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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

LEIKHÚS „Þetta þróaðist nú bara 
svona,“ segir Jóhann Sigurðarson, 
einn ástsælasti leikari landsins. 
Hann hefur nú söðlað um eftir 
tuttugu ár í Þjóðleikhúsinu og 
skrifað undir fastan samning við 
Magnús Geir Þórðarson, leikhús-
stjóra Leikfélags Reykjavíkur. 

Jóhann, sem jafnan er kallaður 
Jói stóri, mun því leika í Borgar-
leikhúsinu á næstunni. Hann hefur 
verið einn af burðarásum Þjóðleik-
hússins lengi og má þetta tíðindum 
sæta. En Jói segir leikara nú ekki 
eins fasta á sínum básum og áður 
var. 

Magnús Geir hefur einnig náð að 

krækja í Þröst Leó Gunnarsson, 
sem var á samningi hjá Þjóðleik-
húsinu.  -jbg/sjá síðu 42

SAMFÉLAGSMÁL Tveim meðferð-
arheimilum fyrir börn hefur 
verið lokað það sem af er þessu 
ári. Heimili á Hvítárbakka í 
Borgarfirði var lokað í upphafi 
ársins og í vor var heimilinu að 
Geldingalæk á Rangárvöllum 
einnig lokað.

Bæði heimilin buðu upp á sér-
hæfða langtímameðferð fyrir 
börn með alvarleg hegðunar-
vandamál á borð við neyslu 
áfengis og vímuefna og voru 
sex rými á hvorum stað. Yngri 
börn voru að jafnaði vistuð á 
Geldingalæk þar sem flest barn-
anna voru á aldrinum tíu til 
fjórtán ára.

„Umsóknum hefur fækkað og 
við verðum að bregðast við 
þegar heimilin eru farin að 
standa hálftóm,“ segir Hrefna 
Friðriksdóttir, lögfræðingur á 
Barnaverndarstofu, en síðast-
liðin fimm ár hefur dregið úr 
eftirspurn eftir meðferðardvöl 
á stofnunum stofunnar. Sótt var 
um meðferð fyrir 195 börn árið 
2003 samanborið við 164 á síð-
asta ári.

Barnaverndarnefndir meta 
þarfir einstakra barna og senda 
umsóknir til Barnaverndarstofu 
ef þörf er á meðferð. „Við höfum 
ekki fundið einhlíta skýringu á 
þessari fækkun og getum ekki 
séð að nefndirnar vanræki 
þarfir þessara barna,“ segir 
Hrefna.

Aukin áhersla hefur þó undan-
farin ár verið lögð á að styrkja 
fjölskyldur í uppeldishlutverk-
inu. Reynt er að hjálpa börnum 

og foreldrum frekar á heima-
velli en að grípa til vistunar 
utan heimilis, ekki síst fyrir 
yngri börnin. 

„Við erum að skoða hvaða 
möguleika við höfum á að bjóða 
fjölbreytt fósturúrræði fyrir 
yngri börn og veita meiri þjálf-
un fyrir fósturforeldra,“ segir 
Hrefna. „Við vitum að það getur 
reynst afdrifaríkt að taka barn 
úr umhverfi sínu og vandasamt 
að yfirfæra árangur meðferðar 
yfir á hið daglega líf barnsins.“

Þá bendi kannanir sem gerðar 
hafa verið hérlendis til þess að 
neysla barna fari minnkandi og 
vísbendingar eru um að afbrot-
um þeirra fari í það minnsta 
ekki fjölgandi. 

Þá hefur styttri dvöl verið 
reynd og gagnast sumum börn-
um, sem leiði  til minni eftir-
spurnar eftir langtímameðferð 
eins og veitt var á heimilunum 
sem nú hefur verið lokað. 

„Við vistum börn á heimilun-
um í þeirri von að meðferðin 
muni gagnast,“ segir Hrefna. 
„Það er ekki æskilegt að börn 
séu vistuð árum saman á stofn-
un.“

 -ht
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HEIMILI  HELGIN  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Hilmar Jacobsen gefur lesendum uppskrift að 
eggjaböku sem er upplögð til að nýta mataraf-
ganga. við að mataráhuginn hafi aukist eftir að hann fó ð

sinna núverandi starfi síleg l

Sýður mat án vatns

Hægt er að nota nánast hvaða hráefni sem er í eggjabökuna hans Hilmars. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ELDAR YFIR 
ÍSNUM
Árleg flugeldasýning verður haldin í níunda sinn á miðnætti annað kvöld yfir Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi.

HELGIN 2

ASÍSK MATSALAÁ Asian á Suðurlandsbraut 32 hefur opnað matsölustaður með asískum réttum til að taka með sér heim og allir kosta þeir innan við þúsund krónur.
MATUR 3

6.490 kr.

4ra rétta tilboðog nýr A la Carte
· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·

· Humarsúpa, rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·
· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn með sérvöldu víni með hverjum rétti:  9.990 kr.

HILMAR JACOBSEN

Eggjakaka úr öllum 
afgöngum í ísskápnum
• matur • helgin
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Fjarnám      farðu lengra

JÓHANN SIGURÐARSON Leikarar eru ekki 
eins fastir á sínum básum og áður var. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dómur um 
Skrapp út! 
Didda er stjarnan 
í myndinni. 

KVIKMYNDIR 34

Börn leiða fullorðna
Nýr leikskóli í anda Reggio Emilia-
stefnunnar verður opnaður í 
Hafnarfjarðarbæ í dag. TÍMAMÓT 24

Solzhenitsyn allur
Ronald Reagan sigraði í kalda 
stríðinu því hann hlustaði frekar 
á Solzhenítsyn en úrtölumenn, 
skrifar Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson. 

Í DAG 22

SKÓLAR OG NÁMSKEIÐ

Tónsmíðar, tangó 
og skapandi skrif
sérblað um skóla og námskeið

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FREMUR MILT  Í dag verður hæg 
austlæg eða breytileg átt. Dálítil 
rigning eða súld suðaustanlands 
og skúrir á víð og dreif sunnan og 
vestan til. Víða bjart á Vesturlandi. 
Hiti á bilinu 10-14 stig.
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Tveim heim-
ilum hefur 
verið lokað
Tveim meðferðarheimilum fyrir börn hefur verið 
lokað á þessu ári. Fækkun umsókna leiddi til þess 
að heimilin stóðu hálftóm. Aukin áhersla lögð á að 
hjálpa börnum og foreldrum á heimavelli.

Draumurinn að veruleika 
Ragna Ingólfsdóttir upp-
lifir í nótt draum sem 
blundað hefur með 
henni í fimmtán ár; 
að keppa á Ólympíu-
leikum. 

ÍÞRÓTTIR 38

VEÐRIÐ Í DAG

GÖNGUTÚR Í RIGNINGUNNI Þær Unnur og Hildur létu rigninguna ekki aftra sér 
þar sem þær fóru með dúkkurnar sínar í gönguferð. Vopnaðar regnhlífum og vel 
skæddar voru þær færar í flestan sjó þegar ljósmyndari Fréttablaðsins rakst á þær í 
Barmahlíðinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA 

2003  195 umsóknir
2004  177 umsóknir
2005  164 umsóknir
2006  194 umsóknir
2007  164 umsóknir

UMSÓKNIR UM MEÐ-
FERÐ FYRIR BÖRN

Leikarar skipta um leikhús:

Jói stóri í Borgarleikhúsið

SAMFÉLAGSMÁL „Við höfum það að markmiði að 
vinna saman að þróunarstarfi þar sem norrænar 
konur styðja konur í þróunarríkjunum,“ segir 
Bjarney Lúðvíksdóttir, listrænn stjórnandi NAVIA, 
The Nordic Miracle Group eða Norrænu krafta-
verkasamtakanna.

Fimm norrænar söngkonur skipa raddir NAVIA. 
Hvert Norðurlandanna á sinn fulltrúa í sönghópn-
um og er Dísella Lárusdóttir söngkona fulltrúi 
Íslands. 

„Við notum tónlist til að miðla skilaboðunum og 
þær eru okkar sérlegu fulltrúar,“ segir Bjarney. 

Hún segir þessar söngkonur koma saman í fyrsta 
skipti í Höfða í dag þar sem frumflutt verður lagið 
We Can Fly. Hinn heimsfrægi afríski tónlistarmað-
ur Youssou N´Dour frá Senegal syngur einnig í 
laginu en hann verður fjarri góðu gamni í dag.

Verkefninu verður formlega hleypt af stokkun-
um klukkan fjögur í Höfða þar sem frú Vigdís 
Finnbogadóttir verður heiðursgestur. „Hún er þar 
vegna þess að hún er fyrirmynd okkar. Hún er 
hvatning til að við getum gert það sem okkur 
langar til að gera,“ segir Bjarney.

 - ovd

Sameiginlegt markmið er að norrænar konur styðji konur í þróunarríkjunum:

Tónlist miðlar skilaboðunum



Er mataræðið
óreglulegt?

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!
Skyndibitafæði, sætindi, óreglulegar 
máltíðir – allt þetta dregur úr innri 
styrk, veldur þróttleysi, kemur 
meltingunni úr lagi og stuðlar að 

vanlíðan. Regluleg neysla LGG+ 
vinnur gegn þessum áhrifum og 

flýtir fyrir því að jafnvægi náist
á ný. Dagleg neysla þess

tryggir fulla virkni.
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HEILBRIGÐISMÁL Breytingar á lögum 
um miðlægan lyfjagagnagrunn 
voru byggðar á röngum upplýsing-
um frá Landlæknisembættinu. Per-
sónuvernd gerir athugasemdir við 
breytingarnar, sem gerðar voru á 
lyfjalögum í vor og vill breyta 
lögum á ný. 

Persónugreinanlegar upplýsing-
ar um lyfjakaup landsmanna eru nú 
geymdar í 30 ár, ekki þrjú ár eins og 
áður var heimilt.

„Við teljum að þetta sé ekki í sam-
ræmi við grundvallarreglur um 
meðalhóf í meðferð svo viðkvæmra 
upplýsinga,“ segir Sigrún Jóhann-
esdóttir, forstjóri Persónuverndar. 
Hún segir að samkvæmt þarfa-
greiningu sem fram fór fyrir nokkr-
um árum eigi að duga að geyma 
upplýsingarnar í þrjú ár til að fylgj-
ast með misnotkun á lyfjum. Sé vilji 
til þess að geyma upplýsingar leng-
ur í vísindaskyni sé hægt að gera 
gagnagrunninn ópersónugreinan-
legan eða finna aðrar leiðir til að 
tryggja öryggi upplýsinganna.

Í nefndaráliti meirihluta heil-
brigðisnefndar um breytingar á 
lyfjalögum kemur fram að sam-
kvæmt umsögn Landlæknisemb-
ættisins séu gögn í sambærilegum 
gagnagrunnum á hinum Norður-
löndunum varðveitt í 30 ár. Per-
sónuvernd kannaði lagaumhverfi 
gagnagrunna á Norðurlöndunum, 
og komst að því að þetta á ekki við 
rök að styðjast.

Persónuvernd sendi nýverið heil-
brigðisráðherra og formanni heil-
brigðisnefndar Alþingis bréf þar 
sem vakin er athygli á þessu. Sig-
rún segir það skoðun Persónuvernd-
ar að breyta verði lögunum á nýjan 

leik svo persónugreinanlegar upp-
lýsingar séu ekki geymdar lengur 
en nauðsynlegt sé í miðlægum 
gagnagrunni. 

Ásta Möller, formaður heilbrigð-
isnefndar Alþingis, segir að í öllum 
tilvikum séu persónuverndarsjón-
armið virt, aðgangur að gagna-
grunninum lúti ströngum reglum 
og sé aðeins heimill með samþykki 
landlæknis.

„Við hlustuðum á þessi sjónarmið 

Persónuverndar, en okkar mat var 
það að þær upplýsingar sem við 
hefðum í höndunum réttlættu þess-
ar breytingar,“ segir Ásta. 

Hún segir þau sjónarmið hafa 
verið mikilvæg að stundum komi 
aukaverkanir lyfja ekki fram fyrr 
en mörgum árum eftir að þeim var 
fyrst ávísað. 

Hvorki náðist í landlækni né 
aðstoðarlandlækni við vinnslu 
fréttarinnar. brjann@frettabladid.is

LYFJAGAGNAGRUNNAR Á NORÐURLÖNDUNUM
Ísland  Upplýsingar geymdar í 30 ár.

Danmörk Upplýsingar geymdar í tvö ár.

Finnland Upplýsingar geymdar í 30 mánuði, og eftir það í tíu ár í öðrum 
gagnagrunni með strangari aðgangsheimildum.

Noregur Dulkóðaður gagnagrunnur, upplýsingum er ekki eytt.

Svíþjóð Upplýsingar geymdar í annað hvort þrjá mánuði eða fimmtán 
mánuði.
 Heimild: Persónuvernd

Kristinn, er leiklistin þér í blóð 
borin?

Já, mér rann blóðið til skyldunnar. 
Ég hef alltaf leikið mikið en mitt 
hlutverk nú er reyndar ekki blóðugt.

Kristinn Á. Friðfinnsson sóknarprestur 
leikur um þessar mundir í blóðugu 
hryllingsmyndinni Reykjavík Whale 
Watching Massacre. Hann hefur leikið í 
fjölda mynda.

PAKISTAN, AP Ríkisstjórnin í 
Pakistan ætlar að kæra Pervez 
Musharraf forseta til embættis-
sviptingar. 

Asif Ali Zardari og Nawaz 
Sharif, leiðtogar stjórnarflokk-
anna, segja nauðsynlegt að víkja 
honum úr embætti sem fyrst.

Musharraf hefur neitað að 
segja af sér þrátt fyrir almennar 
óvinsældir eftir að hann sigraði 
með umdeildum hætti í þingkosn-
ingum síðastliðinn vetur. Hann 
hefur stjórnað landinu síðan 1999 
þegar hann steypti Sharif, sem þá 
var forseti, af stóli. - gb

Staða Musharrafs veikist enn:

Reynt að svipta 
hann embætti

SHARIF OG ZARDARI Leiðtogar stjórnar-
flokkanna í Pakistan. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í 
Borgarnesi hefur frá því um 
síðustu helgi þurft að hafa 
afskipti af fjórum ökumönnum 
sem stungið hafa af frá ógreidd-
um reikningum vegna eldsneytis-
kaupa. Segir lögregla verulega 
aukningu á slíkum málum, hvort 
sem hægt er að tengja það háu 
eldsneytisverði eða ekki.

Myndavélar eru á öllum helstu 
bensínstöðvum landsins svo 
auðvelt er fyrir lögreglu að afla 
gagna um viðkomandi aðila. Að 
sögn varðstjóra er þeim venju-
lega boðið að gera upp sín mál. 
Annars gangi málin sinn gang í 
dómskerfinu.  - ovd

Aka brott án þess að borga:

Aukinn elds neytis-
þjófnaður

Gagnagrunni breytt 
á röngum forsendum
Persónuvernd segir rangar upplýsingar frá landlækni hafa verið notaðar þegar lög-
um um lyfjagagnagrunn var breytt. Upplýsingar um lyfjakaup eru geymdar í 30 ár. 
Persónuverndarsjónarmið voru virt segir formaður heilbrigðisnefndar Alþingis.

REYKJAVÍK F-listi Ólafs F. Magnús-
sonar, borgarstjóra fær aðeins 
1,8 prósenta fylgi í Reykjavík 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
sem Capacent gerði fyrir Stöð 2. 
F-listinn fékk rúm 10 prósent 
atkvæða í borgarstjórnarkosn-
ingunum vorið 2006.

Samkvæmt sömu könnun fær 
Samfylkingin tæplega 48 
prósenta fylgi sem er nærri 
tvöfalt á við það sem flokkurinn 
fékk í síðustu kosningum. Fylgi 
Sjálfstæðisflokks minnkar úr 
tæpum 43 prósentum í tæp 27 og 
fylgi Framsóknarflokks minnkar 
úr rúmum 6 í rúm 2 prósent. 
Vinstri græn auka fylgi sitt úr 
13,5 prósentum í tæp 22 prósent.

  - ovd

Samfylkingin í mikilli sókn:

Meirihluti með 
30 prósent fylgi

DEILT UM LYFJAGAGNAGRUNN Persónuvernd segir landlækni hafa gefið rangar upp-
lýsingar í umsögn sinni um breytingar á lyfjalögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

LÖGREGLUMÁL Tvítugur Lithái er grunaður um að hafa 
reynt að smygla fíkniefnum innvortis til landsins.

Kári Gunnlaugsson, aðaldeildarstjóri Tollgæslunn-
ar á Keflavíkurflugvelli, segir að maðurinn hafi verið 
sendur í röntgenmyndatöku sem leiddi í ljós að 
minnsta kosti tuttugu aðskotahluti í meltingarvegi 
hans. 

„Rannsóknin er samt enn á frumstigi svo að við 
getum lítið aðhafst fyrr en við vitum um hvaða efni 
er að ræða og hve mikið hann er með af þeim.“ 

Maðurinn var handtekinn við reglubundið eftirlit 
Tollgæslunnar síðastliðinn miðvikudag. Hann var á 
leiðinni hingað til lands frá Amsterdam í Hollandi og 
er nú í vörslu lögreglunnar á Suðurnesjum.

Lögregla bíður þess nú að hlutirnir fari í gegnum 
meltingarkerfi hans á eðlilegan hátt. Það tekur 
venjulega nokkra daga en þó eru dæmi um að þau 
hafi látið bíða eftir sér hátt á þriðju viku.

Eins og áður sagði er ekkert enn vitað um efnin 
sem maðurinn er með í iðrum sér en í nýlegum 
málum af þessu tagi hefur verið um amfetamín eða 
kókaín að ræða.  - hþj

Tvítugur maður handtekinn grunaður um smygl:

Myndataka sýndi aðskotahluti

FÍKNIEFNI Í VÖRSLU LÖGREGLUNNAR Ekki er vitað hvaða efni 
maðurinn er með. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BÖRN Á barnanámskeiðinu Hestur 
í fóstur gefst börnum tækifæri til 
að taka að sér klár. Þar fá þau 
innsýn í hestamennsku með því að 
hirða hesta, fóðra þá, kemba, 
moka undan þeim og fara í 
útreiðartúra á tólf vikna löngu 
námskeiði sem haldið er á vegum 
Íshesta og hefur átt miklum 
vinsældum að fagna síðustu ár. 

„Að eignast vin í ljúfum klár er 
það besta fyrir börnin, enda mikill 
vinskapur sem kviknar milli 
barns og hests, og tregafull 
kveðjustund þegar námskeiði 
lýkur,“ segir Silja Ólöf Birgis-
dóttir, starfsmaður Íshesta.

 -þlg/sjá sérblaðið skólar og námskeið

Barnanámskeið hjá Íshestum:

Vinsælt að taka 
hest í fóstur

FÉLAGSMÁL Borgarráð Reykjavíkur hefur sam-
þykkt að veita Mæðrastyrksnefnd 800 þúsund 
króna styrk vegna öryggisgæslu á úthlutunardög-
um. Í vetur hafa tveir öryggisverðir frá Securitas 
verið að störfum á úthlutunardögum.

Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, formaður 
Mæðrastyrksnefndar, segir þetta vera fyrirbyggj-
andi aðgerð. „Það hafa orðið smávægilegir 
núningar og við viljum ekki að það gerist aftur. 
Við viljum tryggja að allir séu öruggir,“ segir 
Ragnhildur.

Hún segir samsetningu þeirra sem sækja aðstoð 
til nefndarinnar hafa breyst. „Neysluvenjur fólks 
hafa breyst mjög mikið og þetta er orðinn harðari 
heimur. Fólki líður illa, það er óttaslegið og 
vansælt og sér fram á að geta ekki látið enda ná 
saman. Það getur skapað öryggisleysi og það 
getur haft ýmislegt í för með sér.“

Ragnhildur segir engin alvarleg tilvik hafa 
komið upp, en allur sé varinn góður. Annar 
öryggisvörðurinn stýrir umferð, en hinn er inni 
við þar sem afhending fer fram.

Mæðrastyrksnefnd sótti um styrk til velferðar-
ráðs en umsóknin barst of seint fyrir styrkúthlut-

un fyrir árið 2008. Ráðið mælti með því við 
borgarráð að styrkurinn yrði veittur.  - kóp

Borgarráð styrkir Mæðrastyrksnefnd um 800 þúsund krónur:

Öryggisgæsla hjá Mæðrastyrksnefnd

ÞARF ÖRYGGISGÆSLU Ragnhildur segir öryggisgæsluna hjá 
Mæðrastyrksnefnd hafa gefið góða raun og vera fyrirbyggjandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTAMÁL Nýbygging fyrir 
unglingadeild Korpuskóla verður 
byggð við skólann samkvæmt til-
lögu sem rædd var á fjölsóttum 
fundi foreldra í Staðahverfi, for-
eldraráðs Korpuskóla og fulltrúa 
frá menntasviði Reykjavíkurborg-
ar í Korpuskóla í gærkvöldi.

Tillagan gerir ráð fyrir að 
nýbyggingin verði tekin í notkun 
haustið 2010 en þangað til verði 
unglingum kennt í Víkurskóla. Þá 
verði bráðabirgðabyggingar við 
skólann fjarlægðar en myglu-
sveppir og bakteríur greindust í 
miklu magni í sýnum sem tekin 
voru í byggingunum í júní. 

Júlíus Vífill Ingvarsson, formað-
ur menntaráðs Reykjavíkur segir 
kostnað við nýbygginguna áætlað-
an um 110 milljónir króna. Nýjar 
bráðabirgðabyggingar myndu 
hinsvegar kosta 80 milljónir en 
endingartími slíkra bygginga væri 
þar að auki helmingi skemmri en 
nýrra viðbygginga. 

 - ovd/ht

Bráðabyrgðabyggingar teknar:

Byggt við 
Korpuskóla

SPURNING DAGSINS
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MARKAÐURINN
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VÍÐA BJART 
VESTANLANDS.   
Helgarhorfurnar 
að þessu sinni eru 
ágætar, helst hætt 
við vætu suðaust-
anlands en annars 
staðar verður þurrt 
að mestu. Búast 
má við björtu veðri 
víða á vestanverðu 
landinu en það 
verði skýjað með 
köfl um norðan til.

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

KJARAMÁL Undanþágulistar sem 
gilda um neyðarmönnun, komi til 
verkfalla ljósmæðra í september, 
hafa ekki verið uppfærðir í rúman 
áratug.

„Listarnir endurspegla neyðar-
mönnun fyrir þrettán árum,“ 
segir Guðlaug Einarsdóttir, for-
maður Ljósmæðrafélags Íslands.

Ljósmæður kjósa um verkföll-
in í næstu viku. Ef af aðgerðum 
verður munu þær leggja nokkr-
um sinnum niður vinnu í næsta 
mánuði og fara í allsherjarverk-
fall þann 29. september. Ljós-
mæður á Íslandi hafa aldrei farið 
í verkfall að sögn Guðlaugar.

„Listarnir endurspegla störf 
sem undanþegin eru verkfalli til 
þess að ekki hljótist af slys eða 
neyðarástand skapist,“ segir Guð-
laug. „Við munum fara vel ofan í 
saumana á þeim verði samþykkt 
að grípa til verkfallsaðgerða.“

„Við munum bregðast við 
þannig að neyðarástand skapist 
ekki,“ segir Anna Stefánsdóttir, 
settur forstjóri Landspítala. 
„Ákveðin þjónusta á kvennasviði 
er samkvæmt neyðarlistum 
undan þegin verkföllum, þar á 
meðal fæðingaþjónusta.“

Anna segir að farið verði yfir 
starfsemina þegar sjáist í hvað 
stefni. „Við munum fara vandlega 
yfir allt starfið og gera grein 
fyrir hvaða þjónusta teljist bráða-
þjónusta og verði veitt.“

Guðlaug segir að með aðgerð-
um sínum vilji ljósmæður tryggja 
leiðréttingu á launum sínum og 
afstýra þannig neyðarástandi 
sem fyrirsjáanlegt sé í barneigna-
þjónustu.

„Helmingur stéttarinnar hefur 
sagt upp störfum og við sjáum 
fram á að 44 prósent ljósmæðra 
fari á eftirlaun næstu tíu árin,“ 
segir Guðlaug. „Við getum ekki 
mannað þær stöður þegar nýút-
skrifaðar ljósmæður treysta sér 
ekki til starfa vegna launanna 
sem í boði eru.“

Næsti fundur ljósmæðra við 
samninganefnd ríkisins er áætl-
aður þann 26. ágúst. „Við trúum 
því að viðsemjendur okkar 
afstýri verkföllum og semji áður 
en til þeirra kemur.“

Hildur Harðardóttir, sviðs-
stjóri kvennasviðs Landspítala, 
vildi í gær ekki tjá sig um neyð-
armönnun kæmi til verkfalls þar 
sem málið væri enn í skoðun. 

