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ORF vinnur að líffærasmíði

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu

ORF Líftækni stefnir á stórfellda akuryrkju með erfðabreytt bygg. Grænn úrvinnsluiðnaður er takmarkið.
Lyfjaþróun og snyrtivöruframleiðsla eru meðal verkefna. Einnig ný læknisfræði sem felst í líffærasmíði.
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Jóna María

í Cannes
Kann vel við sigrekur hótel við
Jón Eggert Víðisson
Frakklands.
Miðjarðarhafsströnd

SÍÐA 6

Verksvið
SÍÐA 2
Þarfagreiningar og kerfishönnun
Þróun og smíði gagnagrunnskerfa
Veflausnir og aðrar hugbúnaðarlausnir

Guðrún Norðfjörð

ásamt börnum

sínum, Kára,

eins og hálfs

árs, og Hildi,

fjögurra ára.

Fjölskyldan

Stefnan tek
in út

Við leitum að einstaklingi með háskólapróf
í tölvunarfræði / kerfisfræði eða verulega starfs-reynslu,
góða
þekkingu á gagnagrunnum, ss. Oracle
og SQL Server og
reynslu af .Net þróunar- umhverfi
(C#, ASP.NET, XML)

Guðrún Norðfjörð
nýtir oft helgar
á Snæfellsn
til að fara í
esið sem er
útilegur ásamt
í miklu

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
olafur@midi.is.
Umsóknarfrestur er til 3. ágúst.

ætlar í tjaldútilegu

um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/A

NTON

á land

fjölskyldunni.
uppáhaldi hjá
„Við ætlum
Að þessu sinni
Guðrúnu og
þá meðal annars
legu, tjalda að skella okkur í útier stefnan
þarna í miðri
sett
og bætir við
vegna náttúrufe
fegurðinn
náttúrui,“
gurðar.
orðið fyrir að Snæfellsnes hafi
fjörð, nýráðinsegir Guðrún Norðvalinu vegna
Gæsavatn
www.midi.is
fegurðar.
náttúrusleiðina, með
Listahátíðar framkvæmdastjóri
hópi fólks
góðum
í Reykjaví
„Staðurin
sem allt á
ætlar í dag
k, sem
n er í miklu
svo í minnst
krakka og
að bregða
haldi hjá okkur
uppáfellsnesið
sér á SnæFjörður fyrireina fullorðinsferð
þar sem umhverfásamt
ið þarna er
í
norðan,
eiginmanninum, fjölskyldu nni,
svo
vík og inn
legt, jökullinn, fjölbreytt og falí Flayteyjar frá Grenisyni, og börnum Jóni Páli Leifsmjög fallegt
dal,
og fleira. Þess sandurinn, fjaran
svæði með sem er
Hildi, fjögurra þeirra tveimur,
útsýni.“
vegna reynum
einstöku
að fara þangað
ára, og Kára,
og hálfs árs.
Capacent Ráðningar
eins
Utan ferðalaga
eins oft og við
getum og
við
Að sögn Guðrúnar
höfum þá
listir eitt helsta eru menning og
með okkur
gamla góða
er fjölskyldáhugamál
an mikið gefin
tjaldið en
ar, sem hlakkar
Guðrúnokkurraforku
Landsnet annast flutning
fyrir útivist,
pöntum
bændagis
legur og gönguferð
til að takast
á Íslandi
og stýrir uppbyggingu nýtt hlutverk,
útitingu
flutningskerfisins.
á við
rigningu.
ef spáð er
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi
ir og nýta
stöðu
ar, einkum
Það
landsins stjóra
helgog tengir
bara
á
þannig að
Listahátíð framkvæmdasaman
framleiðendurer
svo
skipta
notendur
gott
sér í styttri sumrin, til að
raforku.
ar í Reykjavík
svona og
bregða
Landsnet
haust. „Þetta
er ábyrgt
um umhverfi
og framsækið þjónustufyrirtæki
segir
,í
með öfluga
verður veit
Guðrún
fyrir bæinn.eða lengri liðsheild,
,“
ferðir út
sterka samfélagsvitund
spennandi
ég mjög
viðurkenn
í fremstu
röð í alþjóðlegum
hafa ekki og en
„Við höfum
og
ir að
samanburði. Landsnet
vegar ekki
fengiðog
er starfsmannahef ég unnið skemmtilegt, enda
hins
áhuga
fjölskylduvænt
og ferðalögu
á útivist
í örum vexti.
af er árs. farið neitt fyrirtæki
Hjá Landsneti
m fyrr
starfa um
hjá Listahátíðsem verkefnisstjóri
100 manns.
Þess vegna það sem
en
Landsnet óskar eftir að ráða
til
hún
vits
komst
og verið aðstoðarog ára, eins
orðið tímabært
verkefnastjóra í framkvæmdadeild.
var löngu
maður framkvæm
og hún orðar
Verkefnastjóri hefur umsjón
það.
verkefnastjórn á framkvæmdum
að bregða
sig betri
meðfætinum
áætlanagerð,
vegna nýrra flutningsvirkja
undir
fimm ár. Raunverudastjóra síðustu
undirbúningi
og
hönnun,
og endurnýjun eða endurbótum
Fleiri
ásamt því að annast
og skella sér
sveitina,“
ferðalög
lega er ég bara
á eldri
að færa mig
flutningsvirkjum.
innanland
útskýrir
svo á döfinni
Framkvæmdadeild sér um verkefnastjórnun
hún brosandií
til,“ segir
s eru
sem ætlar
á framkvæmdum á vegum Landsnets.
Guðrún,
sumar. „Við hjá fjölskyldu nni
þangað til
Deildin sér um verkhönnun, mat
ætlum í hálendisfe í
að njóta
arsins í faðmi
á umhverfisáhrifum, útboðsgagnagerð
og byggingu flutningsvirkja.
Starfs- og ábyrgðarsvið
fjölskyldunnarsumrð,

VERKEFNASTJÓRI

Í FRAMKVÆMDADEILD

• Verkefna tjó

ið h

M

t

Yfirburðir
ns
Fréttablaðsins
stir!
staðfestir!

95%
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til yfir 95% lesenda blaðanna
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Lesa bara
Fréttablaðið

IÐNAÐUR „Við getum orðið stórfyrirtæki á íslenskan mælikvarða innan
skamms tíma,“ segir Björn Lárus
Örvar, framkvæmdastjóri ORF Líftækni. „Við erum að fara inn á lyfjaþróunarmarkaðinn. Þar erum við í viðræðum við indverska fjárfesta um að
fara með okkur í stórt verkefni.“
ORF Líftækni hefur tvöfaldað fjölda
starfsfólks frá hruni. Erlendir fagfjárfestar hafa gefið fyrirtækinu innspýtingu með nokkur hundruð milljóna
króna framlagi. Fyrirtækið stefnir á
stórfellda akuryrkju þar sem erfðabreytt bygg yrði ræktað til framleiðslu

á líftæknivörum. Það eina sem stendur í veginum er úrskurður umhverfisráðherra um útiræktunarleyfi, sem
Umhverfisstofnun veitti fyrirtækinu.
Fyrirtækið framleiðir sérvirk
prótein sem fyrirfinnast í mannslíkamanum. Til þessa er fræ byggplöntunnar nýtt sem verksmiðja. Próteinin
nýtast til læknisrannsókna, lyfja- og
snyrtivöruframleiðslu. Af þeim 130
próteinum sem fyrirtækið framleiðir
eru 38 seld til útlanda. Eitt þeirra er
selt hér á landi í húðdropum frá Sif
Cosmetics, dótturfyrirtæki ORF.
Heimsmarkaðurinn með próteinin,

Þessu má líkja
við að hægt sé
að smíða varahluti í menn.
BJÖRN LÁRUS
ÖRVAR
FRAMKVÆMDASTJÓRI
ORF LÍFTÆKNI

ef lyf eru undanskilin, er um einn
milljarður Bandaríkjadala á ári, eða
um 125 milljarðar króna. Markaðurinn fyrir eitt þeirra próteinlyfja
sem þegar er komið á markað er hins
vegar 625 milljarðar íslenskra króna
á ári.
Framleiðsla ORF tengist nýrri
læknisfræði, svokallaðri vefjasmíði,
þar sem próteinin eru nýtt við líffærasmíði. Þegar hefur verið búin til þvagblaðra. Einnig hjartalokur og vélinda.
„Þessu má líkja við að hægt sé að
smíða varahluti í menn,“ segir Björn.
- shá / sjá síðu 18-19

Þúsundir i
titla í boð

5%

Lesa bara
Morgunblaðið
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Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. – Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv 2009 - apr 2010.
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ALLA DAGAVIKUNNAR

Nýjar vörur
daglega

SPURNING DAGSINS

„Þórólfur, er ekki um auðuga
garða að gresja á Íslandi?“
„Nei, við höfum enn ekki gert garðinn frægan í þessum efnum.“
Þórólfur Jónsson er garðyrkjustjóri
Reykjavíkur. Í viðtali við Fréttablaðið í gær
sagði Þórólfur að Íslendingar ættu sér
stutta garðamenningu.
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Framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs hættur og nýr hefur ekki verið ráðinn:

Sótt um titil til UNESCO:

Fresta ráðningu um óákveðinn tíma

Reykjavík verði
bókmenntaborg

STJÓRNSÝSLA Stjórn Íbúðalánasjóðs frestaði á fundi í fyrrakvöld ráðningu
nýs forstjóra í
stað Guðmundar Bjarnasonar
sem lét af störfum um síðustu
mánaðamót.
Alls
bárust tuttugu og
sex umsók nir um starfið GUÐMUNDUR
BJARNASON
og hafa fjórir umsækjendur verið boðaðir í
viðtal. Meðal þeirra eru Ásta H.

Bragadóttir, sem er aðstoðarframkvæmdastjóri og starfandi
framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, og Yngvi Örn Kristinsson,
fyrrverandi forstöðumaður hjá
Landsbanka Íslands. Hann hefur
verið starfað sem ráðgjafi félagsmálaráðherra.
Talið er að þessi tvö komi
helst til greina í starf nýs framkvæmdastjóra.
Eins og fyrr sagði var ákvörðun um ráðningu framkvæmdastjóra frestað á stjórnarfundi
sjóðsins í gær. Ákveðið var að
Ásta myndi áfram gegna starfi

framkvæmdastjóra um óákveðinn tíma.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er ekki ljóst hvort málið
verður sett á dagskrá næsta
stjórnarfundar eftir tvær vikur.
Skipunartími núverandi stjórnar Íbúðalánasjóðs rennur út í lok
þessa árs. Stjórnin var skipuð til
fjögurra ára í tíð Magnúsar Stefánssonar, félagsmálaráðherra
Framsóknarflokksins, í lok árs
2006.
Fjórir af fimm stjórnarmönnum
eru fulltrúar Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks.
- pg

Reykjavíkurborg þarf
að binda 12 milljarða
KLIPPILISTAVERK Mikil vinna er á bak

við hverja mynd listakonunnar.

Karen Bit Vejle mundar skærin:

Býður gestum í
ævintýraheim
FÓLK Dansk-norska listakonan

Karen Bit Vejle opnar myndlistarsýninguna „Með skærin sem
pensil“ í Norræna húsinu í dag.
Vejle býður gestum inn í ævintýraheim klippimynda og þeir
geta einnig gripið í skærin.
Verkin eru stór en á sýningunni má meðal annars sjá fimm
metra langt verk sem tók Vejle
200 stundir að klippa. - rat / sjá allt

Páll Baldvin
hættir störfum
Páll Baldvin Baldvinsson, fulltrúi ritstjóra, er hættur störfum
á Fréttablaðinu. Páll Baldvin
hefur starfað á Fréttablaðinu
síðan árið 2006 en var þar áður
ritstjóri DV.
Hann
hefur haft
yfirumsjón
með menningarumfjöllun
blaðsins auk
þess að skrifa
leiðara og skoðanapistla.
Páll Baldvin PÁLL BALDVIN
ætlar að hasla BALDVINSSON
sér völl á vettvangi leikhússins.
Fréttablaðið þakkar Páli Baldvini vel unnin störf í þágu blaðsins og óskar honum velfarnaðar
á nýjum vettvangi.
- aþ

Áhætta borgarinnar vegna Orkuveitu Reykjavíkur kallar á 10 til 12 milljarða
lausafjárstöðu. Fjármálastjóri borgarinnar segir 20 prósenta hækkun gjaldskrár
standa undir skuldum þessa árs og frekari hækkanir nauðsynlegar á næsta ári.
ORKUMÁL Reykjavíkurborg þarf

að leggja 10 til 12 milljarða króna
til hliðar til að sýna fram á fjárhagslegan styrk sinn sem bakhjarl
Orkuveitu Reykjavíkur (OR).
Borgin hefur sett á laggir
áhættustýringarhóp og ákveðið
að vinna markvisst að því að auka
trúverðugleika borgarinnar sem
ábyrgðaraðila á lánamörkuðum.
„Í stuttu máli er Reykjavíkurborg komin af afneitunarstiginu,“ segir Dagur B. Eggertsson,
formaður borgarráðs. „Menn hafa
verið að ýta á undan sér býsna
miklum skafli í málefnum Orkuveitunnar. Við teljum ástæðu til
að taka þessi mál föstum tökum,“
„Áhætta A-hluta borgarsjóðs
vegna Orkuveitu Reykjavíkur
felst einkum í mögulegri lausafjáráhættu sem gæti birst í því
að lánveitandi OR krefur A-hluta
borgarsjóðs um að efna greiðsluskuldbindingu sem OR getur ekki
efnt,“ segir í greinargerð fjármálastjóra borgarinnar með þeim
tillögum sem samþykktar voru á
borgarráðsfundi í gær.
„Forsendur þess að unnt verði
að ná árangursríkri endur-fjármögnun OR og fjármögnun
nýframkvæmda eru annars
vegar að lánamarkaður hafi trú á
greiðsluhæfi og áætlunum Orkuveitu Reykjavíkur og hins vegar
að lánamarkaður hafi trú á bakábyrgðaraðila OR, A-hluta borgarsjóðs.“
Sú aðgerð að halda sterkri
lausafjárstöðu með því að tíu til
tólf milljarðar króna verði lagðir til hliðar muni hafa áhrif á
aðgengi og lánskjör við samningsgerð um endurfjármögnun skulda
Orkuveitu Reykjavíkur.

MENNING Borgarráð hefur samþykkt umsókn Reykjavíkurborgar um titilinn Bókmenntaborg
UNESCO. Umsóknin gerir ráð
fyrir að borgin standi að eflingu
bókmenningar í borginni meðal
annars með því að koma á fót
miðstöð bókmennta og gera bókmenntir sýnilegar. Einnig er gert
ráð fyrir eflingu lestrar- og bókmenntaáhuga með ýmsum hætti.
Borgarstjóri efast ekki um
ávinning Reykjavíkur, enda
Íslendingar löngum skilgreint sig
sem bókmenntaþjóð.
- sv

Sýslumaður stöðvar uppboð:

Mótmæli skuldara tekin gild
DÓMSMÁL Sýslumaðurinn í
Reykjavík stöðvaði uppboð á
húsi í gær eftir að eigandinn
mótmælti uppboðinu á þeim forsendum að óvissa ríkti um upphæð skuldarinnar en á húsinu
hvílir gengistryggt lán. Er þetta
í fyrsta sinn sem sýslumaður
stöðvar uppboð vegna þessa. Frá
þessu var greint í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.
Frjálsi fjárfestingabankinn fór
fram á nauðungarsölu á húsinu.
Á húsinu er áhvílandi myntkörfulán í yenum og svissneskum
frönkum, sem hefur tvöfaldast frá því það var tekið. Eftir
að sýslumaður stöðvaði uppboðið lýsti Frjálsi fjárfestingabankinn því yfir að hann hygðist kæra
niðurstöðuna til héraðsdóms.

EYJAFJALLAJÖKULL
Vel sjáanlegur gufustrókur

SKULDAVANDI Orkuveita Reykjavíkur skuldar himinháar fjárhæðir. Borgin þarf að

leggja 10-12 milljarða til hliðar og halda sterkri lausafjárstöðu til þess að sannfæra
lánsfjármarkaðinn um getu og vilja til að standa við bakábyrgðir gagnvart Orkuveitunni. Það er lausafjárstaða langt umfram venjulegar þarfir borgarinnar.

Í stuttu máli er
Reykjavíkurborg komin af afneitunarstiginu.
DAGUR B. EGGERTSSON
FORMAÐUR BORGARRÁÐS

OR mun þurfa að endurfjármagna að minnsta kosti 33 milljarða króna skuldir í ár og næstu
þrjú ár og er þá ekkert litið til lántöku vegna nýrra fjárfestinga.
Í minnisblaði fjármálastjóra
kemur einnig fram að hagræðing í rekstri Orkuveitunnar muni
litlum árangri skila til þess að

auka möguleika fyrirtækisins á
að greiða af skuldum sínum þar
sem breytilegur rekstrarkostnaður er tiltölulega lítill. Hækkun
gjaldskráa sé skilvirkasta leiðin
til þess að tryggja að fyrirtækið
geti greitt af skuldum sínum.
Fjármálastjóri borgarinnar
hefur lagt til að áætlun um þróun
gjaldskráa næstu ára verði hraðað. Um 20 prósenta hækkun gjaldskrár mundi þó aðeins duga til
þess að standa undir afborgunum og vaxtagreiðslum þetta ár og
frekari hækkanir yrðu þá nauðsynlegar vegna skulda næsta árs.
peturg@frettabladid.is

Myndarlegur gufustrókur stóð upp úr
öðrum katli Eyjafjallajökuls í gærdag.
Samkvæmt upplýsingum Veðurstofu
var engin hreyfing á skjálftamælum.
Svo virðist sem reykurinn sé vatnsgufa en vatn getur safnast saman
þegar mikil rigning er á svæðinu.
Fylgst er grannt með málum hjá
Veðurstofunni.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Stálu bíl og fóru á rúntinn
Þrír unglingar stálu bíl í Kópavogi
í fyrrakvöld og fóru á rúntinn. Þeir
skiptust á að aka og fóru víða um en
ökuferðinni lauk í Reykjavík þar sem
þeir skildu bílinn eftir. Bíllinn mun
nokkuð skemmdur eftir ökuferðina.

ESKIFJÖRÐUR
Neysluvatn þarf að sjóða
Íbúum Eskifjarðar er ráðlagt að sjóða
allt neysluvatn næstu daga vegna
mengunarslyss í löndunarhúsi Eskju
á sunnudag. Sýnataka leiddi í ljós að
gerlar eru í vatninu sem geta leitt til
þess að fólk verði veikt.

Ný rannsókn vísindamanna varpar ljósi á nýja ógn af olíulekanum í Mexíkóflóa:

Áhrif olíulekans vanmetin
LÍFFRÆÐI Áhrif olíulekans í Mexíkóflóa gætu haft
mun skaðlegri áhrif fyrir vistkerfið á svæðinu en
hingað til hefur verið talið. Hópur vísindamanna
frá Imperial College í London hefur sýnt fram á að
olía veldur arseník-eitrun sem til lengri tíma getur
komist inn í fæðukeðjuna og valdið skaða á gróðri
og dýrum.
Arseník er sterkt eitur sem finnst í steindum og
fyrirfinnst í olíu. Arseník hefur áhrif á ljóstillífun í
sjávargróðri og eykur líkur á genabreytingum sem
valda fæðingargöllum og hegðunarbreytingum hjá
sjávardýrum, eins og kemur fram í grein í nýjasta
tölublaði vísindatímaritsins Science Daily. Þá drepur eitrið fugla sem éta arseník-eitraða fæðu. Því
ofar sem kemur í fæðukeðjuna því sterkari verða
eituráhrifin.
Mark Sephton, prófessor í sjávarlíffræði við Imperial College, segir í viðtali við Science Daily að
rannsóknin sýni þá ógn sem olíumengun getur haft
til framtíðar. „Rannsókn okkar er tímabær áminning um að olíumengun er eins og tímasprengja sem
ógnar samsetningu lífríkisins í hafinu.“

DAUÐADÆMDUR Birtingarmyndir olíuslyssins eru hræðilegar.

Til langs tíma gæti skaðinn þó verið enn meiri.

NORDICPHOTOS/AFP

Olíuborpallurinn Deepwater Horizon eyðilagðist og sökk í apríl síðastliðnum. Allt frá þeim tíma
hefur gríðarlegt magn olíu lekið út í hafið. Misvísandi fréttir eru af því magni sem hefur lekið í sjóinn en samkvæmt útreikningum bandaríska tímaritsins Newsweek eru það um fjórar milljónir tunna.
- shá
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HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Rannsókn sýnir að Skandinavar hafi minnstan áhuga á stöðuhækkunum:

Flaug í 26 klukkustundir:

Skandinavar vilja ekki stjórna

Tímamót í flugi
sólarorkuvéla

DANMÖRK Danir hafa miklu minni

áhuga á því að verða stjórnendur
en fólk í öðrum löndum, samkvæmt
niðurstöðum nýrrar rannsóknar.
Alþjóðlega vinnumiðlunin Randstad lét gera rannsóknina og var hún
gerð í 25 löndum. Hún leiddi í ljós
að aðeins fjögur prósent danskra
launþega sögðust stefna að því að
fá stöðuhækkun, en 68 prósent sögðust ekki hafa neinn áhuga á því. Tölurnar voru aðeins hærri í Noregi og
Svíþjóð, en í þessum þremur löndum hafði fólk langminnstan áhuga
á stöðuhækkunum.
Fulltrúar Randstad í Danmörku

hafa sagt líklegar útskýringar á
þessu vera að Skandinavar séu yfirleitt með hærri laun og í öruggari
vinnu en aðrar þjóðir. Þeir hafi því
ekki sömu þörf fyrir stöðuhækkun
og fólk í löndum þar sem eru lægri
laun, meira atvinnuleysi og verra
velferðarkerfi.
Samtök launþega í Danmörku
hafa þó lýst yfir áhyggjum af þessu
og sagt niðurstöðuna sýna að Danir
séu hræddir við að taka áhættu.
Engin framþróun verði í samfélaginu ef allir hugsi með þessum hætti
og ætli bara að fylgja straumnum.
- þeb

KAUPMANNAHÖFN Stærstur hluti Dana
á vinnumarkaði segist engan áhuga hafa
á stöðuhækkunum og stjórnunarstöðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVISS Flugvél sem aðeins notast við sólarorku var flogið í 26
klukkustundir og lenti í Sviss í
gærmorgun. Um var að ræða tilraunaflug sem reyndist lengsta
flug sólarorkuflugvélar.
Vélin náði rúmum 28 þúsund
fetum, sem er einnig hæsta hæð
sem sólarorkuvél hefur náð. Hún
flaug líka alla nóttina en það
hefur slík vél aldrei gert áður.
Sólarorkunni var safnað á rafgeyma yfir daginn svo hún entist yfir nóttina þegar engin sól
skein. munum.
- þeb

Umhverfis landið
Nýja sundlaugin molnar
HOFSÓS Nýja sundlaugin á Hofsósi, sem fjármögnuð
var af Lilju Pálmadóttur og Steinunni Jónsdóttur, er
talsvert gölluð, að því er Sigurjón Þórðarson, áheyrnarfulltrúi í byggðaráði Skagafjarðar, segir. Á síðasta fundi
byggðaráðsins sagði Sigurjón að á þeim skamma tíma
sem sundlaugin hafi verið opin hafi komið í ljós ýmsir
gallar. Meðal annars séu blöndunartæki biluð, kantar á
veggjum farnir að molna og hurðir og innréttingar þoli
illa raka. „Ég hef orðið þess áskynja að margir hafa hug
á að leggja leið sína í rómaða sundlaug og er miður ef
að við þeim tekur nýtt mannvirki, sem augljóslega þarf
að sníða af ákveðna ágalla,“ sagði Sigurjón í greinargerð og byggðaráð lagði áherslu á að úrbótum yrði
hraðað.

VÍNARBORG Bandaríska vélin sem flutti

njósnarana tíu nýlent í Vín.

Rússar og Bandaríkjamenn:

Njósnaraskipti
á flugvelli
BANDARÍKIN Bandarísk og rússn-

esk stjórnvöld skiptu í gær á
föngum á flugvellinum í Vínarborg í Austurríki. Tíu rússneskir njósnarar, sem höfðu játað á
sig njósnir í Bandaríkjunum,
voru látnir lausir í skiptum fyrir
fjóra rússneska fanga sem höfðu
verið dæmdir fyrir njósnir í þágu
Bandaríkjanna.
Flugvélum, annarri frá Rússlandi og hinni frá Bandaríkjunum, var lagt hlið við hlið á flugvellinum um hádegisbil í gær.
Síðan var skipt á fólki og flugvélarnar hófu sig á loft.

Hnífamaður í fangelsi:

Skar framan af
fingri manns
DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-

aldri hefur verið dæmdur í níu
mánaða fangelsi, þar af sex mánuði á skilorði, fyrir að stinga
annan mann með dúkahnífi í lærið
og skera framan af fingrinum á
honum. Maðurinn fékk djúpan sex
sentimetra langan skurð á lærið.
Atvikið átti sér stað í apríl 2009.
Fórnarlambið hafði frumkvæði að
því að mennirnir hittust á tilteknum stað í Reykjavík til að ræða
deilumál. Ekki bar þeim saman
fyrir dómi um hvað ágreiningur
þeirra snerist en um var að ræða
skuldamál. Árásarmaðurinn var
dæmdur til að greiða hinum 200
þúsund krónur í skaðabætur.

Vilja ekki lengja
hringveginn
FLJÓTDALSHÉRAÐ Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs segir að þjóðveg eitt eigi ávalt
að skilgreina sem stystu leið milli landshluta
og ekki eigi að slaka þar á öryggiskröfum.
Bæjarstjórnin hafnar þar með ályktun bæjarráðs Fjarðabyggðar um að Hringvegur 1 verði
framvegis skilgreindur um Suðurfjarðaveg og
Fagradal. Héraðsbúar segjast þó sammála
bæjarráði Fjarðabyggðar um að góður vegur
um Fagradal og heilsársþjónusta á honum
sé mjög mikilvægt fyrir samgöngur á MiðAusturlandi og að gerð Fáskrúðsfjarðarganga
og lagning samfellds bundins slitlags á
Suðurfjarðaveg hafi verið góð samgöngubót.
„Það á þó ekki að koma í veg fyrir að önnur
byggðarlög á Austurlandi og hinn almenni
ferðamaður geti notið sambærilegra samgöngubóta og styttingu vegalengda,“ segir
bæjarstjórnin og skora á samgönguyfirvöld
að vinna áfram að uppbyggingu á þjóðveginum um Skriðdal og Breiðdalsheiði og
vegabótum á Axarvegi.

Kátt í Kjós
KJÓS Á Laugardaginn kemur fer fram
hátíðin „Kátt í Kjós“ í fjórða sinn. Að
því er segir á kjos.is vilja Kjósverjar gefa
öllum tækifæri á að koma í heimsókn
og skoða sveitina og það sem falleg
náttúran og íbúar hafa upp á að bjóða.
Markmiðið sé meðal annars að vekja
athygli á atvinnustarfsemi í Kjósinni.
Meðal annars verður sveitamarkaður,
húsdýrasýning, gamlar heimildarmyndir
verða sýndar og frítt verður að veiða
í Meðalfellsvatni. Sömuleiðis verður
frítt í golf í Hvammsvík og afsláttur af
veiðileyfum þar. Þá verður hægt að
kynna sér lífrænan landbúnað og taka
þátt í Íslandsmeistaramótinu Poulsen í
heyrúlluskreytingum.

Hópskóli lagður niður

Ráðuneyti ógildir ákvörðun
um vegstæði

GRINDAVÍK Bæjarráð Grindavíkur hefur ákveðið að leggja
niður stofnunina Hópsskóla og færa alla starfsemi skólans undir
Grunnskóla Grindavíkur. Að því er kemur fram á vef bæjarins
er þó áfram gert ráð fyrir að yngstu bekkjunum verði kennt í
húsnæði Hópsskóla. Skólastjóranum þar verður sagt upp en
aðrir starfsmenn halda áfram. Meirihluti bæjarráðs segir að
beinn sparnaður af þessu verði 7,7 milljónir króna. „Ljóst er að
leita þarf allra leiða til að skera niður í bæjarfélaginu og það er
markmið meirihlutans að sá niðurskurður bitni sem minnst á
grunnþjónustu til bæjarbúa,“ segir á grindavik.is.

MÝRDALSHREPPUR Ákvörðun sem sveitarstjórn
Mýrdalshrepps tók um nýtt vegstæði þjóðvegar eitt í
gegn um Vík hefur verið ógilduð af samönguráðuneytinu. Ástæðan er vanhæfi eins sveitarstjórnarfulltrúans
sem tók þátt í afgreiðslu málsins. Það er Þórhildur
Jónsdóttir sem á jarðirnar Ketilstaði I og II. Veglínan
liggur meðal annars um þessar jarðir. Talsverðar deilur
hafa verið um það hvar nýtt vegstæði eigi að vera.

- jss
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SKIN OG SKÚRIR
Bjartast verður
norðvestantil á
landinu í dag en
um sunnanvert
land má búast við
rigningu með köﬂum. Á morgun léttir heldur til syðra
en þá eru líkur á
vætu austanlands.
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eða breytileg átt.
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Hæg suðlæg átt.
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Catalina Mikue Ncogo dæmd fyrir vændisstarfsemi en sýknuð af mansalsákæru:

Dæmd fyrir milligöngu um vændi
DÓMSMÁL Catalina Mikue Ncogo

Óttast þú að hryðjuverk verði
framin á Norðurlöndum?
Já

57,3%
42,7%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Ferð þú akandi í vinnuna í
sumar?
Segðu skoðun þína á visir.is

hefur verið dæmd í Héraðsdómi Reykjaness í fimmtán mánaða fangelsi fyrir milligöngu um
vændi, líkamsárás og brot gegn
valdstjórninni. Hún var sýknuð af
mansalsákæru.
Catalina var ákærð fyrir að hafa
haft tekjur af vændi sex kvenna.
Þá var hún einnig fundin sek um
að hrækja á lögreglumann. Loks
var hún dæmd fyrir að hafa ráðist
á konu í stigagangi í fjölbýlishúsi
þar sem þær bjuggu báðar. Catalina hafði verið að ryksuga ganginn í fjölbýlishúsi þar sem hún bjó

CATALINA Var enn dæmd í gær.

þegar nágranni hennar kom til
hennar og vildi ræða við hana um
brot á húsreglum. Það endaði með
því að Catalina vafði snúrunni um
hnúana á sér og lamdi konuna. Var

Catalina dæmd til að greiða henni
250 þúsund krónur í bætur.
Í byrjun desember síðastliðins
var Catalina dæmd í tveggja og
hálfs árs fangelsi í Héraðsdómi
Reykjaness fyrir hagnýtingu
vændis og fíkniefnabrot. Hæstiréttur þyngdi þann dóm í þrjú og
hálft ár. Dómurinn nú er hegningarauki við þann dóm.
Tveimur dögum eftir að héraðsdómur kvað dóminn upp í desember var Catalina handtekin og
úrskurðuð í gæsluvarðhald vegna
gruns um vændisstarfsemi og
fleiri brot.
- jss

Verslunarkeðja veltir mestu:

Wal-Mart er
stærst
í heimi
Bandaríska verslunarVIÐSKIPTI

keðjan Wal-Mart er stærsta fyrirtæki í heimi.
Þetta kemur fram á nýjum
lista tímaritsins Fortune 500 yfir
stærstu fyrirtæki heimsins. Samkvæmt Fortune nam velta WalMart 408 milljörðum dollara á síðasta ári eða 51 þúsund milljörðum
króna.
Í næstu sætum á eftir Wal-Mart
eru olíufélögin Exxon Mobil og
Shell en þau veltu tæplega 300
milljörðum dollara á síðasta ári.
Wal-Mart var í þriðja sæti á lista
Fortune á síðasta ári.

Verðlaunatillagan um byggingu nýs Landspítala
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1. Aðalanddyri með þjónustu og veitingahúsum fyrir almenning
á 2. hæð norðan megin.
2. Aðalaðkoma meðferðarkjarna á 2. hæð (jarðhæð að Smáragötu).
3. Gjörgæsla, svæfing, vöknun á 3. hæð.
4. Mötuneyti starfsfólks á 2. hæð.
5. Inngangur bráðamóttöku (þeirra sem koma á eigin vegum),
slysamóttaka 1. hæð.
6. Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið.
7. Læknagarður.
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8. Rannsóknarhús LSH og Blóðbankinn.
9. Bílageymsla.
10. Þyrlupallur.
11. Skurðstofur á 3. hæð sunnan megin.
12. Hjartagjörgæsla á 3. hæð vestan megin.
13. Sjúkrabílaaðkoma bráðamóttöku á 1. hæð.
14. Legudeildir á 4. og 5. hæð.
15. Barnaspítali Hringsins.
16. Myndgreiningardeild á 2. hæð að sunnanverðu.
17. Sjúkrahótel.

Spítalalóðin verður
eins
og
bæjarhverfi
Golf á Spáni
La Sella 16.–23. október
Verð á mann í tvíbýli:

173.800 kr.

Fararstjóri: Björn Eysteinsson

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
frítt fyrir golfsettið í ﬂug, ótakmarkað golf í 7 daga,
gisting á 5* Marriott-hóteli með hálfu fæði, frí
afnot af golfkerru, fríir æﬁngarboltar, akstur til
og frá ﬂugvelli og fararstjórn.

Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt. Nánari
upplýsingar á visir.is/dreifing
FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

Úrslit í hönnunarkeppni um byggingu nýs Landspítala urðu ljós í gær. Ekki eins
ríkmannlegt og lagt var upp með á tímum ofþenslu, segir heilbrigðisráðherra.

Nýtt heildarskipulag Landspítalans var ákveðið í gær. Haldin var
hönnunarsamkeppni um útlit nýja
spítalans og varð hönnunarteymið
SPITAL hlutskarpast varðandi
frumhönnun fyrsta áfangans og
tengdrar háskólastarfsemi.
Stakkur var sniðinn eftir vexti
í valinu á hönnuninni og segir
Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra að hugmyndin sem varð
fyrir valinu sé mun smærri í
sniðum og ekki eins ríkmannleg og lagt var upp með á tímum
ofþenslu.
Í SPITAL eru ASK arkitektar, Bjarni Snæbjörnsson arkitekt, Kanon arkitektar, Medplan,
Teiknistofan Tröð, Landark, Efla
verkfræðistofa, Lagnatækni og
Norconsult.
Helgi Már Halldórsson, verkefnastjóri SPITAL, segir verkefnið vera mikinn áfanga. „Þau gerast ekki stærri á Íslandi í dag,“
segir Helgi.
Ein af meginforsendum hönnunarkeppninnar var að flytja
Landspítalann í Fossvogi að
Hringbraut og ljúka þannig sameiningu stóru spítalanna á höfuðborgarsvæðinu. Fyrsti áfangi
verkefnisins samanstendur af
starfsemi í 66 þúsund fermetra
nýbyggingu og háskólastarfsemi í allt að tíu þúsund fermetra
nýbyggingu.

SÓLEYJARTORG Nýbyggingar sjúkrahússins verða skipulagðar til að skapa eins konar

lítið bæjarhverfi með áherslu á að viðhalda sýn yfir gamla Landspítalann. Hægt er að
kynna sér tillögurnar á slóðinni www.haskolasjukrahus.is á netinu.

Spítalalóðin verður byggð sem
eins konar bæjarhverfi til að nýtast sem best og viðhalda ákveðnum sveigjanleika í umhverfinu. Í
umsögn dómnefndar hönnunarkeppninnar er tillögu SPITAL lýst
sem sterkri hugmynd og höfundar nái vel því markmiði sínu að
skapa bæjarsamfélag sem myndar
ramma um þverfaglegt samstarf
ólíkra greina. Uppbrot starfseminnar í aðskildar byggingar meðfram götum er talið ríma vel við
núverandi byggð á spítalalóðinni.

Talað er um skírskotun til vinningstillögu um skipulag Vatnsmýrarinnar.
Alþingi samþykkti í júní lög um
stofnun hlutafélags sem standa
mun að útboði á byggingu nýs
háskólasjúkrahúss við Hringbraut. Útboð á að leggja fram
fyrir vorið 2011 og vonast er til að
jarðvegsframkvæmdir geti hafist um sumarið. Gert er ráð fyrir
alútboði og að ríkið taki spítalann
á langtímaleigu í allt að fjörutíu
ár.
sunna@frettabladid.is

TAX

FRÍHAFNARDAGAR
Dagana 7.-11. júlí afnemum
við virðisaukaskatt af öllum
snyrtivörum.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 11. júlí 2010.

FREE
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FRÉTTASKÝRING: Slitastjórn Glitnis og dómari í London telja Jón Ásgeir Jóhannesson fela peninga

Hvar eru milljarðarnir hans Jóns Ásgeirs?
Slitastjórn Glitnis telur líklegt að Jón Ásgeir Jóhannesson hafi átt 38 milljarða
króna bankainnistæður í
óþekktum bönkum hálfum
mánuði fyrir bankahrun.
Dómari í Bretlandi hafnaði í gær kröfu Jóns Ásgeirs
um að kyrrsetningu á öllum
eigum hans, hvar í heiminum sem þær væri að finna,
yrði hnekkt.
Hinn 22. september 2008, viku
fyrir þjóðnýtingu Glitnis sendi Jón
Ásgeir Jóhannesson tölvupóst til
Lárusar Welding, forstjóra Glitnis, með afriti á Jón Sigurðsson,
forstjóra FL Group, með textanum „FOR YOUR EYES ONLY“, til
að árétta að upplýsingarnar væru
háleynilegar og viðkvæmar.
Tölvuskeytið bar titilinn „Sterling deposits“, sem þýðir innistæð-

ur í sterlingspundum, og með
honum fylgdi skjámynd af nokkrum bankareikningum sem samkvæmt þeim upplýsingum höfðu að
geyma yfir 200 milljónir sterlingspunda, jafnvirði um 38 milljarða
króna, í hreinum innistæðum.

Líklega innistæður Jóns Ásgeirs
Framangreindar upplýsingar koma
fram í eiðsvarinni yfirlýsingu sem
Steinunn Guðbjartsdóttir gaf fyrir
dómi í London í maí síðastliðnum,
til að rökstyðja beiðni slitastjórnarinnar um kyrrsetningu á öllum
eigum Jóns Ásgeirs, hvar sem þær
væri að finna í veröldinni. Vitnisburður Steinunnar hefur verið lagður fram sem sönnunargagn fyrir
dómstólnum í New York, þar sem
málið á hendur sjömenningunum í
„klíku Jóns Ásgeirs“ er rekið.
Í yfirlýsingu Steinunnar segist
hún ekki vita hver átti þessa miklu
fjármuni sem sýndir eru í tölvuskeytinu en að hún telji líklegt að
þeir hafi verið í eigu Jóns Ásgeirs
eða einhvers tengds honum. Rann-

Helgi vill fá 40 vitni til New York
Helgi Sigurðsson, fyrrverandi yfirlögfræðingur Kaupþings, vinnur greinargerð með
frávísunarkröfu fimm sakborninga: þeirra Jóns Ásgeirs og Ingibjargar, Jóns Sigurðssonar,
Þorsteins M. Jónssonar og Lárusar Welding. Í greinargerðinni er mestu púðri eytt í að
rökstyðja hvers vegna ómögulegt sé að höfða málið í New York, en einnig er sjónum
beint að því mati slitastjórnar að sumir stefndu í málinu hafi verið eins konar skuggastjórnendur bankans og Ingibjörg hliðarsjálf Jóns Ásgeirs. Helgi segir skilgreiningar á
þessum hugtökum ekki fyrir hendi í íslenskum lögum og því vandséð að unnt yrði að
framfylgja hér á landi dómi sem byggir á þeim.
Líkt og í eiðsvarinni yfirlýsingu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, sem fjallað var um í blaðinu í gær, nafngreinir Helgi í greinargerð sinni fjölda vitna sem hann telur að gætu þurft
að mæta fyrir réttinn í New York verði málinu ekki vísað frá. Jón Ásgeir nefndi ellefu
manns í yfirlýsingu sinni, eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær, en Helgi bætir um
betur, nefnir þá ellefu og 29 til viðbótar; alls 40 manns, sem hafa tengsl við Glitni, hafa
starfað þar, setið í stjórn, átt viðskipti við bankann eða tengjast á einhvern annan hátt
þeim gjörningum sem fjallað er um í stefnu slitastjórnarinnar.
Meðal þeirra sem finna má á lista Helga en ekki Jóns Ásgeirs eru:
■ Bjarni Ármannsson – var forstjóri Glitnis (6)
■ Björn Ingi Sveinsson – var stjórnarmaður í Glitni
■ Pétur Guðmundarson – var stjórnarmaður í Glitni
■ Rósant Már Torfason – var yfirmaður í Glitni
■ Alexander Guðmundsson – var yfirmaður í Glitni
■ Magnús Bjarnason – var yfirmaður í Glitni
■ Kristín Edwald – var stjórnarmaður í Glitni
■ Jónas Fr. Jónsson – var forstjóri FME (5)
■ Þórarinn V. Þórarinsson – var stjórnarmaður í Glitni (3)
■ Magnús Ármann – átti í miklum viðskiptum við Glitni (2)
■ Þorsteinn Már Baldvinsson – varð síðar stjórnarformaður Glitnis (1)
■ Guðbjörg Matthíasdóttir – átti stóran hlut í Glitni (4)
Helgi, líkt og Jón Ásgeir, telur að það muni hamla málarekstri í New York mjög að þurfa
að kalla til svo stóran hóp Íslendinga, sem hugsanlega séu alls ekki tilbúnir til að mæta
fyrir réttinn sjálfviljugir. Því beri að höfða málið á Íslandi, ef einhvers staðar.
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sóknarfyrirtækið Kroll, sem vann
undirbúningsvinnuna fyrir stefnu
slitastjórnarinnar, telji afar ólíklegt að fjármunirnir hafi tilheyrt
Glitni, og þá sé hæpið að Baugur
hafi ráðið yfir svo miklu lausfé á
þessum tímapunkti.
Steinunn segir jafnframt líklegt
að upplýsingarnar hafi verið sendar í myndarformi, en ekki í texta,
í því skyni að fela þær, svo ekki
væri hægt að leita í þeim sjálfvirkt
með leitarvélum.

Segir Iceland Foods eiga féð
Jón Ásgeir Jóhannesson sagðist í
skriflegu svari til Stöðvar 2 í gær
ekki vera eigandi fjárins. Þetta
hafi verið innistæður í eigu breska
fyrirtækisins Iceland Foods, sem
á sínum tíma var í eigu Baugs en
er nú að mestu í eigu skilanefndar
Landsbankans. Fjármunirnir væru
enn í eigu Iceland.
Ekki hefur náðst í Jón Ásgeir til
að spyrja hvers vegna hann hafi
sent upplýsingar um bankainnistæður Iceland Foods til þeirra
Lárusar og Jóns með þeim fyrirvara að þær væru háleynilegar.
Fundu hvergi neitt um farartækin
Fleira athyglisvert kemur fram í
yfirlýsingu Steinunnar. Þar segir
til dæmis að rannsókn Kroll hafi
leitt í ljós að Gaumur, eignarhaldsfélag Jóns Ásgeirs og fjölskyldu
hans, eigi eignir í Hollandi, á
Kýpur, og á Bresku Jómfrúreyjum.
Þá hafi minnst tvær millifærslur
verið gerðar frá hruni af persónulegum reikningum Jóns Ásgeirs
yfir á bankareikning í Lúxemborg
í eigu eignarhaldsfélags í Panama
sem engar upplýsingar fást um.
Þá segir Steinunn einnig í yfirlýsingu sinni að ákaflega erfitt hafi
verið fyrir rannsakendurna að afla
sér upplýsinga um meintar eignir
Jóns Ásgeirs. Kroll hafi til dæmis
hvergi tekist að finna, í opinberum
gögnum, staðfestingu á því að Jón
Ásgeir eigi eða hafi nokkru sinni
átt snekkju, þyrlu, tvær einkaþotur og fjölda lúxusbíla, sem fjallað
hefur verið um opinberlega.
Lítið vitað um heimilin
Enn fremur hafi verið ákaflega
erfitt að finna heimilisfang hans.
Kroll hafi tekist að finna tengsl á
milli Jóns Ásgeirs og tveggja íbúða
í London, við Trevor Square og
Oxford Street. Ekki hafi hins vegar
tekist að grafast fyrir um eignarhaldið. Veselka Investments Ltd.,
félag í Máritíus, eignaðist leigurétt að húsinu við Trevor Square af
Baugi í maí 2009 fyrir 4,9 milljónir
punda. Ekkert er vitað um félagið, en talið er líklegt að þetta hafi
verið ráðstöfun stjórnenda Baugs.
„Í ljósi þess hvað Jón Ásgeir er
þekktur fyrir að skipuleggja eignir
sínar og öll málefni á flókinn máta
er ég ekki hissa á að Kroll hafi
ekki getað staðfest beint eignarhald hans á neinum eignum í Bretlandi,“ segir Steinunn í yfirlýsingu
sinni.

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is

EKKI MÍNIR PENINGAR Jón Ásgeir fullyrðir að hann hafi aldrei átt milljarðana 38 sem

sjást í tölvuskeytinu frá því rétt fyrir hrun. Þeir hafi verið, og séu enn, eign bresku
verslunarkeðjunnar Iceland Foods.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jón Sigurðsson enn í stjórn Refresco
Lárus Welding, Pálmi Haraldsson, Hannes Smárason, Þorsteinn M. Jónsson og Jón
Sigurðsson, sem er stefnt í málinu í New York ásamt Jóni Ásgeiri og Ingibjörgu Pálmadóttur til greiðslu 260 milljarða króna, hafa allir gefið eiðsvarna yfirlýsingu fyrir réttinum
þar ytra. Allir furða fimmmenningarnir sig á því að vera tengdir við málið og fullyrða að
fráleitt sé að höfða málið í New York.
■ Hannes upplýsir í yfirlýsingu sinni að hann starfi nú sem fjárfestir í Lúxemborg og
sé þar búsettur. Mjög einkennilegt sé að stefna honum þar sem hann hafi verið
hættur í stjórn Glitnis þegar allar ákvarðanir sem vikið er að í stefnunni hafi verið
teknar. Enn fremur hafi hann engin tengsl við New York, fyrir utan að hafa komið
þangað nokkrum sinnum í frí, hlaupið þar maraþon og komið við á leið sinni á
Formúlu 1 kappakstur í Sao Paulo.
■ Í yfirlýsingu Lárusar víkur hann að þeirri skoðun slitastjórnarinnar að hann hafi lotið
í einu og öllu vilja Jóns Ásgeirs. Slitastjórnin vitnar til ýmissa tölvuskeyta þeirra í
millum því til stuðnings. Þessu vísar Lárus á bug. „Jón Ásgeir hegðaði sér að engu
leyti öðru vísi en hver annar maður sem er of hrifinn af tölvupósti og lætur það fara
í taugarnar á sér að sá sem hann á í viðskiptum við geri ekki það sem hann vill,“
segir Lárus.
■ Þorsteinn M. Jónsson segist forviða á stefnunni, ekki síst því að málið sé höfðað í
New York. Það valdi honum margvíslegum vandræðum.
■ Jón segist í sinni yfirlýsingu engan hag hafa haft af því að Glitnir
félli, enda hafi hann stýrt FL Group sem átti stóran hlut í bankanum. Þá segist hann ekki skilja af hverju málið sé höfðað í New
York. Þá er upplýst í yfirlýsingu hans að þrátt fyrir að Jóni hafi
verið vikið úr starfi forstjóra Stoða þegar honum var stefnt, þá sitji
hann enn sem fulltrúi Stoða í í stjórn Refresco, langverðmætustu
eign félagsins.
■ Pálmi Haraldsson hafnar ásökununum með öllu og bendir meðal
annars á að stefnan í New York skarist við stefnu slitastjórnar Glitnis á hendur honum og fleirum hér á landi til
greiðslu sex milljarða vegna viðskipta Fons. Það er sé
óeðlilegt.

Alheimskyrrsetningin stendur þrátt fyrir mótbárur Jóns Ásgeirs
Dómari í London hafnaði í gær þeirri kröfu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar að fallið yrði frá kyrrsetningu á eigum hans hvar sem
þær kunni að vera að finna í veröldinni. Tók dómarinn undir
það með formanni slitastjórnar Glitnis, Steinunni Guðbjartsdóttur, að ólíklegt væri að Jón Ásgeir hefði gert fullnægjandi grein
fyrir eigum sínum.
Það var fréttaritari Ríkisútvarpsins í London sem greindi
frá því sem fram kom fyrir dómi í gær. Að því er fram kom í
umfjöllun útvarpsins skilaði Jón Ásgeir inn lista yfir eignir sínar,
og sagði þær virði 1,2 milljóna punda, sem jafngildir um 230
milljónum íslenskra króna.
Dómarinn kvað það fara illa saman að segjast einungis
eiga eignir upp á ríflega 200 milljónir króna, að stórum hluta
bundnar í bílum, en hafa jafnframt efni á lögfræðingum bæði í
Bretlandi og Bandaríkjunum. Í ljós kom í lok málflutningsins að

málskostnaður Jóns Ásgeirs í Bretlandi hefur þegar numið 110
milljónum króna.
Dómarinn sagði Jón Ásgeir hafa lifað hátt að undanförnu og
eytt miklu, og benti á að í gögnum slitastjórnar Glitnis kæmi
fram að 11 milljónir punda, um 2,2 milljarðar, hefðu farið um
reikninga hans haustið 2008. Að öllu þessu virtu hlyti að mega
gera ráð fyrir að eignir hans væru meiri en hann gæfi upp. Þá
tók hann einnig undir það að ferill Jóns Ásgeirs, meðal annars
fangelsisdómurinn skilorðsbundni sem hann hlaut hér á landi
í Baugsmálinu, gæfi tilefni til að ætla að hann myndi reyna að
koma eigum sínum undan. Kyrrsetningin stendur því og þar að
auki var beiðni lögmanna Jóns Ásgeirs um áfrýjun hafnað.
Takist slitastjórn Glitnis að færa sönnur á það að Jón Ásgeir
hafi ekki gefið eignir sínar upp með fullnægjandi hætti á hann
yfir höfði sér allt að þriggja ára fangelsisvist.

Erlend íbúðalán
5.000 kr. af hverri milljón á mánuði
Í ljósi þeirrar réttaróvissu sem ríkir um íbúðalán í erlendri mynt hefur Arion
banki ákveðið að bjóða lántakendum þessara lána tímabundið úrræði.
 Ñ MZT P] L R]PTL XqYLL]WPRL ! V] LQ SaP]]T XTWWUY LQ `[[SLQWPR`X SQ`^_W WqY^TY^
`X]PTVY``X | |^WPY^VL] V]Y`]
1ªZV' B]]UNSYRTb_ USb`aYY cN_  ZVYYW[V_ Ys[aNXN[QV T_RVV_ #" X_ s Zs[bV
>§VUL L]Q `X Q]LXLYR]PTY_ ]]§T | _TM`X MLYVLY^ ZR _LVL §] RTWOT Q]q ZR XP qR^_ RULWOOLRL

Arion banki framlengir lausnir vegna erlendra íbúðalána til 1. september:
 ,WW_ L  WPT]x__TYR ZR XR`WPTVT q Q^_`X " aP]_]dRR`X ac_`X |  q]
 7PT]x__TYR q SQ`^_W YT`] |  LQ XL]VL^aT]T PTRYL]*
 9s[aNXV Sf_V_TR_V_ RXXV ORa_V _zaaV ZR [aV[Tb __ªNYNb`[N ON[XN[`
6dYY_` x] XqWT q L]TZYMLYVTT^ PL VZXO` aT | Y§^_L _TMT MLYVLY^
*Mat á virði eigna fer aldrei niður fyrir fasteignamat m.v. 01. 01. 2010.

