu

Fjöldi lausasölustaða um allt land

Breytingar voru gerðar á frídreifingu og lausasölu Fréttablaðsins 1. júní.  Blaðinu 

er áfram dreift ókeypis í lúgur og Fréttablaðskassa á kjarnadreifingarsvæði* okkar. 

Nýbreytnin felst í að  frídreifingu í verslunum og á bensínstöðvum á kjarnadreifingarsvæði 

verður hætt, en blaðið í staðinn selt í lausasölu um land allt samhliða fyrrgreindri 

frídreifingu heim eða í hverfi. Lausasölustöðum verður fjölgað til muna auk þess sem 

fjöldi Fréttablaðskassa í íbúðahverfum verður nærri þrefaldaður, úr 60 í um 170.

Nánari upplýsingar um dreifingu Fréttablaðsins má nálgast á visir.is/dreifing.

*Kjarnadreifingarsvæði Fréttablaðsins er höfuðborgarsvæðið, Akureyri, Stokkseyri, Eyrarbakki, Hveragerði, Selfoss, Borgarnes, Akranes, Reykjanesbær, Þorlákshöfn, Keilir, Garður, Sandgerði, Grindavík og Vogar. 

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á visir.is eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Höfuðborgarsvæði og Suðurnes
Olís, Norðlingaholti (um helgar)
Olís Kjalarnesi
Litla Kaffistofan
Olís – Básinn, Keflavík (um helgar)
10-11, Keflavík
Eymundsson, Leifsstöð
10-11 í Leifsstöð

Norðurland
N1, Staðarskáli
Kaupfélagið á Hvammstanga
Verslun, Víðigerði
N1, Blönduósi
Potturinn og pannan, Blönduósi
Olís, Skagaströnd
Hlíðarkaup ehf, Sauðárkróki
N1, Sauðárkróki
Shell skáli, Sauðárkróki
Bónus, Akureyri
N1, Hörgárbraut, Akureyri
N1, Leiruvegur, Akureyri
Olís, Akureyri (um helgar)
10-11, Akureyri
N1, Dalvík
Olís, Dalvík
Olís, Ólafsfirði
Eyjabúðin/Eyjaljósið, Hrísey
N1, Húsavík
Olís, Húsavík
Shell skáli, Húsavík
Búðin Kópaskeri
Verslunin Ásbyrgi
Verslunin Urð, Raufarhöfn
N1, Þórshöfn

Austurland
Mónakó, Bakkafirði
N1 Vopnafirði
Bónus, Egilsstöðum
N1, Egilsstöðum
Olís, Fellabæ
Olís, Reyðarfirði
Shell, Reyðarfirði
Shell skáli, Eskifirði
Olís, Neskaupsstað
N1, Hornafirði
Olís, Hornafirði

Suðurland
N1, Hvolsvelli
Söluskálinn Björk, Hvolsvelli
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum, Hellu
Árborg, Árnesi
Bjarnabúð, Reykholti, Bláskógabyggð
Ferðaþjónustan Úthlíð
Glóðarsel, Laugarvatni
Þrastalundur, Grímsnesi
Bónus, Hveragerði
N1, Hveragerði
Bónus, SelfossiMinni Borg, Selfossi
N1 Fossnesti, Selfossi
N1 verslun, Selfossi
Olís, Selfossi
Ferðaþjónustan Úthlíð, Selfossi
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Skýlið, Vestmannaeyjum
Vöruval, Vestmannaeyjum

Vesturland og Vestfirðir 
N1 verslun, Akranesi
Olís, Esjubraut, Akranesi (um helgar)
Bónus, Akranesi
Bónus, Borgarnesi
Olís, Borgarnesi (um helgar)
Verslunin Baulan, Borgarfirði
Hönnubúð, Reykholti, Borgarfirði
Bónus, Stykkishólmi
Olís, Stykkishólmi
Hrannarbúðin, Grundarfirði
N1, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
Hraðbúð N1, Hellissandi
Shell/Vélsmiðja Árna Jóns ehf, 
Hellissandi
Smáalind ehf, Patreksfirði
N1, Ísafirði
Bónus, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði
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BAKÞANKAR 
Gerðar 

Kristnýjar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Um leið og vorprófunum lauk fór ég að 
svipast um eftir vinnu. Þá var skóla-

árið mun styttra en nú og miðaðist við að 
börn gætu aðstoðað við sauðburð og réttir. 
Þótt foreldrar mínir ættu ekki fjárstofn 
á vappi um Safamýrina mátti ég ekki slá 
slöku við. Barn að aldri gætti ég því ann-
arra barna. Síðan seldi ég blöð. Það fannst 
mér reyndar asnaleg vinna en hei, ég var 
ung og þurfti á peningunum að halda. 
Sumarvinnan reyndist mér góð. Hún tamdi 
mér snefil af ábyrgðarkennd og samvisku-
semi, auk þess sem hún opnaði augu mín 

fyrir aðstæðum annarra.

GÖMUL kona á elliheimilinu þar sem 
ég vann á menntaskólaárunum átti til 
dæmis ekki heila nærbrók því eigin-
maðurinn tímdi ekki að kaupa hana. 
Maður gekk undir mann við að reyna 
að sannfæra hann um að eiginkona 

hans til hálfrar aldar þyrfti brókina 
en þar var talað fyrir daufum eyrum. 

Ég man líka eftir konu sem skúraði 
með mér á Landspítalanum. Hún 
hringdi heim á hálftíma fresti til 
að athuga hvort ekki væri í lagi hjá 
sex ára syni sem hún skildi eftir 
einan heima á daginn. Ég vann 
alltaf hefðbundin kvennastörf og 
launin voru aldrei það há að mér 
hafi þótt freistandi að halda fyrir 
alvöru út á vinnumarkaðinn.

OFT vann ég með merkilegum konum og 
hlustaði á þær spjalla um húsbyggingar 
jafnt sem spíritisma. Þær höfðu áhrif á mig 
og líka störfin sem mér voru falin. Eftir 
sumurin tvö á elliheimilinu er þjónustulund 
minni engin takmörk sett þegar kemur 
að eldra fólki – að frátöldum auðvitað for-
eldrum mínum því rétt eins og ég er allt-
af 14 ára í augum þeirra eru þau fimmtug 
og fullspræk í mínum. Um þessar mundir 
hafa einmitt margir foreldrar áhyggjur af 
atvinnulausu unglingunum sínum og það er 
skiljanlegt. Aðgerðarleysi er engum hollt 
auk þess sem hætt er við að þeir missi af 
öllu því nytsamlega sem læra má af góðu 
starfi.

MEST óttast ég þó að unga fólkið sjái 
engan tilgang með námi og fái þá flugu 
í höfuðið að sama aðgerðarleysið bíði að 
því loknu. Nú er samt ýmislegt að breyt-
ast því fréttir berast nú af fólki sem kallar 
ekki alltaf ömmu sína. Í síðustu viku sagði 
Mogginn frá Steinunni Jónsdóttur, arki-
tekt sem missti vinnuna, en bjó til þjálfun-
ardisk til að nota við líkamsrækt. Í sama 
blaði eru þrír háskólanemar sem stofnuðu 
ferðaþjónustufyrirtækið When in Reykja-
vík. Þeir bjóða ferðamönnum meðal ann-
ars heim til sín í plokkfisk. Það er óskandi 
að sem flestir heyri af þessu fólki og átti 
sig á því hvað hugmyndaflugið getur fleytt 
okkur langt. 

Dýrmæta sumarvinnan

Þetta kann að vera of 
mikil bjartsýni læknir,  
en heldurðu að mér 
takist einn daginn 

að hlýða húsbónda 
mínum.

Ég þarf 
bráðum að 

fara að snyrta 
runnann!

Góð 
hug-

mynd!

Þú ert að 
verða frekar 

loðinn!

Slæmi 
strákur!

Ég og 
sængin 

erum eitt. Ég og 
sturtan 

erum eitt.

Ég og morg-
unkornið 
erum eitt.

Hann og 
slugsahátt-
urinn eru 

eitt.

Hugarró á skóladegi

Sálfræðingur

Hvaða bók 
á ég að 

fá pabba 
til að lesa 
fyrir mig?

Þessa 
hérna. 
Pott-
þétt.

Af 
hverju?

Tvær 
ástæður.

1) Þetta er myndabók og
2) Við borðuðum spagettí 
    í kvöldmat.

Þegar sá sem les var að 
borða hvítlauk eru færri 

orð betri.

Ó...

 VILTU VINNA

RISA
SJÓNVARP FRÁ LG?

HM LEIKUR

ELKO

ÞÚ SENDIR SMS ESL HMV
Á NÚMERIÐ 1900

VIÐ SENDUM ÞÉR SPURNINGU UM HM.
ÞÚ SVARAR MEÐ ÞVÍ AÐ SENDA SMS

ESL A, B EÐA C Á NÚMERIÐ 1900.