Hún játar að þörf fyrir neyðar-
mönnun hafi vafalaust breyst síð-
ustu þrettán árin. „Það er þó 
alveg ljóst að neyðarþjónustu 
verður haldið úti og fæðandi 
konum verður sinnt,“ segir Hild-
ur.

 helgat@frettabladid.is

Listarnir ekki upp-
færðir í þrettán ár
Undanþágulistar sem gilda um neyðarmönnun komi til verkfalls ljósmæðra 
hafa ekki verið uppfærðir í rúman áratug. Forstjóri á Landspítala segir fæðinga-
þjónustu undanþegna verkföllum og að neyðarástand muni ekki skapast. 

STARFIÐ Á KVENNADEILD Farið verður 
vandlega yfir starf deildarinnar og grein 
gerð fyrir því hvaða þjónusta teljist 
bráðaþjónusta og verði veitt þó af verk-
fallsaðgerðum ljósmæðra verði. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MÓTMÆLI Fjórðu aðgerðabúðum 
samtakanna Saving Iceland er 
lokið. Þetta kemur fram á vefsíðu 
samtakanna.

Samtökin hafa verið í þrjár 
vikur á Hellisheiði þar sem 
mótmælt var stækkun Hellisheið-
ar virkjunar. Samtökin efndu til 
nokkurra aðgerða í sumar. Þau 
stöðvuðu meðal annars vinnu í 
Helguvík og við álverið í 
Straums vík, trufluðu vinnu í 
höfuðstöðvum Landsvirkjunar og 
stöðvuðu vinnu jarðbors á 
Hellisheiði.

Samtökin árétta þó að barátt-
unni sé ekki lokið.  - sh

Aðgerðabúðum lokað:

Saving Iceland 
segir bless í bili

VINNUMARKAÐUR Betur hefur 
gengið að manna sláturhús fyrir 
sláturtíðina í haust en á horfðist 
fyrir skömmu, að sögn Sigmundar 
E. Ófeigssonar, framkvæmda-
stjóra Norðlenska.

„Það hefur mikið ræst úr. Það er 
alltaf ákveðinn hópur sem vill ekki 
taka ákvörðun með löngum 
fyrirvara. Ætli við séum ekki 
komin með yfir níutíu prósent 
[starfsmanna],“ segir hann.

Sigmundur segir að Íslendingar 
séu lítið fyrir störf í sláturhúsum, 
starfsmennirnir séu einkum 
farandverkamenn frá Skandin-
avíu.  - gh

Mönnun í sláturhús:

Gengið betur 
en á horfðist

SAUÐFJÁRSLÁTRUN Starfsmenn slátur-
húsa á Íslandi eru einkum erlendir 
farandverkamenn. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

LÖGREGLUMÁL Lögregla var kvödd 
í Hafnarfjörð í gærmorgun þar 
sem ung kona í annarlegu ástandi 
hafði veitt kærasta sínum áverka 
og síðan gengið í sjóinn.

Þegar lögregla kom á vettvang 
hafði konan komist af sjálfsdáð-
um úr sjónum. Ástand hennar var 
hins vegar mjög slæmt, hún var í 
afar annarlegu ástandi og 
bersýnilega undir áhrifum lyfja 
og fíkniefna. Því var ákveðið að 
færa hana á sjúkrahús.

Við nánari eftirgrennslan kom í 
ljós að konan hafði misst hníf á 
fót kærasta síns þegar hann 
reyndi að hindra hana í að skaða 
sjálfa sig. Hann meiddist lítið.  - sh

Ung kona gekk í sjóinn:

Missti hníf á 
fót kærastans

KJARAMÁL „Kröfur ljósmæðra eru 
langt frá því sem við getum 
nokkurn tímann nálgast,“ segir 
Gunnar Björnsson, formaður 
samninganefndar ríkisins.

Gunnar játar að málið sé í 
erfiðum hnút. „Það liggur 
kristaltært fyrir að við getum 
ekki orðið við þessum kröfum.“

Gunnar lítur svo á að neyðar-
mönnun sé fullnægjandi og 
bendir á að ekki allar ljósmæður 
séu félagsmenn í Ljósmæðrafé-
laginu. Því fari ekki allar 
ljósmæður í verkfall. 

„Við vonum að samningar náist 
svo að ekki komi til verkfallsað-
gerðanna,“ segir Gunnar.  - ht

Formaður samninganefndar:

Viðræðurnar í 
erfiðum hnút

FJÁRMÁL Alfreð Atlason, fráfar-
andi fjármálastjóri Garðabæjar, 
sagði í gær upp starfi sínu eftir að 
upp komst að hann hafði fært 9,2 
milljónir inn á eigin reikning úr 
sjóðum bæjarins frá áramótum og 
fram í júlí. Þetta kom í ljós við 
reglubundið innra eftirlit á bæjar-
skrifstofum Garðabæjar. 

„Hér vinnur mjög samhentur 
hópur, þannig að þetta er áfall 
fyrir starfsfólkið hér en þyngstu 
sporin eru líklega fyrir hann,“ 
segir Gunnar Einarsson, bæjar-
stjóri Garðabæjar. Hann segir 
fjármálastjórann hafa unnið náið 
með sér og hann hafi treyst 
honum.

„Ég treysti öllu mínu starfsfólki 
og geng út frá því að það sé hægt,“ 
segir Gunnar og segir engan hafa 
haft grun um þennan verknað.

Fjármálastjórinn hefur gengist 
við því að hann hafi millifært féð 
til persónulegra nota og hefur 
þegar undirritað greiðslutrygg-
ingu til Garðabæjar vegna þessa 
máls. „Hann gekkst við þessu og 
þá fer málið í eðlilegan farveg og 
til réttra yfirvalda,“ segir Gunn-
ar.

Alfreð hafði gegnt stöðu fjár-
málastjóra frá árinu 2003 en áður 
gegndi hann stöðu bæjarbókara í 
tvö ár. Ekki náðist í Alfreð vegna 
málsins. - vsp

Fjármálastjóri Garðabæjar sagði upp eftir að upp komst um stórfelldan fjárdrátt: 

Dró sér 9,2 milljónir króna

GARÐABÆR „Ég treysti öllu starfsfólki 
mínu og geng út frá því að það sé 
hægt,“ segir bæjarstjóri Garðabæjar en 
fjármálastjóri Garðabæjar dró sér 9,2 
milljónir króna.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

„Við vonumst til þess að deilan leysist svo að ekki 
komi til verkfalls. Alvara málsins er öllum ljós,“ segir 
Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra.

Guðlaugur vill ekki tjá sig um hugsanlegar aðgerðir 
af hálfu ráðuneytisins vegna aðgerða ljósmæðra, 
þar sem enn sé óljóst hvort af verði. „Við förum yfir 
þetta mál eins og önnur sambærileg í ráðuneytinu og 
búum okkur undir aðstæður sem upp gætu komið.“

Guðlaugur kveðst ekki hafa heimild til þess að 
fresta verkfalli ljósmæðra, ef af verði. Hins vegar er 
lögum samkvæmt heimilt að kalla starfsmenn í verk-
falli tímabundið til starfa til að afstýra neyðarástandi. 

ALVARA MÁLSINS ÖLLUM LJÓS

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í 
Vest mannaeyjum lýsir eftir 
vitnum að líkamsárás sem átti sér 
stað á þjóðhátíð um helgina, um 
það leyti sem brekkusöngnum var 
að ljúka á sunnudagskvöld.

Sá sem fyrir árásinni varð lýsir 
henni á þann veg að hann hafi verið 
á gangi niður brekkuna þegar hann 
var sleginn með flösku í andlitið.

Lögregla segir þann sem sleginn 
var hafa verið klæddan í gylltar 
leggings buxur, svarta hermanna-
klossa, bleikt ballerínupils, bleikan 
bol og með bleika loðhúfu á höfði. 
Þeir sem upplýsingar hafa um 
málið eru beðnir að hafa samband 
við lögregluna.  - sh

Lýst eftir vitnum að árás:

Maður í tjull-
pilsi sleginn

Vakinn af reykskynjara
Reykskynjari varð íbúa einbýlishúss í 
Kópavogi til bjargar í fyrrinótt þegar 
hann vakti hann af værum svefni. 
Maðurinn forðaði sér þegar út. Þegar 
slökkvilið bar að garði logaði eldur í 
potti sem gleymst hafði að slökkva 
undir og var reykur um allt hús. 
Slökkvistarf tók skamma stund.

SLÖKKVILIÐ

GENGIÐ 07.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

158,2687
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 79,40  79,78

154,94  155,70

122,76  123,44

16,451  16,547

15,347  15,437

13,039  13,115

0,7254  0,7296

127,80  128,56

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Gildir til 10. ágúst eða á meðan birgðir endast.

499kr/kg

Verð áður 879.-

Jóa fel sósur

Ferskar lundir
- Western Marineraðar

Jói fel Grilllambasteik Jói fel fyllt úrbeinað læri Entre cote
- úr kjötborði

1.993kr/pk

Merkt verð 2.759.-

1.548kr/kg

Merkt verð 2.064.-

1.799kr/kg

Merkt verð 2.399.-

1.994kr/kg

Verð áður 3.498.-

Ferskur kjúklingur

afsláttur
   við kassa

25%
        

afsláttur
   

43%
        afsláttur

   við kassa
25%
        

afsláttur42%
        

afsláttur
   við kassa

35%
        

afsláttur
   við kassa

48%
        

999kr/kg

Verð áður 1.898.-

Óðals Bayonneskinka

Appelsínusósa:

½ stk. laukur, lítill

1 dl appelsínuþykkni

3 dl svínakjötsoð
(eða vatn og svínakraftur)

2 dl rjómi

1 msk. appelsínumarmelaði

salt, svartur pipar úr kvörn, kjötkraftur

sósujafnari

1 msk. fíkjumaukið

Saxið laukinn og steikið í olíu í potti, bætið 
í soði, fíkjaumauki, rjóma og marmelaði, 
Þykkið með sósujafnara og smakkið til 
með kjötkrafti.

Bayonne skinka með fíkjuhjúp (fyrir 6):

1,5 kg bayonne skinka 

100 g þurrkaðar fíkjur

1 msk. koníak (má sleppa)

1 msk. síróp (Maple Syrup)

2 msk. maldon salt

Leggið fíkjurnar í bleyti í vatn í nokkra klukku-
tíma, helst yfir nótt, Hellið síðan vatninu af 
og maukið í matvinnsluvél ásamt sírópi ( og 
koníaki, ef vill ). Setjið skinkuna í pott með 
köldu vatni og látið suðuna koma rólega upp. 
Sjóðið í 40 mínútur við vægan hita, þannig að 
rétt kraumi í pottinum. Færið upp og setjið 
á ofngrind. Smyrjið fíkjumaukinu vandlega á 
kjötið og bakið í 180˚C heitum ofni í 20 mín-
útur, (Geymið ögn af fíkjumaukinu til að nota í 
sósuna.) Skerið niður og berið fram með kart-
öflugratíni og soðnu grænmeti.

Hátíðarmatur
á spariverði
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REYKJAVÍK Ólöf Guðný Valdi-
mars dóttir hefur ákveðið að leita 
til lög manna vegna þeirrar ákvörð-
unar Ólafs F. Magnússonar borg-
arstjóra að víkja henni úr stöðu 
varaformanns skipulagsráðs 
Reykja víkur og úr varastjórn 
Faxaflóahafna. Borgarráð sam-
þykkti í gær að Magnús Skúlason 
tæki sæti Ólafar í skipulagsráði 
og Sigurður Þórðarson settist sem 
varamaður í hafnarstjórn. Allir 
fjórir fulltrúar Sjálfstæðisflokks 
kusu með breytingunni en minni-
hlutinn sat hjá við afgreiðslu máls-
ins.

„Ég tel að ég hafi ekki gert eða 
sagt neitt sem gefi Ólafi F. Magn-
ússyni tilefni til að víkja mér úr 
skipulagsráði, hvað þá án athuga-
semdar eða áminningar,“ segir 
Ólöf um ástæðu þess að hún ætlar 
að láta lögmenn skoða málið, 
meðal annars hvort hún gæti átt 
rétt á skaða- eða miskabótum.

Hæstaréttarlögmaðurinn Dögg 
Pálsdóttir hefur sagt að ákvörðun 
Ólafs kunni að brjóta í bága við 
sveitarstjórnarlög. Ekki megi 
víkja fulltrúa úr nefnd eða ráði 
vegna þess eins að hann njóti ekki 
trausts meirihlutans, sem er ein-
mitt sú ástæða sem borgar stjór-
inn nefndi í þessu tilviki.

Ólöf segir málið ekki endilega 
snúast um hennar persónu. „Ég 
hef ekki áhuga á að hefna mín eða 
ná mér niðri á neinum,“ segir hún. 
„Mér finnst bara að borgarbúar 
eigi kröfu á að þetta mál sé skoðað 
þar sem það snýst um tjáningar-
frelsi, hvernig menn beita valdi 
sínu og hvernig lýðræðislegar 
ákvarðanir eru teknar.“

Minnihlutinn sat hjá við 

afgreiðslu málsins, sem er óvenju-
legt en þó ekki fordæmalaust. 
Hann lét bóka það að borgarstjóri 
hefði með brott vikningunni „orðið 
ber að fordæmalausri framkomu“ 
gagnvart Ólöfu Guðnýju.

Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Samfylkingarinnar, segir fulltrúa 
minnihlutans hafa ákveðið að sitja 
hjá í stað þess að greiða atkvæði 
gegn breytingunni til þess að lama 
ekki starfsemi skipulagsráðs með 
því að vekja hugsanlega upp 
spurningar um lögmæti skipunar 
eftirmanns Ólafar í ráðið. Þó seg-
ist hann ekki geta sagt til um hvort 
brottvikningin var lögmæt og 
segir eðlilegt að Ólöf skoði það 
með lögfræðingum.

Ólafur F. Magnússon lagði fram 
gagnbókun þar sem hann sagði 
„með ólíkindum að minnihlutinn í 
borgarstjórn reyni að gera kosn-
ingu fulltrúa í nefndir á vegum F-
listans tortryggilega.“ Fullkom-

lega málefnaleg rök séu fyrir 
brottvikningunni þar eð Ólöf njóti 
ekki trúnaðar fram boðsins.

 stigur@frettabladid.is

LÖGREGLAN Lögmaður Helga Rafns 
Brynjarssonar og faðir hans munu 
funda í næstu viku til að ákveða 
með framhald Lúkasarmálsins.

„Við erum að gefast upp á lög-
reglurannsókninni og svo virðist 
sem málið eigi að daga uppi fyrir 
norðan. Miðað við orð fulltrúa 
sýslumannsembættisins mun hann 
ekki sinna þessu,“ segir Erlendur 
Þór Gunnarsson, lögmaður Helga.

Síðasta sumar kærði Helgi tugi 
manna fyrir ærumeiðingar og hót-
anir í sinn garð þegar orðrómur 
gekk um að hann hefði drepið 
hundinn Lúkas. 

Síðan hefur lítið heyrst af málinu, 
nema hvað fulltrúi sýslumannsins á 

Akureyri sagði rannsóknina ekki í 
forgangi hjá embættinu.

„Ég get ekki séð að ákæruvaldið 
geti farið að ákveða hvað séu æru-
meiðingar,“ segir Eyþór Þorbergs-
son fulltrúi. Hann efast um að 
aðdróttun sem birtist á netinu telj-
ist „skrifleg“, eins og kveðið er á 
um í lögum. Sumar hótanirnar hafi 
vissulega verið svæsnar, en hann 
telur áhöld um að hægt sé að ákæra 
fyrir slíkar nethótanir.

Erfitt sé fyrir sýslumann að 
rannsaka málið. „Við getum ekki 
gert það þegar allir hinir kærðu 
eru í Reykjavík. En við reynum. 
Einhvern tíma lýkur þessari rann-
sókn,“ segir Eyþór.  - kóþ

Aðstandendur og lögmaður Helga Rafns Brynjarssonar, úr Lúkasarmáli:

Gefast brátt upp á sýslumanni

HELGI RAFN BRYNJARSSON Fulltrúi 
sýslumanns sér ekki að hægt sé að 
koma lögum yfir ærumeiðingar og 
hótanir á netinu. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

ÁFENGI Ölgerð Reykjavíkur, 
ÖRVK, setur sinn fyrsta bjór á 
markað í dag í verslunum ÁTVR. 
Bjórinn ber nafnið Gullfoss og er 
ljós lagerbjór.

„Þeir sem hafa prófað bjórinn 
segja hann hættulega góðan,“ 
segir Helgi Hermannsson en hann 
er annar eigenda ÖRVK, ásamt 
bróður sínum Heimi.

Bruggmeistari Ölgerðar 
Reykjavíkur er Anders Kiss-
meyer sem var gæðastjóri hjá 
Carlsberg í tuttugu ár og í 
undirbúningi eru fleiri bjórteg-
undir, þar á meðal Geysir. Bjórinn 
er framleiddur á Árskógssandi í 
bruggverksmiðju Kalda. - vsp

Nýr bjór til sölu á morgun:

Gullfoss í formi 
bjórs til sölu

KENÝA, AP Yfirvöld í Tansaníu og 
Keníu minntust í gær hinna 
mannskæðu sprengjutilræða sem 
framin voru fyrir réttum tíu árum 
við sendiráð Bandaríkjanna í 
höfuðborgum beggja landa. 
Yfir 200 manns létu lífið í tilræð-
unum og um fimm þúsund 
særðust. 

Meintur höfuðpaur að baki 
tilræðunum, Fazul Abdullah 
Mohammed, hefur verið á flótta 
árum saman. Bandarísk yfirvöld 
hafa sett fimm milljónir dala til 
höfuðs honum, andvirði hátt í 400 
milljóna króna.  - aa

Tíu ár frá tilræðum í A-Afríku: 

Minnast sendi-
ráðasprenginga

VOTTUÐ VIRÐING Keníski forsætisráð-
herrann Raile Odinga leggur blóm að 
minnismerki fórnarlamba tilræðisins. 

NORDICPHOTOS/AFP

TAÍLAND, AP Pojaman Shinawatra, 
eiginkona Thaksins Shinawatra, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Taílands, var í síðustu viku dæmd í 
þriggja ára fangelsi fyrir skattsvik 
upp á hundruð milljóna króna.

Pojaman, bróðir hennar og ritari 
voru öll dæmd í fangelsi fyrir að 
hafa skráð hlutabréfasölu árið 1997 
með röngum hætti til að sleppan 
undan skattgreiðslum. Pojaman 
segist ætla að áfrýja dóminum.

Thaksin er nýlega komin aftur til 
Taílands úr útlegð í London. 
Taílenski herinn steypti honum af 
stóli árið 2006 vegna ásakana um 
spillingu.  - gh

Spillingarmál í Taílandi:

Dæmd í þrjú ár 
fyrir skattsvik

POJAMAN SHINAWATRA Um þúsund 
stuðningsmenn Shinawatra-hjónanna 
mótmæltu utan við dómshúsið. 
 NORDICPHOTOS/AFP

UMFERÐ Umferð í júlí í ár mældist 
3,70 prósentum minni en í júlí í 
fyrra. Þetta er fjórði mánuðurinn í 
röð þar sem dregur úr umferð milli 
ára. Um langt skeið áður hafði 
umferð aukist stöðugt.

Vegagerðin hefur birt upplýsing-
ar um þróun umferðar á fjórtán 
talningarstöðum víðs vegar um 
landið síðustu þrjú ár. Umferð 
jókst mikið milli áranna 2006 og 
2007, en óljósara er hvert stefnir 
fyrir árið 2008.

Samdrátturinn undanfarið kann 
að tengjast hækkunum á eldsneytis-
verði og verra veðurfari fyrri hluta 
þessa árs en þess síðasta. - gh

3,70 prósent minni umferð:

Umferð dregst 
saman milli ára

Ólöf Guðný rekin og 
leitar til lögfræðinga
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir mun leita til lögmanna eftir að henni var form lega 
vikið úr skipulagsráði í gær. Fulltrúar minnihlutans sátu hjá við kosninguna. 
Borgarstjóri segir með ólíkindum að þeir vilji gera kosninguna tortryggilega.

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Fulltrúar minnihlutans sögðu í bókun sinni að sjálfstæðis-
menn yrði að axla ábyrgð á þessu máli, eins og öðru. Sjálfstæðismenn samþykktu 
brottvikningu Ólafar. FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

Ólöf Guðný 
segist von-
svikin með 
framgöngu 
sjálfstæðis-
manna í mál-
inu. „Ég hefði 
viljað sjá sjálf-
stæðismenn, 
sem ég tel mig 
hafa átt mjög 
gott samstarf 
við, sýna mér smá þakklætisvott 
fyrir störf mín,“ segir hún og bend-
ir á að þeir hefðu til að mynda 
getað bókað að hún hefði unnið 
störf sín vel og af trúmennsku.

ÓSÁTT VIÐ 
SJÁLFSTÆÐISMENN

ÓLÖF GUÐNÝ 
VALDIMARSDÓTTIR

Hefur þú komið á Hornstrandir?
Já 28%
Nei 72%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að fylgjast með setn-
ingu Ólympíuleikanna í Peking 
í Kína?

Segðu skoðun þína á vísir.is

BANDARÍKIN, AP Rúmlega þrítugur 
maður í New York, játaði í síðasta 
mánuði á sig morð sem framið var 
í júní árið 2006. 

Maðurinn hafði keypt ísbíl, en 
hætti svo við allt saman og vildi að 
kaupin gengju til baka. Þegar 
bílasalinn féllst ekki á það myrti 
hann starfsmann bílasölunnar.

Í síðasta mánuði féllst hann á að 
játa morðið, gegn því að fá 
tilbreytingu frá einhæfu fanga-
fæðinu. Dómarinn samþykkti og 
útvegaði strax kjúklinga frá 
skyndibitastað, og svo núna í 
vikunni þegar dómur féll bauð 
dómarinn hinum dæmda upp á 
pitsuveislu. - gb

Morðingi í New York:

Fær pitsu fyrir 
að játa glæpinn

KJÖRKASSINN



TILBOÐIN GILDA 7. - 10. ÁGÚST

242 kr/kg

TEX MEX KJÚKLINGAVÆNGIR

403 kr/kg

 40%
afsláttur

899kr/kg

UNGNAUTAHAKK

1.498 kr/kg

859kr/pk

DANSKAR
KJÚKLINGABRINGUR

 40%
afsláttur

999 kr/kg

SVÍNARIF SOÐIN Í SÓSU

1.537 kr

499 kr/stk

CT PIZZA FILLES 
XL SPECIAL

699 kr

499 kr/stk

CT PIZZA FILLES
XL M/SKINKU

699 kr

 35%
afsláttur

993 kr/kg

SPARERIBS ELDUÐ
SWEET CHILLI

1.418 kr

 30%
afsláttur

1.499 kr/kg

SVÍNAKÓTELETTUR
JURTAKRYDDAÐAR

1.998 kr

 25%
afsláttur

FRÁBÆRT
VERÐ

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

Betri tilboð!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.



Aðalfundur
Aðalfundur Plastprents hf. verður haldinn 15. Ágúst 2008 
kl 11:00 í húsnæði félagsins að Fosshálsi 17-25, Reykjavík.

Dagskrá:
1.   Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 18. gr 
     samþykkta félagsins.
2.  Tillaga um heimild til stjórnar til kaupa á eigin 
     hlutabréfum félagsins samkvæmt  55. grein 
     hlutafélagalaga.
3.  Breytingar á 10 og 13 grein samþykkta félagsins.
4.  Önnur mál, löglega upp borin.

Stjórn Plastprents hf.

8  8. ágúst 2008  FÖSTUDAGUR

SJÁVARÚTVEGUR „Þeir boðuðu mig 
bara í yfirheyrslu á mánudaginn. 
Ég er hins vegar að bíða eftir 
ákærunni, því þá getur málið 
farið í réttan farveg,“ segir 
Ásmundur „hinn kvótalausi“ 
Jóhannsson sem veitt hefur 
kvótalaus að undanförnu.

Landhelgisgæslan kom upp í 
bát Ásmundar í gær, þegar hann 
var við veiðar, og fylgdi honum í 
land. Þar beið lögreglan eftir 
honum á bryggjunni og boðaði 
hann til yfirheyrslu á mánudag-
inn. Einnig innsigluðu þeir bát-
inn, svo Ásmundur getur ekki 

farið til veiða 
aftur.

„Ég geri líka 
ráð fyrir að þeir 
geri aflann og 
veiðarfærin 
upptæk,“ segir 
Ásmundur. Í 
nótt veiddi hann 
um sex- til sjö-
hundruð kíló og 
samtals hefur 
hann þá veitt 
um fimm tonn 
kvótalaus. 

Einar K. Guð-
finnsson, sjávar-
útvegs- og land-
búnaðarráðherra 
segir það liggja 
í augum uppi að 
hann sé að 
brjóta lög og 
hann hljóti að 
vera meðhöndl-

aður eins og aðrir lögbrjótar. 
„Maðurinn hefur engin sérstök 
forréttindi í þessum efnum,“ 
segir Einar. „Hann er hins vegar í 
þeirri sérstöku stöðu að hafa áður 
verið útgerðarmaður sem seldi 
sína útgerð og kýs núna að fara að 
róa kvótalaus.“

Hann segir álit mannréttinda-
nefndar Sameinuðu þjóðanna, þar 
sem kvótakerfið er talið brjóta 
gegn jafnræðisreglu stjórnar-
skrárinnar, engu breyta í þessum 
efnum, því hér gildi íslensk lög.