Hafðu samband
`~ZV !!! $  V[S\-N_V\[ON[XVV`
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Fimm karlmenn dæmdir í fangelsi eftir hrottalega líkamsárás:

Flutningur Sinfóníu í Hörpu:

Hentu manni fram af svölum

Húsaleigan nær
tvöfaldast

DÓMSMÁL Fimm menn á þrítugs-

1. Hvaða lið situr í toppsæti
Pepsi-deildarinnar í fótbolta?
2. Hvaða tónlistarmaður er að
hefja leiklistarnám í Danmörku
í haust?
3. Hvar voru hátt í 100 manns
að mótmæla í gærdag?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

aldri hafa verið dæmdir, í Héraðsdómi Reykjaness, í fangelsi
fyrir hrottalega líkamsárás. Tveir
þeirra voru dæmdir í átján mánaða fangelsi. Þrír voru dæmdir
í tólf mánaða fangelsi þar af níu
mánuði á skilorði. Mennirnir voru
dæmdir til að greiða fórnarlambinu rúmlega 800 þúsund krónur í
skaðabætur.
Árásin átti sér stað á nýársmorgun á síðasta ári. Mennirnir fimm höfðu verið í gleðskap saman, en fóru svo heim til
mannsins sem þeir töldu sig eiga

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Dæmdi í

máli ofbeldismannanna.

sökótt við. Þeir gripu með sér
barefli, bæði rör og borðfætur
úr málmi. Þegar maðurinn opnaði dyrnar réðust fjórir mann-

anna umsvifalaust á hann með
hnefum og bareflum. Sá fimmti
bættist svo í hópinn og tók þátt
í misþyrmingunum. Mennirnir
héldu áfram að berja manninn
og sparka í hann þar til að leikurinn barst út á svalir. Þá henti einn
árásarmannanna honum niður af
svölunum, sem var um fjögurra
metra fall.
Maðurinn náði að skríða upp í
íbúð sína við illan leik. Nágranni
sem sá til hans alblóðugs hringdi
á lögreglu. Maðurinn hlaut beinbrot, opið sár á höfði og fleiri
áverka við árásina.
- jss

MENNING Húsaleigukostnaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands nærri
tvöfaldast þegar sveitin flytur
úr Háskólabíói yfir í Hörpuna á
næsta ári.
Á síðasta ári greiddi sveitin
73 milljónir króna í leigu
fyrir Háskólabíó. Leigan fyrir
Hörpuna er 55 milljónum króna
hærri. Alls mun sveitin því
greiða 128 milljónir króna í leigu
á næsta ári.
Ríki og Reykjavíkurborg
skipta á milli sín þessum reikningi.

HÚSAKYNNI SÍMANS Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir sektina vera þá hæstu sem
hefur verið ákvörðuð með sátt af þessu tagi en málinu sé ekki lokið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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„Ljómandi gimsteinn“

400 milljóna
sekt fyrir ólöglegt samráð
Tæknivörur, dótturfélaga Skipta hf., hafði ólöglegt
samráð við Hátækni um farsímaverð. Sektin er sú
hæsta sem ákvörðuð hefur verið með sátt.
VIÐSKIPTI Skipti hf. féllst á að greiða

Sígilt meistaraverk eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson, einn fremsta rithöfund
þjóðarinnar, í nýjum og glæsilegum búningi með undurfögrum myndum
af fuglum í náttúru Íslands eftir Jón Baldur Hlíðberg.
„Þessi stutta en frábæra barnasaga er slíkur feginsfengur, að manni hlýnar
um hjartarætur ... ljómandi gimsteinn.“ – Tíminn, 1962.
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„Útilega“
Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú þarft
að vita um útilegur, tjöld, svefnpoka, vindsængur, prímusa,
kassagítara, grillsósur – eða bara eitthvað allt annað. Leitaðu
að efni úr Fréttablaðinu og af Vísi. Það eina sem þarf er leitarorð.
Vísir er með það.

...ég sá það á Vísi

400 milljóna króna sekt fyrir
umfangsmikið ólögmætt samráð
við Hátækni við sölu á farsímum. Tæknivörur, eitt dótturfélag
Skipta, og Hátækni höfðu samráð
um heildsöluverð á farsímum sem
upp komst við húsleit sem framkvæmd var af Samkeppniseftirlitinu í húsnæði Skipta og dótturfélögum þess, Símanum hf. og
Tæknivörum ehf. hinn 21. apríl
síðastliðinn.
Hátækni og Tæknivörur eru
helstu keppinautar í innflutningi
og heildsölu á farsímum og tengdum búnaði.
Auk Tæknivara og Símans á
Skipti meðal annars Já.is, Skjáinn og Mílu. Stjórnin hefur fallist á að selja allan eignarhlut sinn
í Tæknivörum og skuldbundið sig
til að grípa ekki til aðgerða sem
raskað geta samkeppni á farsímamarkaði.
Samkeppniseftirlitið gerði einnig
húsleit hjá Hátækni ehf. og móðurfélagi þess, Olíuverslun Íslands hf.,
hinn 7. maí síðastliðinn á grundvelli
gagna sem fundust hjá Skiptum.
Þetta hafi verið framkvæmt vegna
gruns um ólögmætt samráð milli
Hátækni og Tæknivara á heildsölumarkaði fyrir sölu á farsímum.
Í framhaldinu sneru Skipti og
Tæknivörur sér til Samkeppniseftirlitsins og óskuðu eftir því að
veita liðsinni við málið. Á þeim
grundvelli hafi Samkeppniseftirlitið nýtt heimild samkeppnislaga
og gert sátt við fyrirtækið sem var
gert að greiða 400 milljónir króna
í sekt.
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins, segir sektina vera þá hæstu sem hefur verið

Hæstu sektirnar
Hæstu sektir sem íslenskum fyrirtækjum hefur verið gert að borga
fyrir brot á samkeppnislögum.
Olíufélögin:
Hagar:
Eimskip:
Lyf og heilsa:
Iceland Express:

BRYNJÓLFUR
BJARNASON

1,5 milljarðar
315 milljónir
230 milljónir
100 milljónir
130 milljónir
(fellt úr gildi í
Héraðsdómi)

PÁLL GUNNAR
PÁLSSON

ákvörðuð með sátt af þessu tagi en
málinu sé ekki lokið.
„Þetta er áfangi máls sem lýtur
að því að annar aðili samráðs
hefur viðurkennt brot sín, greiðir
sektir og gerir breytingar,“ segir
Páll og tekur fram að önnur atriði
þurfi að rannsaka frekar. Spurður
hvort Skipti séu ekki að viðurkenna
meiriháttar brot með því að fallast
á svona háa sekt segir Páll að hver
og einn verði að leggja sína merkingu í fjárhæð sektarinnar, en hún
segi sína sögu.
Ekki náðist í Brynjólf Bjarnason,
forstjóra Samskipta, vegna málsins.
sunna@frettabladid.is
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Kona dæmd fyrir líkamsárás:

Orkumálastjóri um breytingar á frumvarpi um verndar- og nýtingaráætlun:

Kastaði glasi í
andlit konu

Flóknum spurningum ósvarað

DÓMSMÁL Kona hefur verið

orkumálastjóri segir að breytingar á frumvarpi iðnaðarráðherra
um verndar- og nýtingaráætlun
kalli á að svarað verði spurningum
um stöðu Torfajökulssvæðisins og
einstakra svæða á Reykjanesi og í
Krýsuvík.
Breytingin felur í sér að ekki megi
taka nýjar ákvarðanir um að ráðast
í virkjanir innan friðlýstra svæða
óháð niðurstöðum þeirrar vinnu sem
fram hefur farið við gerð rammaáætlunar. Með breytingunni var leystur ágreiningur stjórnarflokkanna
sem hafði valdið því að málið komst

dæmd í fimm mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að kasta
glerglasi í andlit konu á veitingastað í Reykjavík. Glasið
brotnaði og sauma þurfti skurð
í andliti fórnarlambsins. Auk
fangelsisrefsingarinnar var
konan dæmd til að greiða hinni
sem meiddist 250 þúsund í
skaðabætur.
Konan neitaði sök fyrir dómi.
Hún kvaðst ekki hafa miðað á
andlit hinnar, heldur hafi það
lent þar óvart.
- jss

ORKUMÁL Guðni A. Jóhannesson

ekki á dagskrá
Alþingis mánuðum saman. „Samkvæmt þessu
koma virkjanakostir á friðuðum svæðum ekki
til greina,“ segir
Guðni orkumálastjóri. Óvíst sé
hvort breyting- GUÐNI A.
JÓHANNESSON
in muni hafa einhver áhrif í raun en hún feli í sér víðtækari ályktanir um gildi friðunar
en hingað til. Verið sé að láta friðun
ná til markmiða sem ekki hafa verið

skilgreind. Ein af þeim spurningum sem svara þurfi í framhaldinu
sé hvort ætlunin sé að útiloka frekari rannsóknir og mat á Torfajökulssvæðinu. Búið sé að leggja mat á
svæðið í heild og gefa náttúruverndargildi þess háa einkunn. Eftir sé að
skoða einstaka virkjanakosti innan
þess.
„Það er spurning hvort menn
vilja halda áfram að kanna svæðið
eða loka því hér og nú,“ segir Guðni.
Eins geti þurft að svara flóknum
lagatæknilegum spurningum um
stöðu einstakra svæða í Krýsuvík
og á Reykjanesi.
- pg

SVALANDI ÍSTERTA Þessi fallega risa-

panda gæddi sér á ístertu á heimssýningunni í Sjanghæ í Kína í gær.

•

SÍA
•

SAMFÉLAGSMÁL Forsvarsmenn
Víkingahátíðar í Reykjavík, sem
halda á í fyrsta skipti á Klambratúni næsta sumar, eru mjög
óánægðir við nafnbreytinguna á
túninu en nafni þess var breytt
úr Miklatúni í Klambratún í vikunni.
Víkingahátíðin hefur verið
markaðssett
víða erlendis
undir nafinu
Grand Viking
Festival at
Grand Park en
enska þýðingGUNNAR
in á Miklatúni
ÓLAFSSON
er Grand Park.
Gunnar Ólafsson, forsvarsmaður
víkingafélagsins Einherja, segir
nafnbreytinguna skemma verulega fyrir hátíðinni og óttast að
þátttaka í hátíðinni verði minni
en ella. Hann harmar að borgarstjórn hafi gert þetta án samráðs.
Unnið hefur verið að hátíðinni lengi en hún verður haldin í fyrsta skipti 17. til 19. júní á
næsta ári.
- mþl

PIPAR\TBWA

Reykvískir víkingar ósáttir

101639

Nafnbreyting veldur óánægju:

hefur opið umhverfis landið
Landsvirkjun býður alla velkomna
í stöðvar sínar í sumar. Í stöðvum
Landsvirkjunar umhverfis landið má
kynna sér orkuvinnslu úr vatnsafli
og jarðvarma.

Bæjarstjórn Akureyrar:

Eiríkur Björn
nýr bæjarstjóri
AKUREYRI Eiríkur Björn Björgvinsson verður ráðinn bæjarstjóri Akureyrar til næstu fjögurra ára.
Meirihluti
bæjarstjórnar
ákvað þetta í
gær en gengið
verður formlega frá ráðningunni síðar
í þessum mánuði. Eiríkur
mun hefja störf
EIRÍKUR BJÖRN
BJÖRGVINSSON
15. ágúst næstkomandi.
Eiríkur Björn var áður bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs en hann
lét af störfum eftir kosningarnar
í maí eftir átta ára starf. Hann
er menntaður íþróttakennari auk
þess að hafa lokið diplómaprófi í
stjórnun.
Geir Kristinn Aðalsteinsson,
forseti bæjarstjórnar Akureyrar,
segist mjög ánægður með þessa
niðurstöðu og telur að hæfur
maður hafi verið ráðinn.
- mþl

LÖGREGLUFRÉTTIR
Piltur á hjóli fyrir bíl
Ekið var á fjórtán ára gamlan pilt á
reiðhjóli við Tryggvatorg á Selfossi
eftir hádegi í gær. Að sögn lögreglu
virðist pilturinn ekki hafa meiðst
alvarlega. Hann var fluttur á slysadeild
á Selfossi til skoðunar.

Samhliða orkufræðslu er boðið upp
á sýningar af ýmsum toga, meðal
annars í samstarfi við Listahátíð í
Reykjavík og Hönnunarmiðstöð
Íslands.

Komdu í heimsókn í sumar
Við tökum vel á móti þér

Opið alla eftirmiðdaga í sumar. Aðgangur ókeypis.

Verið velkomin til okkar í sumar:
Blanda í Húnavatnssýslu: Dimmir hratt á draugaslóð – málverkasýning Baska
Búrfell í Þjórsárdal: Gengið að verki – ljósmyndasýning Jakobs Jakobssonar
Andlit Þjórsdæla – líf í Þjórsárdal í 1100 ár
Þjóðveldisbærinn – Lifandi vitni um húsakynni á þjóðveldisöld
Krafla í Mývatnssveit: Kröflueldar – kvikmynd og fræðsla um orku í iðrum jarðar
Laxá í Aðaldal: Hvað er með Ásum? – goðafræði og höggmyndir Hallsteins Sigurðssonar
Ljósifoss við Sog: Náttúran í hönnun – samstarfsverkefni með Hönnunarmiðstöð Íslands
Végarður í Fljótsdal: Framkvæmdin við Kárahnjúka í máli og myndum. Ferðir inn í Fljótsdalsstöð
Allar stöðvar: Raunveruleikatékk – hringferð um landið í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík

Fannst sofandi í fellihýsi
Húsfreyju í Keflavík brá í brún í gærmorgun þegar hún kom að erlendum
manni sofandi í fellihýsi hennar.
Útlendingurinn bað afsökunar en
kvaðst peningalaus. Hann var ekki
með neinn farangur.

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is
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Athygli þeirra sem eru í aðstöðu til að hjálpa er
fljót að hvarfla frá svæðum hamfara og eymdar.

Gleymdu löndin

F

yrir jarðskjálftann mikla í janúar síðastliðnum var
Haítí eitt af fátækustu og vanþróuðustu löndum heimsins. Þar skorti menntun, heilbrigðisþjónustu, vegi,
brýr, húsnæði og löggæzlu svo eitthvað sé nefnt.
Skorturinn á Haítí átti sinn þátt í því að afleiðingar
jarðskjálftans urðu jafnskelfilegar og raun ber vitni. Hundruð þúsunda fórust, á aðra milljón missti heimili sín. Efnaðra
land með sterkari innviði hefði staðið náttúruhamfarirnar mun
betur af sér.
Við Íslendingar getum að sumu leyti sett okkur í spor Haítímanna, af því að hér verða stórir jarðskjálftar með reglulegu
millibili. Í þeim tveimur síðustu slasaðist enginn og enginn
dó. Flest hús stóðu skjálftann
SKOÐUN
af sér, enda byggð með jarðskjálftahættu í huga. Þeir sem
Ólafur Þ.
þurftu aðstoð fengu hana fljótt
Stephensen
og vel. Þeir sem urðu fyrir
olafur@frettabladid.is
eignatjóni fengu það bætt.
Þannig bregst ríkt, þróað ríki
við náttúruhamförum.
Haítíbúar eiga allt sitt undir
umheiminum. Þeir hafa sjálfir engar bjargir til að endurreisa
land sitt eftir skjálftann, hvað þá að koma því í betra stand.
Eins og sagt var frá í Fréttablaðinu í gær er ástandið í landinu
ennþá skelfilegt. Milljónir líða fyrir skort á hreinu vatni, mat
og húsnæði. Heilbrigðisþjónustu skortir og milljónir barna eru
berskjaldaðar fyrir hungri, sjúkdómum og ofbeldi.
Björg Björnsdóttir, verkefnisstjóri hjá Barnaheill og Save
the Children á Íslandi, segir í blaðinu í gær að sjúkdómar á
borð við niðurgang og malaríu ógni börnum á Haítí. Þeir séu
auðlæknanlegir, en skortur á fé til að berjast gegn þeim geti
leitt til dauða fjölda barna.
Íslendingar, rétt eins og aðrir Vesturlandabúar, veittu hamförunum á Haítí mikla athygli í byrjun ársins. Stjórnvöld sendu
rústabjörgunarsveit á vettvang, sem vann gott starf og vakti
athygli. En nú eru alþjóðlegir fjölmiðlar farnir burt frá Haítí
og fréttum af landinu fækkar. Þetta er gömul saga; athygli
almennings í ríku löndunum, sem eru aflögufær um hjálp
handa þeim fátækari, hvílir gjarnan aðeins í fáeina daga eða
vikur á svæðum þar sem stríð eða náttúruhamfarir dynja yfir.
Svo gleymist að fylgjast með eftirleiknum. Þá er hins vegar
þörfin mest. Og sumir Haítíbúar spyrja reyndar: Af hverju
mundi enginn eftir okkur heldur áður en jarðskjálftinn reið
yfir?
Það er ástæða fyrir ríka þjóð, sem þrátt fyrir tímabundna
erfiðleika hefur það svo margfalt betra en hinar fátæku þjóðir þriðja heimsins, að rifja upp öðru hverju hver munurinn
er á okkar hlutskipti og þeirra. Og láta þá eitthvað af hendi
rakna.
Ekki gleyma Haítí og öðrum löndum, sem svipað er ástatt
um.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Afneitunin

D

ómur Hæstaréttar um
gengistryggingalánin
hefur afhjúpað veikleika
krónunnar og kostnaðinn
við sveigjanlega mynt. Viðbrögðin sýna hins vegar tvíhyggju eða
óraunsæi af sama toga og leiddi til
hruns krónunnar og bankanna.
Frá 1979 höfum við haft tvo
gjaldmiðla: Óverðtryggða krónu og
verðtryggða krónu. Verðtryggða
krónan var innleidd fyrir þá sök að
efnahagsstarfsemin gekk ekki með
hinni. En fyrir því voru líka siðferðileg rök.
Lán með neikvæðum vöxtum
voru forréttindi sem þurfti að
skammta. Þessi forréttindi kölluðu
margir spillingu og vildu uppræta.
Talið var réttlátt að þeir sem áttu

aðgang að lánum
greiddu þau til
baka í sama verðgildi.
Nafnvextir
s e m i n n i fel a
áhættu vegna
verð- eða gengisbreytinga eru
eðlilega hærri en
ÞORSTEINN
hinir sem gera
PÁLSSON
ráð fyrir sérstökum greiðslum af þeim sökum.Það
sýnist bæði rétt og sanngjarnt.
Nú þrjátíu árum síðar er það sjónarmið ríkjandi að verðtrygging sé
tákn hins mesta óréttlætis. Viðbrögðin við dómi Hæstaréttar endurspegla það viðhorf. Er þá réttlætið í því fólgið að taka upp gamla

kerfið sem var lagt til hliðar vegna
ranglætis og spillingar?
Mikill meirihluti fólks fylgir þeim
stjórnmálamönnum að málum sem
vilja varðveita krónuna til frambúðar. Á sama tíma er það sjónarmið ráðandi að ósanngjarnt sé að
almenningur og fyrirtæki beri þann
aukakostnað sem því fylgir.
Vissulega eigum við betra skilið. En hér verða menn að velja og
hafna. Menn geta ekki bæði haldið krónunni og notið sömu kjara
og nágrannarnir sem hafa öfluga
gjaldmiðla. Kaupi menn krónuna
verða menn að gera það með þeim
göllum sem óhjákvæmilega fylgja
viðskiptum með minnstu mynt í
heimsbúskapnum. Annað er afneitun.

til að viðhalda henni. Þetta hefur
skýrt komið fram í umræðum
um dóm Hæstaréttar og ber vott
um sömu tvíhyggju og leiddi til
hrunsins.
Viðbrögð ríkisstjórnarinnar
sýna vel veikleika hennar. Í ljós
hefur komið að engin viðbragðsáætlun var unnin þótt langur
tími sé liðinn frá því að málaferlin hófust. Ríkisstjórnin og stofnanir hennar eru nú fyrst að hefja
vinnu við að meta áhrifin.
Fyrstu viðbrögð efnahagsráðherra voru þau að dómurinn
hefði jákvæð áhrif á efnahagslífið. Stuttu síðar sagði hann að

áhrifin væru bæði jákvæð og neikvæð. Að síðustu var fjármálastöðugleika landsins ógnað. Ef
taka á mark á rannsóknarskýrslu
Alþingis sýnist andvaraleysi ríkisstjórnarinnar í þessu máli falla
undir vanræksluhugtakið eins og
það er þar skilgreint.
Ríkisstjórnin kaus að láta
Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið senda leiðbeinandi tillögur
um lausn málsins. Þær stofnanir vilja ekki birta lagalegan rökstuðning þeirra. Hætt er við að
hér sé að hefjast ný endalaus saga
eins og sú sem hófst fyrir ári um
lausn á Icesave.

ríkisstjórnina undan pólitískri og
lagalegri ábyrgð.
Óraunsæið í dægurumræð unni birtist í því að ríkisstjórnin
er gagnrýnd fyrir að tryggja ekki
lántakendum neikvæða vexti. Eigi
hún að gera það í nafni réttlætisins
þarf það „réttlæti“ að ná til allra.
Þegar upp er staðið yrði það bæði
efnahagslegt óráð og siðferðilegt
óréttlæti.
Að réttu lagi á að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki undirbúið ábyrg og einörð viðbrögð til að
tryggja fjármálalegan stöðugleika.
Það eru hinir stóru almannahags-

munir í málinu sem ríkisstjórnin
hikar við að verja en vill þó sjá.
Þegar fjármálalegum stöðugleika
er ógnað merkir það nýja hættu á
bankahruni. Ríkissjóður hefur
ábyrgst allar bankainnistæður. Sú
ábyrgð er nafnið tómt þótt enginn
vilji segja það. Ríkissjóður hefur
ekki tök á að standa við hana í nýju
hruni.
Hann getur heldur ekki endurfjármagnað bankana nema skera
enn meira niður í velferðarkerfinu.
Nýtt hrun krónunnar og bankanna
mun kalla nýjar þrengingar yfir
þjóðina. Hvaða réttlæti er í því?

Viðbrögðin

V

iðbrögð á vettvangi
stjórnmálanna benda til
að lítill lærdómur hafi
verið dreginn af skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis um
aðdraganda og orsakir að hruni
krónunnar og bankanna.
Vissulega er hægt að nota krónuna. Til þess þurfa vextir að vera
hærri en í samkeppnislöndunum,
verðtrygging er óhjákvæmileg og
leggja þarf á gífurlega skatta til að
byggja upp gjaldeyrisvarasjóð.
Athyglisvert er að málsvarar
krónunnar úr röðum Heimssýnar eru algjörlega á móti þeim ráðstöfunum sem nauðsynlegar eru

Gagnrýnin
Læknamóttaka
Læknamóttaka Heilsuverndar er opin öllum
frá kl. 9-12 og kl. 14-18 alla virka daga.
Tímapantanir í síma 510 6500 eða á vefsíðum
okkar www.hv.is og www.doktor.is undir tenglinum
Læknisþjónusta.

Heilsuvernd • Holtasmára 1 • 201 Kópavogur • Sími 510 6500 • hv@hv.is

A

ð réttu lagi átti ríkisstjórnin að tryggja fjármálastöðugleika í þessu
tilviki með því að kveða
á um ákveðin viðbrögð í lögum. Á
þau hefði ugglaust reynt fyrir dómstólum. Aðeins með því móti var þó
unnt að skapa þá festu sem nauðsynleg er þegar slíkan vanda ber
að höndum.
Ætla má að aðgerðarleysið megi
fyrst og fremst rekja til þess pólitíska veikleika að ríkisstjórnin
hefur ekki meirihluta á Alþingi. Það
er trúlegri skýring en skilningsleysi. Hún leysir hins vegar ekki

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

20%

Jotun
pallaolía 3 ltr.
Vinsælasta
pallaolían á Íslandi.
7049123-33-37

afsláttur

ÓDÝRT

PALLAEFNI
181 kr/m
Fura fúavarin 28x95 mm 226 kr/m
Fura fúavarin 48x148 mm 459 kr/m
Fura fúavarin 21x95 mm

0
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.
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Vinsælasta

pallaolía
á Íslandi

BRJÁLUÐ TILBOÐ
0
9
4
.
5
2

20%
afsláttur

Rafmagnssláttuvél
B&D

Gæða gasgrill
Burny Sizzler 200

35 ltr. safnari, 1200 W.
Miðlæg hæðarstilling.
34 sm sláttubreidd

10.0 kW
Grillflötur 44x50 sm.
Hitagrind 44x14 sm
2 ryðfríir brennarar
Flame tamer hlíf
yfir brennurum
Postulínsemelerað
lok, grill og grillgrind
sem varnar ryðmyndun.

5085134

Þekur 50m2
í tveimur
umferðum
Húsa
Útimálning
10L Hvítt
7207040

• Hitnar fljótt.
• Heldur vel hita.
• 2 ryðfríir brennarar.
• Postulínsemelerað
lok, grill og grillgrind
sem varnar ryðmyndun.

6.89.99950

3000272

0
0
9
.
3
4 59.900

10 lítrar

Sandkassi með loki

Garðborð með áföstum
bekkjum180 cm

150 x150cm

Vnr.600242

Vnr.600249

12.990

100%

ENDURGREIÐSLA
Á VIRÐISAUKASKATTI

100% endurgreiðsla á VSK af vinnu
fagmanna! Kynnið ykkur málið.

Garðhús
4,4 m2 með
öllum fylgihlutum
Vnr. 600239

300

Hægt að
lyfta bekkjum
- haldast hreinir
og þurrir

ÞÚSUND KRÓNUR Í FRÁDRÁTT FRÁ SKATTSTOFNI

Kynnið ykkur málið nánar á vefsíðunni
www.allirvinna.is

Timburmiðstöð Grafarholti: opið til 18:00 alla daga
Verslun Skútuvogi: opið til 21:00 alla daga
Gildir til 12.júlí
Sjá afgreiðslutíma um land allt www.husa.is
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

2

4.4 m

0
169.00

16.990

Regn og vindsett
m/öndun
dömu til í gráu og
rauðu, herra til grá og
blá, (barnastærðir rautt
og grátt jakki 3999
buxur 3999)
5868030-5868088

ÓMISSANDI Í
ÚTILEGUNA
Flís poncho

Powerstrets
flíspeysa

Flís slá til í beige,
hvítu, svörtu og
fjólubláu

5863743-47

5863823

JAKKI

1.999

4.999

Powerstrets
flíspeysa

BUXUR

3.999

8.999

7.999

sva/beige/rauð
5863725-5863727

Í HÚSASMIÐJUNNI
5 ára ábyrgð

5 ára ábyrgð

Þurrkari

Þvottavél

Barkalaus m/
rakaþétti,
tekur 6 kg af
blautum þvotti,
krumpuvörn

1200 snúninga,
tekur 6 kg.
Orkunýting A,
þvottahæfni A
vinduhæfni B

1805461

1805455

8912.39.90000

5 ára ábyrgð

12

manna

tekur

89.990

6kg

1200

snúninga

Barkalaus

8410.99.90000

Krumpuvörn

Uppþvottavél
12 manna, orkunýting A, þvotthæfni A,
þurrkhæfni A. Hljóðlát, 47 dB
1805331

496.99.3900 0
ALLT
SETTIÐ

05 0
121.79
.89

Frábær í
bústaðinn
Frábært í
bústaðinn
Morgunverðarsett
Kaffivél, brauðrist og
hraðsuðukanna
1840901

496.39.9905 0

Frábær í
bústaðinn
Kælir/frystir
Frigor.
orkunýting A.
84.5x57.6x55 sm
1805500

Amica eldavél
50cm m/ steyptum
hellum, hvít
1850516
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Staksteinn
Þjóðmálaumræða
Hannes Pétursson
rithöfundur

M

argir hljóta að finna til með
Davíð Oddssyni ritstjóra. Það
er beisklegt fyrir þann sem hefur
sinnt stjórnmálum öll manndómsár sín, farið lengi með fyllstu völd
í höfuðborg landsins og í ríkisstjórn, þar á eftir í Seðlabanka
Íslands, hefur hrundið í framkvæmd óskadraumi sínum um
íslenzka nýfrjálshyggjuþjóðfélagið, en stendur síðan á snöggu augabragði í rjúkandi brunabæli þess
og getur ekki, innst inni, kennt
neinum eins mikið og sjálfum sér
um það hvernig fór. Einkennilegt
var að hugsa til þessa forystumanns þegar seint í hrunadansinum birtist í sjónvarpi fréttamynd
sem sýndi hvar hann, seðlabankastjórinn, gekk fram og aftur um

salargólf í stofnun sinni og hélt á
tekrús, því maður skynjaði glöggt
að sú tekrús var það eina sem
þá var fast í hendi í Seðlabanka
Íslands.
En „böllin verða að kontinúerast“ eins og þar stendur. Og nú
hefur þessi ráðagóði Móses Sjálfstæðisflokksins tekið að sér nýja

hin blágræna þverpólitík gegn
aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu.
Blágræna þverpólitíkin er þó
ekki eingöngu kómísk, því er nú
verr og miður, heldur er viss þáttur hennar beinlínis fyrirlitlegur, þetta þjóðmont sem gegnsýrir
hana, í raun og veru sama þjóð-

nefnir það sem vel hafði verið af
hendi leyst, en bætir við orðum
sem hefðu getað verið sögð í gær:
„Flest er hér nú ýmist í ökkla eða
eyra: stórgróði og gjaldþrot, ofstæki og stefnuleysi, reigingslegur
þjóðarmetnaður og nagandi óvissa
um mátt þjóðarinnar til þess að
ráða fram úr vandamálum sínum.“

Blágræna þverpólitíkin er þó ekki eingöngu kómísk, því er nú verr
og miður, heldur er viss þáttur hennar beinlínis fyrirlitlegur, þetta
þjóðmont sem gegnsýrir hana, í raun og veru sama þjóðmontið og
ríkti á víkingaöld hinni síðari ...

forystu til heilla og hamingju
okkur öllum, í hópi með ýmsum
öðrum pikkalóum útgerðarbraskaranna og búnaðarbraskaranna.
Orðið hefur til einhver kómískasta
þverpólitík í gjörvallri kristninni,

montið og ríkti á víkingaöld hinni
síðari, þessi „reigingslegi þjóðarmetnaður“ sem Árni Pálsson prófessor talar um í grein árið 1926.
Þar ritar hann um gang mála hérlendis frá því um aldamótin 1900,

Hyldýpishaf er á milli ættjarðarástar og reigingslegs þjóðarmetnaðar. Hans tekur ekki að gæta að
verulegu marki meðal Íslendinga
fyrr en um og upp úr aldamótunum 1900, en hefur síðan verið hag-

nýttur oftar en einu sinni í pólitísku skyni. Hver man til dæmis
ekki fyrirganginn út af EES-samningnum. Andstæðingarnir sumir
töldu hann svikráð og Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, var forsmáð af reigingslegum þjóðmetnaðarmönnum fyrir að hafa staðfest
lagagildi samningsins með undirskrift sinni.
Hafi EES-samningurinn verið
svikráðasamningur í upphafi, ætti
hann að vera það enn frekar nú,
þar sem Alþingi hefur á umliðnum tíma leitt í lög æ fleiri klásúlur sem tengjast honum. Hins vegar
heyrist enginn lengur jafna EESsamningnum við svikráð. Ætli
svikráðaþusið núna vegna hugsanlegrar ESB-aðildar Íslands sé
ekki ámóta gáfulegt og hitt þusið
hér á árunum.
En sleppum þessu. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur.
Davíð Oddsson og Lilja Mósesdóttir ganga nú, eins og segir í söngtextanum, hönd í hönd inn í hamingjunnar lönd.

Umburðarlyndi og bókstafstrú Pólitískt forræði
væri afturför
Íslenskt mál

Þorgrímur Gestsson
blaðamaður og
rithöfundur

Á

sgrímur Angantýsson, málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins, flutti pistil í Víðsjá um daginn, þar sem hann gagnrýndi þá
sem stundum eru kallaðir málvöndunarmenn og sagði hugsunarhátt þeirra staðnaðan. Svo
mikið lá við að koma afturhaldsorði á okkur sem viljum teljast til
þess hóps að pistillinn var birtur
sem grein í Fréttablaðinu daginn
eftir.
Lengi hafa íslenskufræðingar
af yngri kynslóðunum amast við
hvers konar athugasemdum við
málfar og talið „málvillur“ einungis dæmi um „lifandi þróun
málsins“. Slík sjónarmið eru engin
nýlunda en vont þykir mér að þau
skuli nú hafa tekið völdin á Ríkisútvarpinu.
Ráðunautnum verður raunar
allmjög á í upphafi greinar sinnar þegar hann telur að þátturinn
Daglegt mál í Ríkisútvarpinu sé
„enn á svipuðum nótum og þegar
hann hóf göngu sína fyrir rúmlega hálfri öld.“ Hann áttar sig
ekki á því, líklega sökum ungs aldurs, að allmörg ár eru síðan þessi
þáttur var lagður niður. Fyrir
örfáum árum tók Hanna G. Sigurðardóttir hins vegar upp á því
að fá Aðalstein Davíðsson, fyrrverandi málfarsráðunaut RÚV,
til vikulegs spjalls í fáeinar mín-

útur um ýmis málfarsleg atriði
sem Hanna telur ýmist til lýta
eða fyrirmyndar og hún vekur
oftast máls á sjálf. Þetta er yfirleitt skemmtilegt spjall því Aðalsteinn er fróður um málsögu og
býsna smekklegur og bæði eru vel
máli farin. Gömlu þættirnir voru
með allt öðru sniði – en sýndu hins
vegar lifandi áhuga þjóðarinnar á
tungumálinu.

dæmi frá Eiði ellegar af síðu Málræktarklúbbsins.
Ég verð að viðurkenna að ég skil
ekki allar vangaveltur ráðunautarins, meðal annars um „hvaða
fyrirbæri eru óvinsæl í málsamfélaginu“ og undarleg þykir mér
sú fullyrðing að þegar bent er á
ambögur og klúðurslegt málfar
beinist athyglin „fyrst og fremst
að því neikvæða“!

Óskiljanlegar vangaveltur
Málfarsráðunauturinn gagnrýnir svo Eið Guðnason, sem bloggar

Málflækjustíll fréttamanna
Ráðunauturinn telur að aðalatriðið sé að „varðveita íslenskt mál-

Þetta á ekki síst við um starfsmenn
Ríkisútvarpsins en ég heyri ekki betur
en að á síðustu misserum hafi málfari
þeirra hrakað verulega og mér finnst
að ráðunauturinn ætti að snúa sér að því að greiða
úr málflækjustíl fréttamannanna ungu og sífelldum
endurtekningum ...
m.a. mikið um ambögur í daglegu
máli, og félaga á síðu Málræktarklúbbsins á netinu, sem eru iðnir
við að benda á það sem miður
fer, fyrir að endurtaka í sífellu
sömu atriðin. Mér finnst nú ekki
veita af að endurtaka gagnrýnina
sífellt. Dæmi þau sem ráðunauturinn nefnir í pistli sínum til marks
um „bókstafstrú“ málræktarfólks
kannast ég hins vegar hreint ekki
við að hafi verið í umræðunni.
Honum hefði verið nær að taka

kerfi í megindráttum og efla málnotkun á sem flestum sviðum“.
Þetta er náttúrlega hárrétt. En
hvar vill hann draga mörkin milli
„bókstafstrúar“ og þess? Það er
einnig rétt að þeir sem flytja mál
sitt opinberlega þurfa að geta gert
það skýrt og áheyrilega. Þetta á
ekki síst við um starfsmenn Ríkisútvarpsins en ég heyri ekki betur
en að á síðustu misserum hafi
málfari þeirra hrakað verulega
og mér finnst að ráðunauturinn
ætti að snúa sér að því að greiða
úr málflækjustíl fréttamannanna
ungu og sífelldum endurtekningum, sem gerir oft að verkum
að fréttir verða illskiljanlegar,
fremur en saka okkur, sem látum
okkur móðurmál okkar varða,
um að „predika málfarslega bókstafstrú [og taka] sjaldnast mið
af samhengi eða aðstæðum“. Ég
vil frábiðja mér slíkan rakalausan þvætting.
Í nafni jákvæðni skal þó tekið
fram að RÚV hefur á að skipa
mörgu snjöllu og vel máli förnu
fólki.
Okkur á ekki að standa á sama
um hvernig farið er með tungumálið á fjölmiðli eins og RÚV. Á
öllum sambærilegum stofnunum
í nágrannalöndum okkar gilda
ákveðnar reglur um málfar en að
sjálfsögðu er hverjum og einum í
sjálfsvald sett hvaða málsnið þeir
nota í daglegu lífi. Málfarsráðunautur RÚV á að fylgjast með því
að almennum reglum um málfar
sé fylgt, m.ö.o. lesa prófarkir, og
skóla unga fréttamenn til. Vísindalegar ritgerðir eru góðar út af
fyrir sig en koma að takmörkuðu
gagni í erli fréttamennskunnar.

Fullveldi Íslands
Jón Sigurðsson
fyrrverandi formaður
Framsóknarflokksins

I

ngvar Gíslason fv. ráðherra
birtir grein í Fréttabl. 8. júlí
sl. Sumt tek ég undir í grein hans
en um annað erum við ósammála.
Ingvar fjallar um „kapítalíska“
þróun „auðvaldsöflum til framdráttar“ á síðustu árum og segir:
„Forusta Framsóknarflokksins sá
ekki við þessari þróun, en horfði
upp á það að samvinnuhreyfingunni var tvístrað, sparisjóðirnir
urðu bröskurum að bráð og landsbyggðinni blæddi.“
Þessi orð eru ekki bein ásökun
en tónninn er hiklaus. Unnið var að
því að móta viðskiptaumhverfi og
fjármálakerfi hérlendis í líkingu
við það sem jafnaðar- og félagshyggjuöfl höfðu áður átt hlut að á
öðrum Norðurlöndum. Framsókn-

Á landsbyggðinni þrengdu
breyttar aðstæður að sparisjóðunum líkt og kaupfélögunum. Þó
starfa nokkrir sparisjóðir enn með
ágætum.
Ingvar virðist telja vanda landsbyggðarinnar af pólitískum toga.
Réttara mun þó að tæknileg þróun
með stórkostlegri framleiðsluaukningu og vaxandi framleiðni
rekstrareininga hefur mestu ráðið
um gerbreytta stöðu landbúnaðar,
afurðastöðva, fiskveiða og fiskiðnaðar.
Úti á markaðinum gætti græðgi
og öfgakenndra frjálshyggjusjónarmiða í vaxandi mæli. Stefnt var
að því að minnka pólitíska íhlutun. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis bendir eindregið til
þess að misferli í bönkunum hafi
miklu frekar ráðið úrslitum heldur en skortur á pólitískum afskiptum. Margir munu álíta það mikla
afturför ef pólitískt forræði verður aftur innleitt hér á vettvangi
atvinnu- og viðskiptamála.
Ingvar fer nokkrum orðum um

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis
bendir eindregið til þess að misferli í
bönkunum hafi miklu frekar ráðið
úrslitum heldur en skortur á pólitískum afskiptum.

armenn, Sjálfstæðismenn, Alþýðuflokksmenn og síðar Samfylkingarmenn stóðu saman að þessu. Lög
um fullt sjálfstæði eftirlitsstofnana, Samkeppniseftirlits, Fjármálaeftirlits, Seðlabanka og fleiri
áttu m.a. að hindra stjórnmálamenn frá því að hafa bein afskipti
af þeim.
Óljóst er hvernig skilja ber orð
um „tvístrun“ samvinnuhreyfingarinnar. Samgöngubætur sameinuðu þjónustusvæði og hnekktu
stöðu margra kaupfélaga. Fjármögnun var kaupfélögunum viðvarandi vandamál. Umbætur á
lögum um samvinnufélög drógust
of lengi. Árið 2010 er verulegur
hluti smásöluverslunar á landsbyggðinni og um 18% smásölu í
landinu öllu á vegum Samkaupa
hf. sem eru í eigu kaupfélaga. Auk
þess starfa nokkur kaupfélög, m.a.
í sjávarútvegi, og samvinnufélög
reka afurðastöðvar.
Ekki fer á milli mála að braskarar lögðu nokkra sparisjóði undir
sig. Ákvæði laga um stofnsjóðseignir voru þó alveg skýr. Eftirlitsstofnanir töldu ekki um eiginlegt samsæri eða beinar lögleysur
að ræða.

Evrópusambandið og telur það
„mótast sem bandaríki (federal
states)“. Innan Evrópusambandsins gætir margra sjónarmiða. Mjög
margir á þeim vettvangi standa
eindregið gegn „alríkisþróun“ þar
og vilja að Evrópusambandið haldi
áfram að efla og styrkja þjóðríkin,
þjóðtungur og þjóðmenningu eins
og hingað til.
Um þetta vitnar m.a. 50. gr.
aðalsáttmála Evrópusambandsins
í útgáfunni sem kennd er við Lissabon. Þar segir í lauslegri þýðingu:
„Sérhvert aðildarríki getur ákveðið að ganga úr sambandinu samkvæmt eigin stjórnlögum. … Sáttmálar sambandsins skulu falla úr
gildi að því er þetta ríki varðar er
úrsagnarsamningur gengur í gildi,
eða tveimur árum eftir úrsagnartilkynningu ef ekki næst slíkur
samningur, nema samkomulag
verði um að lengja þennan frest.“
Hér er algerlega ljóst að aðildarríki Evrópusambandsins halda
stjórnarfarslegu fullveldi sínu
óskertu og fullkomnu eigin forræði
um eigin framtíð. Fagna ber áhuga
Ingvars Gíslasonar og annarra á
framtíð fullveldis Íslendinga.
Aldrei má sofna á þeim verði.

Beint flug allt að 160 sinnum í viku til 27 áfangastaða.

EINSTAKT SUMARTILBOÐ!
BARCELONA
frá 23.900 kr.*

MADRID
frá 23.900 kr.*

MÍLANÓ
frá 22.900 kr.*

aðra leiðina.

aðra leiðina.

aðra leiðina.

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is
Sölutímabil: Frá 30. júní–4. september, nema Madrid frá 30. júní–28. ágúst. Ferðatímabil: Barcelona og Mílanó 30. júní –4. september og Madrid 24. júlí–28. ágúst. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Síðasti heimferðadagur frá
Barcelona og Mílanó er 4. september en frá Madrid 28. ágúst 2010. * Innifalið: Flug aðra leið á Economy Class og flugvallarskattar.
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Byggfræi breytt í verksmiðju
Það er hægt að erfðabreyta byggfræi til að framleiða prótein sem notuð eru við líffærasmíði. Líka má fá uppistöðu í lyf við
krabbameini. Svavar Hávarðsson ræddi við Björn Lárus Örvar hjá ORF Líftækni um möguleika líftækninnar og fyrirtækisins.

F

yrirtækið ORF Líftækni
stendur á krossgötum.
Undanfarin tíu ár hafa
frumkvöðlar og starfsfólk
fyrirtækisins unnið þrotlaust að
því að þróa nýja aðferð til framleiðslu á sérvirkum próteinum
sem fyrirfinnast í mannslíkamanum. Til þess er fræ byggplöntunnar nýtt sem smiðja fyrir þessi
prótein, en þau nýtast til læknisrannsókna, lyfja- og snyrtivöruframleiðslu. Tækifærunum virðast vera lítil takmörk sett. Til er
orðinn nýr grænn iðnaður hér á
landi og fyrsta varan er komin á
almennan neytendamarkað frá
dótturfyrirtæki ORF, EGF BIOeffect húðdropar frá Sif Cosmetics. Líftækniafurðir ORF fara þó
nær allar á erlendan markað.

Mættu vantrú
Dr. Björn Lárus Örvar er framkvæmdastjóri ORF og hin nýja
tækni er byggð á hugmynd hans
og dr. Einars Mäntylä, annars
sérfræðings í sameindalíffræði
plantna. Fyrirtækið var síðan
stofnað utan um hugmyndina af
Júlíusi B. Kristinssyni, sem nú
starfar sem fjármálastjóri ORF,
Birni og Einari í ársbyrjun 2001.
„Í upphafi var þetta lítið rannsókna- og þróunarfyrirtæki þar
sem allur okkar kraftur fór í að
þróa þessa framleiðslutækni. Því
er nú lokið,“ segir Björn. „Fáir
höfðu trú á þessu og erfitt að fá
fjármagn, sérstaklega fyrstu tvö
árin. Þá skipti góður stuðningur Rannís sköpum. Mikill kraftur færðist svo í starfið þegar við
fengum fjárfesti til samstarfs árið
2006. Þá gátum við klárað framleiðslutæknina og hafið framleiðslu á mörgum vörum.“
Húðdropar slá í gegn
ORF er í dag með í framleiðslu,
á mismunandi stigum, 130 sérvirk prótein sem tilheyra flokki
próteina sem kallast frumuvakar.
Þar af hafa 39 frumuvakar verið
markaðssettir og einn þeirra hér
á Íslandi í húðdropum.
„Við tókum þá ákvörðun að
stofna dótturfyrirtæki utan um þá
framleiðslu; Sif Cosmetics. Ástæðan er sú að starfsemi snyrtivörufyrirtækis og ORF Líftækni er svo
ólík. Markaðir ORF eru margir og
sérhæfðir og við tókum þá ákvörðun fyrir tveimur árum að það væri
heilladrýgst að stofna sérstök félög
um vörur sem eiga lítið sameiginlegt nema upprunann. Fyrsta
félagið er Sif Cosmetics, sem sérhæfir sig í því að þróa og markaðssetja snyrtivörur. Húðdroparnir eru í raun bara fyrsta varan
innan þess félags en við stefnum á
að markaðssetja heila snyrtivörulínu með frumuvökum, undir vörumerkinu BIOeffect.“
Umskipti
„Á undanförnum tveimur árum
hafa orðið algjör umskipti í fyrirtækinu. Við höfum þróast frá því
að vera rannsókna- og þróunarfyrirtæki; nýsköpunarfyrirtæki, yfir í
fyrirtæki sem framleiðir og markaðssetur vörur. Það sést kannski
best á því hvernig mannahald hjá
okkur hefur breyst. Við byrjuðum
fjögur árið 2001 og erum fjörutíu starfsmenn í dag í Kópavogi
og Grindavík. Um tuttugu manns
hafa komið til okkar síðustu mánuðina og við erum að leita að fólki
í hátæknistörf. Hjá fyrirtækinu í
dag er fólk sem spannar allt litrófið á menntunarskalanum, öfugt við
það sem gerðist í byrjun. Þá voru
þetta nokkrir doktorar sem störðu
ofan í smásjár.“
ORF er stærsta fyrirtæki sinnar tegundar í Evrópu og framleiðir vöru sem er einstök á heimsvísu. Fyrir leikmann virðist
þetta tvennt gefa nær ótakmarkaða möguleika. „Núna er áherslan á að stækka mjög hratt,“ segir

FRAMKVÆMDASTJÓRINN Björn Lárus Örvar telur að fyrirtækið verði innan skamms tíma orðið stórfyrirtæki á íslenskan mælikvarða.

Björn. „Við viljum nýta það tæknilega og markaðslega forskot sem
við greinilega höfum. Með það í
huga leituðum við í fyrsta skipti
til fjárfesta utan landsteinanna
í janúar, og til liðs við okkur eru
komnir mjög öflugir fagfjárfestar sem deila sýn okkar. Því viljum við núna auka framleiðslugetuna með meiri tækjakosti og
leggja enn meiri áherslu á markaðsstarfsemi. Íslendingar verða
varir við þetta í gegnum húðdropana en þetta á við um mun fleiri
vörur, enda er aðeins ein af 39
vörum okkar á innlendum markaði. Aðrar vörur fara til háskóla,
fyrirtækja og rannsóknastofnana
erlendis.“

Verðmætara en gull
Heimsmarkaðurinn með frumuvaka, ef lyf eru undanskilin, er
áætlaður um einn milljarður
Bandaríkjadala á ári, eða um 125
milljarðar króna. Séu lyf tekin
með hækkar sú tala margfalt. Um

fimmtán frumuvakar eru á markaðnum sem lyf, og eru til dæmis
nýttir við krabbameinsmeðferð
bæði hér á landi og erlendis. Markaðurinn fyrir eitt þessara lyfja er
fimm milljarðar Bandaríkjadollara; eða 625 milljarðar íslenskra
króna.
„Við erum að fara inn á lyfjaþróunarmarkaðinn en það verður gert
í gegnum annað dótturfélag okkar
sem heitir Gló Biopharma og var
stofnað í fyrra. Þar erum við í viðræðum við indverska fjárfesta um
að fara með okkur í stórt lyfjaþróunarverkefni.“
Lyfjaþróun er tímafrek og dýr
og Björn telur að afurð verkefnisins sé ekki að vænta fyrr en eftir
mörg ár. „Þarna erum við að tala
um nokkur prótein sem kæmu á
markað eftir fimm til sjö ár en við
tökum enga áhættu af kostnaði við
verkefnið.“

Nýtast við smíði á líffærum í menn
Björn og félagar tóku þá ákvörð-

GRÆNA SMIÐJAN - HÁTÆKNIGRÓÐURHÚS ORF
Græna smiðjan er einstök á heimsvísu og framleiðslan er að mestu leyti
sjálfvirk. Byggplönturnar eru ræktaðar í næringarlausn á sérhönnuðu færibandi. Hitastigi, birtu, og rakastigi er stjórnað nákvæmlega til að aðstæður
fyrir ræktunina séu sem bestar. Mikla orku þarf til ræktunar byggs í gróðurhúsi og smiðjan notar rafmagn og heitt vatn frá orkuveri Hitaveitu Suðurnesja í Svartsengi.
Engin mold er notuð heldur er um vatnsrækt að ræða. Sáð er í öðrum
endanum, plantan ferðast svo enda á milli í gróðurhúsinu þar sem skorið
er upp. Um 70 mismunandi frumuvakar eru framleiddir í Grænu smiðjunni
í dag.

un að einbeita sér að framleiðslu
frumuvaka þegar ljóst þótti að
mikilvægi þeirra myndi margfaldast í framleiðslu á líftæknivörum
og margs konar læknisfræðilegum
rannsóknum. „Það sem síðan gerist er að menn eru komnir á fulla
ferð með nýja tegund af læknisfræði, svokallað regenerative
medicine. Við köllum þetta vefjasmíði og felst einfaldlega í því að
nota stofnfrumur til þess að búa til
mismunandi vefi eða jafnvel líffæri. Við erum að sjá fyrstu dæmi
þess að búin hefur verið til þvagblaðra utan líkama sem var ræktuð úr stofnfrumum. Þessu má líkja
við að hægt sé að smíða varahluti í
menn. Einnig hafa verið búnar til
hjartalokur, vélinda og barki, svo
dæmi séu tekin. Til þessa horfum
við og fyrirtækið sem býr til þvagblöðru myndi í framtíðinni kaupa
aðra vaxtarþætti af okkur en þeir
sem væru að búa til barkakýli.“
Það má því segja að ORF Líftækni
rækti hráefni sem meðal annars

eru notuð við smíði á líffærum í
menn.