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ 42" LG SJÓNVARP

GEGGJAÐIR AUKAVINNINGAR
LG GSM SÍMI ·  FULLT AF GOSI · FIFA WORLD CUP LEIKINN

DVD MYNDIR · TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA 

Vinningar verða afhendir í ELKO Lindum, Kópavogi.  Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 
149 kr/SMS-ið. Þú færð 5. mín. til að svara spurningu.  Aðalvinningar dregnir út úr öllum skeytum 9. júlí.
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MISSIÐ EKKI AF FYRSTU 
STÓRMYND SUMARSINS!STÓRMYND SUMARSINS!
MISSIÐ EKKI AF FYRSTU 

STÓRMYND SUMARSINS!

SÍMI 564 0000

12
12
L
L
L
12
L
12 SÍMI 462 3500

12
12
14
L

THE A-TEAM   kl.  5.45 - 8 - 10.15
GET HIM TO THE GREEK  kl.  8
YOUTH IN REVOLT kl.  10
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3  kl.  5.45

SÍMI 530 1919

12
L

12
16

THE A-TEAM   kl.  5.20 - 8 - 10.40
THE A-TEAM LÚXUS kl.  5.20 - 8 - 10.40
LEIKFANGASAGA 3D íslenskt tal kl.  3.30 - 5.45
TOY STORY 3 3D  enskt tal                  kl.  5.45 - 8 
STREETDANCE 3D kl.  3.30 - 10.20
GET HIM TO THE GREEK kl.  5.30 - 8 - 10.25
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3 kl.  4
ROBIN HOOD kl.  8

THE A-TEAM kl.  6 - 9
STREETDANCE 3D kl.  6 - 9
GET HIM TO THE GREEK kl.  6 - 9
SNABBA CASH kl.  6 - 9

.com/smarabio

ÞEIR VORU PLATAÐIR - ÞEIR VORU SVIKNIRÞEIR VORU PLATAÐIR - ÞEIR VORU SVIKNIR
HEFNDIN ER ÞEIRRA!HEFNDIN ER ÞEIRRA!

ÞEIR VORU PLATAÐIR - ÞEIR VORU SVIKNIR
HEFNDIN ER ÞEIRRA!

YRSTUYRSTU
NÝTT Í BÍÓ!

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

12

12

12

12

16

12

12

12

10

10

10

L

L

L

L L

L

L

L

L

L

L

LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl. 3:20(3D) - 5:40(3D)

LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 3:20 - 5:40
TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 8(3D) - 10:20(3D)

SEX AND THE CITY 2 kl. 5:30-8 - 8:30 - 10:45
SEX AND THE CITY 2 kl. 5 - 8 - 10:45
THE LOSERS kl. 5:50 - 8 - 10:10 
PRINCE OF PERSIA          kl. 3:20 - 5:40 - 8  - 10:20
THE LAST SONG kl. 3:20
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 3:20

LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl. Tali kl. 3:20(3D) - 5:40(3D)

TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 8(3D) - 11(3D)

SEX AND THE CITY 2 kl. 5D - 8D - 10:20D

PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl. 3 - 5:30 - 8
IRON MAN 2 kl. 10:30
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 3

LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 5:50 - 8
BROOKLYN‘S FINEST kl. 10:10
SEX AND THE CITY 2 kl. 6 - 9

LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl tal kl. 5:40
TOY STORY 3 - 3D ensku tal kl. 8
THE LOSERS kl. 10:20
PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl  6
SEX AND THE CITY 2 kl. 9

VIDDI, BÓSI LJÓSÁR OG HIN LEIKFÖNGIN ERU KOMIN AFTUR Í STÆRSTU OG BESTU TOY STORY MYND TIL ÞESSA.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

 STÆRSTA LEIKFANGASAGA 
FRÁ UPPHAFI!

EIN STÆRSTA MYND ÁRSINS!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

A-TEAM 5.40, 8 og 10.20(POWER) 16
STREET DANCE 3-D 4, 6 og 8  7
GET HIM TO THE GREEK 3.50, 5.50, 8 og 10.10 12
ROBIN HOOD 10 12

SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 4  L

T.V. -Kvikmyndir.is S.V. - MBL

Þ.Þ. -FBL

T.V. -Kvikmyndir.isÓ.H.T. -Rás 2

S.V. -MBL

POWERSÝNING
 

KL. 10.20

3-D GLERAUGU SELD AUKALEGA 

NÝTT FRÁ ORA
www.ora.is

GRILLUM SAMAN Í SUMAR

GRILLUM
AF ÁSTRÍÐU

Leikkonan Lindsay Lohan 
heldur áfram að prýða for-
síður slúðurtímarita vestan 
hafs með hegðun sinni. Nú 
er það ástarlíf leikkonunn-
ar ungu sem rataði í blöðin. 

Samkvæmt tímaritum vestan 
hafs á Lindsay Lohan að hafa 
yfirgefið sundlaugarteiti í Holly-
wood ásamt skoska leikaran-
um Gerard Butler, en sögusagn-
ir um að Lohan og Butler væru 

að slá sér saman heyrðust fyrst 
fyrir nokkrum mánuðum þegar 
þau voru bæði stödd í Marokkó. 
„Þau komu í veisluna hvort í 
sínu lagi en þegar þau sáu hvort 
annað föðmuðust þau og spjölluðu 
aðeins. Eftir því sem leið á dag-
inn urðu þau vinalegri hvort við 
annað og að lokum yfirgáfu þau 
veisluna saman,“ var haft eftir 
sjónarvotti sem segir parið hafa 
farið á hótel í grenndinni. „Þau 
létu hvort annað ekki vera allan 
tímann sem þau voru í veislunni 
og voru sjaldan langt frá hvort 

öðru,“ var haft eftir öðrum 
veislugesti. 

Bæði Butler og Lohan hafa í 
gegnum tíðina verið orðuð við 
ýmsar stjörnur og því gætu þau 
átt vel saman. Butler hefur meðal 
annars verið orðaður við leikkon-
urnar Jennifer Aniston, Cameron 
Diaz og söngkonuna Jessicu Simp-
son á meðan Lohan var hér áður 
fyrr orðuð við leikarann Wilmer 
Valderrama, fyrirsætuna Calum 
Best og átti í árslöngu sambandi 
með plötusnúðnum Samönthu 
Ronson.

BUTLER OG LOHAN DAÐRA 

AFTUR Í FJÖLMIÐLUM
Gerard Butler er vinsæll meðal kven-
fólksins í Hollywood, nú virðist sem 
hann hafi einnig heillað leikkonuna 

Lindsay Lohan upp 
úr skónum. Mikið 
hefur verið fjallað 
um einkalíf Lindsay 
Lohan undanfarna 
mánuði og virðist 
ekkert lát vera þar á. 

NORDICPHOTOS/GETTY



Topp tónlistarstöðin þín  |  www.fm957.is

TOPP
MORGNAR
SVALI OG
FÉLAGAR

6:45–9
ALLA
MORGNA
FRÁ
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sport@frettabladid.is

KR 1-0 ÍBV

1-0 Baldur Sigurðsson (89.)
KR-völlurinn, áhorf.: 1003
Dómari: Þorvaldur Árnason (3)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark):                    14-12 (7-7)
Varin skot:                 Lars 6 – Albert 5
Horn:                                          4-4
Aukaspyrnur fengnar:                  15-13
Rangstöður:                                 4-0

Stjörnuvöllur, áhorf.: 724

Stjarnan Valur

TÖLFRÆÐIN
SkSkot (á mark):                      9-9 (4-6)
Varin skot:              Bjarni 4 – Kjartan 3
Horn:                                           3-4
Aukaspyrnur fengnar:                   18-13
Rangstöður:                                   2-2

VALUR 4–5–1 
Kjartan Sturluson  6
Greg Ross  6
Reynir Leósson  6 
Atli S. Þórarinsson  5
Martin Pedersen  6
(79. Stefán Eggerts. -)
Sigurbjörn Hreiðars.  6
Haukur Sigurðsson  5
(45. Rúnar Sigurjó.  7)
Ian Jeffs  7*
Guðm. Hafsteins.  6
(68. Þórir Guðjóns.  5)
Arnar Sv. Geirsson  6
Danni König 5

*Maður leiksins

STJARN. 4–5–1  
Bjarni Þ. Halldórsson 6
Baldvin Sturluson  5
(78. Bjarki Eysteinss.-)
Tryggvi S. Bjarnason 6
Daníel Laxdal  6
Hilmar Þór Hilmarss.  5 
Dennis Danry  5
Ellert Hreinsson  6
Jóhann Laxdal  6
Steinþór F. Þorsteinss. 7
(89. Atli Jóhannsson - )
Halldór Orri Björnss. 5
Þorvaldur Árnason 6
(83. Ólafur K. Finsen  -)

1-0 Ellert Hreinsson (25.)
1-1 Rúnar Már Sigurjónsson (53.)

1-1
Valgeir Valgeirsson (6)

FÓTBOLTI Þrátt fyrir tuttugu marktilraunir gegn Norð-
ur-Írum á laugardaginn skoraði íslenska kvennalands-
liðið aðeins tvö mörk. Sigurinn var öruggur, lokatölur 
2-0, en gestirnir komust um það bil þrisvar yfir miðju 
í leiknum og áttu ekkert skot að marki. Íslenska liðið 
átti góðan leik en bæði mörkin voru skoruð með skalla 
eftir sendingar Eddu Garðarsdóttur. Fyrst skoraði 
Sara Björk Gunnarsdóttir og svo Katrín Jónsdóttir.

