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2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Fasteignir.is

veðrið í dag

Fréttablaðið er með 180% 
meiri lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

77,5%

27,7%

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.
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Uppskriftin að mánudags-
fisknum er á gottimatinn.is

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Þrátt fyrir að hafa tekið gríðar-legum framförum í húsverkum, heimilishaldi og kunnáttu á heim-ilistæki þá er nú í raun bara um 
einn húsmun að ræða sem mér 
þykir vænt um og það er flygill-inn minn,“ segir Björn. Hann neit-ar því þó ekki að uppþvottavélin 

hafi komið upp í hugann enda sjái 
hann varla fyrir sér líf án henn-ar. Flygillinn hefur þó greinilega 
vinninginn enda mun menningar-legra fyrirbæri „Þetta hljóðfæri gefur heimilinuþað hjarta sem nauðsy lh f

á ensku og boðið hingað heim 
Ameríkönum í mat. Ég hef endað 
þessar gestamóttökur með því að 
sýna Könunum muninn á Íslandi 
að sumri og vetri í tónlistinni og 
í þakkarbréfum sem við höfum 
fengið frá þeim hafa þeir oftar en ekki sagt að hljóðmyndin sem 
skapast í stofunni eigi sinn þátt 
í að gera heimsóknirnar hingað 
jafn eftirminnilegar og þær hafi orðið. Þetta er bara eitt dæmi um 
hvað flygillinn er mikilvægu héá heimili

við moll þegar kemur að vetrin-um. Þá spila ég angurvær lög eins 
og Sofðu unga ástin mín og segi 
gestum harmsöguna bak við það – þegar útilegukonan Halla varp-ar drengnum sínum í fossinn. Það 

fer náttúrlega ekki þurr hvarmur 
héðan út úr stofunni.“Ekki munu annir húsföðurins 
Björns minnka á næstunni því 
lítil stúlka er væntanleg í heiminninnan tveggja ik

Gefur heimilinu hjartaBjörn Þorláksson, rithöfundur og bæjarlistamaður Akureyrar 2010, varð frægur sem heimavinnandi hús-

faðir með bók sinni Heimkoman. Hann var beðinn að nefna einn hlut á heimilinu öðrum mikilvægari.

Björn notar flygilinn sér og öðrum til ánægju og sonurinn Starkaður fær greinilega tónlistarlegt uppeldi.   
MYND/HEIDA.IS

UPPSKRIFTIR  úr tímaritum og dagblöðum geta 
verið hið fínasta veggskraut. Matarmyndir eru jú ljúf-
fengar á að líta og óþarfi að geyma þær ofan í skúffu 
þar sem enginn sér. 

ÚTSALA 

Opið mánud. – föstud. frá kl 11 – 18Lokað á laugardögum

Þú kaupir 2 fl íkur og færð þriðju fl íkina FRÍTT með Sú ódýrasta fylgir frítt með 

40%50%
Bonito ehf. Friendtex, 

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

Viljum bæta við duglegum og glaðlegum sölufulltrúum fyrir næsta sölutímabilHafi ð samband fyrir 25. ágúst í síma  568 2870 milli kl 11.00 og 17:00eða sendið til okkar línu á sala@friendtex.is

Söluaðilar.:   Járn og gler hf - Garðheimar  -  Húsasmiðjan  www.weber.is

Tilboð á Weber Summit S650 
                                                                         Takmarkað magn-  

Hringdu í síma
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FASTEIGNIR.IS
9. ÁGÚST 2010

32. TBL.

Fasteignasalan Miklaborg er með á skrá sérhæð í tvíbýli við Hjálmholt 5 í Reykjavík.

Miklaborg er með til sölu sérhæð í tvíbýli við ofanvert Hjálmholtið, sem samanstendur af tveimur stofum, sex til sjö svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum og einni snyrtingu. Samkvæmt skráningu hjá fast-eignaskrá er stærð íbúðarinnar á fyrstu hæð 144 fer-metrar, hluti á jarðhæð/kjallara er 28,6 fermetrar og bílskúrinn er skráður 29,8 fermetrar, samtals er birt stærð eignar 202 f t

forstofuherbergi, þaðan sem innangengt er í þvotta-hús með glugga og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Hol, stofa og borðstofa eru teppalögð. Inngangur er í eldhúsi bæði frá holi og úr borðstofu. Það hefur verið gert upp, er með viðarinnréttingu og borðkrók, auk þess sem korkur er á gólfi. Af gangi er gengið út á flísalagðar suðursvalir. Innaf ganginum er sjónvarps-rými, sem var tvö herbergi á teikningu. Barnaher-bergi er teppalagt, hjónaherbergi parketlagt og inn af því er fataherbergi. Baðherbergi er flísalagt og búið sturtutækjum innréttingu og glugg Í kj ll

Björt og vel skipulögð 
sérhæð í Holtunum

Húsið er innarlega á lóðinni.  
MYND/ÚR EINKASAFNI

ég á þ ð á Ví iá Ví i

Það eina sem þarf er leitarorð. 
Vísir er með það.

Formar fiska úr grjóti
Listakonan Lísa K. Guðjónsdóttir 
mótar  fiska úr grjóti og ræktar 
grænmeti í færanlegum 
matjurtagörðum.
allt 2

Ekkert vesen
Eiríkur Smith 
myndlistarmaður er 85 
ára í dag. 
tímamót 18

SÓL OG BLÍÐA  Í dag verður hæg 
vestlæg eða breytileg átt. Yfirleitt 
bjartviðri en hætt við þokulofti við 
ströndina. Hiti 14-20 stig, hlýjast 
inn til landsins.

VEÐUR 4
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Annar fótboltaskandall
Framherjinn Peter Crouch 
er sakaður um að kaupa 
vændi á Spáni.
fólk 22

BARIST VIÐ STRAUMINN Ásmundur Þór Kristmundsson fór tvisvar út í hina straumhörðu Krossá til að bjarga frönskum ferðamönnum úr háska. Áin var sérlega vatnsmikil eftir 
mikla rigningu síðustu daga og um tíma hélt Ásmundur að hann væri að drukkna. MYND/SÆRÓS SIGÞÓRSDÓTTIR

Jafnt í Krikanum
Breiðablik datt af toppi 
Pepsi-deildarinnar eftir 
jafntefli gegn FH.
sport 26

FERÐAMENNSKA Hrefnuveiði-
menn bjóða upp á hvalaskoðun 
meðfram hvalveiðum. Þar verð-
ur fólki sýnt hvernig veiðarnar 
fara fram án þess þó að dýr séu 
veidd í skoðunarferðunum. 

Framkvæmdastjóri Hrefnu-
veiðimanna ehf. segist halda að 
hvalveiðar og hvalaskoðun geti 
farið vel saman.  - mþl / sjá síðu 2

Hvalveiðimenn í Kópavogi:

Bjóða upp á 
hvalaskoðun

SLYS Tvítugur björgunarsveit-
armaður, Ásmundur Þór Krist-
mundsson, drýgði hetjudáð í gær 
þegar hann óð út í Krossá í Þórs-
mörk til þess að bjarga tveim-
ur frönskum ferðamönnum sem 
höfðu fest í lítilli bifreið í ánni. 

Ásmundur festi sig í reipi sem 
hann batt við bíl á árbakkanum 
og óð út í ána. Síðan tók hann á 
karlinum í bílstjórasæti bifreið-
arinnar og bar út í ána. Ferða-
menn sem voru á árbakkanum 
drógu mennina svo í land en 
Ásmundur fór á kaf og var nærri 
því að drukkna. Í losti og hríð-
skjálfandi stakk hann sér svo 
aftur út í ána og náði í konuna 
sem enn var í bifreiðinni. Þegar 
þau höfðu verið dregin að árbakk-
anum tókst honum að kasta kon-
unni upp á bakkann en féll sjálfur 
út í ána þar sem hann lá í nokkrar 
sekúndur áður en hann var dreg-
inn upp og hneig svo hálf meðvit-
undarlaus niður á árbakkann.

„Þetta var fáránleg upplifun,“ 
sagði Ásmundur þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum í gær-

kvöldi. „Ég er enn þá bara að átta 
mig á hlutunum.“

Spurður um hvernig þetta 
bar að sagði Ásmundur: „Ég og 
kærastan mín vorum að labba í 
átt að Húsadal þegar við hittum 
ferðamenn sem voru öskrandi 
og á hlaupum í átt að Krossá. 
Við vorum ekki alveg með á nót-
unum þannig að við eltum bara 
fólkið að ánni. Þá sáum við lít-
inn Suzuki-bíl fljótandi í ánni og 
hann flaut þarna einhver hundr-
uð metra áður en hann festist. Ég 
stóð síðan þarna á árbakkanum 
merktur Landsbjörg og fannst 
ég ekki geta annað en hjálpað. 
Ég batt þá reipi utan um mig og 

festi við bíl sem var þarna og óð 
út í ána,“ segir Ásmundur.

Ásmundur hafði nokkurn veginn 
jafnað sig um tíuleytið í gærkvöldi 
og kvað Frakkana vera í losti en 
himinlifandi með björgunina. - mþl

Lagði líf sitt í hættu 
við björgun í Krossá
Björgunarsveitarmaðurinn Ásmundur Þór Kristmundsson bjargaði tveimur 
frönskum ferðamönnum úr sjálfheldu í Krossá í gær. Hann festi í sig reipi, óð út í 
ána og sótti fólkið í lítinn bíl þar sem það sat fast. Engum varð meint af volkinu.

Ég stóð þarna á 
árbakkanum merktur 

Landsbjörg og fannst ég ekki 
geta annað en hjálpað.

ÁSMUNDUR ÞÓR KRISTMUNDSSON 
BJÖRGUNARSVEITARMAÐUR

BJÖRGUNIN Þegar ferðamönnunum 
hafði verið bjargað var beðið eftir krana-
bíl sem dró bílinn úr ánni.
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NÁTTÚRA Allt virðist benda til þess 
að berjatíð verði með endemum 
góð í ár. Sveinn Rúnar Hauksson, 
læknir og sérfræðingur í íslensk-
um berjum, segir berjatíðina vera 
almennt farna að lengjast. 

„Horfurnar eru fjarskalega 
góðar,“ segir Sveinn. „Ég er búinn 
að vera að tína bláber og aðalblá-
ber í hafragrautinn minn síðan um 
miðjan júlí. Það þykir mér óvenju-
lega lukkulegt.“

Sveinn segir að sumarið hafi 
þó verið nokkuð þurrt og nokkrir 
rigningardagar er allt sem til þarf 
til að fullkomna berjasprettuna. 

„Þetta eru svipaðar fréttir víðast 
hvar af landinu,“ segir hann. Eitt-
hvað hefur borið á ferðum birki-
fetans, fiðrildis sem leggst á blöð 
birkisins, og í sumum tilvikum, 
bláberjalyngsins. Sveinn segist 
ekki hafa séð miklar skemmdir á 
lynginu sökum þess. 

„En vorið var þó svo hlýtt að 
skordýrin hafa átt gott vaxtar-
skeið. Það er alveg við því að búast 
að eitthvað muni sjái á lynginu. 
Birkifetinn virðist vera aðal skað-
valdurinn, bæði á Norður- og Vest-
urlandi,“ segir Sveinn og fiðrild-
ið sé að ná fótfestu víða um land. 

„En við erum að fá berin okkar 
snemma í ár. Það stefnir allt í 
svart og blátt sumar.“  - sv

Góð berjaspretta í ár þrátt fyrir skaðvalda sem leggjast á blöð bláberjalyngsins: 

Stefnir allt í svarblátt haust

HELSINKI Úrslitaviðureign heims-
meistarakeppninnar í gufubaðssetu 
í Finnlandi endaði með ósköpum 
þegar annar keppendanna, Rússinn 
Vladimir Ladyzhensky, hneig niður. 
Ladyzhensky var fluttur á sjúkra-
hús án tafar en lést þar.

Ladyzhensky og keppinautur 
hans, Finninn Timo Kaukonen, 
höfðu þraukað í um 110 gráðu heitri 
gufu í sex mínútur áður en Ladyz-
hensky hneig niður.

„Öllum reglum var fylgt og fjöldi 
sjúkraliða var á staðnum. Auk þess 
þurftu allir keppendur að skila inn 
læknisvottorði,“ segir Ossi Arvela, 
einn skipuleggjenda keppninnar. 
„Ég veit að fólk utan Finnlands á 
erfitt með að skilja þetta en það er 
alls ekkert óvenjulegt fyrir okkur 
að vera í 110 gráðu gufubaði. Margir 
keppendur höfðu þegar setið í mun 
meiri hita en það,“ segir Arvela.

Reglur keppninnar voru þær 
að tvisvar á mínútu skyldi hálf-
um lítra af vatni hellt á ofn inni í 
gufubaði. Sá síðasti til að yfirgefa 
gufubaðið stæði svo uppi sem sig-
urvegari.

Keppnin hefur verið haldin 
árlega síðan árið 1999 en í þetta 
skiptið voru þátttakendur 130 frá 
fimmtán löndum. Skipuleggjendur 
hennar segja ólíklegt að keppnin 
verði endurtekin eftir slysið.  - mþl

Óhuggulegur endir á gufubaðskeppni:

Lést úr hita í gufubaðskeppni
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LADYZHENSKI OG KAUKONEN Eins og 
sjá má á svipbrigðum keppendanna 
er gufubaðssetukeppni ekki auðveld. 
Myndin er tekin stuttu áður en Ladyz-
henski hneig niður.

ÍSLENSK BLÁBER Jafnt skordýr sem ber 
hafa fengið gott vaxtarskeið í sumar 
sökum veðurblíðunnar.  NORDICPHOTOS/GETTY

UMHVERFISMÁL Metfjöldi frjó-
korna mældist í Reykjavík í 
júlímánuði, tæplega 4000 frjó á 
rúmmetra. Á Akureyri mæld-
ust frjókornin hins vegar langt 
undir meðaltali, eða 378 frjó á 
rúmmetra. 

Frjókornafjöldinn í Reykja-
vík sló út metsumarið 1991, en 
þá mældust rúmlega 2500 frjó í 
mánuðinum. 

Meðalfrjókornafjöldi í júlí er 
772 frjó á Akureyri. Grasfrjó 
voru færri en í meðalmánuði og 
er talið að þau muni ná hámarki 
í ágúst líkt og í fyrra. Að jafn-
aði mælast um 800 frjó í ágúst 
og eru tveir toppar, sá fyrri í 
byrjun ágúst og sá síðari um 20. 
ágúst.  - þeb

Frjókornamælingar í júlí: 

Met í frjókorn-
um í Reykjavík

ATHÖFN Íslenskar friðarhreyfing-
ar efna til kertafleytingar á Tjörn-
inni í Reykjavík í kvöld klukkan 
22.30. Með því er minnst fórnar-
lamba kjarnorkuárásanna í Hir-
oshima og Nagasaki í Japan árið 
1945 og árétta samtökin kröfu sína 
um kjarnorkulausa framtíð.

Harpa Stefánsdóttir friðar sinni 
mun flytja ávarp á staðnum og 
fundarstjóri er Vilhelm Anton 
Jónsson tónlistarmaður. Flotkerti 
verða seld á staðnum. Kertafleyt-
ing verður einnig á Seyðisfirði á 
sama tíma og á Akureyri fimmtu-
dagskvöldið 12. ágúst. 

 - sv

Fórnarlamba árása minnst: 

Kertum fleytt 
til minningar

SJÁVARÚTVEGUR Lögfræðistof-
an Logos hefur unnið álit fyrir 
Storm Seafood um hvort leyfi-
legt sé að erlendir fjárfestar 
eigi hlut í fyrirtækinu. 

Mat stofunnar er að slíkt sé 
löglegt en kínverska fyrirtækið 
Nautilus Fisheries á 43,25 pró-
senta hlut í Stormi í gegnum tvö 
eignarhaldsfélög. Stormur hefur 
sent álitið til sjávarútvegsráðu-
neytisins sem hefur verið að 
skoða málið. 

Jón Bjarnason sjávarútvegs-
ráðherra sendi nýverið erindi til 
viðskiptaráðuneytisins þar sem 
farið var fram á að ráðuneyt-
ið kannaði hvort eignarhaldið 
stæðist lög. Ráðuneytið hefur 
svo vísað málinu til nefndar um 
erlenda fjárfestingu sem hefur 
það nú til umfjöllunar.

 - mþl

Erlendir fjárfestar leyfðir:

Mega eiga í 
Stormi Seafood

ALÞINGI Til greina kemur að 
dæma menn sem beita maka 
sína heimilisofbeldi til sálfræði-
meðferðar og skylda þá til að 
yfirgefa heimilið. Meðferð sem 
þessi hefur staðið til boða hér á 
landi í nokkur ár og hefur skilað 
árangri í tæplega 90% tilvika.

Í félagsmálaráðuneytinu er 
ný aðgerðaáætlun gegn kyn-
bundnu ofbeldi í undirbúningi. 
Samkvæmt henni á að leggja 
fram frumvarp um nálgunar-
bann sem gerir það heimilt að 
fyrirskipa einstaklingum, sem 
beita heimilismenn sína ofbeldi, 
að yfirgefa heimilið. Í aðgerða-
áætluninni eru líka hugmynd-
ir um að efla meðferðarúrræði 
fyrir unga ofbeldismenn og aðra 
karla sem beita konur og börn 
ofbeldi.

 - aó

Kynbundið ofbeldi:

Menn dæmdir 
til meðferðar

„Þóra, verða geitungarnir eins 
og flugur á vegg í ágúst?“ 

„Nei, ætli þeir verði ekki meira eins 
og mý á mykjuskán.“ 

Þóra Hrafnsdóttir er sérfræðingur hjá 
Náttúrufræðistofu Kópavogs og segir 
sumarið í ár hafa verið mjög gott fyrir 
geitunga. Nú er sá tími árs sem geitungar 
eru hvað mest áberandi.  

TYRKLAND Brúðkaupsveislu í litlu 
tyrknesku þorpi lauk með skelfi-
legum hætti um helgina.  

Brúðguminn, sem ákvað að 
fagna giftingunni með því að 
skjóta úr hríðskotabyssu, fórst 
það ekki betur en svo úr hendi að 
hann skaut óvart föður sinn og 
tvær frænkur til bana. 

Brúðguminn var að sjálfsögðu 
handtekinn og verður ákærður 
fyrir morð. Það er til siðs víða í 
Tyrklandi að fagna brúðkaupum 
með byssuskotum.  
 - th

Fagnaði með hríðskotabyssu:

Skaut gesti í 
eigin brúðkaupi 

Þyrla sótti slasaða konu
Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti 
þýska konu sem datt af hestbaki 
innst í Þjórsárdal um miðjan dag í 
gær. Í fyrstu var talið að ekkert amaði 
að henni, en hún fór að kenna til 
sársauka og var sótt á þyrlunni. Talið 
er að hún hafi hlotið höfuðáverka.

SLYS

FERÐAMENNSKA Hrefnuveiðimenn 
ehf., sem veiða hvali og selja kjötið 
af þeim á innanlandsmarkaði, ætla 
framvegis að bjóða upp á hvalaskoð-
un meðfram veiðum sínum. Þeir 
stefna að því að hefja hvalaskoðun-
arferðir um miðjan mánuðinn.

„Hvalaskoðun er kannski ekki 
alveg rétt orðið. Við ætlum að bjóða 
upp á hvalaskoðun með hvalveiði-
mönnum. Við erum að fara að sýna 
hvernig hvalveiðar fara fram án 
þess þó að veiða sjálf dýrin. Við 
viljum sýna allt ferlið, leyfa fólki 
að kynnast okkur hvalveiðimönn-
um, skjótum úr byssunni og bjóðum 
upp á hvalkjöt,“ segir Gunnar Berg-
mann Jónsson, framkvæmdastjóri 
Hrefnuveiðimanna ehf., og bætir 
því við að ekkert þessu líkt sé í boði 
neins staðar í heiminum.

Hrefnuveiðimenn keyptu nýjan 
bát, Hrafnreyði, í vor og í kjölfarið 
vildu þeir finna fleiri nýtingarkosti 
á bátnum þar sem veiðitímabilið er 
takmarkað. 

„Við getum nýtt bátinn án þess 
að breyta honum mikið og þar 
með komið þessu þannig fyrir að 
við getum á hverri stundu farið í 
hvalveiðar og svo sýnt inn á milli,“ 
segir Gunnar. „Einu breytingarnar 
á bátnum eru þær að við breyttum 
millidekkinu í sýningarsal þar sem 
við sýnum fólki innyfli hvalanna 
svo sem hjartað og annað í formal-
íni og erum svo með myndasafn af 
hvalveiðum bæði í gamla daga og í 
dag. Svo bættum við líka við klós-
ettum.“

Hvalveiðar eru víðast hvar 
umdeildar. Samtök ferðaþjónust-
unnar hafa nokkrum sinnum álykt-
að gegn hvalveiðum á Íslandi og á 
aðalfundi sínum í vor ályktuðu þau 
að hvalveiðar í nánd við hvalaskoð-

un hefðu bein 
neikvæð áhrif á 
hvalaskoðunina. 

Aðspurður 
hvort það orki 
ekki tvímæl-
is að bjóða upp 
á hvalaskoðun 
í hvalveiðiskipi 
segir Gunnar: 
„Þetta er ein-
mitt umræð-
an, að hvalveið-

ar og hvalaskoðun geti ekki farið 
saman. Ég held að við eigum eftir 
að sjá hver viðbrögðin við þessu 
verða. Það getur svo sem vel verið 
að þetta komi í hausinn á okkur en 

ég hef ekki stórar áhyggjur af því. 
Ég held að þetta tvennt geti vel 
farið saman. Ferðaþjónustugeirinn 
á Íslandi hefur staðið í blóma síðan 
hvalveiðar hófust aftur.“

Hrefnuveiðimenn gera út frá 
Kópavogi og hafa til umráða rúm-
lega 100 tonna skip sem getur að 
sögn Gunnars tekið 30 til 40 far-
þega. Hann segist vera spenntur 
fyrir því að byrja skoðunarferðir. 

„Að félaginu standa menn sem 
hafa sumir verið að veiða allt síðan 
á sjöunda áratugnum en við höfum 
aldrei gert neitt í líkingu við þetta. 
Við sækjum eitt dýr á morgun og 
svo hættum við veiðum og hefjum 
ferðamennsku.“ - mþl

Hvalveiðimenn bjóða 
upp á hvalaskoðun
Hvalveiðimenn í Kópavogi ætla að bjóða upp á hvalaskoðun samhliða veiðum. 
Þeir ætla að sýna áhugasömum hvernig hrefnuveiðar fara fram en þó án þess 
að veiða sjálf dýrin. Innyflin í formalíni verða í sýningarsal á dekkinu.

HRAFNREYÐUR Skipið verður framvegis nýtt bæði til hvalveiða og hvalaskoðunar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GUNNAR BERG-
MANN JÓNSSON

SPURNING DAGSINS

Mikið úrval af frábærum tilboðum - líttu við 
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LÖGREGLUMÁL Trésmiðjan Mosfell 
í Sandgerði er ónýt eftir eldsvoða 
um helgina. 

Tilkynning um eldinn barst 
um klukkan tvö aðfaranótt laug-
ardags. Þegar slökkvilið kom 
á staðinn var húsið alelda og 
þakið að hluta til fallið. Slökkvi-
liðið í Sandgerði fékk aðstoð frá 
Brunavörnum Suðurnesja við 
að ráða niðurlögum eldsins. Um 
20 slökkviliðsmenn börðust við 
eldinn. Eldur kviknaði svo aftur 
aðfaranótt sunnudags út frá glóð, 
en vel gekk að slökkva eldinn þá.

Eldsupptök eru ókunn, en engin 
starfsemi hefur verið í húsinu í 
rúmt ár fyrir utan kannabisrækt-
un sem var upprætt þar í fyrra. 
Húsið verður rifið í vikunni.  - þeb

Verður rifið í vikunni: 

Gjörónýtt hús 
eftir eldsvoða 

LÖGREGLUMÁL Ungur maður var 
stunginn í bakið á Dalvík í fyrri-
nótt en lögreglan segir að áverk-
ar hans hafi ekki verið alvar-
legir. Sá sem grunaður var um 
verknaðinn var handtekinn. 
Mennirnir eru báðir um tvítugt.

Töluverð ölvun var á Dalvík 
enda þúsundir manna þar til þess 
að fagna fiskideginum mikla sem 
fram fór á laugardag. Lögregl-
an hafði meðal annars afskipti af 
manni sem hafði dottið í sjóinn 
en hann fannst á túni í bænum og 
var að jafna sig eftir volkið.  - jhh

Fiskidagurinn mikli á Dalvík:

Maður stung-
inn í bakið 

Ár tilkynningar Samkynhneigðir Fíkniefnaneytendur Gagnkynhneigðir Annað
1983  (1 samt.) 1 0 0 0
1985  (16) 13 2 1 0
1987  (5) 4 0 1 0
1989  (6) 5 0 0 1
1991  (10) 6 1 3 0
1993  (3) 1 0 2 0
1995  (7) 3 2 2 0
1997  (9) 5 0 4 0
1999  (12) 3 0 9 0
2001  (11) 2 2 7 0
2003  (10) 3 1 6 0
2005 (8) 3 0 5 0
2007  (13) 2 6 5 0
2009 (13) 0 5 7 1 

Fjöldi greininga og smitleiðir milli ára
Greining HIV smitaðra eftir árum, smitleiðum og áhættuhegðun

HEILBRIGÐISMÁL Fjöldi tilfella nýrra 
HIV-greininga hefur ekki verið 
meiri hér á landi síðan 1985. Á síð-
asta ári greindust þrettán tilfelli, 
en árið 1985 voru þau sextán. Mæl-
ingar hófust fyrst árið 1983 og var 
þá einn einstaklingur sem greind-
ist með HIV-veiruna. Kemur þetta 
fram í skýrslu Landlæknisembætt-
isins.

„Þetta er svipuð þróun og hefur 
verið í nágrannalöndunum,“ segir 
Svavar G. Jónsson, varaformaður 
samtakanna HIV Ísland. „Það vant-
ar sárlega aukna fræðslu og umræðu 
um sjúkdóminn hér á landi.“ 

Svavar telur vaxandi kæruleysi 
varðandi sjúkdóminn sökum þeirra 
öflugu lyfja sem komin eru á mark-
að áhyggjuefni.  

„HIV-jákvætt fólk lifir með þess-
um lyfjum,“ segir hann. „En þetta 
er ekki eins og að skera sig á fingri 
– það er engin lækning.“

Svavar segir árlegan lyfjakostnað 
eins HIV-sjúklings velta á milljón-
um króna. „Hann er gríðarlega mik-
ill. Það er hægt að kosta fræðslu- og 
áróður í heilt ár fyrir lyfjakostn-
að eins einstaklings,“ segir hann. 
Einnig sé mikilvægt fyrir almenn-

ing að átta sig á því að HIV er orð-
inn almennur sjúkdómur um heim 
allan og ekki bundinn við samkyn-
hneigða. 

Álfheiður Ingadóttir heilbrigð-
isráðherra segist ekki hafa séð töl-
urnar frá Landlæknisembættinu 
en nauðsynlegt sé að skoða upplýs-
ingarnar í tengslum við mannfjölda 
og þá lýðfræðilegu dreifingu hópa 
sem greinast. Hún segir umræðuna 
í samfélaginu eflaust aldrei nægi-
lega og mikilvægt sé að horfa til 
nágrannalandanna í tengslum við 
efnið. 

„Löndin í kringum okkur eru 
að endurskoða blóðgjafir samkyn-
hneigðra karlmanna sem voru stöðv-
aðar á sínum tíma vegna umræðu 
um HIV. Það er eitthvað sem við 
verðum að skoða hér,“ segir Álf-
heiður. 

Árið 1985 var einn gagnkyn-
hneigður einstaklingur greindur 
með HIV og tveir fíkniefnaneytend-
ur. Hinir þrettán sem greindust það 
ár voru samkynhneigðir. Árið 2009 
voru fimm fíkniefnaneytendur sem 
greindust og sjö gagnkynhneigðir. 
Enginn samkynhneigður fékk HIV-
greiningu það ár.  sunna@frettabladid.is

Flest tilfelli af HIV í 25 ár
Fjöldi greininga ekki verið meiri síðan 1985. Árlegur lyfjakostnaður smitaðra veltur á milljónum. Ráðherra 
segir mikilvægt að skoða tengsl við þá hópa sem greinast. Enginn samkynhneigður greindur árið 2009.

Dreifing HIV-smitaðra frá 1983 til síðustu áramóta
Hópar einstaklinga Karlar Konur  Samtals Hlutfall
1. Samkynhneigðir (kynmök) 99 0 99 42,9%
2. Fíkniefnaneytendur (í æð) 22 10 32 13,9%
3. Gagnkynhneigðir (kynmök) 43 45 88 38,1% 
4. Blóðþegar 0 4 4 1,7%
5. Móðir til barns 0 1 1 0,4%
6. Annað/óþekkt 5 2 7 3,0%

Samtals 169 62 231 100

Sigurlaug Hauksdóttir, yfirfélagsráðgjafi hjá Landlæknisembættinu og sérfræð-
ingur í fræðslu og ráðgjöf um kynsjúkdóma, hvetur fólk til þess að láta athuga 
sig reglulega, sérstaklega ef um áhættuhegðun er að ræða. 

„Ef stundað hefur verið kynlíf án smokks með einhverjum utan sambands, 
er mjög mikilvægt að koma í athugun,“ segir Sigurlaug. Slíkt myndi ná tíðni 
tilfella niður af HIV og kynsjúkdómum almennt. „Það er í höndum hvers og 
eins  að vera ábyrgur gagnvart sjálfum sér og eigin heilsu.“  Meðal annars er 
hægt að leita til heimilislæknis, húð- og kynsjúkdómadeildar Landspítalans og 
rannsóknarstofu Borgarspítalans varðandi athuganir á kynsjúkdómum. 

Reglulegar athuganir minnka tíðni HIV
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SÓL OG HITI  Vikan 
býður upp á ljóm-
andi gott veður 
víðast hvar á land-
inu en það verður 
áfram bjart og milt 
á landinu næstu 
daga. Á miðviku-
dag þykknar aðeins 
upp vestan til og 
má búast við smá 
súld við ströndina.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

VIÐSKIPTI Einu veð Byggðastofnun-
ar fyrir 1,3 milljarða króna lánum 
sem stofnunin hefur veitt eru í 
verðlausum rækjukvóta, þrátt 
fyrir að slíkt stríði gegn lögum. 
Útlit er fyrir að afskrifa þurfi stór-
an hluta lánanna og því mun rík-
issjóður enn á ný þurfa að leggja 
stofnuninni til meira fé. Forstjóri 
Byggðastofnunar segir eðlilegar 
skýringar á málinu.

Átta fyrirtæki tengd rækjuút-
gerð og -vinnslu eru í viðskiptum 
við Byggðastofnun. Veð í úthafs-
rækjukvóta eru í fjórum tilvik-

um einu tryggingarnar á bak við 
lánin.

Þessi fyrirtæki eru einkahluta-
félögin Forrest Gump, Birnir, 
F420 og Útgerðarfélagið ÞH 380. 
Stærstu og oft einu eignir þess-
ara fyrirtækja er kvótinn sjálfur. 
Hann er þá vistaður á skipum ann-
arra lögaðila. Í lögum um samn-
ingsveð kemur fram að ólöglegt 
er að veðsetja kvóta, einan og sér. 
Einu veð Byggðastofnunar fyrir 
lánunum er þó sjálfur kvótinn.

Aðalsteinn Þorsteinsson, for-
stjóri Byggðastofnunar, segir að 

upphaflega hafi lánin verið veitt 
rækjuvinnslum og veð tekið í skip-
um í þeirra eigu. „Í einhverjum til-
vikum hafa rækjuvinnslur farið á 
höfuðið og þá hefur verið gengið 
að öðrum veðum verksmiðjunnar,“ 
segir hann.