Prótein úr mannslíkamanum
Frumuvakarnir, sem eru lítil
prótein úr mannslíkamanum,
skipta hundruðum og stýra því
hvað verður um frumuna. Hvort
hún verður húðfruma, hvítt eða
rautt blóðkorn. „Það var engin tilviljun hvaða frumuvaki var settur
í húðdropana sem Sif framleiðir.
Við vissum að hann gæti gert gagn
í snyrtivörum. Þegar við skoðuðum starfsemi húðarinnar sáum
við hvað þessi frumuvaki skiptir
miklu máli, bæði hvað varðar öldrunareinkenni og almennt viðhald
húðarinnar. Þess vegna ákváðum
við að þróa einfalda og örugga húðvöru sem hefur fengið vægast sagt
frábær viðbrögð á markaði. Önnur
leið til að framleiða húðdropana,
leið sem menn vilja auðvitað helst
ekki nota í snyrtivöruiðnaði, er að
nota erfðabreyttar bakteríur, dýrafrumur eða vef úr manni.“

➜ ORFEUS™ FRAMLEIÐSLUKERFI ORF
Orfeus™ kerfið byggist á því
að nýta fræ byggplöntunnar sem smiðju fyrir sérvirk
prótein. Með aðstoð nýrrar
þekkingar í erfðatækni eru
plöntunum gefin „erfðafyrirmæli“ um að framleiða þau í
fræjum sínum.
Þessi erfðafyrirmæli eru í
raun nákvæmlega smíðaðar erfðaupplýsingar í stórri
DNA sameind sem flutt er
yfir í byggið í hvert sinn sem
framleiða þarf nýtt, sérvirkt
prótein. Eftir flutninginn
verður til nýtt yrki af bygginu
sem er eins að öllu leyti og
annað bygg nema að það
getur kerfisbundið framleitt
þetta sérvirka prótein í fræjum
sínum. Eftir uppskeru eru sérvirku próteinin fínhreinsuð úr
fræjunum með nýjustu tækni
og gæðaprófanir gerðar áður
en að sölu kemur.

VÍSINDI Árið 2008 hlaut fyrirtækið Nýsköp-

unarverðlaun RANNÍS, Útflutningsráðs og
Nýsköpunarmiðstöðvarinnar.
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Skemmdarverk í Gunnarsholti
Í fyrrasumar réðst aðgerðahópur sem nefnir sig Illgresi inn á
tilraunareit ORF í Gunnarsholti
og eyðilagði allt erfðabreytt bygg
sem var í ræktun á reitnum. Tilkynning var send til fjölmiðla
og tilraunir ORF með ræktun á
erfðabreyttu lyfjabyggi sagðar
ryðja brautina fyrir ræktun erfðabreyttra lífvera á Íslandi.
Björn segir að verknaðurinn
hafi verið að fyrirmynd erlendra
öfgahópa sem hafi gert fyrirtækjum og háskólastofnunum erlendis
erfitt fyrir við rannsóknir og tilraunir á erfðatækniplöntum.
„Þarna var ætlunin að prófa
ákveðna verkferla og ræktunarog uppskeruaðferðir. Á grunni
annarra viðamikilla tilrauna á
okkar vegum og annarra vitum
við að bygg er sjálffrjóvga, sem
þýðir að hver byggplanta frjóvgar aðeins sjálfa sig, en ekki aðrar
byggplöntur. Við vitum líka að
það er engin planta á Íslandi sem
bygg getur æxlast við. Það er búið
að rækta bygg á Íslandi í þúsund
ár og það finnst einfaldlega ekki
úti í villtri náttúru. Kerfið er því
algjörlega lokað vistfræðilega og
líffræðilega, sem er mikill kostur.“
Utanaðkomandi
Lögregla rannsakaði atvikið og
komst að því að tilkynningin
sem send var fjölmiðlum kom frá
Hollandi en ekki er vitað hverjir áttu í hlut. „Svona lagað dregur ekki úr okkur kjarkinn. Málið
gæti verið byggt á misskilningi
því mikil andstaða var lengi vel í
Evrópu við erfðabreytt matvæli,
sem hefur verið stunduð í stórum stíl síðan 1994, en við ræktum ekki matvæli. Þessi andstaða
fer nú minnkandi. Í mjög mörgum
matvælum í dag er að finna hráefni úr erfðabreyttum plöntum,
til dæmis í matarolíum og flestum unnum matvælum. Mest allt
kjarnfóður sem notað er í íslenskum landbúnaði inniheldur afurðir
erfðabreyttra plantna. Þessi ræktun vex hratt, en hún snýr ekki að
okkar fyrirtæki á neinn hátt. Mín
skoðun er hins vegar sú að það er
mikill ábyrgðarhluti að nota ekki
erfðatækni í matvælaframleiðslu.
Valið er einfalt. Ætlum við að
freista þess að brauðfæða mannkynið eða ekki? Án erfðabreyttra
matvæla er það útilokað. Það
er engin ástæða til að nota ekki
þessa tækni, þó hluti vel stæðra
Evrópubúa sjái það í hillingum
að hverfa aftur til fortíðar þegar
engin sýklalyf, tilbúinn áburður
eða erfðatækni voru til.“
Leyfi ORF til akurræktunar,
sem Umhverfisstofnun veitti á
sínum tíma, var kært til umhverfisráðherra af andstæðingum
erfðatækni. ORF bíður eftir
úrskurði Svandísar Svavarsdóttur
og býst við að leyfið standi. „Öll
lagaleg og vísindaleg rök mæla
með því. Ef ekki verðum við að
hugsa um frekari uppbyggingu
fyrirtækisins í öðrum löndum.
Það hefði afleiðingar fyrir okkar
fyrirtæki og framtíðarhugmyndir
okkar hér heima.“
Framtíðin
Björn sér fyrir sér að innan ekki
langs tíma verði ORF Líftækni
orðið stórfyrirtæki á íslenskan
mælikvarða með nokkur hundruð
manns í vinnu. Um nokkur dótturfélög væri að ræða sem tækju
að sér sérstaka starfsemi byggða
á kjarnaþekkingu og tækni frá
ORF.
„Við viljum sjá nokkur prótein
ræktuð í stórum stíl í akuryrkju,“
segir Björn. „Þetta yrði viðbót
við okkar núverandi starfsemi
sem kæmi landsbyggðinni til
góða enda eigum við Íslendingar
gríðarlegt landflæmi sem best
verður lýst sem eyðimörk. Það
viljum við nýta og byggja upp
grænan úrvinnsluiðnað í kringum þetta. En þetta er ekki hægt
nema stuðningur hér innanlands
komi til. Möguleikar okkar eru
gríðarlegir að vissum skilyrðum
uppfylltum því kerfið sem við
höfum þróað er einstakt á heimsvísu og það er enginn sem getur
náð okkar tæknilega forskoti á
næstunni.“
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SAGA ORF LÍFTÆKNI

2001

2002

■ Fyrirtækið stofnað. ■ Fyrsta umferð
fjármögnunar.
■ Fyrsta erfðatækni
byggyrkið búið til.

2003
■ Fyrsta tilraunaútiræktunin
(Gunnarsholt).

VISSIR ÞÚ?
Frá örófi alda hefur maðurinn reitt sig á lyfvirk efni
úr plöntum og notað sér til lækninga. Í upphafi
9. áratugarins hófst stórfelld framleiðsla á insúlíni með erfðatækni þar sem bakteríur eru látnar
framleiða lyfið og í kjölfarið hafa komið fjölmörg

2005

2006

2007

■ Önnur umferð
■ Fyrsta virknimæl- ■ Nýjar höfuðstöðvar ■ ORF hlýtur Nýsköpfjármögnunar.
ing á vaxtarþætti
í Keldnaholti.
unarverðlaunin
■ Samstarfssamningsem framleiddur er
2008.
ur við Landbúnaðí byggi.
■ Markaðssetning
arháskóla Íslands. ■ Tíu þúsundasta
BIOeffectTM
erfðatækniplantan
vörulínunnar fyrir
framleidd í vefjasnyrtivörur.
ræktun.
■ Fyrsti samningur
við snyrtivörufyrpróteinlyf framleidd í bakteríum, gersveppum eða
irtæki.
■ Fyrsta einkaleyfi
dýrafrumuræktum. Þessi lyf eru m.a. notuð sem
fyrirtækisins gefið
krabbameinslyf, meðferð við eyðni, liðagigt og MS.
út.
Með sameindaræktun próteinlyfja í plöntum lokast
■ Fyrsti samningur
hringurinn og leitað er aftur í plöntur til lyfjagerðar.
við dreifiaðila.

Gullverðlaun
Starfsmenn Holtakjúklinga mega vera stoltir, því á dögunum hlaut
léttreykta kjúklingabringuáleggið frá Holtakjúklingum gullverðlaun
í fagkeppni kjötiðnaðarmeistara. Þeir eru vel að þessum
gullverðlaunum komnir enda er áleggið framleitt af mikilli
fagmennsku úr besta hráefni sem völ er á.

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

2008

2009

■ Samstarfssamningur við Háskóla Íslands.
■ Nýjar höfuðstöðvar í Víkurhvarfi 3 í
Kópavogi.
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GRÁNUNES Á KILI Myndin er tekin í júní 2007 við brúnina á fossinum í Gránunesi þar sem varðan stendur. Til hægri sjáum við Kjalfell, en norðan undir því er Beinahóll, þar sem hópurinn varð úti. Gránunes er tanginn
þar sem Eystri og Vestari Svartá mætast. Myndin segir meira en þúsund orð um ástæður þess að fólk sækir upp á hálendið til að upplifa náttúru Íslands.
MYND/ÁRNI TRYGGVASON

Er Jón Austmann loks fundinn?
Guðmundur A. Guðmundsson, dýravistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, fann beinbrot þegar hann var við talningar á heiðagæsahreiðrum við Guðlaugstungur á Kili. Hann er þess fullviss að um mannabein sé að ræða. Svavar Hávarðsson leit til baka
og rifjaði upp magnaða atburði liðinna alda sem hafa fætt af sér aragrúa sagna. Þær eru fæstar við hæfi barna.

F

yrir um 230 árum skolaði upp úr ánni Blöndu
mannshendi. Var hún
klædd vettlingi með
íprjónuðu fangamarkinu J.A. Um sama
leyti fannst hausskorið hross við
eina upphafskvísl árinnar. Hefur
um aldir verið gengið að því vísu
að höndin hafi verið af Jóni Austmann, ráðsmanni á Reynistað, sem
einn fimmmenninga varð úti á Kili
árið 1780 við fjárrekstur. Aðrar
líkamsleifar hans hafa aldrei
fundist. Sviplegt fráfall hópsins
frá Reynistað hefur í gegnum aldirnar sveipað þetta óbyggðarland
meiri dul, og jafnvel óhugnaði, en
aðra staði hér á landi. Um dauða
þeirra hafa spunnist munnmælasögur, getgátur stórkostlegar og
alls konar kynjasögur.

hversu gamalt það er. Guðmundur
telur beinið gamalt enda á því að
merkja að ofan af því hafi veðrast
nýlega. Það hafi hann séð á fléttum
og öðru sem á beinbrotinu var.

Er Jón Austmann fundinn?
Það er kannski ábyrgðarlaust að
gefa sér að beinið tengist Reynistaðarbræðrum og föruneyti
þeirra. Að hér sé loks kominn
fram Jón Austmann ráðsmaður.
Hins vegar, og þvert á almannatrú, hafa mannshvörf verið fátíð
á Kili í gegnum aldirnar. Það er
hins vegar full ástæða til að rifja
upp atburðina á Kili í október 1780
og hvaða áhrif þeir höfðu á samfélag þeirra sem landið byggðu fyrir
rúmum tveimur öldum.

Kösin við Líkaborgir
Í lok 18. aldar geisaði fjárkláði
Mannabein á Kili
hér á landi og var bústofn á stórGuðmundur A. Guðmundsson,
um svæðum skorinn þess vegna.
dýravistfræðingur hjá NáttúruÞetta átti við um býli í Skagafirði,
fræðistofnun, var í byrjun júníog Reynistað þeirra á meðal. Hjónmánaðar við talningar á grágæsain á bænum, þau Halldór Vídalín
hreiðrum við Guðlaugstungur á
klausturhaldari og Ragnheiður
Kili. Gekk hann þá fram á beinEinarsdóttir, sáu sér fátt til bjargbrot, nokkuð stórt. Grunaði hann
ar og sendu því menn suður á land
strax að um
til að kaupa
mannabein væri Enginn finna okkur má
nýjan fjárstofn.
að ræða og stakk undir fanna hjarni;
Voru það Jón
því á sig. Við dapur yfir dauðum ná
Austmann og
heimkomu kom dægur lifði Bjarni.
Bjarni, sonur
þeirra um tvíGuðmundur beinÓþekktur höfundur tugt, sem fóru
inu til lögreglu en
fyrstir. Bjarni
hafði áður ráðfært
Tildrög: Þessi ferskeytla er draumvísa sem
sig við læknanema
nokkur kenndeinhver Skagfirðingur (stundum kennd Björgu
sem er sömu skoður við Daufá
systur þeirra bræðra) taldi sig hafa dreymt eftir
unar og hann.
og Einar, yngri
að Reynistaðarbræður urðu úti á Kili haustið
„Ég efast í raun
sonur þeirra
1780. Önnur gerð síðari hlutans er svona:
hjóna, ellefu
ekki um að beinið
Daga þrjá yfir dauðum ná dapur lifði Bjarni.
ára, fylgdu á
er úr höfuðkúpu
eftir síðar um
fullorðins manns,
og ég hef greint það sem vinstra
sumarið, þeim til aðstoðar við fjárhvirfilblað, eða os parietalis á máli
reksturinn yfir Kjöl. Sunnan fjalla
fræðanna. Ég held að þetta sé skotfengu þeir til liðs við sig Mýrdæling, Guðmund Daðason að nafni.
helt en vil fá það staðfest,“ segir
Guðmundur. Erindi hefur verið
Fé var keypt syðra, aðallega
sent til kennslanefndar ríkislögí Skaftafellssýslum. Tafir urðu
á brottför en fimmmenningarnreglustjóra og í framhaldinu verður beinið greint til tegundar og
ir héldu af stað í lok október þótt
aldurs.
margir hafi reynt að telja þeim
hughvarf. Kom til greina að þeir
Viðmælendur F réttablaðsins efast reyndar ekki um að um
biðu sumars og jafnvel að Bjarni
mannabein sé að ræða. Myndin
settist á skólabekk í Skálholti um
ein og sér bendi til þess. Það er
veturinn. Ekki varð af því.
hins vegar meiri vafa undirorpið
Í stuttu máli komst föruneytið

BEINIÐ SEM FANNST VIÐ GUÐLAUGSTUNGUR
Guðmundur A. Guðmundsson
dýravistfræðingur fann þetta bein
við Svörtukvísl sem fellur norður
og sameinast Blöndu. Norðan
hennar fellur svo Strangakvísl og
sameinast líka Blöndu. Milli þeirra
eru Guðlaugstungur. Sunnan
Svörtukvíslar heita Svörtutungur.
Fundarstaðurinn var um tvo kílómetra fyrir ofan vað á Svörtukvísl,
um 300 metra frá árbakkanum.
Beinið er líklega vinstra hvirfilblað
(os parietalis) af fullorðinni manneskju. Hér er beinið lagt á plasthöfuðkúpu sem nýtt er við læknanám.
Eins og sést fellur beinið fullkomlega að gervihauskúpunni.

Bræðurnir hvíldu saman
sem leið liggur norður Kjalveg, allt
norður fyrir Kjalfell. Ráku þeir
Eins og gefur að skilja var gerð
dauðaleit að þremenningunum
tæplega 200 fjár og höfðu sextán
hesta, þar af fimm undir vistir. Við
um sumarið. Hún bar hins vegar
hraunborg, alllangt norður af Kjalengan árangur. Liðu 65 ár þar til
felli, lýkur ferð þeirra. Þeir tjalda
finnast þeir bræður í hraungjótu
undir borginni og
nokkuð frá Beinaláta fyrir berast. Áfangar
hól. Ekki höfðu
Annað er í raun
þeir komið sér
Liðið er hátt á aðra öld;
þangað af sjálfsekki vitað um ferð
þeirra með vissu. enn mun þó reimt á Kili,
dáðum enda höfðu
Mun hafa skollið þar sem í snjónum bræðra beið verið borin á líkin
á blindhríð nokkr- beisklegur aldurtili;
grjót og hraunum dögum eftir að skuggar lyftast og líða um hjarn hellur. Voru bein
þeirra flutt heim
þeir lögðu upp frá líkt eins og mynd á þili;
Tungufelli, sem hleypur svo einn með hærusekk, og jarðsungin 11.
nóvember 1846.
stóð dögum saman hverfur í dimmu gili.
Það væri þó ofsá Norðurlandi með
Jón Helgason
agt að þeir hefðu
bítandi frosti.
hvílt í friði upp
Um vorið fannst
tjaldið niðurfallið. Fé og hestar var
frá því.
dautt í kös í og um hraunborgina
Líkræningjar á kreiki
sem nú er kölluð Beinahóll. Í tjaldinu voru hins vegar aðeins tvö lík.
Eftir að bræðurnir fundust og
æ síðan hafa verið settar fram
Reynistaðarbræðurnir voru þar
nokkrar kenningar um hvernig
ekki inni og Jón Austmann hefur
aldrei fundist eins og áður sagði.
andlát Reynistaðarhópsins bar að.
Sagan segir að hundur Jóns hafi
Ekki að undra; bræðurnir ungu
komið til bæja efst í Blöndudal
fundust jú dysjaðir í hraungjá,
um veturinn, illa til reika. Grá
áratugum eftir dauða sinn.
hryssa fannst lifandi um vorið, var
Sigurður Ólason lögfræðinghún með kliftöskur undir kvið og
ur skrifaði um Reynistaðarbræðvoru gjarðirnar komnar að beini á
ur í Lesbók Morgunblaðsins árið
hryggnum. Heitir þar síðan Gránu1969. Þar rekur hann þær sögur
nes (sjá mynd).
sem fóru fljótt á kreik í Skagafirði

og víðar um að einhverjir hefðu
komið að tjaldinu um sumarið
1781 áður en líkin voru sótt, rænt
þau og falið lík bræðranna. Af
þessu urðu málaferli gegn þeim
sem fundu líkin með fyrstu mönnum og af spannst svokallað líkránsmál. Aldrei var neitt á mennina sannað en mannorð þeirra
hefur heldur aldrei verið hreinsað af þeim áburði, að hafa komið
líkunum fyrir í kaldri gröf.
Sett hefur verið fram einföld
kenning. Guðlaugur Guðmundsson skáld telur að bræðurnir hafi
fyrstir orðið kulda og vosbúð að
bráð. Hafi þeir látist fyrstir og þeir
sem eftir lifðu flutt líkin frá tjaldinu og borið þau grjóti til varnar
vargi. Þeir hafi sjálfir örmagnast
í tjaldinu en Jón Austmann á einhverjum tímapunkti lagt af stað út
í hríðina og freistað þess að ná til
byggða eftir hjálp.
Þetta fær ekki staðist að mati
Sigurðar og rekur hann ástæður
þess í löngu máli. Þær helstu eru að
veður hafi vart verið eins vont og
af er látið. Það fé sem lifði hraktist norður, eða á móti veðrinu sem
mun hafa geisað þessa daga. Eins
að bræðurnir hafi fundist urðaðir alllangt frá tjaldinu. Hann spyr
hvort líklegt sé að menn í lífshættu
tækju sig til og flyttu lík í blindbyl, til þess eins að snúa til baka
til að deyja sjálfir. Hann segir samtímaheimildir ekki kveða úr um að
veður hafi verið tiltakanlega vont
þessa daga. Þeir hafi jafnframt
haft nóg til að bíta og brenna. Hann
telur að eitthvað misjafnt hafi átt
sér stað, en hvað verði aldrei sannað.

Bölvun bræðranna
Af örlögum Reynistaðarbræðra
hafa spunnist óteljandi þjóðsögur.
Kannski er einfaldast, til skýringar,
að nefna að ferðir um Kjöl lögðust að
mestu af í öld eftir atburðinn. Sögnin um „bölvun Reynistaðarbræðra“
er alþekkt en það er sú hjátrú innan
ættar þeirra bræðra að engan dreng
megi nefna Bjarna og enginn karlmaður megi nokkru sinni klæðast
grænu – eða ríða bleikum hesti.
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bmvalla.is

Íslensk hönnun
og íslenskar vörur
fyrir sælureitinn þinn
- hellur, steinar, blómaker og fjölmargt
annað sem skreytir umhverfið
Heimsókn í Fornalund kveikir ótal nýjar hugmyndir.
Sérfræðingar okkar í Fornalundi aðstoða þig við að
breyta garðinum þínum í sannkallaðan sælureit.

argus 10-0513

Íslensk hönnun, íslenskt hráefni, íslensk framleiðsla, íslensk gæði!

Söludeild
Söludeild
Söludeild
Netfang

::
::
::
::

Fornalundi, Breiðhöfða 3 :: Sími: 412 5050
Akureyri :: Sími: 412 5202
Reyðarfirði :: Sími: 412 5252
sala@bmvalla.is

Pantaðu ókeypis
landslagsráðgjöf
í síma 412 5050
Nánari upplýsingar
á bmvalla.is
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FJALLA-EYVINDUR OG HALLA Á HVERAVÖLLUM
Fjalla-Eyvindur Jónsson (17141783) er einn þekktasti útilegumaður Íslandssögunnar. Hann var
fæddur í Hlíð í Hrunamannahreppi
í Árnessýslu og foreldrar hans voru
Jón Jónsson bóndi og Ragnheiður
Eyvindsdóttir húsfreyja þar á bæ.
Kona Fjalla-Eyvindar sem lá úti
með honum var Halla Jónsdóttir frá
Hrafnsfjarðareyri í Jökulfjörðum við
Djúp. Leiði Fjalla-Eyvindar er merkt
á Hrafnsfjarðareyri. Um þau hjón
var minnisvarði reistur á Hveravöllum árið 1998.
„Eftir að þau Eyvindur lögðust út,
varð þeirra fyrst vart á Hveravöllum
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Guðlaugstungur
HVÍTÁRNESSKÁLI Skálinn er sá elsti í
eigu Ferðafélags Íslands, byggður 1929.
MYND/PÁLL ÁSGEIR ÁSGEIRSSON
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■ 22. júní 2006
„Við hjónin ætluðum að eiga hér
náðuga stund við kertaljós og
kossaf lens. Upphófust þá mikil
læti, aðallega í norðurherberginu.
Við sáum okkur ekki annað fært
en að yfirgefa húsið, í Guðs friði.“
Það má líka fylgja sögunni að
Páll Sigurðsson, prófessor í lögfræði og formaður FÍ, fékk prest
til að blessa skálann. Það mun
ekki hafa borið nokkurn árangur.
En þrátt fyrir að skálinn í Hvítárnesi hafi ekki verið góður náttstaður fyrir alla sem þangað hafa
komið, eru það sennilega fleiri sem
þaðan hverfa endurnærðir á sál og
líkama. Færsla í gestabókinni frá
því í október 1995 fangar kannski
allt sem segja þarf um töframátt
íslenska hálendisins.
„Þetta er ríki mitt, sagði hann
þegar hann tók mig í fangið af baki
reiðskjótans og setti mig varlega
til jarðar. Ég horfði á fjöllin í kring
og tindrandi jökulinn. Það var logn
og heiðskír himinn. Snjórinn lá yfir
jörðinni eins og til að viðhalda
hreinleika hennar. Hjarta mitt
fylltist auðmýkt og þakklæti yfir
að eiga rætur í þessu landi. Kofinn
varð að höll. Kertaljós í gluggum
og feldur á fletinu. Ástin var úti og
inni þegar líkamar okkar sameinuðust og sálirnar snertust. Andinn
varð eitt með öllu. Þegar ég vaknaði var sólin komin upp og sálin
var hrein og tær eins og veröldin
fyrir utan. Elskhuginn sýslaði í
eldhúsinu sæll, og á heima hér á
þessum stað. Núna þegar komið er
að kveðja finn ég að ég tek þetta líf
hér með mér í hjartanu. Það verður aldrei af mér tekið.“
Halla

Hv

■ 21. september 1996
„Komum hér klukkan 18.30 og borðuðum kvöldverð. Gengum þá til
náða. Vöknuðum klukkan 3.30 við
mikinn fyrirgang í húsinu. Þungt
fótatak á háalofti, hurðum skellt og
húsgögn færð fram og til baka. Flúðum rúmlega 4.30 út í bíl þar sem við
sváfum til næsta morguns. Undarlegu ljósi sást bregða fyrir í gluggum
hússins öðru hverju. Þegar birta tók
snerum við til baka inn í húsið og
var þá búið að umturna öllu inni.
P.S. Við komum hingað aldrei
aftur!“

forða hans upptækan en það voru
fimmtíu sauðarföll og var þeim svo
haganlega fyrirkomið í hrískesti
einum, að annað lagið var af keti,
en annað af hrísi.
Norðlingar tóku föllin og allt,
sem þeir fundu þar fémætt fleira,
en eyddu hreysið til grunna. Þeir
Eyvindur og Arnes sluppu undan,
hinn fyrrnefndi á handahlaupum,
en Halla náðist, og var flutt til
byggða. Þá var og með Eyvindi
Abraham þjófur; honum náðu
Norðlingar og hengdu hann á gálga
á Hveravöllum.“
Þjóðsögur Jóns Árnasonar

Forn þjóðleið og stórkostleg útivistarperla
mennirnir svo máttlausir
missa allt sitt afl
dauðanornin bjó þeim ból
í blindri hríð við beinahól
svo lengi sem að líf er hér
mun ljóðuð þeirra för
það getur engin um gjörning
þennan
gefið haldbær svör
ályktanir bölv og bænir
breyta ei lyktum þeim
að Reynistaðariddararnir
rötuðu aldrei heim

Hvítárnesskáli á Kili
Hvítárnesi við Kjalveg, austan Hvítárvatns á Kili, stendur elsti skáli Ferðafélags Íslands,
reistur árið 1929. Allt frá því að
skálinn var byggður hafa gengið sagnir um reimleika á staðnum. Í ákveðnu rúmi, sem kallað
er draugakojan, er sagt að karlmenn séu ekki látnir í friði af gráklæddri stúlku. Er sá háttur hafður á að dregið er um það hver skal
reyna að festa þar svefn. Óteljandi
sögur fara af þessu fyrirbæri,
gamlar og nýjar.
Í sögunni Konan við Hvítárvatn
segir: „Fáa metra frá skálanum
við Hvítárvatn eru fornar tættur.
Þar var bær fyrr á öldum er Tjarnarkot hét. Tjarná rennur þar framhjá út í Hvítárvatn. Þjóðsagan segir
að á þessum bæ hafi verið piltur og
stúlka í tilhugalífi og stúlkan horfið.
Talið var að pilturinn hafi fyrirfarið henni af því að hún var þunguð af
hans völdum.“
Árni Björnsson segir frá því í
bókinni Vættir landsins að ungur
hermaður gisti einn í skálanum á
hernámsárunum. Hann vaknaði við
það að undurfögur hvítklædd stúlka
stóð við rúmið hans. Þegar hún gekk
á dyr fylgdi pilturinn á eftir en sá
hana þá hverfa í ána. Þegar hann
sneri við í átt að húsinu varð honum
litið upp í gluggann á efri hæð skálans. Sá hann þá grett andlit konu
sem föl starði á móti honum. Varð
hann víst aldrei samur.
Auðvitað eru sögur sem þessar þess eðlis að fæstir leggja á
þær trúnað. Þær eru afgreiddar
sem hluti af sagnahefð Íslendinga,
munnmælasögur sem gengið hafa
frá kynslóð til kynslóðar og afbakast á langri leið.
Hins vegar bera gestabækur skálans í Hvítárnesi það með sér að á
Kili sé gamalt nýtt og nýtt gamalt.

er kominn að sauðahúsinu, ber
þar að smalann í sama bili; hann
var mikill vexti og hafði varreku í
hendi. Arnes vildi komast í húsið,
en smalinn varð fyrri, komst fyrir
dyrnar og varði Arnesi inngöngu.
Sóttust þeir þar um stund, en
svo lauk, að smalinn sló öxina úr
höndum Arnesi og dró hana að sér.
Þegar Arnes var orðinn vopnlaus,
sneri hann undan og kom slyppur
heim til Eyvindar aftur.
Það er frá Norðlingum að segja,
að þeim þykir illur gestur kominn
á heiðarnar, þar sem Eyvindur er,
fóru þeir því að honum og gerðu

KJÖLUR (KJALVEGUR)

Við Beinahól
Í norðanbáli nornir stíga
nöturlegan dans
þræði óttans þrungna spinna
í þrek hvers sæmdarmanns
grúfa yfir gleði þeirra
glotta bakvið stein
ákveðnar og illviljaðar
öllum vilja mein
úr fortíðinni sækja svipir
syngjandi af kvöl
Reynistaðaflokksins feigð
var falin hér á kjöl
öræfin svo ógnvænleg
æra lífsins tafl

fyrir vestan Kjalveg á Auðkúluafrétti. Gerði Eyvindur þar skála og
hlóð upp einn hverinn, sem sést
hafa merki til fram á vora daga; í
hvernum suðu þau mat sinn. Þar
var með þeim Arnes útileguþjófur,
sem fyrr var nefndur.
Meðan þeir félagar voru á Hveravöllum, sendi Eyvindur Arnes einu
sinni ofan í Skagafjarðardali að ná
sauðum til matar. Arnes fór og kom
að beitarhúsi seinni hluta nætur.
Hann var þrekvaxinn, meðalmaður á hæð og heldur íbyggilegur,
sterkur að afli og áræðinn og hafði
í þetta sinn öxi í hendi. Þegar Arnes

■ Kjölur liggur um hálendi Íslands,
austan Langjökuls en vestan
Hofsjökuls. Norðurmörk Kjalar eru
yfirleitt talin við Svörtukvísl og
Seyðisá en að sunnan afmarkar
Hvítá Kjöl. Kjölur er nú afréttarland
Biskupstungna en tilheyrði áður
bænum Auðkúlu í Húnaþingi.
■ Kjölur er í 600-700 metra hæð
yfir sjávarmáli og að miklu leyti
berar melöldur, sandar og hraun á
milli lágreistra fella. Hærri fjöll eru

þar einnig svo sem Hrútfell (1.410
metrar) og Kjalfell (1.000 metrar).
Þar eru líka gróin svæði, einkum í
Hvítárnesi og í Þjófadölum. Norðan
til á Kili er jarðhitasvæðið Hveravellir.

■ Kjalvegur hefur verið þekktur
frá upphafi Íslandsbyggðar og eru
frásagnir í Landnámu af landkönnun skagfirskra landnámsmanna
en það var Rönguður, þræll Eiríks
í Goðdölum, sem fann Kjalveg.

Vegurinn var helsta samgönguleiðin milli Norður- og Suðurlands
fyrr á tíð. Í Sturlungu eru til dæmis
margar frásagnir af ferðum yfir Kjöl,
oft með heila herflokka.

■ Kjalvegur er um 165 kílómetrar
frá Eiðsstöðum í Blöndudal suður
að Gullfossi og er fólksbílafær á
sumrin. Gamli Kjalvegurinn liggur
nokkuð vestan við bílveginn og
er enn notaður sem göngu- og
reiðvegur.
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LEGUBEKKUR + 2JA SÆTA

109.900,......................................
sparaðu 40.000,-

SUMAR
TILBOÐ
2JA SÆTA

74.900,......................................
sparaðu xxx,15.000,-

3JA SÆTA
© ILVA Ísland 2010

84.900,......................................
sparaðu 15.000,-

Sepia. Sófalína. Slitsterkt áklæði, stálfætur.
Legubekkur + 2ja sæta. Verð 149.900,- NÚ 109.900,- 3ja sæta. Verð 99.900,- NÚ 84.900,2ja sæta. Verð 89.900,- NÚ 74.900,-

RISAPÚÐI 100X100 CM

NÝ T T

4.995,-

NÝ T T

Torres. Borðstofusett, gegnheil eik.
Borðstofustóll. Verð 12.900,- Borðstofuborð. 180x95x75 cm. Verð 79.900,-

Largo. Risapúði. 100x100 cm. Ýmsir litir. Verð 4.995,-

NÝ T T

KÖKUDISKUR H50 CM

NÝ T T

Fabrigas. Borðstofusett, hnota. Borðstofustóll. Verð 14.900,Borðstofuborð. 180x95x75 cm. Verð 149.900,-

4.995,-

Frame. Myndarammar, ýmsar stærðir.
Viður. 24x30 cm. Verð 1.695,- Viður. 20x25 cm. Verð 1.295,Svartur. 18x24 cm. Verð 1.195,- Svartur. 13x18 cm. Verð 695,-

FELLIKOLLUR

995,-

30%
afsláttur
Summer. Bakki,
bambus. Ø38 cm.
Verð 2.495,NÚ 1.695,-

TILVALIÐ Í
ÚTILEGUNA

Kitchen. Kökudiskur, 3 hæðir.
H50 cm. Verð 4.995,Summer. Fellikollur.
Ýmsir litir. Verð 995,-

 

4. júní - 19. júlí
Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

Komdu í verslun okkar og taktu þátt
í sumarleiknum þar sem þú gætir
unnið sumarhúsgögn í garðinn að
andvirði 240.000,- Dregið verður 21. júlí

Súpa dagsins
m/brauði

690,-

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is - laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30
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Íslensk kortaþjóð í þrjátíu ár
Þrjátíu ár eru liðin frá því að fyrsta íslenska kreditkortið var gefið út. Margar raðgreiðslur hafa runnið til sjávar síðan þá, þegar
aðeins 150 fyrirtæki tóku við kortum. Júlía Margrét Alexandersdóttir skautaði yfir gömul myndaalbúm og kreditkortasöguna.

F

yrsta kreditkortið var
gefið út á Íslandi 10.
júlí 1980 og sjö dögum
síðar gekk Haraldur
Haraldsson, þáverandi
forstjóri Eurocard, inn
í Tékk Kristal og notaði kreditkort
fyrstur manna á Íslandi. Eurocard var fyrstu þrjú árin eitt með
markaðinn en VISA-kort komu svo
til landsins árið 1983. Aðeins 150
fyrirtæki tóku við kortum í fyrstu
og fengu kortaeigendur sérstakan
bækling með kortinu sínu um hvar
hægt væri að nota það.
Ekki var hægt að nota íslenskt
kreditkort erlendis til að byrja
með vegna gjaldeyrishafta
Seðlabankans og þegar það var
hægt þurfti að sækja sérstaklega
um leyfi til þess hjá Seðlabanka
Íslands. Í fyrstu voru það nánast
eingöngu opinberir starfsmenn
og starfsmenn einkafyrirtækja í
útflutningsiðnaði sem fengu slíkar heimildir. Aðrir urðu að reiða
sig á hefðbundinn gjaldeyri en
máttu eigi að síður nota greiðslukortið í neyð, en alls ekki til innkaupa.
Ekki voru allir á þeirri skoðun
að kreditkortin væru af hinu góða.
Í apríl 1980 léði Guðrún Helgadóttir, þá þingkona Alþýðubandalagsins, máls á því að kortin kynnu að
leiða til umframeyðslu. Neytendablaðið og Tíminn blönduðu sér í
umræðuna og á endanum varð
Haraldi Haraldssyni, forstjóra
Kreditkorta, nóg um, fékk birta
grein í Morgunblaðinu í desember
1980 þar sem hann vísaði þessu
öllu á bug og sagði kreditkortin síður en svo leiða til umframeyðslu. Þá hélt hann því fram að
Íslendingar væru ekki meiri vanskilamenn en aðrar þjóðir.
Miklar sveiflur hafa orðið á
báða bóga í notkun debet- og
kreditkorta eftir hrun en þó hefur
heildarvelta greiðslukorta landsmanna haldist nokkuð jöfn undanfarna mánuði.

BYLTING FYRIR MEÐALJÓN OG MEÐALJÓNU Afgreiðslukona bregður á leik í verslun árið 1984 þegar tveimur kortum er otað að henni. Íslendingar höfðu fram til ársins 1980
aðallega notast við ávísanir og reiðufé. Hraðbankar komu til sögunnar árið 1995.
365/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

GAMLA HANDVIRKA AÐFERÐIN Afgreiðslukona tekur við kreditkorti árið 1987 og

notar gömlu handvirku aðferðina við greiðsluna. Svokallaðir posar litu svo dagsins
ljós árið 1990 en flest fyrirtæki tóku orðið við kortum á þeim árum. Nema ÁTVR,
sem fór ekki að taka við kortum fyrr en 1998.

BRUGÐIÐ Á LEIK Á LÆKJARTORGI Starfsmenn Eurocard bregða á leik á Lækjartorgi árið 1984 og kynna kortið fyrir landsmönnum. Kortin þóttu bylting fyrir venjulega alþýðu sem gekk ekki að lánum fyrir utanlandsferðum vísum í bönkum. Kreditkortin voru
því kærkomin fyrir mörg heimili sem notuðu þau til að fara til Mallorca og kaupa sjónvarp.

MISJAFNAR MÓTTÖKUR
Miklar deilur urðu í þjóðfélaginu um væntanlega
kortavæðingu landsmanna. Kortin voru sögð eiga að
auka verðbólgu, koma neytendum í skuldafen auk þess
sem kortin myndu þrengja að kaupmönnum og hækka
vöruverð. Guðrún Helgadóttir þáverandi
þingmaður var ein þeirra sem
gagnrýndi kortið harðlega og
sagði að kortið myndi leiða til
umframeyðslu.
EITT FYRSTA AUGLÝSINGASTRÍÐIÐ Eurocard var nánast einrátt á íslenskum kreditkortamarkaði í þrjú ár en þá hóf VISA starfsemi sína. Upp úr sauð milli Eurocard
og VISA þegar fyrrnefnda kortafyrirtækið birti fræga auglýsingu árið 1989 með slagorðinu „Ekki láta vísa þér á dyr“. VISA Ísland kærði Eurocard fyrir brot á siðareglum
SÍA. Auglýsingin var síðar meir valin athyglisverðasta auglýsingin í lokahófi samtaka
auglýsingastofa.

POSAR SLÁ ÚT VEGNA ÁLAGS Oft þurfti að nota handvirku

aðferðina fyrstu árin eftir að posakerfið var innleitt vegna
álags. Hér þurfti að grípa til slíkra ráðstafana árið 1983.

HELGARTILBOÐ
FEGRAÐU HEIMILIÐ Í SUMAR

NÚNA

50%
AFSLÁTTUR

NÚNA

75%

Takmarkað magn

AFSLÁTTUR

SKYPE borðstofuborð, svart.
B:110 L:200 H:75 cm.

BORÐSTOFUBORÐ

59.990
FULLT VERÐ: 79.980

HILLUR

29.980

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 120.990
NEO hillur,
hvítar háglans.
B:160 D:45
H:153 cm.

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

TUNGUSÓFI

COBRA tungusóﬁ, fæst með Vienna brons og
Vienna svörtu áklæði. B:250 D:83/145 H:80 cm.
Fæst með vinstri og hægri tungu.

149.980

FULLT VERÐ: 199.980

3 SÆTA SÓFI

89.990

FULLT VERÐ: 139.980

COBRA 3 sæta sóﬁ, fæst með svörtu áklæði.
B:218 D:82 H:85 cm. Fæst einnig 2 sæta. B:168
D:82 H:85 cm. 69.990, fullt verð 109.980.

NÚNA

25%

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR
CARDINAL La-z-boy stóll.
B:95 D:90 H:104 cm.
Fæst með svörtu leðri.

119.980
FULLT VERÐ: 169.980

ANDERSON La-z-boy stóll.
B:80 D:85 H:100 cm.
Fæst með brúnu og rauðu áklæði.

59.990
FULLT VERÐ: 79.980

HÚSGAGNAHÖLLIN Ǧ Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ:

STÓLL

MATHILDE stóll.
Fæst með rauðu
og svörtu leðri.

14.990

FULLT VERÐ: 19.990

Virka daga 10 - 18. laugard. 12 - 18. sunnud. 13 - 17.
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Synt í faðmi fjalla og fjöru
Sund er ein helsta þjóðaríþrótt Íslendinga. Til fjalla og niðri í fjöru, bæjum og þorpum, víða um land er að finna alls kyns sundlaugar, af öllum stærðum og gerðum. Fréttablaðið tók saman upplýsingar um nokkrar laugar, af fjölmörgum.
1 Hvalfjörður
Hreppslaug
Rétt við mynni Skorradals,
í Laugabúð, er skemmtileg
og einföld laug með þremur
heitum pottum og frábæru
útsýni yfir sveitina.

13

2 Borgarfjörður
Íþróttamiðstöðin Varmalandi
Ljúf sveitalaug með einum
heitum potti og ágætis sólbaðsaðstöðu. Laugin er í um
5 kílómetra fjarlægð frá
Baulu.

6

5 Tálknafjörður
Pollurinn
Pollurinn í Tálknafirði eru þrír misstórir og misdjúpir steyptir pottar
með vatni úr hlíðinni. Það kostar
ekkert í pottana
og búningsaðstaða
er í snyrtilegum
skúr.
6 Mjóifjörður
Hörgshlíðarlaug
Laugin er staðsett í
Mjóafirði, neðan vegar í
flæðarmálinu, stutt fyrir
innan Hörgshlíðarbæinn.
Laugin er 6x2 metrar að
stærð og afar vel við haldið af eigendum í Hörgshlíð.
Gott er að biðja ábúendur
um leyfi til böðunar ef þeir
eru heima.

8

14

7

5

10

3 Snæfellsnes
Lýsuhóll
Sjarmerandi sveitasundlaug
með heilnæmu ölkelduvatni
við Lýsuhól í Staðarsveit.
Laugin er opin frá klukkan
13-20 alla daga, en aðeins
yfir sumartímann.
4 Sælingsdalur
Guðrúnarlaug að Laugum
Laugin er endurgerð hinnar fornu laugar sem meðal
annars er getið í Laxdælu.
Laugin er hlaðin, með bekkjum ofan í, og gestir geta
haft fataskipti í blygðunarhúsinu svokallaða fyrir ofan laugina, sem einnig er
byggt að fornum sið.
Umhverfið allt er
einstakt.

12

9

11

4

16

3

15
2
1

1

7 Drangsnes
Pottar
Pot ta r ni r þrí r
á Drangsnesi á
Ströndum eru æði.
Þeir eru staðsettir fyrir neðan veg, nálægt
sjónum, og eru mjög vel
sýnilegir frá þorpinu og
veginum. Vatnið er salt
í pottunum. .

8 Bjarnarfjörður
Gvendarlaug, Klúka
A ð a l l au g i n k a l l a s t
Gvendarlaug hins góða
og er rúmlega 60 ára
gömul falleg sveitalaug.
Rétt við hliðina á henni
eru tvær náttúrulaugar, en
aðra þeirra vígði Guðmundur góði Arason árið 1237 og
kallast hún Gvendarlaug.
Hún var nýlega gerð upp
og má ekki baða sig í henni
en önnur sem rúmar 2-3 er
skammt undan.
9 Norðurfjörður
Krossneslaug
Krossneslaugin í Norður-

19

skóla. Góðir búningsklefar.

18
17

firði á Ströndum
er ein sú allra flottasta. Enginn lúxus, en
staðsetningin í stórgrýttri fjörunni er einstök.

10 Hörgárdalur
Jónasarlaug á
Þelamörk
Laugin nýtur mikilla vinsælda, enda
allur aðbúnaður
hundrað prósent,
með rennibraut, barnaleiktækjum, vatnsgufubaði og
heitum pottum.
11 Eyjafjörður
Sundlaugin Hrafnagili
Laugin var tekin í gegn árið
2007 og er því full af alls
kyns flottheitum. Sundlaugin er 25 m löng með heitum

14 Selárdalur
Selárdalslaug

pottum, sér busllaug,
gufubaði og sérstaklega stórri rennibraut.

12 Húsavík
Stjórutjarnir
Við Hótel Eddu að
Stjór utjör nu m er
mjög notaleg útisundlaug,
tæplega 17 metra breið.
Góður heitur pottur er við
laugina.
13 Öxarfjörður
Sundlaugin í Lundi
Frábær sundlaug með heitum jarðsjó og því er laugin
mjög heilnæm. Heitur pottur er einnig við laugina.

Laugin stendur við bakka
Selár, um 12 kílómetra frá
Vopnafirði, þar sem hún
rennur í grunnu gljúfri.
Leitun er að jafn fagurri
staðsetningu.

15 Brúardalir
Laugavalladalur
Laugin er í Brúardölum
norðan við Kárahnjúka og er
alveg hreint yndisleg. Laugin er í stífluðum læk við túnjaðarinn.
16 Egilsstaðir
Sundlaugin á Skjöldólfsstöðum
Notaleg sveitalaug sem
starfrækt er við fyrrum
húsnæði Skjöldólfsstaða-

... glænýr tækjasalur var opnaður fyrir
skemmstu í Íþróttamiðstöðinni að
Varmalandi sem fólk getur keypt sér
aðgang að um leið og farið er í sund.
... skriða féll á Guðrúnarlaug að Laugum fyrir um 140 árum en þá hafði
laugin verið í notkun allt frá dögum
Guðrúnar Ósvífursdóttur.
... ef maður er heppinn með tíma-

setningu er oft fámennt í Pollinum á
Tálknafirði og kyrrlát stemning.

að fyrirtaks sundlaug, sem líka er
gaman að fara í, var reist í þorpinu.

klukkan tvö á daginn og er opin til
klukkan 21 á kvöldin.

... frítt er i Hörgshlíðarlaug en
baukur er inni í litlum krúttlegum búningsskúr við laugina fyrir frjáls framlög.
Viðhaldið kostar sitt og er kostað af
bóndanum á Hörgshlíðarbænum sem
sér um laugina af stakri fyrrimynd.

... Jónasarlaug á Þelamörk var öll
gerð upp fyrir rúmu ári og er ein sú
flottasta á landsbyggðinni.

... eitt það skemmtilegasta við að
fara í náttúrulaugina í Laugavalladal er
að hægt er að skola af sér í náttúrulegum volgum fossi.

... Vinsældir pottanna á Drangsnesi
á Ströndum hafa ekki minnkað eftir

18 Flúðir
Hrunalaug
Örfáum kílómetrum utan við
Flúðir er Hrunalaug, grjóthlaðin. Lítið steinsteypt hús
þjónar hlutverki búningsklefa.
19 Hellisheiði
Klambragil
Ótrúlega kósí náttúrulaugar
í heitum læk. Hægt að fara
tvær leiðir inn í gilið. Annaðhvort gönguleiðina upp
frá Hveragerði eða aka línuveginn sem liggur frá þjóðveginum yfir Hellisheiðina
og arkað yfir móann. Það
tekur svona 15 mínútur.

Safnaðu síðunum!

Nánari vatnsfróðleikur um áðurnefnda sundstaði
Þess má líka geta að...

17 Öræfasveit
Flosalaug
Flosalaug í Svínafelli er hringlaga.
Skemmtilegur
samkvæmisleikur
er að labba hringinn með ferðafélögum og reyna svo að snúa sér á
móti straumnum.

... vatnið í aðallauginni í Laugavalladal er um 37°C og laugin rúmar fjölda
manns.
... laugin að Stórutjörnum er opnuð

... aðstaðan í Hrunalaug er frumstæð en skemmtileg!

Yfir háanna-ferðatímann í
sumar birtir helgarblað Fréttablaðsins Íslandskort með
upplýsingum fyrir ferðalanga.
Um síðustu helgi var það
vegvísir að nokkrum dýrindis
veitingahúsum víðs vegar um
land og í dag leiðarvísir að
barnvænum stöðum víða um
land. Á næstu vikum má svo
búast við svipuðum vísum að
ýmsum perlum sem vert er að
muna eftir á ferðalaginu.

Hinsegin staðir

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

JÚLÍ 2010

Jón Eggert Víðisson rekur hótel við
Miðjarðarhafsströnd Frakklands.

Samkynhneigð pör í
giftingarhugleiðingum
hafa úr mörgum
spennandi
áfangastöðum
að velja fyrir
hveitibrauðsdagana.

SÍÐA 2

SÍÐA 6

Kann vel við sig í Cannes

SAGAN VIÐ HVERT FÓTMÁL
München er líklega þekktust fyrir bjórmenningu
og októberfest. Þó er svo margt annað sem borgin
hefur upp á að bjóða. Allt frá söfnum og góðum
verslunum til sögulegra bygginga og afþreyingar
fyrir alla fjölskylduna. Þá er borgin nokkurs konar
gátt að öðrum Evrópulöndum enda stutt að fara til
Austurríkis, Ítalíu, Sviss og Tékklands. Icelandair
ﬂýgur beint til München til 9. september.

ünchen er höfuðborg
Bayern og þriðja
stærsta
borg
Þýskalands. Íbúar
hennar eru 1,3 milljónir en þrátt
fyrir það hefur hún yfir sér
heimilislegan brag sem einkennist
af gömlum og sögufrægum
byggingum, fagurlega skreyttum.
Í München má margt bralla.

M

Bjórinn er Bæjurum til dæmis
hugleikinn og því auðvelt að ramba
inn í bjórgarð og væta kverkar
með bruggi úr smiðju einnar af
fjölmörgum bruggverksmiðjum
b o r g a r i n n a r.
Frægasti
bjórgarðurinn er Hofbräuhaus
sem afgreiðir konunglegan bjór
með mörg hundruð ára sögu
auk þjóðlegra rétta á borð við

schweinshaxe, knödel, sauerkraut
og alls kyns pylsur.
Enski garðurinn ljáir borginni notalega stemningu enda er
hann 4,17 ferkílómetrar og þar
með stærri en Central Park í New
York. Þar njóta íbúar borgarinnar
útivistar, hjóla og sóla sig.
FRAMHALD Á SÍÐU 4

2

FERÐALÖG

Gunnþóra Gunnarsdóttir skrifar

MIÐSUMAR Í SVÍÞJÓÐ
ýuppteknar kartöflur, síld og dill og safarík jarðarber með rjóma. Mmmmm … Miðsumarmaturinn í Svíþjóð.
Sænska sumarið er ljúft. Það vissi ég
fyrir og sannfærðist enn betur um fyrir skemmstu
er ég dvaldi í vikutíma í Värmlandi. Til að komast
þangað frá Íslandi er best að fljúga til Ósló og ferðast svo með bíl eða lest. Sonur minn sem býr í Arvika
sótti mig til Gardemoen því flugvélinni seinkaði frá
Keflavík svo sýnt var að síðasta lest það kvöldið yrði
komin á sporbaug austur yfir landamærin.
Arvika er fallegur bær á bökkum vatns og teygir
sig þaðan upp hæð. Húsin bera sænskri byggingarlist
fagurt vitni og íbúarnir sjá um að skreyta þau með
blúndugardínum og blómakerjum. Sænskt og sætt.
Þá er bílaflotinn á götunum þjóðlegur. Volvo á eftir
Volvo. Sumir sýnilega komnir til ára sinna en eigendurnir ekki. Það virðist nefnilega í tísku hjá ungdómnum í Arvika að aka um á eldgömlum Volvoum á litlum
dekkjum – með græjurnar í botni.
Värmland bar nafn með rentu meðan ég stóð við.
Nálin á hitamælinum hélt sig kringum 20 stigin. Við
vatnið er vinaleg strönd þar sem bæjarbúar og tjaldstæðisgestir sóla sig. Ég fór þangað aldrei en þegar
sólin var farin af svölunum um tvöleytið rölti ég
gjarnan niður í miðbæinn með bók í töskunni, settist
á bekk í skrúðgarðinum eða á torginu og beið eftir að
sonurinn lyki vinnu og byði mér á kaffihús. Stundum
kíkti ég í búðir eða gramsaði á flóamörkuðum. Fann
kökudiska við bolla sem ég keypti eitt sinn í Köben.
Eitt kvöldið fórum við mæðgin að sjá Miðsumarnæturdraum eftir Shakespeare, leikinn með tilþrifum í reisulegu rauðu húsi í grænu túni á öðrum vatnsbakka. Í hléinu náðu gestir í nestiskörfur og settust
með þær á túnið. Eins og í sænskri sumarmynd.
Eitt er enn ótalið Arvika til gildis – Olsonss brygga
– glæsilegur veitinga-og skemmtistaður við smábátahöfnina sem var opnaður í síðasta mánuði og rúmar
2.000 gesti, inni og úti. Grunnurinn tvær stórar, rauðar timburskemmur sem höfðu bæði lent í vatni og eldi
áður en þær fengu þetta nýja hlutverk. Þarna var þétt
setið á miðvikudagskvöldi en þau kvöld kallast „lilla
lördag“ í Svíþjóð og þá eru veitingastaðir opnir lengur en aðra virka daga.
Í framhaldi af lilla lördag í næstu viku verður árleg
tónlistarhátíð í Arvika. Á slíkum hátíðum hafa oft
troðið upp þekktir alþjóðlegir tónlistarmenn og viðbúið er að svo verði einnig nú. Um það má fræðast á
http://www.arvikafestivalen.se.
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ferðalög kemur út mánaðarlega
með helgarblaði Fréttablaðsins.
Ritstjóri Roald Viðar Eyvindsson roald@frettabladid.is
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir
Forsíðumynd Nordic Photos Getty
Pennar Gunnarþóra Gunnarsdóttir, Marta María
Friðriksdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir og Sólveig
Gísladóttir. Ljósmyndir Fréttablaðið
Auglýsingar Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is
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Hinsegin staðir

Kann vel við sig í Cannes

Jón Eggert Víðisson rekur hótel við
Miðjarðarhafsströnd Frakklands.
SÍÐA 2

Samkynhneigð pör í
giftingarhugleiðingum
hafa úr mörgum
spennandi
áfangastöðum
að velja fyrir
hveitibrauðsdagana.
SÍÐA 6

SAGAN VIÐ HVERT FÓTMÁL

München er líklega þekktust fyrir bjórmenningu
og októberfest. Þó er svo margt annað
sem borgin
hefur upp á að bjóða. Allt frá söfnum
og góðum
verslunum til sögulegra bygginga og
afþreyingar
fyrir alla fjölskylduna. Þá er borgin nokkurs
konar
gátt að öðrum Evrópulöndum enda stutt
að fara til
Austurríkis, Ítalíu, Sviss og Tékklands.
Icelandair
ﬂýgur beint til München til 9. september.