„Auðvitað styð ég hann heils-
hugar í þessum gjörningi,“ segir 
Grétar Mar Jónsson, alþingis-
maður, sem hefur hjálpað 
Ásmundi að landa aflanum, 
aðspurður um hvort hann styðji 
Ásmund.

„Ég hefði viljað sjá fleiri menn 
í hans stöðu, sem ekki eiga veiði-
heimildir, gera slíkt hið sama,“ 
segir Grétar. „Ég lít svo á að 
íslensk stjórnvöld séu að brjóta á 
honum mannréttindi. Það verður 
gaman að sjá hvaða saksóknari 
þorir að kæra þegar hann veifar 
áliti mannréttindanefndar Sam-
einuðu Þjóðanna framan í þá.“

Guðjón A. Kristjánsson, for-

maður Frjálsynda flokksins tekur 
í sama streng. „Auðvitað er 
Ásmundur ekki að fara eftir 
íslenskum lögum en hins vegar er 
búið að úrskurða, af alþjóðlegri 
stofnun sem við höfum viður-
kennt hingað til, að þessi lög séu 
ólög og standist ekki jafnræðis-
regluna. Því verður fróðlegt að 
sjá hvað Hæstiréttur segir ef 
þetta fer alla leið þangað,“ segir 
Guðjón.“ vidirp@frettabladid.is 

1. Hver ber fána Íslands á 
setningarathöfn Ólympíuleik-
anna í Peking?

2. Hver leikstýrir kvikmyndinni 
Reykjavík Whale Watching 
Massacre?

3. Í hvaða borg er skipulögð 
tónlistarhátíð í tilefni af tíu ára 
afmæli tónlistarhátíðarinnar 
Iceland Airwaves? 
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Landhelgisgæslan 
fylgdi Ásmundi í land
Kvótalausi sjómaðurinn var boðaður til yfirheyrslu og bátur hans innsiglaður í 
gær. Þingmaður styður hann og hefur landað fyrir hann. Sjávarútvegsráðherra 
segir hann hafa brotið lög og hann hljóti að vera meðhöndlaður þannig.

GUÐJÓN A. 
KRISTJÁNSSON

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

ÁSMUNDI FYLGT Í LAND Ásmundur Jóhannsson hefur veitt um fimm tonn, án þess 
að hafa kvóta. MYND/VÍKURFRÉTTIR

Auðvit-
að styð 

ég hann heils-
hugar í þessum 
gjörningi.

GRÉTAR MAR 
JÓNSSON
ALÞINGISMAÐUR

LÖGREGLAN Hættumat á sprengju-
hótun vegna gleðigöngu Hinsegin 
daga er ekki hátt, að sögn Árna 
Þórs Sigmundssonar, aðstoðar-
yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan 
hvetur fólk ekki til að sitja heima.

Hótunarbréf um að tveimur  
sprengjum yrði komið fyrir í 
nágrenni göngunnar barst frétta-
stofu Stöðvar 2 í lok júlí. Það var 
ritað á ensku en póstlagt á 
Íslandi.

Á bréfinu fundust fingraför og 
voru þau borin saman við fingra-
för þeirra starfsmanna sjónvarps-
stöðvarinnar sem höfðu handleik-
ið bréfið.

Friðrik Bjarnason, yfirlögreglu-
þjónn hjá rannsóknardeild lög-
reglu, verst frétta af tæknirann-
sóknum á bréfinu og Árni Þór vill 
ekki skýra til hvaða aðgerða lög-
reglan grípi vegna hótunarinnar.

„Við lítum ekki fram hjá svona 
atviki en teljum ekki ástæðu til 
ofsafenginna viðbragða,“ segir 
Árni.

Gleðigangan verður á laugar-
daginn næsta og hefur ætíð verið 
vel sótt af almenningi.  - kóþ

Lögreglan hvetur fólk ekki til að sitja heima vegna sprengjuhótunar:

Lágt hættumat í gleðigöngu

ÚR GLEÐIGÖNGUNNI 2006  Hættumat í 
göngunni er lágt, að mati lögreglunnar, 

þrátt fyrir nafnlausa sprengjuhótun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Lögregla skoðar nú 
upptökur úr öryggismyndavélum 
í Kringlunni í því skyni að hafa 
hendur í hári vasaþjófs eða -þjófa 
sem hnupluðu minnst átta pen-
ingaveskjum af fólki í verslana-
miðstöðinni í fyrradag. 

Öryggisverðir fengu tilkynn ing-
ar frá átta viðskipta vinum á mið-
vikudag um að þeir söknuðu pen-
ingaveskja sinna. Tveir þeirra 
hafa kært þjófnaðinn til lögreglu, 
sem hvetur fólk til að fara að öllu 
með gát.

Öryggisverðir létu lögreglu í té 
þær upplýsingar sem þeim höfðu 
borist. Að sögn varðstjóra lög-
reglu voru það fyrst og fremst 
eldri konur með handtöskur sem 

urðu fyrir barðinu á vasaþjófinum 
eða -þjófunum. Sjaldnast áttuðu 
þær sig á því að eitthvað vantaði 
fyrr en heim var komið, þegar 

þær fundu ekki peningaveskið í 
handtöskunni.

Þjófurinn, eða þjófarnir, mun 
hafa hnuplað veskjunum úr 
hand töskum kvennanna, tekið úr 
þeim reiðufé og hent þeim síðan í 
ruslið. Nokkur veski fundust í 
rusla fötum í verslunarmiðstöð-
inni.

Athygli vakti að greiðslukort 
voru skilin eftir í veskjunum og 
telur lögregla það benda til þess 
að ekki hafi verið um skipulagða 
glæpastarfsemi að ræða, heldur 
frekar einhvern sem þurfti að 
fjármagna neyslu sína. Einnig 
hefur orðið vart við sams konar 
hnupl í Smáralind, meðal annars í 
versluninni Debenhams. - sh

Lögregla skoðar upptökur úr öryggismyndavélum í leit að vasaþjófi:

Stolið úr handtöskum eldri kvenna

ÚR KRINGLUNNI Veskin fundust flest í 
ruslatunnum í verslanamiðstöðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ / HEIÐA

LÖGREGLUMÁL Þrír karlmenn á 
þrítugsaldri hafa verið úrskurð-
aðir í gæsluvarðhald til 11. ágúst 
grunaðir um aðild að hnífstungu -
árás á Hverfisgötu fyrir réttri 
viku. Þar var erlendur karlmaður 
stunginn djúpri stungu í bakið 
svo blæddi inn á lunga hans. 
Lögregla sagði lækna hafa 
bjargað lífi mannsins.

Tveir mannanna voru 
úrskurð aðir í varðhald í fyrra-
kvöld og sá þriðji í gær.

Málið er á viðkvæmu stigi, að 
sögn Friðriks Smára Björg-
vins sonar yfirlögregluþjóns, sem 
vildi ekki gefa um það frekari 
upplýsingar að sinni.  - sh

Þrír menn í gæsluvarðhaldi:

Þrír í haldi út 
af hnífstungu

BRETLAND Tjónasvik jukust um 13 
prósent á öðrum ársfjórðungi 
þessa árs í Bretlandi og hafa aukist 
um 70 prósent alls síðustu þrjú 
árin.

„Lífið gerist mjög erfitt fyrir 
lágtekjufólk í lánsfjárþurrð,“ segir 
Gabrielle Stewart, hjá trygginga-
rannsóknarfélaginu Absolute, í 
viðtali við Daily Telegraph. Fólk 
geti ekki greitt af bílalánum og 
bensínverð sé hátt.Eigendur dýrra 
bíla hafi brugðið á það ráð að 
skemma þá af ráðnum hug.  - kóþ

Bresk tryggingafélög:

Tryggingasvik 
aukast mikið

VIRKJANIR Landsvirkjun varar 
ferðamenn og íbúa við ána Jöklu 
við væntanlegu auknu rennsli 
árinnar frá ágúst til október.

Rennsli frá Brúarjökli í Hálslón 
við Kárahnjúkastíflu hefur aukist 
svo mikið síðustu vikur sökum 
hlýinda að gert er ráð fyrir 
yfirfalli Hálslóns 12. til 14. ágúst. 
Þá verður vatni hleypt úr lóninu 
um yfirfallsrennu í Jöklu.

Íbúar við Jöklu verða varaðir 
við með sólahringsfyrirvara með 
símaskilaboðum frá 112.  - gh

Yfirfall Hálslóns:

Íbúar við Jöklu 
varaðir við

VEISTU SVARIÐ?



VITAferdir.is

VITA er í eigu Icelandair Group og flýgur 

með Icelandair á vit ævintýranna.

Madonna
di Campiglio 
og Canazei
Verð frá 109.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 

á mann í smáh. með 1 svefnh., í 7 nætur á Green Golf, 
brottför 31. jan. Almennt verð: 79.900 kr.

á mann í þríbýli, 2 fullorðnir og 1 barn, í 7 nætur, með 
hálfu fæði, á Hotel Splendid, brottför 31. jan.
Almennt verð: 119.900 kr.

Hið ljúfa 
líf á Kanarí

Verð frá 69.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 

STRANDLÍF

Verð frá 54.900 kr.

BORGARLÍF

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni 
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildar-
punktum. Auk þess eru veittir 2.500 Vildar-
punktar fyrir allar keyptar ferðir í leiguflugi 
með VITA. Þannig öðlast þú stöðugt fleiri 
tækifæri til þess að njóta lífsins. 

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  

SKÍÐALÍF

Skráðu þig í netklúbbinn - VITAferdir.is

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur

Líflegar
borgir 

hið ljúfa
la dolce líf

Nafnið VITA kemur úr latínu og þýðir líf enda er VITA 

líflegur valkostur sem býður upp á fjölbreytilegar 

skemmtiferðir fyrir alla Íslendinga. Nýja ferðaskrifstofan 

stendur á traustum grunni þekkingar og reynslu 

Icelandair Group og leggur metnað sinn í að gera 

frítíma og ferðalög einstaklinga og hópa ánægjuleg. 

VITA er lífið

VITA er ný ferðaskrifstofa 
í eigu Icelandair Group

NÝTT!

á mann í tvíbýli, 2 fullorðnir, í 3 nætur 
á Hotel NH Numanica, brottför 27. ágúst.
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NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

FYRRVERANDI NEMENDA NTV 
SÖGÐUST MYNDU MÆLA MEÐ 

NÁMINU VIÐ AÐRA*

Upplýsingar og skráning: 
544 4500 / www.ntv.is

*Samkvæmt markaðsrannsókn meðal 1000 fyrrverandi nemenda apríl 2008

Á tilboði í 

ágúst 2008

UniFlex ræ
stivagnar 

með fylgihlutum. 

Startpakki

20% afsláttur
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

RV Unique örtrefja-ræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt

− all you need ...
          for cleaning

10  8. ágúst 2008  FÖSTUDAGUR

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld segj-
ast ekki sætta sig við að þjóð-
höfðingjar annarra landa blandi 
sér í innanríkismál þeirra. Að 
öðru leyti hafa þau vart svarað 
gagnrýni George W. Bush Banda-
ríkjaforseta á ástandið í 
mannréttinda málum þar í landi.

Bush þótti óvenju harðorður í 
garð Kína í ræðu sem hann flutti 
í Taílandi í gær, skömmu áður en 
hann hélt til Kína að fylgjast með 
opnunarhátíð Ólympíuleikanna í 
kvöld.

Hann gagnrýndi ástand mann-
réttindamála, sagði Bandaríkin 
andvíg þeirri kúgun sem kín-
versk stjórnvöld beita þegna sína 
en lýsti jafnframt stuðningi 
sínum við trúfrelsi, fjölmiðla-
frelsi og annað frelsi.

Tímasetningin þótti hentug, 
bæði fyrir Bush og kínverska 
ráðamenn. Með því að koma þess-
ari gagnrýni til skila áður en 
hann kæmi á fund Kínverja tókst 
Bush að afgreiða málið fyrir-
fram, svo það þyrfti ekki að 
flækjast um of fyrir í viðræðum 
þeirra. 

Bush gætti þess einnig að vega 
upp á móti gagnrýnistóni ræð-
unnar með því að bera lof á kín-
versk stjórnvöld, meðal annars 
fyrir að hafa gert mikilvægar 
markaðsumbætur og sagðist von-
ast til þess að frelsi muni aukast í 
kjölfarið.

„Breytingar í Kína munu verða 
á þeirra eigin forsendum og í sátt 
við sögu Kína og hefðir. En breyt-
ingarnar munu samt koma,“ sagði 
Bush.

„Í dag eru Kína og Bandaríkin 
vinir,“ sagði Ma Jianchun, sér-

fræðingur við stjórnmála- og lög-
fræðiháskólann í Peking. „Ekki 
bestu vinir, heldur bara vinir.“

Í Nepal og á Indlandi efndu 
þúsundir útlægra Tíbeta til mót-
mæla í gær. Í Nepal kom til átaka 
við lögreglu og voru nærri 600 
manns handteknir. Á Indlandi 
tóku þungvopnaðar hersveitir á 
móti mótmælendum fyrir utan 
kínverska sendiráðið í Nýju-
Delí.

Í gær birtist einnig hótun á 
Netinu frá herskáum múslimum í 
vestanverðu Kína um að framin 
verði hryðjuverk á Ólympíuleik-
unum.

Í Bretlandi var aftur á móti 
tveimur mönnum tekið með fagn-
aðarlátum í gær þegar þeir komu 
heim frá Kína, þar sem þeir höfðu 
verið reknir úr landi fyrir að efna 
til mótmæla fyrir utan Fugls-
hreiðrið, helstu Ólympíuhöllina í 
Peking. Þeir höfðu klifrað upp í 
ljósastaura og sett upp mótmæla-
borða sem á stóð: „Frelsið 
Tíbet.“

Annar þeirra, Ian Thom, segir 
að lögreglan hafi spurt þá í þaula 
en farið vel með þá áður en þeir 
voru færðir um borð í flugvél og 
sendir heim.

 gudsteinn@frettabladid.is

Kínverjar ansa lítt 
gagnrýni frá Bush
Tímasetningin á gagnrýni Bush á mannréttindaástandið í Kína þótti henta 
bæði honum og kínverskum ráðamönnum. Með því að afgreiða málið fyrir-
fram þarf það ekki að flækjast meira fyrir glæsileika Ólympíuleikanna.

HLAUPIÐ MEÐ ÓLYMPÍUELDINN Á KÍNAMÚRNUM í gær tóku þúsundir sjálfboðaliða 
þátt í hlaupi með Ólympíueldinn á Kínamúrnum. Í dag lýkur svo, á Ólympíuleikvang-
inum í Peking, hlaupinu með logann um heiminn, sem hófst í Grikklandi í lok mars.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MUNKAR MÓTMÆLA Tíbetskir búdda-
munkar í útlegð mótmæltu Kínastjórn 
og því að Ólympíuleikarnir skuli fara 
fram í Peking í mótmælagöngu í Nýju-
Delí í gær.   NORDICPHOTOS/AFP

Átak gegn fíkniefnavanda
Björn Bjarnason, dómsmálaráð-
herra, og lögreglustjórar norðlensku 
lögregluliðanna skrifuðu í gær undir 
samkomulag um sérstakt samstarfs-
átak lögreglunnar gegn fíkniefnavanda 
á Norðurlandi. Komið verður á teymi 
þriggja lögreglumanna við rannsókn-
ardeild lögreglunnar á Akureyri ásamt 
lögreglumanni með fíkniefnahund.

LÖGREGLAN

Metaðsókn í Grettislaug
Aðsókn að Grettislaug á Reykhólum 
hefur í sumar verið meiri en nokkru 
sinni fyrr að því er segir á heimasíðu 
hreppsins. Frá því í júníbyrjun og þar 
til á mánudagskvöld höfðu 4.720 
gengið til laugar í Grettislaug miðað 
við 3.872 á sama tímabili í fyrra. 
Aukningin er 22 prósent. Um síðustu 
helgi voru gestir laugarinnar 649.

REYKHÓLAR

LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók 
mann um fimmtugt í Breiðholti í 
fyrrinótt eftir að hann hafði í 
þrígang hunsað tilmæli um að 
veita nágrönnum sínum næði.

Að sögn lögreglu var maðurinn 
aleinn í íbúð sinni og lék þar 
tónlist á miklum styrk um miðja 
nótt. Nágrannar hans kvörtuðu til 
lögreglu yfir látunum en maður-
inn lét umvandanir lögreglu 
ekkert á sig fá, heldur gekk þess í 
stað milli íbúða í húsinu, bankaði 
upp á og vildi ólmur vita hver 
hefði klagað hann til lögreglunnar.

Svo fór að lokum að maðurinn 
var handtekinn svo aðrir íbúar 
hússins fengju nætursvefn.  - sh

Hunsaði tilmæli lögreglu:

Aleinn, ölvaður 
og með hávaða

Það borgar sig að skoða umbúðir á vörum vel:

Útrunnið kítti í Húsasmiðjunni

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

Það er fátt leiðinlegra, og í 
sumum tilfellum ógeðfelldara, 
en að kaupa útrunnar vörur. Það 
er þó margt fleira en matvörur 
sem getur farið yfir síðasta 
söludag. Kona sem hafði sam-
band við Fréttablaðið sagðist 
hafa fengið furðuleg svör í 
Húsasmiðjunni þegar hún 
hringdi til þess að kvarta yfir 
því að verslunin hefði selt henni 
útrunnið kítti. 

„Þegar ég hringdi fékk ég þau 
svör frá afgreiðslufólkinu að 
þetta kæmi fyrir og að fólk ætti 

að fylgjast með dagsetn-
ingunni sjálft.“ Hún 
bætti því við að þetta 
væri sérstaklega 
slæmt þegar fólk tæki 

kannski ekki eftir því að varan 
væri útrunnin og 
væri jafnvel búið 
að nota hana. 

Halldór Odds-
son hjá Neyt-
endasamtökun-
um segir það ljóst 
að ekki eigi að 
selja útrunnar 
vörur. „Seljandi ber 
vissulega ábyrgð og 
þá af þeim skaða sem 
hlýst af,“ segir hann. 

Halldór bendir þó á 
að neytendur verði að 
taka ábyrgð á því sem 
þeir kaupa og segir að 
um útrunnar vörur 
gildi ekki sömu regl-
ur og um gallaðar 
vörur. 

„Augljóst er á vörunni að hún 
er ekki lengur söluhæf því hún 
er þrátt fyrir allt merkt.“ Hall-
dór segir dagsetninguna koma 
frá framleiðanda og hljóti því 
að gefa vísbendingu um hve-
nær varan hættir að vera not-
hæf. 

„Það er verslunum ekki í hag 
að selja ónýtar vörur og þurfa 
svo að standa straum af þeim 
kostnaði sem því getur 
fylgt.“

HELGA ÞÓREY 
neytendur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Forsvarsmenn 
Þeistareykja ehf. ætla að funda 
með öðrum framkvæmdaaðilum 
og fulltrúum stjórnvalda í næstu 
viku vegna úrskurðar umhverfis-
ráðherra um að álver við Bakka og 
tengdar framkvæmdir skuli í sam-
eiginlegt umhverfismat.

Þeistareykir munu, auk Lands-
virkjunar, afla orku fyrir álver 
Alcoa á Bakka við Húsavík.

„Menn ætla að skoða sína stöðu 
og bíða eftir fundi með umhverfis-
yfirvöldum og Skipulagsstofnun,“ 
sagði Franz Árnason, stjórnarfor-
maður Þeistareykja, eftir stjórn-
arfund í fyrirtækinu í gær.

Hann segir að verði forsvars-

menn fyrirtækisins ekki sann-
færðir um, eftir fund með fulltrú-
um stjórnvalda, að hægt verði að 
vinna sameiginlegt umhverfismat 
án þess að teljanlegar tafir verði á 

verkinu muni lagaleg staða félags-
ins verða skoðuð í framhaldinu.

Aðalheiður Jóhannsdóttir, lektor 
við lagadeild Háskóla Íslands, 
benti á það í Fréttablaðinu í vik-
unni, að ákveðnir annmarkar væru 
á úrskurði umhverfisráðherra um 
að framkvæmdin ætti að fara í 
sameiginlegt umhverfismat. 

Í máli hennar kom fram að fari 
Þeistareykir eða Landsnet í mál 
vegna úrskurðarins gæti grund-
völlur fyrir úrskurði ráðherra 
hrunið. 

Forsvarsmenn Landsnets taka 
dræmt í möguleg málaferli, og 
segja nær að Þeistareykir láti 
reyna á málið fyrir dómstólum. - bj

Forsvarsmenn fyrirtækja sem tengjast álveri á Bakka hitta fulltrúa stjórnvalda:

Funda um tafir í næstu viku

BORAÐ Tilraunaboranir á Þeistareykjum 
gætu tafist um ár verði einhverjar tafir 
vegna sameiginlegs mats á umhverfis-
áhrifum. FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN
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• Fyrsti borinn sem notaður var við heitavatnsboranir var gamli Gullborinn. www.or.is

Ganga um 
Elliðaárdal að 
Gvendar-
brunnum

Laugardaginn 9. ágúst 
kl. 10:00 efnir Orkuveita 
Reykjavíkur til fræðslu- 
göngu frá Minjasafninu    
í Elliðaárdal, upp dalinn 
að Gvendarbrunnum.

Meðal annars verður hugað að ánni, örnefnum, jarðfræði, gróðri 
og dýralífi. Fjölmargir fræðimenn koma til leiðsagnar. Gengnir 
verða um 12 km en boðið verður upp á akstur til baka um    
kl. 16:00. Þátttakendur þurfa ekki að koma nestaðir. Þátttaka er 
ókeypis og allir velkomnir. 

12  8. ágúst 2008  FÖSTUDAGUR

MÚRSTEINAGERÐ Í BÓLIVÍU Bóndi af 
ætt Aymara-indíána í Bólivíu sólþurrkar 
leirmúrsteina við veg í borginni El Alto. 
60 prósent vinnuafls Bólivíu kvað vera 
óskráð og 60 prósent þess vera indíán-
ar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ORKUMÁL Yoweri Museveni, for-
seti Afríkuríkisins Úganda, hefur 
lýst yfir áhuga á að koma í heim-
sókn til Íslands til að kynna sér 
jarð varma. Þetta segir Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands.

„Við fengum þau skilaboð frá 
forseta Úganda fyrir nokkru 
síðan að hann hefði áhuga á að 
koma í heimsókn til Íslands í 
haust,“ segir Ólafur. Ekkert hefur 
þó verið ákveðið um heimsókn-
ina.

„Það eru nokkur ríki í austan-
verðri Afríku sem búa yfir mikl-
um jarðhitaauðlindum og Úganda 
er eitt þeirra. Forsetinn hefur 

kynnst því sem við erum að gera í 
Djíbútí, sem er mjög merkilegt 
verkefni þar sem við erum að 
hjálpa einni fátækustu þjóð Afr-

íku að verða sjálfbjarga í orku-
málum, og hann lýsti þess vegna 
áhuga sínum á að koma til Íslands 
og fá að kynnast jarðhitanum sér-
staklega.“

Ráðamenn í fleiri Afríkuríkj-
um,  þeirra á meðal Erítreu, 
Eþíópíu og Tansaníu, munu hafa 
viðrað áhuga á svipaðri heim-
sókn.

„Það er dálítið gaman að það 
geti orðið eitthvert stærsta 
fram lag okkar til Afríku, þessar-
ar fá tækustu heimsálfu, að hjálpa 
ríkjunum í Austur-Afríku að nýta 
sér þessar auðlindir, en um leið 
gera það á arðsaman hátt fyrir 
Íslendinga,“ segir forsetinn.  - sh

Forseti Íslands segir kollega sinn frá Úganda hafa áhuga á jarðvarma:

Úgandaforseti vill til Íslands

YOWERI 
MUSEVENI

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

MÁRITANÍA, AP Daginn eftir að herinn rændi völdum í 
Máritaníu tilkynntu forsvarsmenn nýju herforingja-
stjórnarinnar að hún áformaði að boða til frjálsra og 
lýðræðislegra kosninga „eins fljótt og auðið er“. 

Mohamed Ould Abdel Aziz hershöfðingi, sem fer 
fyrir hinni sjálfskipuðu bráðabirgðastjórn, ók í 
opnum jeppa um götur höfuðborgarinnar Nuakchott 
í gær og lét mannfjölda hylla sig með hrópum á borð 
við „Við styðjum valdaránið!“ og „Við styðjum 
herinn“. 

Annars staðar í borginni dreifði óeirðalögregla 
fámennari hópi sem mótmælti valdaráninu og 
krafðist þess að réttkjörinn forseti landsins sneri 
aftur til valda. 

Þegar herforingjarnir tilkynntu um að þeir vildu 
halda kosningar nefndu þeir ekkert um hvenær þær 
myndu fara fram, né heldur nefndu þeir ástæðu fyrir 
því hvers vegna þeir rændu völdum af Sidi Cheikh 
Ould Abdallahi forseta og ríkisstjórn hans, sem setið 
hafði að völdum í fimmtán mánuði. 