Eftir að veiðar voru gefn-
ar frjálsar er kvótinn nær verð-
laus. Það má því gera ráð fyrir að 
Byggðastofnun fái lítið, ef nokkuð 
upp í kröfur sínar. Aðalsteinn segir 
að erfitt sé að svara því hvernig 
það muni líta út á endanum. 
 - ghh

Útlit er fyrir að Byggðastofnun þurfi að afskrifa há lán til sjávarútvegsfyrirtækja:

Byggðastofnun með veð í rækjukvóta

BYGGÐASTOFNUN Höfuðstöðvar stofn-
unarinnar eru á Sauðárkróki.

Meira selt en keypt
Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir júlí 
2010 fluttu Íslendingar út vörur fyrir 
43,9 milljarða króna og inn fyrir 39,4 
milljarða fob. Vöruskipti í júlí voru því 
hagstæð um 4,5 milljarða króna fob, 
samkvæmt bráðabirgðatölum.

UTANRÍKISVIÐSKIPTI
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LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ Ekki 
hafa fleiri greinst með HIV-
veiruna síðan 1985. 231 ein-
staklingur hefur greinst frá því 
mælingar hófust árið 1983. 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

209,363
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,75  118,31

186,77  187,67

154,98  155,84

20,797  20,919

19,667  19,783

16,522  16,618

1,3683  1,3763

179,93  181,01

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

SÉRHÆFING Í VIÐHALDI GÓLFA

Við sérhæfum okkur í slípun og olíuburði á  
sólpöllum, gerum gamla pallinn flottari en nýjan. 
Fjalirnar verða rennisléttar og timbrið nær aftur  
sínum náttúrulega lit.

GERUM SÓLPALLINN 
EINS OG NÝJAN

info@golfthjonustan.is | golfthjonustan.is

S: 897 2225
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Þvottavél og þurrkari
frá Siemens. 

Einstök gæði. 
Góð þjónusta.

Þetta eru tækin
handa þér!

- Lifið heil

www.lyfja.is

20% afsláttur 
af Nicotinell IceMint út ágúst í öllum verslunum Lyfju.

Nicotinell er samstarfsaðili
Krabbameinsfélagsins

®

STJÓRNSÝSLA Seðlabankastjóri 
gerir lítið úr aðallögfræðingi 
bankans, sem var sammála nið-
urstöðu lögfræðiálits um senni-
legt ólögmæti gengislánanna, en 
bankinn þagði þunnu hljóði um 
niðurstöðuna. Þetta segir stjórn-
armaður í Hagsmunasamtökum 
heimilanna sem telur framferðið 
í raun vantraustsyfirlýsingu á lög-
fræðinginn.

Lögfræðiálit sem Seðlabanki 
Íslands fékk frá lögmannstofunni 
LEX 12. maí á síðasta ári benti til 
að sennilega voru gengistryggð 
lán ólögleg. 13 mánuðum síðar 

dæmdi Hæsti-
réttur að lánin 
væru ólögleg.

M á r  Guð -
mundsson seðla-
bankastjóri 
sagði við frétta-
stofu í gær að 
hvorki bönkum 
né skilanefndum 
hafi verið kynnt-
ar niðurstöður 

álitsins. Álitið barst seðlabankan-
um um svipað leyti og samninga-
viðræður um uppgjör eigna gömlu 
bankanna stóðu sem hæst.

Marinó G. Njálsson, stjórnar-
maður í Hagsmunasamtökum 
heimilanna, segir að lögfræði álitið 
hefði átt að vera birt almenningi, 
hver sem niðurstaðan væri. Hann 
segir að aðallögfræðingur Seðla-
bankans hafi verið sammála álit-
inu, hann sé æðsti lögfræðingur 
fjármálakerfisins, og hans orð 
vegi þungt.

„Mér finnst pínulítið eins og Már 
sé að gera lítið úr lögfræðingnum 
og í raun er þetta vantraustsyf-
irlýsing á aðallögfræðing Seðla-
banka Íslands,“ segir Marinó.

 - hvj

Stjórnarmaður í Hagsmunasamtökum heimilanna undrast ummæli bankastjóra:

Lítið gert úr aðallögfræðingi 

ATVINNUMÁL Árni Geir Pálsson var einn þriggja 
umsækjenda sem boðaðir voru í viðtal vegna 
stöðu framkvæmdastjóra Íslandsstofu, ásamt 
Margréti Jónsdóttur og Jóni Ásbergssyni. Kom 
það fram í fréttum RÚV í gærmorgun. Árni 
er mjög ósáttur með nafnbirtinguna og segir 
Friðrik Pálsson, formann stjórnar Íslands-
stofu, hafa lofað sér nafnleynd sem umsækj-
anda. 

„Mér var heitið trúnaði og hann er núna rof-
inn. Ég bað um nafnleynd áður en umsóknar-
frestur rann út og Friðrik féllst á það,“ segir 
Árni. „Hann tók skýrt fram að ég fengi tæki-
færi til að draga umsókn mína til baka ef sótt 
yrði á hann að birta nöfn umsækjenda. Þetta er 
ekki í neinu samræmi við eðlilega stjórnsýslu.“ 

Árni segist ekkert ætla að aðhafast í málinu en 
harmar verulega að nafn hans hafi komið upp 
í fjölmiðlum. 

Kolbrún Halldórsdóttir, Einar Karl Haralds-
son og Ólöf Ýrr Atladóttir, stjórnarmeðlimir hjá 
Íslandsstofu, vildu ekki tjá sig um málið. Vísað 
var í formann stjórnar, Friðrik Pálsson, en ekki 
náðist í hann. 

Umfjöllun hefur verið í fjölmiðlum að undan-
förnu varðandi kunningsskap Friðriks og Jóns 
Ásbergssonar. Þeir eiga að baki langt samstarf 
og eru saman í Rotaryklúbbi Reykjavíkur.  - sv

Einn þriggja umsækjenda um stöðu framkvæmdastjóra Íslandsstofu segir trúnað hafa verið rofinn:

Formaður stjórnarinnar lofaði nafnleynd

FRIÐRIK PÁLSSON Formaður stjórnar Íslandsstofu 
er sagður hafa lofað umsækjendum nafnleynd.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

MÁR 
GUÐMUNDSSON

HAMFARIR Mildi þykir að ekki fór 
verr þegar öflug aurskriða féll úr 
Steinafjalli við rætur Eyjafjalla-
jökuls aðfaranótt laugardagsins. 
Skriðan féll mjög nálægt bæjum 
á svæðinu. 

Mikil rigning hefur verið á 
svæðinu undanfarna daga og 
Skógafoss er grár af ösku.  

Díana Ágústsdóttir, húsfreyja 
á bæ á svæðinu, segir í samtali 
við Vísi.is að skriðan sé um það 
bil 100 metra frá bænum. Hún 
nái niður á veg og sé full af gríð-
armiklu stórgrýti. Díana segist 
vera ýmsu vön og ekki kippa sér 
mikið upp við það þó að skriða 
falli nánast á hús hennar. Ráðist 
var í vinnu við lagfæringar þar 
sem skriðan féll strax á laugar-
deginum. 

 - sv

Aurskriða undir Eyjafjöllum: 

Féll afar nálægt 
bóndabæjum

N-KÓREA, AP Yfirvöld í Norður-
Kóreu drógu suður-kóreskan bát 
til lands og handtóku alla áhöfn 
hans í gær. Mennirnir og bátur-
inn eru enn í haldi.

Áhöfnin er sökuð um að hafa 
verið að veiðum í landhelgi N-
Kóreu. Fjórir Suður-Kóreumenn 
og þrír Kínverjar voru í bátnum. 
Þeir lögðu úr höfn 1. ágúst og 
áttu að snúa aftur 10. septemb-
er. Þeir náðu sambandi við land-
helgisgæslu S-Kóreu og greindu 
frá því að verið væri að draga 
bátinn til hafnar í Songjin. 

Yfirvöld í Suður-Kóreu hafa 
kallað eftir því að mönnunum 
og bátnum verði sleppt. Síðast 
þegar svipað mál kom upp var 
skipverjum haldið í N-Kóreu í 
mánuð.

  - þeb

Sagðir í landhelgi N-Kóreu:  

Sjö skipverjar 
handteknir 

Ert þú sátt(ur) við störf Jóns 
Gnarr sem borgarstjóra hingað 
til? 
JÁ 60,8%
NEI 39,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Tókst þú þátt í hátíðarhöldum 
Hinsegin daga? 

Segðu þína skoðun á vísir.is 

PERSÓNUVERND Persónuvernd hefur 
úrskurðað að Creditinfo-Láns-
trausti hf. hafi verið óheimilt að 
vinna og selja mat á lánshæfi ein-
staklings án samþykkis viðkom-
andi. Fyrirtækið hafði viðurkennt 
fyrir Persónuvernd að samþykki 
hefði ekki legið fyrir en taldi það 
vera á ábyrgð kaupanda matsins að 
útvega samþykkið. Persónuvernd 
telur hins vegar að það sé hlutverk 
og skylda fyrirtækisins að tryggja 
sjálft með viðhlítandi ráðstöfun-
um að heimild standi til þeirrar 
vinnslu sem fyrirtækið stendur í.

Persónuvernd hafði borist erindi 
frá einstaklingi varðandi upplýs-
ingar um hann sem fyrirtækið 
ATOZ Alhliða viðskiptaráðgjöf sf. 
fékk úr svonefndu einstaklings-
skori Creditinfo, en um er að ræða 
útreikninga á lánshæfi. Credit info 

kvaðst við Persónuvernd gera það 
skilyrði gagnvart þeim sem kaup-
ir upplýsingar af félaginu að hann 
hafi aflað samþykkis hins skráða 
en gengi sjálft ekki úr skugga 
um hvort slíkt samþykki hefði 
verið veitt. Fyrirtækið sendi þó 
þeim aðilum sem gert væri mat 
á tilkynningu eftir að matið lægi 
fyrir.

„Þetta snertir eingöngu ákveðna 
þjónustu hjá okkur, svokallað láns-
hæfismat einstaklinga. Þessi vara 
er frábrugðin öðrum hjá okkur 
að því leyti að það eru gríðarlega 
ströng skilyrði fyrir því að fá 
svona mat. Þetta tiltekna dæmi er 
einstakt, þetta er eitt tilfelli, þar 
sem aðili hefur misnotað upplýs-
ingarnar frá okkur og brotið þau 
ákvæði sem við höfum í okkar 
skilmálum,“ segir Samúel Ásgeir 

White, sviðsstjóri fyrirtækjasviðs 
hjá Creditinfo.

Samúel segir að í kjölfar þess að 
þetta mál hafi komið upp hafi fyr-
irtækið hætt að bjóða upp á þessa 
þjónustu sem sé nú í endurskoð-
un. Aðspurður hvort ekki hefði 
verið eðlilegra að hafa samband 
við þá aðila sem unnið var mat á 
fyrirfram sagði Samúel: „Þessi 
aðili brýtur þær reglur og skil-
mála sem settir voru fyrir þessari 
þjónustu. Við leggjum það traust 
í hendur okkar viðskiptavina að 
þeir hafi samband við einstakling-
inn sem vinna á mat á og það var 
ekki gert í þessu tilfelli. Auðvitað 
er þetta ekki fullkomið hjá okkur 
enda erum við búin að taka vöruna 
úr umferð og jú, hugsanlega þurf-
um við að endurskoða þetta ferli.“    

 magnusl@frettabladid.is

Brotið gegn per-
sónuverndarlögum
Persónuvernd telur að Creditinfo-Lánstrausti hf. hafi verið óheimilt að vinna 
mat á lánshæfi einstaklings og selja til þriðja aðila án þess að samþykki við-
komandi lægi fyrir. Fyrirtækið segir þetta vera einstakt tilfelli.

ÓHEIMILT AÐ VINNA MAT Á LÁNSHÆFI EINSTAKLINGA Creditinfo-Lánstrausti var að mati Persónuverndar óheimilt að vinna og 
selja mat á lánshæfi einstaklings án samþykkis. Myndin tengist ekki fréttinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KJÖRKASSINN



Lúxusnámskeið Nordicaspa 
er hannað til að koma þér 
af stað á mjög árangursríkan 
og einfaldan hátt. 

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
 3 öflugir brennslutímar
 2 styrktartímar í sal
 Vikulegar mælingar
 Ítarleg næringarráðgjöf
 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
 Takmarkaður fjöldi 
 6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi.  

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem 
mest út úr holla matnum sem þú ert að borða.  

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem 
mun hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft.  

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja 
líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 16. ágúst
Fyrirlestur 14. ágúst kl. 12:00
Kr. 34.900
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 
nordicaspa@nordicaspa.is  www.nordicaspa.is

Lúxusnámskeið
NORDICASPA

fyrir konur og karla

4 vikna

Helga Pálsdóttir, 40 ára og 4 barna móðir. 
Ráðgjafi hjá Allianz – Missti 8 kg á 9 vikum.

Að vera orkumeiri og léttari er orðinn lífsstíll hjá mér.
Ég gerði þetta af skynsemi og þú getur það líka!
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AUSTURRÍKI Svisslendingurinn 
Mark Pieth, sem er yfirmaður 
nefndar á vegum Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar OECD 
gegn spillingu í viðskiptum, segir 
Austurríki vera griðastað spill-
ingar.

Stjórnvöld hafi lítið gert til að 
hindra spillingu í viðskiptum. 
Meðal annars hafi engin rann-
sókn farið fram á því hvort aust-
urrísk fyrirtæki hafi greitt stór-
ar fúlgur á sínum tíma í mútur til 
stjórnar Saddams Hussein, eins 
og grunur leikur á um. Þá telur 
hann mögulegt að fé frá Saddam 
Hussein eða Moammar Gaddafi 
kunni að liggja á reikningum í 
Sviss.

Hávær orðrómur hefur auk 
þess undanfarna daga gengið um 
að Jörg Haider, hinn látni leiðtogi 
Frelsisflokksins, hafi átt stórfé á 
reikningum í Sviss, sem hugsan-
lega sé jafnvel komið frá Saddam 
eða Gaddafi. - gb

Austurríkisstjórn gagnrýndi:

Lítið aðhafst 
gegn spillingu

JÖRG HAIDER Orðrómur um stórar 
fjárhæðir á reikningum í Sviss.

NORDICPHOTOS/AFP

1. Hvaða íslenska stuttmynd 
verður frumsýnd á kvikmynda-
hátíðinni RIFF í haust? 

2. Hver er forstjóri Alcoa á 
Íslandi? 

3. Eftir hvaða látna íslenska 
rithöfund er ný bók væntanleg? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

KÍNA, AP Að minnsta kosti 127 manns létust 
og 1.300 er saknað eftir aurskriður og flóð 
í norðvesturhluta Kína um helgina. Yfir 45 
þúsund manns hafa verið flutt frá heimilum 
sínum á svæðinu. 

Verst er ástandið í Gansu-héraði, sem er 
einangrað og að mestu leyti tíbeskt svæði. 
Þrjú þúsund hermenn og 100 heilbrigð-
isstarfsmenn hafa verið sendir á svæðið 
og hafði tekist að bjarga um sjö hundruð 
manns í gær. Gríðarlega þykk og djúp leðja 
hamlar björgunaraðgerðum, sem nú nær um 
eins metra dýpt þar sem mest er. Hvorki er 
hægt að ganga né keyra í gegnum hana, og 
ekki er hægt að nota vinnuvélar. Því notar 
björgunarfólk aðeins litlar skóflur, fötur og 
hendurnar. Erfitt reynist einnig að koma 
birgðum af vatni, mat, tjöldum og lyfjum á 
svæðið. 

Kínversk yfirvöld hafa lofað að verja 
500 milljónum júana, um 8,6 milljörð-
um íslenskra króna, í neyðaraðstoð vegna 
hamfaranna. Wen Jiabao forsætisráðherra 
flaug til Gansu í gær og talaði við yfirvöld á 
svæðinu. Hann lýsti því yfir að engu skyldi 
til sparað við björgunaraðgerðirnar og það 
að bjarga mannslífum. 

Aurskriður féllu um miðnætti aðfara-
nótt sunnudags eftir miklar rigningar allan 
laugardaginn. Margt fólk var því sofandi 
á heimilum sínum þegar skriðurnar féllu. 
Fjölmiðlar á staðnum segja að ein aurskrið-
an hafi jafnað heilt þorp við jörðu. 

Aurskriðurnar ruddu leðju og braki í ána 
Bailong á svæðinu svo að stífla myndað-
ist. Vatnsyfirborðið hækkaði því mikið og 
þriggja kílómetra stöðuvatn myndaðist sem 
olli flóðum. 

Talið er að yfir 1.400 manns hafi látist í 

Meira en þúsund saknað 
127 manns hið minnsta hafa látist og 1.300 er saknað eftir aurskriður og flóð í norðvesturhluta Kína um 
helgina. Þykk og djúp leðja hamlar björgunaraðgerðum. Flóðin á árinu eru þau verstu í meira en áratug. 

Fimm hundruð manns er enn saknað eftir flóð 
og aurskriður í Kasmír-héraði í Indlandi fyrir helgi. 
Alls 132 hafa þegar látist og 500 slasast. Meðal 
hinna látnu voru að minnsta kosti fimm ferða-
menn, en svæðið er vinsælt meðal þeirra. 

Fjölmiðlar í Norður-Kóreu hafa einnig greint frá 

því að 5.500 heimili hafi skemmst eða eyðilagst 
í flóðum þar í landi undanfarið. Þá hafa tæplega 
fimmtán þúsund hektarar landsvæðis eyðilagst. 
Flóðin hafa þó hingað til valdið mun minni skaða 
en síðustu flóð í landinu, þegar um 600 létust og 
100 þúsund misstu heimili sín. 

Einnig flóð í Indlandi og N-Kóreu

mið- og suðurhluta landsins, í verstu flóðum 
sem orðið hafa í Kína í rúman áratug á árinu. 
1,4 milljónir heimila hafa eyðilagst, tólf 

milljónir manna þurft að yfirgefa heimili sín 
og rúmlega 87 þúsund ferkílómetrar af upp-
skeru hafa eyðilagst.  thorunn@frettabladid.is 

LEITAÐ Í AURNUM Björgunarmenn og íbúar leituðu að fólki í leðju og braki í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

DALVÍK Yfir þrjátíu þúsund manns lögðu leið 
sína til Dalvíkur um helgina til að taka þátt 
í fiskideginum mikla. Hátíðin hélt upp á tíu 
ára afmæli sitt í ár. 

„Það er ekki hægt að segja neitt annað en 
að miðað við þennan gríðarlega fjölda hafi 
allt farið mjög vel fram,“ segir Júlíus Júlíus-
son, framkvæmdastjóri fiskidagsins mikla. 
Segir hann gesti almennt hafa verið gríðar-
lega ánægða og sátta við daginn, enda veðrið 
eins og best var á kosið. 

„Það eru margir sammála um það að þetta 
hafi verið besti fiskidagur til þessa,“ segir 
Júlíus. Á milli 5 og 6 þúsund lítrar af fiski-
súpu fóru ofan í gesti og gangandi að kvöldi 

föstudagsins og yfir 120 matarskammtar fóru 
á sjálfum fiskideginum mikla. 

Júlíus segir engar aðrar ákvarðanir vera á 
lofti en að halda áfram með hátíðina að ári. „Á 
þriðjudegi eftir hvern fiskidag verða ákvarð-
anir teknar og ég sé engin merki þess að við 
höldum ekki áfram.“  

Felix Jósafatsson, varðstjóri hjá lögregl-
unni á Dalvík, segir fleiri hafa gist heldur 
en áður og vel hafi gengið að koma fólki úr 
bænum.

„Veðrið er svo gott að menn eru ekkert að 
flýta sér,“ segir Felix. „Það eru allir voða 
ró legir.“ 

                 - sv

Fiskidagurinn mikli haldinn í tíunda sinn á Dalvík um helgina við mikinn fögnuð viðstaddra: 

Yfir 30 þúsund gestir voru í bænum

FISKIDAGURINN MIKLI Yfir 120 þúsund matarskammtar 
fóru á hátíðinni í ár, sem haldin var í tíunda sinn.

VEISTU SVARIÐ?
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KING KOIL HEILSURÚM

(Queen Size 153x203)

Fullt verð 159.451 kr.

NÚ 95.671 kr.
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King Koil hefur framleitt hágæða heilsurúm
í Bandaríkjunum í 112 ár. King Koil hefur 
verið gríðarlegum fjármunum og tíma

í þróun og prófanir. Á þessum tíma hefur 
King Koil náð miklum og góðum árángri 
sem endurspeglast í viðurkenningum

sem fyrirtækinu hafa verið veitt í gegnum 
árin. í dag er King Koil einu heilsurúmin 

sem eru bæði með vottun frá
FCER (Alþjóðasamband Kiropraktora)

og Good Housekeeping (Stærstu
neitandasamtök í Bandaríkjunum).

HÁGÆÐA AMERÍSK
HEILSURÚM Í 112 ÁR
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Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

A4 Bréfsefni

með 25% afslætti 23.033kr
500stk. 30.710kr

25
afsláttur

í ágúst

Verð er gefið upp án vsk. og aksturs. Verð getur breyst án fyrirvara. Rétt verð má sjá á  
www.oddi.is. Allir uppgefnir vinnslutímar miðast við samþykki lokaprófarkar og afhendingu vöru  
inn á afgreiðslulager Odda. Vinnslutímar geta tekið breytingum. Birt með fyrirvara um prentvillur.  
Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

DETTUR ÞÚ
Í LUKKUPOTTINN?

Ef þú kaupir Homeblest 300 g 
kexpakka gætir þú unnið 

glæsilegan vinning.

6 x 50.000 kr. úttektir 
30 x 15.000 kr. úttektir

frá Útilífi, Intersport eða Markinu.

Er glaðningur í 
pakkanum þínum?
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Allt sem þú þarft…

MENNTUN Kennslubókin Stærð-
fræði í takt við tímann kom nýlega 
út en um er að ræða kennslubók í 
stærðfræði sem byggir á kennslu 
með notkun tölvuforrita. Bókin er 
ætluð framhaldsskólanemum en 
með henni skal nota stærðfræði-
forritið Maple. 

Ellert Ólafsson verkfræðing-
ur er höfundur bókarinnar. Hann 
segir tölvuvæðingu stærðfræði-
kennslu vera byltingu sem muni 
valda miklum breytingum á næstu 
árum. „Ég veit ekki hvort það á að 
kalla þetta kennslubók því þetta er 
byltingarkennd bók. Það er verið 
að umturna aðferðinni við stærð-
fræðikennslu og efnið í stærðfræð-
inni mun breytast alveg,“ segir 

Ellert. Hann segir að sá utanbók-
arlærdómur sem nú tíðkist geri 
engum gagn og að það sé einfald-
lega úrelt að kenna stærðfræði án 
annarra verkfæra en blaðs og blý-
ants.

Í menntaskólanum Hraðbraut 
hefur undanfarin þrjú ár verið not-
ast við Maple í stærðfræðikennslu. 
Viðar Ágústsson hefur kennt 
stærðfræði með hjálp forritsins 
undanfarin þrjú ár. Hann segist 
mæla með notkun þess. „Ég hef 
verið að nota Maple í efri stærð-
fræðiáföngunum í Hraðbraut. Ég 
kenni nemendum að nota forritið 
til að sjá hvort lausnirnar þeirra 
séu réttar og til að sjá hver leið-
in að lausninni er,“ segir Viðar og 

bætir því við að þetta gefi nemend-
unum sjálfstraust til að glíma við 
dæmin og möguleikann á að leika 
sér svolítið með þau. - mþl

Góð reynsla af notkun tölvuforrits í stærðfræðikennslu í Hraðbraut:

Menntaskólastærðfræði kennd 
með hjálp tölvuforrita

ELLERT ÓLAFSSON Höfundur kennslu-
bókarinnar segir að tölvutæknin muni 
valda byltingu í stærðfræðikennslu á 
næstu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

PAKISTAN, AP Flóðin í Pakistan hafa 
raskað lífi 14 milljóna manna. Um 
650 þúsund hús eru eyðilögð og 
meira en 1.600 manns hafa látið 
lífið.

Ekki var hægt að flytja neyðar-
gögn með þyrlum til flóðasvæð-
anna í norðvestanverðu Pakistan 
vegna mikils hvassviðris í gær. 
Rokinu fylgdi enn meiri rigning 
ofan í flóðin, en þúsundir manna 
hafast þar við í tjöldum eða hafa 
komið sér fyrir í troðfullum bygg-
ingum ríkisstofnana.

Um 30 þúsund pakistanskir her-
menn vinna hörðum höndum að 

því að endurreisa brýr, fara með 
matvæli til nauðstaddra og setja 
upp neyðarbúðir. Erlend ríki og 
Sameinuðu þjóðirnar hafa látið 
milljónir dala af hendi rakna til 
hjálparstarfsins.

Verstu flóðin hafa orðið í norð-
vesturhluta landsins, sem einn-
ig hefur verið vettvangur átaka 
milli stjórnarhers landsins og 
herskárra múslima, meðal ann-
ars talibana.

Stjórnin hefur verið gagn-
rýnd fyrir að aðhafast ekki nóg, 
ekki síst eftir að Asif Ali Zardari 
forseti ákvað að halda ótrauður 

áfram í utanlandsferð þegar neyð-
in heima fyrir var sem stærst.

Bandaríkjaher hefur tekið virk-
an þátt í hjálparstarfinu og vonast 
til þess að bæta með því ímynd sína 
meðal heimamanna. - gb

Flóðin í Pakistan hafa valdið gríðarlegu tjóni og kostað 1.600 manns lífið:

Raska lífi fjórtán milljón manna

ALLT Á FLOTI Pakistanskur drengur litast 
um á heimili sínu. NORDICPHOTOS/AFP

UMHVERFISMÁL Landgræðslustjóri 
segir skaðann af lausagöngu sauð-
fjár á gróður landsins hafa snar-
minnkað síðustu áratugi. Hross 
séu höfð innan girðingar að mestu 
leyti.

„Ég trúi því að á komandi árum 
muni bændur fyrst og fremst nýta 
eigið land. Þá mun öllum gróðri 
farnast vel,“ segir Sveinn Runólfs-
son landgræðslustjóri.

„En því miður er of víða á land-
inu ágangur af sauðfé á annarra 
lönd og þeir sem verða fyrir því 
telja að bændur séu að fremja 
eignaupptöku á þeirra landi,“ segir 
Sveinn.

Framkvæmdastjóri Landssam-
taka sauðfjárbænda segir hins 
vegar að almennt séu þessir hlut-
ir í lagi. 

„Almennt er það svo, þótt það 
séu tilvik þar sem girðingar eru 
ekki í lagi,“ segir Sigurður Eyþórs-
son, framkvæmdastjóri Ls. Spurð-
ur hvort bændur sjálfir telji sig 
gera nóg til að koma í veg fyrir 
ágang sauðfjár á annarra manna 
lönd, segir hann bændur fara eftir 
þeim reglum sem gilda í hverju 
sveitarfélagi.

Þorvaldur Gylfason prófessor 
skrifaði í blaðið á fimmtudag um 
„Þjóðlegan uppblástur“. Þorvald-
ur vitnaði þar í fyrrverandi land-
græðslustjóra, Runólf Sveinsson, 
föður núverandi landgræðslu-
stjóra.

Runólfur sagði árið 1947 að til 
að reka sauðfjárrækt sem rækt-
unarbúskap en ekki sem rányrkju 
og hirðingjabúskap þurfi að girða 
sauðféð af og hafa það á ræktuðu 
landi.

Sveinn landgræðslustjóri segir 
hlæjandi að rányrkjan sé mun 

minni en áður var. Ástandið hafi 
gjörbreyst síðan 1947 og nú séu 
stærstu verkefni Landsgræðslunn-
ar í samvinnu við bændur. Þetta 
séu erfið mál og viðkvæm, en lag-
ist eftir því sem sauðfé fækkar.

Sigurður Eyþórsson kannast 
ekki við ofbeit nú til dags.

Í fyrrnefndri grein Þorvaldar 
gagnrýndi hann VG – sem fer með 
bæði umhverfis- og landbúnaðar-
ráðuneyti – fyrir að hafa ekkert 
gert í þessum málum, en kalla sig 
umhverfisflokk. Enginn umhverf-
isráðherra hafi þorað að stugga við 
sauðkindinni frá stofnun ráðuneyt-
isins. Ef til vill óttist flokkarnir að 
missa atkvæði til sveita.

Umhverfisráðherra, Svandís 
Svavarsdóttir, vill ekki svara fyr-
irspurnum um þetta, en býðst til að 
gera það eftir helgi. „Þorvaldur er 
að egna mig til dáða,“ segir hún.

 klemens@frettabladid.is

Bændur nýti sitt 
eigið landsvæði
Landgræðslustjóri vonar að bændur muni í framtíðinni nýta fyrst og fremst sitt 
eigið land. Þá farnist öllum gróðri vel. Talsmaður sauðfjárbænda segir bænd-
urna fara eftir reglum um lausagöngu sauðfjár en viðurkennir frávik.

SIGURÐUR 
EYÞÓRSSON

SVEINN 
RUNÓLFSSON

SAUÐFÉ Í VEGINUM Formaður Landssamtaka sauðfjárbænda segir að bændur bæti 
ekki tjón bílstjóra, þótt sauðfé hlaupi fyrir bíl á þjóðvegum úti. Hins vegar þurfi 
bílstjórar ekki að bæta fyrir dýrið.  MYND/ÚR SAFNI



Vandaður frystiskápur frá Electrolux í Sví-
þjóð. Toppgæði á botnverði. 

267 lítrar nettó / 305 lítrar brúttó
5 stórar stórar og millistórar skúffur þ.á.m.

    MaxiBox frystiskúffa með meira rými 
    Hitastillir og hraðfrysting

Aðvörunarljós og hljóðmerki 
    Hljóðlátur aðeins 39 dB (A)
    HxBxD 175x59,5x60 cm
    Verð áður kr 159.900

Barkalaus þurrkari með 
fullkomnum rakaskynjara og 
fjölmörgum sérkerfum
    Tekur allt að 7 kg  
    Rakaskynjari - stoppar sjálfkrafa
    þegar þvotturinn er þurr
    Stór lúga 40x31,5 cm
    Sérkerfi fyrir m.a. sængurfatnað, 
    ull og sportfatnað
    Hljóðmerki í lokin 
    Skjár sem sýnir lengd kerfis
    Hljóðlátur
    Krumpuvörn og niðurkæling
    Verð áður kr 139.900

Verð nú 30.000

149.900

ÞÚ SPARAR

Verð nú 40.000

129.900

ÞÚ SPARAR

VERÐFALL9.-16. AGÚST

Suðurlandsbraut 16   108 Reykjavík
Sími 5880500

www.rafha.is
Opið

virka daga 10-18
Lokað laugardaga í ágúst

Mjög vönduð eldavél með ekta
blástursofni og keramik helluborði
    Ekta heitur blástur
    Alls 8 eldunarkerfi 
    Hraðhellur 
    Sjálfhreinsandi ofn 
    Kæld þríglerjuð hurð 
    2 plötur, 1 ofnskúffa og 1 grind
    HxBxD: 85/90x59,5x60 cm
    Verð áður kr 159.900

1200
SNÚNINGA

Vönduð þvottavél með notenda- 
vænu stjórnborði og stóru 
hurðaropi

1200 sn. stillanlegur vinduhraði 
    Tekur allt að 6 kg. af taui

Hraðval
    Hægt að stilla gangsetningu allt    
    að 20 klst.  fram í tímann

Stórt 30 cm hurðarop
    Öflugt handþottakerfi 
    Sérstök blettameðhöndlun
    Ullarvagga
    A+/A einkunn fyrir orkunýtni og 
    þvottahæfni     
    Verð áður kr 134.900

1400
SNÚNINGA

Ný þvottavél í A++ orkuflokki  
með Super Øko sparnaðakerfi. 
Sérstaklega hljóðlát.