M

ünchen er höfuðborg
Bayern og þriðja
stærsta
borg
Þýskalands. Íbúar
hennar eru 1,3 milljónir en þrátt
fyrir það hefur hún yfir sér
heimilislegan brag sem einkennist
af gömlum og sögufrægum
byggingum, fagurlega skreyttum.
Í München má margt bralla.

Bjórinn er Bæjurum til dæmis
hugleikinn og því auðvelt að ramba
inn í bjórgarð og væta kverkar
með bruggi úr smiðju einnar af
fjölmörgum bruggverksmiðjum
b o r g a r i n n a r.
Frægasti
bjórgarðurinn er Hofbräuhaus
sem afgreiðir konunglegan bjór
með mörg hundruð ára sögu
auk þjóðlegra rétta á borð við

schweinshaxe, knödel, sauerkraut
og alls kyns pylsur.
Enski garðurinn ljáir borginni notalega stemningu enda er
hann 4,17 ferkílómetrar og þar
með stærri en Central Park í New
York. Þar njóta íbúar borgarinnar
útivistar, hjóla og sóla sig.
FRAMHALD Á SÍÐU 4

Gamla höfnin í Cannes Borgin er vinsæll ferðamannastaður yfir sumartímann en Jón Víðir segir eitthvað um að vera allt árið.

NORDICPHOTOS/GETTY

DRAUMALÍF Í SÓLINNI Í CANNES
Jón Eggert Víðisson greip tækifærið þegar honum bauðst að reka lítið íbúðahótel í Cannes í
Frakklandi. Fyrstu mánuðina skildi hann ekki nokkur maður en Jón Eggert segir talsverða lagni
þurﬁ á Frakkana. Nú getur hann ekki hugsað sér að ﬂytja heim.
ér bauðst þessi vinna með stuttum fyrirvara þegar ég var að vinna á veitingastað
heima sem þjónn. Ég var búinn að fá mig
lausan þaðan svo ég greip bara tækifærið og sé ekki
eftir því. Þetta er alveg frábært,“ segir Jón Eggert
Víðisson þar sem hann situr í 30 stiga hita í villuhverfinu í Cannes en síðastliðið ár hefur hann rekið
þar hótelið Kimi sem er í eigu Íslendinganna Steinunnar Þorvaldsdóttur og Hilmars Hilmarssonar.
Jón talaði enga frönsku þegar hann kom út og því
gengu öll samskipti við heimamenn treglega til að
byrja með. Hann segir lagni þurfa á Frakkana.
„Fyrsta hálfa árið skildi mig ekki nokkur maður hér
svo það var talsverð vinna að koma þessu í gang. Eftir að
ég fór að tala betur málið og lærði líka inn á Frakkana þá
gekk þetta betur. Frakkar eru nefnilega mjög fínir þegar
maður kynnist þeim, það þarf bara smá lagni á þá.“
Cannes er vinsæll ferðamannastaður og þúsundir gesta heimsækja borgina á hverju ári. Þar fer að
vora í lok febrúar en aðalferðatímabilið hefst í maí
og stendur fram í september. Jón Eggert segir þó
eitthvað um að vera allt árið og ekki síðra að heimsækja Cannes yfir vetrartímann.

M

Hefur fest rætur
Jón Eggert Víðisson
talaði ekki stakt
orð í frönsku
þegar hann fór til
Cannes til að reka
þar hótel. MYND/ÚR
EINKASAFNI

„Við erum vel staðsett ofarlega í villuhverfinu í
einungis 15 mínútna göngufjarlægð frá miðbænum. Hótelið er í gamalli villu með 16 litlum íbúðum
með eldhúskrók, baði og rúmi og svo er fínn garður
í kring. Hér eru alltaf einhverjir viðburðir og stærst
er auðvitað kvikmyndahátíðin í maí. Ég hefði ekki
trúað því hvað það er mikið um að vera í kringum
hana,“ segir Jón Eggert. Spurður hvort einhverjar kvikmyndastjörnur hafi gist á Kimi segir hann
aðstoðarfólk stjarnanna frekar gista hjá þeim.
„Við fáum oft einkaflugmenn stjarnanna og hér
hafa líka gist leikarar sem eru frægir í sínum heimalöndum en við þekkjum ekki neitt. Íslendingar hafa
ekki verið stór hluti gesta hjá okkur því það er ekki
flogið beint. En það væri nú gaman ef þeim fjölgaði.“
Jón Eggert kann vel við sig í sólinni í Cannes og er
farinn að festa rætur ytra. „Það er alltaf gaman að
læra eitthvað nýtt og kynnast annarri menningu. Ég
ætlaði bara að vera hér í eitt ár en nú dettur mér ekki
til hugar að koma heim. Þetta er algjört draumalíf.“
Hótelið er haft opið allt árið. Nánar á www.kimi.com.
- rat

Andstæður í skála Serpentine
flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

káli gallerísins Serpentine í London sem settur
er upp árlega verður opnaður í dag. Hinn þekkti franski
arkitekt Jean Nouvel var fenginn
til að hanna skálann í ár en þetta
er hans fyrsta fullgerða bygging í
Bretlandi.
Serpentine-skálinn hefur í gegnum tíðina orðið alþjóðlegur vettvangur fyrir tilraunir á sviði arkitektúrs. Hönnun Nouvels spilar inn
á andstæður með léttum efnivið og
áhrifamikilli málmuppbyggingu.
Skálinn er í líflegum rauðum lit
þar sem andstæðurnar koma skýrt
fram í grænum garðinum við Serpentine-galleríið þar sem hann er
staðsettur. Skálinn verður hafður
opinn til 17. október.
- mmf

S

Tilraunstofa Spilað er inn á andstæður í hönnun skála gallerísins Serpentine í ár.
NORDICPHOTOS/AFP
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HÆSTI TINDUR ÞÝSKALANDS
Zugspitze er hæsti tindur Þýskalands, 2.962 metrar yfir sjávarmáli.
Þaðan er óborganlegt útsýni yfir Þýskaland, Austurríki og Ítalíu. Þar
er einnig prýðilegasta skíðasvæði með níu skíðalyftum. Á tindinn má
komast með því að taka lest eða kláf sem liggur frá toppi fjallsins og
að rótum þess, en þar sem Zugspitze liggur að landamærum Austurríkis er lítið mál að taka kláfinn upp Þýskalandsmegin og skella sér
svo í heimsókn í austurríska bæinn Ehrwald hinu megin við fjallið.
Fjallið hentar ekki aðeins skíðamönnum, það er einnig vinsælt hjá
göngumönnum og liggja nokkrar miserfiðar leiðir upp fjallið.
Næsti bær er Garmisch-Partenkirchen þar sem búa um 26 þúsund
manns. Bærinn er sérlega heillandi, öll húsin eru í bærískum stíl og
mörg skreytt fallega máluðum myndum. Fjöldi gistihúsa er í bænum
sem sinna bæði skíðafólki og öðrum ferðamönnum. Mörg önnur
skíðasvæði eru í fjallgarðinum og hefur bærinn hlotið nokkra frægð
fyrir þau. Vetrarólympíuleikarnir voru haldnir þar árið 1936 og á
næsta ári verður þar haldið heimsmeistaramótið í alpagreinum.

ÍSLENSKA SIA.IS SFG 42040 04.2008

Iðandi mannlíf Marienplatz er miðpunktur München.

Einstakur arkitektúr München er himnaríki fyrr áhugamenn um arkitektúr, en þar er meðal
annars að finna ýmsar gamlar kirkjur sem eru fallega innréttaðar.
Aðdráttarafl Gosbrunnar og tjarnir eru víða.

Bjórinn vinsæll Um 100 þúsund manns geta fengið sæti í 14 stórum og 15 minni bjórtjöldum
á októberfest.

Endum
rúntinn
heima!

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Vel er hægt að versla í München
þó taka skuli fram að hún þykir
heldur dýr borg. Þó má finna bæði
ódýrar verslanir á borð við H&M
og dýra merkjavöru á aðalverslunargötunum.
Í borginni er vitaskuld einnig að finna fjölda veitingastaða
og skemmtistaða auk þess sem
München er fræg fyrir listasöfn
sín sem hafa að geyma bæði gömlu
meistarana og nútímalistaverk.

München var stofnuð árið 1158
og því má segja að sagan sé við
hvert fótmál. Byggingar borgarinnar taka mið af ríkjandi leiðtogum
hvers tíma. Því er München himnaríki fyrir áhugamenn um arkitektúr sem geta skoðað byggingar í
ólíkum stílum, allt frá gotneskum
til barrokks, rókókó og Jugend.
Stór hluti borgarinnar eyðilagðist reyndar í síðari heimsstyrjöldinni en Bæjarar ákváðu að byggja
upp gömlu húsin í stað þess að reisa
nýstárlega glerkumbalda.

Fegurð Víða má finna falleg útivistarsvæði.

München á sér líka dökkar hliðar. Hitler útnefndi borgina höfuðborg hreyfingar sinnar og byggði
þar nokkur hús undir skrifstofur
sínar sem enn standa. Þá má vel
ímynda sér hvernig hann hélt hersýningar sínar á breiðum götum
borgarinnar.
Þó borgin hafi mikið aðdráttarafl
gerir staðsetning hennar hana enn
álitlegri. Segja má að hún sé gátt að
mörgum löndum Evrópu enda stutt
að aka til Austurríkis, Ítalíu, Sviss
og jafnvel Tékklands.
- sg

TJALDIÐ er nokkuð sem nú ætti að taka fram ef ekki er
ennþá búið að gera það því tilvalið er að leggja land undir
fót í dag og eyða nóttinni einhvers staðar úti í náttúrunni.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
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Guðrún Norðfjörð ásamt börnum sínum, Kára, eins og hálfs árs, og Hildi, fjögurra ára. Fjölskyldan ætlar í tjaldútilegu um helgina.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stefnan tekin út á land
Guðrún Norðfjörð nýtir oft helgar til að fara í útilegur ásamt fjölskyldunni. Að þessu sinni er stefnan sett
á Snæfellsnesið sem er í miklu uppáhaldi hjá Guðrúnu og þá meðal annars vegna náttúrufegurðar.
„Við ætlum að skella okkur í útilegu, tjalda þarna í miðri náttúrufegurðinni,“ segir Guðrún Norðfjörð, nýráðin framkvæmdastjóri
Listahátíðar í Reykjavík, sem
ætlar í dag að bregða sér á Snæfellsnesið ásamt fjölskyldunni,
eiginmanninum, Jóni Páli Leifssyni, og börnum þeirra tveimur,
Hildi, fjögurra ára, og Kára, eins
og hálfs árs.
Að sögn Guðrúnar er fjölskyldan mikið gefin fyrir útivist, útilegur og gönguferðir og nýta helgar, einkum á sumrin, til að bregða
sér í styttri eða lengri ferðir út
fyrir bæinn. „Við höfum hins
vegar ekki farið neitt það sem
af er árs. Þess vegna var löngu
orðið tímabært að bregða undir
sig betri fætinum og skella sér í
sveitina,“ útskýrir hún brosandi

og bætir við að Snæfellsnes hafi
orðið fyrir valinu vegna náttúrufegurðar.
„Staðurinn er í miklu uppáhaldi hjá okkur þar sem umhverfið þarna er svo fjölbreytt og fallegt, jökullinn, sandurinn, fjaran
og fleira. Þess vegna reynum við
að fara þangað eins oft og við
getum og höfum þá með okkur
gamla góða tjaldið en pöntum
okkur bændagistingu ef spáð er
rigningu. Það er bara svo gott
að skipta svona um umhverfi,“
segir Guðrún en viðurkennir að
hafa ekki fengið áhuga á útivist
og ferðalögum fyrr en hún komst
til vits og ára, eins og hún orðar
það.
Fleiri ferðalög innanlands eru
svo á döfinni hjá fjölskyldunni í
sumar. „Við ætlum í hálendisferð,

Gæsavatnsleiðina, með góðum
hópi fólks sem allt á krakka og
svo í minnst eina fullorðinsferð í
Fjörður fyrir norðan, frá Grenivík og inn í Flayteyjardal, sem er
mjög fallegt svæði með einstöku
útsýni.“
Utan ferðalaga eru menning og
listir eitt helsta áhugamál Guðrúnar, sem hlakkar til að takast á við
nýtt hlutverk, stöðu framkvæmdastjóra Listahátíðar í Reykjavík, í
haust. „Þetta verður veit ég mjög
spennandi og skemmtilegt, enda
hef ég unnið sem verkefnisstjóri
hjá Listahátíð og verið aðstoðarmaður framkvæmdastjóra síðustu
fimm ár. Raunverulega er ég bara
að færa mig til,“ segir Guðrún,
sem ætlar þangað til að njóta sumarsins í faðmi fjölskyldunnar.
roald@frettabladid.is

Sængurfatnaðurinn er oﬁnn úr gæða bómullardamask.
Yﬁr 30 tegundir af sængurfatnaði til brúðargjafa.

Íslensk hönnun á góðu verði.
,ÅN $ESIGN GAMLA SJËNVARPSHÒSIÈ ,AUGAVEGI  3ÅMI   WWWLINDESIGNIS

SÆLUHELGI verður haldin á Suðureyri nú um helgina. Meðal þess sem verður boðið upp á er Mansakeppni,
söngvarakeppni, Skothólsganga, kassabílarallí, krítarkeppni,
kossakeppni, ljósmyndakeppni og barnaball.

Skemmtun
fyrir alla
Vopnaskak stendur nú yfir á
Vopnafirði.
Fjölskyldudagur Vopnaskaks á
Vopnafirði er í dag og ýmislegt
áhugavert í boði. Klukkan 10.30
er kapphlaup og ratleikur og seinni
partinn verður brugðið á leik með
yngri kynslóðinni. Markaður með
músíköntum verður haldinn í
miðbæ Vopnafjarðar og er öll fjölskyldan hvött til að mæta. Klukkan 19.00 verður rammþjóðleg súpustund og í framhaldi af henni er
lopapeysuskemmtun með líflegri
tónlist fram eftir nóttu.
Á morgun verður svo safnadagur
í Burstafellsbænum og guðsþjónusta í garðinum klukkan 14.00.
- eö

Lopapeysuskemmtun verður haldin í
kvöld og stendur fram eftir nóttu.

Þjóðdansafélagið ætlar að sýna dans í miðbænum í dag.

Dansað í miðbænum
Þjóðdansafélag Reykjavíkur
stendur fyrir skemmtilegri
dagskrá um helgina.
Þjóðdansafélag Reykjavíkur stendur nú fyrir þjóðdansa- og þjóðlagamótinu Ísleik 2010 í samráði við norrænu danssamtökin Nordlek. Mótið
hófst í gær og stendur til 16. júlí.
Margt verður að gerast um helgina og í dag verður til dæmis dans-

að í miðbæ Reykjavíkur frá klukkan 13.30 til 16.00 og frá 17.00 til
18.30 verður svo haldin opnunarhátíð í Háskólabíói.
Á morgun hefst dagskráin á norrænni guðsþjónustu í Neskirkju
klukkan 11.00, frá 14.00 til 16.00
verður danssýning í Árbæjarsafni
og frá 17.00 til 18.30 verða þjóðlagatónleikar í Neskirkju.
Enginn aðgangseyrir er á uppákomurnar.
- eö

Leiðsögn um listasafnið
SAFNADAGURINN ER Á MORGUN, SUNNUDAGINN 11. JÚLÍ.

í beinu flugi
Forn borg menningar og lista við Eistrasaltið.
Gamli og nýi tíminn mætast í borg sem ekki á sinn líka.

Í tilefni íslenska safnadagsins býður Listasafn Íslands
leiðsögn fyrir alla fjölskylduna um fastasýningu safnsins,
Áfanga, í fylgd Halldórs Björns Runólfssonar safnstjóra
klukkan 14.00. Fjöldi verka eftir íslenska myndlistarmenn
frá upphafi 20. aldar fram til samtímans er á sýningunni.
Einstakt tækifæri til að fræðast um perlur úr myndlistarsögu þjóðarinnar, tilurð þeirra og samhengi út frá
alþjóðlegu samhengi auk þess sem hægt er að ræða
við safnstjórann og fá svör við spurningum.
Safnbúðin og veitingahúsið Marengs verða opin til
klukkan 17.00.
- eö

Brottför til Riga í Lettlandi: Flug og hótel, rúta, fararstjóri
16.-24. ágúst
64.900 kr. per mann.
Flug með skatti 32.990. kr.

SUMARÚTSALA
ALLT AÐ

50% AFSLÁTTUR
Einn besti golfvöllur
í N-Evrópu
6 dagar í golfi, flug,
hótel, rúta
Verð 98.900 kr.

Dagskráin hefst á Gömlu Borg með ljósmyndasýningunni Göngur og réttir.

Hátíð hollvina
Grímsness á Borg
Í Grímsnesinu verður ýmislegt
um að vera í dag og á morgun.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
Henný Árnadóttir

Þriðjudaga

henny@365.is

sími 512 5427
Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Brú til Borgar, hátíð hollvina
Grímsness, verður haldin nú um
helgina.
Dagskráin í dag er tileinkuð íslenskri menningu og hefst
klukkan 13.00 á Gömlu Borg með
setningu ljósmyndasýningarinnar Göngur og réttir. Þá verða
sungin íslensk þjóðlög, boðið upp
á íslenska glímu, íslenski þjóðbúningurinn kynntur, flutt kvæði

og rímur, sagðar sögur og gömlu
dansarnir dansaðir. Allir sem eiga
þjóðbúning eru hvattir til þess að
klæðast honum í tilefni dagsins.
Klukkan 20.00 verður svo slegið
upp sveitaballi þar sem Hjördís
Geirsdóttir leikur fyrir dansi.
Á morgun verður haldið málþing
um Ólaf Jóhann Sigurðsson sem
hefst klukkan 11.00 á Torfastöðum,
klukkan 12.00 verður boðið upp á
kjötsúpu í Þrastarlundi og klukkan
13.00 hefst sýning á ritverkum og
fleiru í félagsheimilinu Borg. - eö
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Klippir út ævintýraheim
Dansk-norska listakonan Karen Bit Vejle opnar myndlistarsýningu í dag í Norræna húsinu þar sem hún
býður gestum inn í ævintýraheim klippimynda. Gestir geta einnig gripið í skærin með Vejle.
„Með skærin sem pensil“ er heiti
farandsýningar sem verður opnuð
í Norræna húsinu í dag klukkan 16.
Á sýningunni gefur að líta klippilist eftir dansk-norsku listakonuna Karen Bit Vejle en hún er einn
fremsti klippilistamaður Norðurlandanna.
Verk Vejle eru óvanaleg en
hún klippir fíngerð munstur af
nákvæmni út í stakar pappírsarkir. Verkin eru stór en á sýningunni má meðal annars sjá 5 metra
langt verk sem tók Vejle 200 tíma
að klippa. „Ég fullmóta myndina
fyrst í huga mér og ákveð hvað ég
þarf að klippa burt. Það getur tekið
mig tvær vikur áður en myndin er
tilbúin fyrir skærin en ég teikna
myndina ekki upp heldur dreg einungis nokkrar stuðningslínur,“
segir Vejle en hún er sjálfmenntuð
í list sinni.
Vejle heillaðist af klippilistinni
þegar hún sem unglingur sá mann
klippa út fígúrur og munstur í
pappír, í Tívolíinu í Kaupmannahöfn. Hún hefur á 35 ára ferli þróað
sína eigin sérstöku tækni og stíl og
er ein fárra á Norðurlöndum sem
vinna klippiverk af þessu tagi. En
hvaðan fær hún innblásturinn?
„Ég hlusta alltaf á tónlist meðan
ég klippi og fæ innblástur úr henni.
Fyrir þessa sýningu vann ég sérstakt verk innblásið af Íslandi og
hlustaði þá mikið á Björk. Ég hef
einnig lesið mikið um Ísland og veit
að Íslendingar halda arfi sínum og
fornri hefð á lofti. Þeir eru einnig
alltaf fyrstir af Norðurlöndunum
til að tileinka sér það sem er „kúl“
en á myndinni er íslenski hesturinn og hipp-hoppari að dansa ofan

Klippimyndir Vejle eru unnar af nákvæmni en listakonan segist innblásin af tónlist
meðan hún vinnur.
MYND/NORRÆNA HÚSIÐ

Karen Bit Vejle opnar myndlistasýningu í Norræna húsinu í dag en hún hefur þróað
sinn eigin sérstaka stíl í klippimyndalist.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

á honum,“ útskýrir Vejle og segist
jafnframt tengjast íslenska hestinum sérstaklega. „Móðir mín var
fyrst til að flytja inn íslenska hesta
til Danmerkur og ég ólst upp með
16 íslenskum hestum.“
Vejle notar yfirleitt hvítar eða
svartar arkir í verk sín. Hún brýtur pappírinn saman einu sinni til
tvisvar til að klippa út samhverft
munstur en óregluleg mótíf klippir hún í einfalda örkina. Um helgina verður Karen með leiðsögn um

sýninguna og útskýrir verk sín en
á sýningunni er einnig kvikmynd
sem sýnir hvernig Vejle vinnur.
Þegar gengið er gegnum sýninguna hljómar einnig hljóðverk úr
samspili saxófóns og skæra.
„Hér verður líka pappír og skæri
sem gestirnir, bæði ungir og gamlir, geta gripið í og prófað að klippa
út munstur og ég skal leiðbeina
þeim sem vilja,“ segir Vejle sem
flýgur utan aftur á mánudaginn.
heida@frettabladid.is

Vejle fullmótar myndina í huganum áður en hún hefst handa með skærin. Hver
mynd getur tekið hundruð vinnustunda í vinnslu.
MYND/NORRÆNA HÚSIÐ
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Opið frá kl. 11 - 18 í Smáralind
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

ARCTIC CAT 700 4X4 1/2009 ekið
200 km. DIESEL !! Gott í sveitina Verð
1.990.000.-

HYUNDAI STAREX H1 DIESEL 4WD ek.
67þús. 2006 bsk. Frábært eintak. Ásett
3.000þ. Staðgr. 2.590 þ uppl. í síma
660 0288.

SUBARU LEGACY WAGON LUX 4/2007
ekinn 94 þ.km Sjálfskiptur, krókur, leður
, sóllúga Verð 2.990.000.- Skoðar skipti
á dýrari Toy LC 100 eða 120 verð allt að
10.000.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Fallegur Econoline ferðabíll árg. ‚91 til
sölu. Þarfnast lagf. til að fá fullnaðarskoðun. Tilb. óskast stgr. S. 557 5379
& 690 3513

HYUNDAI I30 9/2008 ekinn 32 þ.km
Beinsk. Flott eintak, spoiler felgur og
filmur Verð 2.790.000.- Skoðar skipti á
dýrari Toy LC 100 eða 120 verð allt að
10.000.000.-

Tveir nýskoðaðir í topp standi. Galant
‚03 og Nissan ‚04 á nýjum dekkjum og
gírkassa. www.kassi.is/gottverd s:772
0075

Alfa ‚98. EK. 145þ. Allur ný yfirfarinn. ný
tímareim. Ný sk. Fullur tankur. V. 270þ.
Gjörið svo vel. S. 865 8316

0-250 þús.

Suzuki Grand Vitara V6 Exclusive, 2001,
ek 130þ, sjálfsk, sóllúga, krókur, smur/
þjónbók. Engin skipti. Verð 890þ. S.868
1314

!!! Gjafaverð !!!

Nissan Patrol GR ‚03, 7 manna, ek. 108
þ. 50 þ. á vél. 35“ breyttur. V. 2,9 m.
ekkert áhvílandi. S. 693 4021.

Til sölu Toyota Corolla 1.4 VVTI ‚05. Ek.
82þ. 1398cc. slagr. 4dyra, 4str., bsk,
5gíra, 97hö. V. 1490þ. S. 690 2222

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

Benz A140, árg 2001, ssk. ek 102þús,
bíllinn er nýskoðaður og í góðu standi.
Verð 770þús Uppl. 698 5023.

Til sölu Subaru Impreza ‚99. Ek. 185 þ.
Krókur, cd, BSk, 4x4. Vel með farinn og
góður bíll. V. 450þ. Skipti möguleg á
húsbíl. Uppl. í S. 849 7626 & 691 4669
& 483 4990

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

FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4
2006 ekinn 81 þ.km Leður, krókur ofl.
Er í áb. til 6.2011 Verð 3.450.000.-

Daewoo Nubira Station árg. ‚99 ek.
37 þ. krókur, skoðaður ‚11, V. 390 þ.
S. 588 1122.

Glæsileg Toyota Corolla Station, árg
2003. Ek. 55þ. Ásett verð 1550þús.
Uppl. í s. 824 0041.
Chrysler Town&Country árg ‚03 ek 100þ
míl. Rúmgóður 7 manna bíll. Skipti á 5
manna fólksbíl. Uppl í s:862 4271 eða
á troelss@visir.is V. 1550þ.

Sölumaður óskast í afleysingar í sumar.
Upplýsingar á baering@hofdabilar.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa
oþh. á skrá, skráið frítt hjá okkur, Sendið
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is

Jagúar fornbifreið vél 350chevy og
skipting Chevrolet. V. 900þ. Skipti
möguleg. Uppl. í S. 840 6940

WW Polo árg.2007 Ekinn 31.000 Verð
1.490.000 S. 897 7046.

Til sölu VW LT-35 m/kassa & lyftu,
árg.2005, ek.60000, verð 3,5mkr. Uppl.
í s:866 0471.
HARLEY DAVIDSON SOFTAIL FLSTF FAT
BOY 4/2005 14 þ.mílur Töskur, sisse
bar, Screaming eagle púst, í toppstandi
Verð 1.990.000.-

BMW 525i E34. árg. 92, ek 188 þús.
Verð 500.000 3 eigendur. S.863
7120/863 7140.

VW Bjalla ‚06. Ek. 20þ. km. Ásett v.
3,350. Tilb. 2,780þ. Möguleiki á ódýrari
skiptum. Blæjubíll, m/ öllu. S. 896
3667 & 896 6621

Skoda Octavia ‚07 Diesel, 140HP, stærri
vélin. Ek. 41þ. Reyklaus. Rúmgóður og
sparneytinn. S. 899 4690
M.BENZ 230 CE 1983 Fornbíll í MJÖG
góðu ástandi, er á staðnum Verð
1.090.000.-

Shadow Cruiser camper hús árg ‚04.
12ft með öllu. V. 1950 þ. Uppl. í S.840
6940

Renault Megane Scenic, árg ‚99, ekinn
175þús, ný skoðaður, mjög góður í
akstri en ekki sá fallegasti, bíll sem á
helling eftir, Tilboðsverð aðeins 190þús,
uppl í síma 659-9696

Toyota Corolla árgerð 1999, rauður. Vel
með farinn, nýskoðaður og vetrargangur á felgum fylgir. Verð 600 þúsund. s.
867 4068

Hobby 560 Exclusive árg 2006 Einn
eigandi - Tjónlaust - Reyklaust- Markísa
- Hliðar á markísu Sólarsella - Ískápur
- Eldavél - Örbylgjuofn ofl. Uppl í síma
895-9089 / 893-6404

!! sportlegur á góðu
verði!!

Toyota Land Cruiser 100 VX árg.01‘ ek.
213þ. 33‘‘ einn með öllu. v. 2.750 þ.
uppl: 8964171

Hyundai Coupe 1.6, árg ‚99, ekinn
aðeins 133þús km, ný skoðaður, beinskiptur, leður, topplúga, cd, Tilboðsverð
290þús, uppl í s:659-9696

SUBARU IMPREZA 01 Ljósgrár,sjálfsk.
ek.134þús. nýtt púst ,nýjir diskar að
aftan verð 680 þús. 848-4411

1-2 milljónir

250-499 þús.

Tilboð óskast

Tilboð óskast. Mustang gt 2000 ek
115 þ. leður 17“ felgur skemmdur eftir
umferðar óhapp. uppl. í s. 698 5055

M.BENZ C 180 8/2000 ekinn 148
þ.km sjálfsk. Flottur bíll, TILBOÐSVERÐ
790.000.-

Opel Astra árg. ‚98 SSK nýtt púst og rafgeymir, tímareim og vetrard., skoðaður
‚11. Ek. 160 þ. V. 270 þ. S. 869 6361.

TOYOTA LAND CRUISER 90 38“
8 MANNA 6/1998 ekinn 226 þ.km
Mjög flott eintak, er á staðnum Verð
2.350.000.-

Ford 250 2003 og Bronco pallhýsi
2005. Í pallhýsinu er heitt og kalt vatn,
sólarsella, fortjald frá Útilegumanninum,
klótett, sturta úti og inni, ísskápur
m/frysti, Truma miðstöð. uppl.síma.
8972171.

Skoda Octavia Station 4x4 03/2005,
bsk. ekinn 120 þús. Ásett 1450þ.
Staðgr. 1190 þ uppl. í síma 660 0288

TILBOÐ TILBOÐ!!!

NISSAN PRIMERA ELEGANCE 2.0 ssk/
steptronic árg 2000 ek.140 þús,geislaspilari og græjur,spoiler álfelgur,kastarar,fjarstyrðar samlæsingar ofl.svartur á
litinn,ný skoðaður 2011 ásett verð 690
þús TILBOÐ 499 ÞÚS! S.841 8955
Jeep Cheeroky 96.Góður bíll.Þarfnast
smá viðhalds. S.865 3312

Til sölu Dodge RAM húsbíll. 4x4, 318 og
gjaldalaus. V. 950þ. Uppl. í S.840 6940
PEUGEOT 206 XR PRÉSENCE 5/2005
ekinn 104 þ.km Ný tímareim, sumar og
vetrardekk, Gott eintak Verð 990.000.-

til sölu mitsubishi carisma árg. 1999
ekinn aðeins 135þús 100% smurbok
og skoðaður. eyðir nánast engu. upp.
í síma 8202494 eða foringinn@simnet.is.

Citroen C4 DISEL árg. 05 ek. 126 þús.
Ath. skipti á ód. glæsilegur bíll. V. 1.860
þús. S. 896 2303.

2 milljónir +

500-999 þús.

Toyota Hilux ek. 47þús. 5/2007 Sjálfsk.
Ásett 4.000þ. Staðgr. 3.600 þ uppl. í
síma 660 0288.

DETHLEFFS BEDUIN EMOTION 595 S
Fullbúið hús hlaðið aukabúnaði , er á
staðnum til sýnis Verð 4,990,000,-

HONDA SHADOW 750 2003 ekinn 23
þ.mílur Vindhlíf, annað stýri, pústkerfi,
crash bar, töskur, ofl. Verð 690.000.-

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Ódýr BENZ

Skoda Octavia DIESEL 4WD ek. 61þús.
5/2007 bsk. Ásett 2.850þ. Staðgr. 2.590
þ uppl. í síma 660 0288.

Til sölu BENZ 300E formatic árg. ‚91.
M/ öllum lúxus, svosem leður, rafm. í
sætum og rúðum, cruise control og allt
hitt. V. 390þ. Uppl. í S. 650 5073

Toyota Yaris 1999, 5 dyra ekinn 88
þús. Dekur eintak V. 550þ uppl. í síma
660 0288

Cadillac Escalade ESV Platinum AWD
‚05. Einn með gjörsamlega öllu td. 2
DVD skjáir, hiti og kuldi í sætum og
glasastandi. Yfirtaka á láni 3,4 m. Uppl.
í s. 896 1974.

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

Óskar eftir hársnyrtisveinum og meisturum
í stólaleigu í Kringlunni.
Frábær staðsetning, fjölbreyttur vinnutími.
eitt verð, allt innifalið.
Nánari upplýsingar veitir Nonni í s:568-9979 eða
nonniquest@krista.is

Forritari óskast
Verksvið
Þarfagreiningar og kerfishönnun
Þróun og smíði gagnagrunnskerfa
Veflausnir og aðrar hugbúnaðarlausnir
Við leitum að einstaklingi með háskólapróf í tölvunarfræði / kerfisfræði eða verulega starfs-reynslu, góða
þekkingu á gagnagrunnum, ss. Oracle og SQL Server og
reynslu af .Net þróunar- umhverfi (C#, ASP.NET, XML)
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á olafur@midi.is.
Umsóknarfrestur er til 3. ágúst.

www.midi.is

Capacent Ráðningar

VERKEFNASTJÓRI
Í FRAMKVÆMDADEILD

Landsnet annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu
flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins
og tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku.
Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum
samanburði. Landsnet er starfsmanna- og fjölskylduvænt
fyrirtæki í örum vexti. Hjá Landsneti starfa um 100 manns.

Landsnet óskar eftir að ráða verkefnastjóra í framkvæmdadeild. Verkefnastjóri hefur umsjón með áætlanagerð, undirbúningi og hönnun, ásamt því að annast
verkefnastjórn á framkvæmdum vegna nýrra flutningsvirkja og endurnýjun eða endurbótum á eldri flutningsvirkjum.
Framkvæmdadeild sér um verkefnastjórnun á framkvæmdum á vegum Landsnets. Deildin sér um verkhönnun, mat á umhverfisáhrifum, útboðsgagnagerð og byggingu flutningsvirkja.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastjórn við hönnun og undirbúning háspennulína og tengivirkja
• Verkefnastjórn við byggingu háspennulína og tengivirkja
• Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna, framvinduskýrslur og skilamat
• Sérfræðingur í burðarþolshönnun háspennulína
• Undirbúningur og gerð framkvæmdaáætlana, kostnaðar- og greiðsluáætlana
og eftirlit með framkvæmd slíkra áætlana
• Samskipti við hlutaðeigandi aðila innan sem utan fyrirtækisins
• Útboðsgerð og undirbúningur verksamninga, eftirlit með framkvæmd
og uppgjör samninga

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í byggingaverkfræði
• Sérfræðiþekking í hönnun háspennulína
• Minnst 5 ára starfsreynsla við verkefnastjórnun
• Geta til markmiðssetninga og metnaður til að ná árangri
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsmönnum og umhverfi
• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
• Geta til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til
og með 25. júlí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

10. júlí 2010 LAUGARDAGUR

Störf
í boði

Alterna leitar eftir kraftmiklu og framtakssömu
fólki til þess að slást í lið með sístækkandi
starfsmannahópi Alterna.
Þjónustufulltrúi
(Almenn þjónusta)

Hársnyrtir óskast!
Stólaleiga eða verktakavinna.
Upplýsingar veitir Særún Haukdal
hársnyrtimeistari.
Sparta • Laugarásvegi 1 • s. 553 1755 / 896 3963

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Á HEILDSÖLUSVIÐI
66°NORÐUR
Sjóklæðagerðin hf. – 66°Norður leitar að
öflugum og drífandi einstaklingi til að sjá um móttöku og
þjónustu við viðskiptavini á heildsölusviði fyrirtækisins.
HELSTU VERKEFNI
r4BNTLJQUJWJ£WJ£TLJQUBWJOJ/0363
r"GHSFJ£TMBUJMWJ£TLJQUBWJOB
r.ÓUUBLBQBOUBOB
r%BHMFHUTKÓ£TVQQHKÕS
HÆFNISKRÖFUR
r3ÎLKÓOVTUVMVOE
r4LJQVMBH£VSÎTUBSà
r)GOJÎNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
r(FUBVOOJ£TKÃMGTUUUPHTÝOUGSVNLW£JÎTUBSà
r,VOOÃUUBÃ.JDSPTPGU%ZOBNJDT"9LPTUVSFOFLLJOBV£TZO
r3FZOTMBBGBGHSFJ£TMVTUÕSGVNLPTUVS
r5ÕMVHMÕHHVS
r(PUUWBMEÃÎTMFOTLV

Hér er allra veðra von.
En samt vonar maður.

6NTÓLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF£KÙMÎ
6NTÓLOTFOEJTUÃstarf@66north.is
'BSJ£WFS£VSNF£BMMBSVNTÓLOJSTFNUSÙOB£BSNÃM

www.66north.is

Starﬁð felur í sér almenna sölu og þjónustu í þjónustuveri og verslun.

Þjónustufulltrúi
(Reikningar)

Menntasvið

Starﬁð felur í sér að aðstoða og veita upplýsingar til viðskiptavina
vegna reikninga. Grunnþekking í bókhaldi er skilyrði.
Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með að leiðbeina og aðstoða viðskiptavini; hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfni. Góð tölvuþekking
er skilyrði og starfsreynsla á fjarskiptamarkaði er kostur.

Tæknimaður á farsímasviði
(Core Engineer)
Starﬁð felur í sér kerﬁsrekstur og vandamálagreiningu á símstöðvarhluta. Símstöðvarhlutinn samanstendur af búnaði frá Huawei.
Grunnþekking á helstu samskiptastöðlum GSM og IP eru skilyrði.

Tæknimaður á sviði
virðisaukandi þjónusta (VAS)
Starﬁð felur í sér kerﬁsrekstur og vandamálagreiningu í virðisaukandi
þjónustukerfum Alterna. Þar ber helst að nefna SMS og MMS kerﬁ.
Grunnþekking á helstu samskiptastöðlum GSM og IP er skilyrði.

Tæknimaður á sviði netreksturs
(Network Engineer)
Starﬁð felur í sér kerﬁsrekstur og vandamálagreiningu á IP netbúnaði.
IP netið samanstendur af búnaði frá Huawei og Cisco. Æskilegt er að
viðkomandi haﬁ a.m.k. lokið CCNA gráðu.
2-3 ára reynsla á þessum sviðum eða sambærilegum er æskileg.
Háskólapróf í tækni- eða verkfræði er kostur. Enskukunnátta
er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta tekið bakvaktir til móts
við aðra starfsmenn tæknideildar.
Umsóknir skal senda ásamt ferilskrá á atvinna@alterna.is
Umsóknarfrestur er til 19. júlí 2010

Aðstoðarskólastjóri
Laugarnesskóla
Laus er staða aðstoðarskólastjóra Laugarnesskóla.
Laugarnesskóli er grunnskóli með um 416 nemendur
í 1.–6. bekk. Einkunnarorð skólans lífsgleði, nám,
samvinna og kærleikur eru kjarni skólastefnu
Laugarnesskóla.
Sérstaða Laugarnesskólans er:
• hlýlegt og aðlaðandi umhverﬁ
• gott samstarf við foreldra og grenndarsamfélag
• fjölbreyttir kennsluhættir og skapandi skólastarf
• alúð lögð við menningararf skólans
• umhverﬁsvitund
• námsmat sem endurspeglar fjölbreytileika nemenda
og styrkir þá í sjálfstæðum vinnubrögðum
• jákvæð agastjórnun
• vel menntað starfsfólk
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Stjórnunarreynsla í skólastarﬁ
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða kennslu
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarﬁ
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Stjórnunarhæﬁleikar
Mikilvægt er að umsækjendur haﬁ skipulagshæﬁleika,
samstarfsvilja, jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.
Forsenda er að umsækjendur haﬁ áhuga á að vinna með
börnum og fjölbreyttum hópi starfsmanna auk þess sem
frumkvæði og metnaður er nauðsynlegur.
Staðan er laus frá og með 1. september 2010 og
umsóknarfrestur er til 23. júlí. Umsóknum fylgi yﬁrlit
um nám og störf auk annarra gagna sem málið varðar.
Upplýsingar gefa Sigríður Heiða Bragadóttir, skólastjóri
Laugarnesskóla; sigridur@laugarnesskoli.is / sími 664 8300
og Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri Menntasviðs
Reykjavíkurborgar; valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
/ sími 411 1111.

Borgartúni 28 + Sími 415 3000 + www.alterna.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur
eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Þar er einnig að
ﬁnna ítarlegri upplýsingar um starﬁð.
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Spennandi tækifæri
Þjónustufulltrúi í þjónustuveri

Sölumaður í verslun

Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf um þjónustu
og vörur Vodafone, auk þess að fylgja málum viðskiptavina
eftir til enda. Í síma 1414 svara vel þjálfaðir starfsmenn
þjónustuvers sem staðsett er í Skútuvogi í Reykjavík.

Starfið felst í því að veita upplýsingar og ráðgjöf til
einstaklinga og fyrirtækja um þjónustu og vörur
Vodafone. Verslanir Vodafone á höfuðborgarsvæðinu eru í Kringlunni, Smáralind og í Skútuvogi.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustustörfum
• Rík þjónustulund
• Skipulagshæfileikar og áræðni

Hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustu- og sölustörfum
• Ánægja af sölumennsku
• Snyrtimennska og fáguð framkoma

Um skemmtileg störf er að ræða sem henta vel þeim sem hafa áhuga á tækni og nýjungum og vilja veita framúrskarandi
þjónustu. Í báðum störfum er góð ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er
æskileg. Leitað er að kraftmiklu fólki sem hefur metnað og frumkvæði.
Fyrirspurnir má senda á starf@vodafone.is en umsóknir þurfa að berast um vef Vodafone fyrir 20. júlí næstkomandi.
Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Starfsmaður á verkstæði
Óskum eftir að ráða bifreiðasmið, bifvélavirkja eða
mann vanan viðgerðum og smíði stórra bifreiða.
Umsóknafrestur er til 19. júlí, umsóknum skal skila
á tölvupósti, runar@allrahanda.is.
Iceland Excursions Allrahanda er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofa í örum vexti. Fyrirtækið
kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu
við ferðamenn á Íslandi.
Nánari upplýsingar gefur Rúnar
sími: 540-1303 / 660-1303
netfang: runar@allrahanda.is
www.allrahanda.is

Tónlistarskólakennarar
á Vopnaﬁrði
Tónlistarskólakennarar óskast til starfa við
Tónlistarskóla Vopnafjarðar. Um er að ræða starf
skólastjóra og kennara skólans. Viðkomandi
þurfa að geta haﬁð störf við upphaf næsta
skólaárs.
Um er að ræða mjög spennandi störf í áhugaverðu og barnvænu umhverﬁ, þar sem rík hefð
er fyrir margvíslegu menningarlíﬁ.
Jafnframt því að störﬁn feli í sér almenna
tónlistarskólakennslu í skólanum er einnig
hugsunin að starﬁnu fylgi starf organista
í Hofsprestakalli.

Vélfræðingur
Laust er til umsóknar starf vélfræðings hjá Jarðborunum hf. Í boði eru
samkeppnishæf laun og fjölbreytt verkefni á vinnustað þar sem
metnaður ríkir til góðra verka.
Meðal helstu verkefna:

Menntun og hæfniskröfur:

• Daglegur rekstur hátæknibora

• Full vélfræðingsréttindi

• Viðhald tækjabúnaðar

• Góð enskukunnátta

• Skráning í STAR viðhaldskerfi

• Jákvætt viðmót og samskiptahæfni
• Sveigjanleiki, reglusemi og áreiðanleiki

Laun eru skv. kjarasamningum F.Í.H.

Nánari upplýsingar veitir:
Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is.

Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður,
Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri í síma
473-1300/896-1299.
Netfang: steini@vonafjardarhreppur.is
Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, Hamrahlíð 15, 690 Vopnafjörður,
eigi síðar en mánudaginn 26. júlí nk.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí næstkomandi.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæfir sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur flota af nýjum hátækniborum.
Jarðboranir hf. á dótturfélög í Þýskalandi, á Azoreyjum og í Bretlandi.

Sveitarstjórinn Vopnaﬁrði
Jarðboranir hf.

Hlíðasmára 1, 201 Kópavogur

Sími: +354 585 5200

www.jardboranir.is

Innri endurskoðandi

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is

Laus er til umsóknar staða innri endurskoðanda Byrs hf.

Umsóknarfrestur er til 20. júlí

Meðal helstu verkefna:
• Úttektir og mat á innra starfi og virkni innra eftirlits
• Úttektir á starfsemi einstakra eininga og
fyrirtækisins í heild
• Skýrslugerð til stjórnar um einstaka þætti í
starfsemi fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á
sviði innri endurskoðunar æskileg
• Reynsla af störfum innan fjármálafyrirtækja mjög æskileg
• Góðir greiningarhæfileikar
• Frumkvæði og fagmennska í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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AÐSTOÐ Á TANNLÆKNASTOFU

Ný og ein glæsilegasta hársnyrtistofa
landsins hefur opnað á Laugavegi 94.

Aðstoð óskast á tannlæknastofu í Reykjavík. Um er að ræða
70% starf og þarf viðkomandi að getað haﬁð störf í byrjun
september.Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is
merktar “Tanntæknir/Aðstoð 1007”

Óskum eftir fagfólki í stólaleigu. Frábært umhverﬁ.
Áhugasamir sendi umsókn á atvinna@harvorur.is.
Frekari upplýsingar í síma 866-3381
Hárvörur ehf.

Matreiðslumaður/kona óskast.
Þríund hf. vill bæta við metnaðarfullum matsveini.
Þríund hf. rekur tvö veitingahús á besta stað í Reykjavík.
Ef að þú uppfyllir eftirfarandi skilyrði þá gætir þú verið
rétti maðurinn.
• Hugmyndaríkur og skapandi.
• Góður stjórnandi sem á auðvelt með að vinna með fólki.
• Reglusamur, stundvís og skipulagður.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Fullum trúnaði heitið.
Áhugasamir sendið umsókn á netfang:
thriund@simnet.is eða í síma 863-8900.

BARNAVERNDARSTOFA

Fósturforeldrar óskast
Barnaverndarstofa óskar eftir fósturforeldrum fyrir
11 ára gamalt barn sem á við hegðunarvanda að
glíma sem tengist einhverfu.
Sérstaklega er óskað eftir fólki sem hefur menntun
og/eða reynslu af því að vinna með börn með
slíkan vanda t.d. þroskaþjálfa. Um er að ræða s.k.
styrkt fóstur og er því gert ráð fyrir að verkefnið feli
í sér 100 % starf. Leitað er að fólki sem hefur áhuga
á velferð barna, getur sýnt hlýju, er lipurt í samvinnu og er tilbúið til að vinna með öðru fagfólki.
Áætlað er að fóstur hefjist sem allra fyrst eða eftir
samkomulagi. Vinsamlegast sækið um fyrir 25. júlí,
2010.

felur

vinnu

:

fyrir
kennslu og
um

vef

menntunar- og
: www.isor.is

Vakin er athygli
leggur
auka hlutfall kvenna og yngra
berast
gudny@isor.is, eigi

um menntun og starfsferil
en 3.

2010.

Nánari upplýsingar veitir Barnaverndarstofa
í síma 530 2600.

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir
laust til umsóknar embætti
forstjóra Landspítala
Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús. Á spítalanum er veitt sérhæfð sjúkrahúsþjónusta, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir
alla landsmenn og almenn sjúkrahúsþjónusta fyrir
íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins.
Nánar er kveðið á um hlutverk hans í lögum nr.
40/2007, um heilbrigðisþjónustu. Á Landspítala
starfa á fimmta þúsund starfsmenn og er spítalinn
stærsti vinnustaður á Íslandi.
Forstjóri ber ábyrgð á að Landspítali starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf
sem heilbrigðisráðherra setur. Forstjóri ber ábyrgð
á þeirri þjónustu sem spítalinn veitir og á því að
rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi við
fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan
hátt. Forstjóri ræður aðra starfsmenn spítalans.
Forstjóri skal hafa háskólamenntun sem nýtist
honum í starfi og búa yfir reynslu af rekstri og
stjórnun. Gerð er krafa um mikla samskipta- og
leiðtogahæfileika.
Hæfni umsækjenda verður metin af þriggja manna
nefnd sem skipuð er af heilbrigðisráðherra skv.
2. mgr. 9. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu. Skipað er í stöðuna til fimm ára í senn
frá 1. október 2010. Konur, jafnt sem karlar, eru
hvattar til að sækja um embættið. Launakjör eru
samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

TALSMENN ÓSKAST

Upplýsingar um starfið veita Berglind Ásgeirsdóttir, ráðuneytisstjóri (berglind.asgeirsdottir@
hbr.stjr.is) og Sigurjón Ingi Haraldsson,
skrifstofustjóri (sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.
is). Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla
3, 150 Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar
en 30. júlí 2010.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um skipun í embættið liggur fyrir.

Tal leitar að þjónustufulltrúum til starfa í þjónustuver og verslun.
Þjónustufulltrúar Tals eru samheldinn hópur sem
sinnir viðskiptavinum af alúð í samræmi við
þjónustu- og gæðastefnu Tals. Starfið felur í sér
símsvörun, sölu og tæknilega aðstoð.

Æskilegt er að umsækjendur búi að almennri
tölvufærni og séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun. Reynsla af störfum í fjarskiptum er
kostur. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.

Auglýsingasími

Talsmenn eru þjónustulundaðir og jákvæðir. Þeir sýna
frumkvæði og metnað og hugsa í lausnum. Þeir hafa
áhuga á tækni og nýjungum; eru snyrtilegir og stundvísir.

Sendu umsókn þína um starf þjónustufulltrúa á atvinna@tal.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí og allar umsóknir verða
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Allt sem þú þarft…

Söluhæstir árið 2009

Framúrskarandi árangur á ögrandi tímum.

Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Sérhæfum okkur í sérbýlum
Við bjóðum 10 næstu viðskiptavinum sem skrá sérbýli í sölu hjá okkur,
út að borða fyrir 2 á Gandhi, nýjan glæsilegan indverskan veitingastað
við Pósthússtræti 17.

Ástþór Reynir

Gunnar Sverrir

899 6753

862 2001
Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0

Álfkonuhvarf 13

101 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað
Senter

203 Kópavogur
Nýlegt og vandað parhús

Hofgarðar 26
107 Reykjavík
Fallegt einbýli á vinsælum stað

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

Stærð: 326,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 0

Opið
Hús

Verð: 56.900.000

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

Verð: 99.000.000

Gunnar Sverrir
RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt, fullbúið og vel staðsett 207,9 fm parhús á góðum stað í Kópavogi við
Sölufulltrúi
Elliðavatn. Stór og fallegur garður með harðviðarpalli og heitum potti. Skjólgirðing úr harðvið er umhverfis
8622001
lóðina. Forstofa með flísum, skáp og hita í gólfi. Úr forstofu er innangengt í 30fm bílskúr með 8fm geymslu.
gunnar@remax.is
Snyrting með upphengdu salerni, stóru baðkari/setlaug, flísum og hita í gólfi. Sjónvarpshol með útgengi í
garð. Tvö svefnherbergi eru á neðri hæð hússins. Stiga með fallegu handriði úr burstuðu stáli og gleri. Efri
hæðin er björt með góðri lofthæð. Tvö svefnherbergi eru á hæðinni ásamt snyrtingu með sturtu. Vandaðar
ráð fyrir útgangi af baðherbergi á svalir. Geymsluris er yfir hæðinni.
innréttingar eru í herbergjum, snyrtingu og eldhúsi. Stofa og borðstofa eru ásamt eldhús opið rými með
halogen lýsingu í lofti og útgengi út á flísalagðar svalir sitt hvoru megin við húsið. Eldhúsið er með stóri eyju,
gaseldavél, tækjum úr burstuðu stáli. Garðurinn er stór og afgirtur með áhaldaskúr, stórri grasflöt og heitum
potti á harðviðarpalli. Húsið stendur á tæplega 800fm lóð. Örstutt í leikskóla, skóla, íþróttaaðstöðu og
verslanir. Hús sem henntar einstaklega vel fyrir barnafjölskyldu.