Abdallahi er fyrsti lýðræðislega kjörni leiðtogi 
landsins í meira en tvo áratugi. 

Valdaránið hófst er forsetinn reyndi að reka nokkra 

af æðstu mönnum hersins í fyrradag. Það gerði hann 
að sögn af þeirri ástæðu að þeir hefðu tekið undir 
gagnrýni á embættisfærslur forsetans sem stjórnar-
andstöðuþingmenn höfðu haft í frammi.  - aa

Hershöfðingjar sem rændu völdum í Máritaníu mynda bráðabirgðastjórn: 

Boða lýðræðislegar kosningar

STYÐJA VALDARÁN Mannfjöldi í máritönsku höfuðborginni 
Nuakchott lýsir stuðningi við valdaránið.  NORDICPHOTOS/AFP

IÐNAÐUR „Það þarf ekki að ræða 
það frekar, svik Samfylkingar-
innar eru algjör,“ segir Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður 
VG, um byggingu álvera og full-
yrðingu þingflokksformanns 
Sjálfstæðisflokksins í blaðinu í 
gær. Þar kvað Arnbjörg Sveins-
dóttir það stefnu ríkisstjórnar-
innar að álverin á Bakka og í 
Helguvík rísi.

Umhverfisráðherra hefur 
harmað að umhverfisstefna Sam-
fylkingarinnar hafi ekki komist í 
heilu lagi gegnum stjórnarmynd-
unarviðræður.

Steingrímur segir það „alveg á 
hreinu“ að VG hefði ekki farið 
sömu leið í stóriðjumálum í slík-
um viðræðum við Sjálfstæðis-
flokkinn. „Og það er kannski ein 
ástæða þess að það samstarf 
komst ekki á rekspöl.“

Hann segir framgöngu Sam-
fylkingar í þessum efnum „með 
því aumlegra sem maður hefur 
séð í pólitík lengi“.

Björgvin G. Sigurðsson, við-
skiptaráðherra Samfylkingar, 
minnir á að ríkisstjórnin hafi ekki 
komið að undirbúningi álveranna 
með neinum hætti. Hún geti ekki 
rifið úr sambandi öll verk fyrri 
stjórnar, sveitarfélaga og orku-
fyrirtækja.

„Það hefur ekki verið mörkuð 
stefna í ríkisstjórn um að grípa 
inn í þessa ferla eða aðra sem 
tengjast atvinnuuppbyggingu í 
landinu. Enda búum við í vald-
dreifðu samfélagi þar sem búið 
er að vista mikið af valdinu út til 
sveitarfélaga og orkufyrirtækja.
Við höfum reyndar rætt um að 
breyta þeim ferlum eitthvað aftur 
svo þetta verði miðlægara hjá 

stórnvöldum,“ segir Björgvin.
Guðni Ágústsson, formaður 

Framsóknar, segir það rétt að 
framkvæmdirnar hafi verið lengi 
í undirbúningi. „En það er ljóst að 
Samfylkingin fýlir grön þessa 

dagana og reynir að bregða fæti 
fyrir þær. Hvar væri þessi þjóð 
stödd ef útflutnings- og fram-
leiðslustefna hefði ekki verið á 
stefnuskránni síðustu árin?“

 klemens@frettabladid.is

Segir Samfylkingu 
svíkja kjósendur
Ein ástæða þess að ekkert varð af stjórnarsamstarfi VG og Sjálfstæðisflokks er 
að VG hefði ekki farið samfylkingarleið í stóriðjumálum, segir formaður VG. 
Árni Finnsson harmar að Samfylkingin styðji ekki umhverfisráðherra.

STEINGRÍMUR JÓHANN 
SIGFÚSSON

BJÖRGVIN GUÐNI 
SIGURÐSSON

GUÐNI 
ÁGÚSTSSON

MALASÍA, AP Anwar Ibrahim, helsti 
leiðtogi stjórnarandstöðunnar í 
Malasíu, segir ákæru á hendur 
sér fyrir að hafa leitað á ungan 
aðstoðarmann sinn, vera pólitíska 
árás byggða á tómum uppspuna.

Hann fær þó áfram að ganga 
laus, gegn tryggingu, og getur því 
haldið áfram kosningabaráttu 
sinni. Hann sækist eftir þingsæti 
í aukakosningum 26. ágúst, og 
hefur heitið því að fella stjórn 
landsins strax í september.

Kynmök karla eru refsiverð í 
Malasíu. Anwar hefur áður verið 
dæmdur í fangelsi fyrir samkyn-
hneigð. - gb

Anwar Ibrahim ákærður:

Segir ákæruna 
tilhæfulausa

LAUS GEGN TRYGGINGU Anwar Ibrahim 
ásamt eiginkonu sinni, Wan Azizah.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÆREYJAR Landsstjórn Færeyja 
sprakk í síðustu viku þegar 
Gerhard Lognbert úr Sósíaldemó-
krataflokknum lýsti því yfir að 
hann styddi ekki lengur stjórnina.

Ástæðan er deila um hvort 
reisa eigi jarðgöng milli Straum-
eyjar og Sandeyjar, sem yrðu 
lengstu jarðgöng heims. Logn-
bert, sem er frá Sandey, er 
fylgjandi jarðgangagerðinni.

Gríðarlega mikið er af jarð-
göngum í Færeyjum. Áttatíu 
prósent þjóðarinnar eru tengd 
saman með jarðgöngum og er 
tæplega einn metri af jarð-
göngum á hvern íbúa eyjanna.

 - ges

Örlagaríkar deilur um göng:

Landstjórn Fær-
eyja sprungin

REYKJAVÍK Heilbrigðisnefnd 
Reykjavíkur hefur beint því til 
Heilbrigðiseftirlits borgarinnar 
að það athugi hvort hægt sé að 
fjarlægja efsta hluta botnsets 
Reykjavíkurtjarnar, að sögn Egils 
Arnar Jóhannessonar, formanns 
heilbrigðisnefndar.

Samkvæmt nýrri skýrslu er 
Reykjavíkurtjörn mjög menguð. 
Meðal tillagna skýrsluhöfunda til 
úrbóta er að fjarlægja efsta hluta 
botnsetsins í tjörninni.

Skýrslan hefur formlega verið 
kynnt fyrir heilbrigðisnefnd. „Við 
ætlum að taka virkilega á þessu,“ 
segir Egill. „Það er verið að leita 
leiða til að koma þessu sem fyrst í 
gott horf.“  - gh

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur:

Vilja efsta hluta 
botnsets burt

Fékk flöskutappa í augað
Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti 
mann í Biskupstungur í fyrradag sem 
skaddast hafði alvarlega á auga þegar 
hann var að opna bjórflösku og tapp-
inn hrökk í auga hans. Læknir mat 
áverkann svo alvarlegan að ákveðið 
var að kalla til þyrlu.

SLYS

Árna Finnssyni, formanni Náttúruverndarsamtakanna, 
kemur ekki sérstaklega á óvart að heyra um það sem 
kom fram í Fréttablaðinu í gær, að stefna ríkisstjórnar-
innar sé að álverin við Bakka og í Helguvík rísi þótt hún 
hafi aldrei komið fram opinberlega áður.

Það sem komi á óvart í málinu sé að Samfylkingin 
skuli ekki grípa tækifærið og styðja við bakið á umhverf-
isráðherra sínum. Ákvörðun hennar um að setja Bakka í 
heildstætt umhverfismat sé í fyrsta skipti sem umhverf-
isráðherra úrskurði umhverfinu í hag. 

„Þess í stað fær hún rætnar árásir í blöðum frá 
vanstilltu fólki. Formaður flokksins lætur sér nægja 
að segjast skilja ákvörðunina, meðan aðrir ráðherrar og þingmenn nánast 
harma hana,“ segir Árni, sem man ekki til þess að umhverfisráðherra hafi 
fengið aðra eins útreið „fyrir að fara að lögum“. 

Árni telur að samráðherrar Þórunnar ættu að hafa sem forgangsatriði að 
styðja hana.

„En eftir þennan vel unna úrskurð er hún greinilega á miklu meiri 
berangri en áður og nýtur minni stuðnings. Þetta er ótrúleg framkoma og 
sorgleg.“

RÁÐHERRA SVIKINN AF FLOKKI SÍNUM

ÁRNI FINNSSON



Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 14:00

Stillanleg rúm með okkar bestu 
IQ-CARE         heilsudýnu

Swissflex 145 Verð áður Tilboð
160x200 299.900 169.900
180x200 309.900 179.900

Proflex Verð Tilboð 
160x200 279.900 259.900
180x200 299.900 279.900

Scape Verð  Tilboð
160x200 479.900 459.900
180x200 499.900 479.900

COE leður-rúmstæði 
fyrir dýnu-stærð 160x200

Tilboð 76.930
Verð áður 109.900

Visco-X með botni og fótum
Hjónarúm stærð 180x210

Tilboð 129.900 Verð áður 225.800

Einstaklingsrúm stærð 90x210
Tilboð 64.950 Verð áður 112.900

Sofia rúmstæði með náttborðum
fyrir dýnu-stærð 160/180x200

Tilboð 69.930 Verð áður 99.900

Fataskápur 
Tilboð 77.940 Verð áður 129.900

20% afsláttur af 
hlífðardýnum og lökum 

við dýnukaup

10.000 kr. afsláttur af 
öllum heilsurúmum

SUMARTILBOÐ

Takmarkað magn

Ný

Glænýtt tilboð 
COAST svefnsófi

Tilboð 46.080.-
Verð áður 76.800.-



ÚTSALA -30% ÚTSALA -50

30%
afsláttur

af öllum 
ljósum

HÚSASMIÐJA

50%
afsláttur

af öllum
barnaljósum

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

25%
afsláttur

af öllum
garðhúsgögnum

30%
afsláttur

af allri
viðarvörn

30%
afsláttur

af öllum 
búsáhöldum

25-80%
afsláttur

af öllum 
flísum

30%
afsláttur

af öllum
útivistarfatnaði

20%
afsláttur

af öllum 
smáraftækjum

HÚSASMIÐJAN ÚTSALA

ÚTSALAN ER HAFIN

6. - 30. ágúst 2008

Útsölublaðið
er komið út



0% ÚTSALA -80% ÚTSALA

ANÚTSALA

Trooper
7.87 Kw, grillflötur 48x40 sm,
tveir ryðfríir brennarar
3000236

Ný endurbætt 
utanhússmálning
frá Húsasmiðjunni 
á steinsteypta fleti, 
sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður 
með gott veðrunarþol.

3.999
8.995

10 ltr
7207040-6

26.990
31.990

Sláttuvél, Murray
6 Hp, 55 sm sláttubreidd, 
80 ltr. safnari, 7 mismunandi 
hæðarstillingar, drif.
5085249

Sláttuvél, Texas
4,75 Hp, 50 sm sláttubreidd, 
55 ltr. safnari,hæðarstillingar, 
drif.
5085227

34.999
45.995

44.999
59.995

VERÐLÆKKUN
Á ÖLLUM 
SLÁTTUVÉLUM

Rafmagnsvél,
Texas
1000W á hjólum, 
grassafnari.
5085124

Vegg- og 
gólfflísar
Club Ceramica,
gegnheilar
frostþolnar, 45x45 sm 
flísar.
8630740-3

1.995kr/m2

3.745 kr/m2

45%
AFSLÁTTUR

30%
afsláttur

af öllum
reiðhjólum

Sláttuvél, Mega
5 Hp, 50 sm sláttubreidd, 
safnari, 5 mismunandi 
hæðarstillingar.
5085243

27.995
35.995

9.999
12.999

10 ltr.
Frábært
verð

Ofn, Electrolux 
EO8 63100X
8 eldunarkerfi, 3falt 
gler í hurð.
Barnalæsing.
1830118

3
ÁRA

ÁBYRGÐ

76.990

Garðstóll
11469155

Garðborð
Með glerplötu.
11230227

2.590
3.490

1.890
2.590
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
■ Uppruni orðsins ljósmóðir er 
umdeildur. Líkleg skýring mun 
þó vera að forliðurinn svari til 
ljóss í merkingunni birta, skin, 
logi eða birtugjafi, að því er fram 
kemur í Íslenskri orðsifjabók. 

Latneska heitið Lucina er nafn 
gyðjunnar sem liðsinnti konum í 
barnsnauð.

Íslensk orðabók segir um 
ljósmóður: kona sem tekur á 
móti börnum er þau fæðast, 
yfirsetukona. 

Fleiri orð með sömu merkingu 
má finna í söfnum Orðabókar-
innar. Þar má nefna orðið ljósa 
sem er stytting á ljósmóðir og er 
ekki síst notað sem gæluyrði. 

 Heimild: Vefur Árnastofnunar.

LJÓSMÓÐIR:
DEILT UM UPPRUNANN

Dagurinn í dag, 8. ágúst, er 
heppilegur til annarra hluta 
en að hefja Ólympíuleika því 
fólk í giftingarhugleiðingum 
hugsar sér gott til glóðar-
innar þann 08.08.08. 

„Það leituðu tíu pör til mín en að 
endingu verða þetta sjö pör sem 
koma upp að altarinu hjá mér,“ 
segir séra Vigfús Þór Árnason 
sóknarprestur. Sjöunda júlí í fyrra 
(07.07.07) var einnig nóg að gera 
hjá guðsmanninum en þá gaf hann 
sex pör saman. Ekki er nóg með 
að fólk hugsi um dagsetninguna 
heldur skiptir tímasetningin einn-
ig höfuðmáli. Þannig á ein athöfn-
in að hefjast nákvæmlega átta 
mínútur yfir átta í kvöld. „Það bað 
enginn um að hefja athöfn átta 
mínútur yfir átta að morgni enda 
hefði brúðurin þá þurfa að rífa sig 
upp um fimmleytið og það er ekki 
boðlegt á slíkum degi,“ segir séra 
Vigfús sposkur.

Meðal þeirra sem gefin verða 
saman í dag eru Finnur Ingi Krist-
insson og Sigríður María Ríkarðs-
dóttir. Þau eru komin langt að en 
þau búa í Bandaríkjunum. „Það 
var eiginlega móðir mín sem 
mælti með þessari dagsetningu 
en það vill svo til að hún lang-
amma mín sem ég er skírð eftir 
var fædd á þessum degi,“ segir 
Sigríður. „En reyndar er það nú 
svo að átta hefur alltaf verið mikil 
happatala fyrir mig en það er 
svona bónus.“

Brúðurin tilvonandi var á fullu í 
undirbúningi þegar Fréttablaðið 
hafði samband við hana en þó var 
hún alveg sallarólegar. „Ég er 
ekkert að stressa mig enn þá en 
ég segi ekkert um það hvernig ég 
verð þegar á hólminn er komið,“ 
segir hún og hlær við.

Séra Vigfús er náttúrulega 
alreyndur og hefur ekkert til að 
stressa sig yfir. Eða hvað, sitthvað 

getur farið úrskeiðis við altarið 
því einnig prestum getur orðið á í 
messunni. Vigfús rifjar upp eina 
slíka sögu af kollega sínum. „Það 
vildi svo til að þegar brúðhjónin 
voru komin upp að altarinu þá 
áttar presturinn sig á því að hann 
hafði ekki skrifað niður nöfn 
þeirra og mundi hreinlega ekki 
hvað þau hétu. Til þess að reyna 
að fiska upp úr þeim nöfnin snýr 
hann sér að brúðgumanum og 
segir „í hvers nafni stendur þú 
hér?“ En brúðguminn svarar: „ég 
stend hér í Jesú nafni.““

En Vigfúsi verða væntanlega 
ekki á nein mistök í dag enda er 
átta mikil happatala.

 jse@frettabladid.is  

Sjö hjón á áttunda degi

SÉRA VIGFÚS ÞÓR ÁRNASON Það verður nóg að gera hjá guðsmanninum í dag en honum verður ekki á þrátt fyrir álagið enda er 
8 happatala.

Fiskidagurinn mikli á Dalvík 
verður á laugardaginn en 
dagskrá í kringum hann hófst 
á miðvikudag. Samhliða fiskáti 
verður meðal annars boðið upp 
á bryggjusöng og flugeldasýn-
ingu, auk þess sem Geirmundur 
Valtýsson spilar fyrir dansi. 

Í Vogum á Vatnsleysuströnd 
verða fjölskyldudagar um 
helgina. 

Á Siglufirði er Pæjumót TM um 
helgina og má búast við fólks-
fjölda þar. Mótið er knattspyrnu-
mót fyrir stúlkur í 4. til 7. flokki. 

Fleiri knattspyrnumót verða 
haldin um helgina, Króksmót á 
Sauðárkróki fyrir bæði stelpur og 
stráka í 5. til 7. flokki, og Olísmót 

á Selfossi fyrir stráka í 5. flokki. 
Á Selfossi fer líka fram sumar-

hátíð á laugardaginn. Þá er dag-
skrá um allan bæinn yfir daginn 
og flugeldasýning og dansleikur 
um kvöldið. 

Söngdagar á Skagaströnd fara 
fram um helgina, en þá koma 

tónlistarmenn til Húnavalla og 
kenna tónlist. Á sunnudag verður 
svo afrakstur helgarinnar kynntur 
á tónleikum í Blönduóskirkju. 
Á Kirkjubæjarklaustri verða líka 
tónleikar, en árlegir kammertón-
leikar fara þar fram yfir helgina. 

 Á Fáskrúðsfirði og á Borg í 
Grímsnesi verða markaðsdag-
ar um helgina. Í Grímsnesi er 
dagurinn kallaður Grímsævintýri 
og verður á laugardaginn, en á 
Fáskrúðsfirði á sunnudag. 

Að Ólafsdal í Gilsfirði verður 
Ólafsdalshátíð haldin á sunnu-
daginn. Hátíðin er haldin vegna 
þess að 170 ár eru frá fæðingu 
Torfa Bjarnasonar, sem stofnaði 
fyrsta búnaðarskóla landsins. 

HVAÐ ER AÐ GERAST UM HELGINA?

Fjölskyldudagar og fótboltamót

„Þessi verkföll eru neyðarúrræði því 
þær hafa ekki fengið neinn skilnig á 
sínu starfi, frekar en svo margir aðrir 
sem eru í umönnunar- og uppeldis-
störfum. Það á að borga þessu fólki 
sómasamleg laun strax,“ segir Her-
mann Gunnarsson fjölmiðlamaður, 
betur þekktur sem Hemmi Gunn.
Hemmi segist vilja sýna þeim fullan 
stuðning í þeirra kjarabaráttu. „Það er 
smánarblettur á okkar þjóðfélagi hve 
illa við greiðum fyrir öll hjúkrunar- 
og umönnunarstörf. Ég hef kynnst 
nokkrum ljósmæðrum, því ég á ynd-
isleg börn sjálfur, og hef fylgst með 
þeirra störfum. Þetta er upp til hópa 
dásamlegt fólk,“ segir Hemmi.
„Svo er það framhaldið; dagmömm-
urnar, leikskólakennarar og allt upp 
í kennara og hjúkrunarfólk. Allt eru 
þetta illa launaðar stöður og í engu 
samræmi við þær kröfur sem við 
gerum til þessa fólks. Þetta er engin 
smá ábyrgð sem þetta fólk er með, á 
því sem okkur er kærast og við erum 
ekki einu sinni tilbúin að borga þeim 
mannsæmandi laun.“ 

SJÓNARHÓLL
VERKFÖLL LJÓSMÆÐRA

Sómasamleg 
laun strax

HERMANN GUNNARSSON
Útvarpsmaður

FISKIDAGURINN MIKLI Síðustu 
ár hefur fiskidagurinn notið 
mikilla vinsælda og þúsundir 
lagt leið sína í bæinn. 

BRÚÐHJÓNIN TILVON-
ANDI Dagsetning stóra 
dagsins er ekki aðeins 
falleg heldur einnig fæð-
ingardagur langömmu 
brúðarinnar.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

Ekkert stopp í nafni 
laganna

„Þessar tvær fabrikkur verða 
ekki stöðvaðar nema með 
lögum og þessi ríkisstjórn 
mun ekki setja lög á þær.“

LÚÐVÍK BERGVINSSON, ÞING-
FLOKKSFORMAÐUR SAMFYLKING-
ARINNAR, UM FYRIRHUGUÐ ÁLVER 
Á BAKKA OG VIÐ HELGIVÍK

Fréttablaðið 7. ágúst

En hvað um 
kókómjólk?

„Og burt með alla styrki 
úr matvælaframleiðslunni. 
Hvers vegna styrkja mjólkur-
framleiðslu? Hvers á kók að 
gjalda?“

ÖGMUNDUR JÓNASSON MÆLIR 
HÁÐULEGA FYRIR MUNN „PENINGA-
FRJÁLSHYGGJUFÓLKS“ SEM TALAR 
GEGN OPINBERUM STUÐNINGI VIÐ 
LANDBÚNAÐ.

Morgunblaðið 7. ágúst

VIKA 27

DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA

Algirdas Slapikas:
Sá eldri felldi tár 
þegar fríi lauk
Nú er fríinu hjá 
Algirdas og fjölskyldu 
lokið eldri syni 
hans, hinum tólf ára 
Modestas, til mikillar 
gremju. „Við höfðum 
það afar gott í fríinu í 
Litháen og þegar við 
þurftum að fara þá 
táraðist hann, blessaður. Enda gerð-
um við ýmislegt skemmtilegt.“ En það 
var einnig húllumhæ í kringum þann 
yngri sem er þriggja ára því hann var 
vatni ausinn á afmælisdegi sínum, 8. 
júlí, og gefið nafnið Gerardas. „Það var 
haldin 25 manna veisla og guðmóðir 
og guðfaðir fengu það hlutverk að sjá 
til þess að allir skemmtu sér.“
En nú er hversdagsleikinn á Íslandi 
tekinn við. „Það var svolítið sérstök 
tilfinning að koma aftur. Við komum 
síðasta laugardag og okkur finnst nú 
búið að vera nokkuð kalt.“ 

„Ísland er fallegt land,“ 
segir Rachid sem hefur 
nokkuð ferðast um 
landið með kon-
unni sinni. „Ég man 
reyndar ekki hvað allir 
staðirnir heita sem 
ég hef komið til. En 
við höfum til dæmis 
ekið frá Reykjavík norður á Akureyri og 
svo ókum við Austfirðina til baka. Mér 
finnst lítil fiskiþorp sérlega falleg og 
notaleg að heimsækja.“ 
Rachid segir að honum langi til að ferð-
ast meira um Ísland en segir það örugg-
lega ekki verða fyrr en næsta sumar. 
Þá verða fleiri landshlutar heimsóttir 
og er stefnan tekin vestur í það skiptið. 
„Mig langar að fara norður á Strandir. 
Ég þekki fólk þaðan sem hefur boðið 
okkur að koma í heimsókn svo kannski 
förum við þangað næsta sumar.“

Rachid Benguella
Lítil fiskiþorp
í uppáhaldi

„Ég fór til Ma´loula 
sem er eina borgin 
í heiminum þar 
sem aramíska er 
enn töluð,“ segir 
Charlotte sem stödd 
er í Sýrlandi. „Það er 
virkilega falleg borg í 
fjöllunum skammt frá 
Damaskus og þó hún sé kristin þá biðja 
kristnir og múslimskir íbúar hennar 
saman. Við mamma fórum svo í tveggja 
daga ferð til Jórdaníu. Fyrri daginn 
heimsóttum við Petru, fallega borg sem 
skorin er út í sandstein. Borgin er meira 
en tvö þúsund ára gömul en samt svo 
þróuð. Þó hún sé svolítið mikill túrista-
staður þá á hún skilið að vera eitt af sjö 
undrum veraldar. Við mamma fórum 
svo líka að Dauðahafinu, létum okkur 
fljóta um og mökuðum á okkur þykkri 
svartri drullu. Ég held að húðin á mér 
sé mun mýkri fyrir vikið.“ 

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier

Svamlaði um í 
Dauða hafinu

„Það er bara nokkuð 
hressandi að koma 
aftur til vinnu,“ 
segir Junphen sem 
er nýkomin úr fríi . 
Fríið  í ár notaði hún 
meðal annars til að 
ferðast með móður 
sinni um Ísland og 
líkaði móður hennar vel, enda segir 
Junphen að þær hafi verið svo heppn-
ar að ferðast yfir sumartímann. 
 „Það eru allir að segja frá því hvað á 
daga þeirra hefur drifið í fríinu og það 
er ekki annað að sjá og heyra en allir 
hafi skemmt sér hið besta.
Móðir mín var einnig afar ánægð með 
land og þjóð en hún var vissulega 
heppin því á sumrin er allt fínt á 
Íslandi, hún þekkir ekki landið í sínum 
vetrarham en þá getur tilveran verið 
nokkuð ódælli,“ segir hún og hlær við.