1400 sn. stillanlegur vinduhraði 
    Tekur allt að 7 kg. af taui

Hraðval 30-55% tímasparnaður
    á algengum kerfum 

 Silence System Plus kolalaus
    mótor tryggir lengri endingu, 
    meiri hraða og hljóðláta vinnslu
    LCD tímaskjár & stórt hurðarop
    Fjöldi sérkerfa m.a. fyrir teppi, ull og 
    sportfatnað. Öflugt ullar- og handþvottakerfi 
    A++/A einkunn fyrir orkunýtni og 
    þvottahæfni     
    Verð áður kr 169.900

Toppgerðin frá AEG. Hér geturðu 
þvegið m.a. sængur og mottur, heil  
8 kíló af taui. Hér er allt til alls.

1600 sn. hraðþvottavél með 
    stórum LCD skjá 
    Tekur allt að 8 kg. af taui

Silence System Plus kolalaus
    mótor tryggir lengri endingu

Hraðval 30-55% tímasparnaður
Fjöldi sérkerfa m.a. Super

    Øko, ullarvagga, sport, teppi
    Aqua control vatnslekavörn 

Fuzzy Logic þvottatækni
A++/A/ einkunn fyrir orkunýtni,  

    þvottahæfni og þeytivindu    
    Innbyggð lýsing í tromlu 
    Verð áður kr 179.900

1600
SNÚNINGA

Mjög vel búin og hljóðlát vél frá AEG 
með vandaðri innréttingu 

Auto kerfi - sama kerfið, alltaf
    skínandi hreint
    Pottakerfi og sparnaðarkerfi 
    Skjár sem sýnir eftirstöðvar tíma
    Vönduð innrétting sem hentar öllu
    leirtaui 
    Verð áður kr 149.900

Kolalaus mótor!

Verð nú 25.000

69.900
ÞÚ SPARAR

Aðeins 45 cm breið uppþvottavél með
6 þvottakerfum

Tekur borðbúnað fyrir allt að 8 manns
    Þurrkun með hita
    HxBxD: 85x45x58 cm
    Verð áður kr 94.900

7
KG

Verð nú 35.000

99.900

ÞÚ SPARAR

6
KG

7
KG

8
KG

LN-69260 LN-73471 LN79680

Kolalaus mótor!

TOPP
MÓDEL

Verð nú 25.000

39.900
ÞÚ SPARAR

EUC-31205W

ELK-12022HV

3xA
EINKUNN

49
DESIBIL

45 CM!

Verð nú 40.000

109.900

ÞÚ SPARAR

3xA
EINKUNN

47
DESIBIL

Verð nú 40.000

99.900
ÞÚ SPARAR

KGC-160/40

GSP-909EAL

F-45003M

VIKUNNAR

    Kælir 144 lítrar og frystir 65 lítrar
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 161x55x60 cm
    Verð áður kr 89.900

    Kælir 115 lítrar og frystir 40 lítrar 
    Orkuflokkur A
    Sjálfvirk affrysting í kæli
    HxBxD: 123x50x58 cm
    Verð áður kr 74.900

Verð nú 60.000

99.900
ÞÚ SPARAR

Verð nú 30.000

44.900
ÞÚ SPARAR

TN-65470

Rakaskynjari

Barkalaus

95 lítrar

175
CM

267 lítrar

    95 lítra frystikista í A+ orkuflokki 
    Hitastillir
    1 grind fylgir
    HxBxD: 86x54x54,5 cm
    Verð áður kr 64.900

STÁL

123
CM

161
CM

Verð nú 35.000

64.900
ÞÚ SPARAR

KGC-330/100

Verð nú 30.000

129.900

ÞÚ SPARAR

Heitur blástur

Sjálfhreinsandi

GT-111
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Hinsegin dagar 2010

HERRA HINSEGIN 2010 Vilhjálmur Þór Davíðsson er fyrsti Íslendingurinn til að hampa titlinum Herra Hins-
egin og bar hann borðann stoltur niður Laugaveginn í svörtum sportbíl.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

BÍLSTJÓRI DROTTNINGAR Draggdrottningu Íslands var ekið af Ómari Ragnarssyni í einum minnsta bíl landsins.

Glæsileg Gleðiganga 
með litum og látum
Mikið var um dýrðir á hinni árlegu Gleðigöngu á laugardag sem haldin 
var í  tíunda sinn í ár. Talið er að um níutíu þúsund manns hafi lagt leið 
sína í miðborgina til að taka þátt í fagnaðarlátunum. Borgarstjóri, Páll 
Óskar, Haffi Haff og Ómar Ragnarsson voru meðal þeirra sem ferðuðust 
niður Laugaveg í prýddum vögnum af hinum ýmsu stærðum og gerðum. 

TAUMLAUS GLEÐI 
Margt var um 

manninn í Göngunni 
miklu. Búningar 

og fylgihlutir voru 
af öllum stærðum 

og gerðum og talið 
er að um níutíu 
þúsund manns 

hafi komið saman 
í kringum Arnarhól 
í lok göngunnar til 

að taka þátt í hátíð-
arhöldum Hinsegin 

daga. 

PÁLL ÓSKAR 
Diskó dívan Páll 
Óskar kom fram 
í gríðarmiklum, 
rauðum kjól og 
gladdi gesti með 
konfettí-sprengjum 
og söng. 

FRÚ BORGARSTJÓRI Jón Gnarr lét sig ekki vanta og leiddi gönguna í vagni frá framkvæmdasviði borgarinnar.
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Þ
egar HIV-veiran og alnæmið varð fyrst þekkt meðal 
almennings undir miðjan níunda áratuginn greip um 
sig hræðsla, ekki síst meðal ungs fólks. Frá frjálsræð-
isbyltingunni í kynlífsmálum í kringum 1970 og fram 
að því að HIV-veiran varð þekkt hafði margt ungt fólk 

iðkað kynlíf sem fráleitt gat talist ábyrgt eftir að HIV-veiran varð 
þekkt. 

Áróður næstu ára á eftir beindist að því að fræða fólk, einkum 
ungt fólk, um það hvernig koma mætti í veg fyrir smit. Sú fræðsla 
skilaði árangri. Í það minnsta er flestum nú ljóst hvernig HIV 

smitast og sömuleiðis hvernig 
það smitast ekki. Þekkingarleysi 
er þannig ekki um að kenna að 
þeim fjölgar nú sem greinast 
HIV-smitaðir.

Í ljós kom að veiran fór ekki 
alveg eins hratt og óttast hafði 
verið í upphafi. Auk þess varð 
hröð þróun í lyfjum sem gefin 

voru HIV-jákvæðum. Þetta hefur trúlega leitt til þess að óttinn 
við sjúkdóminn minnkaði en nú er svo komið að fjöldi HIV-grein-
inga hefur ekki verið meiri síðan 1985. Sama þróun á sér stað í 
nágrannalöndum okkar.

Svavar G. Jónsson, varaformaður HIV Ísland, hefur áhyggjur 
af vaxandi kæruleysi gagnvart sjúkdómnum. Í frétt í blaðinu í 
dag segir hann að sárlega vanti hér aukna fræðslu og umræðu 
um sjúkdóminn. Hann telur kæruleysið stafa af því að fólk þekki 
hversu öflug lyfin eru sem gefin eru HIV-smituðum en bendir á að 
þótt fólk lifi með þessum lyfjum þá sé HIV-smit háalvarlegt mál. 
„Þetta er ekki eins og að skera sig á fingri – það er engin lækning,“ 
segir hann og bendir á að lyfin séu svo dýr að fyrir árlegan lyfja-
kostnað eins einstaklings mætti reka forvarnastarf í heilt ár.

Sérstök ástæða er til að gefa því gaum að þótt hommar hafi í 
upphafi verið sá hópur þar sem flest fórnarlömb sjúkdómsins var 
að finna þá er það löngu liðin tíð. Að tengja HIV sérstaklega við 
samkynhneigða karlmenn er þannig algerlega villandi. Það er því 
ánægjulegt til þess að vita að Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráð-
herra hyggst skoða hvort ekki sé kominn tími til að endurskoða 
reglur um blóðgjafir samkynhneigðra karlmanna sem stöðvaðar 
voru á sínum tíma. 

Kynmök eru eftir sem áður sú smitleið HIV sem algengust er 
þrátt fyrir að sprautufíklar séu vissulega stór áhættuhópur. Síð-
ustu tíu ár eru flestir sem greinast HIV-smitaðir gagnkynhneigt 
fólk sem smitast við kynmök. Það er því ekki síst í þessum hópi 
sem auka þarf árveknina fyrir HIV-smithættunni. Þrátt fyrir að 
þekkingin á smitleiðunum og því hvernig koma má í veg fyrir smit 
sé áreiðanlega fyrir hendi þá þarf greinilega að auka umræðuna. 

Svo virðist sem við höfum sofnað á verðinum gagnvart HIV og 
séum að vakna upp við þann vonda draum að hættan á smiti er 
raunveruleg og hún er fyrir hendi hjá öllum sem ekki gæta að sér. 
Góðu fréttirnar eru þó þær að það er einfalt að verjast veirunni 
með því einu að lifa ábyrgu kynlífi.

HALLDÓR

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Kjarnorku-
árásir

Árni Svanur 
Daníelsson og 
Kristín Þórunn 
Tómasdóttir
prestar

Aldrei aftur
Þegar við vorum að skríða inn í ungl-

ingsárin á síðustu öld hélt angistin yfir 
mögulegu kjarnorkustríði fyrir okkur 
vöku. Listrænar útfærslur á hörmung-
um kjarnorkuvetrar og afleiðingum hans 
fyrir mannfólkið rötuðu iðulega á sjón-
varpsskjáinn. Fréttir af ísköldu vopna-
kapphlaupi stórveldanna voru daglegt 
brauð í fjölmiðlum.

Sextíu og fimm ár eru liðin síðan kjarn-
orkusprengjum var varpað á borgirnar 
Hiroshima og Nagasaki í Japan, við lok 
heimsstyrjaldarinnar síðari. Við þessi 
tímamót er þess virði að nema staðar og 
íhuga sársaukann sem fylgir þeim. 

Það er sársaukinn yfir fórnarlömbum 
árásarinnar, þeim sem dóu og þeim sem 
þjáðust og þjást enn þann dag í dag vegna 
afleiðinga sprengjunnar á líkama og nátt-
úru. Það er sársaukinn yfir því að enn 
þá lifir heimurinn við kjarnorkuvá sem 
ógnar friði og stöðugleika. Það er sársauk-
inn yfir því að frá því sprengjan féll árið 
1945, skiptist heimurinn í ríki sem hafa 
tekið sér rétt til að að framleiða og eiga 
þessi gjöreyðingarvopn, og mikinn meiri-
hluta ríkja sem eiga þau ekki.

Við tökum undir með þeim sem hafna 

því að ójafnvægi og klofningur á borð við 
þetta sé afsprengi menningar okkar. Heil-
ræði Biblíunnar til manneskjunnar er að 
velja lífið svo að allir fái lifað. Í þeim anda 
berjumst við gegn kjarnorkuvopnum. Það 
er ekkert pláss fyrir vopn sem ógna lífi 
manneskjunnar og jarðarinnar, eins og 
kjarnorkusprengjan gerir. 

Kalda stríðið og kjarnorkuváin held-
ur ekki vöku fyrir unglingunum okkar í 
dag. En það er full ástæða til að minn-
ast fórnarlamba sprengjunnar í Hiros-
hima og Nagasaki 6. og 9. ágúst og snúa 
huga okkar og hjarta til þeirra sem þar 
þjáðust. Við erum þakklát fyrir fram-
tak opinberra aðila og almennra borgara 
sem hafa látið sitt af mörkum til að velja 
lífið. Aldrei aftur Hiroshima. Aldrei 
aftur Nagasaki.

Aldrei aftur Hir-
oshima. Aldrei 
aftur Nagasaki.

Fæst í heilsubúðum,
og matvöruverslunum

• Lífrænt ræktað hráefni
• Án viðbætts sykurs
• Engin rotvarnarefni

Heil eða hálf sameining
Lilja Mósesdóttir tilheyrir órólegu 
deildinni innan þingflokks VG sem 
telur VG hafa orðið undir í ríkisstjórn-
arsamstarfinu. Orðrómur hefur verið 
uppi um að Lilja og jafnvel fleiri hafi 
áhuga á því að yfirgefa VG og ganga til 
liðs við Hreyfinguna. Lilja var á laug-
ardag spurð að því hvort slíkt stæði til 
og svaraði að algjörlega ótíma-
bært væri að tala um hvort 
hún sameinaðist Hreyfing-
unni að einhverju leyti. Ekki 
er þetta svar til þess fallið 
að draga úr orðrómnum en 
nú velta menn líka fyrir sér 
hvort Lilja hyggi á heila eða 
hálfa sameiningu.

Hinn frjálsi markaður
Haraldur Benediktsson, formaður 
Bændasamtakanna, birti grein í 
Morgunblaðinu á laugardag þar sem 
hann bregst við gagnrýni sem komið 
hefur fram á nýtt frumvarp til búvöru-
laga. Þar segir hann bændur fúsa til 
endurskoðunar á núverandi landbún-
aðarkerfi en bætir því síðan við að 
landbúnaður sé ekki atvinnugrein sem 

geti staðið undir öllum duttlungum 
hins frjálsa markaðar. Það sem 
Haraldur á við er að bændur 
eru semsagt tilbúnir til að 
breyta kerfinu en þó án þess 
að auka samkeppni sem er 

einmitt kjarninn í gagnrýn-
inni á núverandi kerfi.

Hvað segir Morrinn?
Ummæli Jóns Gnarr um að Múmín-
pabbi segi lífið í Múmíndal vera betra 
eftir að Finnar gengu í ESB hafa vakið 
athygli. Sumum hefur þó þótt þetta 
full einhliða umfjöllun um skoðanir 
íbúa Múmíndals því eins og aðdáend-
ur þekkja er ekki eintóm samstaða í 
dalnum. Þar býr nefnilega líka Morrinn 
sem hefur oft valdið usla í dalnum. 

Heyrst hefur að Morrinn hafi 
ekki riðið feitum hesti frá inn-
göngu Finna í ESB og finni 
sambandinu flest til foráttu. 
Skoðanir íbúa Múmíndals 
eru því jafn skiptar um ESB 
og skoðanir annarra.

 magnusl@frettabladid.is

Fjölgun nýsmitaðra af HIV er áhyggjuefni.

Kæruleysið verður 
að uppræta
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Ögmundur Jónasson alþingis-
maður skrifaði grein í Morg-

unblaðið síðastliðinn föstudag. 
Hún heitir „Virkið í norðri“ eftir 
frægu riti Gunnars M. Magn-
úss um hernám Íslands. ESB 
er samkvæmt þessari grein 
útþenslusinnað heimsveldi sem 
hyggst leggja undir sig Ísland. 
Ögmundur talar um að „herská-
ir Evrópusinnar líti hýru auga til 
Festung Island“ og þarf ekki að 
hafa mörg orð um hugrenninga-
tengslin sem slíkri orðanotkun 
er ætlað að vekja – eins og orð-
inu „lífsrými“ sem skýtur líka 
upp kollinum.

Ögmundur varar við gýligjöf-
um: „… ekki mun standa á styrk-
veitingum – svona rétt á meðan 
verið er að tala okkur til. Hið 
sama gæti hent okkur og indíána 
Norður-Ameríku. Þeir töpuðu 
landinu en sátu uppi með glerp-
erlur og eldvatn.“

Undir lok greinarinnar talar 
alþingismaðurinn um að við 
eigum að standa upprétt en ekki 
að vera „auðtrúa lítilmagni“; og 
svo fáum við hinn óhjákvæmi-
legu varíant við frasann um 
barðan þræl og feitan þjón: 
„Þegar knékrjúpandi maður rís á 
fætur, hættir hann að vera lítill.“

Hernumdar þjóðir
Danir, Frakkar, Austurríkis-
menn, Maltverjar, Ítalir, Búlg-
arir, Finnar, Englendingar, Írar, 
Belgar, Kýpverjar, Tékkar, Eist-
ar, Þjóðverjar, Grikkir, Ungverj-
ar, Lúxemborgarar, Spánverj-
ar, Svíar … þetta eru hernumdar 
þjóðir. Þetta eru auðtrúa lítil-

magnar. Þetta eru knékrjúpandi 
menn. 

Danir kunna að virðast 
ligeglad með sitt smörrebröð 
og et par bajere, en það er bara 
plat því þetta er buguð þjóð 
undir járnhæl Evrópusambands-
ins. Frakkar kunna að virðast 
montnir með allt sitt savoir-faire 
og haute couture og sil-vous-plait 
– en Ögmundur veit betur: þetta 
eru knékrjúpandi menn. Írarn-
ir geta svo sem gaulað endalaust 
þessa sjálfstæðissöngva sína 
en í þeirra brjósti á frelsið ekki 
heima: Feitir þjónar. Og Svíarnir 
líta kannski út fyrir að vera voða 
pottþéttir og jättebra en velferð-
in hjá þeim er bara glerperlur 
og eldvatn sem þeir hafa fengið: 
þeir eru nefnilega auðtrúa lítil-
magnar. 

„Festung Island“… „Lífs-
rými“… Orðbragð Ögmundar 
Jónassonar spilar á sömu kennd-
ir og merkið sem ég sá á heima-
síðu skoðanasystkina hans í sam-

tökum sem kalla sig „Rauðan 
vettvang“: þar er búið að taka 
burt stjörnurnar úr merki ESB 
og setja hakakrossa í staðinn.

Ætli sé ekki leitun að þjóð sem 
hefur sýnt Íslendingum jafn 
mikla skilmálalausa vinsemd og 
Þjóðverjar. Dylgjur af þessu tagi 
frá einum helsta áhrifamanni 
íslenskra stjórnmála eru sérlega 
óviðkunnanlegar og hreinlega 
asnalegar. 

Eia eldvatn! Eia glerperlur!
Ögmundur Jónasson líkir í grein 
sinni aðildarviðræðum ESB og 
Íslendinga við það þegar þjóðar-
morð var framið á frumbyggjum 
Norður-Ameríku og þeir ginntir 
í samningum til að láta land sitt 
af hendi fyrir glerperlur og eld-
vatn, eins og hann orðar það. 

Í fyrsta lagi gera svona sam-
líkingar lítið úr hryllilegum 
atburðum sem við eigum að 
fjalla um af virðingu fyrir raun-
verulegum fórnarlömbum raun-
verulegs hernaðar. Í öðru lagi 
dregur þetta upp þá mynd af 
okkar nánustu vina- og sam-
starfsþjóðum að þær séu óvin-
ir, fari með fláttskap á hend-
ur okkur, ásælist land okkar. 
Í þriðja lagi hafa Íslendingar 
verið fullfærir um að svolgra 
miklu meira eldvatn – í eigin-
legri og óeiginlegri merkingu 
–  en þeim er hollt án atbeina 
annarra þjóða. Og einu glerperl-
urnar sem sést hafa í viðskiptum 
íslenskra aðila og Evrópuþjóða 
er það traust sem sparifjáreig-
endur þessara þjóða sitja uppi 
með eftir að hafa verið svo „auð-
trúa“ að bera traust til þessarar 
þjóðar: Icesave. 

Með tali sínu um „glerperl-
ur og eldvatn“ dregur Ögmund-
ur upp mynd af Íslendingum 
sem friðsælli náttúruþjóð sem 
hér búi í harmóníu við náttúr-
una og sé grandalaus gagnvart 
gýligjöfum árásaraðilans. Ekki 
þarf að líta lengi í kringum sig 

til sjá hversu fráleit þessi mynd 
er. Hitt er athyglisvert að þessi 
sjálfskipaði vinstri maður skuli 
aldrei minnast á lífskjör almenn-
ings í umræðu um Evrópumál, 
nema með varnaðarorðum um 
glerperlur og eldvatn – enda 
vinstri stefnu löngum verið rugl-
að hér á landi saman við ítrustu 
þjóðernishyggju. 

Verði ekkert úr aðild Íslands 
að ESB er óvíst um stöðu lands-
ins innan Evrópska efnahags-
svæðisins, sem Ögmundur er 
að vísu andvígur, eins og raun-
ar líka aðild Íslands að EFTA. 
Núverandi gjaldeyrishöft eru 
skýlaus brot á reglum EES um 
leið og þau eru forsenda þess að 
hér fari ekki allt á hvolf á ný.

Umræðan um ESB á líka að 
snúast um lífskjör: til dæmis 
hvaða afleiðingar það kann að 
hafa fyrir lífskjör landsmanna 
ef Ísland hættir í EFTA með til-
heyrandi uppnámi á viðskiptum 
okkar við Evrópulönd.

Hitt er athyglisvert að þessi sjálfskipaði 
vinstri maður skuli aldrei minnast á 
lífskjör almennings í umræðu um Evr-
ópumál, nema með varnaðarorðum 
um glerperlur og eldvatn. 

SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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Ísland úr Efta 
– kjörin burt!
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Stærð: 3600 x 3600mm BxH

Litur á panel: Ral 9002

Þær uppfylla hinn nýja og stranga EU-framleiðslustaðal EN 13241-1.

Iðnaðarhurðir á 
sérstöku tilboði 

Af sérstökum ástæðum getum við boðið 
9 einangraðar iðnaðarhurðir frá Loading Systems.

250.000 kr. stk.

á aðeins

TILBOÐ

Nokkuð óvenjuleg grein birt-
ist í Fréttablaðinu sl. laugar-

dag. Hún er eftir varaþingmann 
Samfylkingarinnar, Önnu Mar-
gréti Guðjónsdóttur, og fjallar 
um skrif mín í Morgunblaðinu 
sem ekki eru skýrð en harðlega 
fordæmd, sagt er að þau séu ekki 
málefnaleg og „kalli því ekki á 
málefnaleg viðbrögð“!  Skrif mín 
lýsi „undarlegum“ viðhorfum og 
veki „ónotatilfinningu“ sem hafi 
„trúlega verið markmiðið“. Anna 
Margrét er sjálfri sér samkvæm 
um að bregðast ekki við mál-
efnalega og skilur hún lesendur, 
sem ekki þekkja skrif mín, eftir 
í lausu lofti en með þá tilfinningu 
að ég hafi sagt eitthvað sem ekki 
megi segja.

Ég ætla í fullri hógværð að 
leyfa mér að halda því fram að 
skrif mín hafi verið málefnaleg 
og leyfi ég mér að óska eftir við-
brögðum á slíkum nótum.

Málavextir eru í grófum drátt-
um þessir: Síðastliðinn fimmtu-
dag birtist eftir mig grein í Morg-
unblaðinu þar sem ég fjallaði um 
Ísland og Evrópusambandið. 
Lagði ég út af grein eftir Her-
man Van Rompuy, forseta fram-
kvæmdastjórnar ESB, sem birst 
hafði í sama blaði. Þótti mér grein 
forsetans endurspegla framtíðar-
sýn sem minnti óþægilega á stór-
veldisóra nýlendutímans þegar 
Evrópuríki ráku harðsvíraða 
eiginhagsmunastefnu gagnvart 
öðrum heimshlutum, brutu heil-
ar heimsálfur undir sig um leið 
og þeir dásömuðu eigið ágæti. 
Þessi saga er nú ekki alveg liðin 
tíð eins og ég kem að síðar.

Áhrif í húfi
Van Rompuy dró í grein sinni upp 
mynd af stórveldi með hálfan 
milljarð íbúa „sem deildu fortíð 
og framtíð“ á svæði sem spannaði 
„frá Finnlandi til Portúgals og 
Írlandi til Rúmeníu“. Í greininni 
var höfðað til sérstöðu Evrópu-
manna vegna velsældar þeirra. 
„Leyfið mér að minna ykkur á 
hvað við erum að verja. Evrópu-
búar njóta forréttinda í heimin-
um. Við erum mesta viðskipta-
veldi heims. Þetta er árangur, 
sem vert er að vera stoltur af. 
Hann sýnir einstaka getu okkar 
til að þróast og tryggja um leið 
arfleifð okkar. Við höfum enn get-
una til þess. Í breytilegum heimi 
eru hins vegar önnur svæði tilbú-
in til að gera betur en við efna-
hagslega. Störf okkar og áhrif 
eru í húfi.“ Hér er talað skýrt 
og tæpitungulaust. Það gerði ég 
líka í minni grein og sagði m.a. 
að menn gætu haft „hvaða skoðun 
sem þeir vilja á Evrópusamband-
inu og hvort við eigum heima þar 
innandyra eða utan. En ég frábið 
hins vegar framvegis að við sem 
leyfum okkur að vísa til sam-
eiginlegra hagsmuna Íslendinga 
þegar auðlindir og nýting þeirra 
er annars vegar eða veltum því 
fyrir okkur hvaða fyrirkomulag 
sé líklegast til að tryggja bein 
lýðræðisleg áhrif þjóðarinnar, 
séum sökuð um að vera haldin 
einhverri annarlegri rembu á 
sama tíma og svona boðskapur 

er básúnaður. Kannski það fari 
að renna upp fyrir einhverjum 
að raunveruleg ástæða er til að 
íhuga í alvöru hvernig við best 
verjum auðlindir okkar og lýð-
ræðið gegn ásælni miðstýrðra 
stórveldahagsmuna! Einhvers 
staðar sást í blaði nýlega að ráða-
menn væru  vongóðir um að verja 
mætti auðlindir Íslands í samn-
ingum við ESB. En hvers vegna 
skyldum við yfirleitt vilja fórna 
auðlindum okkar og forræði yfir 
samfélagi okkar ef ávinning-
ur er enginn sýnilegur annar en 
að fá að vera þátttakandi í nýju 
stórríki? Gamalkunnugt ráð, vel 
þekkt úr nýlendusögunni, er að 
draga upp mynd af glæstu stór-
veldi þar sem „við sem erum 
saman“ stöndum keik gegn 
„öllum hinum“. Þetta er að mínu 
mati röng uppsetning. Spyrja 
þarf hvort sé vænlegra fyrir 
okkur – sem erum þrjú hundr-
uð þúsund talsins – að taka þátt 
í alþjóðasamstarfi sem neytend-
ur á evrópskum stórmarkaði með 
takmörkuð lýðræðisleg áhrif, eða 
efla okkur sem fullvalda ríki sem 
á í samskiptum við önnur ríki 
með beinni aðkomu að samn-
ingum um öll okkar mikilvæg-

ustu mál – þar á meðal ráðstöf-
un sjávarauðlindarinnar, okkar 
dýrmætasta fjársjóðs? Hvers 
vegna ættum við að fórna þess-
ari úrvalsstöðu? Ég hef skilning 
á því sjónarmiði að ósanngjarnt 
sé að eins lítið samfélag og okkar 
skuli njóta þeirra forréttinda sem 
við gerum. En mér er það hins 
vegar fullkomlega óskiljanlegt 
að það skulum vera við sjálf sem 
bjóðumst til að láta réttindin af 
hendi – ekki í anda réttlætis eða 
jafnaðarmennsku, heldur bara til 
að fá að vera með!

Hverju barni er það nú aug-
ljóst að Evrópusambandið sækir 
það fast að fá okkur inn enda 
augljósir hagsmunir í breyttri 
heimsmynd. Þá breyttu heims-
mynd sjá Kínverjar líka greini-
lega fyrir sér og er það engin til-
viljun hve fyrirferðarmiklir þeir 
eru að verða hér á landi. Það sem 
við þurfum á að halda er að horfa 
ískalt á það hvernig hagsmunum 
okkar verður best borgið í ger-
breyttum heimi. Ég er þeirrar 
skoðunar að það gerum við best 
með því að halda þétt utan um 
auðlindirnar og hafa síðan heim-
inn allan undir sem markað og 
samstarfsvettvang í stað þess að 
múra okkur inni í enn einum evr-
ópskum stórveldisdraumnum.“

Það sem fór fyrir brjóstið
Það sem fór mest fyrir brjóstið 
á þeim sem gagnrýnt hafa grein 
mína, því Anna Margét Guðjóns-
dóttir er ekki ein á báti, er eink-
um tvennt. Í fyrsta lagi að ég 
notaði hugtakið lífsrými, í því 
samhengi að Evrópusamband-
ið sæktist eftir því að stækka 
áhrifasvæði sitt og síðan hitt að 

ég varaði við því að Íslending-
ar létu glepjast af fjárveitingum 
sem þegar hafa verið boðaðar til 
að liðka fyrir í „aðlögunarferl-
inu“ sem nú á sér stað, áður en 
ákvörðun er tekin um aðild, nokk-
uð sem ég hef gagnrýnt og varað 
við áður, meðal annars á síðum 
þessa blaðs.

Sagan kennir að frá örófi alda 
hafa staðið átök um auðlindir 
heimsins og er augljóst dæmi 
um slíkt ekki fjær okkur í tím-
anum en Íraksstríðið sem snýst 
um eignarhald og ráðstöfun á 
hinu svarta gulli Austurlanda, 
olíunni. Í þeim átökum komu 
við sögu á tíunda áratugnum og 
uppúr aldamótum, olíuhagsmun-
ir, bandarískir, breskir, kínver-
skir, franskir, japanskir og rúss-
neskir. Allir áttu það sammerkt 
að vilja láta hið pólitíska vald 
rýma til fyrir hagsmunum sínum 
sem síðan var gert með innrás í 
þágu bandarískra og breskra olíu-
hagsmuna. Þetta er veruleiki sem 
ég hef varið starfsævi minni í að 
grandskoða, sem sagnfræðingur, 
fréttamaður og stjórnmálamað-
ur og er tilbúinn að ræða hvar og 
hvenær sem er á málefnalegum 
forsendum.

Egill Helgason, fjölmiðlamað-
ur, skrifar pistil á Eyjuna sem 
hann nefnir Reductio ad Hitler-
um en þar sakar hann mig um 
að reyna að beina umræðunni 
inn í þann farveg að Evrópusam-
bandið sé eins konar framhand-
leggur á nasismanum þar sem 
ég hafi notað hugtakið lífsrými 
sem nasistum hafi verið tamt 
að gera! Þetta er útí hött en Agli 
vil ég óska til hamingju með að 
ná nokkrum árangri við að gera 
einmitt það sem hann ranglega 
sakar mig um: Að beina umræð-
unni að Adólf Hitler og nasima. 
Umræðu um hagsmunayfirgang 
stórvelda og auðvalds er drepið 
á dreif en við látnir hanga í einni 
spyrðu, Adólf og undirritaður.

Annars er það mín tilfinning 
að mest hafi farið fyrir brjóstið 
á áköfum fylgjendum ESB-aðild-
ar að ég skuli í skrifum mínum 
hafa minnt á hlutskipti indíána 
Norður-Ameríku sem létu sumir 
hverjir glepjast af „góðum gjöf-
um“ sem þegar upp var staðið 
reyndust gagnslausar eftir að 
þeir höfðu glatað forræði yfir 
samfélagi sínu og auðlindum.

Að lokum þetta: Ræðum ESB-
aðild, sem annað, tæpitungulaust 
en málefnalega. Þá verður líka að 
virða þá lágmarkskröfu að þegar 
fjallað er um þriðja aðila gengur 
ekki að lesandinn fái ekkert að 
vita um málsrök hans, aðeins sagt 
að þau hafi valdið „ónotatilfinn-
ingu“! Þetta gerði Anna Margrét 
Guðjónsdóttir hér í blaðinu sem 
fyrr segir. Hún dylgjaði um skrif 
sem margir lesendur Fréttablaðs-
ins þekktu ekki af öðru en ein-
kunnagjöf hennar. Svolítið ónota-
legt.

Dylgjað um hið óséða

Hinn 30. júlí sl. ritar Súsanna 
Margrét Gestsdóttir grein í 

Fréttablaðið þar sem hún ræðir 
þá gagnrýni sem fram hefur 
komið á nýjar innritunarreglur 
í framhaldsskólana. Kjarninn 
í máli hennar virðist mér vera 
sá að nýju reglurnar tryggi að 
í hverjum skóla verði nemend-
ur með sem fjölbreytilegast-
an bakgrunn og mikilvægt sé 
að ýta undir slíka fjölbreytni, 
þannig sé hægt að vinna gegn 
fordómum og auka hæfni fólks 
til að vinna saman í fjölmenn-
ingarsamfélagi. Hún nefnir sér-
staklega nemendur með annað 
móðurmál en íslensku og telur 
það mikilvægt uppeldisatriði að 
aðrir nemendur starfi við hlið-
ina á þeim sem tala íslensku með 
erlendum hreim.