Laugavegur 27
101 Reykjavík
Flott eign í miðbænum

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

200 Kópavogur

Stærð: 77 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 17.350.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt 326,3 fm einbýlishús við Hofgarða á Seltjarnarnesi. Húsið er vel
staðsett en þad stendur innst i botnlanga á 868 fm eignarlóð. Hiti i innkeyrslu. Arkitekt er Magnús Skúlason.
Innanhús-akitekt er Árni Þórolfsson. Garðurinn er teiknaður af Stanislas Bohic. Á aðalhæð hússins eru stofur,
eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, tvö baðherbergi, snyrting og forstofa. Á jarðhæð er 65 fm 2ja herbergja
íbúð með sér inngangi sem búið er að sameina efri ibudinni. Lýsing: Komid er inn i flísalagða forstofu. Inn af
forstofu er flisalögð snyrting, nýlega endurnýjud. Stofurnar eru þrjár parket á gólfum með útgengi út í garð.
Arinn er i stofum. Í garðinum er timburverönd sem snýr til sudurs. Í elhúsinu er sérsmíðuð viðarinnrétting og
parket á gólfi. Inn af eldhúsinu er þvottahús. Herbergin eru fjögur með parketi á gólfi. Inn af hjónaherbergi er
nýlega uppgert baðherbergi flísalagt med sturtu. Mikil lofthæd er i húsinu. Parketið á gólfum er gegnheill
hlynur. Á jardhæd hússins er snyrtileg 2ja herbergja ibúð með sérinngangi (í dag opið á milli), en einnig er
innangengt i fullbúinn bílskur með vinnuaðstoðu.

Klapparstígur 35
Senter

101 Reykjavík
Rúmgóð og falleg íbúð í 101 RVK

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 101 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 0

Senter

Opið
Hús

Verð: 19.900.000

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

Gunnar Sverrir

hellulögð
stétt. MEÐ
RE/MAX SENTER KYNNIR: MIKIÐ ENDURNÝJAÐA OG FALLEGA IBÚÐ Á GÓÐUM
STAÐ
Sölufulltrúi
AUKAHERBERGI TIL ÚTLEIGU.
8622001
íbúðin skiptist í, stofu, eldhús, svefnherbergi og þvottahús/geymslu. Björt stofa með mikilli lofthæð og
gunnar@remax.is
skrautlistum í lofti, eikarparket á gólfi. Eldhúsið er með fallegri hvítri innréttingu með flísum á milli skápa,
með
góðum
fataskápum.
Parkett á gólfum.
keramik helluborði og ofn. Svefnherbergið er með góðum skáp. Baðherbergið er með
flísum
á gólfi
og
veggjum,nýlegur sturtuklefa. Íbúðinn hefur verið endurnýjuð að mestu leiti á undanförnum árum. Mjög
sjarmerandi eign í miðbæ Reykjavíkur þar sem stutt er í flest alla þjónustu og menningu. í síma 8996753 eða á arg@remax.is
Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir í síma 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í
síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

REMAX SENTER KYNNIR: Glæsileg 101 fm 3ja herbergja íbúð auk stæði í bílageymslu í góðu litlu fjölbyli
með lyftu.
Íbúðin snýr inn í port sem gerir það að verkum að ekki heyrist frá götu. Íbúðin er inn af sameiginlegum
stigagangi sem er með steinteppi. Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Þaðan er gengið beint inn í
eldhús sem er með flísum á gólfi, granít á borði, vandaðri innréttingu úr kirsuberjavið. Flísar eru á milli skápa
og gert er ráð fyrir tvöföldum ísskáp. Tæki í eldhúsi eru frá Smeg. Eyja sem er notuð sem barborð skilur að
eldhús og rúmgóða parketlagða stofu. Þar er gert ráð fyrir stofu og borðstofu. Út frá stofu er gengið út á
rúmgóðar flísalagðar suðursvalir. Frá forstofu er gengið inn parketlagða svefnherbegisálmu. Þar er
hjónaherbergi með miklu skápaplássi og gluggum í gólfhæð, parket á gólfi. Barnaherbergi er við hlið
svefnherbegis, þar er skápur og parket á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með sturtu og baði. Gott
skápapláss er inni á baði og þar er gert ráð fyrir þvottavél. Allar upplýsingar gefa Gunnar Sverrir 862-2001

Verð: 34.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Hnoðravellir

SELD
Brekkutún

SELD

Frostafold

Kirkjusandur

SELD

SELD

Hamravík

Langalína

SELD

Hverafold 114
112 Reykjavík
Fallegt einbýlishús í grónu hverfi

Laugavegur

Mururimi

SELD

Stærð: 265 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 54.850.000

SELD
SELD

Naustabryggja

SELD

109 Reykjavík
Mikið endurnýjað einbýlishús

Þinghólsbraut 22
200 Kópavogur
Einbýlishús í vesturbæ Kópavogs

SELD

Stærð: 331,2 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 58.000.000

Senter

Opið
Hús

Verð: 59.600.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallegt og vel skipulagt sjö herbergja 265 fm, einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt björtu rísi og innbyggðum bílskúr. Húsið sjálft er 237 fm og bílskúrinn er 28 fm. Húsið er afar vel
skipulagt, öll rýmin eru mjög rúmgóð. Tvö baðherbergi eru í húsinu og fimm svefnherbergi þar af er eitt þeirra
með sér inngangi. Gólfefni eru parket og flísar. Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi og fataskáp. Inn af
forstofu er gestasnyrting. Gengið er inn hol sem er nýtt sem sjónvarpsstofa, útgengt er í garð úr holi. Stofan er
björt og rúmgóð. Eldhús er fremur stórt með borðkrók. Háfur er yfir eldavél og tengi er fyrir uppþvottavél.
Mjög gott skápapláss er í innréttingunni, flísar eru á milli skápa. Á svefnherbergisgangi eru þrjú barnaherbergi
og hjónaherbergi einnig baðherbergi með baðkar og sturtu, gengið er niður stiga úr holi og inn í svefnherbergi
sem er með anddyri og sér inngangi. Bílskúr er innbyggður alls 28 fm. Lóðin er í góðri rækt með stórum palli
sem snýr til suðurs og er mjög skjólsælt í garðinum.
Húsið er í gróinni götu í Grafarvogi á móti suðri. Stutt er í alla helstu þjónustu og skóli í göngufæri.

Selvogsgrunn

SELD

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 20.00 - 20.30

SELD

Ystasel

Lækjarsel 6
Senter

Laugavegur

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Verð: 69.600.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilegt einbýlishús mikið endurnýjað innan sem utan á vandaðan hátt. Húsið er
teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt og er einstaklega vel skipulagt og hannað. Húsið, sem er á tveimur
hæðum og er um 330 fm með bílskúr, staðsett á vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfi. Stutt er í skóla,
leikskóla og aðra þjónustu. Húsið er mjög fjölskylduvænt sem m.a. er með 5-6 svefnherbergjum, 3
baðherbergum, góðri borðstofu og stofu með arni og stóru eldhúsi. Einnig er gott rými á 1. hæð sem er með
sér inngangi og möguleiki á sér íbúð eða aðstöðu fyrir rekstur. Húsið hefur verið endurnýjað að innan
undanfarin 3 ár. Komið er inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Úr holi er gengið inn í bílskúr sem búið er
að breyta að hluta til í stórt herbergi og baðherbergi. Einnig er gengið inn í gott rými sem er herbergi og stórt
fjölskyldurými með sérinngangi. Úr holi er gengið upp glæsilegan stiga á efri hæð með fallegu handriði. Efri
hæðin er opin og rúmgóð með stórum stofum. Fallegur arinn er í stofu, opið er inn í eldhús úr borðstofu. Allar
uppl. Gunnar S. síma 862-2001 eða gunnar@remax.is og Ástþór R. á arg@remax.is

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 220,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 39.470.000

Opið hús á mánudag kl 18.30 - 19.00

Gunnarsbraut 46
Senter

105 Reykjavík
Gistiheimili miðsvæðis í reykjavík

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 399 fm
Fjöldi herbergja: 17
Byggingarár: 1944
Brunabótamat: 62.090.000

Senter

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl.18.30 - 19.00

RE/MAX SENTER KYNNIR: GOTT EINBÝLISHÚS ÁSAMT BÍLSKÚR SAMTALS 220,8 FM Í GRÓNU
HVERFI VIÐ ÞINGHÓLSBRAUT Í KÓPAVOGI.
Efri hæðin er á tveimur pöllum og skiptist í anddyri, hol, baðherbergi með baðkari og innréttingu, eldhús með
nýlegri innréttingu, bjartri stofu með útsýni og parket á gólfi, rúmgott sjónvarpshol, tvö svefnherbergi, og
skrifstofu. Hæðin er björt og útsýnið er fallegt.
Steyptur stigi er á milli hæða. Af stigapalli er einnig inngangur.
Á neðri hæð: þvottahús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Eignin hefur verið nokkuð endurnýjuð á síðustu
árum. Góð aðkoma er að húsinu. Garðurinn er stór. Steyptur stoðveggur á lóðarmörkum við bílskúr.
Stutt er í flest alla þjónustu, sundlaug,skóla og leikskóla.
Lóðin er alls 957 fm og býður upp á mikla möguleika.
Allar upplýsingar gefur Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is og Gunnar Sverrir í síma

Verð: 49.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stórt og mikið hús sem bíður upp á mikla möguleika

RE/MAX SENTER KYNNIR: Hús með mikla möguleika.Um er að ræða 399 fm hús sem hefur verið töluvert
endurnýjað svo sem gluggar, er í dag innréttað sem vistheimili. Í eigninni felast margir möguleikar vegna
góðrar staðsetingar miðsvæðis í borginni og skipulags, svo sem til rekstrar gistiheimilis eða uppskiptingu
eignar í íbúðarhúsnæði, eigninni má skipta upp í þrjár sérhæðir á sér fastanúmeri. Í húsinu eru alls 17
herbergi. Hljóðeinangrandi gler er í húsinu á hlið sem snýr út að Miklubraut.Möguleikar eru á að stækka húsið
enn frekar með viðbyggingu einnar hæðar ofan á húsið.
Rishæð: 2 herbergi, lítið baðherbergi og setustofa sem er að hluta til undir súð. Efri hæð: 4 herbergi, tvö
baðherbergi annað sturtu og setustofa. Neðri hæð: 6 herbergi, eldhús og matsalur/setustofa auk
baðherbergis. Kjallari: 6 herbergi, þvottahús með geymslu inn af. Bílskúr: 45 fm hefur verið nýttur sem
íbúðarrými.Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór
Reynir á arg@remax.is

Verð: 69.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 157,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 27.420.000
Bílskúr: Já

Jórusel 9
109 Reykjavík
Falleg hæð með stórum bílskúr

Stærð: 277,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 99.500.000

Kringlan, 4-6
Senter

104 Reykjavík
5. hæð Turnsins í Kringlunni

Senter

Opið
Hús

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Sunnudaginn 17.00-17.30

Verð: 29.900.000

Eignin skiptist í miðhæð (95,5 fm) og tvö stór sérherbergi í kjallara samtals 33,9 fm. Á miðhæðinni eru
þrjú svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, stofa og eldhús, ásamt sameiginlegri forstofu fyrir eignina
og rishæðina. Bílskúrinn (28 fm) hentar vel bílagrúskurum þar sem er bæði þriggja fasa rafmagn og
gryfja. Auk þess er ágætt geymsluloft í bílskúrnum. Herbergin í kjallaranum henta fullkomlega sem
unglingaherbergi.Garðurinn er gróinn. Skipti á 2ja eða 3ja herb íbúð möguleg.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 19.450.000

Galtalind 11
201 Kópavogur
LAUS TIL AFHENDINGAR

Senter

Opið
Hús

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ VENNA

Verð: 89.000.000

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Sunnudag 18.00-18.30

Verð: 22.400.000

Venni og RE/MAX Senter kynna 95,2 fm, einstaklega vel skipulagða, 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð
(annarri hæð frá götu). Tvö rúmgóð herbergi (13 og 9 fermetrar). Stór stofa, borðstofa, eldhús,
þvottaherbergi/búr (inn af eldhúsi), baðherbergi og rúmgóðar svalir í suðvestur.
Stutt í alla helstu þjónustu. Engin lán yfirtakanleg.
Íbúðin er laus til afhendingar.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0

Venni og RE/MAX Senter hafa tekið í einkasölu 5. hæð Stóra turns Kringlunnar. Hæðin er 277,9 fm og skiptist
niður í nokkur rými eins og sést á grunnmynd. Hægt er að fá grunnmynd á pdf skjali senda. Hæðin hefur
undanfarin ár verið nýtt sem sjúkraþjálfun en getur hentað í hverskyns skrifstofurekstur og auðvelt er að skipta
rýmum niður til útleigu.
Allar frekari upplýsingar veitir Venni í síma 699 7372 eða venni@remax.is

Stærð: 124 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 28.860.000
Bílskúr: Já

112 Reykjavík
SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA SKOÐUÐ

Venni@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0

kol@remax.is

kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Breiðavík 6

Vernharð
Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Senter

Opið
Hús

Stærð: 226 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 35.930.000
Bílskúr: Já

Akurgerði 24

108 Reykjavík
TÆKIFÆRI, PARHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ.
Opið
Hús

Senter
Hilmar Páll
Sölufulltrúi
8968300
hilmar@remax.is

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720

Venni@remax.is

Sunnud. 16.00-16.30

Verð: 29.900.000

Venni og RE/MAX Senter kynna í einkasölu glæsilega 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af
svölum og góðu útsýni. Íbúðin er á 2. hæð og skiptist í þrjú góð herbergi, stóra stofu með gluggum á
tvo vegu og tvennum svölum, eldhús með borðkrók, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkeri og
sturtu og þvottahús. Innréttingar eru samstæðar úr hlyn.
***SKIPTI Á MINNI EIGN KOMA TIL GREINA***

oskar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 18.950.000

Vesturberg 144
111 Reykjavík
4ra herb íbúð með glæsilegu útsýni

FRÁBÆRT VERÐ Á EFTIRSÓTTUM STAÐ

Verð: 38.700.000

Gott 3ja hæða parhús með aukaíbúð í kjallara og bílskúr, eignin þarfnast léttrar aðhlynningar
innandyra, ástand virðist fínt að utan. Tækifæri fyrir laghentan eða stóra fjölskyldu.
Eign á frábæru verði, látið ekki gott tækifæri úr greipum renna.
Verið velkomin í opið hús sunnudaginn milli kl.16.00-16.30

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Lind

Seljabraut 54
109 Reykjavík
FÍN FYRSTA EIGN AUÐVELD KAUP

Opið
Hús

Stærð: 46,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974
Brunabótamat: 10.550.000

Opið
Hús

Senter
Hilmar Páll
Sölufulltrúi
8968300
hilmar@remax.is

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi
8962312
sigsam@remax.is

Mánud. 12. júlí kl. 18.00-20.00

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720

Verð: 22.500.000

oskar@remax.is

Falleg og björt 113 fm, 4ra herbergja endaíbúð í góðu fjölbýli í Breiðholtinu. Húsið er klætt viðhaldslítilli
klæðningu og var þakið tekið í gegn 2008. Glæsilegt útsýni í vestur. Mjög góð staðsetning.
Á eigninni hvílir hagstætt lán frá Arionbanki á um 20,7 milljónir

STUDIO ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Lækjarbraut 4
270 Mosfellsbær
PARADÍS Í NÁGRENNI Reykjavíkur

Stærð: 347 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 64.700.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Verð: 12.900.000

Skemmtileg Studio íbúð 46,2 m2 auk óskráðs rýmis undir súð á efri hæð. Falleg og vel gerð íbúð sem
var endurbyggð árið 2006, góð fyrsta eign, mjög auðveld kaup, áhvílandi 10.900.000,- greiðslubirgði
lána aðeins kr.47.000 á mánuði.
Verið velkomin í opið hús sunnudag milli kl.16.00-16.30
Við tökum vel á móti þér....

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Senter
Hilmar Páll
Sölufulltrúi
8968300
hilmar@remax.is

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720
oskar@remax.is

VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNDAG..

Verð: 54.900.000

Stórglæsilegt 292m2 einbýli með stórum bílskúr og 55m2 hesthúsi í Kjós, húsið stendur á 2,3 Ha
eignarlandi, innan við hálftíma akstur til höfuðborgarinnar. Sannkallað Óðalssetur fyrir þá sem vilja
njóta tilverunnar í stórbrotnu Íslensku landslagi. Örstutt á golvöllinn og veiðina eða í sportbátinn í
Hvammsvík.
OPIÐ HÚS MILLI KL.17.30 - 18.00 GÓÐUR SUNNUDAGSBÍLTÚR RÉTT FYRIR LEIK...

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Framúrskarandi sölufulltrúar
– framúrskarandi árangur.
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OneSystems

(JÞKRUNARFRINGARÈ

3JÞKRAHØTELÈ,INDÈOGÈSJÞKRAHÞSTENGDÈHEIMAJØNUSTA
,AUSARÈ ERUÈ STÚURÈ HJÞKRUNARFRINGAÈ ÉÈ 3JÞKRAHØTELIÈ ,INDÈ OGÈ
SJÞKRAHÞSTENGDRIÈHEIMAJØNUSTUÈVIÈ2AUARÉRSTÓGÈÈ3TARFSEMINÈERÈREKINÈAFÈ
,ANDSPÓTALAÈ (JÞKRUNARFRINGARÈ VINNAÈ JÚFNUMÈ HÚNDUMÈ ÓÈ HEIMAHÞSUM È
HJÞKRUNARMØTTÚKUÈ OGÈ ÉÈ 3JÞKRAHØTELIÈ 3TARFSHLUTFALLÈ ERÈ È EAÈ EFTIRÈ
SAMKOMULAGIÈ6IKOMANDIÈARFÈAÈGETAÈHAFIÈSTÚRFÈSEMÈFYRSTÈOGÈEIGIÈSÓARÈ
ENÈÈSEPTEMBERÈ

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
» 3ÏRHFÈHJÞKRUNÈÓÈHEIMAHÞSUM ÈÉÈHJÞKRUNARMØTTÚKU
OGEAÈÉÈ3JÞKRAHØTELI
» 3KIPULEGGJAÈHJÞKRUN
» 3KRÉÈHJÞKRUNÈÓÈSAMRMIÈVIÈREGLURÈ,3(
» &YLGJASTÈMEÈNâJUNGUMÈÓÈFAGINU
» ¨ÉTTTAKAÈÓÈMØTUNÈJØNUSTUNNAR

(FNIKRÚFUR
»
»
»
»
»

(JÞKRUNARMENNTUN
!MKÈ ÈÉRAÈSTARFSREYNSLA
&JÚLBREYTTÈSTARFSREYNSLAÈVIÈHJÞKRUN
'ETAÈSTARFAÈSJÉLFSTTT
,IPURÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM

Forritari
Hugbúnaðarsérfræðingur óskast!

OneSystems Ísland ehf. óskar eftir að ráða öflugan starfsmann í fjölbreytt
verkefni á sviði Microsoft forritunar.
Við leitum að orkumiklum og skemmtilegum einstaklingum til starfa; fólki
sem hefur getu og þor til að axla ábyrgð og takast á við krefjandi verkefni.
Krafa um sjálfstæð og öguð vinnubrögð og þroskaða samskiptahæfileika.
Starfsfólk fyrirtækisins vinnur í framsæknum hópi besta UT-fólks landsins.
Í boði eru góð laun fyrir réttan einstakling og spennandi verkefni hjá ört
vaxandi fyrirtæki.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingimar Arndal, framkvæmdastjóri
(one@onesystems.is) - Umsóknarfrestur er til hádegis 20. júlí 2010.
Nánari upplýsingar um OneSystems á www.onesystems.is

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
» 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈÉGÞSTÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉÈ
HEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWÈLANDSPITALIIS
» 5PPLâSINGARÈVEITAÈ"RYNDÓSÈ+ONRÉSDØTTIR ÈFORSTÚUMAUR ÈNETFANGÈ
BRYNDKO LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈÈOGÈÈÈOGÈ%LÓSABETÈ-
¨ORSTEINSDØTTIR ÈHJÞKRUNARFRINGUR ÈNETFANGÈELISABMT LANDSPITALIIS È
SÓMIÈÈ
» 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈTILÈ,3(È
SKRIFSTOFUÈFRAMKVMDASTJØRAÈHJÞKRUNAR È%IRÓKSGÚTUÈ ÈÈ2EYKJAVÓK
NETFANGÈEYDISSVE LANDSPITALIIS
» 5MSØKNUMÈFYLGIÈNÉMS ÈOGÈSTARFSFERILSKRÉÈÉSAMTÈAFRITIÈAFÈPRØFSKÓRTEINUMÈ
OGÈHJÞKRUNARLEYFIÈ6ITÚLÈVERAÈHÚFÈVIÈALLAÈUMSKJENDUR
,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
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Hansa-Papier

"IFVÁLAVIRKI

BARNAVERNDARSTOFA

"ÅLA $OKTORINN EHF ER UNGT FYRIRT¾KI Å HRÎÈUM VEXTI 6IÈ
REKUM BÅLAVERKST¾ÈI SMURSTÎÈ OG VARAHLUTAVERSLUN MEÈ
¹HERSLU ¹ ÖJËNUSTU FYRIR -ERCEDES "ENZ BÅLA EN GERUM
EINNIG VIÈ ÎKUT¾KI AF ÎÈRUM TEGUNDUM LÅKA

&ËSTURFORELDRAR ËSKAST
"ARNAVERNDARSTOFA ËSKAR EFTIR FËSTURFORELDRUM FYRIR
 ¹RA GAMALT BARN SEM ¹ VIÈ HEGÈUNARVANDA AÈ
GLÅMA SEM TENGIST EINHVERFU
3ÁRSTAKLEGA ER ËSKAÈ EFTIR FËLKI SEM HEFUR MENNTUN
OGEÈA REYNSLU AF ÖVÅ AÈ VINNA MEÈ BÎRN MEÈ
SLÅKAN VANDA TD ÖROSKAÖJ¹LFA 5M ER AÈ R¾ÈA SK
STYRKT FËSTUR OG ER ÖVÅ GERT R¹È FYRIR AÈ VERKEFNIÈ FELI
Å SÁR   STARF ,EITAÈ ER AÈ FËLKI SEM HEFUR ¹HUGA
¹ VELFERÈ BARNA GETUR SÕNT HLÕJU ER LIPURT Å SAM
VINNU OG ER TILBÒIÈ TIL AÈ VINNA MEÈ ÎÈRU FAGFËLKI
¾TLAÈ ER AÈ FËSTUR HEFJIST SEM ALLRA FYRST EÈA EFTIR
SAMKOMULAGI 6INSAMLEGAST S¾KIÈ UM FYRIR  JÒLÅ

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR "ARNAVERNDARSTOFA
Å SÅMA  

Ert þú vanur

skiltagerðarmaður?
Ert þú góður sölumaður?

6EGNA AUKINNA VERKEFNA OG BREYTINGA ¹ ÖJËNUSTU OKKAR
VANTAR OKKUR LIÈSAUKA
(¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN ¹ SVIÈI BÅLA VÁLA EÈA RAFMAGNSVIÈGERÈA
¾SKILEG
o 2EYNSLA AF VIÈGERÈUM ¹ -ERCEDES "ENZ EÈA ÎÈRUM
ÖÕSKUM BÅLUM ¾SKILEG
o -EIRAPRËF V¾RI KOSTUR EN ER SAMT EKKI SKILYRÈI
o 'ËÈ ÅSLENSKU ENSKU OG TÎLVUKUNN¹TTA
o 3J¹LFST¾ÈI Å VINNUBRÎGÈUM METNAÈUR OG VANDVIRKNI
o ,IÈLEGHEIT Å SAMSKIPTUM OG LÁTT LUNDARFAR
o 3TUNDVÅSI OG ALMENN REGLUSEMI

Við leitum að öﬂugum starfskrafti til að selja efni
og tæki til skiltagerðar.
Ekki hika við að hafa samband við okkur
í síma 517 0202 eða á arkir@arkir.is
A r k i r e h f - S u n d a b o r g 3 - 5 - 1 0 4 Re y k j a v í k
S í m i 5 1 7 0 2 0 2 - a r k i r @ a r k i r. i s - w w w. a r k i r. i s

HUGASAMIR GETA SENT UMSËKN MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
SKRIFSTOFA DOKTORINNIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITA 2ÒNAR EÈA 'UNNAR
Å SÅMA  

LANGANESBYGGÐ
Grunnskólakennarar
,!53!2 +%..!2!34®¨52 ¥ ,!.'!.%3"9''¨
,AUSAR ERU EFTIRTALDAR STÎÈUR VIÈ 'RUNNSKËLANN ¹ ¶ËRSHÎFN
FR¹ OG MEÈ  ¹GÒST NK
5MSËKNARFRESTUR ER TIL FÎSTUDAGSINS  JÒLÅ NK
+ENNARA VANTAR TIL ALMENNRAR KENNSLU
'RUNNSKËLINN ¹ ¶ËRSHÎFN ER EINSETINN SKËLI MEÈ UM  NEMENDUM Å
H¾ÙLEGA STËRUM BEKKJARDEILDUM  ¶ËRSHÎFN BÒA UM  MANNS Å SÁR
LEGA FJÎLSKYLDUV¾NU UMHVERÙ  STAÈNUM ER ÎLL ALMENN ÖJËNUSTA GËÈUR
LEIKSKËLI OG GL¾SILEG ÅÖRËTTAMIÈSTÎÈ ¹SAMT SUNDLAUG MEÈ AÈSTÎÈU FYRIR
ALLA ALDURSHËPA &JÎLBREYTTIR ÒTIVISTARMÎGULEIKAR ERU TIL STAÈAR Å ËSNORTINNI
N¹TTÒRU 3AMGÎNGUR ERU GËÈAR MA ER ÚUG ÙMM DAGA VIKUNNAR TIL
2EYKJAVÅKUR UM !KUREYRI
5PPLÕSINGAR GEFA !RNFRÅÈUR !ÈALSTEINSDËTTIR SKËLASTJËRI Å SÅMUM  
OG 'UNNËLFUR ,¹RUSSON SVEITARSTJËRI Å SÅMA   OG SVEITARSTJORI
LANGANESBYGGDIS

BEIERSDORF ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA
SÖLU- OG MARKAÐSFULLTRÚA
Beiersdorf er öflugt, framsækið og leiðandi fyrirtæki
á neytendavörumarkaði.
Vörur þess, s.s. Nivea,

Ef þú ert kraftmikill og sjálfstæður einstaklingur með áhuga á sölu- og
markaðsmálum fyrir heimsþekkt vörumerki skaltu senda okkur umsókn
með upplýsingum um þig og fyrri störf. Í boði er skemmtilegt og krefjandi
starf á vinnustað þar sem hver starfsmaður skiptir miklu máli.

Eucerin, Labello og 8x4
eru meðal helstu leiðandi
alþjóðlegra vörumerkja
í snyrtivörum fyrir konur
og karlmenn. Beiersdorf
var stofnað í Þýskalandi
árið 1882 og eru starfsmenn þess 22 þúsund
talsins á 150 stöðum í
heiminum. Nánari upplýsingar um Beiersdorf og
vörumerki þess má finna
á www.beiersdorf.is

Við viljum að þú sinnir:
• Sölu- og markaðssetningu í helstu verslanir landsins
• Samskiptum við viðskiptavini á Íslandi
Við viljum að þú búir yfir:
• Frumkvæði, þjónustulund og starfsgleði
• Dugnaði og sjálfstæðum vinnubrögðum
• Góðri enskukunnáttu
• Reynslu af sölumennsku
Við viljum líka að þú hefjir störf í ágúst.
Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið ari@intellecta.is, fyrir 19. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg í síma 690 2711.
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Til leigu

Útboð

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu
Á 3. hæð í þessu
húsi við Ármúla
er til leigu 560
ferm. skrifstofuhæð. Hæðin
skiptist í 13
lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús og gott og bjart almennt vinnurými.
Hæðinni má skipta í tvö aðskilin rými, hvort með
sínum inngangi. Góðar tölvulagnir til staðar.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

F.h. Menntasviðs Reykjavíkurborgar:

Lækjargata 2b – Gluggar og hurðir.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá
mánudeginum 12. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 27. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
kl. 10:00 mánudaginn 12. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur. Opnun tilboða 29. júlí 2010
kl. 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12428

Matarþjónusta fyrir þrjá grunnskóla.

12460

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Hagstætt leiguverð. Frekari upplýsingar má fá með
því að senda tölvupóst á armuli40@gmail.com
Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

Til sölu

Til sölu veitingarekstur
í hjarta borgarinnar

Tilkynningar

Staðurinn býður upp á mikla möguleika og er vel
tækjum búinn, með fullt veitinga-, skemmtana- og
útiveitingaleyﬁ.
Áhugasamir haﬁ samband á tölvupósti; veitinga.
rekstur@gmail.com

Forval vegna hjúkrunarheimilis
á Völlum 7.

VINNULYFTUR TIL SÖLU
ÚR ÞROTABÚI FÉLAGSINS VINNULYFTUR EHF. ER TIL
SÖLU NAFN FÉLAGSINS, VÖRUMERKI, VEFSÍÐA,
VINNULYFTUR, VINNUVÉLAR OG ÖNNUR TÆKI. EINNIG
ER FASTEIGNIN AÐ SMIÐSBÚÐ 12, 210 GARÐABÆ TIL
SÖLU ÁSAMT VERKFÆRUM Á VERKSTÆÐI, SKRIFSTOFUBÚNAÐI OG ÖÐRUM INNANSTOKKSMUNUM.
Ýtarlegur eignalisti verður afhenntur, þeim sem þess óska,
frá og með mánudeginum 12. júlí.
Tæki og aðrar eignir verða til sýnis að Smiðsbúð 12, 210
Garðabæ, daganna 12. til 16. júlí frá kl. 9:00 til 16:00.
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband í síma
864 8830 eða birnijons@gmail.com.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir umsóknum „sjálfseignastofnunar eða félags með staðfesta skipulagsskrá“, til að
sjá um hönnun, byggingu og reksturs hjúkrunarheimilis á
Völlum 7.
Forvalsgögn verða afhent frá mánudeginum 12. júlí
2010 hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6,
Hafnarﬁrði.

Auglýsing um próf
til endurskoðunarstarfa

Skilafrestur forvalsgagna og upplýsingar um umsækjendur,
skulu berast til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, eigi síðar en þriðjudaginn 24. ágúst kl. 12.00.

Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, verða
próf til löggildingar til endurskoðunarstarfa haldin í október
2010 sem hér segir:
Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, fyrri hluti
mánudaginn 11. október
Próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, seinni hluti
miðvikudaginn 13. október

Óskað er eftir tilboðum í allar eignir, í heilan vöruﬂokk
eða einstaka eignir.
Ef viðunnandi tilboð fæst í allar eignir áskilur seljandi sér
rétt til að hafna öðrum tilboðum, einnig mun tilboð í heilan
vöruﬂokk ganga fyrir tilboðum í stakar eignir.
Eignir verða seldar í því ástandi sem þær eru og kaupandi
hefur kynnt sér.
Tilboð skal senda á ofangreint netfang eða afhendast að
Smiðsbúð 12, 210 Garðabæ skv. samkomulagi þar um
fyrir kl. 16.00 föstudaginn 16. júlí 2010.
Tilboðsupphæð skal vera með virðisaukaskatti og
miðast við staðgreiðslu.
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum tilboðum.

Útboð

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar nr.
589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Endurnýjun gönguleiða, útboð 1.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
kl. 14:00 miðvikudaginn 14. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 21. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12468

Próf í endurskoðun
Próf í gerð reikningsskila
Próf í reikningsskilafræðum
Próf í skattskilum

Endurnýjun gönguleiða, útboð 2.

Próftökugjald er eftirfarandi:

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
kl. 14:00 miðvikudaginn 14. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 22. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12469

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Skuggahverﬁ – gangstéttir 2010.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
og með þriðjudeginum 13. júlí í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 27. júlí 2010 kl. 14:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12467

Endurnýjun gönguleiða, útboð 3.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá
kl. 14:00 miðvikudaginn 14. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða 23. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12470

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

Þeir prófmenn sem áttu ólokið einu, tveimur eða þremur
prófum við gildistöku laga nr. 79/2008 samkvæmt lögum nr.
18/1997 og reglugerð nr. 475/1998 með síðari breytingum,
sbr. ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 589/2009, og kjósa ekki að
þreyta próf samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 589/2009, skulu
eiga þess kost að þreyta próf samkvæmt eldri reglugerð nr.
475/1998 með síðari breytingum sem hér greinir:

Innkaupaskrifstofa

mánudaginn 11. október
miðvikudaginn 13. október
föstudaginn 15. október
mánudaginn 18. október

Próf samkvæmt eldri reglugerð nr. 475/1998:

60.000 kr.
hvert próf.

Próf samkvæmt núgildandi
reglugerð:
180.000 kr. samtals vegna fyrri og seinni hluta.
Væntanlegir prófmenn skulu fyrir 10. ágúst nk. tilkynna prófnefnd hvaða próf þeir hyggjast þreyta. Tilkynningar sendist
formanni prófnefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200
Kópavogi.
Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns, heimilisfang,
tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt sé skilyrðum 4.
og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008 eða 4. og 5. tl. 1. mgr.
2. gr. laga nr. 18/1997 eftir því sem við á, ásamt kvittun fyrir
greiðslu prófgjalds samkvæmt gjaldskrá. Greiða skal prófgjald
inn á reikning ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 540269-6459.
Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok
ágúst nk.
Reykjavík 1. júlí 2010.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!
68%

Lesa bara
Fréttablaðið

5%

Lesa bara
Morgunblaðið

27%

Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

95%
lesenda
blaðanna

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára.
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv 2009 - apr 2010.

Allt sem þú þarft...
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Til sölu Izuzu Cruwcab árg. ‚96. Diesel.
Sk. ‚11. Tilvalinn sem veiðibíll. Uppl. í
s. 840 7796.
Til sölu. Borðstofuborð + 6stólar,
skenkur, glerskápur og sjónvarpssamstæða með hillum og glerskáp allt í stíl
úr kirsuberjavið. Uppl í síma 421 5510
eða 861 7806

Cayenne turbo (facelift)‘04, ek100þ,
glæsilegur og vel með farinn bíll sem
lítur vel út innan sem utan. Vel búinn.
Verð 6.490 en gott stgr.tilboð. s: 8433011

Sendibílar

YAMAHA 1700 MIGHT NIGHT WARRIOR
TIL SÖLU. INNFLUTTUR NÝR SUMARIÐ
‚07 MJÖG FLOTT OG VEL MEÐ FARIÐ
EINTAK, BÚIÐ ER AÐ BREITA HJÓLINU
OG TJÚNA ÞAÐ UPP (REIS-ÚTGÁFA). V.
1.750.Þ UPPL. Í S. 896 5666.

Til sölu Suzuki DRZ 125 árg. ‚08. Hjól
sem lítur út sem nýtt, ekið aðeins 15
tíma. Frábært byrjendahjól. V. kr. 440þ.
Uppl. í síma 464 7960. www.k2m.is

Easyline 105 heimiliskerra

Innanmál: 105x84x32 cm - heildarþyngd 350 kg - burðargeta 277 kg
- dekk 8“ Verð kr. 58.000,- Lyfta.is
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími
421 4037 - www.lyfta.is

Trail cruiser 2005. Er tveggjahásinga
hjólhýsi með einu Queensize rúmi sem
opnast einsog á fellihýsi. Gott pláss
fyrir 7-8 pers. uppl. s.698 0806 Verð
1.890.000

Hjólhýsi
!!! Toyota Hiace !!!

Toyota Hiace 2.7 bensin, árg. 12/2003,
ekinn aðeins 108þús, beinskiptur, afturhjóladrifin, stuttur, samlitaður, cd,
flottur bíll, verð 1.390.-, Tilboðsverð
aðeins 990.000.-. uppl. í s:659 9696.
Volvo XC90 SE V8. Árgerð 2005, ekinn
69 þ.km, 316 hestöfl, 7 manna, dráttarbeisli o.fl. Ásett verð 5.990.000 Tilboð
4.995.000. Áhvílandi 3.600.000. Sími
659-0000.

GasGas EC 300 ‚06. Eitt besta Enduro
hjólið. Tilboð 590.000. Fleiri hjól á
www.jhmsport.is, s.567 6116

Til sölu Kawasaki KX65 árg. ‚06 Lítið
notað hjól sem lítur afar vel út. V.
kr. 340þ. Uppl. í S. 464 7960 www.
k2m.is

Cabin A hjólhýsi keypt í Ellingsen ‚08
litið notað mjög létt og gott í drætti,
hjónar, og bekkur ásett 2.200 þ.fæst á
1750 þ. uppl í s. 663 9714.
Til sölu coachmen hjólhýsi árg. ‚98.
ATH. skipti á bíl. V. 1550þ. Uppl. í S
898 6100

Bílar óskast

Hjólhýsi á Laugarvatni. Hobby árg.
2006 með stórum palli og geymsluskúr
ofl á kr. 2,9 millj. Uppl. síma 825 7245
og 690 0620.

Fellihýsi
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Audi Q7 óskast

350hp ‚08, litið ekinn. Stgr eða hagstæð skipti. larus@serbilar.com

Nýja

Óska eftir háþekju sendibíl með lyftu
eða litlum sendibíl með kassa og lyftu.
Uppl. í síma 897 8941.

Honda VTR 1000 FireStorm, DEVIL
kútar -‘05 E. 28 þ. Skipti á ód. Tilboð...
Sími:892 1316

Vörubílar

Til sölu Husqvarna TC 450 árg. ‚07. V.
kr. 580þ. Uppl. í S. 464 7960. www.
k2m.is
Til sölu Suzuki RMZ 250 árg 04‘ ek.13
tíma frá upptekt á mótor og Pakkdósum
o.fl og einnig til sölu krossgalli uppl:
8954440

Pallhýsi Travel Light ‚06 fyrir ameríska
bíla. V. 1690 þ. Uppl. í s. 897 2037 eða
568 5361.
Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. S.
587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Husaberg 450FE 2004 skráð 6.2005.
Hv. númer. ekið 2800km (64tíma).
Auka tankur undir sæti ,hlífðarpanna og
fl. Verð 430þús. sími:842 1901

Fjórhjól

Range Rover óskast

Vogue Supercharged ‚08, litið ekinn.
Stgr eða hagstæð skipti. larus@serbilar.
com

MAN 6x6 árg. 2005 til sölu. Með snjóbúnaði og undirtönn. Uppl. í síma
899 3500.

Til sölu GasGas 450 árg 2007. Ekið
2100 km,götuskráð á hvítum númerum. Uppl.í síma 8974720.

!!! ÓSKA EFTIR STATION
BÍL !!!

Til sölu hjólhýsi ELDDÍS WISP 370,
árg. ‚95. Svefnpl. f. 2-3, wc, geymir m/
stjórnst., gas eldav., miðst. og ísskápur.
Verð 980 þús. Uppl. í síma 893 8377
eða 893 1877.
Til sölu Suzuki KingQuad 700, árg
des ‚07 ek. 2900 km. Vel með farið
og alltaf geymt inni. V. 1200 þús. Sími
894 5458.

Eða jeppling fyrir allt að 250þ stgr
Uppls 777-3077

!!! VANTAR BÍL !!!

Colman Utah ‚04, 12 ft fellihýsi. Með
öllu, lítið notað og alltaf geymt inni
V. 1.9 m. Einnig til sölu sumarb.lóð í
Öndverðanesi við einn fallegasta golfvöll landsins. V. 3 m. S. 897 2095

Á allt að 200þús Má þarfnast lagfæringar 777-4503
Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810
Góður bíll óskast á 150-200þús stgr.
helst sj.sk. uppl. í s. 858-5949.
Óska eftir að kaupa Land Rover
Discovery eða Nissan Pathfinder Jeppa.
Stgr í boði. Uppl. í s. 845 0030.

!!! 0-200þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Eigum á lager Volvo FM 8x4 vörubíl
með grjótpalli. Bíllinn er 400 hestöfl
búinn daghúsi, sjálfskiptum gírkassa
I-Shift, parabelfjöðrum að framan og
aftan, nafdrifum og Volvo engine brake.
Pallurinn er úr 8 mm Hardox 400 í
botni, 6 mm Hardox 400 í hliðum,
lengd 6 m, hliðar 1 m, pallur ber
um 14,3 m3, glussaopnun á 400 mm
gaflloku. Hafðu strax samband við söluráðgjafa í síma 893 4435 eða 899 3717.
Brimborg ehf. Bíldshöfða 6. Reykjavík.

Húsbílar

Benz Sprinter 17-20manna þarf að vera
í góðu standi óskast gegn staðgreiðslu
s. 8996186

KTM 450EXC árg 2007. Endurohjól á
hvítu númeri. Keyrt 91 tíma. Verð 690
þús. S: 8998582

Óska eftir nýlegu götuskráðu fjórhjóli í
skiptum fyrir Tm racing krosshjól (125cc,
árg.2006, með öllum búnaði).

Óska eftir nýlegum vespu/m í skiptum
fyrir Tm racing krosshjól (125 cc árg.
2006 með öllum búnaði).
Frábært sumarhús á hjólum Tabbert
DaVinci 700 KD hjólhýsi ‚07 svefnaðstaða fyrir 7 , Markisa,Loftnet ,CD, gólfhiti og f.l verð 4,2 milj S:8250712

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

V-ROD SCREAMING EAGLE 05. 125hö
með öllu!e8þkm. ásett 2.9. tilb óskast.
sími 8930777

Kría Hjól
Eina sérhæfða hjólasmíðastofa landsins!

Ný innr. Ford Econoline, árg.‘89, ek.
94.000 mílur. Dísel 7,3 L vél. 169 he,
sjálfsk., 4wd, upph. á 35“ dekkjum. Nýl.
Dana hásingar aftan og framan. Verð
2,2 millj. S: 894 2834/858 6020.

Alhliða hjólaviðgerðir-Sérsmíðum hjólGerum upp hjól Fagþjónusta á góðu
verði Kría Hjól-Hólmaslóð 2 og Ármúla
42 kriacycles.comS: 534 9164 / 659
1595.
Kawasaki Z1000 ‚08. Ek. 5300km. ATH
skipti. Uppl. í S. 894 4408

Kerrur

Mótorhjól

Til sölu Patrol GR árg. 98. Ekinn
260.000 33“ dekk Nýl. hedd, bremsur
ofl. Viðgerðanótur fyrir um 900.000.
Góður bíll. Verð kr. 990.000 Uppl. s.
840 0470

Fleetwood Yuma árg. ‚06. Fullt af aukahlutum. V. 1400þ. S. 825 8423

Pallhýsi

Jeppar

vel með farinn land cruiser80
ek347000km ásett verð 1590þús beinsala 8486973

Til sölu Víking fellihýsi 97“ 8ft. sk. 10“
Allt tekið gegn sl. vetur ný dekk, legur
og vatnsdæla. Lítur vel út. v. 520þ. s.
893 4490.

Starcraft 12 fet, árg.‘08 lítið notað.
Sólarsella, stórt fortjald. Uppl. í S: 824
2884.

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821-2545

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar, á ca
20-150 þús. stgr. Sími 8966744

10 ft. Rockwood árg. ‚06 stór sólarsella,
áfast fortjald og fl., nýlega yfirfarið og
skoðað. V. 1.500 þ. S. 822 8789.

Coleman Cheyenne Árg 01‘, loftfjö, fortjald, markisa, sólarsella, trumamiðst,
ísskápur. V. 1250 þ. S. 698 6211

Reiðhjól

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Hyundai Trajet Óska eftir góðu eintaki.
Staðgreiðsla í boði. Uppl. 896 8959
eða afiheimir@simnet.is

X-TREME LITE XF26BH SL árgerð 2006
stóll fylgir verð 3.890.000 . Þetta er hús
með kojum og geta átta sofið án vandræða. Aukahlutir og búnaður. Þetta hús
er hlaðið búnaði. Skipti á pallhýsi koma
til greina eða góður staðgreiðsluafsláttur. uppl. í síma 772 7050.

2006 arg, 1000 Honda Cbr, ek. 7500
Verð kr.1.200.000 uppl 660 8821.

Til sölu KTM EXC 125 árg. ‚06. Götuskráð
gott hjól. Verð kr. 490þ. Nánari uppl.
464 7960 www.k2m.is

HUMBAUR álkerrur. 13“ dekk. Verð frá
165.000 kr. www.topplausnir.is Lyngás
8, Garðabæ s: 898-7126

Til sölu Travel Lite pallhýsi. Með Öllu.
Heitt/kalt vatn/gas eldavél,ísskápur,
sturta inni og úti, salerni, tv-loftnet,
útvarp/cd, rafmagnslytfa,sólarsella,
220v gas miðstöð. Ónotað. uppl í síma
861 9064.

Eigum eftir 2 hús, á minni pallbíla. Til
sýnis að Oddagötu 8 R. Ferðapallhýsi
ehf. S. 663 4646 erum alltaf við.

Þjónusta
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Tjaldvagnar

N & V Verktakar ehf

Aukahlutir í bíla

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.

ÞJÓNUSTA

Pípulagnir

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

Veitingastaðir
Kínahofið Tilboð. Súpa og 4 smáréttir
kr. 1450 kr. tekið með. 1590 ef borðað
er á staðnum. Nýbýlavegi 20 Kóp. S.
554 5022.

COMBI CAMP VENEZIA (COMFORT)
Með fortjaldi og eldhúskassa v.750.000
s.869 3723-567 0107
Combi camp árg 2005 m/fortjaldi, eldhúsi og geymslukassa á beisli. Mjög
vel með farinn vagn. Verð 1.150.000.
þ. Er staðsettur í Njarðvík. Uppl í síma
899 2391.
Combi Camp Venezia, ‚05 m/ eldhúskassa, stórt fortj. Vel með farinn. S.
899 4690.
Til sölu COMBI CAMP SPORT Tjaldvagn
með fortjaldi árg. 1995 verð 280þ.
894 0648

Vinnuvélar

Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka
villukóða út, mjög einfaldar í notkun.
Tölvurnar greina allar gerðir bíla (japanska, evrópska, ameríska ofl.) þar á
meðal VW, AUDI, skoda. Les og þurrkar
út Airbak, Abs,Service ljós o.fl. sem
aðrar tölvur gera ekki. Einnig eru allar
uppfærslur fríar frá framleiðanda. Verð
52.000 m/Vsk Nánari upplýsingar í s.
867 2076 Gunnar

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

Sendibílaþjónusta
Tölvur

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum
alltaf við síman 561 3333

Hreingerningar

Málarameistari

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

Þjófavarnarkerfi í bíl og ratarvari, hvoru
tveggja nýtt, selst á hálfvirði. Keypt í
Fríhöfninni, ekki stolnir munir. Uppl. í
s. 892 0235.

Hjólbarðar

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

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

Húsaviðhald

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif regluleg ræsting sameigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Lyftarar

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

HELLULAGNIR LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Trjáklippingar

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

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

Körfubílaleigan.

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

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892
9999.

Varahlutir

Bátar

SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.
Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun
eða aðra þjónustu í garðinum er
ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór
Garðyrkjumaður
Góðir garðar. Bjóðum uppá garðsláttur,
beðahreinsun, sólpallasmíði og fleira.
Leggjum mikið uppúr góðri þjónustu,
góðu verði og vönduðum vinnubrögðum. S: 8673942 eða 6616114.

Hleðslugrjót og garðamold

Til sölu: Holtagrjót og sprengigrjót í
hleðslur - til í ýmsum stærðarflokkum.
Sérunnin garðamold í beð og undir
torf S. 660 6101 S. 545 1805. Verktakar
Magni ehf.

Garðsláttur

Tökum að okkur parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og
sólpallaslípun. Alltaf besta verðið. Sjáið
myndir á www.parketplankar.is Uppl í
s. 772 8100

Get tekið að mér garðslátt og ýmsa
garðavinnu. Ódýr, snögg og góð þjónusta. Hlynur S. 866 3175 & 445 7775
& 896 9862.

Bókhald
Bílapartasala

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

TILBOÐ

Nýir bátar frá seamaryachting.com á
verði sem kemur aldrei til með að sjást
aftur! S. 892 6113

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

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

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

Viðgerðir

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

Málarar

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

Málarar
Garðaþjónusta
Reykjavíkur
25% afsláttur fyrir
öryrkja og eldri borgara

Alhliða málningarþjónusta og
húsaviðgerðir. Einungis fagmenn, afar hagstæð verð í boði.
Uppl. í s. 659 9676. 552 2122.

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

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

Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 857
5015.

Spádómar

Eldri iðnaðarmaður

50 hp utanborðsmótor og vatnabátur Til sölu 50 hp Tohatsu hægæða
japanskur utanborðsmótor, verð 900
þúsund. Terhi Sunny ósökkvandi vatnabátur (3,1m) Verð 150 þúsund. Uppl.
S-8634638 og 5515144

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD NUDD NUDD. Exclusive whole
body massage. S. 6922126

Öll almenn garðvinna á einum stað
fyrir garðinn þinn. Beðahreinsanir,
Trjáklippingar, garðaúðanir, trjáfellingar,
þökulagnir,sláttur, hellulagnir ofl. Fagleg
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Eiríkur
S. 777 6799 og Þórhallur S. 772 0864.

Eigum til sölu ónotað Sýningareintak af
Quicksilver 540 cruiser með báta kerru
hægt að fá hann með eða án mótors
Uppl í S 520-0000 vélasalan eða velasalan@velasalan.is

Nudd

Eldri múrari óskar eftir múrverki td.
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir,
einnig flísalögn.Tilboð eða tímavinna S.
866 3175. Geymið auglýsinguna.
Lóðavinna, vörubíll m/krana/krabba,
gröfur & fl. Gröfuleiga Hlöðvers S.892
8511
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Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

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

Vélar og verkfæri

Ferðalög

Fæðubótarefni

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

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

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar!
Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða
2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is

Nudd

- SPÁNN -

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

Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante
til leigu. Uppl. í S. 822 3860. Geymið
auglýsinguna!

Fyrir veiðimenn

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

661 3839 - Símaspá

Weimaraner hvolpur til sölu Einn hvolpur er á lausu. Sjá nánar www.weimaraner.is GSM 895 0484

Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga.

Trésmíði

TANTRA MASSAGE

STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR

TILBOÐ-TILBOÐ

Í stjóstöng og grill, aðeins 4.990,- á
mann Uppl. í s: 865 6200 eða andrea.
seatours@hotmail.com

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

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

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

Terhi 385 bátur með 6 hestafla Mercury
utanborðsvél er á kerru. Mountain Lion
fjórhjól 4 X 4. Uppl í s: 696 9062.

HÚSNÆÐI

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Gefins

Húsnæði í boði

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir.
Sumartilboð á óléttubekkjum. Uppl í
8916447.