Junphen Sriyoha:
Allir koma 
kátir úr fríinu
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 214

4.180 +0,96% Velta: 6.901 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,81 +0,30 ... Atorka 5,46 
+0,55% ... Bakkavör 26,00 +1,56% ... Eimskipafélagið 14,30 +0,00% 
... Exista 7,12 +5,48%  ...  Glitnir 15,10 -0,33% ... Icelandair Group 
17,30 +0,58% ... Kaupþing 717,00 +1,41% ... Landsbankinn 23,00 
-0,43% ... Marel 82,80 -0,84% ... SPRON 3,50 +14,38% ... Straumur-
Burðarás 9,34 +1,08% ... Teymi 1,35 -15,63% ... Össur 87,00 +2,11%

MESTA HÆKKUN
SPRON  +14,38%
EXISTA  +5,48%
ÖSSUR  +2,11%%

MESTA LÆKKUN
TEYMI  -15,63%
MAREL  -0,84%
FØROYA BANKI  -0,73%

NIBC gengur aftur
Skrítinn svipur kom á innanbúðarmenn í Kaup-
þingi við lestur nýrrar greiningar fjárfestingarann-
sóknarsviðs svissneska bankans UBS um ársfjórð-
ungsuppgjör Kaupþings. Þar segir nefnilega að 
ein helsta áskorunin í rekstri Kaupþings sé sam-
þættingin við hollenska bankann NIBC, stærstu 
kaup bankans til þessa upp á þrjá milljarða evra. 
Alveg virðist hafa farið fram hjá greinendum UBS 
að kaupin voru blásin af í byrjun árs. Fleiri villur 
munu í greiningunni, sem um leið segir uppgjör 

Kaupþings undir væntingum. Í 
bankanum glotta 
menn út í annað 
því spár fyrir 
uppgjörið voru 
allt annað en 

góðar og velta 
fyrir sér til 

hvaða væntinga 
sé vísað.

Starfslok með saltkorni
Í útlöndum er stundum haft á orði að taka beri 
einhverjum fregnum „with a grain of salt“ og 
er þá átt við að varhugavert kunni að vera að 
trúa fréttunum sem nýju neti, eða fiskur kunni 
að liggja undir steini. Orðtækið er talið eiga vel 
við tíðindi af brotthvarfi Róberts Wessmans úr 
forstjórastól Actavis, en hann er sagður ætla að 
einbeita sér að eigin fjárfestingum hjá Salt Invest-
ment. Borðleggjandi þykir 
nefnilega að hann hafi verið 
látinn hætta, en ekki hafi 
verið samkomulag um starfs-
lok. Eins og aðstæður eru 
á mörkuðum nú gæti 
mörgum fjárfestinum 
þótt akkur í að hafa 
Actavislaun að halla 
sér að, svona rétt 
til að eiga fyrir 
salti í grautinn.

Peningaskápurinn ...

Vöruskiptajöfnuður í júlí var 
neikvæður um 18,2 milljarða 
króna, samkvæmt bráðabirgðatöl-
um Hagstofu Íslands. 

Tölurnar sýna viðsnúning frá 
því í júní þegar vöruskiptajöfnuð-
urinn var jákvæður um 2,3 
milljarða króna.

„Í júní gerðu bráðabirgðatölur 
Hagstofunnar ráð fyrir halla en 
endurskoðaðar tölur í lok 
mánaðar sýndu að afgangur var 
af vöruskiptum. Það er því allur 
gangur á því hvort og þá hversu 
mikil breyting verði á bráða-
birgðatölum,“ segir Kristrún 
Tinna Gunnarsdóttir, hagfræðing-
ur í greiningu Landsbankans.

Stundum gerist það að Hagstof-
an hafi ekki fengið upplýsingar 
um stóra liði eins og flugvélakaup 

eða komu olíuskips til landsins og 
því geti tölurnar breyst töluvert. 

Gert hafði verið ráð fyrir 
minni ójöfnuði en greining 
Landsbankans gerði ráð fyrir að 
álútflutningur myndi aukast um 
fjórðung frá því í maí og júní. 
Útflutningur áls dróst hins vegar 
saman um 28 prósent í saman-
burði við mai. 

Segir greiningin að líklega hafi 
verið fluttar út uppsafnaðar 
birgðir áls í maí og júní sem skýri 
þann mikla útfluting sem var þá. 

Innflutningur hefur aldrei 
verið jafn mikill í einum mánuði 
eins og í júní.  Fyrra metið var í 
maí þegar innflutningurinn nam 
um 49 milljörðum króna.

Kristrún segir að spá greining-
ar Landsbankans geri ráð fyrir 

jákvæðum vöruskiptajöfnuði á 
síðasta ársfjórðungi þessa árs.

Þá muni jákvæð áhrif af 
gengisveikingu krónunnar hafa 
áhrif á viðskiptahallann. - as

Vöruskiptin óhagstæð á ný
Bráðabirgðatölur Hagstofunar sýna 18,2 milljarða króna halla á vöruskiptum 
við útlönd í júlí. Verði sú raunin er um að ræða viðsnúning frá fyrra mánuði.

ÁL Í VINNSLU Útflutningur dróst saman 
um 28 prósent milli maí og júní í ár, 
samkvæmt tölum Hagstofunnar.

MARKAÐSPUNKTAR
Raungengi krónunnar hækkaði um 
0,7 prósent í júlí en hefur lækkað um 
20 prósent það sem af er ári, að því 
er fram kemur í Vegvísi Landsbank-
ans. Raungengi er hlutfallsleg þróun 
verðlags innanlands í samanburði við 
helstu viðskiptalönd. 

Gistinætur á hótelum í júní voru 
156.200 sem er sambærilegt við 
síðasta ár að því er fram kemur á vef 
Hagstofunnar. Gistinóttum fjölgaði á 
Austurlandi um tæp 26 prósent og 
um 7 prósent á Suðurlandi. Í öðrum 
landshlutum fækkaði gistinóttum 
hins vegar lítillega. 

Nýskráningar fólksbíla í júlí drógust 
saman um  60 prósent milli ára, segir 
á vef Umferðastofu. Í júlí í fyrra voru 
nýskráð ökutæki 1.486 en voru nú 
578. 

Stýrivextir evrópska seðlabank-
ans verða óbreyttir, 4,25 prósent. 
Þetta kom fram í tilkynningu 
Jean-Claude Trichet, bankastjóra 
evrópska seðlabankans á fimmtu-
dag. Trichet sagði að þó ljóst væri 
að hagkerfi Evrópu myndi ekki 
fara varhluta af efnahagskrepp-
unni í Bandaríkjunum, væri mik-
ilvægara að halda aftur af verð-
bólgu. Verðbólga á evrusvæðinu 
var 4,1 prósent í júlí. Á fimmtu-
dag tilkynnti Englandsbanki 
einnig að stýrivextir þar í landi 
yrðu óbreyttir, 5 prósent.  

Á miðvikudaginn tilkynnti 
Seðlabanki Bandaríkjanna að 
þrátt fyrir vaxandi áhyggjur af 
samdrætti í efnahagsstarfsemi 
yrðu stýrivextir ekki lækkaðir, 
enda sé verðbólguþrýstingur 
mikill. Stýrivextir í Bandaríkjun-
um eru nú 2 prósent. 

Bankinn vill þó bíða með vaxta-
hækkanir þar sem lækkandi olíu-

verð og aukið atvinnuleysi kunni 
að draga úr verðbólguþrýstingi. 
Samkvæmt tölum sem birtar 
voru á fimmtudag hafa nýjar 
umsóknir um atvinnuleysisbæt-
ur ekki verið fleiri síðan í mars 
2002.

 - msh

Óbreyttir stýrivextir

JEAN-CLAUDE TRICHET Evrópski seðla-
bankinn varar við því að vísitölubindingu 
launa muni setja af stað verðbólgu-
skrúfu í Evrópu.  AFP/MARKAÐURINN
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

George Orwell óttaðist, að 
alræðisherrum tuttugustu 

aldar tækist að leggja undir sig 
mannssálina. Þeir vildu ekki 
aðeins ráða því, hvað þegnar 
þeirra gerðu, heldur líka hvað 
þeir hugsuðu. Hrollvekju Orwells, 
Nítján hundruð áttatíu og fjögur, 
lauk á því, að söguhetjan elskaði 
Stóra bróður. Margir þeir, sem 
bjuggu við kommúnistastjórn 
fram að falli Berlínarmúrsins 
1989, halda því fram, að Orwell 
hafi farið ótrúlega nærri um eðli 
og aðferðir alræðisherranna. En 
um eitt reyndist hann ekki 
sannspár. Kommúnistum tókst 
ekki að leggja undir sig sál þegna 
sinna. Þótt flestir hlýddu þeim og 
endurtækju jafnvel opinberlega 
einhverjar af stórlygum þeirra, 
voru til þeir, sem buguðust ekki.  

Einn þeirra var rússneski 
rithöfundurinn Aleksandr Solzhen-
ítsyn, sem lést 3. ágúst 2008 og átti 
þá aðeins fjóra mánuði í nírætt. 
Hann barðist í Rauða hernum í 
heimsstyrjöldinni síðari, en var 
dæmdur í átta ára fangabúðavist 
og síðan langa útlegð fyrir 
ógætileg ummæli um Stalín í 
einkabréfi. Eftir að hann var 
látinn laus, notaði hann allar 
tómstundir til að safna upplýsing-
um og skrifa um fangabúðakerfi 
ráðstjórnarinnar, gúlagið. Uppgjör 
forystumanna kommúnistaflokks 
Ráðstjórnarríkjanna við Stalín 
1956 leiddi til tímabundinnar 
„hláku“ í menningarlífi, og þá var 

hin snjalla skáldsaga hans, Dagur 
í lífi Ívans Denisovitsj, gefin út 
með opinberu leyfi. Hún gerist á 
einum degi í fangabúðum í 
Kasakstan.

Hlákunni lauk, og Solzhenítsyn 
fékk ekki leyfi Rithöfundasam-
bands Ráðstjórnarríkjanna til að 
gefa út fleiri bækur, auk þess 
sem leyniþjónustan KGB hafði á 
honum gætur. Naut hann þá 
ómetanlegrar aðstoðar hins 
heimskunna sellóleikara 
Mstislav Rostropóvitsj, sem kom 
tvisvar hingað til lands og átti 
hér vini. Solzhenítsyn tókst að 
smygla stórvirki sínu, Gúlageyj-
unum, úr landi, en þar lýsir 
frábær sögumaður fangabúða-
kerfinu í smáatriðum. Lesandinn 
stígur með Solzhenítsyn niður í 
víti. Þegar Solzhenítsyn fékk 
Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 
1970, fékk hann ekki að taka á 
móti þeim í Stokkhólmi, en hann 
var loks rekinn úr landi og 
sviptur ríkisborgararétti 1974. 
Hann bjó síðan lengst í Banda-

ríkjunum, en sneri heim til 
Rússlands 1994.

Gúlageyjarnar höfðu mikil áhrif 
á mig, en ég las þær snemma á 
áttunda áratug. Ég strengdi þess 
heit að leggja mitt lóð á vogarskál-
ina með andstæðingum Kreml-
verja. Ég gerði útvarpsþátt um 
Solzhenítsyn og verk hans 4. júlí 
1976 og fékk þá til mín Indriða G. 
Þorsteinsson, sem var ómyrkur í 
máli um kommúnisma. Þættinum 
var illa tekið í Þjóðviljanum. Árni 
Bergmann hneykslaðist á því 11. 
júlí, að okkur Indriða væri hleypt í 
útvarp. Ólafur Ragnar Grímsson, 
sem skrifaði pistla í blaðið undir 
dulnefninu „A“, kvað 20. júlí mæta 
rússneska rithöfunda telja 
Solzhenítsyn stríðsæsingamann og 
bætti við frá eigin brjósti: 
„Kaldastríðsmaskínan þarf sitt 
reglulega hráefni, og árásarstefna 
Solzhenítsyn hefur reynst henni 
hreinn hvalreki á þrengingartím-
um.“

Sem betur fer hlustaði Ronald 
Reagan Bandaríkjaforseti frekar á 
Solzhenítsyn en úrtölumenn og 
sigraði þess vegna í kalda stríðinu. 
Í Gúlageyjunum sagði Solzhenít-
syn sögu af fólki, sem rússneskir 
kommúnistar tóku af lífi með því 
að setja það á pramma, sem siglt 
var út á stöðuvatn og sökkt. Fólkið 
hvarf sjónum okkar. En það má 
ekki hverfa sjónum sögunnar. 
Solzhenítsyn bjargaði því og 
öðrum fórnarlömbum kommún-
ismans frá gleymsku. 

Solzhenítsyn allur

SPOTTIÐ

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

Í DAG | Solsénitsy

Fagri Jón
Forystumenn Samfylkingarinnar hafa 
varið viðsnúning í afstöðu sinni til 
byggingar álvers á Bakka með því að 
segja eitthvað á þá leið að breyttar 
aðstæður í þjóðfélaginu og kreppa 
kalli nú á frekari framkvæmdir. Er 
afstaðan nú nokkuð á skjön við 
umhverfisstefnu Samfylkingarinnar, 
Fagra Ísland, sem kynnt var 
fyrir alþingiskosningarnar 
síðustu. Aðstæðurnar nú 
ættu þó ekki að koma Sam-
fylkingarfólki neitt á óvart 
því í skýrslunni Jafnvægi og 
framfarir, Ábyrg efnahagsstefna 
sem Jón Sigurðssonar, 
fyrrum iðnaðarráðherra 
Alþýðuflokksins ritstýrði 
og gefin var út í aðdrag-

anda kosninganna er einmitt talað 
um yfirvofandi kreppu og hvað gera 
þurfi til að sigrast á henni. Samfylk-
ingarfólk hefði því kannski átt að lesa 
þessi plögg saman.

Bjarni minn í bé, bé
„Mínar heimildir segja reyndar að nú 
liggi fyrir nýtt stjórnarfrumvarp um 
Seðlabankann og samkomulag liggi 

fyrir um að skáldið Davíð fari á 
eftirlaun á komandi vetri,“ sagði 
Bjarni Harðarson, þingmað-
ur Framsóknarflokksins, á 
bloggsíðu sinni í vikunni. 

Þegar Fréttablaðið spurði 
ráðamenn út í þetta 
vísuðu þeir þessu 
á bug. En hver 
er heimildar-

maður Bjarna? Einn aðspurðra gat 
best trúað að sá héldi til á Drauga-
safninu á Stokkseyri sem Bjarni kom 
á koppinn á sínum tíma. 

Og meira af draugum
Össur Skarphéðinsson iðnaðarráð-
herra var ekki lengi að tengja málið 
við draugagang og hvetur hann 

Bjarna að efnagreina djöflatert-
una sem hann hafði borðað 
áður en hann fór að pára. 
Hvað sem öllum draugagangi 
líður ætlar það að verða erf-

itt fyrir framsóknarmanninn 
að losna við drauga 

fortíðarinnar.
 olav@frettabladid.is/

 jse@frettabladid.isÞ
að þarf ekki að koma á óvart að fjórði meirihlutinn 
verði myndaður í borgarstjórn Reykjavíkur áður en 
þetta kjörtímabil er úti. 

Óvinsældir núverandi meirihluta Sjálfstæðisflokks 
og Ólafs F. Magnússonar eru sögulegar. Engin teikn 

eru  á lofti um að þar sé breytinga að vænta. Þvert á móti er 
stjórnunar stíll borgarstjóra af því tagi að sjálfstæðismenn munu 
þurfa að halda áfram að ræsa út slökkvilið sitt með reglulegu 
millibili á meðan á samstarfinu við hann stendur.

Rétt um tvö hundruð dagar eru nú liðnir frá því að Sjálfstæðis-
flokkurinn leiddi Ólaf í stól borgarstjóra. Það þarf ekki mikla 
innsýn í taflmennsku stjórnmálanna til að gera sér í hugarlund 
að sjálfstæðismenn hafi reiknað með að Ólafi myndi þykja svo 
vænt um stólinn og keðjuna að hann yrði þeim leiðitamur við 
stjórn borgarinnar. Annað hefur heldur betur komið á daginn. 
Ólafur hefur ítrekað tekið af allan vafa um að hann á sig sjálfur 
og hefur ekki sýnt nokkurn vilja til að gera málamiðlanir um  
stefnumál sín.  

Ólafur er örugglega mun klókari stjórnmálamaður en samherj-
ar og andstæðingar hans  ætla honum. Hann metur greinilega 
stöðuna á þá leið að hann hafi hreðjatak á Sjálfstæðisflokknum 
í borginni. Ástæðan er einföld. Þegar sjálfstæðismenn snöruðu 
Ólafi úr Tjarnarkvartettinum lögðu þeir tilveru sína í hendur 
honum út kjörtímabilið. Í fyrsta lagi vegna þess að með þeim 
gjörningi gengu þeir svo fram af öðrum flokkum í borginni að 
þar yrði ekki komið að opnum dyrum um mögulegt samstarf. Í 
öðru lagi, og umfram allt, gæti Sjálfstæðisflokkurinn ekki sýnt 
það fádæma ábyrgðarleysi að hafa frumkvæðið að myndun 
þriggja meirihluta á einu kjörtímabili. 

Eins og málin hafa hins vegar þróast gæti það þó verið skárri 
kostur en að halda núverandi samstarfi áfram.

Í  nýrri skoðanakönnun Capacent, fyrir fréttastofu Stöðvar 2, 
kemur fram að einungis 28,5 prósent borgarbúa styðja flokkana 
sem mynda meirihlutann. Ef kosið yrði nú fengju Samfylkingin 
og Vinstri græn um 70 prósent atkvæða. Ólafur og Sjálfstæðis-
flokkur myndu sem sagt gjalda afhroð. En það myndi Framsókn-
arflokkurinn líka gera og sá möguleiki hlýtur að opna sprungur 
í þá miklu samstöðu sem flokkarnir í minnihlutanum hafa sýnt 
hingað til.

Framsóknarflokkurinn nýtur hrakfara meirihlutans á engan 
hátt ólíkt hinum flokkunum í minnihlutanum. Þegar svo er komið 
hlýtur fulltrúi flokksins, Óskar Bergsson, að hugleiða ásamt 
baklandi sínu, hvort hann hafi ekki allt að vinna með að komast í 
borgarstjórn. Verða riddarinn á hvíta hestinum sem kemur á ró 
í ráðhúsinu, svo borgarbúar geti andað léttar. 

Óskar og Framsóknarflokkurinn hafa að minnsta kosti engu 
að tapa. Sjálfstæðisflokkurinn, varla heldur. Innan raða hans er 
mikill áhugi á að koma áformum um Bitruvirkjun aftur á kopp-
inn. Þar er komið kjörið mál til að láta brjóta á. Óskar er yfirlýst-
ur stuðningsmaður Bitruvirkjunar. Borgarstjóri andstæðingur. 

Spádómur um fjórða borgarstjórnarmeirihluta.

Martröð í 
Ráðhúsinu

JÓN KALDAL SKRIFAR



HEIMILI  HELGIN  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Hilmar Jacobsen gefur lesendum uppskrift að 
eggjaböku sem er upplögð til að nýta mataraf-
ganga.

„Þetta er frábær réttur til að hreinsa út úr ísskápn-
um,“ segir Hilmar Jacobsen, eigandi Saladmaster á 
Íslandi, um eggjabökuna sem hann eldaði fyrir 
Fréttablaðið. Í bökunni er að finna ýmiss konar græn-
meti og segir Hilmar eiginlega hægt að nota hvað 
sem er úr ísskápnum. „Þetta er upplagt núna þegar 
verð á matvörum er að hækka; hægt er að nýta mat 
sem maður hefði annars bara hent.“

Aðspurður hver eldi á heimilinu segir Hilmar það 
vera fremur jafnskipt milli þeirra hjóna. „Mér þykir 
mjög gaman að elda en konan gerir það meira af 
nauðsyn en vilja,“ segir hann hlæjandi og bætir því 

við að mataráhuginn hafi aukist eftir að hann fór að 
sinna núverandi starfi sínu. Þau hjónin hafa nefni-
lega selt mjög sérstaka potta og pönnur frá merkinu 
Saladmaster síðastliðin tíu ár. „Áhöldin eru gerð úr 
blöndu af ýmsum efnum en ysta lagið er úr títaníumi 
sem er skurðlæknastál, þetta er eiginlega það flott-
asta sem þú færð í eldunaráhöldum. Með áhöldunum 
getur maður eldað matinn á hollari og auðveldari 
máta. Grænmetið er til dæmis soðið án þess að nota 
dropa af vatni þannig að næringarefnin haldast í 
matnum og bragðið verður betra. Einnig getur maður 
steikt allt mögulegt án þess að nota olíu.“

Uppskriftina að eggjabökunni má finna á síðu þrjú. 
Hilmar eldar bökuna í pönnu frá Saladmaster sem 
dreifir hitanum vel en hann segir einnig hægt að gera 
hana í venjulegri pönnu.

 mariathora@frettabladid.is

Sýður mat án vatns
Hægt er að nota nánast hvaða hráefni sem er í eggjabökuna hans Hilmars. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ELDAR YFIR 
ÍSNUM
Árleg flugeldasýning 
verður haldin í níunda 
sinn á miðnætti annað 
kvöld yfir Jökulsárlóni á 
Breiðamerkursandi.
HELGIN 2

ASÍSK MATSALA
Á Asian á Suðurlandsbraut 32 
hefur opnað matsölustaður 
með asískum réttum til að 
taka með sér heim 
og allir kosta þeir 
innan við þúsund 
krónur.
MATUR 3

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is
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6.490 kr.

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·

· Humarsúpa, rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·

· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·

· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn 
með sérvöldu víni með hverjum rétti:  9.990 kr.



[ ]
Á Jökulsárlóni á Breiðamerk-
ursandi verður haldin flugelda-
sýning á morgun, laugardaginn 
9. ágúst. 

Hið fallega náttúruundur, Jökuls-
árlón, þar sem fljóta gríðarstórir 
ísjakar, er í um fjögurra tíma fjar-
lægð frá höfuðborgarsvæðinu. Í 
lónið flæðir sjór og er það því 
blanda af sjó og fersku vatni. Árið 
2005 var lónið orðið um 20 ferkíló-
metrar. 

Árlega er haldin flugeldasýning 
á Jökulsárlóninu og verður hún 
haldin annað kvöld á miðnætti. 
Þetta er í níunda sinn sem sýning-
in er haldin. 

Í byrjun var hún haldin sem eins 
konar kveðjuhóf fyrir starfsfólkið 
en ekki leið á löngu þar til þetta 
var orðinn stór atburður sem fólk 
af öllu landinu sótti með spenningi 
enda er glæsileiki sýningarinnar 
mikill.

Flugeldasýningin í fyrra þótti 
einstaklega falleg og sögðu gestir 
hennar, sem voru um 900, að flug-
eldarnir hefðu notið sín einstak-
lega vel í logni og blíðu. Þeir lýstu 
upp ísjakana sem spegluðust í 
vatninu svo úr varð mikið sjónar-
spil.

„Fólk hefur sagt við mig að 
þetta sé eitt það fallegasta sem 
það hafi séð,“ segir Einar Björn 
Einarsson, framkvæmdastjóri 
ferðaþjónustunnar Jökulsárlón 
ehf. „Flugeldasýningin er alltaf 

haldin helgina eftir verslunar-
mannahelgi úti á lóni og verður 
sýningin með svipuðu sniði og 
undanfarin ár. Flugeldum verður 
skotið upp vítt og breitt um lónið 
og mun útkoman verða einstak-
lega falleg.“

„Við gerum þetta í samstarfi við 
Björgunarsveit Hornafjarðar. 
Hún hefur selt inn á þetta og fær 
allan ágóða. Verðinu er haldið í 
lágmarki, var 500 krónur í fyrra 
og ætli það verði ekki svipað í ár,“ 
segir Einar Björn.

sigridurp@frettabladid.is

Ljósin speglast í lóninu

Flugeldarnir lýsa upp ísjakana sem 
speglast í vatninu. MYND/JÖKULSÁRLÓN

Útsýnið á flugeldasýningunni er stórfenglegt.  MYND/JÖKULSÁRLÓN

Hvíld er mikilvæg. Um helgar er gott að hvíla sig vel og hlaða 
batteríin þannig að maður sé tilbúinn fyrir næstu vinnuviku.

Síðumúli 3, S. 553-7355 Hæðasmári 4, S. 555-7355

Opið virka daga kl: 11-18, 
laugard. 11-15



[ ]

Linda Friðriksdóttir afgreiðir tilbúna rétti í Asian.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Augu alheims beinast að Kína 
þessa dagana vegna Ólymp-
íuleikanna en við þurfum ekki 
þangað austur til að upplifa 
kínverskan matarkeim. Asian 
á Suðurlandsbraut 32 hefur til 
dæmis opnað matsölustað með 
asískum réttum til að taka 
með sér. Allir kosta þeir undir 
þúsund krónum.  