Hér er sitthvað sem orkar tví-
mælis. Fyrir það fyrsta er mér 
til efs að þetta sé skilvirk aðferð 
til að vinna gegn fordómum og 
fá fólk af ólíkum uppruna til að 
vinna saman. Markviss fræðsla 
og áróður virðist í fljótu bragði 
mun líklegri til árangurs. Í öðru 
lagi verður ekki betur séð en hug-
myndafræði sú sem nýju regl-
urnar byggja á leiði til einsleitni 
framhaldsskólanna og vinni því 
gegn tilgangi framhaldsskólalag-
anna. Til að allir skólarnir geti 
tekið á móti svipuðum nemenda-
hópum þurfa þeir að hafa sam-
bærilega uppbyggingu svo sem 
almenna braut sem tekur við 
nemendum með skerta náms-
getu og námsbraut sem tekur 
við nemendum af erlendum upp-
runa. Einnig hlýtur að vera gert 
ráð fyrir að þeim nemendum sem 
hyggja á langskólanám sé sinnt 
með viðunandi hætti og jafn-
framt bjóði allir skólarnir upp á 
styttri starfstengdar námsbraut-
ir fyrir þá sem slíkt nám hentar. 
Þá hlýtur einnig að vera gert ráð 

fyrir að boðið sé upp á listnám 
í öllum framhaldsskólunum sem 
og iðnmenntun.

Nú er rétt að rifja upp það sem 
lá til grundvallar þeim innritun-
arreglum sem kastað var fyrir 
borð á síðasta ári. Markmið 
þeirra var að nemendur gætu 
farið í þann skóla sem félli best 
að þörfum þeirra og jafnframt 
ættu skólarnir að skapa sér sér-
stöðu, sérhæfa námsframboð 
sitt með einhverjum hætti. Með 
þessu móti ættu sem flestir nem-
endur kost á námi við sitt hæfi og 
á sínu áhugasviði. Gott dæmi um 
slíka sérstöðu er Borgarholtsskóli 
en þar starfar námsbraut sem 
sérhæfir sig í bílgreinum. Með 
gömlu innritunarreglunum hefði 
nemandi úr Kópavogi með áhuga 
á bílum getað sótt um skólavist í 
Borgarholtsskóla og stundað þar 
það nám sem hann hafði áhuga 
á. Nemendi úr Grafarvogi sem 
hefði hug á að fara í langskóla-
nám að loknu stúdentspróf en 
teldi sér hæfa betur bekkjarkerfi 
en áfangakerfi gæti valið ein-
hvern af bóknámsskólunum sem 
býður upp á bekkjarkerfi. Nú er 
hins vegar undir hælinn lagt 
hvort hægt sé að koma til móts 
við þessa nemendur. Gömlu inn-
ritunarreglurnar buðu því upp 
á fjölbreytni í framhaldsskólun-
um sem verður úr sögunni ef svo 
heldur fram sem horfir.

Nú er það svo að ef skólar sér-
hæfa sig þá er óhjákvæmilegt að 
í þá safnist nemendur með lík 
áhugamál. Þannig er næsta víst 
að í Borgarholtsskóla sé að finna 
óvenjuhátt hlutfall nemenda með 
bíladellu. Í Fjölbrautaskólanum 
í Ármúla er rekinn sérstakur 
Heilbrigðisskóli. Þangað sækja 
væntanlega þeir sem hafa hug 
á að mennta sig til starfa innan 
heilbrigðisgeirans. Jafnframt er 
líklegt að í þá skóla sem sérhæfa 
sig í að undirbúa unglinga undir 
langskólanám sæki þeir sem 
hafa slíkt nám í huga. Þetta virð-
ist Margrét telja að viðhaldi eða 
jafnvel ýti undir fordóma. Und-
irrituðum er fyrirmunað að sjá 
rökin fyrir því. Væri hægt að fá 
nánari skýringar?

Tvenns konar fjöl-
breytni

Menntamál 

Guðmundur J. 
Guðmundsson
framhaldsskóla-
kennari

Evrópumál 

Ögmundur 
Jónasson
alþingismaður

Sagan kennir að frá örófi alda hafa 
staðið átök um auðlindir heimsins og 
er augljóst dæmi um slíkt ekki fjær 
okkur í tímanum en Íraksstríðið sem 
snýst um eignarhald og ráðstöfun á 
hinu svarta gulli Austurlanda, olíunni.

AF NETINU

Útungunarvélar kapítalista enn við lýði?
Ég nam viðskiptafræði þegar útrásin var í upptakti og 
bankastjórar voru fengnir til að halda fyrirlestra um að 
ekkert væri mikilvægara en að hámarka hagnað – þetta 
var sagt yfir fullum sal nemenda sem voru að bugast 
undan vaxtabyrðum yfirdráttarlána. Við lærðum að allt 
hefur verðmat, meira að segja mannslíf og við lærðum 
aðeins um hið kapítalíska hagkerfi. Þrátt fyrir það kennir 
sagan okkur að við munum sennilega vinna innan 
annarra hagkerfa og hugmyndafræði einhvern tímann 
á ferlinum. Í þjóðhagfræði lærðum við ekkert um áætl-
anabúskap þó að hann hafi verið stundaður í mörgum 
löndum og meira að segja að hluta til hér á landi undir 

hægristjórninni – eða hvað á að kalla álversæðið sem 
hagkerfið byggði á akkurat á þessum tíma. Í viðskiptum 
á vinnumarkaði lærðum við nánast aðeins um hvernig 
megi fá sem allra mest út úr starfsfólki án þess að greiða 
þeim meira en nauðsynlegt er. Aldrei var talað um 
greiðslugetu heldur aðeins um greiðsluvilja neytenda. 
Siðfræði, saga eða kynjafræði var víðs fjarri allri kennsl-
unni og þurftu nemendur að leita slíkra dekurfaga út fyrir 
skyldunámið og jafnvel í aðrar deildir innan háskólans.

kaninka.net/drifa
Drífa Snædal
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„Þrátt fyrir að hafa tekið gríðar-
legum framförum í húsverkum, 
heimilishaldi og kunnáttu á heim-
ilistæki þá er nú í raun bara um 
einn húsmun að ræða sem mér 
þykir vænt um og það er flygill-
inn minn,“ segir Björn. Hann neit-
ar því þó ekki að uppþvottavélin 
hafi komið upp í hugann enda sjái 
hann varla fyrir sér líf án henn-
ar. Flygillinn hefur þó greinilega 
vinninginn enda mun menningar-
legra fyrirbæri 

„Þetta hljóðfæri gefur heimilinu 
það hjarta sem nauðsynlegt er að 
hafa,“ segir hann og gefur dæmi 
um hvernig það er notað. „Við 
konan mín höfum í sumar verið 
í því sem kallast „home host ing“ 

á ensku og boðið hingað heim 
Ameríkönum í mat. Ég hef endað 
þessar gestamóttökur með því að 
sýna Könunum muninn á Íslandi 
að sumri og vetri í tónlistinni og 
í þakkarbréfum sem við höfum 
fengið frá þeim hafa þeir oftar 
en ekki sagt að hljóðmyndin sem 
skapast í stofunni eigi sinn þátt 
í að gera heimsóknirnar hingað 
jafn eftirminnilegar og þær hafi 
orðið. Þetta er bara eitt dæmi um 
hvað flygillinn er mikilvægur hér 
á heimilinu.“

Með hvaða lögum skyldi Björn 
svo túlka íslensku árstíðirnar? 
„Sumarlögin hef ég í dúr. Þú er 
yndið mitt yngsta og besta hent-
ar vel sól og blíðu, en ég held mig 

við moll þegar kemur að vetrin-
um. Þá spila ég angurvær lög eins 
og Sofðu unga ástin mín og segi 
gestum harmsöguna bak við það 
– þegar útilegukonan Halla varp-
ar drengnum sínum í fossinn. Það 
fer náttúrlega ekki þurr hvarmur 
héðan út úr stofunni.“

Ekki munu annir húsföðurins 
Björns minnka á næstunni því 
lítil stúlka er væntanleg í heiminn 
innan tveggja vikna. „Það er dálít-
ið skemmtilegt af því að drengur-
inn okkar hjóna er glasabarn og 
Heimkoman fjallaði öðrum þræði 
um það kraftaverk að hann skyldi 
verða til,“ segir Björn. „Svo kemur 
þetta barn bara óvænt, óboðið og 
frítt.“  gun@frettabladid.is

Gefur heimilinu hjarta
Björn Þorláksson, rithöfundur og bæjarlistamaður Akureyrar 2010, varð frægur sem heimavinnandi hús-
faðir með bók sinni Heimkoman. Hann var beðinn að nefna einn hlut á heimilinu öðrum mikilvægari.

Björn notar flygilinn sér og öðrum til ánægju og sonurinn Starkaður fær greinilega tónlistarlegt uppeldi.   MYND/HEIDA.IS

UPPSKRIFTIR  úr tímaritum og dagblöðum geta 

verið hið fínasta veggskraut. Matarmyndir eru jú ljúf-

fengar á að líta og óþarfi að geyma þær ofan í skúffu 

þar sem enginn sér. 

ÚTSALA 

Opið mánud. – föstud. 
frá kl 11 – 18

Lokað á laugardögum

Þú kaupir 2 fl íkur 
og færð þriðju fl íkina 

FRÍTT með 
Sú ódýrasta fylgir frítt með 

40%50%
Bonito ehf. Friendtex, 

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

Viljum bæta við duglegum og glaðlegum 
sölufulltrúum fyrir næsta sölutímabil
Hafi ð samband fyrir 25. ágúst í síma  

568 2870 milli kl 11.00 og 17:00
eða sendið til okkar línu á 

sala@friendtex.is

Söluaðilar.:   Járn og gler hf - Garðheimar  -  Húsasmiðjan  

www.weber.is

Tilboð á Weber Summit S650 

                                                                         Takmarkað magn-  

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BEINAGRIND  eða Skeleton kallast þetta herðatré eftir 

breska hönnuðinn Roger Arquer’s. Herðatréð er þeim kostum 

búið að hægt er að hengja á það nokkrar skyrtur í einu.

Með sérsmíðuðum kojum er 
hægt að ná fram hámarksnýt-
ingu á áður ónýttum stöðum.

Skot og lítil rými má nýta á ýmsan 
veg og hér má sjá það gert með vel 
útfærðum hætti. Kojan er smíðuð 
inn í skotið sem veitir hámarks 
not fyrir annars ónýtt rými. Með 
því að sérsmíða inn í svona skot er 
líka hægt að sjá til þess að hlutirn-
ir falli vel að umhverfinu. 

Vissara er að fá laghentan smið 
til verksins enda þarf efri kojan 
að vera tryggilega fest við vegg-
inn. Vitanlega þarf svo stiga til að 
príla upp og ekki er verra að setja 
upp handrið til að sporna við því 
að einhver húrri niður.  - ve

Vel nýtt skot
Kojan fellur vel að umhverfinu.

Þennan stórfisk hefur Lísa verið að móta í eitt og hálft ár. Kallar hann vogmey en 
kveðst vita að hann sé ekkert líkur þeim fiski í raunveruleikanum.  

„Þetta eru bara fiskarnir hér úr 
ánni hjá mér. Þar er allt mögu-
legt sem glottir á mann,“ segir 
Lísa Guðjónsdóttir þegar forvitn-
ast er um steinlistaverkin hennar 
og upplýsir að mest af grjótinu sé 
úr Skillandsá, í nágrenni Miðdals. 
En hvernig fer hún að því að móta 
það eins og fiska? „Ég nota slípi-
rokk en verkið kostar þolinmæði 
og svo böggar maður nágrann-
ana því það fylgir þessu leið-
indahávaði og ryk. Það er skást 
að gera þetta í roki og rigningu 
því þá eru fáir úti og rykið sest 
líka um leið.“ 

Lísa starfar sem þjónustufull-
trúi í myndlistardeild Listahá-
skólans en er grafíklistakona í 
grunninn. Hún kveðst hafa byrj-
að á steinskúlptúrunum árið 1999. 
„Ég bý til einn til tvo fiska á ári. 
Það er nú ekki meira. Þessi stóri 
hér á stéttinni er búinn að vera í 
fæðingu í eitt og hálft ár,“ útskýr-
ir hún. 

Í fyrravetur sýndi Lísa fiska 
sína hjá Handverki og hönnun 
og í framhaldinu 

í Náttúrufræðistofu Kópavogs. 
Þeir hafa farið vítt og breitt um 
heiminn og einn þeirra fékk for-
setaembættið til að veita sem 

útflutningsverðlaun. Hún segir 
þó erfitt að sjá á bak þeim enda 
mikið fyrir þeim haft. „Þetta er 

eins og með börnin. Maður 
tímir varla að senda þau frá 
sér,“ segir hún. 
Margt forvitnilegt er í 
kring um Lísu og lista-

eðli hennar birt-
ist í fleiru en 
fiskunum. Til 

dæmis trékláf um 
sem Fréttablaðs-
blaðberinn hefur 

verið smíðaður 
inn í. „Þetta eru færan-

legir matjurtagarðar,“ 
útskýrir húsfreyjan. „Ég fæ 

ekki Fréttablaðið hér í dreifbýl-
inu svo ég ákvað að nota pok-

ana í annað. Rækta steinselju og 
fleiri kryddjurtir í þeim og stilli 
þeim upp eftir veðri og vindum. 
Það getur verið gott að geta dreg-
ið matjurtagarðinn sem næst eld-
húsinu.“   gun@frettabladid.is

Könglar í körfu bera vitni um grósku 
skógarins. 

Fiskarnir úr Skillandsá
Í landi Miðdals í Árnessýslu á listakonan Lísa K. Guðjónsdóttir sitt eigið ríki og undraland. Þar fæst hún 
meðal annars við að forma fiska úr grjóti og rækta grænmeti í færanlegum matjurtagörðum. 

Hann 
er hugs-

andi þessi.

Afdrep fyrir barnabörnin.

Færanlegur matjurtagarður sem Frétta-
blaðsblaðberi hefur verið notaður í. 

Lísa kann hvergi betur við sig en í Miðdal enda hefur hún verið þar frá því hún man 
eftir sér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

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

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

     Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -16

     Briddsklúbbur kl. 14 -16

    Gönguhópur kl. 13 -14     Vinnum saman (Býflugurnar) kl. 14 -16
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 www.raudakrosshusid.is | Opið mánudaga til föstudaga kl. 13-16

Dagskrá vikunnar
Rauðakrosshúsið

Vikan 9. - 13. ágúst
Mánudagur 9. ágúst

     Lokað! 

Þriðjudagur 10. ágúst

Miðvikudagur 11. ágúst
Miðvikudagar eru dagar unga fólksins í Rauðakrosshúsinu

Fimmtudagur 12. ágúst

 Tölvuaðstoð kl. 13:30-15:30 Jóga kl. 15  -16

Útileikfimi í Nauthólsvík - Fyrir alla sem vilja. Útileikfimi og sjósund. 
Mæting í Nauthólsvík. Umsjón: Heilsuhópur Takts og Gönguhópurinn 
Njótandi og þjótandi. Kl. 10

Flugdrekagerð og pulsupartý - Fyrir alla fjölskylduna. Við búum til flug-
dreka, látum þá svífa yfir Höfðatúni og fáum okkur pylsu á teini. Kl.13-15

Hláturjógamynd - Við horfum á myndband með meistaranum og gerum
nokkrar góðar æfingar. Kl.15-16

Föstudagur 13. ágúst

Gönguhópurinn Njótandi og þjótandi - Gengið um höfuðborgarsvæðið
tvisvar í viku (mán. kl. 13 og mið. kl.10) og margvíslegir staðir skoðaðir.
Upplýsingar um upphafsstaði hverju sinni á raudakrosshusid@gmail.com.

     Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -12
     Prjónahópur - Prjónahópurinn er alla jafna á mánudögum. Kl. 13 -15

Bowen tækni - Kynntu þér tækni sem getur lagað kvilla og bætt líðan.
20 mín. prufutímar fyrir einstaklinga. Skráning nauðsynleg. Kl.13.30-15.30

Skip án skipstjóra - Einstaklingur án markmiða er eins og skip án skip-
stjóra. Settu þér markmið og fylgdu þeim eftir. Kl.14.30-15.30

Taktur - Fyrir 16-25 ára. Atvinnuleitin, listahópar og margt fleira. Kl. 9 -12
      Saumasmiðjan - Breyttu, bættu eða búðu til. Komdu með saumavél ef 
þú getur. Kl. 13-15
      Heilsuhópur - Umræður um betri líðan. Hvað hefur þú til málanna að 
leggja? Viltu fá hvatningu til að hreyfa þig meira? Kl. 14-15

Jóga - Léttar æfingar og teygjur. Komdu og prófaðu. Kl. 15 -16
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Fasteignasalan Miklaborg er með á skrá sérhæð 
í tvíbýli við Hjálmholt 5 í Reykjavík.

Miklaborg er með til sölu sérhæð í tvíbýli við ofanvert 
Hjálmholtið, sem samanstendur af tveimur stofum, 
sex til sjö svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum 
og einni snyrtingu. Samkvæmt skráningu hjá fast-
eignaskrá er stærð íbúðarinnar á fyrstu hæð 144 fer-
metrar, hluti á jarðhæð/kjallara er 28,6 fermetrar og 
bílskúrinn er skráður 29,8 fermetrar, samtals er birt 
stærð eignar 202 fermetrar.

Húsið stendur innarlega á lóðinni. Íbúðin er með 
sérinngangi og er gengið inn í flísalagða forstofu með 
fatahengi. Þar inn af er flísalögð gestasnyrting og 

forstofuherbergi, þaðan sem innangengt er í þvotta-
hús með glugga og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 
Hol, stofa og borðstofa eru teppalögð. Inngangur er í 
eldhúsi bæði frá holi og úr borðstofu. Það hefur verið 
gert upp, er með viðarinnréttingu og borðkrók, auk 
þess sem korkur er á gólfi. Af gangi er gengið út á 
flísalagðar suðursvalir. Innaf ganginum er sjónvarps-
rými, sem var tvö herbergi á teikningu. Barnaher-
bergi er teppalagt, hjónaherbergi parketlagt og inn 
af því er fataherbergi. Baðherbergi er flísalagt og 
búið sturtutækjum, innréttingu og glugga. Í kjallara 
fylgir þessari íbúð 28 fermtra rými sem skiptist í tvö 
herbergi og baðherbergi með sturtuklefa og glugga. 
Bílskúrinn er innbyggður í húsið, flísalagður og með 
heitu og köldu vatni. Lóðin er að sjá í ágætu standi.

Björt og vel skipulögð 
sérhæð í Holtunum

Húsið er innarlega á lóðinni.  MYND/ÚR EINKASAFNI

...ég sá það á Vísiá Vísi

Það eina sem þarf er leitarorð. 
Vísir er með það.

Vantar eignir 
á söluskrá

Heimili Fasteignasala • Skipholt 29a • Sími: 530 6500 • www.heimili.is

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Finnbogi Hilmarsson og

Bogi Pétursson

löggiltir fasteignasalar

Bogi 
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Þórðarsveigur. 
Mjög vel skipulögð og falleg 
3ja herbergja íbúð með sér-
inngangi í lyftuhúsi með stæði 
í bílskýli.  V. 23,1 m.

Flúðasel
Skemmtilega hönnuð og mikið 
endurbætt 91 fm útsýnisíbúð. 
Mikil lofthæð innan íbúðar, 
fallegar innréttingar og yfi r-
byggðar svalir.Áhv 19,5 m.

Hólmvað 2-4. 
Ný fullbúin 160 fm sérhæð 
með bílskúr. Þrjú svefnherber-
gi, sérgarður, verönd og svalir 
til suðvestur Áhv. 25 m frá Íls. 
Möguleiki á 100% fjármögnun. 

Óskum eftir fl eiri eignum á 
söluskrá! 
Erum allir mættir ferskir eftir 
sumarfrí  og klárir í slaginn.  
Bjóðum góða þjónustu og 
sanngjörn kjör hvort sem er 
aðstoð við kaup, vinna við sölu 
fasteigna eða verðmöt

Þórðarsveigur. - 4ra herb & 
stæði í bílskýli.
Góð endaíbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi.  Mikið og fallget 
útsýni yfi r holtið í allar áttir.   
V. 25,9 m. Áhv 18,5 m.

Hamravík - einbýli. 
Fallegt og vandað 240 fm hús 
með innbyggðum bílskúr.  
Frábær bakgarður, sólpallar, 
heitur pottur, einstök stað-
setning  og frábært útsýni og 
gönguleiðir. Tilboð

Gamli vesturbærinn - 2ja herb 
Fallegt mikið endurnýjað  
parhús. Góð hönnun, fallegar 
innréttingar og gólfefni ásamt 
lýsingu.  Seljendur leita að 
ódýrari eign. Nánari upplýsingar 
á skrifstofu.

Hraunbær. 
Vel skipulögð 112 fm 4ra 
herbergja íbúð íbúð á 3. 
hæð í 3ja hæða fjöl-
býlishúsi. Eigninni fylgir 
aukaherbergi í kjallara.

Bugðulækur - sérhæð. 
Góð mikið endurnýjuð 115 fm 
serhæð með þremur svefn-
herbergjum og tvöfaldri stofu.  
Nýlegt eldhús og baðherbergi.   
V. 27,9 m. 

Hulduland - 2ja herb 
Góð mikið endurbætt 50 fm 
íbúð á jarðhæð með bakgarði. 
Nýlegar innréttingar.   
V, 12,9 m.

Bólstaðarhlíð - Sérhæð.
Góð 115 fm efri sérhæð í fjór-
býlishúsi.  Þrjú svefnherbergi 
og tvær samliggjandi stofur.  
Seljandi leitar að sérbýli.   
v. 30,0 m. 

Klapparhlíð  - 4ra & bílskúr 
 Vönduð 100 fm endaíbúð á 
efstu hæð með miklu útsýni  
og sérstandandi  27 fm bíl-
skúrs. Getur selst með eða án 
bílskúrsins. V. 25,7 m.

Suðurhólar - 4ra herb. 
Góð mikið uppgerð 105 fm 
íbúð Nýjar inréttingar og gólfe-
fni,  björt stofa með útgengt á 
suður svalir og gott útsýni.

Digranesvegur - Sérhæð. 
Vel skipulögð 155 fm sérhæð 
á tveimur hæðum. Fjögur góð 
svefnherbergi, suðursvalir og 
útsýni.  V. 34,9 m .
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www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Sumarhús Húsafell
Notalegt 44 fm sumarhús í Húsafellslandi ásamt 
innbúi. Í bústaðnum eru tvö rúmgóð svefnherbergi 
með amerískum rúmum. Stofa og eldhús í opnu 
rými, eldhúsinnrétting með helluborði og tveimur 
litlum ísskápum sem fylgja. Baðherbergi er með 
sturtuklefa með nuddi og gufu, vönduð tæki. Fyrir 
ofan svefnherbergi er geymsluloft. Allar útihurðir 
eru nýjar það er að framan og einnig þaðan sem 
er útgengt frá stofu. Sængur sem fylgja eru einnig 
nýjar. Heitur pottur er á palli, hann er með sírennsli.
Góður leigusamningur, hagstæð leiga. 

V. 9,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhús Kjós
Sumarhús í landi Hjarðarholts vestan Meðalfells-
vatns 46 fm að stærð. Góð innrétting í eldhúsi 
og gaseldavél og ofn, plastparket á gólfi .  Frá 
stofu er útgengt á stóra verönd með skjólgirðingu 
sem snýr í austur og er með glæsilegu útsýni yfi r 
Meðalfellsvatn. Tvö svefnherbergi eru í bústaðnum, 
annað með kojum hitt með tvíbreiðu rúmi.  Fyrir 
ofan herbergin er geymsluloft.  Bústaðurinn er 
með eigin vatnsveitu ásamt sjö öðrum húsum á 
svæðinu. Skemmtileg eign í grennd v. höfuðborgina 
á friðsælum og rólegum stað.  

Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll 
S: 695-5520

Sumarhús Laugarvatn
Notalegt sumarhús á 5000 fm eignarlandi í landi 
Snorrastaða Laugarvatni. Eignin er umvafi n 
trjágróðri og er staðsett við Stekká sem tifar létt á 
milli steina, spölkorn frá. Góður pallur er umhverfi s 
með heitum potti. Heitt og kalt vatn er í bústaðnum 
ásamt rafmagni. Svefnherbergi er mjög rúmgott og 
er með fatahengi. Stofa og eldhús eru í opnu rými 
ásamt borðkrók. Svefnloft er um 10-12 fm að stærð 
og rúmar auðveldega þrjár dýnur.  8,4 fm gesta hús 
er til hliðar við bústaðinn.  

V. 15,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhús Asparskógur
Stórgæsilegt 86,4 fm heilsárshús á steyptum grunni 
í Svínadalnum. Stór stofa með plankaparketi á 
gólfi  og fallegum frönskum gluggum á þrjá vegu, 
gengið er úr stofunni út á verönd. Eldhúsið er við 
hlið stofunnar og með vandaða háglans innréttingu 
ásamt eyju með helluborði. Baðherbergið er með 
sturtuklefa og innréttingu, Þrjú svefnherbergi eru í 
húsinu. Mjög stór verönd ( ca.200fm) er umhverfi s 
húsið og er heitur pottur þar.  Hitaveita og kalt vatn 
ásamt rafmagni. 

V 19,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhús Þingvellir
Sumarhús v. Sandskeið í landi Miðfells. Stofa og 
eldhús liggja saman í opnu rými, þaðan er útgengt 
á stóra verönd í suðvestur með útsýni yfi r til 
Þingvallavatns.  Eldhús er með góðri innréttingu 
og vaski.  Svefnherbergi og rúmgott svefnloft. Til 
stendur að skipta út öllum lausum gluggafögum og 
er það verk nú þegar hafi ð. Í bústaðnum er rafmagn 
og kalt vatn ásamt hitatúbu 50 ltr. Bústaðurinn er 
37,5 fm að stærð og stendur á 5000 fm leigulóð 
með traustum samningi. 

V. 8,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhús Brekkuskógi
Vel byggður 92 fm bústaður í kjarri vöxnu landi 
Brekkuskógar. Eignin er á steyptum grunni einangr-
uð og m. hitalögn. Að utan er húsið fullfrágengið 
með liggjandi furupanel og grind fyrir sólpall er 
klár.  Húsið er einangrað að innan og plastað.  Heitt 
og kalt vatn er komið að lóðarmörkum. 

 V. 12,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhús Húsafell
Glæsilegt 95 fm sumarhús á jaðarlóð í vesturhluta 
Húsafellsskógar. Anddyri er fl ísalagt og með 
fatahengi. Baðherbergi er með sturtuklefa ásamt 
fallegri innréttingu. Tvö svefnherbergi á jarðhæð.  
Svefnloft rúmar auðveldlega 3-4 einbreið rúm. 
Stofa og eldhús á jarðhæð eru í stóru rými en 
útgengt er á pall frá stofu, fallegt parket á gólfi  og 
halogen lýsing í lofti. Svefnskot er í horni stofu 
með breiðri dýnu. Pallur er við húsið með heitum 
potti og góðri aðstöðu fyrir borð og stóla ásamt 
grillaðstöðu. Heitt vatn er í húsi sem er kynnt með 
gólfhitakerfi . Hluti innbús fylgir m. í kaupum.  

V. 19,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhús Skorradal
46,8 fm sumarhús í landi Vatnsendahlíðar í 
Skorradal. Um er að ræða sumarhús á frábærum 
útsýnisstað í skógi vöxnu kjarri. Húsið er byggt 
1985 og skiptist i litla forstofu, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu, stofu með útgengi út á 
stóra timburverönd og eldhúskrók. Parket á gólfum. 
Rafmagnshitun. Einstök staðsetning í hlýlegu 
umhverfi  og útsýni stórglæsilegt.

Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll 
S: 695-5520

Sumarhús Þingvellir
Einstaklega vel byggður og vandaður 65,4 fm 
bústaður á steyptum grunni á 5000 fm eignarlandi 
í landi Miðfells Þingvöllum.  Eignin er vel einangruð 
og nýtist sem heilsárshús, einnig er heitur pottur á 
verönd. Stofa er með fallegri kamínu, vifta í lofti og á 
gólfum er fallegt og slitsterkt plastparket.  Eldhús er 
með fallegri innréttingu og nægu skápaplássi.  Tvö 
svefnherbergi eru í bústaðnum og því til viðbótar 
hefur verið reist rúmgott gestashús sem stendur sér 
við bústaðinn sem rúmar vel tvíbreitt rúm. 

V. 17,9 millj. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

Sumarhúsasala Valhallar 
Mikil sala undanfarið – Framundan 

mikil eftirspurn
Ágúst og september stórir 

sölumánuðir
Vantar eignir á söluskrá sem allra 

fyrst.
Ekkert skoðunargjald 

Hafi ð samband við
 

Sigþór 
Bragason 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 

s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

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



FASTEIGNIR.IS9. ÁGÚST 2010 5



FASTEIGNIR.IS6  9. ÁGÚST 2010

M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö R U G G  S A L A  -  M I K L A B O R G  -  Ö

Þorláksgeisli

Glæsileg 117 fm 4ra
herbergja
Frábær staðsetning
LyftuhúsLL
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign

v. 26,9 m.

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Álfkonuhvarf

Björt og rúmgóð 3ja 
herbergja
94 fm íbúð á 2. hæð
Stæði í lokaðri
bílageymslu.
Falleg eign í alla staði
Gott verð

v. 20,9 m.

Vífilsgata

Falleg 176 fm parhús
Fimm svefnh.
Auðvelt að útbúa aukaíbúð
Stutt í alla þjónustu. 

v. 40,5 m.

Háagerði

3ja herbergja risíbúð auk 
útleiguherbergis
Fallegt hús
Frábær staðsetning
Hagstæð áhvílandi lán

v. 18,5 m.

Miðleiti

114,5 fm íbúð á 3. hæð
F. eldri borgara
Frábært skipulag
Svalir til suðurs
Stæði í bílageymslu

v. 31,5 m

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í 
Fossvogi
Stór suður verönd
Laus strax

v. 14,9 m.

Háaleitisbraut

Falleg og rúmgóð 110 fm
Þrjú svefnh. og tvær 
stofur
Húsið í góðu ástandi
Bílskúr

v. 25,9 m.

Efstasund

Sjarmerandi tvíbýlishús
Bílskúr og stór garður
6 herbergja íbúð
Möguleg skipti á minni 
eign

v. 31,9 m.

Langabrekka
Fallegt einbýli
Góður staður í Kópavogi
Aukaíbúð
Gott ástand
Verðlaunagarður
Stór bílskúr
SKIPTI Á RAÐHÚS/PARPP HÚS

v. 59,5 m.

Safamýri

Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Búr inn af eldhúsi
Fjölskylduvænt hverfi 

v. 22,5 m.

Tryggvagata

Talsvert endurnýjuð 
67 fm 2ja herb
Rétt við miðbæinn
Góð fyrstu kaup

v. 19,9 m.

Vesturgata

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

v. 18,5 m.

Bólstaðarhlíð

Efri hæð
3 góð svefnherbbergi
Nýlegt eldhús og bað
Innst í Bólstaðarhlíðinni

v. 0,0 m.

Hjallasel

Parhús fyrir eldri borgara
á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 19,9 m.

Akrasel

Fallegt 308 fm
einbýlishús
Róleg gata,
fjölskylduvænt hverfi
Stutt í skóla
2ja herbergja aukaíbúð

v. 68,5 m

Elín
Viðarsdóttir
lögg.
fasteignasali

Óskar R.
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Ragna S.
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur
fasteignasali,

Halldór Ingi
Andrésson,
lögg.
fasteignasali

Jón Sigfús
Sigurjónsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Hilmar
Jónasson
sölufulltrúi

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

Ólafur
Finnbogason
sölufulltrúi

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Skeiðarvogur

2ja herbergja uppgerð
Vinsæll staður 
Sérinngangur
Skipti í stærra.

v. 15,9 m.