Þvottavél, þurrkari og ísskápur fást gefins, gegn því að vera sótt. S. 898 3533

Óskast keypt

Vinnulyfta 20 m vinnuhæð“ Tomas lift“
lítið notuð, vel með farin, til sölu. uppl.
í s. 89-21270

Til bygginga
Kaupi gull !
Bergiðjan ehf
Íslensk framleiðsla

Júlí afsláttur 20% á Einingargróðurhúsi
14 Fm til sýnis Tangarhöfða 2 .Júlí
afsláttur 30% af Minigolfi, vinsælt á
pallinn,í bústaðinn og garðinn er með
3 holum og 3 þrautum auðvelt að
spila 6 til 9 holur. Erum að hefja
framleiðslu á garðvörum úr Íslenskum
trjábolum. Uppl. í s. 772 9030 & 867
3245. Bergiðjan ehf, Tangarhöfði 2, 110
RVK. bergidjan@mail.com

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

Fjölbreytt
úrval!
KrossviðurGipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDFPallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555
7905.
Óska eftir dokaplötum og uppistöðum
2x4 eða 1 1/2x4. S. 866 0337

Verslun

í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Skráning á www.brokey.is & s: 895
1551 Siglingafélag Reykjavíkur

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Viðgerðir
Tek að mér smáviðgerðir í múrverki,
múrarameistari. Uppl. í s. 841 8893.

Önnur þjónusta

Kleopatra hvarf frá heimili sínu
Fannafold 182 2. júlí. Svört læða með
hvítan kraga og þrjár hvítar loppur. Hún
var ekki með ól en er örmerkt. Látið vita
í s. 695 3076 Þakkir Harpa.
Papillon hvolpar til sölu. Uppl. 857
1696
A.cocker Spaniel hvolpar til sölu. ættb.
hrfi. Uppl.á Morgundaggar.bloggar.is/
s.8657830
3 mánaða kettlingar fást gefins, er
gráir, hvítir og rosalega fallegir. Þeir eru
kassavanir og rosalega ljúfir. Hægt er að
fá þá strax svo endilega hafið samband
í síma 8995951, Sólveig.

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

Til Sölu flottir Rottweiler hvolpar, hreinræktaðir, til afhendingar 21 júlí. S. 867
4036

Ýmislegt
Gólfplötur 22/600x2400 Nótaðar, rakaheldar plötur. 200 fm. selst á hálfvirði.
S. 863 3328 / 896 3420.
Sólpallar
og
skjólveggir
Húsasmíðameistari tekur að sér að
smíða sólpalla og skjólveggi,stóra og
smáa. Geri föst tilboð. S.690-8348,
baraari@gmail.com

Til leigu 3h íbúð á Völlum í Hf langtíma
leiga uppl í s 893 9777.

Akureyri

Orlofsíbúð til leigu í miðbæ Akureyrar.
S. 891 8363.

HEIMILIÐ
Afþreyging
Fyrirtæki

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

Óska eftir Bakarí eða Kaffihúsi Óska
eftir að kaupa eða leigja fullbúið bakarí
eða kaffihús með framleiðsluaðstöðu
á Stór-Reykjavíkursvæðinu Upplýsingar
sendist á bakarameistari@gmail.com

Ýmislegt

Húsgagnaviðgerðir

Óskum eftir tilboðum á viðgerðir á rörum á milli íbúðarhúss og
bílskúrs. Tengingar frá aðallögnum í húsi í bílskúr. Skiptingar á
tveimur ofnum.
Nánari uppl. á mistera51@hotmail.com um helgina

Sjóstöng, Sjóstöng.

Hljóðfæri

Til sölu hjónarúm 160x200 með 3 ára
gömlum dýnum. Selst á 70 þ. Uppl. í
s. 696 9862.

Pípulagnir

s. 552-4910.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Húsgögn

DISKOTEKA • DJ-JARO
ZARRASZA
DISKOTEK

BD-22:00–DO-03:00

NUDDPOTTAR F.HITAVEITU Bjóðum
bestu gæðin á góðu verði www.oskarsson.is 566 6600.

KEYPT
& SELT

Heimilistæki
Amerísk þvottavél

HEILSA
Til sölu
Heilsuvörur

Til sölu amerísk þvottavél 10 kg. og
þurrkari og einnig frystikista. Uppl. í s.
847 5545.

Dýrahald

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN

&EÈGARNIR
+ÅKJIÈ ¹ WWWCATALINAIS
!LLIR VELKOMNIR
3NYRTILEGUR KL¾ÈNAÈUR ¹SKILIN
&2¥44 INN FYRIR KONUR OG KARLA

Málverk eftir Kristján
Davíðsson
Stærð 95 cm x 105 cm. Málað
2006
Upplýsingar í síma 861 3548

(¹DEGISMATUR ALLA VIRKA DAGA
Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Harmonikkukennsla. Sími 824
7610 & 660 1648.

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

Coton de Tulear hvolpar til sölu.
Afhendast með ættb.HRFI og VÍS tryggingu.Uppl.sími 862 0021.
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2 herbergi m/ sameiginlegu klósetti,
sturtu og eldhúsi til leigu. Góð staðsetning. 50þ. á mánuði. Uppl. í S.
896 3667
Herbergi til leigu á Laugavegi 143, V.32
þ. og líka 45 þ. og 50þ. S. 895 2138.
3ja herb vönduð,rúmgóð, björt og
uppgerð 63 fm íbúð í fallegu húsi á
Ægissíðu. Laus strax.Tilvalin fyrir einstakling eða par. Reglusemi áskilin.
V. 95 þ. Uppl. veittar laugardag og
sunnudag í s. 899 8306. Bankaábyrgð
eða trygging krafist.
Til leigu stúdíóíbúð í 104 Rvk., er laus.
Uppl. í s. 825 7637.
Mosfellsbær. Rúmgóð 2ja herb kjallaríbúð. Laus frá 15. júlí. Uppl. hjá cgtms@
hotmail.com

3 reglusama háskólanema utan af landi
vantar leiguíbúð í 101 eða nágrenni frá
og með ágúst. Pétur 8657808
Íbúð fyrir kvikmyndatökur. Óskum eftir
að leigja stóra íbúð í fjölbýli fyrir kvikmyndatökur eina viku í september.
Nánari upplýsingar í síma 866 2052
Leikskólakennari óskar eftir 2 herb íb.
miðsv. í Rvk. Reykl. og reglusöm. Uppl.
í S. 868 5100.
Björt íbúð á róleg st (t.d.Vesturb) ósk
frá 1/8 af kona í háskn. Skv.gr.h. s:659
4019.

Sumarbústaðir

Óska eftir að kaupa geymsluskúr ca
10fm og bátakerru. Til sölu svefnsófi og
2 barstólar. S. 863 1089 & 552 0717

www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

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

Bílskúr

40 fm. húsnæði á götuhæð til leigu, að
Þverholti 5, Mofellsbæ, gengið beint
inn, WC og vaskur, hægt að setja sturtu
og fl. Lítil innrétting. Hægt að nota
undir ýmislegt, laust strax, S 893 8166
eða netfang grensas@isl.is
Glæsilegt einbýlishús á Akranesi til
leigu/sölu frá og með 15.ágúst n.k.
Húsið er við hliðina á grunnskóla og
íþróttasvæði. Nánari upplýsingar veittar
í síma 691-6727

Geymsluhúsnæði

4ja herb. íbúð í Krummahólum, 111,
langtíma leiga. Uppl. í s. 897 2217 og
893 2217.

Óskum eftir aðila til að hafa umsjón
með fyrirtæki í fiskvinnslu og gerð
fiskrétta. Um fullt starf er að ræða.
Matreiðslumaður eða reynslu úr mötuneyti æskileg. Sendið upplýsingar til
helgi@esca.is

Gisting

Til sölu 15fm hús. Nýmálað, nýtt járn
á þaki og gólfplötur. Rafmagnstafla,
einangrað og panelklætt að innan. Verð
830þús. Áhugasamir hafi samband í
s:869 8558 Einar

Kona á miðjum aldri, ábyggileg, óskar
eftir samleigjanda konu. Leiga 65þ. Kv.
Erla 863 2829.
Óska eftir ca. 70 fm húsi til fluttnings.
Einnig notuðu byggingarefni. S. 848
8604.
Par með blíðan og góðan Labrador
hund óskar eftir íbúð til leigu á höfuðborgarsvæðinu. Erum reyklaus og
reglusöm. Skilvísum greiðslum heitið.
Greiðslugeta frá 60-95 þúsund. Sími
822-8509

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Félagsheimilið Logaland í Borgarfirði.
Eigum örfáar lausar helgar í sumar,
tilvalinn staður fyrir ættarmótið,
Brúðkaupið eða afmælið. Upplýsingar
í síma 696 1544.

Spjall, myndir og vídeo

Atvinna óskast

23 ára stúlka óskar eftir hlutastarfi
m/háskóla í vetur. Möguleiki á að byrja
fyrr. Hef unnið við afgreiðslu, þrif og
margt fleira. Gsm:692 6992 e.kl.15

Tilkynningar

Til sölu 36fm,sumarhús m/svefnloft í
Eyrarskói, leigulóð. Skúr fylgir. Verð 7.9
m. Góð staðsetning. S .865 1349

Feðgin 50 og 20 ára óska eftir húsnæði miðsvæðis í rvík. 2 - 3 herb. svar
bbogsk@gmail.com

Sumarhus.com Smíðum sumarhús,
allar gerðir, áratuga reynsla, gerum tilboð. S. 615 2500.

Ekki missa af neinu á HM.

...ég sá það á visir.is
sir.is

Einkamál

Tilboð á sumarhúsum

Reglusöm kona óskar eftir 2 herb. íbúð,
miðsvæðis í Hfj. Langtíma leiga. Uppl. í
s. 893 8581 - Jóhanna

Sjáðu HM 442, öll mörkin og flottustu
tilþrifin á HM vef Vísis.

Heilun- Miðlun Símanúmer 553 8260

46 fm. sumarhús fullbúið að utan,
fokhelt að innan með frágengnu gólfi.
V. 4,2 m. Áratuga reynsla Hús og parket
ehf. 894 0048 og 893 0422.

Sumarhús á Seyðisfirði til leigu. Viku í
senn, hægt að sjá nánar á facebooksumarhús á Seyðisfirði. Laust í júlí.
Uppl. 895 4948 & 846 1206.

Allt um HM 2010
á Vísi.is

tveir kassavanir kettlingar fást gefins
strákur og stelpa voða sætir vinsamlega
hafið samband í s 869 1130 Lára

Atvinna í boði

Sumarhús - Hestajörð til sölu í
Hagalandi í Holtum, við Gíslholtsvatn.
hitaveita. úrvalsbeitiland sem hægt er
að kaupa með getur verið allt frá 1- 80
ha. Uppl. í s. 89-21270

ÍÞRÓTTIR

Fréttir af liðunum, umfjöllun um leikina,
viðtöl við leikmenn og margt fleira.

TILKYNNINGAR
ATVINNA

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins,
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing

Fjölbreyttir tekjumöguleikar eru nú
í boði fyrir kynþokkafullar íslenskar
konur á vefsíðunni PurpleRabbit.eu.

Húsasmiður Óska eftir vinnu /verkefnum við smiðar eða þeim teingdum er
49ára s.863 1467

Til leigu 2ja herb íbúð, nýuppgerð í
Laugarneshverfi. Sérinngangur, leigist
á 75 þ f.utan hita og rafmagn. Uppl.í
síma 8628527.

Þú getur afpantað Fréttablaðið á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer 800-1177 eða sendu póst
á netfangið dreifing@posthusid.is

Byggingaverktaki óskar eftir smiðum,
undirverktökum. Uppl. í S. 893 0174.

Meiraprófsbilstjóri Óska eftir vinnu við
akstur er með öll ökuréttindi+minni
vinnuvélaréttindi s 863 1467

Gestahús til sölu 20 feta gámur(15 fm)
innréttaður með klósetti, sturtu, eldunaraðstöðu, ísskáp og fleira verð 1200 þ
uppl. í síma 8973700

ERTU AÐ FARA
Í SUMARFRÍ?

Óskum eftir að ráða aðstoðarmann
í sumarafsleysingar við fóðrun skólplagna. Umsóknir berist á stefan@proline.is

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Til leigu tveggja til þriggja herbergja íbúð
í Kópavogi á jarðhæð. Sérinngangur.
Laus strax. Uppl. í S. 695 1802.

Húsnæði óskast

Au Pair óskast

Annar vélstjóri óskast á rækjuskip. Uppl.
í S. 773 8811.

Stúdíóíbúð 43 fm á rólegum stað í
Kóp. Sér inngangur. Kælisk.uppþv.tengi
f.þvottav.á baðh. Laus. Verð 74þ. S.898
8925.

22 ára kk óskar e. ÁBYRGUM
MEÐLEIGJANDA, fullbúið húsbún.+internet. Er í Breiðh. á rólegum stað hjá
FB (sum gælud.bönnud). Leiga í 5
mán. frá 1.nóv.(lengri tími samk. t.d.
skólaárið) uppl. í S: 7701477

Íslenskufræðingur með kennsluréttindi
og reynslu óskast í verkefni. Uppl. og CV
sendist á sol@islandia.is

Til leigu bílskúr/geymsluskúr á móhellu
hfj. 26 fm m. milliloft. Aðgengi að
salerni. Uppl. 898 1705

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.

Íbúð til leigu 138 fm íbúð til leigu, við
Lækjarsmára í Kópavogi. Íbúðin verður
leigð með öllum húsbúnaði og skiptist
í tvö svefnherbergi, stofu og borðstofu,
sjónvarpshol, eldhús,baðherbergi og
þvottaherbergi. Garðhýsi er yfir helmingi svalanna. Bílastæði í bílakjallara
fylgir íbúðinni. Íbúðin er laus fljótlega, upplýsingar sendist á netfangið
kop701@gmail.com

Auglýsi eftir starfskrafti við afgreiðslu í
golfskála, þarf að hafa aðgang að bíl.
Áhugsamir senda email á heh11@hi.is

Fyrir norsk-íslenska fjölskyldu í Noregi
nálægt Osló - Bæði kyn koma til greina
uppl í s: 865 8564 eða 553 7449

Leigjendur, takið eftir!

170 fm parhús í Grafarvogi. 3 svefnh,
pallur & fallegt útsýni. Leiga 170. laust
1.8. GSM 6931660

óskar eftir starfskrafti í eldhús.
Áhugasamir sendi upplýsingar
á netfangið elmar@geysirshops.is

Bílskúr í Safamýri

22 fm bílskúr til leigu v/Miklubr. &
Háaleitisbr. Uppl. s.864 7178.

Til sölu Sumarhús 85fm. Milliloft 55fm.
Ásett verð 12,5m. Tilbúið til flutnings,
seljandi tekur þátt við kostnað fluttnings . Uppl í S. 864 7100, hafgolan@
gmail.com / haffihar@simnet.is

Geysir shops í Haukadal

Spjalldömur 908 1616
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
staðnum. www.115.is

Opið þegar þér hentar.
908 1616.
00:10

02:03

60ára+ vill kynnast konu frá 55-59ára
með sambúð í huga. Svar sendist á
Fréttablaðið skráð „sumar“

Til leigu
100 og 160 fm götuhæð!

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði
Til leigu í þessu glæsilega húsnæði 50–500 fm
skrifstofuherbergi eða stærðir.
Allur búnaður og frágangur mjög vandaður. Gott
útsýni og góð bílastæði. Góð sameiginleg fundaraðstaða og móttaka. Gott starfsmannaeldhús og
matssalur á 2 hæð sem nýtist fyrir allt húsið.
Óskar R. Harðarson, hdl. og lögg. fasteignasali

Auglýsingasími

Höfum til leigu ofangreindar stærðir
í vönduðu verslunarhúsnæði við
Suðurlandsbraut. Hagstætt leiguverð.
Góðar einingar.
Nánari uppl. Í síma 661-2100, Óskar R.
Harðarson löggiltur fasteignasali.
Óskar R. Harðarson, hdl. og lögg. fasteignasali
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EINN STÆRSTI HALLARGARÐUR HEIMS
Ein af perlum München er Nymphenburg-kastalinn. Þann lét kjörfurstinn Ferdinand Maria reisa eiginkonu sinni Henriettu Adelheid
von Savoyen í tilefni af fæðingu frumburðarins Maximilian Emanúel.
Byggingin hófst árið 1664 en kastalinn hefur verið stækkaður nokkrum
sinnum í gegnum tíðina og er í dag ótrúlega tilkomumikið safn bygginga
sem mynda hring utan um fallegan garð með tjörnum og gosbrunnum.
Nokkur söfn er að finna í húsunum sem tilheyra kastalanum. þar á
meðal hestvagnasafn, postulínssafn og safn um manninn og náttúruna.

Margt að sjá Mikið er um að vera á flugvellinum í München og þar er gaman að dvelja.

BESTI FLUGVÖLLUR EVRÓPU
Flugvöllurinn í München hefur
verið valinn sá besti í Evrópu fjögur ár í röð. Hann fer ört stækkandi
og er að mörgu leyti óvenjulegur.
Til að mynda er þar stórt yfirbyggt torg þar sem haldnar eru
hinar ýmsu uppákomur á borð
við jólamarkaði, strandblakmót,
dressúrmót í hestaíþróttum og
margt fleira. Markmiðið er að gera
flugvöllinn að öðru meira en biðstöð. Áhersla er lögð á afþreyingu,
verslun og þjónustu og reynt er að
laða að, ekki aðeins farþega heldur einnig íbúa svæðisins í kring.

STÓRÚTSA
LA!

Nýstárlegt BMW World var hannað af arkitektunum Coop Himmelblau.

AUSTURHRAUNI 3, GARÐABÆ

BMW HEIMURINN

Í byggingunni eru einnig sýningarsalur, safn, veitingahús og haldnar
ýmsar uppákomur í tengslum við
hið þekkta merki.

RS
FYRI UMA

Byggingunni er ætlað að vera
mikilfengleg afhendingarstöð
nýrra BMW bifreiða þar sem
stoltir eigendur fá að sjá bílinn
sinn í fyrsta sinn, nýbónaðan og
upplýstan á snúningsfleti. Síðan
fá þeir að aka bílnum beint út úr
sýningarsalnum og út á götur
München.

V
TUR, OR OG
VE
,
R

GERÐU
KAUP
ÁRSINS !

20- 80%

UST !
HA

BMW Welt er nýstárleg bygging
við aðalstöðvar BMW í München.
Byggingin var hönnuð af arkitektinum Coop Himmelb(l)au og var
fyrst opnuð í október 2007.

afsl.
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Fyrsta flokks vörumerki á ótrúlegu verði!

Ferðamálaráð Þýskalands, DZT,
heldur úti vefsíðu á íslensku þar
sem ferðamenn geta nálgast allar
nauðsynlegar og ónauðsynlegar
upplýsingar um land og þjóð.

Einstakt tækifæri til þess að næla sér í gæðavörur á
frábæru verði fyrir útivistina, ferðalagið, fjallgönguna,
golfið, veiðina og allt þetta skemmtilega í lífinu.
Aus

ut

n

DYNAMO REYKJAVÍK

rau

turh

nesbra
ut

Á vefsíðunni er að finna allt um
landið, menninguna, fólkið og
náttúruna. Einnig allar hagkvæmar
upplýsingar um gistingu, kostnað,
veður og annað sem gott er fyrir
ferðamenn að vita. Sjá www.
tyskalandsferdir.travel.

Reykjanesbraut

Reykja

Þýskaland er fjölbreytt land með
borgum sem iða af lífi, merkilegu
landslagi með fjöllum, skógum og
vötnum. Einnig margbreytilegu
mannlífi þar sem hægt er að upplifa hátíðir, tónleika og jólamarkaði, og sagan er við hvert fótmál
eins og sjá má í hinum ýmsu
söfnum, köstulum og höllum.

braut
Fjarðar

ALLT UM ÞÝSKALAND Á
ÍSLENSKU

R

ra
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an

j
eyk

Opið:
Föstudag
Laugardag
Sunnudag

kl. 10-18
kl. 11-16
kl. 12-16
Austurhrauni 3

Garðabæ

Sími 533 3811

FERÐALÖG

NORDIPHOTOS/GETTY
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Höfðaborg Í Suður Afríku er hægt að upplifa alls kyns ævintýri með ástinni sinni, fara í
safaríferð, flatmaga á ströndinni eða njóta góðrar matseldar, auk þess sem De Waterkant er
aðalsvæði samkynhneigðra. Hjónabönd samkynhneigðra hafa verið lögleg þar síðan 2006.

Sydney Mardi Gras, karnival samkynhneigðra, fer fram í Syndey í
Ástralíu snemma á ári hverju og er tilvalið að sækja heim fyrir þá
sem vilja skipuleggja brúðkaupsferð langt fram í tímann. Hommabarir eru við Oxford Street og lesbíustaðir í Leichart og Erskinville.

Keye West Samkynhneigðir hafa um langt skeið lagt leið sína til Keye West á Flórída í
Bandaríkjunum, enda margt hægt að sjá og gera; skella sér á leiksýningu, skoða sögulegar
byggingar, kafa í kóralrifi eða gista í uppgerðu setri frá Viktoríu-tímabilinu.

17.–22.08.2010

HELSINKI OG TALLINN
Verð á mann frá: 140.840,Innifalið í verði er ﬂug, ﬂugvallaskattar, gisting í tveggjamanna
herbergjum, morgunverður, skoðunarferð um Helskinki, sigling til og
frá Tallinn og skoðunarferð þar,
skoðunarferð til Porvoo og íslenzk
fararstjórn.
Fararstjóri er Emil Örn Kristjánsson
Verð miðast við gengi og forsendur
23. marz 2010 og 30 manna hóp.
Leitið nánari upplýsinga og kynnið
ykkur ﬂeiri ferðir á okkar vegum á
heimasíðu okkar www.ferdir.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar ehf.
Sími 511 1515
www.ferdir.is outgoing@gjtravel.is

Barcelona Þeir sem una góðum mat, hressilegu næturlífi, menningu
og listum ættu ekki að vera sviknir af heimsókn til Barcelona á
Spáni. Ramblan, Park Guell og Sagrada Família eru á meðal þess
sem laðar til sín ferðamenn og margt í boði fyrir samkynhneigða.

HINSEGIN
BRÚÐKAUPSFERÐ
Eﬂaust munu mörg samkynhneigð pör íhuga að
ganga í hnapphelduna
á næstunni eftir að ein
hjúskaparlög voru samþykkt á Íslandi. Brúðkaup krefst mikils undirbúnings og að því loknu
því kjörið að skella sér í
ferðalag til að slappa af.
Er þá úr mörgum spennandi stöðum að velja.
París Varla er hægt að ímynda sér rómantískari stað fyrir nýgift pör en höfuðborg
Frakklands, þar sem hægt er að sigla niður Signu eða heimsækja Louvre-safnið. Þar er líka
að finna hótel, bari og næturklúbba stílaða á samkynhneigða, einkum í Le Marais-hverfinu.

ERTU AÐ FARA
Í SUMARFRÍ?

Þú getur afpantað Fréttablaðið á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer 800-1177 eða sendu póst
á netfangið dreifing@posthusid.is

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins,
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing

YNDISLEGT AÐ VERA Á LESBOS
„Hér er alveg gott að vera í sól og
sumaryl,“ segir Sigríður Birna Valsdóttir leiklistarmeðferðarfræðingur,
sem er ásamt kærustunni Faye Rigget, stödd í fríi á grísku eynni Lesbos.
Eyjan hefur að sögn Sigríðar Birnu
verið vinsæll dvalarstaður meðal
lesbía um nokkra hríð, meðal
annars vegna þess að þar fæddFaye og Sigríður Birna.
ist skáldkonan Saffó sem sumir
halda fram að sé fyrsta lesbían sem vitað sé um. „Lesbíur sækja
einkum Skala Ersou, fæðingarstað Saffó, og þar eru konur áberandi,
bæði á tilteknum hluta strandarinnar, auk þess sem konur eiga og
reka marga staði, veitingahús, hótel og gistiheimili,“ segir Sigríður
Birna en tekur fram að gagnkynhneigðir sæki eyjuna sömuleiðis í stórum
stíl. „Og meirihluta íbúanna er auðvitað gagnkynhneigður.“ Sjálf hefur hún
komið nokkrum sinnum áður til Lesbos og var svo lánsöm að kynnast þar
Faye í sumarfríi árið 2007. „Síðan þá höfum við komið hingað í sumarfrí
og njótum þess að vera í samvistum við áhugavert fólk.“

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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Aleksandrovsky-höllin Hefur nú verið opnuð
aftur.
NORDICPHOTOS/AFP

Rússnesk höll
Á dögunum var opnað safn í
Aleksandrovsky-höllinni sem hafði
verið lokað frá árinu 1940. Höllin
er rétt fyrir utan St. Pétursborg
í Rússlandi en hún var byggð á
árunum 1792 til 1796. Hún var
á tímabili sumardvalarstaður
rússnesku keisaranna. Höllin hafði
verið opnuð sem safn árið 1918
en var nokkrum árum seinna skipt
upp í heilsuhæli fyrir embættismenn innanríkisráðuneytisins og
munaðarleysingjahæli. Á árunum
1947 til 1951 var unnið að viðgerðum á höllinni og þegar þeim
lauk var hún hluti af sjóhersráðuneytinu.

ÞÚ KEMST
ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST
Á EINFALDAN HÁTT.

Áætlunarferðir Flugrútunnar
eru í tengslum við allar komur
og brottfarir ﬂugvéla um
Keﬂavíkurﬂugvöll.

Höllin hefur nú verið opnuð aftur
sem safn eftir nokkrar lagfæringar.
- mmf

Neðansjávardans Meðlimir Digital 9 sýna
listir sínar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Óvenjuleg sýning

580 5400
main@re.is / www.re.is

Auglýsingasími

Neðansjávarlistir ýmiss konar er á
meðal þess sem gestum Muscle
leikhússins í Tokyo í Japan var
boðið upp á á dögunum. Þar
sýndu meðlimir Digital 9 listir sínar
og var atriðið fyrrnefnda, svonefnt
Synchro Kabuki, hluti af sýningu
sem kallast Matsuri. Flokkurinn
mun á næstunni ferðast með sýninguna til Bandaríkjanna, þar sem
hægt verður að bera hana augum
í Las Vegas frá 31. júlí.

Allt sem þú þarft…

Yfirburðir Fréttablaðsins algjörir!
Fréttablaðið er með 180% meiri lestur en Morgunblaðið.

77,5%
Nýjasta könnun Capacent Gallup staðfestir
hinn gríðarlega mun sem er á lestri
Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum
góða árangri og bendum auglýsendum á að
notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja
auglýsingamiðil.

27,7%

MORGUNBLAÐIÐ

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.

FRÉTTABLAÐIÐ

10. júlí 2010 LAUGARDAGUR

28

1
2
Önnum kafinn almannatengill
Mín indæla samstarfskona, Herdís Ósk Helgadóttir, er venjulega fyrsta manneskjan sem ég tala við á
morgnana. Oft hringi ég í hana úr bílnum á leiðinni í vinnuna. En þarna erum við að fá okkur morgunkaffið fyrir fund.

Hér er ég kominn á fund með framkvæmdastjóra Forlagsins, Agli Erni Jóhannssyni. Við vorum að
ræða bók sem ég er með í smíðum og sem kemur vonandi út á þessu ári.

Almannatengill er starfsheiti sem hefur rutt sér til rúms allra síðustu árin. Talið er að starfandi almannatenglar á Íslandi séu vel
yfir þrjú hundruð en félagar í Almannatengslafélagi Íslands vinna margvísleg störf, oft með mismunandi starfsheitum – svo sem
upplýsingafulltrúar, ráðgjafar og jú, almannatenglar. Andrés Jónsson er einn þeirra sem starfar sem slíkur, á sérstakri almannatengslastofu, og hefur í nægu að snúast alla daga en Andrés er jafnframt formaður Almannatengslafélagsins.

MYNDBROT ÚR DEGI | Fimmtudaginn 8. júlí | Myndir teknar á Canon EOS 1000D

3

4

5

6

Í hádeginu var ég búinn að mæla mér mót við vinkonu mína, hana Svanhvíti Friðriksdóttur, á Nauthóli í Nauthólsvík. Við Svana höfum unnið saman við almannatengsl, en líka við þáttagerð á Ríkisútvarpinu þegar við vorum táningar.

Ég held úti vikulegum spjallþætti um Evrópumál á Útvarpi Sögu í félagi við þá Frosta Sigurjónsson
og Egil Jóhannsson. Ég var einn á vaktinni þennan fimmtudaginn en gestur minn var Ragnar Arnalds,
fyrrverandi alþingismaður. Ragnar átti einmitt afmæli þennan dag.

Næst var það fundur með einum af skjólstæðingum Góðra samskipta. Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri gagnaversins Thor Data Center, var með dóttur sína með sér á fundinum.

Kötturinn minn hann Rasmussen fékk svo sinn daglega skammt af rækjum um kvöldið. Rasmussen
er einn mesti rækjuunnandi sem ég þekki. Svo margt gerðist þennan dag að ég náði ekki að festa
allt á filmu. Má þar nefna leynilegan fund um stofnun nýs fyrirtækis og tvo ameríska puttalinga sem
ég tók upp í bílinn á Sæbrautinni.

Það er sama þótt hann blási
ellingsen.is

DEVOLD ACTIVE
Bolur. Verð 9.490 kr.
Buxur. Verð 8.990 kr.

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
mánud.–föstud. 10–18  Laugard. 10–16

COLUMBIA M TRAIL TRIP-jakki
Verð 27.990 kr.

COLUMBIA PEARL-peysa
Verð 19.900 kr.

COLEMAN
XL S RIDGE-jakki

COLUMBIA
COLUMBIA
MS RIDGE-buxur XL S RIDGE

Verð 36.990 kr.

Verð 19.990 kr.

Verð 17.990 kr.
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Útivistarjakki með 5000 mm
vatnsheldni. Límdir saumar
og hetta sem losa má af.
Dömustærðir, bleikur.
Herrastærðir, blár.
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Stillanlegir
göngustaﬁr.
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45 lítra bakpoki. Tvískiptur.
Breið mittisól fyrir góðan
stuðning við mjóbakið.

Útivistarbuxur með
5.000 mm vatnsheldni.
Dömu- og herrastærðir.
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Kvartbuxur úr nylon.
Litir: svartar. Dömustærðir

Gönguskór með Gore-Tex
vatnsheldni og dempun í sóla.
Dömu- og herrastærðir.
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HELGI BJÖRNSSON, SÖNGVARI OG
LEIKARI, ER 52 ÁRA.

„Maður er bara eins og
sígauni. Hver dagur býður upp
á eitthvað nýtt.“
Helgi er einn af þekktari söngvurum landsins, meðal annars
með sveitinni SSSól og hefur líka
leikið í fjölda kvikmynda. Hann
rekur Leikhússhöll í Berlín og nú
er komin út ný plata með honum
ásamt sveitinni Reiðmönnum
vindanna. Hún nefnist Þú komst
í hlaðið.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 10. JÚLÍ 1970

MERKISATBURÐIR

Átakanlegur atburður á Þingvöllum

1937 Danskur maður fellur um

Fjörutíu ár eru í dag frá hinu
hörmulega slysi á Þingvöllum
þegar Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, Sigríður Björnsdóttir, kona hans, og Benedikt
Vilmundarson, fjögurra ára
dóttursonur þeirra, brunnu inni
í Ráðherrabústaðnum. Fréttin
um það olli mikilli sorg meðal
íslensku þjóðarinnar.
Bústaðurinn var griðastaður
forsætisráðherrahjónanna.
Þó höfðu þau einungis ætlað
að dvelja þessa einu nótt í
honum að þessu sinni því
daginn eftir var för þeirra heitið
vestur á Snæfellsnes þar sem

Bjarni ætlaði að halda ræðu á
héraðsmóti.
Eldsins í bústaðnum varð
vart klukkan hálf tvö um nóttina, af hollenskum ferðamönnum. Þeir bönkuðu á glugga og
dyr og reyndu að opna húsið,
árangurslaust. Einn þeirra
hljóp til Valhallar og lét vita.
Örskömmu síðar virtist verða
sprenging í húsinu, þakið lyftist
upp og eldurinn braust út.
Ráðherrabústaðurinn var
lengi nefndur konungshúsið.
Hann var reistur í tilefni af
komu Friðriks konungs áttunda
til Íslands 1907.

1942
1948
1970
1980

1980
2009

70 metra niður í gljúfrið
við Dettifoss og lifir af.
Í Laxá í Aðaldal veiðist 36
punda lax.
Hengibrú er vígð á Jökulsá á Fjöllum.
Ríkisstjórn Jóhanns Hafstein tekur við völdum.
Greiðslukortaviðskipti
hefjast á Íslandi er Kreditkort hf. gefa út Eurocardgreiðslukort.
Fimmta hrina Kröfluelda
hefst.
Hótel Valhöll á Þingvöllum brennur til kaldra
kola.

Söfnun sóleyja
á safnadaginn
Grasagarðurinn heldur upp
á íslenska safnadaginn á
morgun, sunnudag. Þá verður leiðsögn um garðinn í
umsjá Ingunnar Óskarsdóttur garðyrkjufræðings
sem snýst meðal annars um
að skoða sérstakar sóleyjar,
svokallaðar bergsóleyjar.
Það eru plöntur af Clematisættkvíslinni sem víða er að
finna í garðinum.

Grasagarðurinn er lifandi
safn undir berum himni og
í honum eru varðveittar um
5.000 tegundir plantna í níu
safndeildum.
Mæting í gönguna á morgun er við aðalinngang Grasagarðsins klukkan 13. Þátttaka er ókeypis og öllum
heimil. Að henni lokinni
verður boðið upp á piparmintute.
- gun

ÞRENGIR AÐ ÞYT „Stærsta númerið á sýningunni er Ali Machinchy,“ segir Steinþór Agnarsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FLUGMÓDELAFÉLAGIÐ ÞYTUR: FAGNAR FJÖRUTÍU ÁRA AFMÆLI
BERGSÓLEY Planta af Clematis-ættkvíslinni.

MYND/GRASAGARÐURINN

Hjartans þakkir fyrir hlýhug og kveðjur vegna andláts og útfarar kærrar
frænku okkar

Ingibjargar Jónsdóttur
Sléttuvegi 11, Reykjavík.
Jón Jósefsson
Anna Guðrún Jósefsdóttir
Sesselja Ingibjörg Jósefsdóttir
Jón Ingvar Ragnarsson
Guðmundur Ragnarsson

Hjartans þakkir sendum við öllum sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför okkar elskuðu

Huldu Guðbjörnsdóttur
hjúkrunarfræðings

sem lést á deild 11E LSH sunnudaginn 16. maí.
Sigurður Guðmundsson
Hrafn Tryggvason
Steingrímur Brynleifsson
Hrafnhildur Lára Hrafnsdóttir
Málfríður, Þórdís og Birna Sigurðardætur, makar og börn
Hrafnhildur Helgadóttir
Björn Guðbjörnsson
Kolbrún Albertsdóttir
Hrafnhildur Soffía Guðbjörnsdóttir Kristján Kárason
Jóhanna Guðbjörnsdóttir
Skúli Guðmundsson
Sveinbjörn Dagnýjarson
Þorgerður
Sigurðardóttir
og fjölskyldur.

Módelin setja svip á bæinn
Flugmódelafélagið Þytur fagnar fjörutíu ára afmæli sínu um þessar mundir og af því tilefni verður flugsýning
á Tungubakkaflugvelli í Mosfellsbæ í
dag.
„Sex flugáhugamenn stofnuðu Þyt á
sínum tíma, árið 1970. Þetta voru þeir
Einar Páll Einarsson, Einar Pálsson,
Þorgeir L. Árnason, Hörður Hjálmarsson, Pétur Filippusson og Jón V. Pétursson,“ segir Steinþór Agnarsson, formaður flugmódelafélagsins Þyts.
Steinþór segir að í upphafi hafi verið
flogið upp á Sandskeiði. Seinna var flutt
á Geirsnef. „Síðan varð allt vaðandi í
hundum þar þannig að menn urðu að
flýja þaðan. Þá vorum við svo heppnir
að Hafnarfjarðarbær tók vel í að útvega
pláss fyrir flugmódel.“
Að sögn Steinþórs hjálpuðust menn að
við að græða upp landið undir aðstöðuna á gömlu öskuhaugunum í Hafnarfirði. Hafist var handa við að byggja

völlinn árið 1988. „Þetta er glæsilegur
völlur sem því miður verður sjálfsagt
að flytja núna því það hefur þrengt að
okkur í gegnum árin,“ segir Steinþór
sem helst vill halda félaginu í Hafnarfirði. „Já, það er meiningin. Menn eru
þó sjálfsagt opnir fyrir öllu. Mér finnst
flugmódelin samt setja svolítinn svip á
bæjarfélagið því um helgar er fólk að
koma hingað upp eftir og horfa á okkur
fljúga.“
Steinþór segir flugmódelafélagið Þyt
það elsta og stærsta sinnar tegundar á
Íslandi í dag. Meðlimir félagsins eru í
kringum hundrað talsins. Þeir eru flugáhugamenn og margir smíða vélar sínar
sjálfir. „Það eru nokkrir mjög virkir í
félaginu sem smíða og svo eru aðrir sem
kaupa tilbúnar vélar. Vélarnar sem verið
er að fljúga í dag eru frá smávélum og
upp í stórar vélar sem sumar þurfa heilan sendibíl á milli staða.“
Í tilefni af afmæli Þyts verður flug-

sýning á Tungubakkaflugvell í Mosfellsbæ í dag. „Stærsta númerið á sýningunni er Ali Machinchy. Hann er einn
besti flugmódelmaður í heimi og kom
hérna fyrir nokkrum árum og sýndi á
Akureyri og sló svona rækilega í gegn.
Fyrir flugáhugafólk má eiginlega ekki
missa af þessu. Þetta verður þvílík
skemmtun ef veður og allar aðstæður
verða góðar.“
Meðlimir Þyts koma til með að fljúga
stórum seinni heimsstyrjaldarvélum.
„Það verða alls konar flugvélar þarna,
alveg frá fyrra stríðinu og svo upp í
nútímavélar,“ segir Steinþór og bætir
við að flestar vélarnar séu smíðaðar af
meðlimum félagsins. „Þessar listflugvélar sem flogið er mest í dag eru smíðaðar úti. Vélarnar eru fluttar hingað heim
og við setjum þær saman og bætum við
mótor og öðrum fylgihlutum.“
Sýningin stendur frá klukkan eitt til
fjögur.
martaf@frettabladid.is

Ný handbók um hvali komin út
Hvalir nefnist handbók sem
er nýkomin út hjá Forlaginu.
Hún er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi.
Áhugi á hvalaskoðun hefur
aukist mjög á undanförnum
árum og bókin Hvalir er
hugsuð til að mæta vaxandi
þörf fyrir aðgengilegt efni
um þessar vinsælu skepnur.
Hún nýtist í senn við að skoða
hvali í náttúrulegu umhverfi
sínu og sem almennt uppflettirit. Þar er fjallað um
allar hvalategundir í tempruðum og köldum sjó Norður-Atlantshafsins í greinargóðum texta og einstakar
myndir draga fram öll helstu
sérkenni dýranna.

Bókin skiptist í tvo hluta.
Sá fyrri auðveldar notandanum að þekkja á svipstundu
þá hvali sem hann sér og í
síðari hlutanum er almenn
umfjöllun um hvali og einstakar tegundir í hafinu
umhverfis okkur.
Höfundar bókarinnar eru
Jón Baldur Hlíðberg myndlistarmaður og Sigurður
Ægisson textahöfundur en
þeir hafa reynslu af skrifum bóka um íslenska hvali
og íslenskar kynjaskepnur.

HVALIR Mikilfengleg spendýr í
hafinu sem margir hafa mætur á.
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur hlýhug og vináttu vegna
veikinda og andláts elskulegs eiginmanns míns, föður, tengdaföður og afa,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Gísla Guðna
Þorbergssonar

Grensásvegi 60 Reykjavík,

Eiðismýri 30.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítalans, heimahjúkrunar Heimahlynningar, svo og líknardeildarinnar
í Kópavogi fyrir einstaka umönnun og hlýju í veikindum hans.
Sigurbjörg Valmundsdóttir
Valmundur Steinar Gíslason
Íris Ósk Valmundsdóttir
Gísli Steinar Valmundsson

Eyrún Ragnarsdóttir

Jóhanna Jóhannsdóttir

Sigurgeirs Sigurdórssonar

sem lést mánudaginn 5. júlí á hjúkrunardeild Hrafnistu
í Reykjavík, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í
Reykjavík þriðjudaginn 13. júlí kl. 15.00.

sem lést 19. júní sl. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki LSH á Landakoti á deild L4 sem annaðist hann af
einstakri alúð.

Geirlaugur Jónsson
Hrönn Geirlaugsdóttir
Sigríður Hulda Geirlaugsdóttir
Freyr Ómarsson
Þór Weglinski
Jóhanna Weglinski

Kristín Guðbjörnsdóttir
Sigrún Sigurgeirsdóttir
Sólveig Sigurgeirsdóttir
Þuríður Erla Sigurgeirsdóttir
Ingunn Sigurgeirsdóttir
Svanhvít Sigurgeirsdóttir
Kristín Sigurgeirsdóttir
Kristinn Sigurgeirsson
Guðmundur Sigurgeirsson
afabörn og langafabörn.

Paulo Weglinski

Vinur okkar

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vináttu við andlát móður minnar,
tengdamóður, systur og ömmu,

Jón Jónasson

Laufeyjar Sigurðardóttur

Hátúni 10a

áður til heimilis að Espigerði 4.

lést föstudaginn 18. júní á Líknardeild Landspítalans
í Kópavogi. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna. Sérstakar þakkir til starfsfólks
Líknardeildar Landakots og Landspítalans í Kópavogi
fyrir hlýlega umönnun.

Hjartans þakkir til allra sem auðsýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför föður okkar, tengdaföður, afa og
langafa

Lísa Thomsen
Böðvar Pálsson
Auðun Sæmundsson
Salvör Sigurðardóttir
Sigurður Böðvarsson, Laufey Böðvarsdóttir, Bryndís Ásta
Böðvarsdóttir, Anna Ýr Böðvarsdóttir, Lára Böðvarsdóttir,
Dögg Thomsen, Arndís Hulda Auðunsdóttir.

Jón G. Sigurðsson
Helgi Þ. Jónsson
Ágúst Eiríksson

Sigfús A. Gunnarsson
Sigfríður Ragna Ragnarsdóttir

Innilegar þakkir færum við þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Gunnars Knúts
Valdimarssonar
Dalbraut 42, Bíldudal.
Vilborg Jónsdóttir
Jón Rúnar Gunnarsson
Nanna Sjöfn Pétursdóttir
Fríða Björk Gunnarsdóttir
Aðalsteinn Gottskálksson
Valdimar Gunnarsson
Arna Guðmundsdóttir
Þröstur Leó Gunnarsson
Helga S. Helgadóttir
Kolbeinn Gunnarsson
Jóna Sigurðardóttir
Víkingur Gunnarsson
Þórhildur Þóroddsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrir hönd ættingja og vina,
Jónas Ingi Ketilsson.

Eiginmaður minn
Elskulegur faðir, tengdafaðir, afi og
langafi,

Skúli Helgason
prentari, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi miðvikudaginn 30. júní
sl. Útförin fer fram frá Neskirkju mánudaginn 12. júlí
kl. 15.00.
Elísabet Skúladóttir
Sólveig Lóa Magnúsdóttir
Guðbjörg Eva Rafnsdóttir
Berglind Ösp Rafnsdóttir
Sigríður Jóna Rafnsdóttir
og barnabarnabörn.

Viggó Jósefsson
Laugalæk 1, Reykjavík

lést fimmtudaginn 1. júlí á hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju miðvikudaginn 14. júlí kl. 15.
Sigrún Ingunn Þorsteinsdóttir

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Sigríður Þ.
Engilbertsdóttir
frá Hnífsdal, áður Móabarði 2,
Hafnarfirði,

Rafn Sigurjónsson
Ingi Þór Thorarensen

sem lést sunnudaginn 4. júlí á hjúkrunarheimilinu
Sólvangi, verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
fimmtudaginn 15. júlí klukkan 15.00.
Einlægar þakkir til allra sem studdu og
sendu okkur hlýjar kveðjur við andlát
og útför elskulegs eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa

Braga Jóhannssonar

Guðmunda Brynjólfsdóttir Hilmar Þórðarson
Þórdís Brynjólfsdóttir
Elín Brynjólfsdóttir
Pétur Guðmundsson
Ingibjörg Brynjólfsdóttir
Hjördís Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Skúlagötu 13, Borgarnesi.

Okkar ástkæri stjúpfaðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Jón Árnason
Brúnavegi 9, áður Njörvasundi 34,

Sérstakar þakkir til A deildar Sjúkrahúss Akraness fyrir
alla hjálpina í gegnum árin. Einnig þökkum við starfsfólki DAB fyrir alúð og elsku síðustu mánuðina. Kærar
þakkir.
Kristín Jónasdóttir og fjölskylda

verður jarðsunginn frá Langholtskirkju þriðjudaginn
13. júlí kl. 13.00.
Sigurður Halldórsson
Sif Sigurðardóttir
Anna Birna Rafnsdóttir
Jón Emil Rafnsson
Atli Rafnsson
Eyþór Rafnsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Sigrún Þorsteinsdóttir
Rafn Rafnsson

Kári Halldórsson
bryti, Barðaströnd 6, Seltjarnarnesi,

lést sunnudaginn 4. júlí á Landspítalanum við
Hringbraut. Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju
14. júlí kl. 15.00.
Faðir okkar,

Þorsteinn Jónsson
flugmaður

lést á heimili sínu Skipasundi 40 miðvikudaginn
30. júní. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Sigurbjörn Þór Þorsteinsson
Jón Bergsveinn Þorsteinsson
Unnur Þorsteinsdóttir
og aðrir ástvinir.

Þórhallur Kárason
Oyi Sirijanthrakan
Þórir Kristinn Kárason
Geir Guðmundsson
Halla Kristín Geirsdóttir
Guðmundur Karl Geirsson Elín Sigríður Grétarsdóttir
Kári Geirsson
Gan Songkrant
Alex Kári Þórhallsson
Kristjana Káradóttir
Katla Sóley Guðmundsdóttir
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Dómaramistök

GÓÐAR
FRÉTTIR
FYRIR ALLA

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

E

inu sinni var ég dómari í
spurningakeppni. Ég tók starfið
alvarlega og lagði metnað minn í að vera
eins sanngjarn og nákvæmur og mér var
unnt. Þegar mér urðu á mistök tók ég þau
hugsanlega óþarflega nærri mér. Einu
sinni eftir alvarleg mistök sór ég þess eið
að þetta skyldi ég aldrei gera aftur.

SAMT þáði ég boð um að gera þetta
aftur þegar mér bauðst það. En þá setti
ég skilyrði, því ég hafði gert mér ljóst
hvað olli flestum mistökum. Keppendur
svöruðu í flýti, hver ofan í annan og
töluðu óskýrt. Svörin bárust eyrum
mínum beint frá keppendum en ekki úr
hljóðnemunum á borðinu fyrir framan
þá, sem tóku upp hljóðið sem sent var út.
Áhorfendur heima í stofu heyrðu m.ö.o.
betur hvað keppendur sögðu en ég, sem
átti að úrskurða hvort svörin væru rétt
eða röng. Skilyrðið sem ég setti
var að aðstoðardómari sæti í
myndstjórninni og benti mér
á hugsanleg mistök. Alloft
breytti aðstoðardómarinn
stigagjöf minni. Sömuleiðis
áskildi ég mér rétt til að
skoða upptökur af svörum
ef ég var í vafa um hvort
þau væru rétt eða röng. Það
kom fyrir að ég nýtti mér
þessa tækni og leiðrétti í

Enn betra aðgengi að Fréttablaðinu
Breytingar voru gerðar á frídreifingu og lausasölu Fréttablaðsins
1. júní. Blaðinu er áfram dreift ókeypis í lúgur og Fréttablaðskassa
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

kjölfarið fyrri úrskurð. Enginn kvartaði
yfir þessu. Engum þótti ég vera að breyta
reglunum. Jafnvel liðin sem misstu stig við
þetta virtu sanngirnissjónarmiðið.

ÞESS vegna er það mér hulin ráðgáta
hvers vegna knattspyrnuyfirvöld þrjóskast
við að taka tæknina í þjónustu sína, jafnvel
þegar sjálfur heimsmeistaratitillinn
er í húfi. Staðreyndin er sú að HM í
knattspyrnu 2010 hefur liðið ótrúlega
fyrir yfirsjónir dómara, jafnvel eyðilagt
ánægjuna af keppninni fyrir fjölda
manna. Í útsláttarkeppninni fullyrði ég
að afglöp dómara hafi oftar en ekki ráðið
úrslitum, ef ekki um lokatölur þá a.m.k.
um framvindu og þróun leikjanna. Það er
með öllu óviðunandi. Milljónir áhorfenda
um allan heim sjá betur en þeir, sem dæma
eiga leikinn, hvað raunverulega á sér stað
á vellinum.

ÖLL rök gegn því að styðjast við upptökur
flokkast undir það sem á góðri íslensku
heitir kjaftæði. Það væri ekki verið að
breyta neinum reglum, heldur einmitt að
gera allt sem hægt er til að sjá til þess
að réttum reglum sé fylgt. Það væri ekki
verið að breyta því hvernig íþróttin er
leikin, það væri ekki einu sinni verið að
breyta því hvernig hún er dæmd. Það væri
aðeins verið að tryggja unnendum hinnar
göfugu íþróttar sanngjörn úrslit.

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.

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á visir.is eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hún kyssti mig
bara vegna þess Það er
að homminn nú gott.
var að reyna Ýmsilegt
getur
við mig! Ekki af
gerst.
neinni annarri
ástæðu!

Já! Einu
Ýmislegt? sinni kyssti
Líka hjá sjúklingur mig
þér? á munninn eftir
velheppnaða
aðgerð. Hann var
bara ánægður!

Algjörlega
saklaust.

■ Gelgjan

Klárlega!

Gott! En
þegar ég
Góða nótt
finn út hver
elskan!
hann er þarf
hann á fleiri
aðgerðum
að halda!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Töff.

Palli, hvernig lýst
þér á nýju skyrtuna
hans pabba þíns.

17 hittir
Dressmann.

Vesturland

Fjöldi lausasölustaða á Vesturlandi
Olís, Kjalarnesi
Krónan, Akranesi
Olís, Akranesi
Bónus, Akranesi
N1 verslun, Akranesi
Olís, Borgarnesi
Bónus, Borgarnesi
Verslunin Baulan, Borgarfirði
Hönnubúð, Reykholti, Borgarfirði
Olís, Stykkishólmi
Bónus, Stykkishólmi

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hrannarbúðin, Grundarfirði
N1, Ólafsvík
Olís, Ólafsvík
Hraðbúð N1, Hellissandi
Shell/Vélsmiðja Árna Jóns, Hellissandi
N1 þjónustustöð, Ísafirði
Hamraborg, Ísafirði
N1 verslun, Ísafirði
Bónus, Ísafirði
Smáalind, Patreksfirði

„Fylgið okkur að vatni“

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað eru þið
að gerað inni?
Það er frábært
veður úti!

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

Farið út og veiðið
skordýr eða
eitthvað!

Það er rétt hjá
henni. Veðrið
er gott!

Segðu
pöddunum
það.

Ó9GI;NG>G6AA6

-25% af öllum hjólum
laugardag og sunnudag
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Gallery Villa kl. 18
Gallery Villa Reykjavíkur opnar dyr sínar
um helgina og býður þér og þínum að
koma og njóta það sem eftir lifir mánaðar. Sýningarnar verða opnar til 31. júlí og
opnunarvikan 9. - 16. júlí er viðburðavika,
sneisafull af frábærri og fjölbreyttri dagskrá. Nánari upplýsingar um hin fjölmörgu
gallerí sem taka þátt má finna á villareykjavik.com.