„Það er mikil eftirspurn eftir 
ódýrum en góðum mat sem hægt 
er að taka með sér. Við erum með 
rétti frá mörgum þjóðum, til 
dæmis taílenska, kínverska og 
indverska og kappkostum við að 
bjóða upp á vel útilátna skammta 
á góðu verði.“ Þetta segir Kristinn 
Vagnsson sem rekur matvöru-
markaðinn Asian á Suðurlands-
braut 32 og hefur nú opnað „take 
away“ veitingasölu á sama stað. 
„Þetta er gert að erlendri fyrir-
mynd og við reynum að stíla upp á 
gæði, gómsætt bragð og mikinn 
mat,“ heldur Kristinn áfram. Hér 
eru alltaf sex réttir í hádeginu, sá 
ódýrasti er eggjanúðlur með 
grænmeti á 600 krónur, aðrir eru á 
980 krónur en hægt er líka að fá 
hálfa skammta á 640,“ segir hann 

og tekur fram að rétti mánaðarins 
fylgi súperkókdós og grænmetis-
rétti fylgi ávaxtakristall. 

Asian er þekkt verslun með mat-
vöru frá fjölmörgum Asíulöndum. 
„Við notum samt íslenskt græn-
meti í réttina að hluta og íslenskt 
kjöt en flytjum inn grænmetisteg-

undir sem ekki fást hér,“ segir 
Kristinn. „Við gerum allar sósur 
sjálf og leggjum upp úr því að nota 
lífrænt ræktað grænmeti þegar 
við getum komið því við. Sömu-
leiðis einungis hrásykur ef um 
sætuefni er að ræða.“

gun@frettabladid.is

Gæði og gómsætt bragð

Pitsa er tilvalinn matur fyrir fólk sem nennir ekki að 
elda það kvöldið og  vill panta mat heim. 

Eggjabaka 
6-10 egg (fer eftir fjölda gesta)
1 dl mjólk
1-2 tómatar, skornir
skinka, skorin
1 rauð eða gul paprika
1 rauðlaukur 
½ kúrbítur
½ haus spergilkál
handfylli af spínati
1-2 gulrætur
ostur, t.d. 1 piparostur 

Hrærið eggin vel ásamt mjólk og 
kryddið eftir smekk. Setjið rifið 
grænmetið ásamt eggjablöndunni í 
skál og hrærið því saman. Notið 
olíuúða eða olíu innan á pönnuna og 

hellið öllu á hana kalda. Stillið á 
meðalhita en lækkið niður á lægsta 
hita eftir smá stund og hafið lokið á. 
Gott er að þurrka innan úr lokinu 
öðru hverju til að losna við rakann. 
Tilbúið á 20–30 mín.

uppskrift hilmars }

Nautakjöt „stir-fry“ 
að kínverskum hætti

500 g nautakjöt, þunnir strimlar
1 stór laukur, skorinn í strimla
2 stórar gulrætur, skornar í strimla
2 msk. lífrænn hrásykur
2 stönglar sellerí, skorið í mjóa 
strimla
paprikur, rauð/græn/gul, ½ af 
hverjum lit, skornar í strimla
1½ msk. ostrusósa 
1 msk. sojabauna-mauk 
1 msk. grænmetisolía, lífræn
kóríander til skrauts

Aðferð: 
Steikið nautakjötið á pönnu upp úr 
lífrænu olíunni og takið það af pönn-
unni. Setjið ostrusósu, sojabauna-
mauk ásamt hrásykri á pönnuna og 
látið sjóða upp. Grænmetið sett allt í 
vökvann og látið steikjast á wok-
pönnu í nokkrar mínútur. Kjötið sett í 
og hrært saman á vel heitri pönnunni.

Gott er að bera réttinn fram með 
jasmin-hrísgrjónum. 

Matreiðslumaðurinn Bok skellir 
kóríanderlaufi á toppinn til að kóróna 
réttinn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Risaklattar að hætti Jóa Fel
Súkkulaðiklattar, kókósklattar og hafrafittness

Vörur úr lífrænni
ræktun er ávísun á betri

heilsu og bragð!
Heilsa býður upp á fjölbreytt úrval af lífrænt ræktaðri matvöru frá BIONA,

einum virtasta framleiðanda á sínu sviði. BIONA er fyrir kröfuharða
neytendur sem vilja hágæða vottaðar matvörur sem fullnægja
ströngustu kröfum um umhverfisvæna- og lífræna ræktun án

skordýraeiturs, tilbúins áburðar og erfðabreyttra matvæla.
BIONA hentar öllum sem kjósa hollustu og heilnæmt fæði.

BIONA vörurnar fást í Heilsuhúsinu, Heilsuhorninu Akureyri, Fjarðarkaupum, Nóatúni, Krónunni,
Samkaup/Úrval, Blómaval, Maður Lifandi, og Melabúðinni.



BÍLAR &
FARARTÆKI

ISUZU TROOPER S 4X4 NÝJA LAGIÐ 
Árgerð 2002. Ekinn 90 þ. km. Verð kr. 
990.000. Var á 1590! Verð nú 750!

VOLVO XC90 T6 Árgerð 2005. Ekinn 
66 þ.km. Verð kr. 4.790.000. Milljón í 
afslátt !!

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

Lexus IS250 1/2006 ekinn 30 þús km, 
svart leður, rafmagn í öllu. Fæst gegn 
yfirtöku á 4.590 þús hjá SP í JPY/CHF. 
Nánari uppl. í síma 664-8004

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

TOYOTA YARIS SOL, árg 2007. Ek 16þús.
km, Sjálfsk, Cd m/mp3, rafdrif.rúður og 
speglar. Ásett verð 1990 þús.kr Tilboð 
1690þús.kr stgr!!!!!

VANTAR BÍLA Á STAÐINN !!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

M5 Indivitual 2001
M5 2001 individiual með öllu + lækk-
unar kitt,20“ felgur ,18“ felgur bad look 
húdd ,sport siur, splunku ný 20“dekk og 
margt annað einn sá fallegasti. verð 3.9 
mill. lán 3,1 mill. Uppl. í s. 847 7663.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

MMC Pajero Intense ágr. 11/07 ek. 6 
þkm Verð 6.2 mil, Áhv. ca 5.2 mil Sími 
770-1062

Fallegur VW Golf, 1600 cc, árg ‘2000, Ek. 
83.000km, 5 gíra, álfelgur, samlæsingar, 
rafdr. rúður. Ný sumardekk og nýleg 
vetrardekk fylgja. Verðhugm. 550þús 
stgr. Uppl. í s:6630567.

Húsaberg 550 ‘06 ek. 20 klst. 1000 
þ.km. Á hvítum númerum. Nánast eins 
og nýtt. V. 690 þ. S. 587 7777 & 770 
5006.

595 ÞÚS STGR.
MMC Pajero disel 33“ uppt.vél. ssk. 
topplúga 7 manna ekinn 238 þús. 
Fallegur bíll. Simi 847 7663.

Reunolt Midliner árg. ‘98 12 tonna, 
210 hö, er á loftfjöðrun, kassinn er á 
gámalásum, eins og hálfs tonna lyfta, 
4 hurðir á hægri hlið. V. 900 þús. + vsk. 
S. 893 4465.

Til sölu vegna brottflutninga BMW x5 
árg. ‘07 disel vél. Leðurklæddur. Eyðsla 
10 l. á hundraði. Engin skipti. S. 898 
9511.

Opel Combo 1600 árg. 03, ek. 80 þús. 
km. sk. 09, dr.beisli, hillur, toppgrind. 
Góður bíll. Áhvíl. 550 þús. v. 750 þús. + 
vsk. uppl. S. 860 1180.

Til sölu Renault Megane, árg. ‘04, ek. 
56 þ.km, bsk., álf. Tilboð óskast. Uppl. 
í s. 699 7970.

Til sölu Benz E55 AMG ‘05 ekinn 84 
þús. Verð 9.900 þúsund stgr. Áhvílandi 
6.000 þúsund. Bílasala Reykjavíkur 587-
8888. Bíll með öllu.

Kvartmílukeppni laugardaginn 9. 
ágúst kl. 13 við Kvartmílubrautina 
Kapelluhrauni. Skráning á joakim@
sund.is eða í s 660 0888 www.kvart-
mila.is

Lexus IS 300 árg. ‘02 ek. 60 þ. Leður, 
lúga, ssk., bsk. Listav. 2,3 tilboð 1590þ. 
Skoða öll skipti & Raðgreiðslur mögu-
legar. S. 822 0350.

Til sölu Nissan Micra LX Árg. 1998. 1300 
vél, ekinn 82 þ. Km, sjálfskipt, Álfelgur 
og spoiler. Verð 250.000 Uppl í síma 
663 8214.

WV Polo ‘98 ek. 97 þ. til sölu. Uppl. í 
s. 692 4999.

Toytoa Corolla 4X4 árg. ‘98 1800 vél 
station. Ek. aðeins 102 þ.km. sk. Bíll í 
toppstandi. Verð 450 þ. Uppl. í s. 894 
0856.

Toyota Corolla touring ‘97. Ekinn 122 
þús. sk. ‘09, ný tímareim, bremsur, 
snyrtilegt og gott eintak. Uppl. í síma 
898 9795.

 0-250 þús.

Einn ódýr hyundai accent 02 97“ekinn 
128 þkm nýskoðaður verð kr 150 þús 
stgr.Góður bíll. uppl í síma 8204640.

VW polo árg 99 til sölu nýskoðaður fínn 
bíll í góðu lagi ekin 98 þkm verð kr 240 
þúsund stgr. uppl í síma 8204640.

Ford Focus 99’ ssk. Skemmdur eftir 
árekstur. Þarfnast viðgerða. Tilboð í s. 
770 5027.

 250-499 þús.

MMC Galant st. 1997 187þ. km. ný tíma-
reim, ventlar, dekk ofl. 250-300þ uppl: 
664-8334. þarf lagfæringar.

Toyota Yaris Xtra 2000árg.Beinskiptur 
skoðaður 09.129þkm. 3.dyra 490þ kr. 
866-5611 Grétar.

Til sölu Opel Astra ‘00 ek. 170 þús. nýsk. 
V. 190 þús. S. 848 5280.

 500-999 þús.

TOYOTA RAV4- ÁRG 2001. Ekin 145þús. 
Hvít, álfelgur, dráttakúla, CD, hiti í 
sætum. VILJUM SKJÓTA SÖLU - VERÐ 
850ÞÚS. uppl. 8440543.

 1-2 milljónir

Til sölu Grand Cherokee Laredo 4,0 
árgerð „03 ek 93.000 km topp ein-
tak. Ásett verð 1.980.000 kr Tilboð 
1.490.000 kr. áhv lán 800.000 Sími 
840-1759

Toyota Corolla ‘03. Ekinn 80 þ. Bsk., 
filmur. Listaverð 1,190,000. Tilboð ósk-
ast. Uppl. í s. 898 7718.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Ekta atvinnu og ferðabíll.V.WTransporter 
árg11/05 4x4 disel háþekja ek 99þ 
6 manna dr krókur litað gler, álfelgur 
og fl. ásett verð 3,3 ákv 2,8m. Pétur þ 
8958519.

Audi A4 Blár, árg. 02, ek. 78.000. 2,0 
lítra. Sjálfsk, ljóst leður, topplúga og 
álfelgur. Verð 2.190.000 Lítið keyrður og 
vel með farinn bíll á góðu verði! Uppl. í 
síma: 823-3446

 Bílar óskast

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
tegundir bíla á skrá og á staðinn. Okkur 
vantar bíla á skrá á verðb. frá 150þús.-2 
milljónir, einnig vantar okkur á skrá. 
Skoda Octavia disel og 4x4, Toyota Yaris, 
Subaru Legacy, VW Golf, Mazda allar 
gerðir, M.Benz 320 CDI 2007-2008 ofl. 
X4 ehf. S. 565 2500.

 Jeppar

1.500.þ í afslátt 100% 
yfirtaka á erl. láni!

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek 
102.þ km einn með öllu umboðsbíll 
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74 þ. uppl í 
844 0542.

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Tilboð
Nissan Patrol 1/9/2004. Sjálfskiptur, 
7 manna, ekinn 76þús. Verð 3290þús 
TILBOÐ aðeins 2690þús. Möguleiki á 
100% láni eða skipti á ódýrari. Uppl. í 
s. 897 1500.

Freelander til sölu árg. ‘03. Flottur bíll. 
Ásett verð 1,8 yfirtaka 800 þ. S. 899 
0162.

Toyota Landcruiser ‘89 diesel turbo 
ek. 300þ. 33“ dekk. Þarfnast viðhalds. 
Hörkujeppi f/ hesta, sveita og fjalla-
menn. V. 300 þ. S. 846 6155.

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Sendibílar

Til sölu Man 8-153 árg. ‘96, skoðaður 
‘09. 6 metra kassi, 4 tonna burðargeta, 
eyðslugrannur. Verð 800.000 þúsund 
Uppl. í s. 861 3158.

Isuzu NPR, ek. 53 þ. Selst með stöðva-
leyfi og því sem til þarf. S. 898 3206.

 Húsbílar

Fiat Elnac P200 ‘06 ek. 11þ. diesel. 
Ásett v. 4,5 áhv. ca. 2,8. Skoða skipti. 
S. 898 0885.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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fréttir

M
ér finnst alltaf jafn gaman að koma 
hingað heim til Íslands. Ég á bæði 
fjölskyldu hérna og marga góða vini 
sem ég reyni að heimsækja þegar ég 

get, en það gefst ekki oft tími til þess. Svo er 
íslenskur matur svo góður, ég hef borðað á 
mig gat síðan ég kom, kaffi og kleinur og ís-
lenskt smjör,“ segir Huggy Ragnarsson, fyr-
irsæta og ljósmyndari, sem hefur vakið mikla 
athygli sem dómari í þáttunum Britain‘s Next 
Top Model, en hún var stödd hér á landi í vik-
unni.  

Huggy er með ýmislegt á prjónunum þessa 
dagana því ásamt því að hafa verið boðið að 

taka þátt í næstu þáttaröð í Britain‘s Next Top 
Model hefur hún einnig tekið að sér að dæma 
í alþjóðlegri ljósmyndakeppni á vegum raf-
hlöðuframleiðandans Duracell. „Það stend-
ur einnig til að ég komi hingað heim að vinna 
að verkefni, en það er ekki alveg frágengið og 
því get ég ekki farið nánar út í það.“ 

Huggy fluttist út til Bandaríkjanna aðeins 
ellefu mánaða gömul en segist þrátt fyrir það 
vera hreinræktaður Íslendingur. „Mér finnst 
ég vera íslensk í húð og hár þó að mörgum 
finnist kannski annað. Ég er mjög stoltur Ís-
lendingur og geri það sem ég get til að kynna 
land og þjóð,“ segir Huggy.  - sm 

OFURFYRIRSÆTAN HUGGY RAGNARSSON SITUR EKKI AUÐUM HÖNDUM

Dæmir í alþjóðlegri ljósmyndakeppni

Fyrrum fyrirsætan er orðin þekktur tískuljósmyndari. 

Tónlistarmaðurinn Gunnar Óla-
son hefur verið að vinna að sinni 
fyrstu sólóplötu síðastliðin sex ár 
og fer nú að styttast í það að land-
inn fái að hlýða á. „Fæðingin er 
búin að taka mjög langan tíma og 
stendur í raun yfir enn. Ég er að 
leggja lokahönd á lag sem von-
andi kemur út í næstu viku,“ segir 
Gunnar um væntanlega plötu. 

Gunnar segist hafa verið að 
vinna með ýmsar ólíkar tónlistar-
stefnur og því verði platan mjög 
fjölbreytt. „Lagið sem kemur 
út í næstu viku er reggí-lag af 
gamla skólanum. Það hefur blund-
að í mér lengi að fá að prófa mig 
áfram með mismunandi tónlistar-
stefnur og þessi plata er því ekki 
lík neinu sem ég hef gert hingað 

til. Þegar maður er í hljómsveit 
er maður í samvinnu við aðra tón-
listarmenn og því verður tónlistin 
aldrei hundrað prósent þín eigin.“ 

Gunnar segist ekki hafa ákveð-
ið útgáfudag plötunnar enn sem 
komið er, en vonast til að það verði 
fyrr frekar en seinna. „Tónlistar-
menn kunna að taka sér tíma. Ég 
er enn að prófa mig áfram með 
plötuna og enn að breyta henni.“

Samhliða því að vinna að sinni 
eigin plötu hefur Gunnar verið 
að taka upp plötu með hljómsveit 
sinni, Skítamóral, og eru tvö lög 
af þeirri plötu væntanleg í spilun 
strax í næstu viku. Hljómsveitin 
hyggur einnig á tónleikaferðalag 
um landið í lok ágúst. „Við ætlum 
að taka smá rúnt um landið og 

spila í Reykjavík, á Akureyri og 
svo að sjálfsögðu í heimabænum, 
Selfossi,“ segir Gunnar að lokum. 

- sm 

Sólóplata væntanleg

É
g fór til Indlands að læra margmiðlunarhönn-
un árið 2000. Ég kom heim eftir það, en flutti 
aftur út í kringum 2004, þá til að vinna fyrir 
hugbúnaðarfyrirtæki pabba míns,“ útskýr-

ir Dísa Guðmundsdóttir, sem er búsett í borginni 
Puducherry á Suður-Indlandi. Þar hefur hún stofnað 
fyrirtækið D&G Agency, sem framleiðir meðal ann-
ars hágæða fartölvutöskur fyrir íslenskar nútíma-
konur. 

„Ég hafði alltaf mikinn áhuga á leðurhönnun og 
töskuhönnun, og fékk hugmyndina að „laptop“-tösk-
unum þegar ég var að vinna hjá hugbúnaðarfyrir-
tækinu. Ég hafði svo mikil not fyrir þær sjálf, var 
alltaf á ferðinni með fullt af farangri,“ útskýrir Dísa 
og hlær við. Hún hannar einnig föt, sem hún hefur 
selt á myspace-síðu sinni. Í mars á þessu ári stofn-
aði hún svo D&G Agency og hannar töskulínuna dis-
dis undir merkjum þess, en hún verður fáanleg hér 
á landi innan skamms.  

„Ég hef verið að kynna þetta í verslunum núna og 
það eru nokkrar sem hafa mikinn áhuga. Ég á í raun-
inni bara eftir að velja hvar ég vil selja þær,“ segir 
Dísa. Línan nær bæði til fartölvutaska og minni 
veskja, sem henta sérlega vel fyrir næturlífið. Eins 
og sjá má er um hágæðahönnun að ræða, enda segist 
Dísa leggja mikið upp úr því að nota bestu fáanlegu 
hráefnin. „Ég geri töskurnar úr besta leðri sem völ 
er á. Rennilásar og smellur og allt þetta er allt mjög 
vandað,“ segir Dísa, sem hyggst senda frá sér nýja 
línu á hverju ári. 

Dísa hefur dvalist hér á landi í sumar, en snýr 
aftur til Indlands í október. Hún segir markmiðið þá 
vera að opna eigin saumastofu. „Í framtíðinni lang-
ar mig svo að stækka töskulínuna og fara út í fleiri 
fylgihluti. Jafnvel skó, með tíð og tíma,“ segir hún 
og brosir. 

Hönnun Dísu má kynna sér betur á www.disdis.
net og myspace.com/copycatnr1.

sunna@frettabladid.is

Dísa Guðmundsdóttir hannar töskur á Indlandi

Töskur fyrir nútímakonur

Tölvutöskurnar frá disdis höfða ef-
laust til margra íslenskra kvenna sem 
þeytast um með lífið í töskunni.

Minni veskin frá Dísu henta sérlega 
vel fyrir síðkvöld, þar sem í þeim er að 
finna hólf fyrir allt frá gemsa til púður-
bursta. MYNDIR/JÓNATAN ATLI

Væntanleg plata hefur verið í ein sex ár 
í vinnslu.  MYND/EGILL

„Ég ætla að vera á Hinsegin dögum alla helgina,“ segir Heimir Már Péturs-
son, framkvæmdastjóri Hinsegin daga í Reykjavík - Gay Pride. „Í kvöld fer ég 
á tónleika með Carole Pope á Organ. Eftir 
það fer ég á strákaball Hinsegin daga á 
Tunglinu. Það hefst á miðnætti eftir tón-
leika Carol Pope. Svo þarf ég að vakna 
hress næsta dag til að fara í Gleði-
gönguna klukkan tvö. Allir sem ætla 
með þurfa að vera mættir klukkan 
tólf á Hlemm. Svo er ball um kvöldið 
á laugardaginn. Það verða dansleik-
ir á Nasa, Organ, Q-bar og Tunglinu. 
Á Organ verða tónleikar með Stereo 
Total og Swivel. Ég fer væntanlega 
á alla þessa dansleiki. Eftir það veit-
ir væntanlega ekki af að sofa út. Á 
sunnudagskvöldið fer ég í regnboga-
messu í Dómkirkjunni.“

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM 
HELGINA?
Heimir Már Pétursson, framkvæmdastjóri Hinsegin 
daga í Reykjavík

Dísa Guðmundsdóttir er búsett á Indlandi, þar sem hún 
hannar vandaðar leðurtöskur undir heitinu disdis.

MYND/ARNÞÓR

YESMINE OLSSON 
GÆSUÐ
Í gærkvöldi var Yesmine Olsson 
gæsuð af vinkvennahópi sínum, en 
eins og fram kom í Föstudegi ný-
verið mun hún ganga að eiga unn-
usta sinn Arngrím Fannar Haralds-
son síðar í mánuðinum. Herlegheit-
in byrjuðu á því að Yesmine var sótt 
á mótorhjóli niður í World Class, þar 
sem hún starfar sem einkaþjálfari. 
Ferðinni var þá heitið í Skeifuna þar 
sem hópurinn fékk kennslu í maga- 
og kjöltudansi og Yesmine þurfti að 
sýna danshæfileika sína. Næst var 
haldið niður á KR völl, en Yesmine 
æfði fótbolta um nokkurt skeið 
þegar hún var búsett í Svíþjóð svo 
hún var látin rifja upp gamla takta 
og taka þátt í æfingu með KR þar 
sem hún hljóp um í búningi liðsins 
með bleika kórónu. Kvöldinu lauk 
svo á veitingastaðnum Tapas. 

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  
Ritstjórn Sunna Dís Másdóttir 

sunna@frettabladid.is
Alma Guðmundsdóttir 
alma@frettabladid.is 

Marta María Jónasdóttir 
martamaria@frettabladid.is

Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun 

Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir

Auglýsingar Sigríður Dagný 
Sigurbjörnsdóttir 

sigridurdagny@365.is sími 512 5462
Föstudagur Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 
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Leyndarmálið felst í lögmáli aðdráttaraflsins.

Allt sem gerist í lífinu löðum við að okkur.

Leyndarmálið er falið innra með hverjum og

einum og möguleikarnir eru endalausir.
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MORGUNMATURINN:
Ég er ekki nógu dugleg að borða morg-
unmat og byrja yfirleitt daginn á könnu 
af kaffi. Í skólanum fæ ég mér svo 
ávexti og jógúrt.

SKYNDIBITINN:
Í Búdapest er hægt að fá allt sent heim; 
frá samlokum til sushi. Við vinkonurn-
ar eigum það til að panta nokkrar gerð-
ir af skyndibita og halda svo heljarinnar 
veislu fyrir spottprís. 

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Á Lizt Ferenc tér er uppáhaldsstaður-
inn minn, Menza. Þegar ég vil gera vel 
við mig fer ég þangað. Ekki langt frá er 
pínulítill staður þar sem matseðillinn er 
handskrifaður og breytist dag frá degi. 
Ég er viss um að þar sé hægt að skapa 
rómantíska stemningu.

UPPÁHALDSVERSLUN:
Ég elska allar ávaxta- og grænmetis-
búðirnar og markaðina. Það er mark-
aður nálægt skólanum sem ég fer á 
í hverri viku og versla alltaf við sömu 
konuna. Hún veit af mér og velur bestu 
og fallegustu ávextina handa mér. 

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ:
Margrit Island er frábær staður til að 
fara í langa göngutúra, skokktúra og 
hitta skemmtilegt fólk. Szechenyi Bath 
er eldgamalt baðhús við City Park 
þar sem hægt er að hanga tímunum 
saman, liggja við bakkann, tefla í úti-
lauginni eða flakka á milli misheitra 
lauga sem eiga að hafa lækningamátt.

BEST VIÐ BORGINA:
Almenningssamgöngur. Maður þarf 

aldrei að bíða lengur en um það bil 
fimm mínútur eftir tram, metro, trolley 
eða strætó og kemst hvert sem er auð-
veldlega. Annars er Búdapest frábær 
borg, með örfáum undantekningum.

LÍKAMSRÆKTIN:
Ég byrjaði á að æfa leikfimi í pínulít-
illi niðurgrafinni, ekta ungverskri líkams-
ræktarstöð þar sem við skoppuðum í 
takt við euro-popp. Seinna fann ég svo 
capoeira-hóp og datt alveg inn í það. 
Þá daga sem ekki eru æfingar skokka 
ég eða fer í sund á Margrit Island.

HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA DEG-
INUM:
Piknik á Margrit Island og láta sólina 
steikja sig. Skella sér svo í hina risa-
stóru Palantinus-laug sem er líka á eyj-
unni og hefur að geyma átta mismun-
andi laugar. Enda svo daginn á Szimpla 
Kert þar sem maður hittir aðra nem-
endur, túrista, Ungverja og upp til hópa 
skemmtilegt fólk.