Laugarnesvegur

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

v. 17,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 181 fm
parhús Góður suðurpallur 
og svalir. Vandaðar inn-
réttingar, gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísalagður 
bílskúr.
Sjá innlit á miklaborg.is

v. 56,0 m.

Háteigsvegur

77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

v. 20,9 m.

Álfaborgir

Falleg 3ja herb endaíbúð
Sérinngangur Góð eign í 
barnvænu umhverfi
Frábært útsýni 
Gott skipulag

v. 19,9 m.

Reykás

130 fm. íbúð
Efsta hæð og ris 
Góður bílskúr 
Nýlega uppgerð að hluta
Glæsilegt útsýni

v. 28,0 m.

DeildarásLangalína - Penthouse
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Lyngberg 

Þorlákshöfn
Gott 194 fm einbýli
Húsið stendur á hornlóð
Fallegur garður
Hús á einni hæð

v. 23,9 m.v. 17,9 m. 

Hallakur

3ja herberbgja í litlu
fjölbýlishúsi
Vandað hús
Frábær staðsetning
Gott útsýni
Laus fljótlega

v. 28,9 m.

Ásgarður

Gullfalleg íbúð á jarðhæð
4ra herbergja
118 fm íbúð
Vinsælt hverfi
Eign sem kemur á óvart

v. 25,9 m.

Háaleitisbraut

Falleg 59 fm 2ja herb.
Frábær staðsetning
Góð blokk
Nýlega standsett baðherb.
Hugguleg íbúð

v. 14,9 m.

v. 26,5 m.

v. 35,7 m.

v. 49,5 m. 

Hjálmholt

Vönduð og skipulögð
202 fm neðri sérhæð í 
tvíbýli. Eignin stendur við
ofanvert Hjálmholtið. 
2 stofur, 6–7 svefnherb.,
tvö baðherbergi og ein
snyrting.

v. 46,0 m. 

Suðurgata

Sjarmerandi 270 fm
einbýlishús
Frábær staðsetning
Laust við samning
Skjólríkur garður
Bókaðu skoðun! 

v. 63,0 m.

v. 24,9

Grundarás

Fallegt raðhús í Árbæ
Stærð 284,3 fm
Stór bílskúr
Góð staðsetning
Gróinn garður
Pallur með heitum potti

v. 49,5 m. 

Silakvísl

Björt og rúmgóð 
5 herbergja
110 fm íbúð á tveimur 
hæðum
Gott skipulag
Sérinngangur

Eiðistorg

Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli á Seltjarnar-rr
nesi. 183 fm og skiptist í 
tvær íbúðir 5 herb. og 2ja
herb. Skipti á minni koma
til greina. Frábært útsýni

Kleppsvegur

Uppgerð 2ja herberbja
Útsýnisíbúð á 5. hæð
LyftuhúsLL
Hagstæð áhvílandi lán

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
5 góð svefnherbergi
Tvær stofur og
sjónvarpshol
Stendur innst í 
botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

Stúfholt

Mjög góð 3ja herb
Fallega innréttuð
Stutt frá miðbænum
Nýlegt hús

v. 0,0 m

Vesturgata

Tveggja herbergja í 
bakhúsi
Sérinngangur
Stærð 51,2 fm
Ósamþykkt

Akrasel

Einbýli+aukaíbúð
308 fm
4ra herb/2ja herb
Góðar stofur
Glæsilegur garður
Jeppabílskúr

v. 68,5 m

Laufengi

Gullfaleg 3ja herb
83 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart
Skipti æskileg á stærri 

Laufásvegur
Glæsileg jarðhæð
Stærð 101,5 fm
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur
Kíktu á KK Innlit á miklaborg.is
Sér bílastæði

v. 29,5 m.

Tunguháls
Vel staðsett og gott 1251
fm atvinnuhúsnæði,
Heil húseign á mjög góð-
um stað. Gott útipláss
Svæðið í kringum húsið 
er afgirt. Frábært verð.

v. 110,0 m.

Malarás

Rúmgott og vel staðsett
323 fm 7 herbergja einbýli
40 fm bílskúr
Staðsett í botnlanga
Aukaíbúð

v. 69,8 m.v.15,2 m.

Flétturimi

Mjög rúmgóð
4ra herbergja
Stærð 112,6 fm jarðhæð
Stæði í bílageymslu
Upprunalega 5 herbergja
Stór timburverönd

v. 24,8 m. 

Blönduhlíð

Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngangK
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

Ljósavík

Falleg og björt íbúð
4ra herbergja í litlu
fjölbýli
Bílskúr á jarðhæð
Gott aðgengi
Góð staðsetning

v. 25,9 m.

Bergstaðastræti

Falleg 3ja herbergja
Risíbúð
Miðbær Reykjavíkur
Fjórbýlishús
Lítið undir súð

v. 20,5 m.

v. 21,5 m.

Langalína

Nýjar glæsilegar íbúðir 
2ja-3ja og 4ra herbergja.
Tvennar svalir, tvö bílastæði,
hiti í gólfi.
Gott skipulag, frábær staðs.
Kíktu á þessar íbúðir.

Lækjarvað

Falleg 136 fm n.sérhæð
Vandaðar innréttingar 
4 svefnherbergi
Gott skipulag
Vinsælt hverfi

v. 33,0 m.

Meistaravellir

Björt og falleg
4ra herbergja
100 fm íbúð m.
glæsilegu útsýni
Vinsæll staður
Mikið endurnýjuð

v. 23,5 m. 

v. 11,9 m. 

Gullengi TIL LEIGU

4ra herbergja íbúð
Önnur hæð
Stæði í bílageymslu
Laus 1. sept

v. 0,0 m. 

Mávahlíð

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

v. 29,9 m
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Fossagata - Haæð
72,7 fm auk 23 fm kjallara. Eldhús, borðstofa/stofa 
saml. og svalahurðir sem báðar opnast út í garð. 
Snyrting og 2 góð svefnh. Gluggar og lagnir hafa verið 
endurnýjaðir. 

Bæjargil - Einbýlishús
207 fm reisulegt einbýli á tveimur hæðum ásamt 
innbyggðum bílskúr.Húsið er mjög fallegt sem 
og lóðin og allt umhverfi . Húsið er vel staðsett, á 
rólegum og góðum stað í Garðabænum. 
Verð 65 millj. 

.is : : 535_1000
j

Smárarimi - einbýli
Vandað 183,6 fm einbýli á einni hæð. Rúmgóður 
bílskúr og heitur pottur. Vönduð og vel skipulögð eign. 
Verð 56,8 

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk

Norðurbakki - Penthouse
121 fm penthouse íbúð við Norðurbakkann í 
Hafnarfyrði. Glæsileg íbúð með 29 fm svölum.
 Sér geymsla og stæði í bílageymslu. LAUS STRAX. 
Verð 39,5 millj. 

Engjaþing -  4ra herb + 
40 fm bílskúr. 
178 fm íbúð með sér inngangi þar af 40 fm bílskúr. 
K-gler. Hiti í plani og stigum. Granítsólbekkir. Innfelld 
halogenlýsing.  Vönduð eign.

Skerjabraut  - 3ja herb.
70,9 fm íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli á 
Seltjarnanesinu. Rúmgóð íbúð með mikið útsýni 
yfi r Skerjafjörðinn. Áhvílandi hagstætt lán. 
Verð. 18.9 millj.

Gullengi - 3ja herb.
83,9 fm 3ja herb íbúð á 1. hæð með afgirta verönd. 
áhvílandi hagstætt lán, lítil útborgun. 
Verð 21.9 

Bergstaðastræti - 3ja herb
78,1 fm íbúð á 1. hæð (gengið upp nokkur þrep)  
Eignin skiptist í forstofu hol, tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi og geymslu.  

Grundastígur - 3ja herb. 
89 fm afar skemmtileg 3ja herb. íbúð sem öll hefur 
verið endurnýjuð meira og minna. Laus fl jótlega. 
Verð 27,9 millj

Skaftahlíð - 4ra herb.
119,0 fm íbúð + 30,1 fm bílskúr. Eignin skiptist í 
forstofu, gestasn., 3 svefnh. Bað er endurgert og 
með tengi fyrir þ+þ. Tvennar svalir. 
 Verðtilboð. 

Furugrund - 3ja herb
97 fm 3ja herb. íbúð með aukaherb. í kjallara sem er 
í útleigu. Snyrtileg íbúð á 4. hæð með mikið útsýni 
yfi r fossvoginn. 
Verð. 19,8 millj.  

Laugarnesvegur - 3ja herb.
92,7 fm snyrtileg 3ja herb. íbúð á jarðhæð. Íbúðin er 
öll endurnýjuð með parket og fl ísum á gólfi . 
Verð 24,9 millj. 

Álfkonuhvarf - 3ja herb
96,2 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð með sérinngang af 
svölum. Snyrtileg íbúð með lokaðar svalir. 
Verð 24,9

Fjarðarás - 
Einbýlishús
265 fm tvílyft hús með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er  á veðursælum stað og með grónum garði. 
Sér íbúð  á neðri hæð. 
Verð 58 millj. 

Kjarrhólmi - 4 herb.
90 fm íbúð á þriðju hæð. Íbúðin er parketlögð nema 
bað er fl ísalagt. Svefnherbergi rúmgóð. Þvottahús 
í íbúð. Áhvílandi hagstæð lán.
 Verð 19,9 millj. 

Gullsmári - Útsýnisíbúð á 7. hæð. 
Glæsileg og björt penthouse íbúð með stórum 
þakgluggum. Tvennar svalir. Mögul. að yfi rtaka 
hagstæð lán. Laus strax. 
Verð 26,9 millj. 

Brekkuland - einbýli
339 fm einbýli, þar af bílskúr og aukaíbúð. Um er 
að ræða glæsilegt og einstakt einbýli í Mosfellsbæ 
hannað af Halldóri Gíslasyni. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu.  

Skipasund - 3ja herb
Mikið endurnýjuð 94 fm sérhæð í þríbýli. Plankapark-
et á gólfi . Ljós og rafmag er nýlegt, gervihnattadiskur 
fylgir íbúðinni. Sérinngangur. Skipti möguleg á íbúð 
á Selfossi. 
Verð 24,9 millj 
 

Eskihlíð - 4ra herb 
87,7 fm 4ra íbúð á 2. hæð með sérinngang. 
Þvottahús og geymsla á jarðhæð. Suðursvalir. 
Björt og góð íbúð. 
Verð 23.9 millj. 

Hringbraut - 3ja herb
93,2 fm íbúð á 3. hæð. Snyrtileg íbúð með parketi á 
gólfi . Auka herbergi með aðgangi að salerni er í risi. 
Geymsla og sameiginl. þvottahús í kjallara. 
Verð 21,9 millj. 

Mávanes - einbýlishús
Glæsilegt 262 fermetra einbýlishús á Arnarnesinu. 
Húsið er á einni hæð. Endurnýjað að hluta. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

Bakkasel 8 - Raðhús 
279 fm Raðhús með auka íbúð á jarðhæð. Snyrtilegt 
og gott 7 herb. raðhús ásamt bílskúr í bílskúrslengju. 
Hagstæð lán áhvílandi. 

Selvogsgrunnur - 3ja herb.
93,5 m² íbúð á fyrstu hæð í þriggja hæða steinhúsi.   
Samliggjandi stofur. Sandblásið gler er á milli 
stofanna og holsins.  Suðursvalir. Stæði fylgir íbúð.  
Verð 22,5 millj.

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

Aðalheiður Karlsdó   r
lögg. fasteignasali

Arnarás - 4ra aherb.
129,8 fm  4ra herbergja íbúð í Garðabæ.  
Sér inngangur, gaseldavél í eldhúsi og þvottah í íbúð. 
Stórar og skjólsælar svalir. 

Álftamýri - 3ja herb + bílskúr
105,5 fm íbúð á 2. hæð auk 23,2 fm bílskúrs. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð geymsla í kjallara.  Íbúðin er 
með upprunalegum innréttingum.  
 

Þingholtsstræti - 2ja herb. 
í miðbæ Rvk.
65,7 fm fl ott íbúð sem skiptist í opið rými með stofu, 
eldhúsi og borðst., svefnh. og bað. Útsýnissvalir. 
Sam. þvottah. í kjallara. Húsið og sameign öll 
endurnýjuð. 

Langalína - 3ja, 4ra harb. 
og penthouse
Erum með í sölu íbúðir við Löngulínu 
í Garðabæ. Um er að ræða stórglæsi-
legar íbúðir á góðum stað í sjálandinu. 
Allar íbúðirnar eru með stæði í 
bílageymslu. 
Verð frá 21,4 millj. 
 

Hæðargarður - 60 ára eldri
65 fm. íbúð á jarðhæð í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og 
eldri. Falleg og björt eign. Gengið út í garð úr stofu. 
Verð 25,1 millj.

Haukdælabraut -Grafarholt. 
Nýbygging. 
209,4 fm einbýli í byggingu  við Haukdælabraut við  
Reynisvatn.  Húsið verður með innb. bílgeymslu og er 
staðsteypt. Skipti möguleg á minni eign
 

SÖLUMENN SÝNA ALLAR EIGNIR. 

OPIÐ HÚS

mánudaginn 8. ágúst milli 18:00 – 18:30
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Glæsileg 4ra herbergja 

íbúð eftir í Litlakrika 

með bílgeymslu. 

Til leigu með forgang 

að kaupum á bú-
seturétti.

Áb. Bergsteinn Gunarsson lögg.fast

Árni
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölufulltrúi
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Valur 
Sölufulltrúi
GSM: 857 9550

 

Við á Fasteignasölunni 
Torg höfum fengið til liðs 
við okkur reynslu mikinn 
og öfl ugan sölufulltrúa.

Hringdu núna – Gunnar Valsson S: 822 3702

Gunnar Valsson hefur undanfarin ár verið einn 
öflugasti Sölufulltrúi Fasteigna hjá RE/MAX á 
Íslandi og í Evrópu. Gunnar hefur nú ákveðið að 
færa sig um set yfir á Fasteignasöluna Torg …
og bjóðum við hann velkominn.

Maríubakki 30
Fasteignasalan Torg kynnir mjög 
fallega og vel skiplagða 3ja her-
bergja íbúð á 2.hæð við Maríubak-
ka 30 Eignin skiptist í forstofu,  Tvö 
góð svefnherbergi með skápum. 
Rúmgóða parketlagða stofu. 
Flísalagt baðherbergi með baðkari 
og sturtugleri, Eldhús með fallegri 
eikarinnréttingu og borðkrók. 
þvottahús/geymsla. Sérgeymsla og 
hjólageymsla í kjallara.
Nánari uppl: Gunnar 
s. 822 3702

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17:30 – 18:00

Gullsmári 9 
Fasteignasalan Torg kynnir 
– Glæsilega íbúð fyrir 60 ára og 
eldri við Gullsmára 9 í Kópavogi. 
Eignin er sérlega vel með farin og 
vel skipulögð. Íbúðin er á 13.hæð 
(efstu) og er því hátt til lofts í 
íbúðinni.  Tvennar svalir og útsýni 
til allra átta. 
Nánari uppl: Gunnar 
s. 822 3702

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL 18:30 – 19:00

24.9 m.

16.9 m.
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ÍBÚÐ 201 er 125,7 fm 3 herb. auk 34,0 fm bíl-
skúrs. Samtals: 159,7 fm.

ÍBÚÐ 202 er 121,5 fm 3 herb. auk 34,0 fm bíl-
skúrs. Samtals 155,5 fm.

Íbúðirnar skiptist í, forstofu með skáp, gang, tvö 
stór herbergi með skápum. baðherbergi með 
baðkari og sturtu, innréttingu,rúmgott eldhús 
opið við borðstofu og stofu, þv.hús með innrétt. 
auk 34,0 fm bílskúrs og geymslu á jarðhæð.
Glæsilegar innréttingar frá Axis og tæki. Flísar á 
öllum gólfum, hiti í gólfi . Tvennar fl ísalagðar 
svalir. Flísalagður bílskúr. Hús og íbúðir algjör-
lega til fyrirmyndar. V- 41millj. Sölumenn 
verða á staðnum í dag milli kl : 18-19.

NÝBÝLAVEGUR 54
Kópavogi, Stórglæsilegar íbúðir 

í nýju lyftuhúsi með bílskúr.

OPIÐ HÚS Opið hús milli 18.00 og 
19.00 í dag mánudag 

Leifur Aðalsteinsson löggildur fasteignasali. 

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

LJÓSHEIMAR - 2ja HERBEGJA
Vorum að fá í sölu góða 2ja herbergja íbúð á 
5. hæð í lyftuhúsi. Nýleg innrétting í eldhúsi. 
Góð stofa þaðan sem útgengt er á svalir með 
útsýni. Herbergi með góðum skápum. Áhv. ÍLS 
lán kr. 8 millj. 

Verð 14,7 millj.

TRÖLLAKÓR - M/STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 
 Vorum að fá í sölu mjög fallega 3ja herbergja 
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2 góð svefnherbergi 
með skápum. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með 
fallegri innréttingu. Rúmgóð stofa þaðan sem 
útgengt er á fl ísalagðar svalir. Íbúðin er laus nú 
þegar, sölumenn sýna. Áhv. hagst. lán ca. 18,3 

millj. Verð 22,9 millj.

EFSTASUND - EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR
Fallegt 150 fm  einbýlishús, sem er hæð og 
kjallari auk bílskúrs (íbúð er 119 fm og bílskúr 32 
fm). Góðar innréttingar. Tvær stofur. Suðursvalir. 
Baðherbergi með nýlegum sturtuklefa. Stór 
og falleg lóð með timburverönd. Bílskúr er 

fullbúinn. Verð 33 millj.

EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Fallegt 190 fm einbýlishús á þessum eftirsótta 
stað í Ásahverfi nu Garðabæ. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. 
Glæsilegar innréttingar. Stór innb. bílskúr (37 
fm). Falleg staðsetning.

 Verð 53 millj.

SKIPTI Á 4ra HERBERGJA.
FITJASMÁRI - PARHÚS 
Glæsilegt 194 fm parhús á fallegum útsýnisstað 
í Smáranum í Kópavogi. Á neðri hæðinni eru: 
Stofur, eldhús og gesta wc. Á efri hæðinni eru: 
þrjú stór svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Stórar suðursvalir. 
Bílskúr er innb. 26 fm. Falleg lóð  og stór verönd. 

Verð 49,5 millj.

HAMRAKÓR - EINBÝLI
Fallegt og velhannað 223 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með tvöföldum innb. bílskúr. Fjögur stór 
herbergi og stór og björt stofa. Tvö stór baðher-
bergi. Tvennar svalir. Falleg innr. í eldhúsi. Fallegt 
útsýni. Eignin er ekki fullbúin.  

Verð 51 millj. 

OPIÐ HÚS

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

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

Húsið verður til sýnis mán, þri, mið, frá kl. 12-13 og 16:30-18. 
Upplýsingar í síma: 893-9169

VERÐLÆKKUN NÚ AÐEINS 29.9 m. st.gr.
EINBÝLI Á VERÐI BLOKKARÍBÚÐAR!

Fyrstur kemur, fyrstur fær

Viltu vita hvers virði eignin þín er í dag? 

Pantaðu frítt söluverðmat án skuldbindinga.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



BÍLAR &
FARATÆKI

Burðargrind fyrir mótorhjól úr alumi-
um. Fest aftan á. Allar festingar fylgja. 
Rampur til að keyra hjólinu upp á grind. 
Verð kr. 49.000.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Frábært Tilboð 2.990.þ
FORD ESCAPE XLT 4WD, árg 3/2008, ek 
31.þ km, 3.0L Sjálfskiptur, fallegt eintak 
Ásett verð 3.790.þ Vantar bíla á skrá og 
á staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú 
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu 
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Eigum einnig heimkomna 
sýningarbíla með allt að 3ja milljón 
króna afslætti. Útvegum á betri verðum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota, 
Ford, Dodge og öðrum helstu fram-
leiðendum. Hundruð ánægðra við-
skiptavina. www.islandus.com - Sími 
5522000

VW Golf 1.6, 9/2003, ek 97þús. Verð 
890 þús, Upplýs 862-9535

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Ford Galaxy árg. 2003, 2.l, 7manna, ek. 
112.000km. Verð 1 m. Sími 6620510.

3 dyra Subaru Impreza árgerð‘96. 
Amerísk týpa. Kjörinn í rallý umbreit-
ingar. Tilboð óskast S:866-7789

3 Kawasaki motorcross hjól. 125 kx 
árg 2005, 144 kx árg 2006, 250 kxf 
árg 2008. Hjólakerra lokuð f. 2-3 hjól. 
2 prius kayakar og þurrgallar M og L. 
Upplýsingar í síma 6939301

Til sölu Renault Kangoo árg.‘04 , ek. 
c.a 90 þús km. Ný tímareim. Bíll í 
góðu standi. Verð 700 þús. Uppl. í s. 
896 4947

 0-250 þús.

165 ÞÚS!!!
Toyota Corolla XLI 1.3 árg.‘95, 4 dyra 
sedan. Sk. 2011, dráttarkrókur, er mikið 
keyrður en góður. Fæst á 165.þ stgr. 
með öllum gjöldum. S: 841 8955

 1-2 milljónir

Nissan Terrano 2.7 tdi árg.‘99 dekk 
33‘‘ sjálfsk. leður. loftk. V.1.150 kr. S. 
865 2269

 2 milljónir +

Til sölu VW Passat 2008, 2.0 Turbo 
Highline. Bensín, svartur, sjálfskiptur. 
Einstaklega fallegur og vel hirtur bíll, 
einn eigandi. Verð 3.750 m.kr. Uppl. í 
síma 618-0211.

 Bílar óskast

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

Vantar ódýran
Vantar ódýran bíl. Má þarfnast lagfær-
ingar. Skoða allt. Allar tegundir, allar 
árgerðir. S. 857 9326.

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má 
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

 Jeppar

Til sölu - Tilboð óskast í Hyundai Accent 
árg. 2000 ekinn um 124 þús. Klesstur 
að framan en ökufær og ágætur bíll að 
öðru leyti. Uppl. í síma 6600764

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

550.000 stgr
Kawasaki KX250F árg 2008 ekið ca 55 
klst óbrjótanleg haldföng ný olía gott 
hjól Uppsett verð 800.000. uppl.í síma 
861 7600.

 Kerrur

Brimco kerrur.
Kerrubreidd 1,25m. Lengd 1,50-3,0m. 
13“ dekk. Verð frá 159.000 H.b.geta 
750kg. Yfirbreiðslur. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, Mos 894-5111

Opnanlegur framgafl. Innanmál: 
204x142x35cm - heildarþyngd: 750kg 
- burðargeta: 600kg - Dekk: 10“ - Verð 
kr. 202.000 m/VSK Lyfta.is Njarðarbraut 
3a Reykjanesbæ 421 4037 www.lyfta.
is

Kerra til sölu. Lengd 236 cm. Tvöf. 
hliðar, sturta og yfirbrdúkur. v 180 þ. 
uppl. 860-3084.

 Vinnuvélar

Weckman sturtuvagnar 8, 10 og 12 
tonna. H. Hauksson ehf., sími 588 
1130.

Óska eftir mínivagni, Pel Job eða sam-
bærilegri vél. uppl. í s. 695-2425

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu Ásdís SH 18 4,5 brt smíðaár 
1982 í Noregi. Vél Volvo Penta árg. 
1988. Uppl. í s. 896 5267.

Flotgallar á tilboði í RB 
Veiðibúð

Sterkir, þægilegir og léttir Sundridge 
flotgallar nú á 15% kynningarafslætti í 
RB veiðibúð, Skútuvogi 4.

Silunganet-Silunganet
Flotnet-sokknet, Heimavík ehf S. 892 
8655. www.heimavik.is

 Varahlutir

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

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

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

Partatorg.is Erum að rífa ýmsar gerðir af 
nýlegum bílum. partatorg@partatorg.
is 565-6020

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

Glans-Þrif
Hreingerningar Flutningarþrif 
Fyrirtækjaþrif Heimilisþrif S. 659 6118

 Garðyrkja

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

Trjáklippingar - garð-
yrkja - hellulagnir.

Klippi tré og runna og felli 
tré, fræsi stubba. Fljót og góð 
þjónusta. Látið fagmann vinna 

verkin.
Garðaþjónustan Björk 

Jóhannes garðyrkjumeistari s. 
846 8643, 899 7679

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

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

GARÐAÞJÓNUSTA
Trjáklippingar og fellingar, pallasmíði, 
alm garðvinna. Ágúst garðyrkjumeistari 
s.848 9600

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

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

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

 Bókhald

Gleymdist framtalið? Fékkstu áætlun? 
Framtalsgerð - skjót og góð þjónusta. s. 
517-3977. framtal@visir.is

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Málarar

Málun 
 25% afsláttur fyrir hús-
félög, eldriborgara og 

öryrkja
Innan sem utan. Fagleg vinnubrögð. 
Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í 
dag. Haukur, S. 777 3374.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069 og 663 5315.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratugareynsla. 
S. 867 7753.

892 1565 - Húseignaþjónustan 
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. - öll málningarvinna 
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% 
teygjanl.)

Ástandskoðun er góð byrjun á verki. S. 
694 1385 & www.matfasteigna.is

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

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

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

LUXURY.TANTRIC WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!! 
8698602

Nudd í boði S:844-0253

Gott nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 
3264.

BESTA VERÐIÐ! Unaðsnudd í boði, 
komdu og leyfðu okkur að dekra við 
þig. S: 692 1123.

Gott nudd - good massage. S. 857 
0850 & 844 0329.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Stólar
Notaðir 170 kráarstólar og 20 barstólar, 
uppl. gefur Magnús í s. 533 6220.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !

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

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

Upplýsingar á demantar.is 

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

Austurvöll ), Verið velkomin

Kaupi gamla mynt og seðla, Gull silf-
ur og brons peingar. Met heil söfn.
S 8251016

Gömul svört ferðaritvél óskast. Uppl. í 
S. 567 2019

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Kaupauki 
með öllum pöntunum í ágúst. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

Whole body massage 841-8529

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC- NORSKA I 
og II - ANGIELSKI, dla 

Polaków - ENSKA f. full-
orðna - Stærð- og eðlis-

fræði - Námsaðstoð
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30 or18-19:30 start 9/8, 6/9, 
4/11. Level II: 4 w: Md to Fr; 10-11:30, 
st: 9/8, 4/11 Level III: 4w: 16-17:30 
st: 9/8. NORSKA: 4 vikur, mán til fös 
19:45-21:15, stig II: 9/8, stig I: 13/9. 
ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 weeks. 
Level I, Md to Thu: 9-10:30 or 17:30-
19. st. 16/8, 27/9. Level II: 11-12:30 
st. 16/8, 27/9. Level III: 17:30-19. st. 
16/8, 20/9. STÆ/EÐL: Námsaðstoð allt 
árið. Enska f börn 5-8 ára 12 vikur 
þri 14/9. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Mig vantar sófasett og göngubretti fyrir 
lítið verð. S: 699-7529

 Dýrahald

Yndislegir A.coker spaniel hvolpar til 
sölu. ættbók hja hrfi. s.8657830

Schafer hvolpar til sölu. Ættbókarfærðir 
frá HRFÍ, örmerktir og heilsufarsskoð-
aðir. Foreldrar myndaðir. Tilbúnir til 
afhendingar. s. 777 6969.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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 eða langtímaleigu 
- Stórt og fallegt einbýlis-

hús með tv. bílskúr.
337fm. einb. í Jöldugróf (108sv). Uppl. 
s. 863 8892 og 847 5529

Til sölu eða leigu glæsilegt 270 fer-
metra einbýlishús á Akranesi. Húsið 
er með sólstofu og sólpalli með inn-
byggðum heitum potti. Mikið geymslu-
pláss þar sem uppstólað þak er ofan á 
steyptri þakplötu. Húsið er við hliðina á 
Grunnskóla auk þess að vera í nálægð 
við íþróttasvæðið á Jaðarsbökkum. 
Mjög gott útsýni yfir Faxaflóa. Húsið 
er laust frá og með 15.ágúst n.k. 
Upplýsingar gefnar í síma 6916727.

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

Leiguskoðun, söluskoðun. S. 694 1385 
& www.matfasteigna.is

 Húsnæði óskast

Tvær ungar námsmeyjar að austan óska 
eftir 2-3gja herberja íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík sem fyrst. Skilvísi og reglu-
semi heitið. Vinsamlegast hafið sam-
band í 849-1177.

2 reglusama háskólanema utan af landi 
vantar leiguíbúð í 101 eða nágrenni. 
Pétur 8657808

Námsmannapar með barn óskar eftir 
3ja herbergja íbúð nálægt Hlíðaskóla. 
Greiðslugeta 120þús á mánuði. Hafið 
samband á fjolnirg@gmail.com

Ungt par óskar eftir íbúð miðsvæðis 
eða Breiðholti. Greiðslugeta 70-100þús. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. s. 847 7722.

 Sumarbústaðir

Gesthús / sumarhús. 25 m2 + svefnloft 
Tilboð kr. 3.300.000,- H. Hauksson ehf., 
sími 588 1130.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu sumarhús í Skorradal. 2 svefn-
herbergi, heitur pottur. sængur fyrir 4 
Verð kr 35.000.- vikan

 Geymsluhúsnæði

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.
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Á vordögum var haldin sýn-
ing í sölum Sotheby’s í London. 
Þar komu saman tveir hollensk-
ir hönnuðir, þau Kiki van Eijk og 
Joost van Bleiswijk, sem unnu að 
verkefni fyrir Venice Projects úr 
gleri frá Murano. 

Þau eru ólíkir hönnuðir og hönn-
uðu muni sína hvort í sínu lagi. 
Þrátt fyrir það mynda munirn-
ir skemmtilega heild andstæðna 
enda hafa þau Kiki og Joost þekkst 
í lengri tíma og eiga saman 
stúdíó í Eindhoven.

Munir Kiki van Eijk bera 
nöfnin Drink!, Eat!, Fun!, Rest!, 
Think!, Dream! og Love! Gler-
skúlptúrar sem endurspegla mik-
ilvægar grunnþarfir í lífinu. 

Joost van Bleiswijk mótaði 
hversdagslega hluti en ljáði 
þeim mikilfengleika með gyllt-
um ljóma.

Þau léku sér bæði að litum í 
verkum sínum og með ólíkind-
um hvernig gler getur breyst í 

hin ólíkleg-
ustu form.

Ólíkar birtingar-
myndir glersins
Hollensku hönnuðurnir Kiki van Eijk og Joost van Bleiswijk eru ólikir 
hönnuðir en unnu að sameiginlegri sýningu á munum úr gleri. 

Joost van 
Bleiswijk

Kiki van Eijk

Kiki van Eijk

Kiki van Eijk
Joost van Bleiswijk

Kiki van Eijk

Basler • Skipholti 29b • S. 551 0770

A l lar  buxur 
á útsölu á 50%  afslætti

Woodex á Íslandi frá árinu 1977.
Löngu landsþekkt fyrir endingu og gæði.