Ísland og Frakkland keppa um efsta sæti riðilsins. 
Frakkar eru þremur stigum á undan Íslandi. Ef Ísland 
á að eiga möguleika á að komast í umspilsleiki um laust 
sæti á HM þarf það að vinna riðilinn og þar með að 
vinna Frakka 3-0 í ágúst eftir tap í fyrri leiknum, 2-0.

Markatala Íslands er núna 23 mörk í plús en Frakk-
ar eru með 36 mörk í plús. Ísland mætir Króötum 
á þriðjudag og þarf að vinna þann leik til að búa til 
úrslitaleik gegn Frökkum 21. ágúst. 

„Markatalan gæti skipt máli. Frakkar unnu Norð-
ur-Íra samtals 7-0 en við samtals 3-0. Svo var ótrúlegt 
að þær skyldu líka skora tólf á Eistland eins og við,“ 
sagði Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari 
eftir leikinn sem vildi sjá Ísland nýta færin betur.

Vinni Ísland 2-0 gegn Frökkum skiptir markatal-

an máli en á það er erfitt að treysta og því er nokkuð 
ljóst að aðeins 3-0 sigur gegn Frökkum dugar Íslandi 
til að komast áfram.  - hþh

Ísland vann öruggan 2-0 sigur á Norður-Írlandi en hefði átt að skora meira: 

Þarf að vinna Frakka 3-0

1-0 Sara Björk Gunnarsdóttir skallar boltann í netið og kemur 
Íslandi yfir í leiknum á laugardaginn.   FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Pepsi-deild karla: Staðan
Valur 8 4 3 1 15-11 15
Breiðablik 8 4 2 2 17-11 14
Fram 7 4 2 1 14-9 14
ÍBV 8 4 2 2 11-8 14
Keflavík 7 4 2 1 7-7 14
FH 7 3 2 2 12-12 11
Stjarnan 8 2 4 2 17-12 10
KR 8 2 3 3 12-13 9
Fylkir 8 2 2 4 15-18 8
Selfoss 7 2 1 4 11-12 7
Haukar 7 0 3 4 7-16 3
Grindavík 7 1 0 6 6-15 3

KR  4–3–3  Lars Moldsked 8* - Maður leiksins, 
Skúli Jón Friðgeirsson 7, Grétar Sigurðarson 7, Mark 
Rutgers 7, Guðmundur Gunnarsson 7, (77. Gunnar 
Kristjánsson -), Baldur Sigurðsson 7, Viktor Bjarki 
Arnarsson 5, Óskar Ö. Hauksson 6, Gunnar Örn 
Jónsson 5, (74. Kjartan Finnbogason -), Jordao 
Diogo 5, Björgólfur Takefusa 6.

ÍBV  4–3–3  Albert Sævarsson 7, James Hurst 7, Eiður 
Sigurbjörnsson 7, Rasmus Christiansen 6, Matt Garner 
6, Andri Ólafsson 7, Finnur Ólafsson 6, (90. Gauti 
Þorvarðars. -), Tryggvi Guðmundss. 7, Þórarinn Valdi-
marsson 6, (71. Yngvi Borgþórsson -), Tonny Mawejje 
6, Eyþór H. Birgisson 5, (26. Denis Sytnik 6).

> Ísland áfram í 3. deild

Íslenska landsliðið í frjálsum íþróttum 
verður áfram í 3. deild Evrópubikarsins 
eftir mótið á Möltu um helgina. Ísland 
lauk keppni í fjórða sæti og fékk 400 
stig. Margir keppendur náðu sér alls 
ekki á strik, til að mynda Bergur 
Ingi Pétursson sem gerði þrisvar 
sinnum ógilt í kúluvarpskeppninni 
þar sem hann þótti sigurstrangleg-
ur. Íslenska liðið náðu þó mörgum 
góðum úrslitum. Danmörk og Búlg-
aría fara upp í 2. deildina en Kýpur 
lauk keppni í þriðja sæti.

FÓTBOLTI Þetta hefur ekki verið að 
falla með KR-ingum í sumar en í 
gær varð breyting á. Mývetning-
urinn Baldur Sigurðsson, oft kall-
aður smalinn, reyndist hetja þeirra 
þegar hann skoraði eina markið 
í leik gegn ÍBV með skalla sem 
flaug í fjærhornið á 89. mínútu.

„Menn voru farnir að hugsa 
mikið út í það að þetta væri ekki 
að falla með okkur. Þannig hugs-
unarhátt fá oft lið í neðri deildun-
um en núna féll þetta með okkur,“ 
sagði Grétar Sigfinnur Sigurðar-
son, leikmaður KR, eftir leikinn.

Grétar bar fyrirliðabandið í 
fjarveru Bjarna Guðjónssonar sem 
tók út leikbann  en Vesturbæjarlið-
ið lék afbrigði af 4-3-3 leikkerfinu 
eftir að hafa spilað 4-4-2 nánast 
allt mótið. „Við höfum verið að tapa 
miðjunni en núna voru komnir þrír 
þangað. Að þessu sinni náðum við 
að vinna seinni boltann mun oftar. 
Við vorum tilbúnir að berjast allan 
tímann og þetta vannst á því.“

KR-ingar náðu loks að landa 
sigri á heimavelli sínum. Eyja-
menn voru síst lakari aðilinn og 
voru í heild líklegri til að skora 
en var refsað fyrir að nýta ekki 
færin.

Lengi vel voru KR-ingar bitlaus-
ir fram á við í leiknum en varn-
arlega voru þeir mjög sterkir. 
Mark Rutgers og Lars Ivar Mold-

sked áttu báðir sinn besta leik í 
sumar en þeir hafa fengið harða 
gagnrýni. Markvörðurinn Lars 
Ivar var mjög öruggur í leiknum, 
varði nokkrum sinnum frábærlega 
og kom í veg fyrir að Eyjamenn 
tækju forystuna rétt fyrir leik-
hlé þegar hann varði vítaspyrnu 
Tryggva Guðmundssonar.

„Þetta var einfaldlega ekki víti. 
Það er gjörsamlega óþolandi þegar 
menn láta sig detta,“ sagði Grétar 
en Denis Sytnik féll í teignum og 
dæmt var brot á Lars Ivar. Dóm-
arinn Þorvaldur Árnason var mjög 
óöruggur í leiknum og endurspegl-
aðist það í þeirri ákvörðun hans að 
lyfta ekki spjaldi á loft. „Það var 
frábært hjá honum að verja þetta 
víti og hann er flottur milli stang-
anna. Við höfum allir gert mistök í 
sumar en mistök markvarða verða 
oft dýrkeyptari.“

ÍBV hefur hörkugott lið og 
svekkjandi fyrir það að fara tóm-
hent úr þessum leik. „Þetta er 
skelfilegt. Ég tek mikla sök á 
mig þar sem ég klúðraði líklega 
stærsta dauðafæri okkar í leikn-
um. Það er ansi dapurt að fá ekk-
ert úr þessu,“ sagði Tryggvi Guð-
mundsson, leikmaður ÍBV. „Við 
sköpuðum miklu meiri hættu og 
vorum betri heilt yfir.“

Tryggvi var alls ekki sáttur 
við frammistöðu Þorvaldar dóm-
ara. KR-ingar voru stálheppnir 
að ljúka fyrri hálfleiknum ellefu 
en Grétar hefði réttilega átt að fá 
sitt annað gula spjald. „Ég ætla 
ekki að kenna manninum um en 
við fengum mjög stressaðan dóm-
ara í dag. Ég sé ekki stigsmuninn 
á þessum brotum hjá Grétari sem 
koma þarna með smá millibili. 
Honum var sleppt í seinna skiptið 
bara af því hann var kominn með 
gult. Ég yppti öxlum yfir þessari 
ákvörðun og hann vildi meina að 
ég væri að gera það fyrir stúk-
una og ég fékk sjálfur gult. Ég 
sagði ekki eitt einasta orð,“ sagði 
Tryggvi. elvargeir@frettabladid.is 

Fengu loks eitthvað fyrir aurinn
KR-ingar náðu sínum fyrsta heimasigri í Pepsi-deildinni í gær þegar þeir lögðu ÍBV 1-0. Eyjamenn áttu ekki 
skilið að fara tómhentir heim en að því er ekki spurt. Vesturbæingar fengu loksins sigur á heimavelli.

SÁRT Baldur Sigurðsson, hetja KR í leiknum í gær, finnur greinilega til eftir viðskipti 
sín við Rasmus Christianen. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta hefði getað dottið báðum megin þó við værum sterkari,“ 
sagði Steinþór Freyr Þorsteinsson í liði Stjörnunnar eftir 1-1 jafn-
tefli við Val í 8. umferð Pepsi-deildar karla í gærkvöldi. Stjarnan 
komst yfir með marki frá Ellert Hreinssyni á 25. mínútu eftir 
laglega sókn en í upphafi síðari hálfleiks jafnaði Rúnar Már 
Sigurjónsson metin fyrir Val með laglegum skalla.