Borgin mín BÚDAPEST
INAM RAKEL YASIN  háskólanemi

T
ískuvikan í Kaupmannahöfn 
hófst á miðvikudag. Helga 
Ólafsdóttir skrifar frá Kaup-
mannahöfn um það sem fyrir 

augu bar á fyrsta kvöldi vikunnar, 
þar sem sumartískan fyrir næsta 
ár er mál málanna. 

NOIR
Salurinn í Ráðhúsinu er dimm-
ur, enda hefur stemning og aðal-
litur Noir alltaf verið svart-
ur. Þegar ljósin eru loks slökkt 
finn ég fyrir fiðrildum í magan-
um þegar fyrstu tónar Sinfóníu-
hljómsveitar Danmarks Radio 
sveima um salinn. 

Fyrirsæturnar svífa inn hver 
á eftir annarri í svörtum eða 
hvítum silkikjólum með fallegu 
ljósgráu, grafísku tíglaprenti. 
Fyrst var skófatnaðurinn svartir 
nylon-hnésokkar og silfurlit-
uð kúrekastígvél. Seinna báru 
módelin svarta og gegnsæja 
plexígler-skó. Noir-kjólarnir eru 
bæðir þungir og léttir, margir 
svartir með hvítum herrraleg-
um jakka yfir. Hvítur pels og 
stuttbuxur. Falleg hvít jakkaföt, 
hálsfesti úr fjöðrum og brjóst-
in ber. Áberandi litir hjá Noir 
eru svartur og silfurhvítur, en 
einnig var pláss fyrir fallega 
bleika kjóla í Hollywood-stíl sjö-
unda áratugarins. Módelin voru 
skreytt kolsvörtum fjöðrum og 
svargrænum varalit. Frábær 
sýning með lúxusbrag og undur-
fögrum fötum.

SUZANNE RUTZOU
Fjórum tímum síðar liggur leið 
mín aftur í Ráðhúsið á sýningu 
Suzanne Rutzou, sem er í miklu 
uppáhaldi hjá mér. Línan hennar 
verður fallegri með hverju ári. 

Sýningin hefst með falleg-
um og litríkum kjólum og blúss-
um skreyttum stórum fiðrild-
um. Ég fæ aftur fiðrildi í mag-
ann, ég er glöð að sjá svona 
litríka sýningu og fötin eru fal-
lega sniðin. Margir bleikir litir, 
ferskur gulur og grænn, bland-
að saman við hvítan og gráan. 
Einnig mátti sjá brúna og grá-
brúna tóna, sem hafa verið í 
hvíld um tíma. Klofsíðar buxur 
og silfurleggings voru áberandi. 
Fallega munstr aðir kjólar með 
stórum og kassalaga öxlum. Pils-
in og kjólarnir voru bæði stutt 
og gólfsíð. Að sýningu lokinni 
hringsnúast 130 fallegar flíkur í 
huga mér og ég er strax farin að 
hugsa um hvað ég eigi að kaupa 
mér frá Rutzou næsta sumar.

STINE GOYA
Ég bruna á næstu sýningu í Fred-
eriksberg garðinum, þar sem ný-
liðinn Stine Goya sýnir fjórðu 
línu sína. Hún er í miklu upp-
áhaldi hjá blaðamönnum og var 
meðal annars tilnefnd til Gine-
verðlaunanna sem Steinunn Sig-
urðardóttir hlaut í fyrra. Sýning-
in á að fara fram undir berum 
himni, en dregst sökum mikilla 
rigninga. Við setjumst í hring 
utan um svið með litlum tréhús-
um, allir með regnhlíf. Sviðið er 
þurrkað og fyrirsæturnar koma 
út. Litlu tréhúsin eru nú orðin að 
mynstri sem skreytir kjóla og 
toppa. Litirnir eru rykugir eða 
„dusty“-blár, appelsínugulur og 
rauð- ur. Buxurn-

ar eru háar í mittið eða klofsíð-
ar. Stílinn mætti helst kalla upp-
færðan Dynasty-stíl og snið-
in eru kvenleg og nútímaleg. Í 
uppáhaldi hjá mér voru gulllitað-
ar pallíettubuxur og sokkabux-
ur þar sem annar sokkurinn var 
gulur en hinn appelsínugulur. 

Eftir hinar gullnu tuttugu mín-
útur er ég orðin blaut í gegn og 
köld inn að beini. Ég get ekki 
hugsað mér að fara á síðustu sýn-
ingu kvölds-
ins, hjá 
undirlínu 
Bruuns Baz-
aar, svona 
blaut og 
held því 
heim. 

Helga Ólafsdóttir skrifar frá Kaupmannahöfn

Sumartíska næsta árs

Nýjustu „trendin“ voru kynnt á CIFF Press-sýningunni.

Tvílitar sokkabuxur á sýningu Stine 
Goya vöktu mikla athygli.

Það þarf ekki að vera flókið að 
útbúa ljúffengt brauð sem meðlæti, 
í partýið eða fyrir útileguna. Fyrir 
þá sem ekki hafa tíma til að baka 
brauð frá grunni er þessi uppskrift 
tilvalin og veitir góða tilbreyting frá 
hefðbundnu hvítlauksbrauði. 

Mælt er með að nota ciabatta 
brauð en einnig er hægt að nota 
baguette.

ÖÐRUVÍSI HVÍTLAUKS-
BRAUÐ (FYRIR 6)
75 g ósaltað smjör

6 sólþurrkaðir tómatar niðurskornir

2 hvítlauksgeirar

börkur af 1/2 sítrónu rifinn smátt

1 lítið búnt af steinselju, skorið 
smátt

1 stór hleifur af ciabatta brauði

Forhitið ofninn í 180ºC með blæstri. 
Blandið smjörinu, tómötunum, hvít-
lauknum, sítrónuberkinum og stein-
seljunni saman í skál og krydd-
ið með salti og pipar. Skerið djúpar 
skorur inn í brauðið með brauðhníf, 
setjið smjörblönduna inn í hverja 
skoru og pakkið brauðinu inn í ál-
pappír. Bakið brauðið í fimm mínút-
ur innpakkað, takið þá álpappírinn 
af og bakið í fimm mínútur í viðbót, 
eða þar til brauðið er orðið gullið.

Einfalt og 
ljúffengt brauð

LOSTÆTI VIKUNNAR

Á sýn-
ingu 
Ritzou 
mátti 
sjá 
brúna og 
grábrúna 
tóna.

Svartur 
og silf-
urhvít-
ur voru 
áber-
andi á 
sýn-
ingu 
NOIR.

Bleikur kjóll 
í Holly-
wood-
stíl sjö-
unda 
áratug-
arins á NOIR 
sýningunni.Þráinn Skóari Skóbúð  •  Grettisgata 3
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fatastíllinn
Erla Dís Arnardóttir nemi

Hvernig mundir þú lýsa stílnum þínum? Mér hefur alltaf liðið best 
í sparifötunum og hef verið þannig frá því ég var barn. Ég vildi 
til dæmis ekki fara á leikskólann nema í lakkskóm.    
Hvaðan sækirðu þér innblástur þegar kemur að fatastílnum? 
Tískublöðin koma oftast hugmyndafluginu af stað.    
Hvar verslarðu helst? Hérna heima versla ég oftast í Tops-
hop, Spúútnik, Kronkron og Aftur. Svo versla ég í H&M 
þegar ég fer út fyrir landsteinana.
Áttu þér einhvern uppáhaldsfatahönnuð? Ég á nokkra uppáhalds-
hönnuði. Vivienne Westwood, Marc Jacobs og Henrik Vibskov 
eru til dæmis öll í miklu uppáhaldi.   
Uppáhaldsfatamerki? Íslenska fatamerkið Aftur. 
Bestu kaupin? Henrik Vibskov-kjóllinn sem ég keypti fyrir út-
skriftarveisluna mína í vor. 
Verstu kaupin? Moonbootsin sem mamma lét eftir mér að eign-

ast þegar ég var þrettán ára. Hræðilegt!
Fyrir hverju ertu veikust?  Skóm, mér finnst ég aldrei eiga nóg af 
skóm.
Uppáhaldsbúðin? Það væri líklega H&M. 
Nauðsynlegt í fataskápinn? Cheap Monday gallabuxur, einfald-
lega vegna þess að þær passa við allt. 
Hvað dreymir þig um að eignast núna? Ég eignaðist draumaflík-
ina í síðustu viku, sem var skyrtukjóll frá Aftur.
Hvernig er heimadressið þitt? Fjólubláar joggingbuxur sem ég 
keypti í versluninni E.J. Waage á Seyðisfirði fyrr í sumar, stór 
angórupeysa úr Spúútnik og ullarsokkar.
 sara@frettabladid.is 
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Finnst ég aldrei eiga     
              nóg af skóm

2

4

1 Slaufan er úr H&M í Frankfurt. 
2 Stígvélin eru úr versluninni Xena 
í Glæsibæ. Ég er búin að nota þessi 
mjög mikið. 3 Gleraugun fann ég í 
Kolaportinu og eru frá Dior. 4 Þetta 
hálsmen er útskriftargjöf frá vinkonu 
minni. 5 Þessi svarti kjóll er útsölu-
vara úr H&M.  6 Kjólinn fékk ég fyrir 
útskriftina  mína. Hann er frá Henrik 
Vibskov. 7 Klúturinn er frá E-label 
og er jólagjöf.  8 Jakkann fékk ég 
í kílóamarkaðnum í Spúútnik. 

1

7

5

6 • FÖSTUDAGUR 8. ÁGÚST 2008





arl Berndsen er 44 
ára og hefur starf-
að sem hárgreiðslu- 
og förðunarmeist-
ari um allan heim 

frá því hann sleit barnsskónum 
á Skagaströnd þar sem hann ólst 
upp ásamt tveimur eldri systkin-
um. Hingað til hefur hann lítið sem 
ekkert rætt um kynhneigð sína op-
inberlega, enda fundist það óþarfi 
og frekar viljað vera þekktur af 
verkum sínum. 

„Ég hef hreinlega ekki séð 
ástæðu til að tjá mig fyrr um þessi 
mál. Fyrir mér er kynhneigð fólks 
einkamál þess og eitthvað sem 
ég er ekki að velta fyrir mér hjá 
öðru fólki. En mér finnst enn vera 
grunnt á fordómum og þekking-
arleysi í garð kynbræðra minna 
og því vil ég leggja mitt af mörk-
um í umræðuna í von um að það 
verði öðrum í sambærilegri stöðu 
til góðs og fólki almennt til upplýs-
inga,“ útskýrir Karl.

„Þegar ég var að alast upp voru 
vissulega aðrir tímar en nú og ætli 
það hafi ekki líka haft sitt að segja 
að alast upp í smábæ úti á landi. 
Ég fann ungur að ég féll ekki inn 
í normið og fannst ég þurfa að 
sanna mig og gera helmingi betur 
en aðrir til að bæta fyrir minn 
„meðfædda galla“. Það fyllti mig 
miklum metnaði og mér fannst ég 
verða að ná lengra og koma mér í 
fremstu röð,“ segir Karl.

„Sem krakki var ég alveg með-

vitaður um að ég væri öðruvísi 
en aðrir strákar og reyndi að fela 
það eins og ég gat, en það var erf-
itt þar sem ég hafði engan áhuga á 
fótbolta, átti nánast bara vinkonur 
og fór í handavinnu í staðinn fyrir 
smíði, sem tíðkaðist ekki á þessum 
tíma,“ útskýrir Karl sem segist 
óhjákvæmilega hafa fundið fyrir 
neikvæðu viðhorfi sem ríkti gagn-
vart samkynhneigð á uppvaxtarár-
um sínum.

„Þótt ég hafi alist upp á mjög 
ástríku heimili þá átti samkyn-
hneigð ekki upp á pallborðið þar 
frekar en annars staðar á þeim 
tíma. Ég man að það var almennt 
mikið hneykslast á viðtali við vin 
minn Hörð Torfason, sem birtist í 
tímaritinu Samúel þegar ég var tíu 
ára gamall. Ég man eftir að hafa 
lesið greinina í laumi því hún vakti 
strax áhuga minn,“ segir Karl, en 
sem unglingur reyndi hann að falla 
inn í fjöldann með því að eiga kær-
ustur líkt og jafnaldrar hans.

„Ég gleymi því ekki hvað mér 
fannst það mikið afrek og stór-
virki þegar ég missti sveindóminn 
sautján ára gamall með kærustu 
minni. Þá fannst mér ég vera hólp-
inn og hafa sannað karlmennsku 
mína fyrir sjálfum mér,“ útskýrir 
Karl sem segist þó fljótt hafa áttað 
sig á að hugur fylgdi ekki verki. 
„Ég kom til sjálfs míns og ákvað 
að ég yrði að standa með sjálfum 
mér í lífinu og lifa í samræmi við 
langanir mínar, þarfir og vænting-
ar. Ég taldi loks í mig kjark 23 ára 
gamall og gerði hreint fyrir mínum 
dyrum gagnvart móður minni og 
systur. Það var stórt skref og erf-
itt í alla staði, en okkur tókst að 
vinna úr þessu í sameiningu og í 
dag stendur fjölskyldan mín öll 
sem klettur við bakið í mér.“

Gay pride 
Nú þegar Gay pride-hátíðin stend-
ur yfir leikur blaðamanni forvitni 
á að vita hvað Karli þyki um hátíð-

Karl Berndsen hefur getið sér gott orð sem hárgreiðslu- og förðunarmeistari. Hann hefur verið búsettur í London síð-
astliðin tólf ár og unnið fyrir stjörnur á borð við Stellu McCartney, John Galiano og Sugababes. Nú er hann fluttur til Íslands 

og er önnum kafinn við hárgreiðslu, förðun, ljósmyndun, námskeiðahald og margt fleira. Alma Guðmundsdóttir hitti Karl og 
ræddi um uppvöxtinn og kynhneigðina sem hann furðar sig á að skuli enn vera umtalsefni í íslensku samfélagi árið 2008.

Kynhneigð er aukaatriði

Karl Berndsen mun opna nýja og glæsilega hárgreiðslustofu, ljósmyndastúdíó og skóla í Hæðasmára um næstu mánaðamót.  MYND/ARNÞÓR

K Stjörnumerki: Ljón
Uppáhaldsmatur: 
Indverskur, en ekki á Íslandi. 
Frekar ensk-indverskur.
Besti tími dagsins:
Morgnarnir nýtast best ef ég 
vakna snemma.
Uppáhaldsdrykkur: 
Mojito.

Bíllinn minn er: Mjög 
góður því hann eyðir engu!
Diskurinn í spilaranum:
Þorláksmessutíðir.
Leiðinlegast: Yfirlit yfir 
óborgaða reikninga.
Skemmtilegast:
Vinnan mín.
Draumafrí: Að sóla mig á 

einhverri unaðsströnd með 
heitum lover.
Uppáhaldsborgin:
Marrakech.
Hverju myndirðu sleppa 
ef þú þyrftir að spara:
Engu!

Í  HNOTSKURN

www.forlagid.is
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FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

www.tskoli.is

Nútíma nám
sniðið að þínum þörfum

• Námskeið

• Meistaraskólinn

• Fjarnám

• Kvöldskóli

• Diplómanám

Tækniskólinn er nýr framsækinn framhaldsskóli 
sem byggir á traustum grunni Fjöltækniskóla 
Íslands og Iðnskólans í Reykjavík.

26. ágúst — 8. september 2008 
Skráning á www.verslo.is

Fjarnám
      farðu lengra
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Kennsla í meistaranámi í tón-
smíðum hefst við Listaháskóla 
Íslands í haust. Verður það í 
fyrsta sinn sem meistaranám í 
listum er kennt á Íslandi.

„Þessi meistaragráða saman-
stendur annars vegar af rann-
sóknum og hins vegar af tónsköp-
un. Þetta er svokallað rannsókn-
arbundið meistaranám þar sem 
nemendur leggja fram ákveðna 
hugmynd um hvað þeir vilja 
taka til rannsókna og nýta til tón-
sköpunar eða listrænnar vinnu,“ 
segir Kjartan Ólafsson, prófess-
or í tónsmíðum og tónfræði við 
Listaháskóla Íslands, um nýtt 
meistaranám í tónsmíðum sem 
hefst við skólann í haust. Verður 
það í fyrsta sinn sem meistara-
nám í listum er kennt á Íslandi.

Hann bætir við að hægt sé að 
rannsaka allt sem tengist tón-
sköpun. Til dæmis íslensk þjóð-
lög og ýmis fyrirbrigði sem 
tengjast tónlist og eru oft for-
sendur tónsköpunar. „Hugmynd-
in er sú að með þessu sé í raun-
inni verið að opna fyrir fleiri 
möguleika til tónsköpunar. Lista-
háskólinn nýtir sér þá aðstöðu 
sem hann er í til að geta boðið 
upp á rannsóknartengt meist-
aranám, meðal annars í sam-
vinnu við aðrar deildir skólans 
sem skapar honum aftur algjöra 
sérstöðu í alþjóðaháskólasamfé-
lagi.“

Aðspurður segir Kjartan mikla 
þörf hafa verið fyrir meistara-
nám í tónsmíðum á Íslandi. „Við 
ætlum samt ekki að byrja með of 
stóran hóp, því við teljum að það 
sé betra að hlutfallið sé í sam-
ræmi við þann fjölda sem stund-
ar bachelor-námið.“

Hann bendir á að stefnt sé að 
því að meistaranámið verði snar 
þáttur í starfsemi skólans því 
þannig muni alþjóðasamstarf 
aukast. „Mikil áhersla er lögð á 
alþjóðasamstarf af hálfu Lista-
háskólans. Með tilkomu skól-

ans opnuðust tækifæri til að 
staðla námið og samræma það 
evrópsku menntakerfi og öðlast 
þannig viðurkenningu bæði hér á 
landi og alþjóðlega. Nú er hægt 
að stunda nám að hluta til í sam-
vinnu við aðra listaháskóla sem 

gefur náminu hér aukið vægi 
og meira alþjóðlegt gildi,“ segir 
Kjartan en margir tónlistarnem-
ar hafa þar til nú farið utan því 
námsframboðið hefur verið tak-
markað. 

 - mmf

Nýjung í listnámi á Íslandi

Kjartan Ólafsson segir Listaháskóla Íslands skapa sér algjöra sérstöðu í alþjóða-
háskólasamfélaginu því með nýtilkomnu meistaranámi í tónsmíðum sé hægt að 
vinna með öðrum deildum að rannsóknum. Alþjóðasamstarf muni einnig eflast með 
tilkomu námsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hver vill ekki læra að skrifa 
skemmtilegan texta? Skapandi 
skrif er heiti á námskeiði hjá Rope 
joga-setrinu í Listhúsinu í Laugar-
dal og leiðbeinandi er rithöfund-
urinn Þorvaldur Þorsteinsson. 

Skapandi skrif er sextán stunda 
námskeið sem skiptist á fjög-
ur kvöld. Það fyrsta er 18. ágúst 
og síðasta 29. sama mánaðar. Þar 
miðlar Þorvaldur af reynslu sinni 
og leggur sérstaka áherslu á mikil-
vægi sögunnar í daglegu lífi okkar 
allra, að því er fram kemur í nám-
skeiðslýsingu.

Þar stendur líka: „Á námskeið-
inu kynni ég til sögunnar einföld 
en notadrjúg verkfæri fyrir þátt-
takendur að nýta til eigin skrán-
ingar og sköpunar, þar sem til-
gangurinn er fremur að skerpa 
eigin meðvitund og upplifanir 
fremur en skapa stórvirki á bók-

menntamarkaði – þó slíkt sé vissu-
lega velkomið í leiðinni.“ - gun

Með ríkri áherslu á 
mikilvægi sögunnar

Listamaðurinn Þorvaldur Þorsteinsson 
leiðir fólk inn í heim skapandi skrifa.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Pálmi Guðmundsson ljósmynd-
ari heldur alls kyns ljósmynda-
námskeið fyrir byrjendur jafnt 
sem lengra komna.

„Næsta námskeið hefst 18. 
ágúst næstkomandi og svo byrja 
námskeiðin á fullu í haust, í sept-
ember,“ segir Pálmi.

„Vinsælasta námskeiðið hjá 
okkur er þriggja daga ljós-
myndanámskeið. Þar er farið 
ítarlega yfir allar helstu still-
ingar á myndavélinni, tekin 
eru fyrir helstu atriði varðandi 
linsur og filtera, nemendur fá til-
sögn í hvernig á að búa til einfalt 
og ódýrt heimastúdíó og margt 
fleira.“

Að sögn Pálma fara námskeið-
in fram í Mosfellsbæ, nánar til-
tekið við Völuteig 8. „Ég hef bent 
nemendum á hversu góð stað-
setningin er, því það er svo mikil 
kyrrð á þessum stað; engin um-
ferð.“

Allar nánari upplýsingar um 
námskeiðin, skráningu og um-
sagnir nemenda er hægt að finna 
á heimasíðunni www.ljosmynd-
ari.is.

- stp

Einfalt og ódýrt heimastúdíó

Á þriggja daga námskeiði eru gefin góð ráð um hvernig ná megi betri myndum við 
ýmsar aðstæður. MYND/PÁLMI GUÐMUNDSSON

 Pálmi býður upp á alls konar áhugaverð námskeið. MYND/PÁLMI GUÐMUNDSSON

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

FYRRVERANDI NEMENDA NTV 
SÖGÐUST MYNDU MÆLA MEÐ 

NÁMINU VIÐ AÐRA*

Upplýsingar og skráning: 
544 4500 / www.ntv.is

*Samkvæmt markaðsrannsókn meðal 1000 fyrrverandi nemenda apríl 2008

Venjulegt fólk
í óvenjulegum aðstæðum

Kannt þú skyndihjálp?

Rauði kross Íslands býður upp á vönduð  og gagnleg  námskeið í skyndihjálp 
sem eru sniðin að þörfum einstaklinga, hópa eða fyrirtækja.  Námskeiðin eru 
fjölbreytt,  allt frá 4 og upp í  16 kennslustundir.  Hvort  sem þú vilt  fá þjálfun 
fyrir starfsfólk þitt,  betrumbæta öryggismál  á vinnustað  eða þig einfaldlega 
langar til að geta komið öðrum til bjargar, þá höfum við námskeið handa þér. 



GÓÐUR OG SVALANDI
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Barnanámskeiðið Hestur í fóst-
ur hefur verið eitt vinsælasta 
námskeið Íshesta síðastliðin ár. 

„Að eignast vin í ljúfum klár 
er það besta fyrir börnin, enda 
mikill vinskapur sem kviknar 
milli barns og hests, og tregafull 
kveðjustund þegar námskeiði 
lýkur,“ segir Silja Ólöf Birgis-
dóttir hjá Íshestum um nám-
skeiðið Hestur í fóstur.

„Við byrjum með ný tólf vikna 
námskeið í september. Þá koma 
börnin vikulega í hesthús og eru 
tvo tíma í senn að hirða hestana, 
fóðra þá, kemba, moka undan 
þeim, sópa gólf, spæna og fara í 
útreiðartúr. Við slíkan starfa fá 
þau góða innsýn í hestamennsku 

og öðlast skilning á því að fleira 
þarf að gera í hesthúsum en 
setja á hnakk og beisli og ríða 
út,“ segir Silja brosmild.

„Það er algengt að foreldr-
ar barna sem vilja eignast hest 
komi fyrst með þau á námskeið 
til að kynna fyrir þeim vinnuna 
sem liggur að baki. Einstaka 
barn missir þá áhugann, en oftar 
eflist hann því hestamennsk-
an er skemmtileg þótt hún kosti 
tíma og vinnu. Börn sem koma á 
reiðnámskeið og langar að halda 
áfram sækja einnig í þessi nám-
skeið, en yfir veturinn eru þau 
með sama hestinn og einstakt að 
fylgjast með vináttu og tengsl-
um sem myndast. Hestarnir bíða 
samverunnar af sömu óþreyju 
því þeim finnst gott að eign-

ast vin sem kyssir þá og klapp-
ar, kembir þeim og ríður út, því 
þetta er dekurstund fyrir þá,“ 
segir Silja.

„Í hverjum hópi eru fimmt-
án börn með tveimur leiðbein-
endum. Það eina sem þarf með-
ferðis er góða skapið. Að laun-
um upplifa börnin skemmtilega 
afþreyingu, tengsl við dýr, læra 
þolinmæði og nærgætni, og fá 
líkamlega útrás á hestbaki. Og 
þótt erfitt sé að kveðja er alltaf 
opið hús og öllum velkomið að 
koma og klappa hestum. Ég tala 
nú ekki um ef maður á gamalt 
brauð!“ segir Silja hláturmild.

Rétt er að taka fram að Hest-
ur í fóstur hefur alltaf selst upp 
– fyrstir koma, fyrstir fá. 
 - þlg

Hestar í vetrarfóstri barna
Hér ríður knapinn Birgir Berg Birgisson, 9 ára, klárnum Víkingi í hesthús eftir skemmtilegan útreiðartúr á reiðnámskeiði Íshesta.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Eldri borgarar lýðveldisins eru 
margir hið uppteknasta fólk, enda 
mýmargt ómótstæðilegt í boði 
þegar kemur að námskeiðum.