Vertu vinur

Sími 551 2070. 
Opið mán.-fös. 10-18. 
Lokað á laugardögum í sumar
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Teg: 3345
Stærðir: 36 - 40
Verð: 14.785.-

Fallegir sumarskór úr leðri

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr. kælir
Hvítur
kr. 64.900 

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr. frystir
Hvítur
kr. 74.900   

Gerð RF-27
HxBxD=150x60x62 cm
173 ltr. kælir
54 ltr. frystir
Hvítur.  Kr. 104.900
Stál. Kr. 129.900

Gerð RF-32
HxBxD=176x60x62 cm
233 ltr. kælir
54 ltr. frystir
Hvítur. Kr. 114.900
Stál. Kr. 144.900

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
233 ltr. kælir
88 ltr. frystir
Hvítur. Kr. 119.900
Stál. Kr. 149.900

NÝJA KÆLISKÁPALÍNAN FRÁ ER KOMIN

KÆLISKÁPAR MEÐ EÐA ÁN FRYSTIS, 
FRYSTISKÁPAR - ALLS 20 GERÐIR

25% KYNNINGARAFSLÁTTUR

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18www.friform.is
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geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

 Gisting

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsfólk óskast í eftir-
farandi stöður:

Starfsmaður í kjötvinnslu/
kjötafgreiðslu: Heilsdags eða 

hlutastarf
Starfsmaður í afgreiðslu/áfyll-
ingar: Heilsdags eða hlutastarf
Starfsfólk á kvöld og helgar-

vaktir.
Óskað er eftir rösku, stundvísu 
og reyklausu fólki ekki yngra 

en 18 ára.
Nánari upplýsingar veitir versl-

unarstjóri.
Melabúðin - Þín Verslun, 

Hagamel 39, sími 551 0224, 
melabudin@thinverslun.is

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar að 
hressu og duglegu starfsfólki til starfa 
í fullt starf og hlutastarf. Aðeins reglu-
samt og samviskusamt fólk kemur til 
greina. Vinna sem hentar vel með 
skóla. Umsóknareyðublöð á staðnum.

Hlölli á Höfðanum
Óskar eftir afgreiðslu fólki, ekki 

yngra en 18 ára. Vaktavinna.
Upplýsingar á staðnum.

Starfsfólk óskast í fullt starf aðeins 
vaktavinna í boði. Áhugasamir sækið 
um á snaelandvideo.is

Villtu ganga til liðs við 
okkur?

Bakarameistarinn Smáratorgi, 
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni, 

Suðurveri, Austurveri og 
Glæsibæ leitar eftir hressum og 
skemmtilegum einstaklingum til 
starfa. Í boði eru mismunandi 

vinnutími s.s 7 -15, 11 - 19 og 12 
- 19. Skemmtilegur vinnustaður 

og góð laun í boði fyrir rétt 
fólk. Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknareyðublöð á netinu 

www.bakarameistarinn.is

Keiluhöllin Öskjuhlíð óskar eftir 
vélamönnum í kvöld & helgar 
vinnu. Æskilegt er að viðkom-

andi hafi menntun á sviði 
bifvélavirkjunar, vélstjóra eða 
góða reynslu af sambærilegu 

starfi.
Tekið verður á móti umsóknum 
i Keiluhöllinni næst komandi 

þriðjudag og miðvikudag milli 
kl 17 & 20.

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
starfsfólki með mikla þjónustu-
lund. Um hlutastarf er að ræða 
um kvöld og helgar. Breytilegar 

vaktir í boði sem hægt er 
að sníða að þínum þörfum. 

Íslenskukunnátta er æskileg. 
Lágmarksaldur er 17 ár.

Umsóknareyðublöð á Subway 
stöðum eða gegnum subway.is

Vaktavinna 80-100% 
starf

Subway auglýsir eftir duglegum 
starfsmanni með reynslu af 

þjónustustörfum. Um 80-100% 
starf er að ræða í vaktavinnu. 
Íslenskukunnátta er æskileg. 

Lágmarksaldur er 18 ár.
Umsóknareyðublöð á Subway 
stöðum eða gegnum subway.

is.

Vanur/traustur starfskraftur óskast á bar 
hér í borg, einnig er leitað að snyrtileg-
um dyravörðum. Uppl. S. 863 5090. 
Kvöld og næturv.

Skrifstofustarf Rótgrofið fyrirtæki á höf-
uðborgarsvæðinu óskar eftir starfskrafti 
hálfan daginn á skrifstofu. Uppl. í síma 
869-0291 milli kl. 12-18 virka daga.

Ridingguide/trainer/help for the Danish 
island Rømø. As fast as possible we 
need help with our 12o Icelandic hor-
ses. Riding, training and taking care 
of them, maintaining the buidlings, 
shooing etc. Possibility for job for your 
partner as we also have a hotel and 
camp site. Possibility for accommod-
ation. Engish is it a must. Therese 
Thøgersen 004523458649

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar 
eftir duglegum starfskrafti. Vinnutími 
9-18 virka daga og aðrahvora helgi 
10-16 og 11-14. Nánari uppl. á plus@
simnet.is

Söluturn með grilli í kópavogi óskar 
eftir vönu starfsfólki. Kvöld og helgar-
vinna. Áhugasamir hringið í Helgu í s: 
659-9606

Sportbarinn Ölver
Vaktstjóri óskast í fullt starf, verður að 
vera vanur, íslenskukunnátta skilyrði. 
Uppl. í s. 533 6220. Magnús eða Halli.

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun 
eða vilt þú vinna lítið og hafa lítil laun? 
Uppl í s 6932272 og 7732100.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið þegar þér hentar.

908 1616.

PurpleRabbit.is
Sýndu þig og sjáðu aðra á djörfum 
íslenzkum samskiptavef.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

ERTU AÐ FARA 
Í SUMARFRÍ?

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

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

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Ríkið innheimtir sóknargjöld 
fyrir trúfélög í landinu. Þau 

hafa lækkað töluvert undanfarin 
ár og eðlilegt að kirkjan fari fram 
á það að það lækki ekki frekar.  
Sóknargjöldin standa undir starfi 
safnaðanna, barnastarfi, öldrunar-
starfi, kórastarfi og velferðarstarfi 
í kreppu. Víða, einkum úti um land, 
standa þau vart undir grunnstarf-
inu lengur. Þess vegna er eðlilegt að 
kirkjan móist við þegar hætta er á 
að þau lækki enn frekar.

Nær öll önnur framlög til kirkj-
unnar eru samningsbundin og er 
þar langstærsti liðurinn laun prest-
anna og starfsmanna biskupsstofu, 
en starfsmenn þar útbúa barnaefni 
og annast ýmis sameiginleg verk-
efni fyrir kirkjuna. Kirkjan seldi 
jarðeignir sínar í hendur ríkisins 
gegn því að ríkið greiddi þessi laun. 
Er talið að upphæðin jafngildi 2-3% 
rentu af eignasafninu. Þessi samn-
ingur er lögvarinn og er talið full-
víst að standi ríkið ekki við hann 
myndi eignasafnið renna aftur til 
kirkjunnar. Í Svíþjóð er það t.d. 
þannig að kirkjan þar afsalaði sér 
aldrei eignasafni sínu og byggir 
starf sitt af rentu á því. Það væri 
alveg hægt hér.

Nú kunna menn sem alast upp við 
sterkt ríkisvald og veikt kirkjuval 
að efast um að kirkjan hafi átt til-
kall til eigna sinna hér áður fyrr. 
En svona var það nú bara. Kirkj-
an eignaðist þetta og á með réttu 
og notar til að halda uppi kerfi um 
allt land sem giftir, grefur og skírir 
og hjálpar fátækum og boðar guðs 
náðina sem allir hafa heyrt um og 
allir sækjast eftir með einhverjum 
hætti.

Og kirkjan, undirritaður sat 
kirkjuþing, vill axla byrðar eins og 
allir. Starfsmönnum verður fækkað 
og laun verða lækkuð. En það var 
skoðun allra þeirra sem sóttu þingið 
að niðurskurður til kirkjunnar ætti 
að haldast í hendur við niðurskurð 
til velferðarmála og sú velferðar-
stjórn sem nú situr reynir að halda 
niðurskurði til slíkra mála við fimm 
prósent markið. Kirkjan er því ekki 
að skorast úr leik heldur vill standa 
vörð um velferðina. Það á hún sam-
eiginlegt með ríkisstjórninni.

Kirkjan er 
ekki að skor-
ast úr leik!

Æ, nú var íslenska þjóðin óhepp-
in! Enn eitt áfallið! Hvert er 

áfallið, vænti ég að þú spyrjir? Jú 
Gylfi, hrikalegustu skógareldar í 
manna minnum í Rússlandi! 

Af hverju eru skógareldar í 
Rússlandi áfall fyrir íslenska 
þjóð? er líklega næsta spurning 
þín. Jú, vegna hins flókna afleiðu-
sambands verðlags og eignastöðu 
á Íslandi. 

Nú spyr ég, þar sem þú ert hag-
fræðingur. Hvers á íslensk fjöl-
skylda með bága eignastöðu að 
gjalda að þurfa að sjá á eftir eign-
um vegna skógarelda í Rússlandi? 
Já, og fyrir utan það, hvað það er 
heimskulegt að eignirnar renna nú 
að stórum hluta til erlendra kröfu-
hafa bankanna.

Frá upptöku verðtrygging-
ar hefur eignarréttur verið virt-
ur að vettugi. Verðtryggingu var 
ætlað það hlutverk að leiðrétta 
fyrir verðbólgu. En verðbólga er 
samkvæmt skilgreiningu það sem 
gerist með verðlag almennt þegar 
gjaldmiðill missir verðgildi sitt, 

verðlag hækkar þá yfir línuna á 
einhverjum tíma. Með framkvæmd 
verðtryggingarinnar var hins 
vegar ekki aðeins leiðrétt fyrir 
verðbólgu heldur öllum verðbreyt-
ingum á einingum í körfu neyslu-
verðsvísitölunnar. Þetta þýðir að 
þegar breytingar verða á verði 
vöru í vísitölunni, vegna atviks, 
sem ekki er hægt að rekja til veik-
ingar gjaldmiðils rekst hún alla 
leið inn í alla verðtryggða lána-
samninga. Þetta leiðir augljóslega 
til þess að óumsamin eignatil-
færsla verður milli lánþega og lán-
veitanda. Frá 1983 til 1988 jafngilti 
þessi eignatilfærsla yfir 250 millj-
örðum frá skuldurum til lánveit-

enda bara vegna olíuverðshækk-
ana á heimsmarkaði og hækkunar 
fasteignaverðs í kjölfar innkomu 
bankanna á húsnæðislánamarkað. 
Þessar verðbreytingar voru óháð-
ar gengi krónunnar og því ótengd-
ar verðbólgu. Eignatilfærslurnar 
voru því hrein lögleysa. 

Núna blasir við enn ein holskefla 
tilfærslna frá skuldurum til lánar-
drottna. Hveitiverð á heimsmark-
aði hefur hækkað um 50% vegna 
skógareldanna. Það mun leiða til 
hækkaðs vöruverðs á Íslandi sem 
mun bitna á eignastöðu fjölskyldna 
með verðtryggða lánasamninga. 
Búast má við að eignatjón muni 
nema að minnsta kosti tvöföldu 

tjóni síðasta Suðurlandsskjálfta.
Þú segir væntanlega að þetta 

muni jafna sig þegar verðið geng-
ur niður aftur. En svoleiðis útúr-
snúningur dugar ekki. Í millitíð-
inni munu fjölskyldur þurfa að 
búa við hækkaðar afborganir og 
verri lífskjör. Að auki, ef eign fjöl-
skyldu þurrkast upp áður en verðið 
gengur niður þá er hún einfaldlega 
gjaldþrota. 

Þú tókst þér í munn orðið sann-
girni um daginn þegar þú tjáðir 
þig um dóm Hæstaréttar Íslands 
um gengistryggða lánasamninga. 
Mátti á þér skilja að ósanngjarnt 
sé að almenningur njóti vaxta-
kjara sem algengir eru í nágranna-

löndum okkar. Af orðum þínum að 
dæma þá vilt þú ekki að ósanngirni 
viðgangist á því sviði sem heyrir 
undir ráðuneyti þitt.

Þú veist það að margar fjölskyld-
ur munu missa restina af eignum 
sínum í kjölfar skógareldanna í 
Rússlandi. Hver eru þín sanngirn-
isrök fyrir því? Ég giska á að þjóð-
in vilji vita. Ég á ekki von á að þú 
skiljir samhengi atvikshækkana á 
vöruverði og eignastöðu íslenskra 
fjölskyldna frekar en þegar þú 
stóðst vaktina fyrir íslenska þjóð 
sem forstöðumaður viðskipta- og 
hagfræðiskorar Háskóla Íslands. 
En sagt er að dropinn holi stein-
inn. 

Opið bréf til Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra

Þjóðkirkjan

Baldur 
Kristjánsson 
sóknarprestur

Verðtrygging

Örn 
Karlsson
vélaverkfræðingur
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timamot@frettabladid.is

WHITNEY HOUSTON ER 47 ÁRA Í DAG

„Ég ákvað fyrir löngu að ganga 
aldrei í skugga neins. Ef mér 

mistekst eða ef ég næ árangri 
þá geri ég alla vega það sem ég 

trúi á.“

Whitney Elizabeth Houston er 
amerísk söngkona, leikkona og 

fyrrverandi tískufyrirsæta. Hous-
ton hóf söngferilinn í gospel-
kirkju í New Jersey ellefu ára 

gömul.

MERKISATBURÐIR
1851 Er þjóðfundinum í 

Reykjavík er slitið hrópa 
þingmenn undir forystu 
Jóns Sigurðssonar: „Vér 
mótmælum allir.“  

1873  Kveðja, fyrsta kvæði eftir 
Stephan G. Stephansson, 
birtist í Norðanfara fáum 
dögum eftir að Stephan 
fór alfarinn af Íslandi. 

1945 Bandaríkjamenn varpa 
kjarnorkusprengju á jap-
önsku borgina Nagasaki.  

2005 Benjamin Netanyahu, 
þá fjármálaráðherra Ís-
raels, segir af sér til að 
mótmæla áformum Ari-
els Sharon um að leggja 
niður landtökubyggðir 
gyðinga á Gasaströndinni. 

Richard Milhouse Nixon Bandaríkjaforseti þurfti 
að segja af sér á þessum degi árið 1974. Nixon 
bar sigur úr býtum í forsetakosningunum árið 
1968 og tók við embætti forseta Bandaríkjanna 
fyrir hönd repúblikana 20. janúar 1969. Hann 
hafði gegnt stöðu varaforseta Bandaríkjanna fyrir 
flokkinn á árunum 1953 til 1961, en hafði áður 
tapað naumlega fyrir John F. Kennedy í forseta-
kosningunum árið 1960. Nixon var í upphafi 
ferils vinsæll í embætti en þurfti að segja af sér 
árið 1974 vegna yfirvofandi þingsákæru í tengsl-
um við Watergate-hneykslið. Það mál snerist um 
tengsl Nixons við njósnir á kosningaskrifstofu 
Demókrataflokksins. Nixon varð þar með fyrsti 
forseti Bandaríkjanna sem hefur þurft að segja af 
sér. Heimild: www.wikipedia.org.

ÞETTA GERÐIST:  9. ÁGÚST 1974

Richard Nixon segir af sér

„Ég ætla að reyna að gleyma þessu 
afmæli,“ segir Eiríkur Smith mynd-
listarmaður og hlær. Hann verður 85 
ára í dag. „Það var alveg nóg að hafa 
eitthvert vesen á áttræðisafmælinu 
en ég ætla bara að taka daginn rólega. 
Kannski býð ég fjölskyldunni upp á 
kvöldmat einhvers staðar. Það er allt 
og sumt.“

Eiríkur ólst upp í Hafnarfirði og 
hefur búið þar alla tíð ef frá eru talin 
þau ár sem hann fór utan til náms. „Ég 
var fyrst í Handíðaskólanum og svo 
fór ég til náms í Kaupmannahöfn og 
seinna til Parísar. Við flökkuðum líka 
um Spán.“

Hann varð snemma góður teiknari. 
„Blessuð vertu, ég hef verið að teikna 
frá því að ég man eftir mér. Í barnaskól-
anum voru alltaf teiknitímar einu sinni 
í viku. Þegar ég var sjö ára segir teikni-

kennarinn: Jæja, nú eigið þið að setj-
ast niður og mála barnaskólann ykkar. 
Það voru náttúrlega allir með krítarliti 
þá,“ útskýrir Eiríkur sem byrjaði eins 
og aðrir á myndinni. „Ég hamaðist og 
hamaðist. Svo vissi ég ekki fyrr en allur 
skarinn var kominn að borðinu hjá mér 
en það voru þrjátíu krakkar í bekknum. 
Þá sáu krakkarnir eitthvað í mér. Þetta 
var fyrsta viðurkenningin mín. Það var 
alveg stórfurðulegt.“

Eiríkur segir að skólastofan hafi 
fljótt verið þakin myndum eftir hann. 
„Og krakkarnir öfunduðu mig aldrei af 
þessu af því ég var svo lélegur í reikn-
ingi. Þau vissu það,“ segir Eiríkur bros-
andi.

Eftir að Eiríkur kom heim frá námi 
flutti hann aftur í Hafnarfjörðinn. „Ég 
byggði gamla húsið mitt alveg sjálfur. 
Svo kom til mín arkitekt sem var að 

kaupa mynd handa konunni sinni og ég 
segi allt í einu við hann, eins og upp úr 
þurru: Heldurðu að þú gætir ekki bara 
teiknað fyrir mig eitt stykki hús? sem 
hann og gerði. Ég er búinn að búa í tut-
tugu ár í þessu húsi.“

En finnst þér mikið hafa breyst í 
listalífi landsins á þínum tíma? „Mér 
finnst það ekki eins ákveðið og það 
var. Þarna voru listamenn sem virki-
lega skrifuðu langar greinar í blöðin. 
Það var oft vel gert og bitist á um hlut-
ina. Þetta var oft merkileg krufning,“ 
segir Eiríkur sem finnst blöðin leggja 
minni áherslu á myndlist núna. „Svona 
er þetta allt í sambandi við myndlist, 
hún er birt í frímerkjastærð í dagblöð-
unum.“

Sýning með verkum Eiríks stendur 
yfir í Hafnarborg fram til 22. ágúst.

martaf@frettabladid.is

EIRÍKUR SMITH:  Á 85 ÁRA AFMÆLI Í DAG

Myndlist í frímerkjastærð
MYNDLISTARMAÐUR Eiríkur Smith varð fljótlega mikill listamaður sem bekkjarfélagarnir dáðust að. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gjörningahópurinn Orki-
dea, sem er skipaður níu 
ungmennum úr eldri hóp 
skapandi sumarstarfa hjá 
Akureyrarbæ, ákvað að láta 
gott af sér leiða um verslun-
armannahelgina og safna fé 
fyrir langveik börn. Með-
limir hópsins gáfu ókeyp-
is faðmlög og buðu upp á 
andlitsmálningu fyrir börn 
í miðbæ Akureyrar og gat 
fólk gefið frjáls framlög 
í söfnunarkassa á þeirra 
vegum. Alls söfnuðust 
40.092 krónur sem runnu 
óskiptar til Hetjanna, félags 

langveikra barna á Norður-
landi. 

„Okkur datt þetta í hug 
þegar við vorum að velta 
því fyrir okkur hvað við 
ætluðum að gera fyrir versl-
unarmannahelgina til þess 
að lífga upp á bæinn. Fólk 
tók mjög vel í þetta og flest-
ir voru til í að fá ókeypis 
knús auk þess sem krakkar 
á öllum aldri biðu í röðum 
eftir því að fá andlitsmáln-
ingu,“ segir í tilkynningu 
frá hópnum. Hægt er að 
fylgjast nánar með uppá-
tækjum hans á Facebook.

Faðmlög fyrir langveik börn 

KNÚSUÐU MANN OG ANNAN Hópurinn safnaði fé handa langveikum 
börnum með því að gefa knús.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Sigtryggsdóttir
Árskógum 6, Reykjavík,

sem lést á heimili sínu föstudaginn 30. júlí verður jarð-
sungin frá Dómkirkjunni mánudaginn 9. ágúst kl. 15.

                                                Lína Þórðardóttir Jonsson
Sigurður Jónsson                      Jófríður Halldórsdóttir
Áslaug Jónsdóttir                     Róbert Melax
Ágústa Jónsdóttir                      Helgi Baldvinsson
Steingrímur Jónsson                Ásta Davíðsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn,

Einar Einarsson
vélstjóri, Stuðlaseli 31, 109 Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ fimmtudaginn  
29. júlí. Útförin fer fram frá Seljakirkju mánudaginn 
9. ágúst kl. 15.

Margrét Sigurðardóttir

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir 
og amma okkar,

Sigurrós Margrét 
Sigurjónsdóttir,
Gullsmára 9, Kópavogi,

sem lést laugardaginn 31. júlí, verður jarðsungin frá 
Grafarvogskirkju þriðjudaginn 10. ágúst kl. 15.00.

Jónas Gunnar Guðmundsson
Sigurbjörn Rúnar Jónasson
Reynir Jónasson   Hrafnhildur Rós 
 Valdimarsdóttir
Daníel Björn Sigurbjörnsson
Matthías Sigurbjörnsson
Þórunn Sigurrós Sigurbjörnsdóttir
Bergdís Heiða Reynisdóttir Friðbjörn Víðir Reynisson

MOSAIK  

 Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Fallegir legsteinar 
   á einstöku verði

Frí áletru
n



B&L og Ingvar Helgason

Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík

525 8000 • www.bl.is • www.ih.is
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NÝR HYUNDAI SMÁBÍLL:

Í hreinskilni sagt, hversu stóran bíl þarftu í raun og veru? Heimsókn í sýningar-
salinn okkar gæti orðið til þess að þú svarir öðruvísi en hingað til. Hyundai  
er ekta ofursmábíll, sparneytinn og lipur en svo miklu stærri en þú heldur. 
Komdu og reynsluaktu Hyundai , hann á eftir að koma þér á óvart.

i30 er rúmgóður og vel búinn 
fjölskyldubíll. 

Verð frá 2.690.000 kr

ix35 er nýr sportjeppi sem er að 
slá öll sölumet í Evrópu.

Verð 4.990.000 kr

Verð frá: 2.540.000 kr.

Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

Allir
bílarnir eru

árgerð
2010 
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BAKÞANKAR 
Þórunnar 

Elísabetar 
Bogadóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hringdu 
eftir 

klukkutíma.

Hei, 
Dóra stóra! 

Hvernig 
gekk í gær?

Það gekk 
vel, Valdi. 
Ég fékk 
mitt!

Í alvöru? 
Var það þessi 
sæti með yfir-
varaskeggið?

Ó já! 
Ég er 
óþæg 
stelpa!

Naunaun-
au! Óþæga 

stelpa! 
Ég vil 

smáatriði!

Hann 
liggur hérna 
slefandi við 

hliðina á mér! 
Bíddu! Hann 
er að vakna

Hvers 
vegna flýja 
þeir alltaf 
þegar þeir 

vakna?

Þeir ættu bara 
að harka þetta 
af sér! Hann er 
að klifra út um 
gluggann, litli 
villimaðurinn!

Er bensín svona 
rosalega dýrt?

Já og það er 
ekki það eina.

Maður þarf að borga fyrir alls 
kyns þjónustu, viðgerðir, dekk 
og bifreiðagjöld.

Þegar ég 
var 18 var 

ég í tveimur 
vinnum til 

að hafa efni 
á bíl.

Þannig að 
frelsið kostar 
þrældóm?

Ég verð að viðurkenna að þetta 
er mjög skapandi bleia.

Ég vissi ekki 
að það væri 
mögulegt að 
gera bleiu úr 
viskustykki, 

hárteygjum og 
dömubindi.

Maður veit 
ekki hvað er 
hægt fyrr en 
adrenalínið 
tekur yfir.

Verð frá kr.:

162.500

Elica háfar

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Platinum, Isobella, Twin, Wave og Grace háfar á tilboði*

glæsileg hönnun
og fágað yfirbragð

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365.  Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit.  Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og 
textill.  Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og 
atvinnugreinum. 

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

...ég sá það á Vísiá Vísi

Það eina sem þarf er leitarorð. 
Vísir er með það.

Þegar ég fæddist var Vigdís Finnboga-
dóttir forseti Íslands. Ég ólst upp í 

skýlausri aðdáun á þessum forseta, eins 
og er líklega algengt með krakka og þjóð-
höfðingja. Aðdáunin hefur hins vegar 
ekki elst af mér með tímanum, og gerir 
líklega ekki héðan af. Ég veit líka vel að 
fjölmargir eru sömu skoðunar.

ÉG ER hins vegar of ung til þess að aðdá-
unin hafi stafað af embættisverkum Vig-
dísar. Það nægði mér að hún var forseti 
og hún var kona. Og enn er það alveg 
næg ástæða til þess að bera virðingu 

fyrir og dást að henni. Hún var jú for-
seti og hún er kona, og það er því miður 
enn mjög óalgengt og um leið stór-
merkilegt. Og sama hvað fólki getur 
þótt um persónuna og embættis-
manninn er ekkert hægt að deila um 
það. Það eru forréttindi fyrir stelpur 
og stráka að geta alist upp með þess 
konar fyrirmynd. 

ÞAÐ er líka merkilegt fyrir 
íslensk börn nútímans að alast 

upp með konu sem forsætis-
ráðherra og fyrirmynd, þó 

eðli málsins samkvæmt 
séu skoðanir mun skipt-

ari á störfum hennar í 
embætti. Það á ekkert 

að trufla huga barna 

með slíku, því merkilegt er það, sama 
hvaða pólitík hún stundar. 

AF ÞVÍ að ég var of ung til að hafa munað 
sérstaklega eftir forsetatíð Vigdísar og 
hvað þá tímanum þar á undan var það sér-
staklega skemmtilegt að eignast ævisöguna 
hennar. Ég hef reyndar ekki enn tímt að 
klára hana. Það er gaman að lesa ævisögur 
merkra kvenna – og karla – þessar í fyrri 
flokknum eru bara ekki alveg eins algeng-
ar enn þá. 

LESTURINN er ekki síst ánægjulegur 
vegna þess hversu breytingar síðustu þrjá-
tíu ára eða svo sjást vel í gegnum hann. 
Þótt enn sé langt í land hvað varðar jafn-
rétti getum við allavega þakkað fyrir að 
konur í opinberum störfum eru ekki lengur 
spurðar að því hvort þær séu hreinar meyj-
ar og hvort það hái þeim ekki í starfi ef 
þær eru ógiftar, eins og þá var gert. 

AÐDÁUNIN sem ég deili blessunarlega 
með meðleigjandanum sést best í því að 
tvær myndir af forsetanum fyrrverandi 
prýða nú heimilið. Önnur er af Vigdísi sem 
virðulegum forseta, sú hangir inni í stofu 
og minnir á að konum sé allt mögulegt. Hin 
er í eldhúsinu og sýnir frambjóðandann 
Vigdísi leika sér í parís – henni er ætlað að 
minna heimiliskonurnar á að of dannaðar 
konur komast aldrei í sögubækurnar. 

Með Vigdísi á veggnum 
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Ískaldur þeytingur með kurli

Súkkulaði

Höfum opnað í Grafarholti

HAPPY HOUR
Alla virka daga 
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Finndu þitt bragð
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Fæst aðeins í KFC Grafarholti

399Kynningarverd

FAXAFENI  FOSSVOGI  GRAFARHOLTI  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  MOSFELLSBÆ  REYKJANESBÆ  SELFOSSI

svooogott í 30 ár™

www.kfc.is
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Ashley Cole, John Terry 
og nú Peter Crouch. Ensk-
ir landsliðsmenn virðast 
eiga erfitt með halda sig við 
eina konu samkvæmt frétt í 
blaðinu News of the World. 
Þar er Crouch sakaður um 
að hafa eytt tveimur nóttum 
með spænskri vændiskonu.

Götublaðið News of the World birti 
um helgina viðtal við spænsku 
vændiskonuna Monicu Mint sem 
segir fótboltamanninn Peter 
Crouch hafa keypt þjónustu sína. 
Crouch borgaði 1.000 evrur fyrir 
tvo lostafulla fundi með Mint yfir 
helgi í Madrid.

Peter Crouch er trúlofaður fyr-
irsætunni Abbey Clancy. Þessi 
tveggja metra sóknarmaður spil-
ar með Tottenham, en hefur verið 
orðaður við ýmis önnur lið í sumar, 
meðal annars Liverpool. Vændis-
konan Monica Mint segir Crouch 
hafa verið afar kurteisan meðan 
á viðskiptum þeirra stóð. „Hann 
var auðmjúkur og blíður,“ segir 
hún. „Spænsku leikmennirnir eru 

hrokafullar dívur sem koma fram 
við mig eins og hóru. Mér finnst 
Peter ekki vera myndarlegur, en 
hann er góður maður.“

Mint lýsir hvernig Crouch 
reyndi að hylja slóð sína 
þegar þau pöntuðu sér hótel-
herbergi. „Hann vildi að ég 
myndi borga fyrir herberg-
ið með kreditkortinu mínu, 
en það virkaði ekki þannig 
að við urðum að nota 
hans,“ segir hún. 
„Hann krafð-
ist þess að her-
bergið yrði 
bókað í mínu 
nafni. Ég lét 
afgreiðslukon-
una fá vega-
bréfið mitt.“

Crouch 
hefur ekki 
enn þá tjáð 
sig um málið. 
Búast má við að 
fjölmiðlar geri 
mikið úr málinu, 
eins og hefur verið 
þegar aðrir leik-
menn enska lands-
liðsins misstíga 

sig. Crouch hefur nú bæst í sís-
tækkandi hóp fótboltamanna sem 
komast í fréttirnar fyrir að halda 

framhjá unnustum sínum. 
Skemmst er að minn-
ast þess að Ashley Cole, 
varnarmaður Chelsea, 

sendi glamúrmódeli nekt-
armyndir af sér á meðan 
hann var með söngkonunni 
glæsilegu Cheryl Cole. Þá 

vakti mikla athygli 
þegar upp komst 

um John Terry, 
fyrirliða Chel-
sea, en hann hélt 
framhjá konunni 
sinni með kær-
ustu þáverandi 
liðsfélaga síns, 
Wayne Bridge. 
 atlifannar@

frettabladid.is

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI
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FRÁBÆR MYND Í ANDA MATRIX OG JAMES BOND
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ÞRIÐJA

BESTA MYND 
ALLRA TÍMA 
-SKV. IMDB.COM

I T ’ S  T H E  C O O L E S T  J O B  E V E R .

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

FRÁ ÞEIM SEM FÆRÐU OKKUR 
PIRATES OF THE CARIBBEAN OG 

NATIONAL TRESURE
MYNDIRNAR. KEMUR EIN BESTA 

ÆVINTÝRAMYND ÁRSINS

SORCERER´S APPRENTICE kl. 1- 3:20 -5:40 -8 -10:20
THE SORCERER´S APPRENTICE kl. 8 - 10:20
INCEPTION kl. 4 - 7 - 8 - 10 - 11
INCEPTION kl. 2 - 5
SHREK  3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK ísl. Tali  kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK FOREVER AFTER M/ ensku Tali kl. 10:50
LEIKFANGASAGA 3 ísl. Tali kl. 1:30 - 1:50  - 3:40 -5:50
SEX AND THE CITY 2 kl. 8

SORCERER´S APPRENTICE 3:20 - 5:40 -8 -10:30 
INCEPTION kl. 8 -  10:20 - 11
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D M/ ísl. Tali  kl. 3:40
SHREK FOREVER AFTER 3D M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3 3D M/ ísl. Tali kl. 3:20
TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 5:40
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 8

THE SORCERER’S APPRENTICE kl. 8 - 10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D ísl tal  kl. 6
LEIKFANGASAGA 3 ísl tal kl. 6
INCEPTION kl. 8 - 11

THE SORCERER´S APPRENTICE kl. 8 - 10:20
PREDATORS kl. 8 - 10:20
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LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  5.30 (650 kr.)
THE KARATE KID kl.  5.30 - 8 - 10.30
PREDATORS kl.  10 
KNIGHT AND DAY kl.  8

SÍMI 530 1919

L
L
L
16
12

LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  6 (650 kr.)
THE KARATE KID kl.  6.30 - 8 - 9 .30
BABIES kl.  6 - 8
PREDATORS kl.  10
KILLERS   kl.  5.45 - 8 - 10.15

.com/smarabio

650650650
Jackie Chan kennir ungum lærling sitthvað um 
Kung Fu í vinsælustu fjölskyldumynd ársins!

Missið ekki af myndinni sem sló í gegn í 
Bandaríkjunum og fór beint á toppinn.