Jafntefli var sanngjörn úrslit enda fengu bæði lið fjölda 
færa og gátu hvort um sig stolið sigrinum. „Við fengum 
mörg færi og það er svekkjandi að hirða ekki öll þrjú 
stigin á heimavelli,“ segir Steinþór og vildi fá víta-
spyrnu þegar skammt var eftir af leiknum. „Þetta var 
víti en ég viðurkenni að þetta var ekki mikil snerting. 
Þetta var allavega víti úr því að ég fékk gult spjald 
fyrir mun minna brot.“

Steinþór var með kælipoka á ristinni í leikslok en 
var óviss um alvarleika meiðslanna. „Ég veit ekki 
hversu alvarleg þessi meiðsli eru. Þetta hefur 

plagað mig í langan tíma. Það er mjög vont að fá högg á meiðslin 
en að öðru leyti finn ég ekki mikið fyrir þessu. Ég hefði getað 

klárað leikinn en ákvað að leyfa ferskum löppum að spreyta 
sig.“

Arnar Sveinn Geirsson í liði Vals var 
nokkuð sáttur með stig í leikslok þó 

hann teldi að liðið hefði farið illa með 
mörg góð færi í leiknum. „Við hefðum 

getað stolið sigrinum undir lokin en það eru 
góð úrslit að ná jafntefli. Stjarnan hefur verið öflug á 

heimavelli en við sýndum karakter með að koma til baka 
eftir að við fengum á okkur markið.“ Úrslit leiksins þýða 

að Valsmenn eru komnir á toppinn í deildinni með 15 stig, í bili 
a.m.k. og er Sigurbjörn Hreiðarsson ánægður með þá stöðu.
„Það er frábært að komast á toppinn. Við erum að leika vel og það 
er varla hægt að bera okkur saman við liðið á síðasta ári. Þá vorum 
við í vandamálum sem sum lið á HM virðast gíma við.“

VALSMENN ERU KOMNIR Á TOPPINN:  STEINÞÓR SEGIR AÐ SIGURINN HEFÐI GETAÐ DOTTIÐ HVORU MEGIN SEM VAR

Varla hægt að bera okkur saman við síðasta ár
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Dalahringur er nýr og bragðmildur 
hvítmygluostur. Lögun ostsins gerir það að 
verkum að hann þroskast hraðar en aðrir 
sambærilegir mygluostar á markaðnum. 
Gríptu með þér Dalahring í næstu verslun.

Hrein og öflug
lífræn orka

Haltu blóðsykrinum
í jafnvægi

Grænt te og ginseng.
Bragðbætt með Acai safa
og granateplum með
lágu GI-gildi, sem
skilar orkunni hægt
út í blóðið og gefur
jafnvægi á blóð-
sykurinn.

Svart te og ginseng.
Orkudrykkur sem
er ljúffengur á
bragðið og ríkur
af andoxunar-
efnum.

Vissir þú að
POWERSHOT
er svalandi
drykkur?

Vissir þú að
grænt te er
vatnslosandi?

Hvítt te og ginseng.
Bragðbætt með
kirsuberjasafa
og Acai safa
sem gefur
sætt og
ljúffengt
bragð.

Vissir þú að
lágt GI-gildi
gefur jafnvægi
á blóðsykurinn?

FYLKIR 2-4 BREIÐABLIK

1-0 Albert Brynjar Ingason
1-1 Olgeir Sigurgeirsson
1-2 og 1-3 Alfreð Finnb. (56. og 59.)
1-4 Kristinn Steindórsson (61)
2-4 Ingimundur Níels Óskarsson (90.)
Fylkisvöllur, áhorf.: 1144
Gunnar Jarl Jónsson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark):                     9-10 (5-6)
Varin skot:                Fjalar 2 - Ingvar 3
Horn:                                          4-3
Aukaspyrnur fengnar:                   12-9
Rangstöður:                                 4-6 

Fylkir  4–3–3  Fjalar Þorgeirsson 5, Kristján 
Valdimarss. 4, Þórir Hannesson 4, (75. Tómas 
Þorsteins. -), Valur F. Gíslason 5, Andrés Jóhannes. 
5, (60. Ásgeir Arnþórsson 4), Ólafur Stígsson 6, 
Einar Pétursson 5, Ingimundur Óskarsson 6, Kjartan 
Breiðdal 5, (60. Jóhann Þórhallsson 4), Pape Faye 
4, Albert B. Ingason 6.
Breiðablik  4–3–3  Ingvar Kale 7, Finnur Margeirs. 
6, Elfar Helgason 6, Kári Ársælsson 6, Arnór 
Aðalsteins. 6, Guðm. Kristjánss. 7, Olgeir Sigur-
geirsson 8, (75. Andri Rafn  -), Kristinn Steindórs. 7, 
Jökull Elísabetarson 6, 75. Haukur Baldvinsson -), 
Kristinn Jónsson 7, Alfreð Finnbogason 8 *, (70. 
Guðmundur P. -).

FÓTBOLTI Breiðablik sigraði Fylki 
sannfærandi, 2-4, er liðin áttust 
við í áttundu umferð Pepsi-deild-
ar karla í gær. Mörk heimamanna 
skoruðu þeir Albert Brynjar Inga-
son og Ingimundur Níels Óskars-
son en mörk Blika skoruðu Olgeir 
Sigurgeirsson, Kristinn Steindórs-
son og Alfreð Finnbogason sem 
gerði tvö mörk. Heimamenn voru 
andlausir í síðari hálfleik og Blik-
arnir kláruðu dæmið með þrem-
ur mörkum í upphafi seinni hálf-
leiks. 

„Þetta var flottur leikur, ekki 
hægt að segja annað. Sérstaklega í 
síðari hálfleik þar sem við náðum 
að láta boltann fljóta vel og spila 
okkar leik. Við vorum að ströggla 
í fyrri hálfleik en töluðum saman í 
leikhlé um að halda áfram að gera 
það sem við vorum að gera og það 
gekk upp,“ sagði markaskorarinn 
Alfreð Finnbogason en hann var 
mjög ánægður með lið sitt í gær 
og hrósaði leikmönnum fyrir að 
koma sterkir til baka í síðari hálf-
leik og vera þolinmóðir.

„Hvort úrslitin hafi verið sann-
gjörn eða ekki skiptir ekki máli, 
við héldum okkur inni í leiknum 
og kláruðum þetta, það var fyrir 
öllu,“ sagði Alfreð en hann var 
ánægður að ná að skora í gær og 
ekki fannst honum verra að mörk-
in voru tvö frá honum í leiknum.

„Ég er búinn að klúðra nokkr-
um góðum færum undanfarið en 
það þýðir ekkert að væla yfir því. 
Maður bara tekur næsta færi og 
ætlar sér að skora þá. Þannig að 
það var kominn tími á að skora, 
ég er búinn að sakna þess,“ sagði 
Alfreð.

„Það vantaði í síðasta leik að ná 
að spila okkar bolta en það kom í 

Breiðablik vann öruggan og sannfærandi sigur á Fylki í gær: 

Það var kominn tími á að skora  

ALBERT BRYNJAR Skoraði mark en brenndi líka af víti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

kvöld. Það voru allir einbeittir og 
við svöruðum hér í þessum leik og 
sýndum það að við ætlum okkur 
ákveðna hluti í þessari baráttu. 

Ég er mjög sáttur með að koma í 
Árbæinn og taka þrjú stig,“ sagði 
Alfreð Finnbogason, maður leiks-
ins, eftir leikinn. - rog
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FÓTBOLTI Frakkar vilja eflaust 
gleyma HM í Suður-Afríku sem 
allra fyrst. Allt mótið hefur 
óánægja þeirra skinið í gegn, 
hvort sem það er meðal leikmanna, 
þjálfara eða stuðningsmanna.

Franska liðið var um það bil að 
hefja æfingu sína í gær þegar fars-
inn sem var löngu byrjaður náði 
nýjum hæðum. Fyrirliðanum Patr-
ice Evra sinnaðist við styrktarþjálf-
arann Robert Duverne. Þeir hófu 
slagsmál og þjálfarinn Raymond 
Domenech þurfti að skilja þá að.

Allt liðið gekk þá af æfingasvæð-
inu og fór upp í rútu en æfingin var 
opin almenningi. Mikill fjöldi fólks 
sá atvikið. Leikmennirnir drógu 
fyrir gluggatjöldin og sendu svo 
frá sér yfirlýsingu.

„Franska knattspyrnusamband-
ið reyndi ekki á neinum tímapunkti 
að verja leikmannahópinn. Það tók 
ákvörðun sem var bara byggð á 
upplýsingum frá fjölmiðlum. Vegna 
þessa og til að mótmæla ákvörðun-
um sem yfirmennirnir og samband-
ið tók ætlar enginn leikmaður að 
taka þátt í æfingunni,“ sagði í yfir-
lýsingunni sem vísaði til ákvörðun-
arinnar að senda Nicolas Anelka 
heim.

Leikmennirnir bættu þó við: „Við 
ætlum að gera allt sem í okkar valdi 
stendur til að endurheimta stolt 
Frakka á þriðjudaginn.“

Frakkar þurfa þá að vinna Suður-
Afríku stórt til að eiga möguleika 
á að komast áfram og jafnframt 
treysta á að Mexíkó og Úrúgvæ 
geri ekki jafntefli.