Tónleikaröð í Kristskirkju
Á hverjum miðvikudegi í júlí og ágúst verða
haldnir orgeltónleikar í Kristskirkju í Landakoti í
Reykjavík. Tónleikarnir verða haldnir klukkan 12
til 12.30 og koma ýmsir organistar og tónlistarmenn til með að spila þar í sumar.
Listamenn sem munu koma fram í tónleikaröðinni eru til að mynda Hilmar Örn Agnarsson,
Tómas Eggertsson, Eyþór F. Wechner, Sólveig
Einarsdóttir, Christian Fischer, Friðrik Stefánsson, Eygló Rúnarsdóttir og Örn Falkner.
Aðgangur að tónleikaröðinni er ókeypis og
er öllum frjálst að mæta. Unnendur orgelleiks
og fagurrar tónlistar ættu því að gera fundið
eitthvað við sitt hæfi komandi miðvikudaga í
sumar.

> Ekki missa af
Sinfóníuhljómsveit unga
fólksins (Ungfónía) frumflytur
trompetkonsert eftir Hafliða
Hallgrímsson á sunnudaginn á
þjóðlagahátíðinni á Siglufirði kl. 14.00, auk þess sem
tónleikarnir verða endurfluttir í
Neskirkju á mánudagskvöldið
kl. 20.00. Konsertinn er saminn sérstaklega fyrir Sinfóníuhljómsveit unga fólksins og
trompetleikarann Jóhann Má
Nardeau, sem er einn af fáum
trompetnemendum við Parísar
Konservatoríið.

DÓMKIRKJA KRISTS KONUNGS Hádegistónleikar

menning@frettabladid.is

verða alla miðvikudaga í júlí og ágúst

FRAMKVÆMDARÁÐ LUNGA Allt er nú að verða tilbúið á Seyðisfirði fyrir hina árlegu

listahátíð LungA.

LUNGA HALDIN
Í TÍUNDA SKIPTI
Listahátíðin LungA hefst
á mánudaginn. Á hátíðinni
má finna listasmiðjur,
kvöldskemmtanir, tónleikaveislur og uppskeruhátíð
svo eitthvað sé nefnt.

FJÖLLIN LAÐA
OG LOKKA

Mánudaginn 12. júlí hefst hin
árlega listahátíð LungA sem haldin er á Seyðisfirði. Hátíðin hefst
með opnunarathöfn þar munu leiðbeinendur og LungAráð kynna sig
ásamt ýmsum listauppákomum.
Einnig mun söngkonan Lay Low
spila fyrir gesti.
Þetta er tíunda árið sem hátíðin
er haldin og því má ætla að miklum áfanga sé náð í huga aðstandenda. Hún var haldin árið 2000 í
fyrsta sinn í þeirri mynd sem hún
er í dag. Þá tóku um 20 ungmenni
þátt í listasmiðjunum. Í ár eru um
98 ungmenni á aldrinum 16 til 25
ára sem skráð eru í smiðjurnar. Í
ár koma einnig 30 ungmenni að
utan, tólf frá Danmörku, tólf frá
Finnlandi og átta frá Noregi.
„Ég held þetta verði æðislegt!
Við erum öll mætt tímalega í
fyrsta sinn fyrir hátíðina og náum
að vera smá tíma saman áður en
hún byrjar. Við hlökkum allavega rosalega til,“ segir Björt Sigfinnsdóttir, einn af stofnendum
listahátíðarinnar LungA. Framkvæmdaráð telur um átta manns
auk framkvæmdastjórans, Aðalheiðar Borgþórsdóttur, sem gengur undir nafninu mamma-LungA.
Að auki verða um 20 sjálfboðaliðar frá Veraldarvinum sem sjá um
gæslu á hátíðinni.
Auk listasmiðja yfir daginn eru
uppákomur öll kvöld sem opnar eru
almenningi. Um helgina er mikil
dagskrá sem um 3.000-4.000 manns

Pétur Þorleifsson er frumkvöðull í
fjallaferðum. Hér lýsir hann göngu á 103
fjöll, há sem lág, löngum göngum og
stuttum - fyrir alla fjölskylduna. Hverri
göngulýsingu fylgir greinargott kort.
Fjöll á Fróni er þriðja fjallabók Péturs, áður
skrifaði hann Fólk á fjöllum og Íslensk fjöll
í félagi við Ara Trausta Guðmundsson.
Í þessari bók kynnumst við Pétri nánar í
ítarlegu viðtali Páls Ásgeirs Ásgeirssonar.

„Pétur er einn af orðlögðustu
ferðagörpum sinnar tíðar.“
HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Páll Ásgeir Ásgeirsson
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FJÖLBREYTT DAGSKRÁ Tískusýningar eru
meðal þess sem er á dagskrá LungA.

680

Kílómetrar
eru vegalengdin frá
Reykjavík til Seyðisfjarðar.
HEIMILD: VEGAGERÐIN

hafa sótt síðustu ár. „Á laugardaginn verður Pop Up markaður, listaopnanir og við frumsýnum LungAbókina sem gefin verður út í tilefni
afmælisins,“ segir Björt. „Auk þess
erum við með tónleikaveislur alla
helgina en aðalafmælistónleikarnir eru á laugardaginn frá klukkan
16 til eitt eftir miðnætti þar sem
spilað er á tveimur sviðum. Slegið verður upp grillveislu þar sem
veitingar verða til sölu auk þess
sem gestir hafa tök á því að mæta
með sinn eigin mat og grilla.“
linda@frettabladid.is

Á ÍSAFIRÐI UM HELGINA

Bylgjan þakkar Hornfiðringum frábærar móttökur um síðustu helgi.
Um þessa helgi er Bylgjan á Ísafirði í sól og sumaryl.

HEMMI GUNN OG SVANSÍ
Hjá Hemma og Svansí verða meðal gesta Mugison, Biggi Bix og
félagar, fjöllistamaðurinn Elvar Logi og margir fleiri. Dregið um
spennandi vinninga í Ævintýraeyju Olís.

F í t o n / S Í A

Hemmi og Svansí – laugardag kl. 12.20 - 16

NÆSTU VIÐKOMUSTAÐIR

16. - 17. Júlí
Sumargleði Bylgjunnar á Flúðum
23. - 27. Júlí
Franskir dagar á Fáskrúðsfirði
6. - 7. Ágúst
Fiskidagurinn mikli á Dalvík
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> ILMURINN ER SVO LOKKANDI
„Kona sem ekki notar ilmvatn á sér
enga framtíð.“ Þessi fleygu orð
komu frá tískudrottningunni
Coco Chanel sem vildi meina
að kona væri ekki kona
með konum nema kona
ilmaði vel. Mikið úrval af
sumarlegum ilmi hefur komið á
markað undanfarið en sé maður ekki
sérlega hrifinn af ilmvatni er hægt
að nota „body spray“ í staðinn.

Geggjaðan hlébarðamynstraðan samfesting
fyrir sumarfríið. Fæst í
Warehouse í Kringlunni.

OKKUR
LANGAR Í
…

Naglalakk í öllum
regnbogans litum.

Skemmtilegan blúndubol
sem hressir upp á hvaða
klæðnað sem er. Fæst í
versluninni Sautján.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

1

2

3

SARA MCMAHON

Öflugar fyrirsætur
Ég rakst á heldur athyglisverða grein á netinu um daginn sem bar
yfirskriftina „How to become a model“ og er stuttur leiðarvísir fyrir
ungar stúlkur sem vilja gerast fyrirsætur. Í upphafi greinarinnar er
tekið fram að erfitt sé að gerast fyrirsæta því maður sé annaðhvort
fæddur með rétta útlitið eða ekki. Sértu á annað borð fædd með útlit
fyrirsætu eru miklar líkur á því að þú hafir þegar verið uppgötvuð.
Samkvæmt fyrrnefndri grein skulu fyrirsætur vera um 180 sentimetrar á hæð, nota stærð sex og vera á aldrinum fjórtán til tuttugu ára. Fáar stúlkur uppfylla þessar útlitskröfur iðnaðarins en
samkvæmt greininni er ekki aðeins nóg að uppfylla
kröfurnar um hæð og aldur heldur þurfa stúlkurnar einnig að vera sterkar, ákveðnar og sjálfsöruggar ætli þær að ná langt í hinum harða heimi tískunnar.
Stúlkurnar þurfa einnig að flytja búferlum og koma
sér fyrir í New York, París eða Mílanó ætli þær sér
að starfa sem fyrirsætur. „Þú þarft að hafa sterkan
karakter. Margar stúlkur finna fyrir miklu óöryggi í
fyrstu. Þær eru langt frá fjölskyldu sinni og vinum og
fá fá verkefni til að byrja með. Við reynum að styðja
þær í gegnum þennan erfiða tíma, en við komum auðvitað ekki í stað fjölskyldunnar,“ sagði einn umboðsmaður á vegum Elite-skrifstofunnar í París.
Auk þess þurfa stúlkurnar að hafa aðlaðandi
persónuleika og myndast vel eigi þær að geta bókað
verkefni. Af þessari grein að dæma er það ekki á allra
færi að verða fyrirsæta, þó maður hafi útlitið með
sér þarf margt annað að fylgja með. Því má gera ráð
fyrir að ofurfyrirsæturnar í dag hafi alla þessa kosti
til að bera; þær eru hávaxnar, grannvaxnar, náttúrulega fallegar, ákveðnar, sjálfstæðar en samt einstaklega viðkunnanlegar og fótógenískar … sem gerir
þær bara enn meira óþolandi en áður.

Egils Gull og Kareoke Sportbar kynna:
Allir helstu HM leikirnir í beinni á
karoeke sportbar Frakkastíg 8.

1 BLÚNDUR OG RÓMANTÍK Fyrirsæta klæðist fallegri
blúnduflík frá Chanel. 2 SYKURSÆTT Fallegur svartur
blúndukjóll frá Chanel. 3 BARNSLEGA SÆTT Fallegur

ljósbleikur dúkkukjóll frá meistara Lagerfeld.
NORDICPHOTOS/GETTY

Skemmtilegar uppákomur á milli
leikja og Stór á 450 kr.
Egils gull og Kareoke sportbar
- alvöru HM stemmning !

KARL LAGERFELD SLÆR Í GEGN ENN OG AFTUR MEÐ CHANEL:

LÉTT OG FALLEG HÁTÍSKA
Vor- og sumarlínan 2010 frá
Chanel þótti einstaklega falleg. Litapallíettan var beinhvít og ljós í bland við svart
og voru flíkurnar úr léttum
efnum á borð við blúndur.
Línan var meistaraleg blanda
af klassískri rómantík og
nútíma hátísku.

BLEIK OG
FRAMANDI

Fyrirsæta klæðist
nokkuð sérstakri
yfirhöfn sem
virðist búin til
úr blómum.

HEKLAÐAR DÚLLUR

Heklaður kjóll og
blómleg handtaska
úr vorlínu Chanel.

SLAUFUR
OG PÍFUR

Fallegur gólfsíður
kjóll skreyttur með
pífum og slaufum.
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> BLÖNK SYSTIR
Raunveruleikastjarnan Kourtney Kardashian
er orðin blönk því hún og kærasti hennar eyða um efni fram. „Hún er alltaf
að biðja móður sína um peningalán,
en samt er hún að skoða íbúð í miðri
Manhattan. Hún eyðir allt of miklu
og nú er hún komin í vandræði. Hún
er nánast komin á hausinn,“ var haft
eftir nafnlausum heimildarmanni.

folk@frettabladid.is

Úr vöðvabúnti í kryppling
„Ég gæti ekki verið hamingjusamari með
þessa skiptingu,“ segir tónlistarmaðurinn Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Hann leikur krypplinginn Riff Raff í stað hins fullkomna karlmanns Rocky í söngleiknum
Rocky Horror sem verður frumsýndur
hjá Leikfélagi Akureyrar 10. september.
Eyþór Ingi var upphaflega ráðinn til
að leika Rocky en þótti ekki henta í hlutverkið. „Ég var búinn að furða mig á
því og grínast með að leikstjórinn væri
greinilega ekki með á hreinu í hvaða
formi ég væri. Þegar hann hefur loksins séð mig hefur honum fundist eitthvað bogið við þetta,“ segir Eyþór Ingi
og bætir við að hann sé miklu frekar í
krypplingaformi. „Ég er miklu sáttari

við þetta hlutverk. Ég held að ég sé miklu
meiri krypplingur en hinn fullkomni
karlmaður. Þetta er líka meiri týpa og
það eru skemmtilegri lög sem ég
syng.“
Eyþór hefur legið yfir uppfærslum af Rocky Horror á
hinum ýmsu tungumálum að
undanförnu til að undirbúa sig
fyrir nýja hlutverkið. „Ég ætla
að leggja allt í þetta og gera
þennan kryppling eins fullkominn og hinn fullkomni
karlmaður ætti að vera.“
Jón Gunnar Þórðarson,
leikstjóri verksins, fagnar þessu breytta hlutverki

Eyþórs. „Söngröddin hans Riff Raffs er
ótrúleg og þetta er flottur karakter. Þetta
er stærra hlutverk sem hann fékk núna.
Svo er það líka líkamsburðurinn. Hann
er ekki alveg nógu stæltur í hlutverk
Rocky. Við fáum vöðvabúnt í staðinn fyrir hann,“ segir hann
og á þar við Hjalta Rúnar
Jónsson. „Helsta
vinnan hans er
að lyfta þangað
til við frumsýnum.“
- fb
RIFF RAFF Eyþór Ingi í

hlutverki krypplingsins
Riff Raff.

Aldrei meira
en þrír dagar

Tilnefndur
fyrir Dexter

Leikkonan Angelina Jolie, sem
sést næst á hvíta tjaldinu í myndinni Salt, segir
að ástæðan
fyrir góðu
sambandi
hennar og
leikarans
Brad Pitt sé
sú að þau séu
aldrei lengi í
burtu hvort
frá öðru og
eyði miklum
BRANGELINA
tíma með
fjölskyldunni. „Ég og Brad erum
aldrei í sundur í langan tíma.
Við erum aldrei lengur en í þrjá
daga án hvors annars. Við erum
stöðugt í sambandi,“ sagði Jolie.
„Við förum ekki mikið út á lífið.
Við erum mjög heimakær og erum
bara í náttfötunum í mömmu- og
pabba-hlutverkunum.“

Leikarinn Michael C. Hall sem
fer með aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum Dexter er á
meðal þeirra sem tilnefndir eru
til Emmy-verðlaunanna í ár og
telja margir hann sigurstranglegan ekki síst eftir að hafa glímt við
eitlakrabbamein.
Sjónvarpsþátturinn er tilnefndur til nítján verðlauna í ár, þar á
meðal sem besti dramatíski sjónvarpsþátturinn.
„Þetta venst með árunum og
þetta verður minna sjokk,
þá á ég við flassið í
augun og lætin á rauða
dreglinum. Það er auðveldara að njóta þess
ef maður hefur gert
þetta áður,“ sagði leikarinn um Emmyverðlaunahátíðina.

JÓNAS SIGURÐSSON Sólstrandagæinn fyrrverandi sendir frá sér sína aðra sólóplötu í byrjun október.

SYNGUR UM ÞRÁ OG EINLÆGNI
Leiksýning í Borgarnesi
á sunnudaginn kl 14:00

Leikbrúðusafn - Brúðuleikhús
Veitingar - Gjafavara
www.bruduheimar.is
Sími 530 5000

Jónas Sigurðsson, fyrrverandi Sólstrandagæi, sendir frá sér sína aðra plötu í
byrjun október og kemur
hún út á vegum Cod Music.
„Ég er búinn að vinna í henni
lengi, eða síðan ég kláraði þá síðustu,“ segir Jónas um nýju plötuna
sem nefnist Allt er eitthvað.
„Hún skiptist í hlið 0 og hlið 1
eins og gömlu plöturnar. Ég skipti
henni í tvennt og þarna eru tvö
þema sem eru að kallast á. Annars vegar þrá og hins vegar einlægni,“ segir hann og bætir við
að mikill kraftur sé í fyrri hlutanum á meðan hinn sé öllu mýkri.
„Ég er að reyna að búa til andstæður, sem er svolítið vandmeðfarið á plötu. Hún þarf að standast sem ein heild og þess vegna er
gaman að búa til mótsögn á plötu.
Ég ætla að sjá hvort það virkar en

Mér finnst bara gaman að nota músíkina
sem form til að koma á
framfæri hugmyndum og
pælingum.
JÓNAS SIGURÐSSON
TÓNLISTARMAÐUR

maður veit það ekki fyrr en þetta
er komið út.“
Síðasta plata Jónasar, Þar sem
malbikið svífur mun ég dansa,
kom út fyrir jólin 2006 og hlaut
mjög góðar viðtökur. Titillag plötunnar og lögin Ofskynjunarkonan
og Baráttusöngur uppreisnarklansins á skítadreifurum fengu mikla
útvarpsspilun. Þar söng hann um
að bylting væri í vændum og gagnrýndi græðgisvæðinguna og kom
það á daginn að hann hafði sitthvað
til síns máls. Síðastnefnda lagið
hefur til að mynda verið mikið spil-

að í tengslum við mótmælin hér á
landi undanfarin misseri.
Spurður hvort einhvern „spádóm“ um framtíð Íslands megi
finna á nýju plötunni eins og á
þeirri fyrri segir hann svo ekki
vera. „Ég er ekkert voða mikið
fyrir predikunarmúsík. Mér finnst
bara gaman að nota músíkina sem
form til að koma á framfæri hugmyndum og pælingum.“
Á síðustu plötu vann Jónas með
dönskum tónlistarmönnum, enda
bjó hann þar í landi í fimm ár. Núna
vann hann með íslenskum tónlistarmönnum og hefur sett saman
hljómsveitina Ritvélar framtíðarinnar sem spilar á sínum fyrstu
tónleikum á Bræðslunni seinna í
mánuðinum. Fyrsta lagið af plötunni, Hamingjan er hér, er komið
út og er það fáanlegt ókeypis á síðunni Tónlist.is næstu vikuna. Einnig má hlusta á lagið á síðunni Jonassigurdsson.com.
freyr@frettabladid.is

SIGURSTRANGLEGUR Michael C. Hall

þykir sigurstranglegur á Emmy
verðlaunahátíðinni í ár.

Vill ekki
kvænast
Leikarinn Eddie
Cibrian, sem er
hvað þekktastur
fyrir hlutverk sitt
í þáttunum CSI
Miami, vill ekki
kvænast kærustu sinni, söngkonunni LeAnn
Rimes, því hann
óttast að það komi óorði á hann.
„LeAnn hélt að Eddie mundi
kvænast henni, en hann er ekki
hrifinn af hugmyndinni. Mannorð hans hefur beðið hnekki eftir
framhjáhaldið. Hann óttast að
fólk dæmi hann ef hann kvænist
LeAnn,“ var haft eftir vini.

Holmes til Glee

Aukatónleikar Basil kórsins frá Moskvu í Langholtskirkju
laugardaginn 24. júlí kl. 20.00
Forsala á midi.is

Leikkonan Katie Holmes hefur nú
staðfest að hún muni heiðra vinsælu þáttaröðina Glee með nærveru sinni í næstu seríu. Holmes,
sem er hvað frægust fyrir að vera
gift leikaranum Tom Cruise, mun
leika gestahlutverk í fimm þáttum í þessaru sjónvarpsþáttaseríu
sem sýndir eru á Stöð 2 hér á landi.
Þættirnir eru með söngleikjasniði
og mun leikkonan vera byrjuð að
æfa sig af krafti til að geta látið
ljós sitt skína í söng og dansi.
Vinsældir Glee hafa verið gríðarlegar í Bandaríkjunum og
keppast stjörnurnar um að fá hlutverk. Þar á meðal hefur söngkonan
Katy Perry beðið aðdáendur sína
um að stofna Facebook-síðu til að
koma henni í þáttinn.
FRÚ TOM CRUISE Katie Holmes hefur

tekið að sér að leika gestahlutverk í
næstu seríu af Glee-sjónvarpsþáttunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/WIREIMAGES
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SKILIN Kelsey Grammer og Camille Grammer standa nú í skilnaði. Þau eiga saman

tvö börn.

NORDICPHOTOS/GETTY

Konan hélt framhjá
Gamanleikarinn Kelsey Grammer
stendur nú í skilnaði við eiginkonu
sína, Camille Grammer, en þau
eiga þrettán ára samband að baki.
Samkvæmt heimildum eiga hjónin
að hafa rifist oft og gjarnan síðustu
mánuði bæði vegna fjárhagsörðugleika og vegna meints framhjáhalds
Camille.
„Camille hitti tvítugan þjón þegar
hún var í fríi á Havaí og varð mjög
hrifin af honum. Hún bauð honum
meira að segja að heimsækja sig til
Los Angeles á meðan Kelsey var í
New York að leika. Kelsey frétti af

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 10. júlí 2010
➜ Tónleikar

framhjáhaldinu og varð miður sín,“
var haft eftir ónefndum heimildarmanni sem segir Camille jafnframt
hafa eytt um efni fram. „Camille
er hrifin af rándýrum merkjavörum og Kelsey hefur margoft beðið
hana um að eyða minna, en hún
hlustar ekki. Kelsey er ekki farinn á hausinn en hann er ekki lengur ríkur og ég held að Camille hafi
ekki verið hrifin af því að þurfa
að lifa samkvæmt efnum.“ Hjónin
eiga saman tvö börn, hina átta ára
gömlu Mason og fimm ára gamlan
son, Jude.

➜ Útivist
Skátafélagið Landnemar verða með
skemmtilega dagskrá í Viðey sem ætluð
er allri fjölskyldunni. Frumbyggjaþorp
verður reist og gefst gestum Viðeyjar
tækifæri til að læra að bjarga sér að
hætti frumbyggja. Þátttaka er gestum
Viðeyjar að kostnaðarlausu.

Sunnudagur 11. júlí 2010
➜ Tónleikar
17.00 Sunnudaginn 11. kl. 17:00 verð-

ur Guðsþjónusta í Skálholti þar sem
Egill Hallgrímsson þjónar. Þar mun
Hljómeyki frumflytja verk eftir Oliver
Kentish til minningar um Helgu Ingólfsdóttur og nýtt verk eftir Steingrím
Þórhallsson. Steingrímur mun einnig
frumflytja nýtt orgelverk eftir Atla Heimi
Sveinsson. Auk þess verða messuþættir
úr Missa Pacis eftir Sigurð Sævarsson
fluttir.

14.00 Kl. 15.00 verður ný messa,
Missa Pacis, eftir Sigurð Sævarsson
frumflutt á sumartónleikaröð í Skálholti.
Það er einnig sönghópurinn Hljómeyki sem mun flytja verkið auk þeirra
Sigurðar Halldórssonar sellóleikara,
Steingríms Þórhallssonar orgelleikara og
Franks Aarnink slagverksleikara. Stjórnandi er Magnús Ragnarsson. Sama dag
kl. 17.00 mun Sigurður Halldórsson
sellóleikari flytja efnisskrá sem nefnist
„Þrjú misstillt selló”. Þar leikur hann á
þrjú mismunandi hljóðfæri - í þremur
mismunandi stillingum.
15.00 Tríó píanóleikararans Sunnu
Gunnlaugsdóttur mun leika á sjöttu
tónleikum sumartónleikaraðar veitingahússins Jómfrúarinnar við Lækjargötu í
dag. Flutt verða alíslensk lög. Tónleikarnir hefjast kl. 15.00 og standa til 17.00
Leikið er utandyra á Jómfrúartorginu og
er aðgangur ókeypis.
➜ Opnanir
13.00 Afmælissýning verður opnuð

í Ólafsdal í Gilsfirði, en fyrir 130 árum
var fyrsti landbúnaðarháskóli á Íslandi
stofnaður í Ólafsdal. Sýningin verður
opnuð kl. 13.00 í dag, laugardag.
18.00 Arnfinnur Amazeen opnar sýningu í Kling & Bang, að Hverfisgötu 42, í
dag, en sýninguna kallar listamaðurinn
„Myrkrið borið inn (á ný)”. Sýningin
verður opnuð kl. 18.00. Aðgangseyrir er
enginn og allir velkomnir.
Listverkefni danska sýningarstjórans
Jacob Fabricius; Old News, verður opið
fyrir gesti og gangandi í dag kl. 17.00 á
Nýlistasafninu. Nánari upplýsingar má
finna á www.oldnews.org.

➜ Opið Hús
13.00 Íslenski safnadagurinn verður

haldinn hátíðlegur í Þjóðmenningarhúsinu í dag, sunnudag og býður Þjóðmenningarhúsið barnafjölskyldur sérstaklega velkomnar þennan dag. Enginn
aðgangseyrir verður að sýningunni.
Opið frá kl. 11-17.
13.30 Í Laufási verður sumarstarfsdagur í dag, sunnudag, frá kl. 13.30-16.00.
Þar verður hægt að upplifa lífið eins og
það var á 19.öld í burstabæ í Gamla
bænum Laufási við Eyjaförð. Gestir eru
hvattir til að klæða sig upp í íslenska
búninginn, en uppáklæddir gestir fá frítt
inn þennan dag.
16.00 Frír aðgangur verður að Gljúfrasteini í dag í tilefni íslenska safnadagsins. Stofutónleikar hefjast kl. 16.00.
María Arnardóttir og Matthías Sigurðsson leika á píanó og klarinettu. Nánari
upplýsingar á www.gljufrasteinn.is.

➜ Leiðsögn
13.00 Íslenski safnadagurinn verður
haldinn hátíðlegur í Hafnarborg, Hafnarfirði. Klukkan 13.00 verður leiðsögn
um sýninguna Formlegt aðhald þar sem
sýnd eru verk listmálarans Eiríks Smith
frá 1951-1957 í umsjón Ólafar K. Sigurðardóttur sýningarstjóra.
➜ Útivist

➜ Hátíðir
13.00 Hollvinir Grímsness halda árlega

sumarhátíð nú um helgina sem ber
nafnið Brú til Borgar. Dagskrá hefst kl.
13.00 í dag, laugardag, í Gömlu Borg.
Upplýsingar um dagskrá hátíðarinnar
má finna á www.hollvinir.blog.is.

➜ Opið Hús
15.00 Frá kl. 15-18 verður dagskrá um

Drangajökul á vegum Snjáfjallaseturs í
Dalbæ á Snæfjallaströnd. Opnuð verður
sýning um sérstöðu Drangajökuls og
breytingar á honum í gegnum tíðina.
Nánari upplýsingar má sjá á vef Sjáfjallaseturs, www.snjafjallasetur.is.

11.30 Í Viðey verður flugdrekasmiðja í
dag, sunnudag. Flugdrekasmíðin hefst kl.
11.30 og kl. 14.00 verða allir flugdrekar
settir í loft á sama tíma. Skorað er á alla
sem eiga flugdreka að koma til Viðeyjar
og taka þátt, en reynt verður að setja
Íslandsmet í fjölda flugdreka á lofti í einu.
Þátttaka er gestum Viðeyjar að kostnaðarlausu.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

10. júlí 2010 LAUGARDAGUR

40

NÝTT Í BÍÓ!

Hroðberi
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Bíó ★
Boðberi
Leikstjóri: Hjálmar Einarsson
MISSIÐ
MIS
MIS
MI
ISS
SIÐ
SI
IÐ
Ð EKKI
EK
KKI
KI

Aðalhlutverk: Darri Ingólfsson,Jón
Páll Eyjólfsson, Ísgerður Elfa
Gunnarsdóttir, Pétur Einarsson

+++

„Fullkomlega óhætt að mæla með
Knight and Day sem laufléttu sumarsprelli“
-S.V., MBL

+++
"Hraðskreið og hlaðin fjöri.
Tom Cruise hefur sjaldan verið hressari!"
-T.V, Kvikmyndir.is

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

KNIGHT AND DAY
KNIGHT AND DAY LÚXUS
KILLERS
GROWN UPS
THE A-TEAM
HÚGÓ 3

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.20
kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.20
kl. 5.20 - 8 - 10.30
kl. 4

KNIGHT AND DAY
KILLERS
GROWN UPS
GET HIM TO THE GREEK

12
12
12
L
12
L

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.40 - 8 -10.20

12

12
L

12

SÍMI 462 3500

KNIGHT AND DAY
KILLERS
GROWN UPS

.com/smarabio

kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10
kl. 6

12
12
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

G

POWERSÝNIN
KL. 10.10

600 kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
1.50, 3.40, 5.50, 8 og 10.10 P
1.50, 4, 6, 8 og 10
5.50 og 8
10.10

12
12
10
12

SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ

2 og 4

L

EIN
FERSKASTA
ÍSLENSKA
KVIKMYND
Í LANGAN
TÍMA!

„Besta Twilight
myndin til þessa“



Boðberi er greinilega gerður af
nokkrum vanefnum sem sést best á
því að tæknilega fer hún með mann
svona um það bil 20 ár aftur í tímann í íslenskri kvikmyndagerð og
án þess að á nokkra íslenska mynd
sé hallað þá er þessi án efa sú verst
leikna hingað til. Þetta þarf þó alls
ekki að skrifast alfarið á nóboddíana sem eru í forgrunni þar sem
handritið minnir helst á eitthvað
sem gæti hafa verið talað tungum
á samkomu hjá Krossinum að því
gefnu að allir væru á sýru. Samtölin eru svo hryllilega skrifuð að
maður tekur á köflum út líkamlegar þjáningar í hreinni meðvirkni.
Og þetta er svo slæmt að þungavigtarmaður og alvöru leikari eins
og Gunnar Eyjólfsson er eins og
illa gerður hlutur þegar hann þarf
að koma þvælunni frá sér. Í raun er
minn góði kunningi Þráinn Bertelsson eini maðurinn sem heldur hér
haus í örsmáu hlutverki ráðherra
í ríkisstjórn. Leikur hans ber svo
af að maður á þá ósk heitasta að
hann vippi sér bak við myndavél-

ina og reddi þessu. Þá hefði Boðberi kannski getað orðið gamanmyndin Nýaldarlíf en maður er
einhvern veginn alltaf að bíða eftir
því að það komi á daginn að menn
séu hér að grínast með þessa skelfilegu trúboðsþvælu sem gengur út á
að hér gangi djöflar lausir, rétt eins
og Móa og Pétur, og þeir hafi eitrað sálir okkar allra með flatskjáafíkninni sem setti Björgólf Guðmundsson og heila þjóð á hausinn.
Því miður virðist fólki hér vera fúlasta alvara og fyrir utan tvo til þrjá
meðvitaða brandara virðist myndin
aðallega vera fyndin alveg óvart.
Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Það hlýtur að þurfa of
stóran skammt af barnslegri bjartsýni
til þess að reyna að koma þessari
þvælu á hvíta tjaldið þannig að maður
kann eiginlega ekki við að vera leiðinlegur. En Boðberi er því miður drasl.
Fólk ætti samt endilega að sjá hana til
þess að hlæja að henni þótt það hafi
varla verið ætlun höfundanna.

 S.V. - Mbl
 Fbl




TILBOÐ KR. 600 Í 2D
KR. 950 Í 3D
ÁLFABAKKI
KL. 1

– Entertainment Weekly



- hollywood reporter
- p.d. variety

ÍSLAND Í TÓMU TJÓNI Drungi djúprar kreppu svífur yfir vötnum í kvikmyndinni Boðbera sem var frumsýnd í vikunni.

SPARBÍÓ

HEIMSFRUMSÝNING Á EINNI
VINSÆLUSTU MYND SUMARSINS

KNIGHT AND DAY
KILLERS
GROWN UPS
A - TEAM

Ísland er í tómu tjóni. Drungi
djúprar kreppu svífur yfir vötnum og af samhengi myndarinnar
og því hvernig hún kallast á við
samtíma sinn má ætla að ástandið megi skrifa á sóðalegan reikning siðspilltra auðmanna, spilltra
stjórnmálamanna og seðlabankastjóra sem sleit barnsskónum í helvíti við fótskör sjálfs Kölska.
Í svona ástandi hlýtur eitthvað
að bresta og því látum við okkur
nú ekkert bregða við það að grímuklæddur gaur taki sig til og fari
að freta á peningamógúla og spillingargemsa úr haglabyssu. Og þar
sem kvikmyndin Boðberi er öll svo
ofsalega djúp og útpæld þá eru
þessar árásir vægast sagt táknrænar þannig að refsivöndurinn
sjálfskipaði hefur fjarlægt höglin úr skotunum sem hann notar
og dælir frekar blöndu glerbrota
og mannaskíts í fórnarlömb sín.
Þeir sem verða fyrir þessum voðaskotum geispa því ekki golunni á
staðnum heldur hanga milli heims
og helju af völdum blóðeitrunar á
sjúkrahúsi.
Á meðan grímumaðurinn gengur óhreint til verks fáum við að
kynnast pípulagningarmanninum
Páli Baldvini sem dreymir um að
verða listmálari. Daglegt líf hans
fer aðeins úr skorðum þegar borgaralega klæddir guðs englar í líki
Móeiðar Júníusdóttur og Péturs
Einarssonar taka að birtast honum
í tíma og ótíma og troða ofan í hann
með teskeiðum einhverjum þeim
súrasta bræðingi nýaldarbulls og
biblíukjaftæðis sem maður hefur
nokkru sinni þurft að bragða á. Í
kreditlista myndarinnar í lokin
kemst maður svo að því að þessi
klisjusúpa sem myndin byggist
á er sótt í heimspekivaðal Gunnars Dal og þá prísar maður sig svo
sem sælan fyrir að þetta teygði sig
þó ekki yfir nema tvo tíma (sem
virtust að vísu vera fjórir meðan
á því stóð).

KRINGLAN
KL. 3

SELFOSS
KL. 3

KEFLAVÍK
KL. 3

ÁLF. KL. 1 Í 3D, KRINGLAN KL. 1 Í AKUREYRI KL. SELF
KEFL.
KL 1 Í 2D
3D ÍSL OG ENSKU 1.20 Í 3D OG 2D KL. 3.30 2D KL. 3 2D



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

 S.V. - Mbl
 Fbl




ÁLFABAKKA
BOÐBERI
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 14
TWILIGHT SAGA 1 - 3:30 - 6 - 8 - 8:30 - 10:40 - 11
12
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 1 - 3:30 - 6 - 9:20
NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 10:50
LEIKFANGASAGA 3-3D ísl 1(3D) - 3:20(3D) - 5:40(3D)
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 1 - 3:20 - 5:40
TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 10:20

16
L
L
L

12
SEX AND THE CITY 2
kl. 8
10
PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl. 5:40 - 8
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 L

SELFOSSI
BOÐBERI
kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 3:30 - 5:50
THE A TEAM
kl. 8
NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 10:20

14
L
12
16

KRINGLUNNI
14
BOÐBERI
kl. 5:50 - 8:10 - 10:30
12
TWILIGHT SAGA kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:20 - 10:40
LEIKFANGASAGA 3-3D ísl. 1(3D) - 3:20(3D) - 5:40(3D) L
TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 1(3D) - 3:20(3D) - 8(3D) L
AKUREYRI
BOÐBERI
kl. 6 - 8 - 10
LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl tal kl. 1.20 - 3:30
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE
kl. 5:30 - 8 - 10:35
PRINCE OF PERSIA : SANDS OF TIME kl. 1:20
SEX AND THE CITY 2
kl. 3

14

TILBOÐSVERÐ Í BÍÓ

L
12
10
12

SPARBÍÓ KR 600 Á
SÝNINGAR MERKTAR
MEÐ APPELSÍNUGULU
OG KR. 950 Á 3D
MERKT GRÆNU

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ
KL.4 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ
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Ólétt Fox?

Þessir verða
greinilega í einhverju hlutverki
í myndinni.

Fólk streymdi að Fríkirkjunni til að vera í statistahlutverki í upphafssenu
myndarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gauragangur í

Leikarar myndarinnar voru komnir
í sitt fínasta púss
fyrir tökur.

Leikkonan
Megan Fox
giftist kærasta
sínum, leikaranum Brian
Austin Green,
við látlausa
athöfn á Hawaii
fyrir stuttu. Nú
vilja fjölmiðlar
meina að parið ÓLÉTT Sumir vilja
meina að Megan
hafi ákveðið að Fox eigi von á
ganga í hið heil- barni.
aga því Fox eigi
von á sér. „Fólk
hefur verið að hvísla sín á milli
og Megan hefur viðurkennt að
þau hafi verið að reyna að eignast barn í einhvern tíma,“ var
haft eftir vinkonu Fox. Hótelgestir á Havaí segjast jafnframt hafa
séð Green strjúka varlega yfir
kvið eiginkonu sinnar. „Hann
var mjög ljúfur við hana og hann
strauk mjög varlega yfir maga
hennar. Hún ljómaði öll,“ sagði
sjónarvottur.

MIÐBÆNUM
Fjöldi manns var mættur við Fríkirkjuna í Reykjavík í
gærmorgun til að leika statistahlutverk í kvikmyndinni
Gauragangi. Gott veður og mikil stemning var á tökustað
en um 400 manns mættu til að taka þátt í kvikmyndinni.
Skátarnir stóðu vörð og íslenska fánanum var flaggað.
Senan sem verið var að taka upp var upphafstriði myndarinnar og gerist í jarðarför.

ELTON JOHN Tónlistarmaðurinn knái
ætlar að einbeita sér að hefðbundnum
plötum á næstunni.

Ekki fleiri
smáskífur

Skátarnir stóðu
vörð og voru
greinilega í
hlutverki.

Tónlistarmaðurinn Elton John
ætlar að hætta að senda frá sér
smáskífur og gefa þess í stað út
hefðbundnar plötur. „Á áttunda,
níunda og tíunda áratugnum sögðu
plötufyrirtækin mér að búa til
smáskífur. Ég held að ég hafi uppfyllt þær óskir,“ sagði hinn 63 ára
Elton. Nýjasta plata hans, The
Union, kemur út í október. Samstarfsmaður hans var hinn margreyndi Leon Russell, sem er 68
ára. „Ég þarf ekki að búa til poppplötur lengur,“ sagði Elton. „Ég
er hættur að einbeita mér að smáskífulistanum og ætla í staðinn
að gera plötur sem hæfa mínum
aldri.“

Tóm kista,
prestur og afar
litríkt málverk.

Rockwood fellihýsi fyrir Íslenskar aðstæður
Rockwood Premier 2317G 12 fet.

Rockwood Premier 1904 10 fet.

Rockwood 191XR OFF ROAD 10 fet.

m/ útdraganlegri hlið.
Verð:

2.998.000kr

Verð:

2.698.000kr

Verð:

2.798.000kr

Ríkulegur staðalbúnaður í Rockwood fellihýsum

Torfæru útgáfan frá Rockwood
fyrir þá sem vilja komast lengra.

Galvaníseruð grind
Evrópskar þrýstibremsur
Upphitaðar 12 cm springdýnur
Tjakkar með sandskeifum á öllum
hornum
• Góð fjöðrun, fjaðrir sem henta vel á
íslenskum vegum
• Útdraganleg trappa við inngang
• Breitt nefhjól (uppblásið gúmmídekk)
• Handbremsa og varadekk m/hlíf
• 50 mm kúlutengi
• 220v tengill (blár skv. reglugerð)
• Útvarp með geislaspilara,

•
•

•
•
•
•

hátalarar inni og úti
Radial dekk / 13” álfelgur
Vatnsh. öndunardúkur í svefnrými
Dometic kæliskápur XL 2,5 cubic
SMEV ryðfrí gaseldavél m/rafstarti
2 gaskútar
Gasviðvörunarkerfi
Öflug Truma combi 4 miðstöð
m/heitu vatni
• Stór loftlúga m/þriggja hraða viftu
• Skyggni (markísa)
• Skyggðir gluggar
• Flugnanet f. gluggum og hurð
•
•
•
•
•
•
•

Gardínur f. gluggum og svefnrými
2ja feta geymsluhólf
Stórt farangurshólf
Voldugir öryggisarmar fyrir þak
og tjald
• 3 x 12 volta loftljós og 1 x útiljós
• 1 x færanlegt lesljós með viftu
• 110 amp rafgeymir
• Heitt og kalt vatn, tengt
• Rafmagnsvatnsdæla
• 86 lítra vatnstankur
• Klósett með hengi
•
•
•
•

upphækkað á 15” dekkjum
sér styrkt grind og sterkari hjólabúnaður.

Opnunartími:
Mán - Föst. kl: 10-18
Laug - Sun. kl: 12-16

Fossháls 5-7 • 110 Reykjavík • Sími 551 5600 • utilegumadurinn.is
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> ÍR jafnar topplið Leiknis á nýjan leik
ÍA og ÍR skildu jöfn í 1. deild karla í knattspyrnu í gær. Það
eina markverða sem gerðist í fyrri hálfleik var dauðafæri
Kristjáns Ara Halldórssonar sem komst einn gegn opnu
marki en skaut í stöngina og í kjölfarið í slána eftir mikinn
darraðardans. Arnar Már Guðjónsson skoraði fyrir ÍA af
stuttu færi eftir tíu mínútna leik í seinni hálfleik en þremur
mínútum síðar jafnaði Elvar Lúðvík Guðjónsson
með skalla eftir hornspyrnu. ÍA var nær því að
tryggja sér sigurinn, þeir áttu tvö skot í slána
í sömu sókninni undir lok leiksins. ÍA er efst
ásamt Leikni og Víkingi en hefur leikið tveimur leikjum meira. Njarðvík vann góðan sigur á
Fjölni á heimavelli með einu marki gegn engu
og Þróttur og Grótta gerðu 2-2 jafntefli.

sport@frettabladid.is

TRYGGVI GUÐMUNDSSON: SAKAÐUR UM LEIKARASKAP ENN Á NÝ EFTIR AÐ GUÐJÓN ÁRNI ANTONÍUSSON SÁ RAUTT

Ég verð seint valinn vinsælasti keppandinn
Tryggvi Guðmundson ætlaði að fljúga með Keflavíkurliðinu í land eftir
2-1 sigur ÍBV á fimmtudaginn. Hann hætti þó snarlega við þar sem
Keflvíkingar voru brjálaðir út í Tryggva. Ástæðan er sú að hann var
viðriðinn atvik sem lauk með því að Guðjón Árni Antoníusson
fékk rautt spjald áður en ÍBV tryggði sér sigur.
„Ég er skiljanlega ekki sáttur. Það var greinilegt að við
áttum innkastið en Tryggvi tók boltann upp. Ég var pollrólegur og ætlaði að taka boltann af honum til að taka innkastið
hratt en þá dettur hann. Ef dómarinn átti að spjalda einhvern
átti hann að spjalda Tryggva, hann veit það sjálfur að
þetta var leikaraskapur,“ sagði Guðjón sem fékk sitt
seinna gula spjald fyrir að ýta við Tryggva.
„Það er tvísýnt hver átti innkastið,“ segir
Tryggvi. „Bæði lið vilja tryggja sér sigur og ég
náði því í boltann til að taka innkastið hratt.
Við lendum saman og áður en ég veit af er
dómarinn kominn með gula spjaldið. Ég var

ekki að reyna að fiska spjald eða láta mig detta. Við rákumst bara
saman og ég stóð strax upp. Hann gerði mér ekkert,“ sagði Tryggvi.
„Ég hélt að dómarinn myndi sjá í gegnum þetta,“ segir Guðjón.
„Gunnar Jarl dómari hafði dæmt vel og beðið menn um að standa
í lappirnar. Það var dapurlegt að dómarinn skyldi falla fyrir einmitt
þessu, ég átti alls ekki skilið gult spjald,“ sagði Guðjón.
„Ég er ekki það fljótur að hugsa að ég ætli að ná í bolta til að láta
hugsanlega einhvern brjóta á mér sem er kannski með gult spjald
og getur fengið rautt. Ég er fljótur að hugsa en ekki svona
fljótur,“ segir Tryggvi en þetta er ekki í fyrsta skipti í sumar
sem andstæðingar Tryggva eru ósáttir.
„Ég verð seint valinn vinsælasti keppandinn í deildinni, það eru tveir búnir að fjúka út af í kringum mig
í sumar til dæmis. Ég ætlaði að fljúga með Keflavíkurliðinu heim en hætti við vegna þess hve brjálaðir
þeir voru. Ég reyndi líka að tala við Willum þjálfara
þeirra til að skýra mína hlið en það var vonlaust.”

Svakalegur milliriðill er lykillinn
Ísland var nokkuð heppið með riðil á HM í handbolta en lendir í mjög sterkum milliriðli komist liðið
áfram. „Milliriðillinn er lykill að góðum árangri á HM,“ segir landsliðsþjálfarinn um dráttinn í gær.
KRISTJÁN HAUKSSON Fékk að líta rauða

spjaldið gegn FH.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristján Hauksson:

Ætlaði ekki að
kýla Matta
FÓTBOLTI Kristján Hauksson, fyrirliði Fram, fékk að líta rauða
spjaldið í leiknum gegn FH á
fimmtudag.Matthías Vilhjálmsson FH-ingur hékk þá í treyju
Kristjáns sem í kjölfarið baðaði
út handleggnum sem endaði í
andlitinu á Matthíasi.
„Þetta var alls ekki viljand. Ég
ætlaði ekki að kýla Matta. Hann
heldur í mig og ég er að reyna að
losa mig. Það var ekkert annað,“
sagði Kristján en samkvæmt
sjónvarpsupptökum virðist rauða
spjaldið hafa verið réttur dómur.
„Ég er ekki búinn að sjá atvikið
í sjónvarpinu. Ég man ekki eftir
því að hafa fundið neitt sérstaklega fyrir því að hafa farið í andlitið á honum. Þetta gerist allt
mjög hratt.“
Kristján fer nú í leikbann en
við því mega Framarar illa enda
með Jón Guðna Fjóluson einnig
í banni. „Við erum með breiðan
hóp og verðum að þjappa okkur
saman. Þetta er ömurlegt en við
komumst í gegnum þetta.“
- hbg

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í
handbolta fékk draumariðil á
heimsmeistaramótinu í handbolta
sem fer fram í Svíþjóð í janúar
á næsta ári en dregið var í gær.
Slæmu fréttirnar eru þær að í
milliriðli sem Ísland á að komast
í bíða gríðarlega erfiðir andstæðingar, meðal annars heims- og Evrópumeistarar Frakka.
Ísland er í riðli með Japan, Brasilíu, Ungverjalandi, Austurríki og
Norðmönnum. „Norðmenn eru
góðir líkt og Ungverjar og Austurríkismenn eru hættulegir. Við
þurfum að vinna riðilinn og taka
sem flest stig upp í milliriðilinn,“
sagði Guðmundur Guðmundsson
landsliðsþjálfari við Fréttablaðið.
Óvíst er hvort Dagur Sigurðsson
þjálfar Austurríki á HM en liðin
voru saman í riðli á Evrópumótinu í
janúar. Þar gerðu liðin ótrúlegt 3737 jafntefli þar sem gestgjafarnir skoruðu tvö mörk á síðustu 30

Riðlarnir á HM:
A-riðill: Barein, Egyptaland, Túnis,
Þýskaland, Frakkland, Spánn.
B-riðill: Japan, Brasilía, Ungverjaland,
Austurríki, Ísland, Noregur.
C-riðill: Alsír, Ástralía, Rúmenía, Serbía, Króatía, Danmörk.
D-riðill: Chile, Argentína, Slóvakía,
S-Kórea, Pólland, Svíþjóð.

sekúndunum, jöfnunarmarkið yfir
hálfan völlinn. Ísland mætti Norðmönnum svo í milliriðli og fór með
eins marks sigur af hólmi, 35-34.
„Við þurfum að byrja á að komast upp úr riðlinum en ef allt er
eðlilegt eigum við að gera það. Það
borgar sig þó ekki að kalla hann
auðveldan. Öll þessi lið eru sýnd
veiði en ekki gefin, Ungverjarnir
hafa oft verið okkur erfiðir þó að
þeir séu ekki jafn góðir núna og
oft áður og það hentar okkur illa
að spila gegn þeim. Leikirnir gegn
Japan og Brasilíu eiga að enda með
sigri okkar,“ sagði Guðmundur.
„Þá tekur við gríðarlega erfiður
milliriðill, það er hreinlega ótrúlegt að sjá hvernig þetta raðaðist upp,“ sagði landsliðsþjálfarinn
en riðlana má sjá í töflunni hér til
hliðar. Þrjú lið fara upp úr hverjum
riðli og taka svo stig með sér upp
í milliriðla.
„Ef við horfum á þetta í samhengi er milliriðillinn lykillinn
að því að gera eitthvað á mótinu.
Hann er svakalega erfiður, miklu
erfiðari en hinn. Svíar völdu sér
riðil og völdu ekki okkar riðil með
milliriðilinn í huga. Ég skil þeirra
val vel,“ sagði Guðmundur.
Ísland er með Austurríki í riðli
fyrir forkeppni EM 2010 ásamt
Þjóðverjum sem liðið gæti mætt í
milliriðli. Þá eru einnig fyrirhug-

ERFITT Aron Pálmarsson er hér í leik gegn Frökkum sem verða væntanlega andstæðingar Íslands í milliriðlinum á HM.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

aðir tveir æfingaleikir við Þjóðverja í janúar á næsta ári, í undirbúningi fyrir HM.
„Við munum því leika við þessi
lið rétt fyrir HM. Ég á ekki von á
því að við hættum við að spila við
Þjóðverja þó að liðin gæti mæst,
það þýðir ekkert að velta sér upp
úr því,“ sagði Guðmundur.
Hann segir svo að margt muni

velta á stöðunni á leikmönnum
þegar mótið byrjar. Einn af lykilmönnum liðsins, Guðjón Valur Sigurðsson, er til að mynda meiddur
og verður lengi frá.
Ísland spilar í Linköping í 8.500
manna höll sem nefnist Cloette
Center og í Himmelstalundshallen
í Norköpping sem tekur um 4.500
manns í sæti.
hjalti@frettabladid.is

Fáanleg á íslensku og ensku

ÞEKKIR ÞÚ HVALINA?
Ný handbók um
hvali í norðurhöfum

156
síður

STJÖRNUSIGUR Myndin er úr leik Stjörnunnar og Grindavíkur í gær þar sem Stjörnustúlkur unnu stórsigur þrátt fyrir einbeitingu Suðurnesjastúlkna.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Átta liða úrslit VISA-bikars kvenna fóru fram í gær:

Falleg og fróðleg
bók í þægilegu broti

Eyjastúlkur áfram
FÓTBOLTI Stjörnustúlkur fóru á

www.forlagid.is

kostum í átta liða úrslitum VISAbikars kvenna sem fór fram í gær.
Þær skoruðu fjögur mörk gegn
engu og komust örugglega í undanúrslitin. Soffía Gunnarsdóttir
skoraði tvö mörk fyrir Stjörnuna
og þær Kristrún Kristjánsdóttir og
Katie McCoy sitt hvort markið.
Óvæntustu úrslitin voru þó í
Vestmannaeyjum í gær. Þá lagði
1. deildarlið ÍBV lið Hauka sem
leikur í Pepsi-deildinni. ÍBV er í
öðru sæti í B-riðli 1. deildarinnar en Haukar í níunda sæti Pepsideildarinnar.
Sigurinn var þó síst of stór en
mörk ÍBV skoruðu þær Sara Rós
Einarsdóttir og Hlíf Hauksdóttir.

Þór/KA átti ekki í vandræðum
með FH í Hafnarfirðinum í gær.
Norðanstúlkur skoruðu fimm mörk
á FH sem klóraði í bakkann með
síðasta marki leiksins þegar Liliana Martins skoraði. Rakel Hönnudóttir skoraði tvö mörk fyrir Akureyringa og hefur þar með skorað
fimm mörk í síðustu tveimur leikjum. Inga Dís Júlíusdóttir, Mateja
Zver og Vesna Smiljkovic skoruðu
hin mörkin.
Þá vann Valur fínan sigur á
Fylki í Árbænum, 2-0. Björk Gunnarsdóttir og Dóra María Lárusdóttir sáu um markaskorun Valskvenna sem eiga titil að verja.
Dregið verður í undanúrslitin á
þriðjudaginn.
- hþh

FRUMSÝNUM NÝJA ÚTGÁFU AF EINUM
VINSÆLASTA SPORTJEPPA LANDSINS

Nissan Qashqai hefur hlotið fleiri stig fyrir öryggi fullorðinna í árekstrarprófunum en nokkur annar bíll.