NÝTT Í BÍÓ!

Stórskemmtilega teiknimynd 
fyrir alla fjölskylduna 
með íslensku tali.  

Myndin er byggð 
á hinu sígilda ævintýri 
um ljóta andarungann.  

LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  4 - 6 (650 kr.) 
KARATE KID kl.  5.10 - 8 - 10.50
KARATE KID LÚXUS kl.  5.10 - 8 - 10.50
PREDATORS kl.  8 - 10.20
SHREK 4 3D 3D ÍSL TAL kl.  3.30 - 5.45
SHREK 4 2D ÍSL TAL kl.  3.30
KNIGHT AND DAY kl.  8 - 10.30
GROWN UPS kl.  5.40 - 8 - 10.20

- bara lúxus
Sími: 553 2075

22 BULLETS 5.45, 8 og 10.15 16
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG 4 - ISLENSKT TAL  L
THE KARATE KID 5 og 8  L
SHREK 4 SÆLL ALLA DAGA 3D 6 - ÍSLENSKT TAL  L
KNIGHT AND DAY 8 og 10.15 12

ATH! 650 kr.

Nýjasta mynd Will Ferrell, gam-
anmyndin The Other Guys, var 
frumysýnd um helgina og fór 
beint á topp lista yfir aðsóknar-
mestu myndirnar vestanhafs. 

Samkvæmt vefsíðunni Deadline.
com er talað um í Holly-
wood að ef myndin 
hefði floppað væri 
Ferrell í slæmum 
málum. Honum 
hefur ekki geng-
ið sérstaklega vel 
upp á síðkastið 
og myndin Land 
of the Lost fór illa 
með hann. 

The Other Guys 
fjallar um tvær mis-
heppnaðar löggur leikn-
ar af Ferrell og hörkutól-
inu Mark Wahlberg. 
Hún fær góða 
dóma og 
sumir 
gagnrýn-
endur 
tala um 
að mynd-
in sé sú 
besta 
sem 

Ferrell hefur leikið í síðan 
hann sló í gegn í hinni 

frábæru Anchorman.
Við þurfum því 

miður að bíða eftir 
myndinni hér á 
Íslandi, en hún verð-
ur frumsýnd 17. sept-
ember.

Besta mynd Ferrell 
síðan Anchorman

er meðaleinkunn 
The Other Guys á 
kvikmyndasíðunni 

Rotten Tomatoes.com.

79

SLAPP FYRIR HORN Will Ferrell 
væri í slæmum málum ef 

The Other Guys hefði 
gengið illa.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu er væntanleg 
klámmynd með Montana Fisbur-
ne, dóttur leikarans Laurence 
Fishburne, í aðalhlutverki. Ekki 
nóg með það, þá greindi frétta-
vefur E!-sjónvarpsstöðvarinn-
ar frá því um helgina að hún hafi 
verið dæmd í tveggja ára skil-
orðsbundið fangelsi í mars fyrir 
að stunda vændi.

Karlinn ku ekki vera sáttur við 
starfsferil dótturinnar, en hún 
slapp við fangelsisvist og neydd-
ist til að sinna samfélagsþjón-
ustu í staðinn. Þá var henni gert 
að fara í blóðprufu og sitja nám-
skeið um kynsjúkdóma.

Handtekin 
fyrir vændi

SELDI SIG Dóttir Laurence Fishburne er 
með skilorðsbundinn dóm á bakinu fyrir 
vændi.

Peter Crouch sakaður um 
að kaupa blíðu á Spáni

ÓTRÚR Peter Crouch er ekki í góðum málum miðað við frétt götublaðsins News of the World. NORDICPHOTOS/GETTY

DÓLGUR John 
Terry og Ashley 

Cole héldu einnig fram-
hjá konunum sínum.



HAMSKIPTI VESTURPORTS

Sýning ársins og leikmynd ársins, Gríman 2008

                       Time Out Hong Kong, The Guardian UK

“Best International Production of the year” Sidney Times

“It’s also, thanks to this team, very possibly, the
finest, highest expression of theatre to which I’ve
yet borne witness” Australian Stage

“An 85 minute masterpiece” The Daily Mail

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

AÐEINS 10 SÝNINGAR Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU
FYRSTA SÝNING 27. ÁGÚST!
Hamskiptin í uppsetningu Vesturports hefur farið sigurför um heiminn, 
nú síðast í Kólumbíu og verður sýnd í Þjóðleikhúsinu í takmarkaðan tíma 
áður en hún verður tekin til sýninga í BAM leikhúsinu í New York.

LEIKSTJÓRN: GÍSLI ÖRN GARÐARSSON OG DAVID FARR
LEIKMYND: BÖRKUR JÓNSSON 
LJÓS: BJÖRN HELGASON

LEIKARAR: ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR, GÍSLI ÖRN GARÐARSSON, 
INGVAR E. SIGURÐSSON, NÍNA DÖGG FILIPPUSDÓTTIR, 
ÓLAFUR EGILL EGILSSON

EFTIR FRANZ KAFKA

TÓNLIST: NICK CAVE OG WARREN ELLIS

MIÐASALA HEFST 16. ÁGÚST
Viðskiptavinir Nova fá 1000 kr. afslátt á fyrstu 5 sýningarnar

leikhusid.is, midi.is, sími miðasölu 551 1200



24  9. ágúst 2010  MÁNUDAGUR

sport@frettabladid.is

Hásteinsvöllur, áhorf.: 501

ÍBV Haukar

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  17–10 (14–7)
Varin skot Albert 5 – Daði 11
Horn 8–1
Aukaspyrnur fengnar 11–9
Rangstöður 2–3

HAUKAR 4–4–2  
Daði Lárusson 6
Jamie McCunnie 5
Daníel Einarsson 6
Guðm. Viðar Mete 6
Kristján Ó. Björnsson 4
Guðjón P. Lýðsson 6
Hilmar Rafn Emilsson 7
Hilmar Geir Eiðsson 6
Ásgeir Þór Ingólfsson 5
Magnús Björgvinsson 4
(65. Garðar Geirss. 5)
Alexandre Canedo 5
(81. Gunnar Ásgeirss. -)

*Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Albert Sævarsson 6
James Hurst 6
Eiður Aron Sigurbj. 6
Rasmus Christiansen 6
Matt Garner 6
Tony Mawejje 6
Þórarinn Ingi Vald. 7
Ásgeir Aron Ásgeirss. 5
(64. *D. Warlem 8)
Andri Ólafsson 6
(81. Yngvi Borgþórss. -)
Tryggvi Guðmundss. 7
Denis Sytnik 4
(60. Gauti Þorvarðar. 6)

0-1 Hilmar Rafn Emilsson (11), 1-1 
Denis Sytnik (39.), 2-1 Danien Justin 
Warlem (71.), 3-1 Warlem (76.), 3-2 
Daníel Einarsson (84.)

3-2
Erlendur Eiríksson (5)

GOLF Birgir Leifur Hafþórsson 
GKG og Valdís Þóra Jónsdóttir GL 
urðu í gær Íslandsmeistarar í holu-
keppni. Þau eru bæði frá Akranesi 
en þar fór mótið einmitt fram, leik-
ið var á Garðavelli.

Valdís vann Ragnhildi Sigurðar-
dóttur í undanúrslitum og mætti 
svo Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur 
úr GR í úrslitum þar sem hún bar 
sigur úr býtum. Valdís náði forystu 
strax í byrjun úrslitaeinvígisins og 
lét hana ekki af hendi.

Birgir Leifur vann Guðjón Hilm-
arsson í undanúrslitum og lagði 
svo Þórð Rafn Gissurarson úr GR 
í spennandi úrslitaleik þar sem 
úrslitin réðust í bráðabana. „Þessi 
úrslitaleikur var mjög áhorfenda-
vænn og vel spilaður,“ sagði Birgir 
Leifur eftir sigurinn.

„Það var mikið flakk á okkur. 
Ég byrjaði vel og komst í forystu, 
svo náði hann að snúa því við og 

komst yfir. Svo komst ég yfir aftur 
og hefði getað klárað þetta á átj-
ándu holunni en klúðraði því. Ég 
endaði þetta rosalega vel í bráða-
bananum. Þessu lauk ekkert á ein-
hverju klúðri heldur á frábærum 
höggum.“

Það hefur allt gengið í haginn 
hjá Birgi að undanförnu og hann 
varla stigið feilspor. Hann vann 
einvígið á Nesinu um verslunar-
mannahelgina og helgina þar á 
undan varð hann Íslandsmeistari 
í höggleik. „Það er alltaf ljúft að 
vinna. Manni leiðist það aldrei. 
Þetta eru búnir að vera góðir mán-
uðir,“ sagði Birgir en sigurganga 
hans getur haldið áfram.

„Nú er það sveitakeppnin um 
næstu helgi. Við í GKG ætlum 
okkur stóra hluti þar. Við erum 
Íslandsmeistarar og ætlum að 
verja bikarinn, það þarf allt að 
ganga upp svo það takist.“ - egm

Birgir Leifur Hafþórsson vann sitt þriðja mót á þremur vikum er Íslandsmeistaramótið í holukeppni fór fram:

Birgir Leifur og Valdís Þóra meistarar

MEISTARARNIR Birgir Leifur og Valdís Þóra með sigurlaunin sín á Garðavelli í gær.
MYND/GSÍ/STEFÁN

ÍBV hélt áfram á beinu brautinni í gær er liðið vann 3-2 
sigur á botnliði Hauka í hörkuleik í Vestmannaeyjum. 
Hafnfirðingar komu sprækir til leiks og voru töluvert betri 
aðilinn í fyrri hálfleiknum. Þeir komust yfir með marki 
Hilmars Rafns Emilssonar í upphafi leiksins og fengu þó 
nokkur tækifæri til að auka forystuna í kjölfarið. Það nýttu 
heimamenn sér og Denis Sytnik jafnaði metin áður en 
flautað var til hálfleiks.

Varamaðurinn Danien Justin Warlem breytti svo leikn-
um er hann kom inn á sem varamaður í síðari hálfleik 
en það tók hann aðeins tólf mínútur að skora tvívegis 
og koma ÍBV í 3-1. Haukar náði svo að klóra í bakkann 
skömmu fyrir leikslok en það dugði ekki til.

„Við völdum í dag erfiðu leiðina,“ sagði Eyjamaðurinn 
Þórarinn Ingi Valdimarsson eftir leik. „Við áttum erfitt með 
að halda boltanum niðri, vorum alltaf í kýlingunum fram 
á völlinn og gerðum okkur mjög erfitt fyrir,“ bætti hann 

við en allt annað var að sjá til Eyjamanna í síðari 
hálfleik.

 „Við njótum þess að vera í þessari toppbar-
áttu og spila góðan fótbolta. Við einbeitum okkur 
aðeins að því og ef við höldum því áfram ættum 
við að vera í góðum málum,“ sagði Þórarinn.

Andri Marteinsson, þjálfari Hauka, var vitanlega ekki 
sáttur við að ná ekki stigi í Eyjum. „Ég er alls ekki sáttur 
við seinni hálfleikinn og við leyfðum Eyjamönnum 
að spila sinn leik. Við brugðumst of seint við því 
sem þeir voru að gera. Við vorum bara hræddir við 
að taka af skarið og setja smá pressu á þá. Ég er samt 
ánægður með fyrri hálfleikinn.“

Andri segir að vandræði Haukamanna séu ekki ný af 
nálinni. „Við höfum verið að fá mörg og góð færi en ekki 
nýtt þau nægilega vel. Það vantaði oft herslumuninn á 
að sending og hlaup næðu saman.“

PEPSI-DEILD KARLA: ÍBV VANN SIGUR Á HAUKUM Í FIMM MARKA LEIK Í VESTMANNAEYJUM

Njótum þess að spila góðan fótbolta
> Fjórtándi Íslandsmeistaratitill Arnars

Arnar Sigurðsson og Sandra Dís Kristjánsdóttir 
urðu um helgina Íslandsmeistarar í tennis. 
Arnar vann Raj Bonifacius í úrslitaleiknum 
í einliðaleik karla, 6-1 og 6-0 en meiri 
spenna var í kvennaflokki þar sem Sandra 
Dís hafði betur gegn Rebekku Péturs-
dóttur, 7-6 og 6-2. Þetta var fjórtándi 
Íslandsmeistaratitill Arnars í einliða-
leik. Bæði urðu þau einnig meistarar í 
tvíliðaleik með andstæðingum sínum í 
úrslitaviðureignunum í einliðaleiknum.
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af öllum veiðivörum alla þessa viku.
Allt í veiðina í veiðideild okkar í Glæsibæ.

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND WWW.UTILIF.IS

FÓTBOLTI „Þetta var bara fyrsti 
titillinn á tímabilinu, það eiga 
fleiri eftir að koma,“ sagði serb-
neski varnarmaðurinn Nemanja 
Vidic eftir að Manchester Unit-
ed tryggði sér Samfélagsskjöld-
inn með 3-1 sigri gegn Chelsea á 
Wembley.

Antonio Valencia og Javier 
Harnandez gáfu United tveggja 
marka forystu en mark þess síð-
arnefnda var sérlega skrautlegt, 
hann þrumaði boltanum í andlit-
ið á sér og inn. Salomon Kalou 
minnkaði muninn fyrir Chelsea 
áður en Dimitar Berbatov inn-
siglaði sigur þeirra rauðu á lag-
legan hátt.

„Við erum með flottan hóp og 
sýndum kraft og hungur í þess-
um leik. Við lékum mjög vel, sér-
staklega í ljósi þess að þarna voru 
að spila leikmenn sem hafa ekki 
spilað mikið á undirbúningstíma-
bilinu,“ sagði Vidic.

Paul Scholes var magnaður á 
miðjunni hjá Manchester Unit-
ed og átti hnitmiðaða sendingu 
sem leiddi til þess að liðið tók for-
ystuna. „Þetta var góður leikur og 
við erum ánægðir með sigurinn,“ 
sagði Scholes.

„Þessi leikur er æfingaleikur 
á undirbúningstímabilinu en það 
var bikar í boði og það gerir sig-
urinn skemmtilegri. Það er alltaf 
gaman að vinna Chelsea. Þeir eru 
með frábært lið sem við töpuðum 
þrisvar fyrir á síðasta tímabili.“

Berbatov lék seinni hálfleikinn 
og náði hann frábærlega saman 
með Hernandez. „Þetta er góður 
dagur fyrir mig. Það var gaman að 
spila þennan leik og gefur manni 
aukið sjálfstraust að ná að skora 
gegn liði eins og Chelsea,“ sagði 
Búlgarinn.

Manchester United leit mjög 
vel út í þessum leik. Chelsea fékk 
sín færi en Edwin van der Sar í 
marki mótherjanna var í stuði og 
hélt hreinu.

Þetta var fyrsta tap Chelsea 
gegn Manchester United síðan 
Carlo Ancelotti tók við liðinu en 
það hampaði bæði deildar- og bik-
armeistaratitlinum síðasta tíma-
bil. Þessi árlegi leikur um Sam-
félagsskjöldinn markar upphaf 
tímabilsins á Englandi en um 
næstu helgi hefst keppni í úrvals-
deildinni. Chelsea á leik gegn 
WBA næsta laugardag en United 
leikur gegn Newcastle eftir viku.
 - egm

Manchester United vann Chelsea í gær:

United tók Skjöldinn

CHICARITO Javier Hernandez, kallaður 
Chicarito, skoraði skrautlegt mark fyrir 
United í gær í sínum fyrsta alvöru leik 
með félaginu. NORDIC PHOTOS/AFP
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Vodafone-völlur, áhorf.: 867

Valur Grindavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–15 (4–5)
Varin skot Kjartan 4 – Óskar 1
Horn 9–6
Aukaspyrnur fengnar 9–5
Rangstöður 1–5

GRINDAV. 4–4–2 
Óskar Pétursson 6
Loic Mbang Ondo 6
Auðun Helgason 6
Ólafur Örn Bjarnas. 7
Jósef Kr. Jósefsson 5
Jóhann Helgason 5
Orri Freyr Hjaltalín 6
Hafþór Ægir Vilhj. 5
(77. Alexander Magn. -)
Ray Anthony Jónsson 4
(68. Grétar Hjartars. 6)
*Scott Ramsay 7
Gilles Mbang Ondo 5

*Maður leiksins

VALUR 4–5–1  
Kjartan Sturluson 5
Stefán Eggertsson 5
Atli Sveinn Þórarinss. 5
Martin Pedersen 6
Greg Ros 6
Rúnar Már Sigurjónss. 4
(75. Ian Jeffs -)
Sigurbjörn Hreiðarss. 6
Baldur Aðalsteinsson 3
(82. Þórir Guðjónss. -)
Jón Vilhelm Ákason 6
Arnar Sv. Geirsson 6
Diarmuid O’Carrol  4
(64. Guðm. Steinn 5)

0-0
Þóroddur Hjaltalín (7)

Stjörnuvöllur, áhorf.: 1.048

Stjarnan Selfoss

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  13–6 (6–2)
Varin skot Bjarni 0 – Jóhann Ólafur 3
Horn 2–1
Aukaspyrnur fengnar 12–12
Rangstöður 2–7

SELFOSS 4–5–1  
Jóhann Ólafur Sig. 5
Martin Dohlsten 5
Agnar Bragi Magn. 5
Stefán Ragnar Guðl. -
(13. Kjartan Sigurðss.6)
Andri Freyr Björnss. 5
Guðm. Þórarinsson 4
(77. Viðar Kjartanss. -)
Arilíus Marteinsson 5
Jean S. Yao Yao 6
Gunnar Rafn Borgþ. 5
(77. Einar Ottó Ant. -)
Jón Daði Böðvarsson 6
Viktor Unnar Illugas. 4

*Maður leiksins

STJARNAN 4–5–1
Bjarni Þ. Halldórss. 5
Bjarki Eysteinsson 6
Tryggvi Bjarnason 5
Daníel Laxdal 5
Jóhann Laxdal 5
Björn Pálsson 6
Atli Jóhannsson 6
(45. Dennis Danry 5)
Arnar Már Björgvinss. 5
(83. Ólafur K. Finsen -)
Halldór Orri Björnss. 7
Þorvaldur Árnason 6
*Ellert Hreinsson 7

0-1 Jón Daði Böðvarsson (2.)
1-1 Ellert Hreinsson (9.)
2-1 Atli Jóhannsson (15.)
3-1 Halldór Orri Björnsson (77.)
3-2 Kjartan Sigurðsson (80.)

3-2
Einar Örn Daníelsson (5)

Keflavíkurvöllur, áhorf.: Óuppg.

Keflavík KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–9 (2–3)
Varin skot Lasse 2 – Lars 2
Horn 8–2
Aukaspyrnur fengnar 10–8
Rangstöður 4–7

KR 4–5–1  
Lars Ivar Moldsked 7
Dofri Snorrason 6
(83. Björgólfur Takef. -)
Grétar Sigurðarson 6
Mark Rutgers 6
Jordao Diogo 5
Bjarni Guðjónsson 6
Viktor Bjarki Arnarss. 6
(80. Skúli Jón Friðg. -)
Baldur Sigurðsson 6
*Óskar Örn Haukss. 7
Guðm. Reynir Gunn. 6
(62. Gunnar Örn J. 5)
Kjartan Henry Finnb. 7

*Maður leiksins

KEFLAVÍK 4–5–1  
Lasse Jörgensen 7
Guðjón Á. Antoníuss. 6
Bjarni Hólm Aðalst. 5
(83. Haukur Ingi G. -)
Haraldur Freyr Guðm. 6
Alen Sutej 6
Jóhann B. Guðm. 6
Einar Orri Einarsson 5
(69. Hörður Sveinss. 5)
Hólmar Örn Rúnarss. 5
Magnús Þórir Matt. 5
Magnús Sverrir Þ. 5
(50. Paul McShane 6)
Guðm. Steinarsson 6

0-1 Kjartan Henry Finnbogason (42.)

0-1
Örvar Gíslason (6)

Laugardalsv., áhorf.: 664

Fram Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–11 (6–4)
Varin skot Hannes 2 – Fjalar 5
Horn 4–7
Aukaspyrnur fengnar 13–8
Rangstöður 3–2

FYLKIR 4–5–1  
Fjalar Þorgeirsson 6
Tómas Þorsteinsson 6
*Valur F. Gíslason 7
Kristján Valdimarss. 6
Andri Þór Jónsson 5
(46. Kjartan Breiðdal 7)
Pape M. Faye 7
(73. Ólafur Stígsson -)
Andrés Jóhannesson 6
Ásgeir B. Ásgeirsson 7
Ingimundur Níels 6
Ásgeir Örn Arnþórss. 5
Albert Ingason 5

*Maður leiksins

FRAM 4–5–1  
Hannes Þór Halld. 4
Hörður Magnússon 5
Jón Orri Ólafsson 6
Jón Guðni Fjóluson 6
Daði Guðmundsson 6
Joe Tillen 7
Jón Gunnar Eysteinss. 5
(91. Hlynur Atli M. -)
Halldór H. Jónsson 6
Almarr Ormarsson 7
Ívar Björnsson 7
(69. Guðm. Magn. 5)
Tómas Leifsson 6

0-1 Pape Mamadou Faye (2.)
1-1 Jón Guðni Fjóluson, víti (80.)
1-2 Ingimundur Níels Óskarsson (88.)

1-2
Magnús Þórisson (8)

Kaplakrikav. áhorf.: 3.027

FH Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  16–9 (7–5)
Varin skot Gunnleifur 4 – Ingvar 5
Horn 9–4
Aukaspyrnur fengnar 11–10
Rangstöður 3–3

BREIÐAB. 4–3–3
Ingvar Þór Kale 7
Arnór Sveinn Aðalst. 5
(65. Árni K. Gunn. 6)
*Elfar Fr. Helgason 8
Kári Ársælsson 6
Kristinn Jónsson 6
Jökull Elísabetarson 8
Finnur O. Margeirss. 7
Guðm. Kristjánsson 5
Haukur Baldvinsson 6
Kristinn Steindórsson 7
(74. Guðm. Péturss. -)
Alfreð Finnbogason 6

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnl. Gunnleifss. 7
Pétur Viðarsson 5
Freyr Bjarnason 6
Tommy Nielsen 4
(80. Ásgeir Gunnar -)
Hjörtur Logi Valg. 7
Björn D. Sverrisson 5
Gunnar Már Guðm. 6
(63. Gunnar Kristj. -)
Matthías Vilhjálmss. 7
Ólafur Páll Snorrason 5
Atli Guðnason 4
(80. Torger Motland -)
Atli Viðar Björnsson 5

0-1 Jökull Elísabetarson (17.)
1-1 Torger Motland (87.)

1-1
Jóhannes Valgeirsson (7)

PEPSI-DEILD KARLA, STAÐAN:
ÍBV 15 10 2 3 26-15 32
Breiðablik 15 9 3 3 32-17 30
FH 15 7 5 3 28-21 26
Keflavík 15 6 5 4 15-16 23
KR 14 6 4 4 24-19 22
Stjarnan 15 5 5 5 27-26 20
Fram 15 5 5 5 22-23 20
Valur 15 4 7 4 21-26 19
Fylkir 14 5 3 6 27-27 18
Grindavík 15 3 4 8 16-23 13
Selfoss 15 3 2 10 20-34 11
Haukar 15 0 7 8 20-34 7

Knattspyrnudeild HK
 
Óskar eftir því að ráða þjálfara fyrir yngri fl okka félagsins.
Yngri fl okkar félagsins eru frá 8. fl . til 3. fl . og er barna og ung-
lingastarfi ð með ca. 500 iðkendur. Óskað er eftir þjálfurum með 
góða menntun og reynslu. 
Upplýsingar gefur Ragnar Gíslason, yfi rþjálfari yngri fl okka HK í 
síma 822 3737 og /eða á netfanginu ragnarg@hk.is 

FÓTBOLTI KR-ingar lönduðu gríð-
arlega mikilvægum sigri er liðið 
lagði Keflavík með einu marki 
geng engu á Sparisjóðsvellinum í 
gær. Kjartan Henry Finnbogason 
skoraði eina mark leiksins með 
laglegum skalla eftir góða send-
ingu frá Óskari Erni. KR-ingar 
halda sigurgöngu sinni áfram 
undir stjórn Rúnars Kristinsson-
ar á meðan að Keflvíkingar virð-
ast vera að missa af lestinni í topp-

baráttunni og leita enn að fyrsta 
sigrinum á nýja glæsilega vellin-
um í Keflavík.

„Þetta er auðvitað aldrei 
búið fyrr en það er búið að 
flauta af en það er alltaf 
hægt að horfa raunsætt á 
hlutina og virkilega fúlt 
að falla á prófinu hér á 
heimavelli þegar við 
vorum búnir að koma 
okkur í toppbarátt-
una,” sagði Willum 
Þór Þórsson, þjálfari 
Keflavíkinga, eftir 
leikinn í gær en hann segir 
óþolandi að lið geti komið til 
Keflavíkur og spilað án þess 
nánast að svitna.

„Við ætluðum okkur svo 
sannarlega að jafna þenn-
an leik og gera okkur gilda 
í þessari toppbaráttu. Það er 
alveg óþolandi að lið geti kom-
ist upp með það að mæta hér til 
Keflavíkur og spila fyrri hálf-
leik nánast án þess að svitna. Það 
var miklu meiri barátta í okkur í 

seinni hálfleik og við vorum með 
kröftugar sóknir, sköpuðum mikið 
en líkt og oft áður þá vildi boltinn 
ekki inn. Þetta hefur verið svolítið 
sagan okkar í sumar,” bætti Will-
um við.

Bjarni Guðjónsson, fyrirliði 
KR, var að vonum ánægð-

ur með sigur sinna 
og segir liðið eiga 

enn nóg inni. „Ég 
er gríðarlega 

ánægður með 
þennan sigur 
og mikilvægt 

fyrir okkur að klára 
þennan leik. Það er komin 

ákveðin sigurvenja í okkar 
lið núna eftir að hafa sigrað 

nokkra leiki í röð og það gefur 
liðinu mikið sjálfstraust. Við 

vorum ekki með hausinn í 
lagi þegar að mótið byrj-
aði en það er komið í lag 
núna og við eigum enn nóg 
inni og getum enn meira,“ 
sagði Bjarni fullur sjálfs-
trausts að lokum. - rog

KR vann mikilvægan sigur á Keflavík suður með sjó í gærkvöldi:

Kjartan Henry hetja KR-inga

FÓTBOLTI Fylkir vann í gær góðan 
2-1 útisigur á Fram í gærkvöldi en 
sigurmarkið var skorað á lokamín-
útum leiksins.

Það hefur líklegast verið Fylkis-
mönnum sérstaklega sætt að vinna 
sigurinn á þennan hátt því þeir 
bláu höfðu náð í jafntefli á svipað-
an hátt fyrr í sumar á Fylkisvelli.

Pape Mamadou Faye kom Fylki 
yfir snemma leiks í gær en Jón 
Guðni Fjóluson jafnaði metin úr 
vítaspyrnu. Ingimundur Níels Ósk-
arsson tryggði gestunum svo sig-
urinn með marki á 88. mínútu.

„Við tókum þrjú stig í kvöld og 
er það gleðiefni fyrir okkur,“ sagði 
Ólafur Þórðarson, þjálfari Fylkis. 
„Strákarnir eiga mikið hrós skilið 
fyrir karakterinn sem þeir sýndu í 
lok leiksins. Við höfum reyndar oft 
spilað betri fótbolta en það komu 
samt ágætis kaflar hjá okkur inn 
á milli. Við eigum smávegis í land 
með að ná okkar besta fram en 
þetta er skref upp á við. Nú höfum 
við viku til að undirbúa okkur fyrir 
næsta leik. Hópurinn okkar er að 
þéttast því við erum að fá nú leik-
menn aftur inn eftir meiðsli.“  - ae

Sigurmark Fylkis á lokamínútunum gegn Fram:

Fylkissigur í Dalnum

FÓTBOLTI Yfir þrjú þúsund áhorf-
endur voru mættir í Kaplakrikann 
í gær til að fylgjast með stórleik 
FH og Breiðabliks í Pepsi-deild-
inni. Þeir fengu jafnan og spenn-
andi leik í blíðskaparveðri þar sem 
ekki var þó mikið af opnum færum 
fyrr en á lokamínútunum.

Blikar leiddu með einu marki í 
hálfleik eftir að skot Jökuls Elísa-
betarson breytti um stefnu af 
varnarmanni og endaði í netinu. 
Þremur mínútum fyrir lok venju-
legs leiktíma jafnaði varamaður-
inn Torger Motland eftir barning 
í teignum.

Gestirnir voru heppnir að fá 
ekki annað mark í andlitið áður en 
Jóhannes Valgeirsson flautaði af. 
Gunnar Kristjánsson átti sláar skot 
og þá fékk Matthías Vilhjálmsson 
nokkur frábær færi sem hann 
hefði getað nýtt betur.

Blikar höfðu áður en Motland 
skoraði fengið nokkur góð færi 
til að klára leikinn og nagar Guð-
mundur Pétursson sig væntanlega 
í handarbakið yfir því að hafa ekki 
gert betur.

„Maður tekur bara því sem 
maður fær og er sáttur ef að liðið 
leggur sig fram,“ sagði Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Blika. „Auð-
vitað hefði ég viljað vinna leik-
inn en það er aldrei að vita nema 
þetta stig reynist okkur dýrmætt. 
FH var hér að berjast fyrir lífi 
sínu til að halda sér í toppbarátt-
unni. Sigurinn var í raun og veru 
miklu mikilvægari þeim heldur 
en okkur. Það er hellingur eftir af 
þessu móti.“

„Djöfull er þetta svekkjandi,“ 
sagði Matthías Vilhjálmsson strax 
eftir leik en hann fékk kjörin tæki-
færi til að verða hetja heimamanna 
í blálokin. „Það er allavega skömm-

inni skárra að hafa náð allavega að 
forðast tap og fá jafntefli.“

Matthías var sammála því að 
jafnræði hefði verið með liðunum. 
„Þetta var nokkuð kaflaskipt og 
heilt yfir var jafntefli sanngjörn 
úrslit. Hefði dómarinn bætt við sjö 
mínútum þá hefðum við kannski 
náð að vinna. En þetta var ágætis 
fótboltaleikur, mikið um barning 
en svo fór að slitna milli varnar 
og miðju hjá báðum liðum í seinni 
hálfleik,“ sagði Matthías.

Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
var nokkuð svekktur með að hafa 
ekki náð að kreista fram sigur-
mark. „Eftir að við jöfnum skutum 
við í slá og Ingvar Kale bjargaði 
stórkostlega eftir skalla. Auðvit-

að erum við alltaf svekktir með að 
vinna ekki heimaleikina,“ sagði 
Heimir.

„Í fyrri hálfleik fengum við 
mjög góð marktækifæri og góðar 
sóknir þar sem úrslitasendingin 
klikkaði. Þeir voru að vísa okkur 
inn á miðjuna og við vorum að fara 
þangað í stað þess að fara á væng-
ina þar sem við erum bestir. Það 
lagaðist í seinni hálfleik. En jú, ég 
get samþykkt að úrslitin hafi verið 
sanngjörn.“

Þetta stig gefur Hafnarfjarðar-
liðinu líflínu í toppbaráttunni. „Við 
erum enn inni í þessu og við verð-
um bara að halda áfram,“ sagði 
Heimir.

 elvargeir@frettabladid.is

Jöfn og sanngjörn skipti
Jafntefli var niðurstaðan í Kaplakrika í gær þegar FH og Breiðablik mættust í 
stórleik umferðarinnar. Sanngjörn niðurstaða þegar heildin er skoðuð.

BARÁTTA Breiðablik og FH skildu í gær jöfn í hörkuleik. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Grindavík var eina liðið af 
neðstu þremur í Pepsi-deild karla 
sem náði sér í stig í gær en liðið 
var óheppið að ná ekki sigri gegn 
Val á útivelli í gær en liðin gerðu 
markalaust jafntefli. Selfyssing-
ar töpuðu hins vegar fyrir Stjörnu-
mönnum, 3-2.