Anelka var sendur heim á laug-
ardaginn og í gær ætlaði Evra að 
komast að því hver lak upplýsing-
unum um rifildi Anelka og Dom-
enech í fjölmiðla. Það endaði með 
áðurnefndum slagsmálum.

Duverne rauk í burtu í kjölfar-
ið og hendi passanum sínum í jörð-
ina. Franska liðið var þá komið upp 

í rútu en Domenech las yfirlýsingu 
liðsins fyrir fjölmiðla skömmu 
síðar.

Í kjölfarið sagði framkvæmda-
stjóri landsliðsins, Jean-Louis Val-
entin, af sér og var harðorður þegar 
hann yfirgaf Suður-Afríku.

„Þetta er skandall fyrir Frakka 
og allt unga fólkið hérna. Þetta 
er skandall fyrir franska knatt-
spyrnusambandið og fyrir allt liðið. 
Þeir vilja ekki æfa, það er óásætt-
anlegt,“ sagði Valentin, algjörlega 
brjálaður.

„Fyrir mér er þessu lokið. Ég 
er hættur hjá sambandinu. Mér er 
ofboðið og hreinlega flökurt,“ bætti 
hann við og HM Frakka er fyrir 
löngu orðinn einn stór skrípaleikur.
 hjalti@frettabladid.is

D-RIÐILL
Gana - Ástralía 1-1
0-1 Brett Holman (11.), 1-1 Asamoah Gyan (25. 
,víti). Rautt spjald: Harry Kewell (Ástralía, 24.)

STAÐAN
Gana 2 1 1 0 2-1 4
Serbía 2 1 0 1 4-1 3
Þýskaland 2 1 0 1 1-1 3
Ástralía 2 0 1 1 1-5 1

NÆSTU LEIKIR
Gana-Þýskaland miðvikud. kl. 14.00
Serbía-Ástralía miðvikud. kl. 14.00

E-RIÐILL
Holland - Japan 1-0
Wesley Sneijder (53).
Kamerún - Danmörk 1-2
1-0 Samuel Eto´o (10.), 1-1 Nicklas Bendtner 
(33.), 1-2 Dennis Rommendahl (61.).

STAÐAN
Holland 2 2 0 0 3-0 6
Japan 2 1 0 1 1-1 3
Danmörk 2 1 0 1 2-3 3
Kamerún 2 0 0 2 1-3 0

NÆSTU LEIKIR
Danmörk-Japan fimmtud. kl. 18.30
Holland-Kamerún fimmtud. kl. 18.30

F-RIÐILL
Slóvakía-Paragvæ 0-2
0-1 Enrique Vera (27.), 0-2 Cristian Riveros (86.).
Ítalía-Nýja Sjáland 1-1
0-1 Shane Smeltz (7.), 1-1 Vincenzo Iaquinta 
(29. , víti).

STAÐAN
Paragvæ 2 1 2 0 3-1 4
Ítalía 2 0 2 0 2-2 2
Nýja-Sjáland 2 0 2 0 2-2 2
Slóvakía 2 0 1 1 1-3 1

NÆSTU LEIKIR
Slóvakía-Ítalía fimmtud. kl. 18.30
Paragvæ-Nýja-Sjáland fimmtud. kl. 18.30

G-RIÐILL
Fílabeinsströndin-Brasilía 1-3
0-1 Luis Fabiano (25.), 0-2 Luis Fabiano (52.), 0-3 
Elano (62.), 1-3 Didier Drogba (79.).

STAÐAN
Brasilía 2 2 0 0 5-2 6
Portúgal 1 0 1 0 0-0 1
Fílabeinsstr. 2 0 1 1 1-3 1
Norðu-Kórea 1 0 0 1 1-2 0

NÆSTU LEIKIR
Portúgal - Norður-Kórea  í dag kl. 11.30
Portúgal-Brasilía föstud. kl. 14.00
Fílabeinsstr. - N-Kórea  föstud. kl. 14.00

LEIKIR DAGSINS
Portúgal-Norður-Kórea kl. 11.30
Chile-Sviss kl. 14.00
Spánn-Hondúras kl. 18.30

HM UM HELGINA

FÓTBOLTI Nýja-Sjáland átti stigið 
sem það fékk gegn heimsmeist-
urum Ítala í gær fyllilega skilið. 
Barátta liðsins var aðdáunarverð 
og Ný-Sjálendingar gerðu Ítölum 
lífið leitt og uppskáru eftir því. 
Niðurstaðan 1-1 jafntefli.

Ítalir gerðu einnig jafntefli í 
fyrstu umferðinni og eru með tvö 
stig. Reyndar kemst liðið áfram á 
þremur jafnteflum ef Nýja-Sjáland 
tapar fyrir Paragvæ í lokaumferð-
inni.

Flestir bjuggust við öruggum 
sigri Ítala gegn Nýja-Sjálending-
um en það sló þögn á ítölsku þjóð-
ina strax á sjöundu mínútu þegar 
Nýja-Sjáland komst yfir. Shane 
Smeltz skoraði þá af stuttu færi 
eftir aukaspyrnu sem Ítalir náðu 
ekki að hreinsa frá.

Ítalir fengu ódýra vítaspyrnu 
sem Vicenzo Iaquinta jafnaði úr. 

Þrátt fyrir að vera mikið með bolt-
ann sköpuðu þeir í raun aðeins tvö 
hættuleg færi eftir að hafa jafnað. 
Þá skorti fleiri og betri hugmyndir 
á síðasta þriðjungi vallarins. Vörn-
in þeirra er ekki svo slæm, þeir 
hafa fengið tvö skot á mark sitt í 
keppninni en bæði hafa farið inn.

„Það verður erfitt að vinna 
okkur í þriðja leiknum. Öll liðin 
geta enn farið áfram, hver hefði 
trúð því?“ sagði Ricki Herbert, 
þjálfari Nýja-Sjálands.

Fyrirliðinn Ryan Nelsen bætti 
við: „Þetta var frábær frammi-
staða hjá strákunum, einbeiting-
in og þorið var til staðar. Markið 
þeirra átti aldrei að standa. Ítalir 
eru með frábært lið en allir lögðu 
sig fram allan leikinn. Ég held að 
ég sé með krampa í öllum vöðv-
unum í fótunum,“ sagði Nelsen og 
brosti.  - hþh

Ítalir þurfa að vinna Slóvaka eða gera jafntefli og treysta á hagstæð úrslit til að komast áfram: 

Hugmyndasnauðir heimsmeistarar

HANDBOLTI Fabio Cannavaro hendir sér á eftir boltanum í slagnum við Nýja-Sjáland 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Skrípaleikur Frakka heldur áfram 
Frakkar eru í tómu tjóni í Suður-Afríku. Þeir þurfa að vinna heimamenn stórt á morgun og treysta á önn-
ur úrslit til að komast áfram. Fyrirliðinn lenti í slagsmálum og liðið neitaði að mæta á æfingu.

OF MIKIL ATHYGLI Raymond Domenech les yfirlýsingu frá leikmönnum franska landsliðsins fyrir fréttaþyrsta blaðamenn. Þar lýstu 
leikmenn óánægju sinni sem endaði með því að þeir neituðu að æfa.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Vandræði í undankeppninni:
Í öðru sæti tiðlakeppninnar. Komust á HM á ólöglegu 
marki gegn Írum eftir fræga hendi Thierry Henry.
Spilamennskan í Suður-Afríku:
Lélegir lengst af. 0-0 gegn Úrugvæ og 2-0 tap gegn 
Mexíkó.
Nicolas Anelka:
Kallaði þjálfarann „hóruson” eftir að hann var tekinn 
af velli í hálfleik gegn Mexíkó. Var rekinn heim með 
skömm í kjölfarið. Hafði byrjað báða leikina.
Patrice Evra, fyrirliði:
Reifst við Robert Duverne úr þjálfarateymi Frakka.
Aðskildir af þjálfaranum.
Engin æfing á sunnudag:
Í mótmælaskyni við það að Anelka var sendur heim
neitaði liðið að æfa í gær. 
Jean-Louis Valentin:
Framkvæmdastjóri Frakka sagði upp eftir lætin í gær og fór heim.

FÓTBOLTI Paragvæ er svo gott sem 
komið áfram á HM eftir 2-0 sigur 
á Slóvakíu í gær. Paragvæjar voru 
miklu betri allan leikinn og verð-
skulduðu stigin þrjú. Enrique Vera 
skoraði fyrra markið og Cristian 
Riveros kláraði leikinn rétt fyrir 
leikslok. 

Paragvæjar mæta Ný-Sjálend-
ingum í síðustu umferðinni og 
þurfa að tapa 2-0 fyrir þeim til að 
Nýsjálendingar komist upp fyrir 
þá á markatölu.  - hþh

F-riðill á HM: 

Paragvæ í stuði

TILÞRIF Leikurinn í gær var fín skemmt-
un. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Frakkar og HM 2010:

FÓTBOLTI Luis Fabiano skoraði tvö 
mörk fyrir Brasilíu sem sýndi 
meistaratakta gegn Fílabeins-
ströndinni í gær. Lokatölur 3-1 
fyrir Brassa.

Fabiano var frábær í leiknum. 
Hann skoraði fyrsta markið með 
þrumuskoti upp í þaknetið eftir 
lúmska sendingu frá Kaka.