Nissan Qashqai hefur farið sigurför um Evrópu og verið mest seldi bíllinn í sínum
flokki undanfarin misseri. Í dag kynnum við glænýja og mikið endurnýjaða útgáfu af
þessum frábæra sportjeppa sem nú fæst líka í 7 manna útgáfu, Qashqai+2.
Komdu við hjá okkur í dag, kynntu þér magnaðan fjölskyldubíl og mátaðu hvor
útgáfan af Nissan Qashqai hentar þér betur.

Verið velkomin í reynsluakstur

Qashqai fylgir ríkulegur staðalbúnaður, m.a.:
• Bluetooth
símsvörunarbúnaður
• Bakkskynjarar
• Regnskynjarar á
rúðuþurrkum

•
•
•
•
•

17” álfelgur
Tvöföld loftkæling
ESP stöðugleikastýring
Glerþak (Qashqai+2)
7 sæti (Qashqai+2)

Qashqai kostar frá:

4.990.000 kr.

NISSAN MICRA - Verð frá 2.490.000 kr.

NISSAN NOTE - Verð frá 2.740.000 kr.

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
www.nissan.is

SHIFT_the way you move

ENNEMM / SÍA / NM42718

QASHQAI+2
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Nýtt nafn ritað á HM-bikarinn
Úrslitaleikur HM 2010 fer fram á morgun. Þá mætast Spánn og Holland. Hvorugt liðið hefur áður unnið
HM og því kemur nýtt nafn á bikarinn. Holland hefur tvisvar áður komist í úrslit en tapað í bæði skiptin.
Spánn er í sínum fyrsta úrslitaleik. Liðið getur þó stimplað sig inn sem eitt það besta í knattspyrnusögunni.
HM 2010 Hápunktur heimsmeistarakeppninnar

KOLKRABBINN PAUL Hefur hann enn og

aftur rétt fyrir sér?

NORDIC PHOTOS/AFP

Kolkrabbinn Paul:

Spáir Spáni
sigri á HM
FÓTBOLTI Frægasta dýr veraldar
í dag er klárlega kolkrabbinn
Paul. Hann hefur verið ótrúlega
getspakur hingað til á HM og
því beið heimsbyggðin spennt
eftir því að sjá spá hans fyrir
úrslitaleik HM.
Sem fyrr voru sett tvö
matarbúr ofan í vatnstankinn
hjá Palla. Annað hólfið var
með fána Spánar og hitt með
fána Hollands. Palli var ekki
að eyða neinum tíma í vitleysu
að þessu sinni og óð beint í
Spánarkassann. Hann leit varla á
hollenska kassann. Það veit á gott
fyrir Spánverja.
Paul spáði einnig fyrir um
bronsleikinn á mótinu og þar vill
Palli meina að Þýskaland vinni
Úrúgvæ. Paul hefur haft rétt
fyrir sér um alla leiki Þjóðverja
á mótinu og því munu eflaust
margir setja pening á þýska liðið
í leiknum.
Þó svo Palli spái Spánverjum
sigri er ekki öll nótt úti enn
hjá Hollendingum. Hann er
nefnilega frægur fyrir að klikka
á ögurstundu.
Palli hefur aðeins einu sinni
giskað vitlaust og það var fyrir
úrslitaleik EM 2008. Þá spáði
Palli Þjóðverjum sigri á Spáni en
Spánverjar unnu þann leik eins
og flestir ættu að vita.
- hbg

í knattspyrnu er klukkan 18.30 á sunnudaginn
er sjálfur úrslitaleikurinn fer fram. Það er evrópskur úrslitaleikur enda leikur á milli Spánar
og Hollands. Leikurinn verður alltaf sögulegur enda mun önnur hvor þjóðin lyfta bikarnum
í fyrsta skipti.
Bikarnum, sem nú er keppt um, var í fyrsta
skipti lyft árið 1974. Þá var Holland einmitt í
úrslitaleiknum en tapaði gegn Vestur-Þýskalandi. Franz Beckenbauer fékk því fyrstur allra
að hampa gylltu styttunni glæsilegu sem Ítalinn Silvio Gazzaniga hannaði. Hún er rúm 6
kíló að þyngd.

Leikmenn Spánar geta orðið goðsagnir
Fari svo að Spánverjar vinni leikinn munu leikmenn liðsins rita nöfn sín gylltu letri í knattspyrnusöguna. Spánn verður með sigri handhafi
bæði Evrópumeistaratitilsins og heimsmeistaratitilsins. Sigur þýðir að liðsins verður minnst
sem eins besta knattspyrnulandsliðs allra tíma.
Spánn hefur oft átt frábær landslið en aldrei
hafði þjóðinni áður tekist að komast í undanúrslit á HM. Þetta spænska lið er því að
rita spænska knattspyrnusögu upp á
nýtt.
Carles Puyol var hetja Spánverja í undanúrslitaleiknum og
takist honum að verða í sigurliði
á morgun hefur honum tekist að
vinna nánast allt sem hægt er
að vinna í boltanum enda leikur hann í sigursælu liði Barcelona.
„Það er mjög ánægjulegt að
vera kominn í þennan úrslitaleik.
Ég mun skoða framhaldið með
landsliðinu eftir mótið. Ég er ekki
búinn að taka ákvörðun um að hætta
í landsliðinu,“ sagði Puyol sem er
afar stoltur af því að vera kominn í
úrslitaleikinn.
„Við eigum skilið að vera í þessum
leik. Allt liðið getur ekki beðið eftir þessum leik og ætlar sér stóra hluti. Þetta
verður flókinn leikur því bæði lið eru
mjög öflug og vilja halda boltanum. Það
eru alltaf jafnar líkur í úrslitaleikjum. Við vorum sigurstranglegastir
fyrir mótið en þá töpuðum við fyrir
Sviss. Það var slys,“ sagði Puyol en
ekkert lið hefur unnið HM eftir

STJÖRNURNAR Hollendingurinn Wesley Sneijder og Spánverjinn David Villa hafa verið hetjur sinna
liða hingað til á HM. Báðir hafa hæfileika til þess að gera út um úrslitaleikinn. NORDIC PHOTOS/AFP

að hafa tapað fyrsta leik sínum á mótinu. Spánn getur breytt því.
Það er oft sagt að hollenska landsliðið árið 1974 sé besta landslið sem vann
ekki HM. Hollendingar fengu aftur
tækifæri fjórum árum síðar en þá tapaði liðið fyrir Argentínu. 32 ára bið Hollands er nú á enda og þjálfarinn, Bert
van Marwijk, segir að liðið í dag sé ekkert að velta sér upp úr fyrri töpum Hollands í úrslitum HM.

Fortíðin skiptir engu máli
„Ég hugsa ekkert um það og leikmennirnir ekki heldur. Við erum aðeins að hugsa
um þennan úrslitaleik. Það sem gerðist
í fortíðinni skiptir engu máli núna. Það
eru engin leyndarmál á milli þessara
liða. Við þekkjumst mjög vel og við

erum ekki hræddir við Spánverjana,“ sagði Van
Marwijk og bætti við.
„Ég get ekki neitað því að Spánn er að spila
aðeins betri fótbolta en við á þessu móti. Þeir
halda boltanum ótrúlega vel og án boltans eru
þeir fljótir að hreyfa sig. Þetta verður áhugaverður leikur tveggja liða sem vilja halda boltanum.“
Flestir sparkspekingar eru á því að Spánn sé
líklegri til þess að vinna leikinn. Það truflar
ekki Van Marwijk að hans lið sé „litla“ liðið í
leiknum.
„Mér er alveg sama þótt allur heimurinn segi
að Spánn sé sigurstranglegri. Þetta er leikur
tveggja þjóða, milli tveggja liða og bæði lið
geta unnið. Við höfum fulla trú á okkar getu.
Við virðum spænska liðið en erum ekki hræddir. Það er mikil áskorun að mæta þessu liði og
vinna það.“
henry@frettabladid.is

BESTUR? Spánverjinn David Villa þykir

líklegur til að fá Gullboltann.
NORDIC PHOTOS/AFP

Búið að tilnefna þá bestu:

Hver fær Gullboltann?
FÓTBOLTI FIFA hefur gefið út lista
yfir þá tíu leikmenn sem koma
til greina í vali á besta leikmanni
HM 2010. Sá hinn sami hlýtur
hinn eftirsótta Gullbolta.
Það er fátt sem kemur þar á
óvart. Spánverjar eiga þrjá fulltrúa – Xavi, Iniesta og David
Villa – á topp tíu.
Hollendingarnir Wesley Sneijder og Arjen Robben eru líka á
listanum sem og Þjóðverjarnir
Bastian Schweinsteiger og Mesut
Özil.
Úrúgvæinn „Deadly“ Diego
Forlan er að sjálfsögðu á listanum sem og Lionel Messi og Ganamaðurinn Asamoah Gyan.
Besti ungi leikmaðurinn fær
einnig verðlaun og þar stendur
valið á milli Þjóðverjans Thomas Muller, Mexíkóans Giovani
Dos Santos og Ganverjans Andre
Ayew.
- hbg

THE BARCLAYS

28. OG 29. ÁGÚST KL. 19:00–22:00

DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
5. OG 6. SEPTEMBER KL. 19:00–22:00

BMW CHAMPIONSHIP

11. OG 12. SEPTEMBER KL. 19:00–22:00

THE TOUR CHAMPIONSHIP

24.–26. SEPTEMBER KL. 19:00–22:00

MISSTU EKKI AF HÖRKUSPENNANDI BARÁTTU OG
MÖGNUÐUM MEISTARATÖKTUM Á STÖÐ 2 SPORT

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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„Ég hef gert heilan helling
af mistökum en ég sé
ekki eftir neinum þeirra.
Stundum er það eina
leiðin til þess að læra.“

08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela!, Kóalabræður,
Þakbúarnir, Með afa í vasanum,
Disneystundin, Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og Felix, Galdrakrakkar

07.00 Stóra teiknimyndastundin

12.15 Hlé
15.30 Stundin okkar
16.00 Formúla 3 Upptaka frá
keppni í Formúlu 3, opnu evrópsku
mótaröðinni þar sem Íslendingurinn Kristján Einar Kristjánsson er á
meðal ökuþóra.

17.05 Táknmálsfréttir
17.15 HM-stofa .
18.00 Fréttir
18.20 Holland - Spánn (Úrslitaleikur) Bein útsending frá úrslitaleik
HM í fótbolta í Suður-Afríku.

20.30 HM-kvöld
21.10 Veðurfréttir
21.15 Hvaleyjar (1:12) (Hvaler) Norskur myndaflokkur frá 2008
um ævintýri Mariu Blix, 29 ára sálfræðings sem fer heim á æskuslóðir sínar þegar pabbi hennar deyr og
sest þar að.

22.10 Sunnudagsbíó - Geimflaugavísindi (Rocket Science)
Bandarísk bíómynd frá 2007.

23.50 Holland - Spánn (. (e)
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Are We Done Yet?
10.00 Zoolander
12.00 The Spiderwick Chronicles
14.00 Are We Done Yet?
16.00 Zoolander
18.00 The Spiderwick Chronicles

20.00
22.00
00.00
02.00
04.00

Raising Arizona
Elizabeth: The Golden Age
Billy Bathgate
Half Nelson
Elizabeth: The Gold-

en Age

▼

Formúlu 1-mótið á Silverstone er
kl. 11.30 í opinni dagskrá á Stöð 2
Sport á sunnudag. Keppt hefur verið
á brautinni frá 1950 og hún er með
nýju sniði í ár, sem reynir á aðlögunarhæfni ökumanna. Mikil barátta
er um meistaratitil ökumanna og
Lewis Hamilton og Jenson Button
er í efstu sætunum í stigamóti ökumanna, en sigurvegari síðasta móts,
Sebastian Vettel, er þriðji á undan
Mark Webber og Fernando Alonso.

STÖÐ 2

fit (e)

Heillandi og spennandi ævintýramynd
fyrir börn jafnt sem fullorðna og fjallar
um þrjú systkini sem flytja á Spiderwick-setrið í sveitinni og eru dregin
inn í ótrúlega ævintýraveröld fulla af
bæði heillandi og ógnvekjandi verum.

Formúla 1 á Silverstone
– opin dagskrá

SJÓNVARPIÐ

11.15 Heimsleikarnir í Cross-

The Spiderwick Chronicles
Stöð 2 Bíó kl. 18.00

STÖÐ 2 SPORT KL. 11.30

Nick Nolte fer með
hlutverk Mulgarath í The
Spiderwick Chronicles
sem er sýnd á Stöð 2 Bíó kl.
18.00 í kvöld.

10.15 Popppunktur (Hellvar Breiðbandið) (e)

VIÐ MÆLUM MEÐ

SUNNUDAGSKVÖLD

> Nick Nolte

07.25 Lalli
07.35 Harry og Toto
07.45 Hvellur keppnisbíll
08.00 Algjör Sveppi Algjör
Sveppi, Gulla og grænjaxlarnir, Firehouse Tales, Könnuðurinn Dóra

SKJÁREINN
10.20 Bretland Sýnt frá tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í
Bretlandi.

11.30 Bretland Bein útsending
frá Formulu 1.
14.15 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.45 N1 mótið Sýnt frá N1 mót-

09.05 Tommi og Jenni
09.25 Ógurlegur kappakstur
09.45 Histeria!
10.10 Firehouse Dog
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 America‘s Got Talent
14.30 Mercy (11:22)
15.15 Gossip Girl (15:22)
16.00 Matarást með Rikku

inu í knattspyrnu.

(10:10)

00.00 F1: Við endamarkið Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum krufin til mergjar.

16.30 Modern Family (5:24)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (1:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen
Nightmares (1:4)

20.25 Monk (3:16)
21.15 Lie to Me (5:22)
22.00 Twenty Four (24:24) Áttunda serían af spennuþættinum
Twenty Four um leyniþjónustumanninum Jack Bauer.

22.45 60 mínútur
23.30 Daily Show: Global Edition

23.55 Torchwood (2:13) Ævintýralegur spennuþáttur í anda Men
in Black og X-Files.

00.45 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (12:15)

01.10 Tristan + Isolde
03.10 Good Night, and Good
Luck Sannsöguleg mynd í leikstjórn
George Clooney.

04.40 Monk (3:16)
05.25 Frasier (1:24)
05.50 Fréttir Fréttir Stöðvar 2 (e)

06.00 Australia

15.35 AT&T National Útsending
frá lokadegi AT and T National mótsins í golfi en til leiks mættu margir af
færustu kylfingum heims.

18.30 Inside the PGA Tour
2010 Skyggnst á bak við tjöldin í
PGA mótaröðinni í golfi. Árið sem
framundan er skoðað gaumgæfilega
og komandi mót krufin til mergjar.

19.00 John Deere Classic Bein
útsending frá John Deere Classic
mótinu í golfi.

22.00 Bretland Útsending frá
Formúlu 1 kappakstrinum.

07.00 4 4 2
07.45 4 4 2
08.35 4 4 2
09.20 4 4 2
10.10 Úrúgvæ - Þýskaland
12.05 4 4 2
12.50 Úrúgvæ - Þýskaland
14.45 4 4 2
15.30 4 4 2
16.20 4 4 2
17.05 4 4 2
17.50 Úrúgvæ - Þýskaland
19.45 4 4 2
20.30 Platini
21.00 4 4 2
21.45 Holland - Spánn Úrslit

HM 2010
23.40 4 4 2
00.25 Holland - Spánn Úrslit
HM 2010
02.20 4 4 2
03.05 Holland - Spánn Úrslit
HM 2010
05.00 4 4 2
05.45 4 4 2

16.40 Bold and the Beautiful
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Bold and the Beautiful
18.00 Bold and the Beautiful
18.20 Ramsay‘s Kitchen

10.10 Rachael Ray (e)
10.55 Rachael Ray (e)
11.35 Dr. Phil (e)
12.15 Dr. Phil (e)
12.55 Bass Fishing (6:8)
13.40 Million Dollar Listing

Nightmares (4:4) Gordon Ramsay úr Hell‘s Kitchen, heimsækir nú
veitingahús þar sem allt er að fara
í hundana, maturinn handónýtur,
starfsfólkið gagnslaust, viðskiptavinirnir horfnir og reksturinn eftir því á
góðri leið með að fara á hausinn.

(6:6) (e)

19.15 Ísland í dag - helgarúrval Hröð og skemmtileg samantekt
með því helsta sem boðið var uppá í
Íslandi í dag í vikunni sem er að líða.

19.45 Matarást með Rikku
(10:10) Friðrika Hjördís Geirsdóttir
sækir heim þjóðþekkta Íslendinga,
sem eiga það sameiginlegt að eiga
í misjafnlega löngu en í öllum tilfellum alveg eldheitu ástarsambandi við
matargerð.

20.15 America‘s Got Talent
(6:26) .

21.00 Torchwood (2:13) Ævintýralegur spennuþáttur í anda Men
in Black og X-Files um sérsveit sem
tekur að sér mál sem eru svo undarleg að ómögulegt er fyrir óbreytta
laganna verði að upplýsa.
21.55 ET Weekend Fremsti og
frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni.

22.50 Sjáðu
23.20 Fréttir Stöðvar 2
23.55 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

19.00 Alkemistinn
20.00 Hrafnaþing
20.30 Hrafnaþing
21.00 Eitt fjall á viku
21.30 Birkir Jón
22.00 Hrafnaþing
22.30 Hrafnaþing
23.00 Hrafnaþing
23.30 Hrafnaþing

14.25 Top Chef (6:17) (e)
15.10 Eureka (8:18) (e)
16.00 Survivor (7:16) (e)
16.50 Sumarhvellurinn (4:9)

10.30 The Restaurant UK 11.20 The
Restaurant UK 12.10 The Restaurant UK
13.00 My Hero 13.30 My Hero 14.00
My Hero 14.30 Last of the Summer
Wine 15.00 Last of the Summer Wine
15.30 Last of the Summer Wine 16.00
The Weakest Link 17.00 Lark Rise to
Candleford 17.50 Whose Line Is It
Anyway? 18.20 Whose Line Is It Anyway?
18.50 Whose Line Is It Anyway? 19.20
Whose Line Is It Anyway? 19.50 Whose
Line Is It Anyway? 20.20 The Restaurant
UK 21.10 The Restaurant UK 22.00 The
Restaurant UK 22.50 Spooks 23.40
Spooks

(e)

17.15 Matarklúbburinn (5:6)
(e)

17.40 Biggest Loser (11:18) (e)
19.05 Girlfriends (13:22)
19.25 Parks & Recreation
(10:24) (e)

19.50 America’s Funniest
Home Videos (48:50) (e)

20.15 Psych (13:16) Bandarísk
gamanþáttaröð um ungan mann
með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.
Shawn og Gus reyna að hindra að
banvænn vírus breiðist út meðal
íbúa Santa Barbara.

10.00 Postkort fra Sydamerika 10.10
Boxen 10.20 Charade 12.15 Grevinden
på tredje 13.15 Vi elsker fodbold 14.45
Robin Hood 15.30 Sigurds Bjørnetime
16.00 Hvem ved det! 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 VM 2010
studiet 18.25 3. Halvleg ved Krabbe &
Mølby 18.30 Fodbold-VM 19.20 VM
2010 studiet 19.30 Fodbold-VM 20.30
VM 2010 studiet 21.30 Fidibus

21.00 Law & Order. UK (10:13)
Bresk sakamálasería um lögreglumenn og saksóknara í London
sem eltast við harðsvíraða glæpamenn. Heimilislaus maður er barinn til óbóta í almenningsgarði íbúar
í hverfinu virðist ekki vilja aðstoða
lögreglu við rannsókn málsins.

21.50 The Cleaner (4:13) Vönduð þáttaröð með Benjamin Bratt í
aðalhlutverki. Þættirnir eru byggðir á sannri sögu fyrrum dópista sem
helgar líf sitt því að hjálpa fíklum að
losna úr viðjum vanans.

10.15 Kronprinsparets nye hjem 11.15
Miss Marple 12.50 Med lisens til å sende
13.50 4·4·2 16.00 BMX. EM-runde fra
Sandnes 16.30 Åpen himmel 17.00
Dagsrevyen 17.30 Sportsrevyen 17.45
Norsk attraksjon 18.15 Naturens undere
19.05 Millionær i forkledning 19.55 Poirot
20.45 EM rallycross 21.10 Kveldsnytt
21.25 BlackJack 22.55 Luftambulansen
23.25 Blues jukeboks

22.35 Royal Pains (12:13) (e)
23.25 Life (12:21) (e)
00.15 Last Comic Standing

SVT 1

(3:11) (e)

01.00 Jay Leno (e)
01.45 Óstöðvandi tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

10.00 Rapport 10.05 Autograf 10.35
Fashion 11.05 Antikmagasinet 11.35
Folk i farten 12.25 Robert Broberg på
Cirkus 13.55 Rapport 14.00 Hundkoll
14.30 Solens mat 15.00 STCC 15.55
Sportnytt
16.00 Rapport
16.10
Någonstans i Sverige 17.30 Rapport
18.00 Fotbolls-VM 21.00 Hemlös 21.30
Välkomna nästan allihopa 22.00 Hemma
hos Caroline af Ugglas 23.00 Stand-up
med John Oliver

FORMÚLA 1 - SILVERSTONE

BUTTON vs HAMILTON
BRETARNIR BERJAST Í BEINNI
Tímataka: Laugardag kl. 11.45

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR:

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

Sunnudag kl. 11.30

512 5100 | STOD2SPORT.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON SKEMMTIR SÉR YFIR ALVÖRU BRESKRI MATSELD

> Kevin James

Fýlupúkinn og vínáhugamaðurinn

Kevin James
leikur á móti
Adam Sandler í
gamanmyndinni I now
pronounce you
Chuck and Larry
sem er á dagskrá
Stöðvar 2 Bíó kl.
20.00 í kvöld.

Ég uppgötvaði fyrir tilviljun svolítið skemmtilegan sjónvarpsþátt sem sýndur er á BBC Lifestyle. Þátturinn
nefnist Come Dine With Me og þar keppa fjórir
einstaklingar um hver þeirra er besti gestgjafinn.
Ég hef verið svo heppin að detta inn á þáttinn
tvisvar sinnum í sömu vikunni og hafa þátttakendur í þessum þáttum verið alveg kostulegir.
Framleiðendur þáttanna virðast hafa einstakt lag
á að finna kynlega kvisti til að taka þátt í þessu
og hafa gjarnan einn fýlupúka með í hverjum
hóp. Fýlupúkinn situr gjarnan með vanþóknunarsvip við matarborðið og potar fýldur í matinn.
Þegar gestgjafinn spyr hvort honum mislíki rétturinn svarar fýlupúkinn því oftast játandi, segist ekki vanur
að borða hitt og þetta eða finnst maturinn bragðlaus með öllu.
Í hópnum má gjarnan finna einn vínáhugamann sem finnst fátt

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar Pálína ,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Manni meistari, Konungsríki Benna og Sóleyjar, Mærin Mæja, Mókó, Elías Knár, Millý
og Mollý, Hrúturinn Hreinn

20.15 Harold and Kumar go to
SKJÁR EINN
White Castle

09.58 Latibær (114:136)
10.25 Hlé
11.05 Heimsleikarnir í Crossfit
12.05 Demantamót í frjálsum íþróttum

14.05 Mörk vikunnar (e)
14.30 Íslenski boltinn (e)
15.15 Íslenski boltinn (e)
16.00 Formúla 3
17.05 Táknmálsfréttir
17.15 HM-stofa Hitað upp fyrir leik á HM
í fótbolta.

20.20

You Don‘t Mess With

STÖÐ 2

the Zohan

18.00 Fréttir
18.20 Úrúgvæ - Þýskaland (Bronsleikur). Bein útsending frá leiknum um þriðja
sætið á HM í fótbolta í Suður-Afríku.

20.30 HM-kvöld
21.00 Veðurfréttir
21.05 Popppunktur (Hellvar - Breiðbandið)

22.10 Lottó
22.15 Mánuður við vatnið (A Month by

21.25
dance

So you think you can

STÖÐ 2 EXTRA

▼

the Lake) Bresk bíómynd frá 1995.

23.50 Taggart – Fyrirmyndarfólk
(Taggart - The Best and the Brightest) Skosk
sakamálamynd þar sem rannsóknarlögreglumenn í Glasgow fást við snúið sakamál. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Flintstone krakkarnir
07.20 Lalli
07.30 Þorlákur
07.35 Kalli og Lóa
07.50 Harry og Toto
08.00 Algjör Sveppi Algjör Sveppi, Hvellur keppnisbíll, Gulla og grænjaxlarnir, Svampur Sveinsson, Áfram Diego, áfram!, Könnuðurinn Dóra

22.00

The Love Guru

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00 Thank You for Smoking
10.00 Wayne‘s World
12.00 Beverly Hills Chihuahua
14.00 Thank You for Smoking
16.00 Wayne‘s World
18.00 Beverly Hills Chihuahua
20.00 I Now Pronounce You Chuck
and Larry

▼

22.00 The Love Guru
00.00 Miller‘s Crossing
02.00 Glastonbury
04.15 The Love Guru
06.00 Raising Arizona

23.50
fólk

Taggart - Fyrirmyndar-

SJÓNVARPIÐ

åihVaVcZg]VÒc
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08.55 Formúla 1 - Æfingar Sýnt frá æfingum liðanna fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Bretlandi.
10.00 AT&T National Skyggnst á bak við
tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi.

10.50 Inside the PGA Tour 2010
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi.

11.15 F1 föstudagur Hitað upp fyrir komandi keppni.

09.35 Strumparnir
10.00 Latibær (14:18)
10.50 Daffi önd og félagar
11.15 Glee (18:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 So You Think You Can Dance

11.45 Bretland Sýnt frá tímatökunni fyrir
Formúlu 1 kappaksturinn í Bretlandi.

(4:23)

15.10 So You Think You Can Dance

19.50 Herminator Invitational
20.35 Bretland Sýnt frá tímatökunni fyrir

(5:23)

Formúlu 1 kappaksturinn í Bretlandi.

16.00 ´Til Death (2:15)
16.25 Last Man Standing (2:8)
17.15 ET Weekend
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 America‘s Got Talent (6:26)
20.20 You Don‘t Mess with the

22.10 Box - Mayweather - Mosley Út-

13.20 Fram - Valur Sýnt frá leik Fram og
Vals í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

15.10 Alvöru undirbúningur á Hrauninu Það er kominn tími til að byggja up skap
í Nördunum.

15.50 Sterkasti maður heims Kraftajötnar reyna með sér í ýmsum þrautum.

16.50 AT&T National Sýnt frá AT and T
National mótinu í golfi.

sending frá bardaga Floyd Mayweather og
Shane Mosley.

▼

01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

skemmtilegra en að fræða hina sem við borðið sitja
um víngerð.
Matseldin er upp og ofan, sumir leggja mikið
á sig til að matreiða góða rétti ofan í gesti sína
á meðan aðrir hafa minni metnað. Einn bauð
til að mynda upp á túnfisk úr niðursuðudós
hrærðan saman við maís í forrétt og bananabita
í eftirrétt. Hann fékk þó temmilega mörg stig frá
gestum sínum þar sem hann veitti vel og þótti
skemmtilegur gestgjafi. Reglan virðist því vera; því
meira vín, því fleiri stig.
Í lok síðasta kvöldverðarins er sigurvegarinn
svo nefndur og hlýtur hann þúsund pund í verðlaun.
Ágæt summa svona miðað við að menn þurftu aðeins að
halda eitt matarboð og eyða svo fjórum kvöldstundum í félagsskap
ókunnugra.

Zohan Adam Sandler fer á kostum í léttgeggjaðri gamanmynd sem fjallar um ísraelskan leyniþjónustumann sem reynir að
hefja nýtt líf.

22.10 Tombstone Einn allra vinsælasti
vestri síðari ára með þeim Kurt Russell og Val
Kilmer í aðalhlutverkum.

00.15 War of the Roses Óborganleg
gamanmynd með Michael Douglas og Kathleen Turner í hlutverkum hjóna sem eiga í
vægast sagt stormasömu sambandi.

02.10 An American Haunting Ekta hrollvekja sem er byggð á sönnum atburðum, að
því er heimamenn segja.
03.40
04.05
04.50
05.35

´Til Death (2:15)
America‘s Got Talent (6:26)

07.00 4 4 2
07.45 4 4 2
08.30 4 4 2
09.15 Úrúgvæ - Holland HM 2010
11.10 Þýskaland - Spánn HM 2010
13.05 4 4 2
13.50 Úrúgvæ - Holland HM 2010
15.45 Þýskaland - Spánn HM 2010
17.40 4 4 2
18.25 4 4 2
19.10 Platini
19.45 4 4 2
20.30 Raul
21.00 4 4 2
21.45 Úrúgvæ - Þýskaland (e)
23.40 4 4 2
00.25 Úrúgvæ - Þýskaland (e)
02.20 4 4 2
03.05 Úrúgvæ - Þýskaland Sýnt frá

06.00 Óstöðvandi tónlist
09.55 Rachael Ray (e)
10.40 Rachael Ray (e)
11.20 Rachael Ray (e)
12.00 Dr. Phil (e)
12.45 Dr. Phil (e)
13.25 Dr. Phil (e)
14.10 Million Dollar Listing (5:6) (e)
14.55 Being Erica (9:13) (e)
15.40 America’s Next Top Model
(16.25 90210 (19:.22) (e)

17.10 Psych (12:16) (e)
17.55 The Bachelor (7:10) (e)
18.45 Family Guy (8:14) (e)
19.10 Girlfriends (12:22)
19.30 Last Comic Standing (3.11)
20.15 Harold and Kumar go to

▼

„Þakkargjörðarhátíðin, maður. Ekki góður dagur til
þess að vera buxurnar mínar.“

White Castle (e) Sprenghlægileg gamanmynd um félagana Harold og Kumar. Bönnuð börnum.

21.45 Havoc Áhrifamikil kvikmynd frá
árinu 2005 með Anne Hathaway og Bijou
Phillips í aðalhlutverkum. Vinkonurnar Allison og Emily búa í fínu hverfi í Los Angeles og eiga ríka foreldra en eru dauðleiðar á
lífinu og tilverunni innan um ríkisbubbana.
Stranglega bönnuð börnum.

23.15
00.00
00.50
01.30
02.10
02.50
03.30
03.50
04.35
05.15

05.00 4 4 2
05.45 4 4 2

Fréttir Fréttir Stöðvar 2 (e)

Battlestar Galactica (15:22) (e)
Battlestar Galactica (16:22) (e)
Battlestar Galactica (17:22) (e)
Battlestar Galactica (18:22) (e)
Girlfriends (11:22) (e)
Jay Leno (e)
Jay Leno (e)
Óstöðvandi tónlist

19.30 Hrafnaþing
20.00 Hrafnaþing
20.30 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Tryggvi Þór á Alþingi
22.00 Skýjum ofar
22.30 Mótoring
23.00 Alkemistinn

leiknum um 3. sætið á HM 2010.

ET Weekend

Three Rivers (5:13) (e)
Eureka (8:18) (e)

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

N
A
L
A
S
T
ñ AFIN!
H
R
E
OP

:

Virka daga kl. 10 -18
Á laugardögum kl. 10-1 7
Á sunnudögum kl. 13-17 (í Kauptúni)

KAUPTòNI (GEGNT IKEA) SêMI 564 4499
og Kringlunni – www.tekk.is
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Í KVÖLD

I now Pronounce You Chuck
and Larry
Stöð 2 Bíó kl. 20.00

STÖÐ 2 KL. 19.35
America’s Got Talent
Fjórða þáttaröðin af þessari stærstu hæfileikakeppni heims.
Keppendur eru af öllum stærðum og gerðum og hæfileikarnir
jafn misjafnir og keppendur eru margir. Dómararnir eru þau
David Hasselhoff, Piers Morgan og Sharon Osbourne. Nýr
kynnir mætir til sögunnar en hann heitir Nick Cannon, er velþekktur leikari, grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður
söngkonunnar Mariuh Carey.

15.25 Nágrannar
15.45 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Nágrannar
17.20 Wonder Years (2:17)
17.45 Ally McBeal (14:22) Ally ákveður að fara í DNA-rannsókn til að athuga hvort
Maddie sé í raun og veru dóttir hennar.

18.30 E.R. (5:22) Sígildir þættir sem gerast
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Frábær gamanmynd með grínsnillingunum Adam Sandler og Kevin James.
Þeir leika
Chuck og
Larry sem
þykjast vera
samkynhneigt par
og ganga í
það heilaga
til þess eins
að snúa á
tryggingarnar.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags

12.20 Hádegisfréttir

18.00 Kvöldfréttir

06.40 Veðurfregnir

12.45 Veðurfregnir

18.15 Auglýsingar

06.50 Bæn

18.17 Bláar nótur í bland

08.00 Morgunfréttir

13.00 Harðgrýti fátæktar:
Atvinnuleitendur

08.05 Úrval úr Samfélaginu

14.00 Á hvítri eyju í bláum sjó

18.53 Dánarfregnir

09.03 Út um græna grundu

14.45 Lostafulli listræninginn

10.05 Veðurfregnir

15.15 Farandverkafólk á Íslandi

10.15 Kvika

16.00 Síðdegisfréttir

19.00 Ekkert liggur á:
Þemakvöld útvarpsins Sumarið góða

11.00 Vikulokin

16.05 Í boði náttúrunnar

22.05 Veðurfregnir

12.00 Hádegisútvarp

17.05 Flakk

00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

18.50 Veðurfregnir

FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

Fjölskyldu
ostabakki
Ferskt grænmeti, vínber, melónukúlur, ananas, skinka og brauð.
Blár Höfðingi, hvítur Kastali,
camembert, Dala-Yrja, steyptur
ítalskur ostur, Búri í bitum og
Óðalsostur í lengjum.

19.15 Here Come the Newlyweds
(1:6) Skemmtilegur raunveruleikaþáttur í
anda Beauty and the Geek þar sem nýgift
hjón keppa í alls kyns skemmtilegum þrautum um veglega verðlaunaupphæð.

▼

20.00 So You Think You Can Dance
(4:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur
sjöunda sinn og hefur þátttakan aldrei verið
meiri og aldrei fyrr hafa jafn margir hæfileikaríkir dansarar skráð sig.
21.25 So You Think You Can Dance
(5:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur
í sjöunda sinn og hefur þátttakan aldrei verið
meiri og aldrei fyrr hafa jafn margir hæfileikaríkir dansarar skráð sig.

22.10 Wonder Years (2:17) Sígildir þættir
um Kevin Arnold sem rifjar upp fjöruga æsku
sína á sjöunda áratugnum.
22.35 Ally McBeal (14:22)
23.20 E.R. (5:22)
00.05 Here Come the Newlyweds
(1:6)

00.50 Sjáðu
01.15 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.25 Only Fools and Horses 10.55 Only Fools
and Horses 11.25 Only Fools and Horses 11.55
Only Fools and Horses 12.25 Only Fools and
Horses 12.55 Lark Rise to Candleford 13.45 Lark
Rise to Candleford 14.35 Last of the Summer Wine
15.05 Last of the Summer Wine 15.35 Last of the
Summer Wine 16.05 The Weakest Link 16.55
Doctor Who 18.00 The Restaurant UK 18.50 The
Restaurant UK 19.40 The Restaurant UK 20.30
Hotel Babylon 21.20 Hotel Babylon 22.10 Hotel
Babylon 23.00 Spooks 23.50 Spooks

Camembert
Hvítmygluostur. Mjúkur og bragðmildur, með ríku ostabragði.
Osturinn er einstaklega mjúkur
og ljúffengur. Vinsæll ostur á
ostabakkann.

OSTAVEISLA FRÁ MS
Létt sumarsalat

10.10 Maradona - Guds hånd 12.00 Inspector
Morse 13.40 Vilde roser 14.25 Vilde roser 15.10
Før søndagen 15.20 Held og Lotto 15.30 Kaj og
Andrea leger læge 15.55 Hvad vil du vide 16.00
På optagelse med Livets planet 16.30 TV Avisen
med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Mr. Bean 17.30
VM 2010 studiet 17.55 3. Halvleg ved Krabbe &
Mølby 18.00 Merlin 18.45 Aftentour 2010 19.10
Kriminalkommissær Barnaby 20.45 Jeanne d‘Arc

10.25 Nazikongen Edvard 8. 11.15 Miss Marple
12.50 Norsk attraksjon 13.20 20 sporsmål 13.45
4·4·2 16.00 Norges dag i Shanghai 17.00
Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning 17.40 Hvilket
liv! 18.10 Med lisens til å sende 19.10 Sjukehuset
i Aidensfield 20.00 Ukulele - større enn du tror
21.00 Kveldsnytt 21.20 Fun with Dick and Jane
22.45 Johnny Cash at Folsom Prison 23.45
Dansefot jukeboks m/chat

Það er tilvalið að bæta góðum osti út í uppáhaldssalatið, það getur breytt einföldu salati í gómsætt
veislusalat.
Hér er t.d. salat með blönduðu salati, ferskum
fíkjum, hindberjum, melónukúlum, valhnetum,
camembert osti í sneiðum, grófmulnum gráðaosti.
sítrónuberki í strimlum. Salatsósan er gerð úr
2 msk. af sítrónusafa og 2 msk. af hunangi.
Osta er hægt að bera fram með ýmsum hætti, það
má t.d. baka camembertostinn í tilbúnu smjördeigi
og borða hann með góðu ávaxtamauki.

Kynntu þér fleiri góðar hugmyndir og
uppskriftir á heimasíðunni: www.ostur.is

10.05 Rapport 10.10 Nära djuren 10.40 Vinnarna
11.10 Engelska trädgårdar 12.05 Undercover
Boss 12.50 Någonstans i Sverige 13.45 Rapport
13.50 Om Stig Petrés hemlighet 14.50 Allsång på
Skansen 15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.15 Merlin 17.00 Pip-Larssons
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Friidrott:
Diamond League 18.30 Robert Broberg på Cirkus
20.00 Rapport 20.05 Little Britain i Australien
21.05 Fotbolls-VM: Höjdpunkter 21.50 Motor: VM
i speedway 22.50 Studio 60 on the Sunset Strip
23.30 Mun mot mun

FA B R I K A N

SVT 1

Hjaltalín, Gus Gus og Ný dönsk semja lag

Eygló Hilmarsdóttir
Aldur: Ég er 18
ára.

„Það er mjög flott að heyra þessar ólíku tónlistarstefnur saman í einu lagi. Þetta er óvanalegt og áhugavert samstarf,“ segir tónlistarmaðurinn Daníel Ágúst Haraldsson um lagið
Þriggja daga vakt sem er samstarfsverkefni
þriggja vinsælla hljómsveita: Gus Gus, Hjaltalín og Ný Dönsk.
Birgir Þórarinsson, betur þekktur sem
Biggi Veira, úr hljómsveitinni Gus Gus hefur
verið að taka á móti sveitunum í stúdíói síðustu daga og er nú að leggja lokahönd á lagið.
„Þeir sem hafa heyrt taktinn undir segja að
þetta sé mitt besta verk. Ég verð bara að miðla
því áfram,“ segir Biggi hlæjandi en lagið var
ný áskorun fyrir hann enda sveitirnar ólíkar.
„Okkur langaði að gera lag í tengslum
við hátíðina og fengum þessa hugmynd sem

Starf: Er nemi
við Menntaskólann í Reykjavík.
Fjölskylda: Ég
á 3 systkini og
foreldra, 3 ketti,
3 hænur og 1
hund.
Foreldrar:

Hilmar Jónsson
og Sóley Elíasdóttir.
Búseta: Hafnarfjörður.
Stjörnumerki: Naut.
Eygló Hilmarsdóttir fer með hlutverk
í kvikmyndinni Gauragangi sem tökur
hófust á nú á dögunum.
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LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. hvort, 8. húðsepi
milli táa, 9. borg, 11. tveir eins, 12.
súla, 14. afdrep, 16. stefna, 17. runa,
18. að, 20. fyrir hönd, 21. liðormur.
LÓÐRÉTT
1. erindi, 3. frá, 4. vitsmunamissir,
5. sigað, 7. pedali, 10. samræði, 13.
ferskur, 15. sjá eftir, 16. erlendis, 19.
tveir eins.
LAUSN

LÓÐRÉTT: 1. vers, 3. af, 4. vitglöp, 5.
att, 7. fótstig, 10. mök, 13. nýr, 15.
iðra, 16. úti, 19. ll.
LÁRÉTT: 2. java, 6. ef, 8. fit, 9. róm,
11. tt, 12. stöng, 14. skýli, 16. út, 17.
röð, 18. til, 20. pr, 21. igla.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 10.

1 Breiðablik.
2 Bjössi í Mínus.
3 Fyrir utan höfuðstöðvar AGS.

„Við vorum að fá staðfestingu á að
okkur er boðið í partí á mánudagskvöldið. Það er sko mikið ferli að
komast inn í þessi playboy-partí
og allir verða að senda mynd og
umsókn sem síðan er yfirfarin af
starfsmönnum Playboy. Það má
því kalla þetta ákveðinn heiður
fyrir okkur að komast inn,“ segir
Alma, söngkona í hljómsveitinni
The Charlies, hlæjandi og viðurkennir að þær séu allar spenntar
að berja Playboy-höllina augum
en að þetta sé um leið mjög skrýtið og frekar fyndið. Í staðfestingabréfi frá aðstandendum partýsins
kemur fram að 3.000 manns hafi
sótt um að komast í partýið og að
mikil öryggisgæsla verði á svæðinu enda margir frægir á gestalistanum.
Hljómsveitin The Charlies,
sem er skipuð þeim Ölmu, Klöru
og Steinunni, er að taka upp tónlist í samvinnu við eitt af virtari plötuútgáfum í heimi, Hollywood Records. Stúlkurnar fá að
vinna með þeim bestu í bransanum og eru á næstunni að fara að
hitta upptökustjórann JR Rotem
sem meðal annars hefur unnið
með Rihönnu og Britney Spears.
„Lífið er bara alveg dásamlegt
hérna. Við þurfum eiginlega að
klípa okkur á hverjum degi til að
fatta að við séum í raun og veru
að upplifa drauminn okkar,“ segir
Alma en lífið er spennandi í borg
englanna.
Mikið fjaðrafok hefur verið í
kringum Hugh Hefner síðustu
daga en fyrrum kærasta hans,
Kendra Wilkinson, var að gefa
út ævisögu sína þar sem hún
afhjúpar leyndardóma Playboyveldisins. Það sem hefur vakið
mesta athygli er að Wilkinson
segir að stúlkurnar í partíunum hafi verið í röð inn á svefnherbergi Hugh Hefners. „Já, við
erum aðeins búnar að vera að
fylgjast með þessu en get sko
lofað þér að við erum ekkert að

Vikutilboð
30%
afsl.

fullt verð 2.490,-

tilboð 1.745,-

BIGGI VEIRA OG DANÍEL ÁGÚST Leggja lokahönd á lagið

Þriggja daga vakt þar sem vinsælustu sveitir landsins,
Hjaltalín, Gus Gus og Nýdönsk, koma saman.

Partí í Playboy-setrinu

11

14

allir voru til í að framkvæma. Björn Jörundur samdi texta, Högni syngur annað erindið
og Stefán Hjörleifsson samdi flott gítarsóló,“
segir Biggi en þetta er í fyrsta sinn sem hann
setur gítarsóló í eitthvert lag.
„Þetta er brot af því besta frá öllum sveitum. Popp, rokk og teknó. Maður kemst sko í
gott skap af því að hlusta á lagið og er mjög
dansvænt,“ fullyrðir Daníel en þetta er í
fyrsta sinn sem þessar hljómsveitir leiða
saman hesta sína. Lagið kemur út í tengslum
við tónlistarhátíðina Þriggja daga vakt sem
verður á Akureyri um verslunarmannahelgina, þar sem sveitirnar munu koma fram. „Við
höldum að þessi þrenning sé ósigrandi um
verslunarmannahelgina og að þetta verði ein
þriggja daga tónlistarveisla fyrir alla.“
- áp

ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR: NÓG AÐ GERA HJÁ CHARLIES Í LOS ANGELES

5

8

12

10. júlí 2010 LAUGARDAGUR

50

PERSÓNAN

fullt verð 2.490,-

tilboð 1.745,-

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

FRÉTTIR AF FÓLKI
Tónlistarmaðurinn Snorri Helgason
hefur ákveðið að flytja til London í
byrjun september. Þar getur hann
prófað sig enn frekar áfram í tónlistinni og á auðveldara með
að koma sér á framfæri.
Á heimasíðu sinni segist
hann jafnframt vera
„búinn að klára Reykjavík í bili“ og á þar við að
hann vilji einfaldlega
reyna fyrir sér á stærri
markaði. Á sama tíma
er Besti flokkurinn rétt
að byrja með Reykjavík og eru því
systkinin Snorri og Heiða Kristín,
aðstoðarmaður Jóns Gnarr borgarstjóra, á öndverðum meiði hvað
varðar framtíð sína í borginni.
Undirbúningshópur um
bíótek í Regnboganum, sem Ásgrímur
Sverrisson er í forsvari
fyrir, fagnar því að þetta
gamalgróna bíó
hafi fengið 12
milljóna styrk
til áframhaldandi starfsemi. Ný starfsemi verður
í bíóinu, meðal annars Kvikmyndamiðstöð Íslands, skólasýningar fyrir
börn og unglinga og kaffihús, auk
þess sem kvikmyndahátíðir fá þar
góðan sess. Núna um helgina verður
auglýst eftir framkvæmdastjóra
bíóteksins og verður forvitnilegt að
vita hver hreppir þessa eftirsóknarverðu stöðu sem indí-bíókóngur
miðbæjarins.

Á SLÓÐIR HEFNERS
Alma, Klara og Steinunn eru
að fara í partí í Playboyhöllinni
hans Hugh Hefner um helgina.
Stelpurnar komust í gegnum
mikið umsóknarferli enda Playboy-partíin eftirsóknarverð og
gestalistinn stútfullur af frægum
nöfnum.

fara að stilla okkur upp í neina
röð,“ segir Alma glöð í bragði en
stúlkurnar verða að láta sjá sig
í partíum og á flottum skemmtistöðum sem er liður í að kynnast
rétta fólkinu og koma sér áfram
í hörðum bransa.
„Okkar hversdagur er reyndar
frekar einhæfir en við förum á
æfingu og erum svo uppi í stúdíói að taka upp alla daga,“ segir
Alma en sveitin er núna að leggja
lokahönd á fjögurra laga plötu
sem mun koma út á næstunni.
„Við erum með árs atvinnuleyfi

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

og svo sjáum við bara til. Það er
mjög erfitt að skipuleggja eitthvað í þessum bransa enda hlutirnir fljótir að breytast. Núna
erum við að njóta augnabliksins og taka þetta allt inn,“ segir
Alma en stúlkurnar sakna þó ástvinanna á Íslandi. „Það er alveg
erfitt að vera svona langt í burtu
frá öllum. Við komumst ekki heim
fyrr en um jólin næst. Það er því
mjög gott að vera þrjár saman
hérna. Við gerum allt saman og
það er því gott að okkur kemur
vel saman.“
alfrun@frettabladid.is

Eins og Fréttablaðið greindi frá í vikunni þá er rokksöngvarinn Jenni úr
hljómsveitinni Brain Police á leiðinni
til Danmerkur þar sem hann ætlar
að leggja stund á rafmagnsverkfræði.
Annar góður tónlistarmaður, trommarinn Bjössi í Mínus, verður þar
einnig næsta haust þar sem hann
komst inn í leiklistarskóla. Mínus og
Brain Police spiluðu oft saman þegar
hljómsveitirnar voru upp
á sitt besta og nú velta
menn fyrir sér hvort félagarnir þurfi ekki að leita að
gítar- og bassaleikara og
stofna nýja hljóm- fb, afb
sveit.

Andersen & Lauth í Top Model
„Þetta var í nýjasta þætti America‘s Next Top Model og það var
eiginlega bara tilviljun að við
rákum augun í þetta. Yfirleitt láta
pressuskrifstofur mann vita af
svona löguðu, en við erum ekki
með slíka í Bandaríkjunum þannig
það er erfiðara fyrir okkur að
fylgjast með þar,“ útskýrir Gunnar Hilmarsson, eigandi hönnunarfyrirtækisins Andersen & Lauth,
en keppandi í hinum geysivinsæla
sjónvarpsþætti, America‘s Next
Top Model, sást klæðast vesti frá
Andersen & Lauth í einni myndatökunni.
Vestið er úr haust/vetrarlínu
fyrirtækisins sem kom út síðasta haust og segir Gunnar ávallt
gaman þegar svona lagað gerist.
„Þetta var ekki í gegnum okkur
og við teljum að einhver stílistinn hafi líklega keypt vestið einhvers staðar því við lánuðum
það ekki sjálf. Við erum enn ekki
farin að selja vörur okkar eins
skipulega í Bandaríkjunum og við

gerum í Evrópu og því kemur það
manni enn svolítið á óvart þegar
ég sé fólk klæðast hönnun minni
í Bandaríkjunum,“ segir Gunnar,
en Fréttablaðið greindi frá því í
desember í fyrra að sést hafi til
söngkonunnar Gwen Stefani í flík
frá Andersen & Lauth.
Gunnar er um þessar mundir
staddur í Miami ásamt fjölskyldu
sinni þar sem hann hleður batteríin fyrir tískuvikurnar sem hefjast
í ágúst. „Við notum mars, apríl og
maímánuði í að teikna vorlínuna
fyrir næsta ár. Svo kemur stutt
hlé sem maður nýtir gjarnan í frí
áður en maður hefur undirbúning
fyrir tískuvikurnar sem hefjast í
ágúst og standa fram á haust. Það
er heilmikill undirbúningur sem
fylgir slíkum sýningum og nóg að
gera.“
- sm
HEPPILEG TILVILJUN Gunnar Hilm-

arsson, eigandi Andersen & Lauth,
sá hönnun sína í sjónvarpsþættinum
America‘s Next Top Model.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Stýrir Hörpu
Píanóleikarinn Steinunn Birna
Ragnarsdóttir hefur verið ráðin
tónlistarstjóri Hörpu, tónlistarhússins sem rís nú í Reykjavík.
Steinunn Birna lauk
einleikaraprófi frá
Tónlistarskólanum í
Reykjavík árið 1981
og meistaragráðu
frá New England
Conservatory of
Music í Boston
í Bandaríkjunum
árið 1987.
Steinunn
var áður
talsmaður þess að Austurbæjarbíó yrði
lista- og menningarmiðstöð borgarinnar og sagði í grein í Lesbók
Morgunblaðsins laugardaginn 18.
september árið 2004 að fyrirhugað
tónlistarhús myndi þjóna allt
öðrum tilgangi en slík lista- og
menningarmiðstöð. Nú er ljóst að
hún getur lagt niður vopn, þar sem
hún hefur völd til að ákveða hvers
konar starfsemi verður í Hörpu.

Reisn Austurbæjar
Annars er unnið að því að endurreisa Austurbæ og gefa húsinu
þá reisn sem Steinunn kallaði
eftir í grein sinni fyrir sex árum.
Fyrirhugað er að endurnýja sali
hússins og opna þar veitingastað.
Í október verður svo frumsýndur
söngleikurinn Buddy Holly í leikstjórn Gunnars Helgasonar. Ljóst
er að miðað við
hlutverk húsanna
beggja þá hefur
Steinunn fengið
rétta starfið því
klassíska tónlistin virðist ætla
að ráða ríkjum í
Hörpunni, rokkið
og poppið í
Austurbæ.
- afb

Mest lesið
1

Danskir dagar slegnir af í
Stykkishólmi

2

Vegfarendur pissa á lóð
í Hrútafirði: „Ömurlegur
dónaskapur“

3

Tiger missir börnin

4

Flutti inn í fellihýsi
ókunnugrar fjölskyldu

5

Mikinn gufustrók leggur upp
af Eyjafjallajökli

6

RÚV varar bjórframleiðenda
við vegna áfengisauglýsingar

Fréttablaðið er með 180%
meiri lestur en Morgunblaðið.

77,5%

27,7%

MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.
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