Leikurinn á Vodafone-vellinum 
var afar bragðdaufur í fyrri hálf-
leik en Grindvíkingar hefðu getað 
unnið sigur í lokin og björguðu 
Valsmenn til að mynda á línu.

„Ég er þokkalega sáttur við 
leikinn en við vorum betri í seinni 

hálfleik og með smá heppni hefð-
um við getað skorað,“ sagði Ólaf-
ur Örn Bjarnason, þjálfari Grinda-
víkur.

Stjörnumenn lyftu sér upp í 
miðja deild með sigrinum á Sel-
fossi í gær og eru nú níu stig á 
milli liðanna. 

„Leikurinn var allt of kafla-
skiptur,“ sagði Bjarni Jóhannsson, 
þjálfari Stjörnunnar. „Við vorum 
góðir í stærstan hluta fyrri hálf-
leiksins og náðum að koma til baka 
eftir að hafa lent snemma undir. 
En við vorum ekki nógu duglegir 

að nýta færinn okkar og hefðum 
við náð þriðja markinu fyrr hefð-
um við gengið frá leiknum.“ 

 - sáp, kpt

Valur og Grindavík gerðu markalaust jafntefli en Stjarnan vann Selfoss:

Dýrmætt stig hjá Grindavík

ÞJÁLFARINN Ólafur Örn Bjarnason, 
Grindavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Enska deildin hefst með látum og fyrsti stórleikur tímabilsins er á sunnudaginn. Er Liverpool 
hrokkið í gang eða tekst Arsenal að stela sigrinum á Anfield. Fylgstu með frá byrjun!

laugardag
Tottenham – Man.City
Blackburn Everton
Chelsea – WBA
Bolton – Fulham
Sunerland – Birmingham
Blacpool – Wigan

kl. 11:35
kl. 14:00
kl. 16:15
kl.16:00
kl. 16:00
kl. 16:00

mánudag
Man. Utd. – Newcastle kl. 18:50

sunnudagur
Liverpool – Arsenal kl. 14:30
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Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

...ég sá það á Vísi

FFFFaFaaaaaaFFFaFF steignir

Eini
Lifa
Fjöl
Opi
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STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

19.15 Two and a Half Men  
 STÖÐ 2

19.45 The KING OF QUEENS  
 SKJÁR EINN

20.00 Old School   STÖÐ 2 BÍÓ

21.15 Lífsháski   SJÓNVARPIÐ

23.15 The Tudors   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.25 Landið í lifandi myndum - 
Snjóvorið langa 1  (4:5)

17.05 Friðlýst svæði og náttúruminjar 
- Flatey á Breiðafirði  (8:24)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Kínverskar krásir  (6:6)

18.00 Pálína  (48:56)

18.05 Herramenn  (35:52)

18.15 Sammi  (19:52)

18.23 Skúli skelfir  (6:52)

18.35 Jónas og víkingurinn

18.50 Hundaþúfan  (1:6)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Hvernig fengum við mál?  (Why 
Do We Talk?) Heimildamynd frá BBC. Í 
heiminum eru töluð sex þúsund tungumál 
og meðalmaðurinn mælir 370 milljón orð 
á ævinni. En hver er uppruni málsins? Og 
hvernig og hvers vegna lærðum við að tala?

21.05 Dýralíf (Animal Fillers) S

21.15 Lífsháski (Lost VI) 

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn

23.05 Leitandinn  (6:22) (Legend of the 
Seeker) Bandarísk ævintýraþáttaröð. 

23.50 Framtíðarleiftur  (14:22) (Flash 
Forward) (e)

00.35 Kastljós

01.05 Fréttir

01.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Dynasty  (7:30) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

16.45 Dynasty  (8:30)

17.30 Rachael Ray

18.15 Top Chef  (10:17) (e) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem efnilegir kokk-
ar þurfa að sanna hæfni sína og getu í elds-
húsinu. Kokkarnir fá annað tækifæri í „veit-
ingahúsastríðinu“ en fyrst þurfa þeir að sýna 
hröð handtök í eldhúsinu. Síðan eru veit-
ingastaðirnir opnaðir aftur og nú þarf allt að 
vera fullkomið.

19.00 Real Housewives of Orange 
County  (5:15) Raunveruleikasería þar sem 
fylgst er með lífi fimm húsmæðra í einu rík-
asta bæjarfélagi Bandaríkjanna. 

19.45 King of Queens  (1:13)

20.10 Kitchen Nightmares  (2:13) Kjaft-
fori kokkurinn Gordon Ramsey heimsæk-
ir veitingastaði sem enginn vill borða á og 
hefur eina viku til að snúa við blaðinu. 

21.00 Three Rivers  (10:13) Dramat-
ísk og spennandi þáttaröð um lækna sem 
leggja allt í sölurnar til að bjarga sjúklingum 
sínum. Slökkviliðskona verður að ákveða 
hvort hún eigi að gefa hluta af lunga sínu 
til yfirmanns síns sem hefur ekki komið vel 
fram við hana. Frændi Andys biður hann að 
hjálpa sér eftir að hann var stunginn en vill 
ekki að hann skrifi skýrslu um það því hann 
er á skilorði.

21.45 CSI New York  (1:23)

22.35 Jay Leno

23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit  (1:22) (e)

00.05 In Plain Sight  (7:15) (e)

00.50 King of Queens  (1:13) (e)

01.15 Pepsi MAX tónlist

07.00 Chelsea - Man. Utd. Utsending 
fra leik Chelsea og Man. Utd i barattunni um 
Goðgerðarskjöldinn.

18.00 Premier League Review Rennt 
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni og 
allt það helsta úr leikjunum skoðað gaum-
gæfilega.

18.55 PL Classic Matches. Man Unit-
ed - Chelsea, 1999 

19.25 Premier League World 2010/11 
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá skemmtilegum hliðum.

20.00 Chelsea - Man. Utd. Utsending 
fra leik Chelsea og Man. Utd i barattunni um 
Goðgerðarskjöldinn.

22.00 Ensku mörkin 2010/11 Öll mörk-
in, allir leikirnir og öll helstu tilþrifin krufin til 
mergjar.

22.30 Van Basten Nú er röðin komin af 
Marco Van Basten sem af mörgum var talinn 
einn besti framherji heims.

23.00 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-
valsdeildarinnar skoðuð.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Apaskólinn, Krakkarnir í næsta húsi

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (3:6)

10.50 Falcon Crest II (9:22) 

11.40 Cold Case (11:22) 

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (1:24)

13.25 Picture Perfect

15.05 ET Weekend

15.55 Saddle Club 

16.18 Barnatími Stöðvar 2 Apaskólinn, 
Könnuðurinn Dóra

17.08 Bold and the Beautiful

17.33 Nágrannar

17.58 The Simpsons

18.23 Veður, Markaðurinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 F

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.06 Veður 

19.15 Two and a Half Men (14:24) 

19.40 How I Met Your Mother (12:22) 
(12.22) 

20.05 So You Think You Can Dance 
(14:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og að-
eins 7 bestu dansararnir eru eftir í keppninni. 
Keppendur þurfa því að leggja enn harðar af 
sér til að eiga möguleika á að halda áfram.

21.30 So You Think You Can Dance 
(15:23) Nú kemur í ljós hvaða keppendur 
halda áfram og eiga áfram von um að sigra 
þessa stærstu danskeppni Bandaríkjanna.

22.15 Torchwood (6:13) 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. Liðsmenn sveitar-
innar eru gæddir sérstökum hæfileikum sem 
nýtast þeim vel í baráttu við ill öfl sem vilja 
mannkyninu mein.

23.05 Cougar Town (8:24)

23.30 Picture Perfect

01.10 Piccadilly Jim

02.45 Paprika Japönsk teiknimynd.

04.15 Cold Case (11:22) 

05.00 The Simpsons

05.25 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Ask the Dust

10.00 The Queen

12.00 The Nutcracker and the Mou-
seking

14.00 Ask the Dust

16.00 The Queen 

18.00 The Nutcracker and the Mou-
seking

20.00 Old School

22.00 Perfect Stranger Aðalhlutverk: 
Halle Berry og Bruce Willis.

00.00 Lake Placid 2

02.00 The Last Mimzy

04.00 Perfect Stranger

06.00 Beverly Hills Cop

07.00 Pepsí deildin 2010 Útsending frá 
leik i Pepsi-deild karla i knattspyrnu.

17.00 Pepsí deildin 2010 Útsending frá 
leik i Pepsi-deild karla i knattspyrnu.

18.50 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðing-
ar Stöðvar 2 Sport þeir Tómas Ingi og Maggi 
Gylfa verða að sjálfsögðu á sínum stað. Allir 
leikirnir, öll mörkin og allt það helsta kruf-
ið til mergjar.

20.00 Final Table Sýnt frá World Series of 
Poker 2009 en þangað voru mættir til leiks 
allir bestu og snjöllustu pókerspilarar heims.

21.45 UFC 117 Utsending fra UFC 117 þar 
sem voru mættir margir af snjöllustu bar-
dagamönnum heims i þessari mögnuðu 
iþrottagrein.

> Courteney Cox
„Ég er fædd í merki tvíburans og 
mér leiðist alltof auðveldlega. Ég 
hef flutt sex sinnum síðustu átta 
árin, mér leiðist það mikið.“
Courteney Cox fer með aðal-
hlutverkið í gamanþáttunum 
Cougar Town á Stöð 2 kl. 
23.05.

19.00 Alkemistinn 
20.00 Hrafnaþing 
20.30 Hrafnaþing 
21.00 Eitt fjall á viku 
21.30 Birkir Jón 
22.00 Hrafnaþing 
23.00 Golf fyrir alla 
23.30 Eldhús meistaranna

▼

▼

▼
▼

Ætti ég að svara spurningunni hvert uppáhalds sjón-
varpsefni mitt væri myndi ég að öllum líkindum nefna 
matreiðsluþáttinn Come dine with me eða dýralífsþætti á 
borð við þá sem meistari Attenborough hefur sent frá sér. 
Reyndar hef ég einnig nokkuð gaman af breska bílaþætt-
inum Fifth gear, þökk sé skemmtilegum þáttastjórnend-
um. Ég veit ekki hvort val mitt á sjónvarpsþáttum 
gefi rétta mynd af því hvaða mann (konu) ég hef 
að geyma, en miðað við þetta þá virðist ég afar 
námsfús einstaklingur, sem ég kannski er.

Fyrir utan þessa þætti, og nokkra aðra mat-
reiðsluþætti sem sýndir eru á Travel Channel 
og BBC Lifestyle, þá eru fáir sjónvarpsþættir 
sem hafa náð að fanga hug minn. Þeir sem 
komast næst því eru hinir frábæru Mad Men-
þættir, gamanþættirnir Arrested Development (ég er 

reyndar bara búin að sjá fyrstu seríuna), Southpark og Flight of the 
Choncords. 

Í grillveislu ekki alls fyrir löngu barst tal matargesta að uppá-
halds sjónvarpsþáttum þeirra og voru flestir sammála um að Mad 

Men væru afskaplega góðir þættir og fóru menn fljótlega að 
ræða söguþráðinn sín á milli. Það skemmtilega við þetta var 

að matargestirnir töluðu um persónur þáttanna líkt og þeir 
væru gamlir vinir; mikið var Don alltaf andstyggilegur við 
Betty og gott að hún hafi loks farið frá honum. Og aumingja 
Joan, hún er svo illa gift, hún á miklu betra skilið en þennan 
duglausa lækni. 

Þetta tel ég vera merki um það að handritshöfundar 
þáttanna, leikararnir og allir hinir sem að þáttunum koma 
hafa náð að skapa gott sjónvarpsefni sem áhorfandinn 
samsamar sig á einhvern hátt og það er því miður ekki 
algengt að menn geti það í dag.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON PÆLIR Í GÓÐU OG SLÆMU SJÓNVARPSEFNI

Brjálaðir menn og illa giftar konur
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

 13.05 Fawlty Towers  13.35 My Family  14.05 
My Family  14.35 Last of the Summer Wine  
15.05 Dalziel and Pascoe  15.55 The Weakest 
Link  16.40 Monarch of the Glen  17.30 ‚Allo 
‚Allo!  18.00 QI Children in Need Special  18.30 
Little Britain  19.00 Mighty Boosh  19.30 The Fixer  
20.20 Little Britain  20.50 QI Children in Need 
Special  21.20 Come Dine With Me  21.45 The 
Jonathan Ross Show  22.35 EastEnders  23.05 
Primeval  23.55 ‚Allo ‚Allo! 

10.45 Grøn glæde  11.10 Høvdingebold  12.05 
Høvdingebold  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.10 Høvdingebold  14.05 Radiserne  14.30 
Juniper Lee  14.50 Alfred  15.00 Mad i kassen  
15.15 Klassen 2.b  15.30 Stor &amp; Lille  15.40 
Postmand Per  16.00 Den lille forskel  16.30 
TV Avisen med Sport  17.00 Aftenshowet med 
Vejret  17.30 Søren og Søren  18.00 Flådens 
historie  19.00 TV Avisen  19.25 SportNyt  19.30 
Horisont Special  20.25 Taggart  21.35 OBS  21.40 
Tilståelserne  22.40 Naruto Uncut

12.20 Fredag i hagen  12.50 Landgang  13.20 
Ut i naturen  13.45 Poirot  14.35 Moderne 
avhengighet  15.05 30 Rock  15.30 Tingenes 
tilstand  16.00 Oddasat - nyheter på samisk  16.05 
Nyheter på tegnspråk  16.10 Tinas mat  16.40 
Norge i dag  17.00 Dagsrevyen  17.30 Mot alle 
odds - norske misjonærer i Hongkong  18.10 
Menneskets store vandring  19.00 Dagsrevyen 21  
19.30 Sommeråpent  20.15 Garrows lov  21.15 
Kveldsnytt  21.30 Krøniken  22.30 Ukulele - større 
enn du tror  23.25 Sport Jukeboks

07.30 Solens mat  08.00 Mat och grönt på Friland  
08.30 Danmark på distans  09.30 Sportspegeln  
10.00 Rapport  10.05 In Treatment  10.30 
Minnenas television  12.15 Änglar, finns dom...  
14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Förnuft och känsla  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 Det goda 
livet  17.05 Hemliga svenska rum  17.20 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport  18.00 Vem tror du att du 
är?  19.00 Pusselbitar  20.00 Hemlig agent  21.55 
Dokument inifrån  22.55 Notorious 

19.30 The Doctors Frábærir spjallþætt-
ir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjór-
ir framúrskarandi læknar - sérfræðingar á fjór-
um ólíkum sviðum - veita afar aðgengilegar 
og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufars-
mál sem hvað helst brenna á okkur.

20.15 E.R. (10:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 Monk (7:16) Áttunda þáttaröð-
in um einkaspæjarann og sérvitringinn Adri-
en Monk. Hann heldur uppteknum hætti við 
að aðstoða lögregluna við lausn allra undar-
legustu sakamálanna sem flest hver eru æði 
kómísk þótt glæpir séu auðvitað alltaf dauð-
ans alvara.

22.30 Lie to Me (9:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. Hann 
og félagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar þeirra 
með ótrúlega nákvæmum vísindum sem 
snúa að mannlegri hegðun.     Með sálfræði, 
atferlisfræði og einstökum hæfileikum í að 
greina í andlitsdráttum skjólstæðinga hvort 
þeir segi sannleikann eða séu að ljúga, leysir 
The Lightman Group

23.15 The Tudors (3:8) 

00.05 E.R. (10:22) 

00.50 The Doctors

01.35 Sjáðu

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
10.15 Kvika
11.03 Samfélagið í nærmynd

12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Eldfórnin
15.25 Fólk og fræði
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.22 Syrpan
19.00 Húslestrar á Listahátíð 
2010

20.00 Leynifélagið.
21.10 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
21.26 Kvöldsagan: Gatsby hinn 
mikli
22.10 Orð kvöldsins
22.25 Girni, grúsk og gloríur
23.15 Lostafulli listræninginn
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar

Úrslitaslagurinn heldur áfram og aðeins 
sjö bestu dansararnir eru eftir í keppn-
inni. Keppendur þurfa því að leggja enn 
harðar að sér til að eiga möguleika á að 
halda áfram. Í síðasta þætti þurfti hinn 
sigurstranglegi Alex að hætta keppni 
vegna meiðsla og spennandi að sjá 
hvaða áhrif það hefur á keppnina.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
So You Think You Can Dance
Stöð 2 kl. 20.05

Framtíðarleiftur (Flash 
Forward) er splunkuný 
bandarísk þáttaröð full 
af spennu og drama. 
Dularfullur atburður 
veldur því að fólk um 
allan heim dettur út 
í tvær mínútur og 
sautján sekúndur, 
og sér um leið í svip 
hvernig líf þess verður 
eftir hálft ár. Og þegar fólk rankar við sér veltir það því fyrir sér 
hvort það sem það sá eigi eftir að verða að veruleika.

SJÓNVARPIÐ KL. 23.50

Framtíðarleiftur
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FERÐALÖGIN

LÁRÉTT
2. einsöngur, 6. belti, 8. kærleikur, 9. 
lærir, 11. átt, 12. orðrómur, 14. fótmál, 
16. borðaði, 17. svelg, 18. bjálki, 20. 
óhreinindi, 21. tegund.

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. slá, 4. farartæki, 5. sóða, 
7. limlesta, 10. stykki, 13. örn, 15. 
fálma, 16. stefna, 19. pfn.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. aría, 6. ól, 8. ást, 9. les, 
11. sa, 12. umtal, 14. skref, 16. át, 17. 
iðu, 18. tré, 20. im, 21. tagi. 

LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. rá, 4. íssleði, 
5. ata, 7. lemstra, 10. stk, 13. ari, 15. 
fuma, 16. átt, 19. ég. 

Ekkert varð af stuttri tónleikaferð 
rokksveitarinnar Endless Dark 
með bandarísku sveitinni Mad-
ina Lake um Bretland. Ástæðan 
er veikindi bassaleikara Madina 
Lake sem höfuðkúpubrotnaði eftir 
að hafa orðið fyrir fólskulegri lík-
amsárás.

„Þeir vilja ekki hafa önnur bönd 
með sér út af bassaleikaranum,“ 
segir gítarleikarinn Atli Sigur-
sveinsson. Þetta voru vonbrigði 
fyrir Endless Dark því Madina 
Lake nýtur töluverðra vinsælda 
í Bretlandi og tónleikarnir hefðu 
verið góð kynning fyrir íslensku 
rokkarana. Endless Dark átti til 
að mynda að spila á hinum þekkta 
tónleikastað Barfly í London á 
miðvikudagskvöld en þeir duttu 
upp fyrir.

Þegar ekkert varð af Madina 
Lake-ævintýrinu ákváðu Endless 
Dark að dvelja í Manchester um 

hríð við lagasmíðar og æfingar. 
Einnig spiluðu þeir á litlum tón-
leikum í borginni. 

Félagarnir frá Vesturlandi fóru 
þó enga fýluferð til Bretlands 
því þeir spiluðu á tónlistarhátíð-
inni Sonisphere 31. júlí. Þar komu 
einnig fram sveitir á borð við Iron 
Maiden, Rammstein, Mötley Crue 
og Placebo, eins og Fréttablaðið 
hefur áður greint frá.

Að sögn Atla gekk spilamennsk-
an mjög vel, auk þess sem hátíð-
in sjálf var mikil upplifun. „Það 
var „crazy“ að geta verið með 
passa þar sem maður komst inn 
á öll svæði og gat hitt öll böndin. 
Það var mjög „kúl“ að geta spilað 
meðal svona stórra banda,“ segir 
hann. Atli kynntist stjörnunum í 
hinum böndunum lítillega og hafði 
gaman af. „Ég talaði smá við Plac-
ebo-söngvarann og við gítarleik-
arann í Rammstein. Þeir eru allt 

öðruvísi þegar maður sér þá í eigin 
persónu.“ Hann segir einnig eftir-
minnilegt þegar Vince Neil, söngv-
arinn í Mötley Crue, mætti á VIP-
svæðið í litlum golfbíl ásamt tveim 
föngulegum gellum. Á eftir þeim 
ók síðan annar golfbíll með tveim-
ur gellum til viðbótar.

Annað tónleikaferðalag til Bret-
lands er fyrirhugað síðar á þessu 
ári með aðstoð enska fyrirtækisins 
X-Ray Touring sem Endless Dark 
samdi við fyrir skömmu. Fyrsta 
plata sveitarinnar er einnig vænt-
anleg síðar á árinu. 

Endless Dark, sem spilar post-
harðkjarnarokk eða screamo, lenti 
í öðru sæti í alþjóðlegu hæfileika-
keppninni Global Battle of the 
Bands fyrr á árinu og þykir með 
efnilegustu rokksveitum landsins 
um  þessar mundir og þótt víðar 
væri leitað. 

 freyr@frettabladid.is

ATLI SIGURSVEINSSON: „KÚL“ AÐ SPILA MEÐAL SVONA STÓRRA BANDA

Hætt við tónleikaferð 
vegna brotinnar höfuðkúpu 

ENDLESS DARK Rokksveitin Endless Dark spilaði á Son-
isphere á dögunum við góðar undirtektir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MADINA LAKE Tvíburabræðurnir Matthew Leone (til vinstri) og 
Nathan á góðri stundu. NORDICPHOTOS/GETTY 

„Um daginn fór ég hringinn á 
sex dögum og bjó til 11 tíma 
langan 
playlista til 
að njóta með 
stórbrotinni 
íslenskri 
náttúru. Hér 
er smá brot 
af honum: 
Jonathan 
Johansson - Aldrig Ensam, Twin 
Shadow - I Can’t Wait, Magic 
Kids - Summer, Janelle Monae 
- Cold War (Wondamix), Chimes 
& Bells - Stand Still.“

Kamilla Ingibergsdóttir, verkefnastjóri hjá 
ÚTÓN.

„Þetta var í raun ákveðið á síðustu 
stundu. Við fjölskyldan erum að fara 
til Barcelona þar sem ég er að fara 
í nám í fatahönnun,“ segir Kolbrún 
Ýrr Gunnarsdóttir eigandi fata-
merkisins KOW.

Kolbrún lokar verslun sinni við  
Laugaveg um næstu mánaðamót, en 
hún opnaði í nóvember 2009. Fyrir 
átti Kolbrún verslunina KVK í fjög-
ur ár. Hún hefur ákveðið að fara á 
vit ævintýranna og láta drauminn 
rætast. Um miðjan september flyt-
ur hún ásamt manni sínum og börn-
um, 7 og 11 ára, til Barcelona þar 
sem hún ætlar að  skella sér í nám 
í fatahönnun. 

„Ég fæ að byrja á öðru ári þannig 

að námið verður tvö ár. Maðurinn 
minn fer í sama skóla í þriggja ára 
nám í grafískri hönnun þannig að 
við verðum allavega þann tíma,“ 
segir Kolbrún. Fjölskyldan verð-
ur þarna öll saman á litlum punkti 
því þau hafa fundið sér íbúð beint á 
móti skóla hjónanna og koma börn-
in svo til með að fara í skóla þar 
nálægt.

„Krökkunum fannst þetta alveg 
hræðilegt fyrst en eru nú búin að 
venjast tilhugsuninni og geta ekki 
beðið eftir að komast út,“ segir Kol-
brún. Fjölskyldan er búin að redda 
því sem þau geta reddað frá Íslandi 
þrátt fyrir að hafa ákveðið þetta á 
síðustu stundu og allt sé gert með 

miklu hraði. Kolbrún er þó áhyggju-
laus og segir að hægt sé að redda 
því sem vantar þegar út er komið.

„Ég hef ekki tekið ákvörðun um 
að selja eitthvað í gegnum netið 
á meðan ég er úti heldur hafði ég 
aðallega hugsað mér að nota tím-
ann til að þróa minn stíl betur. Það 
er búið að vera mikið að gera síð-
ustu ár þannig að nú ætla ég að taka 
því aðeins rólega og njóta þess bara 
að vera,“ segir Kolbrún ánægð með 
ákvörðun fjölskyldunnar.

Eins og er segir Kolbrún það 
ekki vera í kortunum að opna búð-
ina á ný þegar heim er komið. „Ég 
gæti alveg hugsað mér að prófa að 
vinna fyrir aðra en ætli maður endi 

ekki á að vera alltaf með sitt eigið 
merki. Annars væri maður varla 
að byrja á þessu,“ segir Kolbrún að 
lokum.  - ls

Lokar búðinni og heldur á vit ævintýranna

KOLBRÚN LÆTUR DRAUMINN RÆTAST
Fatahönnuðurinn hefur ákveðið að loka 
búðinni sinni og flytja með fjölskylduna 
til Barcelona.

„Ég er mjög þakklát fyrir að hafa fengið styrk-
inn því annars hefði ég ekki möguleika á að 
fara í námið. Löngunin í framhaldsnám hefur 
blundað í mér lengi og með þessum styrk verð-
ur þetta að veruleika,“ segir Ragnhildur Magn-
úsdóttir kvikmyndagerðarkona.

Ragnhildur flytur til Bandaríkjana um miðj-
an mánuðinn til að fara í nám í kvikmyndagerð 
í New York Film Academy í Los Angeles. Ragn-
hildur notaði myndina sína From Oakland til 
Iceland sem umsókn og hlaut styrk frá skólan-
um sem gerir henni fært að láta drauminn ræt-
ast.

„Kvikmyndabakterían hefur í raun bara 
ágerst eftir að ég gerði myndina mína. Ég hef 
unnið báðum megin við myndavélina en mér 
finnst kvikmyndagerðin sjálf mjög skemmtileg. 
Þetta nám sem ég fer í inniheldur einnig fjár-
mögnun og handritakrufningu svo eitthvað sé 
nefnt,“ segir Ragnhildur.

Námið sem Ragnhildur fer í er um eitt ár, 
með möguleika á að bæta við sig aukaári. Sam-
býlismaður hennar, rithöfundurinn Mikael 
Torfason, fer með Ragnhildi út og ætlar hann 
að fara í nám í ensku. „Við verðum allavega úti 
á meðan við klárum námið en það fer allt eftir 
því hvað kemur sér best fyrir fjölskylduna hvað 
við gerum svo.“

Los Angeles er á heimaslóðum Ragnhild-
ar þar sem hún bjó í Kaliforníu helming ævi 
sinnar. „Ég var í gagnfræðaskóla í Suður-Kali-
forníu og útskrifaðist úr stjórnmálafræði frá 
San Fransisco. Ég uppgötvaði þegar ég fór að 
undirbúa þessa flutninga að ég á enn þá slatta 
af vinum þarna frá þeim tíma. Auk þess sem 
fjölskyldan mín býr í Kaliforníu. Þannig að ég á 
marga góða að þarna og með þeirra hjálp er allt 
skipulag að verða komið á hreint,“ segir Ragn-
hildur spennt fyrir því sem koma skal.

  - ls

Ragnhildur fékk námsstyrk í Los Angeles

FLYTUR TIL BANDARÍKJANNA Ragnhildur heldur til 
Los Angeles um miðjan mánuðinn til að hefja nám í 
kvikmyndagerð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

- gólfþvottavélar
- ryksugur 
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- sala
- varahlutir
- þjónusta 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1. Knowledgy.

 2. Tómas Már Sigurðsson.

 3. Þórberg Þórðarson.

Söngkonan Lára Rúnarsdóttir og 
einn öflugasti trommari landsins, 
Arnar Gíslason, ganga í það 
heilaga í næsta mánuði. 
Arnar, eða Addi eins 
og hann er oftast kall-
aður, var steggjaður á 
föstudaginn af því til-
efni og var dagskráin 
þétt. Eftir langan dag 
kom hópurinn við 
á Hvíta húsinu 
á Selfossi þar 
sem slegið var 
upp óvæntum 
tónleikum með þremur af þeim 
fjölmörgu hljómsveitum sem Addi 
trommar með; Ensími, Dr. Spock 
og Polla pönk. Þrátt fyrir langan og 
strangan dag stóð trommarinn sig 
með prýði, en hann ku þó hafa 
verið gjörsamlega sigraður eftir 
lætin …

Annar stórmerkilegur viðburður 
átti sér stað þetta kvöld þegar 
hljómsveitin Botnleðja kom 

næstum því saman á ný. 
Heiðar söngvari og 
Halli trommari töldu í 

nokkur lög þessarar 
einnar allra bestu 

rokkhljómsveit-
ar Íslands-
sögunnar, 
en Tobbi, 
hljómborð-
sleikari Ens-

ími, plokkaði bassann. Viðstaddir 
tala um að þarna hafi kviknað 
neisti á ný og miðað við ákafa 
Botnleðjudrengjanna er ekki talið 
ólíklegt að úr honum verði bál …

Borgarstjórinn Jón Gnarr var 
fremstur í flokki í Gleðigöngunni á 
laugardaginn og skellti sér að sjálf-
sögðu í dragg í tilefni dagsins. Jón 
er ekki óvanur að leika konur og er 
til að mynda í kjól framan á plötum 
Tvíhöfða; Til hamingju og Konung-
leg skemmtun. Annar starfsmaður 
Reykjavíkur, borgarfulltrúinn Gísli 
Marteinn Baldursson, hefði sómað 
sér vel við hlið Jóns, 
en eftirminnilegt 
er þegar hann 
brá sér í gervi 
afar glæsilegrar 
konu í auglýsinga-
herferð VR 
fyrir fimm 
árum. 
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Auka álegg á miðstærð af pizzu...... 200 kr.

Auka álegg á stóra pizzu.................. 250 kr.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Gerður skrifar í Svíþjóð
Eins og Fréttablaðið greindi frá í vor 
skrifar Gerður Kristný nú söngleik 
byggðan á bókum sínum Ballið 
á Bessastöðum og Prinsessan á 
Bessastöðum. Áætlað er að sýna 
verkið í janúar í Þjóðleikhúsinu og 
Jóhannes Haukur Jóhannesson fer 

með hlutverk forset-
ans og Þórunn Arna 

Kristjánsdóttir með 
hlutverk prinsess-
unnar. Gerður er nú 
stödd á Gotlandi 
þar sem hún er 
að skrifa verkið og 
semja lagatextana. 
Þar sem forsetinn 

er mikill áhugamaður um ský eyddi 
hún löngum tíma í gær við að horfa 
upp í skýin og finna réttu orðin og 
þakkaði hún fyrir hvað margt rímar 
við orðið ský. Um þessar mundir 
er miðaldafestival í gangi á eyjunni 
Gotlandi og á hún von á fjölskyldu 
sinni til að taka þátt í þeirri gleði.

Fréttablaðið er með 180% 
meiri lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

77,5%

27,7%

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

1 Maður stunginn á Dalvík

2 Á slysadeild eftir 
dráttarvélarslys

3 Gleði í Ástralíu

4 Kirkjan samþykkir ekki 
niðurskurðarkröfur

5 „Pabbi, ég sit bara á gólfinu“

6 Fjórar líkamsárásir í Reykjavík

Stjörnumenn í Sun
Stjörnumenn í fótbolta hafa vakið 
mikla athygli undanfarið fyrir 
skemmtilegar leiðir við að fagna 
mörkum sínum. Einn besti leikmað-
ur þeirra fyrri hluta mótsins, Stein-
þór Freyr Þorsteinsson, er farinn frá 
liðinu til Örgryte í Svíþjóð en fylgist 
greinilega vel með sínum gömlu 
félögum. Í gærkvöldi sagðist hann á 
Facebook-síðu sinni bíða spenntur 
eftir því að sjá „mörkin og fögnin“ 
hjá Stjörnumönnum, sem unnu 
leik gegn Selfyssingum. Hann hefur 

reyndar verið iðinn 
við að sýna Face-
book-vinum sínum 

myndbönd af 
Stjörnumönn-
um og benti 

um helgina á umfjöllun 
breska blaðsins The Sun 

um fagnaðarlætin í leik 
liðsins gegn KR. Blaðamað-
ur The Sun kallar Stjörnu-
menn stjörnur og segir 
þá uppáhalds íslensku 
fótboltamenn blaðsins.
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