Fabiano sýndi svo frábæran ein-
leik í seinna markinu sínu þegar 
hann lék á nokkra varnarmenn og 
þrumaði boltanum í markið.

Elano skoraði þriðja markið 

eftir sendingu frá Kaka en Didi-
er Drogba minnkaði muninn með 
skallamarki.

Niðurstaðan sanngjarn sigur 
Brassa gegn rögum Fílabeins-
strendingum sem voru hræddir 
við að sækja.

Kaka fékk sitt annað gula spjald 
undir lokin þegar hann virtist fara 
með olnbogann í bringuna á einum 
andstæðingnum sem hljóp á hann. 
Fílabeinsstrendingurinn hélt um 
andlit sitt og fiskaði Kaka af velli.
  - hþh

Brasilíumenn sýndu sambatakta í gær: 

Luis Fabiano frábær

FÖGNUÐUR Fabiano fagnað eftir fyrra mark hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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19.30 The Doctors  
  STÖÐ 2 EXTRA

19.45 King of Queens 
   SKJÁREINN

21.10 Lífsháski   SJÓNVARPIÐ

22.00 Gladiator   STÖÐ2 BÍÓ

23.00 That Mitchell and Webb 
Look   STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
með íslenskar búvörur í öndvegi. 

20.30 Golf fyrir alla  Golfþáttur með 
Ólafi Má og Brynjari Geirssyni.

21.00 Frumkvöðlar  Þáttur um frum-
kvöðla fyrir alla frumkvöðla í umsjón Elinóru 
Ingu Sigurðardóttur.   

13.30 HM-stofa  Hitað upp fyrir leik á 
HM í fótbolta.

14.00 HM í fótbolta  Chile - Sviss, bein 
útsending frá leik í úrslitakeppni HM í fót-
bolta í Suður-Afríku.

16.10 Pálína  (41:56)

16.15 Herramenn  (28:52)

16.25 Pósturinn Páll  (27:28)

16.40 Eyjan  (17:18)

 17.05 Táknmálsfréttir

17.15 HM-stofa  Hitað upp fyrir leik á HM 
í fótbolta.

18.00 Fréttir

18.20 HM í fótbolta   Spánn - Hondúras, 
bein útsending frá leik í úrslitakeppni HM í 
fótbolta í Suður-Afríku.

20.30 HM-kvöld  Í þættinum er fjallað 
um leiki dagsins á HM í fótbolta.

21.10 Lífsháski  (Lost VI) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn  Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmót karla í fótbolta. Um-
sjónarmaður er Hjörtur Hjartarson og með 
honum eru Andri Sigþórsson og Hjörvar 
Hafliðason.

23.05 HM-kvöld (e)

23.30 HM í fótbolta  Portúgal - Norður-
Kórea, upptaka af leik í úrslitakeppni HM í 
fótbolta í Suður-Afríku.

01.20 Fréttir (e)

01.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Rachael Ray  (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

16.45 Rachael Ray

17.30 Dr. Phil

18.15 Top Chef  (3:17) (e)

19.00 Million Dollar Listing  (1:6) 
  Skemmtileg þáttaröð um fasteignasala í 
Hollywood og Malibu sem gera allt til þess 
að selja lúxusvillur fræga og fína fólksins. Á 
hverjum degi lenda þau í litríku fólki sem 
ýmist vill kaupa eða selja heimili sín. 

19.45 King of Queens  (12:22)

20.10 90210  ( 17:22)    Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 

20.55 Three Rivers  (3:13)   Dramatísk og 
spennandi þáttaröð um lækna sem leggja 
allt í sölurnar til að bjarga sjúklingum sínum. 
Andy framkvæmir flókna og hættulega að-
gerð á lögreglumanni sem vinnur með 
eiginkonu hans.

21.40 CSI  (17:23)

22.30 Jay Leno

23.15 Law & Order. UK  (7:13) (e)   Bresk 
sakamálasería um lögreglumenn og sak-
sóknara í London sem eltast við harðsvír-
aða glæpamenn. Alesha Phillips aðstoðar-
saksóknari sakar virtan kvensjúkdómalækni 
um kynferðislega áreitni. Brooks og Devlin 
rannsaka málið en vantar betri sannanir. 
Phillips grípur þá til örþrifaráða til að réttlæt-
inu sé fullnægt.

00.05 King of Queens  (12:22) (e)

00.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Apaskólinn, Krakkarnir í næsta húsi

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors 

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (7:12) Tí-
unda þáttaröðin með sjónvarpskokknum og 
bakarameistaranum Jóa Fel. 

10.50 Cold Case (4:22) 

11.45 Falcon Crest II (2:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Worst Week (6:16) 

13.30 Mrs. Henderson Presents 

15.10 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

15.55 Saddle Club 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Apaskólinn

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons 

18.23 Veður Markaðurinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.09 Veður 

19.15 Two and a Half Men (7:24)

19.40 How I Met Your Mother (5:22) 
20.05 Glee (16:22) 

20.55 So You Think You Can Dance 
(2:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur 
í sjöunda sinn og hefur þátttakan aldrei verið 
meiri og aldrei fyrr hafa jafn margir hæfileika-
ríkir dansarar skráð sig. 

22.20 Supernatural (16:16) 

23.00 That Mitchell and Webb Look 
(2:6) Skemmtilegur grínþáttur með þeim fé-
lögum David Mitchell og Robert Webb. 

23.25 Cougar Town (1:24) Gamanþáttur í 
anda Sex and the City með Courtney Cox úr 
Friends í aðalhlutverki

23.50 Bones (18:22) 

00.35 Curb Your Enthusiasm (7:10) 

01.05 Mrs. Henderson Presents 

02.45 Russian Dolls (Les poupées 
russes) 

04.50 Glee (16:22) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag (e) 

08.00 Silver Bells

10.00 My Blue Heaven

12.00 Happily N‘Ever After

14.00 Silver Bells 

16.00 My Blue Heaven 

18.00 Happily N‘Ever After

20.00 The Last Time 

22.00 Gladiator 

00.30 Yes 

02.10 Look at Me 

04.00 Gladiator 

13.45 US Open 2010 Útsending frá US 
Open mótinu í golfi en mótið er eitt af fjór-
um risamótum í golfi.

19.45 Pepsí deildin 2010 Bein útsend-
ing frá leik Hauka og Grindavíkur í Pepsi-
deild karla í knattspyrnu.

22.00 Bestu leikirnir: Víkingur - Valur 
02.09.07 

22.30 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar 
Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað. Allir 
leikirnir, öll mörkin og allt það helsta krufið 
til mergjar.

23.30 Pepsí deildin 2010 Útsending frá 
leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

01.20 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar 
Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað. Allir 
leikirnir, öll mörkin og allt það helsta krufið 
til mergjar.

07.00 4 4 2 

07.45 4 4 2 

08.30 Brasilía - Fílabeinsströndin HM 
2010.

10.30 4 4 2 11.15 Portúgal - N-Kórea 
Bein útsending frá leik Portúgal og Norður 
Kóreu á HM 2010.

13.25 Ítalía - N-Sjáland HM 2010

15.20 Slóvakía - Paragvæ HM 2010

17.10 Chile - Sviss HM 2010

19.05 Portúgal - N-Kórea HM 2010

21.00 4 4 2 

21.45 Spánn - Hondúras HM 2010

23.40 Chile - Sviss HM 2010

01.35 Portúgal - N-Kórea HM 2010

03.30 4 4 2 

04.15 4 4 2 

05.00 4 4 2 

05.45 4 4 2

> Jerry Seinfeld
„Bókabúðir eru í raun eina 
sönnun þess að fólk hugsar 
ennþá.“
Jerry Seinfeld verður ásamt 
félögum sínum úr Sein-
feld-þáttunum á dagskrá 
Stöðvar 2 kl. 00.35 í 
þættinum Curb Your 
Enthusiasm.

▼

▼

▼

▼

Prófaðu Heimaöryggi

án skuldbindingar.*

* Kynntu þér málið á oryggi.is

– frítt í 2 mánuði – 

570 2400
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Flestir norrænir fjölmiðlar hafa verið uppfullir af sænsku konungsfjöl-
skyldunni og það sem þeir kalla „brúðkaup aldarinnar“ 
á seinasta hálfa ári. Viktoría, krónprinsessa Svía og 
hennar stífgreiddi unnusti Daníel, gengu í það heilaga 
á laugardaginn og það hefur alger brúðkaupsfaraldur 
lagst yfir, ekki bara sænsku þjóðina heldur líka norsku 
og dönsku pressuna. Þar sem ég er nýlent eftir margra 
ára dvöl í einmitt Noregi var ég orðin ansi spennt 
að fá að berja þessa hátíðlegu stund augum. Sjá 
kjólinn. Sjá hvort konungurinn fái að leiða 
Viktoríu inn kirkjugólfið. Sjá hvort yngri systirin 
sem flúði land mundi láta sjá sig. Allt mjög 
ómerkilega spennandi hlutir. Fjölmiðlarnir 
voru búnir að lokka mig til að halda að þess-
ari stund gæti ég ekki misst af. 

Í fyrsta sinn í langan tíma fletti ég upp á 

sjónvarpsdagskránni. Hvenær ætti nú að sýna hluta af þessu brúð-
kaupi á ríkisstöðinni? Einu stöðinni sem ég er með að 

sökum fyrrnefnds flutnings. Nei, dagskráin laugardag-
inn 19. júní var fótbolti (endursýnt), fótbolti, Mörk 
vikunnar (endursýnt), íslenska golfmótaröðin, fót-
bolti, fótbolti og fréttir. Svo ef ég yrði andvaka gæti 
ég horft á endursýndan fótbolta til klukkan þrjú um 
nóttina. Meiriháttar. Og það var rigning. Þegar ég svo 

reyndi að kvarta við betri helminginn yfir við-
stöðulausri miðlun íþrótta úr sjónvarpinu 
fékk ég bara að heyra að HM stæði yfir 
í rúman mánuð á fjögurra ára fresti og 
ég yrði bara að kyngja því. 

Konungleg brúðkaup eru ekki 
á fjögurra ára fresti. Ég missti af 
brúðkaupi í beinni. 

VIÐ TÆKIÐ ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR MISSTI AF BRÚÐKAUPI

Konunglegar íþróttir
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Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.15 Blackadder Goes Forth  12.45 My Hero  
13.15 My Hero  13.45 Life of Riley  14.15 Life of 
Riley  14.40 The Weakest Link  15.30 The Inspector 
Lynley Mysteries  16.15 EastEnders  16.45 The 
Weakest Link  17.30 Fawlty Towers  18.00 Fawlty 
Towers  18.30 Hustle  19.20 Dalziel and Pascoe  
20.15 Fawlty Towers  20.45 Doctor Who  21.30 
Fawlty Towers  22.00 Dalziel and Pascoe  22.55 
Benidorm  23.15 Benidorm  23.40 Hustle 

12.00 En tur i høet  12.30 Kender du typen  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Boogie Mix  
13.30 VM 2010 studiet  14.00 Fodbold-VM  16.00 
Kær på tur  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Aftenshowet med Vejret  17.30 VM 2010 studiet  
17.55 3: Halvleg ved Krabbe & Mølby  18.00 
Livets planet  18.50 Bagom Livets planet  19.00 
TV Avisen  19.25 Horisont  19.50 SportNyt  20.00 
Brudgommen der forsvandt  21.30 OBS  21.35 Så 
er der pakket  22.05 Heksemissionen med Mascha 
Vang  22.15 Boogie Mix

12.20 Par i hjerter  13.10 Dallas  14.00 Derrick  
15.00 Folk  15.30 Elixir  16.00 Oddasat - nyh-
eter på samisk  16.05 Nyheter på tegnspråk  
16.10 Kokkekamp  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Doktoren på hjørnet  18.00 
Danske slottsfruer  19.00 Dagsrevyen 21  19.30 
Damenes detektivbyrå nr. 1  21.15 Kveldsnytt  
21.30 Krøniken  22.30 Vær hilset, Leonard Cohen  
23.45 Sport Jukeboks  

14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Det kungliga bröllopet  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport med A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Det goda livet  17.05 Så såg vi sommaren 
då  17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport med 
A-ekonomi  18.00 Fotbolls-VM  20.30 Fotbolls-VM. 
Höjdpunkter  21.15 Larry Flynt - skandalernas man  
23.20 Istället för Sommar 

06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir

13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Út að 
stela hestum
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.22 Syrpan
18.50 Veðurfregnir
19.00 Silfuröld revíunnar

20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
21.30 Kvöldsagan: Konan í 
dalnum og dæturnar sjö
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.25 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

19.30 The Doctors 

20.15 E.R. (3:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 The Mentalist (23:23) Önnur ser-
ían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick 
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknar-
lögreglunnar í Kaliforníu. 

22.30 Lie to Me (2:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. 
23.15 Twenty Four (21:24) Áttunda serían 
af spennuþættinum Twenty Four um leyni-
þjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú 
ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé. 

00.00 E.R. (3:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

00.45 The Doctors The Doctors eru glæ-
nýir spjallþættir framleiddir af Opruh Win-
frey þar sem fjórir framúrskarandi lækn-
ar – sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum – 
veita afar aðgengilegar og gagnlegar upplýs-
ingar um þau heilsufarsmál sem hvað helst 
brenna á okkur.

01.30 Sjáðu 

01.55 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

STÖÐ 2 KL. 20.55

So You Think You Can Dance
Stærsta danskeppni í heimi 
snýr aftur í sjöunda sinn 
og hefur þátttakan aldrei 
verið meiri og aldrei fyrr 
hafa jafn margir hæfi-
leikaríkir dansarar skráð 
sig. Þátttakendur eru líka 
skrautlegri en nokkru sinni. 
Að loknum prufunum er 
komið að niðurskurðarþætti 
í Las Vegas. Þar er skorið úr 
um hvaða fimm stelpur og 
fimm strákar komast í sjálfa 
úrslitakeppnina.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Curb Your Enthusiasm
Stöð 2 kl. 00.35
Larry David snýr nú aftur í sjöundu 
þáttaröðinni, studdur stjörnunum úr 
Seinfeld, þeim Jerry, Kramer, Elaine 
og George. Aðalgrínið í þáttaröðinni 
verður nefnilega hvort eitthvert vit sé í 
endurkomu þessara vinsælustu gaman-
þátta allra tíma. Vandinn er bara sá að 
þau hafa mismikla löngun til þess að 
af þessu verði og Larry kemur stöðugt 
sjálfum sér og öðrum í vandræði.

Svooona sterk

Því lengi býr að fyrstu gerð

Sumt breytist aldrei
Enn sem fyrr býður Gerber upp á mikið úrval af næringarríkum, 
hollum og góðum barnamat. Veldu aðeins það besta fyrir barnið þitt, 
því lengi býr að fyrstu gerð.
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LÁRÉTT 2. strit, 6. hæð, 8. hald, 9. 
yfirbreiðsla, 11. nafnorð, 12. tíðindi, 
14. rusl, 16. ætíð, 17. gerast, 18. 
umhyggja, 20. tveir eins, 21. maður.
LÓÐRÉTT 1. helminguð, 3. strit, 4. 
máski, 5. sjáðu, 7. fiskur, 10. kirna, 
13. loft, 15. jarðefni, 16. afbrot, 19. 
númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. baks, 6. ás, 8. tak, 9. lak, 
11. no, 12. fregn, 14. drasl, 16. sí, 17. 
ske, 18. önn, 20. ii, 21. karl. 
LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. at, 4. kannski, 5. 
sko, 7. sardína, 10. ker, 13. gas, 15. 
leir, 16. sök, 19. nr. 

Hópur ungra veggjalistmanna fékk 
á dögunum um milljón króna styrk 
frá samtökunum Evrópa unga fólks-
ins. Styrkinn fengu þau fyrir að fara 
í hringferð um landið og kynna 
veggjalistina.

„Evrópa unga fólksins hélt kynn-
ingu í Fjölbrautaskólanum í Breið-
holti um styrkinn og við ákváðum 
að sækja um,“ segir Kristín Þor-
láksdóttir en hún er einmitt dótt-
ir listamannsins Tolla og því ekki 
langt að sækja listahæfileikana. Það 
kom þeim ekki á óvart að fá styrk-
inn enda lögðu þau mikla vinnu í 
umsóknina.

Kristín og Loki, sem einnig er 
hluti af þessum sjö manna hópi, eru 
bjartsýn á að þau nái að afmá for-
dóma almennings í garð veggjalist-
arinnar með verkefni sínu. „Veggja-
list og krot er ekki það sama. Þetta 
eru ekki skemmdarverk og við þurf-
um að líða fyrir að það eru nokkrir 
svartir sauðir að krota á veggi sem 
gefa okkur mjög vont orðspor,“ segir 
Loki en þau fara ekki fögrum orðum 
um hreinsunarátak borgarinnar á 
síðustu árum þar sem málað hefur 
verið yfir listaverkin. „Við teljum 
að það sé mikill munur á venjuleg-
um gráum húsvegg og húsvegg með 

listaverki á. Það er einfaldlega mikið 
fallegra að horfa á listaverk.“ Hóp-
urinn hefur gefið út tímaritið Subur-
bistan þar sem birtar eru myndir af 
veggjalistaverkum frá þeim. „Þetta 
eru allt veggjalistaverk sem hefur 
verið málað yfir á síðustu þremur 
árum og hefur því ákveðið sögulegt 
gildi,“ segir Loki en hópurinn hefur 
nú þegar sent öllum borgarfulltrú-
um nýju borgarstjórnarinnar bréf 
til að kynna málstað veggjalistar-
innar.

Hringferðin hefst um miðjan júlí 
og mun byrja á Borgarnesi. 

 alfrun@frettabladid.is

KRISTÍN ÞORLÁKSDÓTTIR: VEGGJALIST OG KROT ER EKKI ÞAÐ SAMA

FENGU MILLJÓN Í STYRK
TIL AÐ KYNNA VEGGJALIST

KRISTÍN OG LOKI Fengu milljón króna styrk frá Evrópu unga fólksins til að kynna veggjalist á landsbyggðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fréttablaðið fékk fregnir af því að norska söng-
konan Kate Havnevik væri stödd á landinu og 
að ljósmyndarinn Rebekka Guðleifsdóttir hefði 
tekið af henni myndir. „Við Kate kynntumst 
árið 2007 þegar hún var að hita upp fyrir Air í 
Laugardalshöll. Það vantaði ljósmyndara til að 
mynda hana og ég var kölluð til,“ segir Rebekka 
og segir að þær hafi náð vel saman og haldið 
sambandi síðan þá. Hin norska Havnevik hefur 
gefið út margar plötur og sungið með norsku 
hljómsveitinni Röyksopp. Hún hefur unnið 
með sama upptökustjóra og Björk, Madonna 
og Britney Spears og lögin hennar hafa verið í 
sjónvarpsþáttum á borð Grey´s Anatomy.

„Hún var í fríi hér á landi og við hittumst og 
tókum nokkrar myndir á leiðinni upp á flugvöll. 
Ég vona að hún muni kannski nota þær eitthvað 
í kynningar. Draumurinn væri náttúrulega að 

fá að taka af henni alvöru myndir sem ég 
gæti undirbúið vel og myndu jafnvel enda 
á plötuumslagi,“ segir Rebekka.

Havnevik hefur tengsl við land og 
þjóð en hún var gift leikaranum Gott-
skálki Degi Sigurðssyni í tíu ár og á 
marga vini og kunningja hér á landi. 
Hún mun hafa dvalið hér í fríi í síð-
ustu viku en fyrsta plata hennar, 
Melakton, var að hluta tekin upp á 
Íslandi. 

Rebekka er annars á fullu að und-
irbúa sýningu í haust fyrir netgall-
eríið www.theevicaproject.com og 
er Rebekka þar á lista með frægum 
listamönnum á borð við Andy War-
hol, Sally Mann og Chuck Close. 

 - áp

Óvænt myndataka með Havnevik

REBEKKA GUÐLEIFSDÓTTIR 
Tók óvænt myndir af Kate 
Havnevik í hrauninu á 
Reykjanesi. Norska söng-
konan hefur meðal annars 
sungið með hljómsveitinni 
Röyksopp. MYND/REBEKKA

SUMARFRÍIÐ MITT

„Ég fer til New York í haust með 
kærustunni. Annars er aldrei að 
vita nema ég detti í Galtalæk 
um verslunarmannahelgina.“

Daníel Ólafsson, plötusnúður og háskóla-
nemi.

Ósykrað

Hollur barnamatur fyrir 6 mánaða og eldri
www.barnamatur.is

Fjölbreytt og gott 
veganesti fyrir lífið

Vefsíðan Inspired by Iceland hefur 
vakið mikla athygli erlendis og 
hlotið þónokkurt umtal. Vefmynda-
vélarnar sem staðsettar eru víða 

um land hafa vakið sér-
staklega mikla athygli og 
hefur verið valin meðal 
tíu bestu vefmyndasíða 

heims. Líkt og flestum 
er orðið kunnugt 

hafa einnig marg-
ir heimsþekktir 

einstaklingar 
lagt verkefn-
inu lið og 
nýlega bættist 

leikstjórinn Eli 
Roth í þann hóp 

og má skoða myndbönd hans og 
fleiri þekktra á vefsíðunni www.
inspiredbyiceland.com.

Grínistinn Steindi Jr. leikur í nýrri 
Ring auglýsingu. Það sem færri vita 
er að auglýsingin var tekin upp á 
heimili Dags B. Eggertssonar í Þing-
holtunum. Þótti íbúð Dags henta 
sérstaklega vel í auglýsinguna og 
gengu tökur áfallalaust fyrir 
sig fyrir utan það 
að örlítið súkkulaði 
klíndist í sófa 
borgarfulltrúans. 
Dagur og eigin-
kona hans tóku 
því þó með 
jafnaðargeði 
og skildu allir 
sáttir. 

Heyrst hefur að meðlimir Besta 
flokksins hafi í hyggju að stofna 
sérstakan Ráðhúskór þar sem nú 
sitji óvenju margt tónlistarfólk í 
borgarstjórn. Ef af kórnum verður 
mun það án efa létta lund margra í 
borgarstjórn að geta í stutta stund 

gleymt pólitíkinni og þess 
í stað sungið saman. 

Spennandi verður að 
sjá hver yrði valinn 
kórstjóri og einnig 

hvort meðlim-
ir annarra 
stjórnmála-
flokka 
myndu taka 
þátt.
 - sm

FRÉTTIR AF FÓLKI

Listakonan Sarah Applebaum er 
meðal þeirra listamanna taka þátt 
í sýningunni Lykkjur – Prjónalist í 
Norræna húsinu sem opnaði á þjóð-
hátíðardaginn. 

Sarah býr og starfar í San 
Fransisco og er sjálflærður lista-
maður. „Einn helsti kosturinn við 
að vera sjálflærður er að maður er 
ekki skuldum vafinn. Einnig finnst 
mér ég hafa meira frelsi til að gera 
nánast hvað sem er hvað listina 
varðar,“ segir Sarah. Verkið sem 
sýnt er í Norræna húsinu nefnist 
Meta Blanket og er það teppi búið 
til úr ókláruðum prjónaverkefnum 
annarra. „Ég hef verið að vinna 
með prjónateppi í svolítinn tíma 
núna. Teppin eru héðan og þaðan 
og ég sauma þau saman þannig 
þau mynda að lokum stóra skúlpt-
úra. Meta Blanket er þó minna en 
margt af því sem ég hef verið að 
gera, því sumir skúlptúrarnir hafa 
þakið heilu herbergin.“ 

Aðspurð segist Sarah hafa notið 
dvalarinnar hér á landi og kveðst 
algjörlega heilluð af íslenskri nátt-
úru. „Ég gæti talað endalaust um 
hvað landið er frábært en það 
sem mér finnst hvað skemmtileg-
ast við heimsóknina hingað er að 
komast í kynni við þjóð sem trúir 
á huldufólk. Ég hef sjálf haft mik-

inn áhuga á huldufólki allt frá 
barnsaldri og mér finnst einstakt 
að hér þyki þessi trú á huldufólk 
ekki barnaleg eða skrítin,“ segir 
Sarah sem hyggst heimsækja land-
ið aftur sem fyrst. „Næst mundi ég 
gjarnan vilja heimsækja landið að 
vetri til svo ég fái líka að upplifa 
myrkrið sem hér ríkir.“  - sm

Vill aftur til Íslands sem fyrst

SJÁLFLÆRÐ Sarah Applebaum býr og starfar í San Fransisco í Bandaríkjunum, en hún 
er sjálflærður listamaður. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 21. júlí.

 2 Heimili

 3 Lykkjur



Sæktu HM fötu 
á KFC fyrir leikinn

HM fata KFC er sneisafull af gómsætum 
kjúklingabitum.
Fullkomin yfir fótboltanum.
Njóttu hennar í góðra vina hópi.

HM er bara á fjögurra ára fresti 
– höfum það almennilegt.

10 kjúklingabitar, stór skammtur af 
frönskum og 2l Pepsi á aðeins 

2.990 kr.



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Ekki vera
djöfulsins
sökker!

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við alla innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að hringja í fólk í öðrum kerfum.

Kynntu þér frábæra kaupauka á ring.is
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www.facebook.com/ringjarar

Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasala er hafin!

Kvöldstund á Íslandi
Í kvöld fá amerískir áhorfendur að 
sjá piparjónkuna Ali Fedotowsky 
leita að hinni sönnu ást á Íslandi í 

sjöttu seríunni af 
Bachelorette. Sérstök 
forsýning fyrir þá 
sem komu að þætt-

inum verður í Bláa 
lóninu annað 

kvöld en það 
var Pegasus 
sem hafði 
umsjón 

með tök-
unum hér á 

landi. Sam-
kvæmt áhorfs-
mælingum þar 
vestra horfa 
tæplega átta 

milljónir á Bachel-
orette í Banda-

ríkjunum og því ljóst að ástarleitin 
verður hin besta landkynning.

Inhale í lok ágúst
Fyrsti sýningardagurinn á Holly-
wood-kvikmynd Baltasars 
Kormáks, Inhale, er kunngjörður á 
kvikmyndavefsíðunni imdb.com. 
Vefsíðan hefur reyndar ekki alltaf 
haft rétt fyrir sér hvað frumsýningu 
á þessari mynd varðar en ef marka 
má hana núna verður 
Inhale frumsýnd 27. 
ágúst í Þýskalandi. 
Það er skemmti-
leg tilviljun því 
aðalleikkona 
myndarinnar er 
einmitt þýsk, 
Diane Kruger. 
Meðal annarra 
leikara í mynd-
inni má nefna 
Rosanna Arqu-
ette, Sam Shep-
ard og Dermot 
Mulroney. - jma

1 Banaslysið í Silfru: 
öndunargríman losnaði

2 Kafarar eru ósáttir við 
yfirlýsingar lögreglunnar í 
Árnessýslu í gær

3 Fimm mínútur að landa 
Maríulaxinum

4 Hundrað konur mættu í 
brúðarkjól í IKEA

5 Lántaki hótaði að mæta með 
haglabyssu
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