„Við byrjum í september með 
ný dag- og kvöldnámskeið sem 
borgarbúum á öllum aldri býðst að 
sækja,“ segir Jón Sævar Baldvins-
son, verkefnisstjóri félagsstarfs í 
Félagsmiðstöðinni Aflagranda 40.

„Undanfarin ár hafa verið í 
boði vinsæl námskeið í postulíns-
málun, myndlist og útskurði, en 
nú bætum við um betur og bjóðum 
námskeið með frábærum kenn-
urum í skapandi skrifum, fram-
sögn og tjáningu, ættfræði, Egils-
sögu, íslenskum nútímabókmennt-
um, fluguhnýtingum, stafrænni 
ljósmyndun, tölvunotkun og leik-
fimi. Ennfremur verðum við með 
eftirmiðdagsdans fyrsta sunnu-
dag í mánuði fyrir alla sem vilja 
taka snúning,“ segir Jón Sævar, en 

einnig er boðið upp á félagsvist, 
bingó, boccia, opna vinnustofu, 
jóga, lestrarhópa og kvikmynda-
klúbbinn Grandabíó.

„Á námskeiðum er feiknagóð 
stemning og til verður heilmik-
ið félagslegt samneyti. Hér sér 

maður fólk eignast góða kunningja 
og vini, sem oftar en ekki heldur 
hópinn utan námskeiðs. Þess fyrir 
utan eru hér framleiddir þvílíkir 
dýrgripir sem unun er að sjá fæð-
ast í höndum nemenda.“ 
 - þlg

Dansað á sunnudögum

Einbeiting skín úr hverju andliti á vinnustofum Aflagranda. Hér situr Guðrún Hall-
grímsdóttir við saumavélina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

LÁTTU DRAUMINN RÆTAST
20-30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM INNRÉTTINGUM

OG RAFTÆKJUM TIL 23. ÁGÚST.
TILBOÐ SEM ÞÚ MÁTT EKKI MISSA AF !

20-30%
nettoline.dk

20-30%

www.infopro.is  
Vefi nn í verklagið!

Nánari upplýsingar á www.infopro.is
margret@infopro.is – S.  898 9460

Margrét Gunnarsdóttir
bókasafns- og 
upplýsingafræðingur

Upplýsingaþjónusta og kennsla 
fyrir háskólanema og starfsfólk í 
heilbrigðisvísindum. Þjónusta við 
fyrirtæki, stofnanir og almenning. 
Margra ára reynsla.

•  Ókeypis fréttabréf

•  Símaþjónusta 

•  Aðstoð við fjarnemendur - 

   fjarkennsla

•  Heimildaleitir og gagnaöfl un

•  Námskeið 

•  Einkakennsla

•  Sérstök aðstoð við masters-,    

   diplóma- og doktorsnema

Handverkshúsið Bolholt 4, 105 Rvk. Sími: 555 1212   Vefverslun: handverkshusid.is

NÁMSKEIÐ
SILFURLEIRINN – ArtClay

STEINAVINNSLA
SILFURSKART

TÁLGAÐ Í TRÉ
TRÉÚTSKURÐUR

PERLUSKART – HÖNNUN

Ítölskunámskeið Ferðalangs 

Hin vinsælu ítölskunámskeið 
Ferðalangs hefjast í september.

Hópar – Einkatímar
 – Kennsla fyrir eldri borgara 

– Fjarnám (nýtt!) 

www.ferdalangur.net – ferdalangur@simnet.is
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Að finna sinn eigin fatastíl er 
efni námskeiða sem Hildur 
Inga Björnsdóttir tískuhönn-
uður er með á prjónunum og 
hefjast um miðjan september. 

„Ég vil að konur átti sig á að þær 
geta allar klætt sig fallega, fund-
ið sinn stíl og skapað sína týpu. 
Sama hvaða vaxtarlag þær hafa. 
Það eru ekki bara grannar og há-
vaxnar konur sem geta litið vel 
út. Maður verður að horfast í 
augu við það hvernig maður er, 
leggja áherslu á rétta hluti en 
draga úr öðrum. Námskeiðin eru 
leið til þess.“ Þetta segir Hildur 
Inga sem unnið hefur sem stíl-
isti í mörg ár og er líka hönnuður 
að atvinnu. Hún rak verslun um 
tíma og kveðst þar hafa fengið 
hugmyndina að námskeiðunum.

„Ég fann að þörf er fyrir ráð-
gjöf á þessu sviði,“ segir hún. 
„Konur eru oft svo óákveðnar 
í hvað klæði þær og hvað ekki. 
Hvernig best er að blanda saman 
litum og fleira í þeim dúr. Það 
er líka ósköp eðlilegt. Skilaboð-
in eru svo mörg og misvísandi 
og þar kemur tískan inn í sem er 
síbreytileg.“ 

Hildur Inga kveðst vilja nota 
tískuna sem krydd en ekki láta 
hana algerlega ráða ferðinni. 

„Ungar stelpur klæðir flest en 
þegar konur eru komnar á miðj-
an aldur fer að skipta máli að 
þær fylgi eigin stefnu og finni 
sína línu. Þá verður tískan bara 
eitthvað til að hafa gaman af,“ 
útskýrir hún og segist líka fjalla 
um skó og fylgihluti á lengri nám-
skeiðunum. 

Námskeiðin eru nefnilega 
tvenns konar. Annars vegar stutt 
námskeið sem snúast um per-

sónulegan stíl og að auka með-
vitund um eigin klæðaburð sem 
síðan stuðlar að markvissari 
fatakaupum, meira sjálfsöryggi 
og útgeislun. Þau námskeið eru 
ætluð fyrirtækjum og hópum.

 Hins vegar eru sex daga nám-
skeið sem byggjast á verkefna-
vinnu. „Konurnar vinna með út-
línur líkamans og útbúa sína 
eigin persónulegu vinnubók sem 
verður þeirra leiðarvísir í fram-
tíðinni,“ segir Hildur Inga og 
heldur áfram. „Við förum í nokk-
urs konar dúkkulísuleik og klipp-
um út föt eins og kennt er í tísku-
hönnun. Hvaða snið klæðir? 
Hvaða efni? Hvað er fallegt fyrir 
hverja og eina og hvaða skila-
boð viljum við gefa með klæðn-
aði okkar?“

Hildur Inga kveðst leiðbeina 
konunum þannig að þær finni 
sinn stíl út sjálfar. „Þegar þær 
fara að kafa í þennan heim og 
skoða hvað líkaminn hefur upp 
á að bjóða þá eykst kjarkurinn,“ 
segir hún. „Föt skipta konur oft 
gríðarlega miklu máli enda eru 
þau leið til tjáningar og skapa 
sjálfstraust og vellíðan.“  

Nánari upplýsingar um nám-
skeiðin fást hjá Hildi Ingu í síma 
899 0819 og einnig er hægt að 
skrá sig á netfanginu hildur@xir-
ena.is. - gun

Fatnaður er tjáningarform

„Föt skipta konur oft gríðarlega miklu 
máli,“ segir Hildur Inga.

„Maður verður að horfast í augu við það hvernig maður er, leggja áherslu á rétta hluti en draga úr öðrum. Námskeiðin eru leið til 
þess,“ segir Hildur Inga sem er menntuð í tískuhönnun í Mílanó á Ítalíu og rekur nú eigið hönnunarfyrirtæki sem heitir Xirena.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

Margar aðferðir við að búa 
til eyrnalokka, hálsmen, arm-
bönd og fleira skart eru kennd-
ar á námskeiðum í Perlukafaran-
um sem taka aðeins eitt kvöld. Í 
lok kvölds hanna allir sína eigin 
skartgripi og búa þá til.

Leiðbeinandinn er Christ-
ina van Deventer sem hefur 
mikla reynslu í skartgripagerð 
og hönnun. „Okkar námskeið 
eru byggð þannig upp að hver 
og einn býr til hluti eftir sínum 
smekk en yfirleitt ekki það sama 
og hinir. Þá lærir fólk líka hvert 
af öðru,“ segir hún. 

Námskeiðin hefjast um miðj-
an ágúst og eru á miðvikudags-
kvöldum. Kostnaðurinn er 2.900 
krónur á mann og greiðist fyrir-
fram. Innifalið í námskeiðinu er 
kennsla, afnot af tólum meðan á 
námskeiðinu stendur og kennslu-
efni á íslensku til eignar. Hópar, 
fimm manneskjur eða fleiri sem 
skrá sig saman, greiða 2.500 
krónur á mann.

Framhaldsnámskeið eru í boði 
hjá Perlukafaranum og að sögn 
Christinu fer hún líka út á land 
að kenna ef ákveðinn fjöldi þátt-
takenda er skráður fyrirfram. 
Skráning er í síma 534-0255 og 
að Holtasmára 1 á opnunartíma 
verslunarinnar. - gun 

Hannað skart og gert 
með eigin höndum

Eyrnalokkar eftir Ásu Hildi Guðjóns-
dóttur.

Christina van Deventer kennir á 
námskeiðunum. Að sjálfsögðu gerði 
hún skartið sjálf sem hún er með um 
hálsinn.

Ahmed Fekry, þekkt-
ur dansari frá Eg-
yptalandi, kemur til 
landins í ágúst til að 
kenna Íslendingum 
magadans. Kram-
húsið stendur fyrir 
námskeiðinu sem 
haldið verður dag-
ana 18. til 22. ágúst. 

Ahmed Fekry er 
upprunalega frá Eg-
yptalandi, en er nú 
búsettur í Þýska-
landi. Hann hóf dans-
feril sinn í heimalandi sínu, þar 
sem hann dansaði með mörgum 
frægum þjóðdansahópum. Einn-
ig er hann „tanoura“-dansari, en 

tanoura er sérstakur 
stíll þar sem dans-
arinn, klæddur lit-
ríkum skrúða, snýr 
sér að því er virðist 
endalaust í hringi og 
er það mikið sjónar-
spil. 

Ahmed kennir 
nú magadans og eg-
ypska þjóðdansa í 
Þýskalandi en hann 
ferðast einnig víða 
vegna starfs síns. 
Hann hefur meðal 

annars kennt í Svíþjóð, Brasil-
íu, Noregi, Rússlandi, Tékklandi, 
Egyptalandi og nú á Íslandi. 
 - mþþ 

Karlmaður kennir 
konum magadans 

Ahmed sýnir ásamt maga-
danshópi Kramhússins á 
menningarnótt. MYND/REUTERS
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Í Trommuskóla Gunnars 
Waage er bæði boðið upp á 
hefðbundið stigakerfi og sjálf-
stæða deild á háskólastigi.

„Trommunámið er mjög vinsælt 
í dag og við erum með upp undir 
fjörutíu nemendur að öllu jöfnu,“ 
segir Gunnar Waage, eigandi og 
kennslustjóri Trommuskóla Gunn-
ars Waage, og bætir við að það 
sé næstum því eins og stærðin á 
venjulegum litlum tónlistarskóla. 
„Námið er alltaf í einhverri þróun 
hjá okkur, bæði námsefnið og eins 
kennsluformið.“

„Ég ákvað að fara að kenna 
einn, en þar sem mér finnst ekk-
ert gaman að kenna nema innan 
einhvers akademísks ramma hef 
ég í samstarfi við aðra skóla verið 
að kenna allan skalann frá byrj-
endum og upp í nemendur sem út-
skrifast héðan,“ útskýrir Gunnar 
en skólinn hefur nú verið rekinn í 
fjögur ár.

Að hans sögn er nokkur áhersla 
lögð á samvinnu við aðra skóla. „Ég 
sendi nemendur mína í bóklegar 
greinar í Tónlistarskólann í Kópa-
vogi. Við eigum líka í samvinnu 
við deild sem kallast trommusett- 
og hljóðhönnunardeild.“

Aðspurður segir hann að enn sé 
tekið við skráningum nemenda. 
„Kennslan hefst 20. ágúst og þá 
lýkur skráningu. Stundum get ég 
þó ekki stillt mig um að taka ein-

hverja inn eftir það, ef þeir slæð-
ast inn fram eftir hausti,“ segir 
hann brosandi og bætir við að 
tekið sé við nemendum frá tólf ára 

aldri og upp úr.
Nánar á www.trommuskolinn.is

 - mmf

Námið er í stöðugri sókn

Gunnar Waage stofnaði trommuskóla í Kópavoginum fyrir fjórum árum og býður nú 
upp á fullt nám. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tangófélagið heldur nú stærstu 
tangóhátíð sem haldin hefur verið 
hérlendis. Þetta er áttunda ár há-
tíðarinnar sem kölluð er „Tango 
on Ice“ og fer fram dagana 28. til 
31. ágúst. 

„Hátíðin hefur vaxið ár frá ári 
og núna munum við fá þrjú frá-
bær danspör frá Argentínu til að 
kenna okkur. Þetta eru atvinnu-
dansarar í hæsta gæðaflokki; 
aðal parið rekur tangóskóla í Bu-
enos Aires ásamt því að ferðast 
um heiminn með danssýningar 
og -kennslu,“ segir Guðbjörg Ey-
steinsdóttir, formaður Tangófé-
lagsins á Íslandi.

Að hennar sögn hefur tang-
ósamfélagið hér á landi vaxið 
jafnt og þétt síðustu árin. „Lengi 
vel vorum við um fjörutíu virkir 
dansarar en núna erum við komin 
vel yfir 100 manns. Síðustu tvö 
árin varð sprengja í aðsókn svo 
núna getum við haldið danskvöld 
fjórum sinnum í viku.“

Tangóhátíðin hefst fimmtudag-
inn 28. ágúst í Borgarleikhúsinu 
þar sem argentínsku dansararnir 
munu sýna listir sínar. Síðan verð-
ur dansleikur í anddyri leikhússins 
fyrir alla sem vilja koma. Á föstu-
deginum hefst eiginleg kennsla í 
Iðnó sem nær fram á sunnudag. 
Þar getur fólk á öllum stigum lært 
meira í tangódansi. „Áður vorum 

við með þrjá dansflokka en nú 
getum við boðið upp á fjögur stig 
þar sem margir áhugadansararnir 
eru komnir ansi langt.“ 

Á föstudags- og laugardags-
kvöld verður síðan haldinn Mi-
longa, eða tangódansleikur, fyrir 
alla sem vilja og hátíðinni lýkur 
svo í Bláa lóninu eins og fyrri ár. 
„Fólk getur slakað á í lóninu og svo 
verðum við með Milonga á staðn-
um eftir á. Lokakvöldið hefur allt-
af verið ofsalega skemmtilegt og 
vinsælt meðal fólks.“ - mþþ

Tangódansarar beint 
frá Buenos Aires

Fjögurra daga tangóhátíð verður haldin 
í Reykjavík dagana 28. til 31. ágúst.

MYND/ÚR SAFNI TANGÓFÉLAGSINS

Frístundir Íslands er upplýsinga-
vefur sem auðveldar fólki að finna 
íþrótta- og tómstundaiðju fyrir 
börn á öllum aldri.

Hátíð á vegum Frístunda Íslands 
verður haldin í Vetrargarðinum í 
Smáralind þann 24. ágúst. Hátíðin 
er haldin í tilefni af fyrstu útgáfu 
frístundabæklings fyrirtækisins.

„Við erum að fara að gefa út 
haustbækling sem kemur út þenn-
an dag. Þetta verður mikil hátíð. 
Valli sport verður kynnir og síðan 
verða atriði frá ýmsum fyrirtækj-
um sem eru á skrá hjá okkur eins 
og Dansskóla Jóns Péturs og Köru. 
Krakkar frá þeim munu sýna 
atriðið og dansa. Hátíðin er tæki-
færi fyrir fyrirtækin að kynna sig 
og starfsemi sína fyrir fólkinu,“ 
segir Letetia Beverley Jonsson, 
hjá Frístundum Íslands.

Hátíðin hefst klukkan 13 og 
stendur til klukkan 16. Allar frek-
ari upplýsingar má nálgast á www.
fristundir.is. - stp

Hátíð í Vetrargarðinum

„Hátíðin er tækifæri fyrir fyrirtæki á 
skrá hjá okkur til að kynna starfsemi 
sína,“ segir Letetia Beverley Jonsson hjá 
Frístundum Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gott framboð er af íslenskunám-
skeiðum hjá Alþjóðahúsinu og mörg 
eru ókeypis. Námskeið fyrir ungl-
inga á aldrinum 14 til 19 ára hefst 
í næstu viku en það á að auðvelda 
þeim að takast á við komandi skóla-
göngu. „Þetta námskeið er þarfa-
þing fyrir marga krakka því þó þeir 
séu farnir að nema talmálið af jafn-
öldrum sínum þá er allt annað að 
setjast niður og ætla að læra landa-
fræði,“ segir Ingibjörg Hafstað, 
kennslustjóri í Alþjóðahúsinu.

Námskeið fyrir ólæsar konur 
hefst einnig í þessum mánuði. 
„Þetta eru konur sem hafa aldrei 
komið í skóla svo maður byrjar á 
því að kenna þeim að nota verk-
færið blýant,“ segir Ingibjörg en 
flestar kvennanna á síðasta nám-
skeiði voru frá Marokkó, Taílandi 
og Nepal.

Í fyrradag hófst námskeið í 
framburði og segir Ingibjörg tals-
vert um það að fólk sem sé altalandi 
á íslensku geti ekki gert sig skiljan-
legt vegna íslensku hljóðanna. Að 
lokum má nefna almenn íslensku-
námskeið sem kennd hafa verið í 
sumar og munu halda áfram í vetur. 
Nánar á www.ahus.is. 
 - mþþ

Öllum hópum sinnt

Ingibjörg Hafstað kennir íslenskan fram-
burð í Alþjóðahúsinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Skóli skapandi greina hjá Keili 
býður í haust upp á nám fyrir 
fólk sem vill skapa sér atvinnu 
út frá eigin viðskiptahugmynd.

Frumkvöðlanámi sem byggir á 
eigin viðskiptahugmynd verður 
hleypt af stokkunum í skóla skap-
andi greina hjá Keili í haust. Um 
er að ræða hnitmiðað nám á há-
skólastigi í samvinnu við verk-
fræðideild Háskóla Íslands og Ný-
sköpunarmiðstöð Íslands.

Námið miðar að því að nemend-
ur fullvinni viðskiptahugmynd 
undir handleiðslu sérfræðinga. 
Þeir sækja námskeið í ýmsum 
greinum sem gagnast þeim sem 
vilja stofna fyrirtæki og má nefna 
verkefnastjórnun og áætlanagerð, 
fjármál og fjármögnun, gerð við-
skiptaáætlana, lagaumhverfi fyr-
irtækja, skapandi hugsun og tíðar-
andagreiningu.

„Við höfum náð að manna þessi 
námskeið með mjög öflugum hópi 
kennara, góðri blöndu af reynslu-
boltum úr atvinnulífinu og frum-
kvöðlastarfi ásamt öflugu ungu 
fólki sem býr að spennandi reynslu 
og menntun,“ segir Magnús Árni 
Magnússon, framkvæmdastjóri 
skóla skapandi greina og fyrrver-
andi aðstoðarrektor á Bifröst.

Skólinn verður til húsa í nýju 
orku- og frumkvöðlasetri á Kefla-
víkurflugvelli sem hefur hlotið 
heitið Eldey, en húsið hýsti áður 
verkfræðideild bandaríska hers-

ins. Magnús segir um fimmtán til 
tuttugu nemendur koma til með 
að hefja nám í haust. „Þeir munu 
geta nýtt sér fyrsta flokks að-
stöðu í Eldey og aðgang að smiðj-
um innan um frumkvöðla og fyrir-
tæki sem verða með aðsetur þar á 
vegum Nýsköpunarmiðstöðvar.“

Skóli skapandi greina er að 
hefja sitt fyrsta starfsár en hann 
er einn fjögurra skóla Keilis. 
Frumkvöðlanámið er eingöngu 
fyrsta námsbrautin innan skól-

ans en verður þó jafnframt ein af 
meginstoðum hans. 

Skapandi greinar eru að sögn 
Magnúsar þær atvinnugreinar 
sem eru upprunnar í sköpunar-
gáfu einstaklingsins en fela í sér 
möguleikann til tekju- og atvinnu-
sköpunar með framleiðslu og hag-
nýtingu hugverka. „Við ætlum 
okkur stóra hluti og viljum efla 
veg skapandi atvinnugreina á Ís-
landi.“ 

- ve 

Hugmyndum komið í verk

Magnús Árni Magnússon segir markmið skólans að efla veg skapandi atvinnugreina 
á Íslandi í góðri samvinnu við það fólk sem starfar við þessar greinar og þá skóla sem 
hafa sinnt hliðstæðri menntun.  MYND/INGIGERÐUR SÆMUNDSDÓTTIR 

Háskólinn á Bifröst býður í fyrsta 
skipti upp á viðskiptanám sem 
kennt er á ensku nú í haust. Með 
þessu vill skólinn koma til móts 
við þá sem ekki hafa íslensku að 
móðurmáli og einnig þá sem vilja 
nema fræðin á ensku og búa sig 
þannig undir framhaldsnám eða 
störf á alþjóðavettvangi. 

„Íslenskt samfélag er löngu 
orðið alþjóðlegt samfélag. Það er 
mögulegt að taka ígildi stúdents-
prófs á ensku hér á landi. Hér 
býr fjöldi fólks af erlendum upp-
runa, margt með erlendar próf-
gráður, og eftirspurn eftir ensku-
mælandi fólki á atvinnumarkaði 
hefur aldrei verið meiri,“ segir 
Ágúst Einarsson, rektor Háskól-
ans á Bifröst. 

Viðtökurnar hafa verið góðar að 
sögn Kristínar Ólafsdóttur, mark-
aðsstjóra Háskólans á Bifröst. 
„Aðsóknin hefur verið vonum 

framar, ef svo mætti að orði kom-
ast, því við kynntum námið seint,“ 
segir Kristín. „Við tókum inn tut-
tugu nemendur en þurftum að 
vísa jafnmörgum yfir í almennu 
viðskiptafræðina sem kennd er á 
íslensku.“

Flestir sem sóttu um viðskipta-
námið á ensku hafa íslensku að 
móðurmáli, þó að í hópnum séu 
nemendur af erlendu bergi brotn-
ir. „Það er annað að læra á ensku 
en íslensku, enda eru flestar bæk-
urnar á ensku,“ útskýrir Krist-
ín. „En fólk velur að læra á ensku 
af ýmsum ástæðum, til dæmis 
vegna þess að það hyggur á fram-
haldsnám erlendis, eða ætlar sér 
í meistaranám hér sem að mestu 
er kennt á ensku. Svo eru einn-
ig einhverjir sem hyggjast starfa 
á alþjóðavettvangi og fyrir þá er 
þetta kostur.“

 - tg

Mikil aðsókn í nýtt nám

Viðskiptanám á ensku er liður í alþjóðavæðingu háskólans á Bifröst að sögn Kristínar 
Ólafsdóttur, markaðsstjóra skólans. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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Flott vörumerki á fínum afslætti.

Hörkugóð byrjun á góðu skólaári.

Gerið góð kaup á skólasprengjunni í A3 nú 
með enn meiri afslætti.

Full búð af flottum vörum. 

Tilboðið gildir frá 7. til 20. ágúst.



arhöldin og hvort gleðigangan sé 
árlegur viðburður hjá honum.
„Fyrir mér var Gay pride stór biti 
að kyngja á sínum tíma og mér 
fannst ekki eiga að þurfa að halda 
slíka göngu til að berjast fyrir rétt-
indum samkynheigðra. Ég hefði 
frekar gengið í sjóinn en að ganga 
niður Laugaveginn sem samkyn-
heigður maður fyrir tuttugu árum 
síðan, svo sterkir voru mínir eigin 
fordómar. Í dag sé ég þetta í öðru 
ljósi því þeir sem fóru upphaflega 
í gönguna í allri sinni dýrð voru 
að ryðja brautina fyrir svo marga 
aðra og Gay pride er án efa horn-
steinninn í þeirri viðhorfsbreyt-
ingu sem hefur átt sér stað í ís-
lensku samfélagi síðastliðin ár. Í 
fyrra fór ég í fyrsta skipti í göng-
una og var stoltur af því, þó svo að 
ég hafi ekki farið í glimmergalla 
eða gengið um með vængi,“ segir 
Karl og hlær, en þrátt fyrir við-
horfsbreytinguna sem hefur orðið 
á síðastliðnum árum segir hann 
fordóma langt frá því að heyra sög-
unni til.

„Ég skil að vissu leyti fordóma 
fólks því fordómar eru fyrst og 
fremst byggðir á vanþekkingu. Það 
er frekar skondið þegar maður upp-
lifir að fólki finnist samkynhneigð-
ir vera eitthvert nýtt fyrirbæri. Ég 
var til dæmis nýverið að lesa við-
tal við áttræðan mann sem var að 
tala um ástandið á hernámsárun-
um og hvernig var að vera sam-
kynhneigður á þeim tíma. Málið 
er bara að umræðan er tiltölulega 
ný og ég vildi óska að eldra fólk 
sæi þetta ekki sem einhvers konar 
tískubólu eða hlutskipti sem fólk 
hefur valið sér. Samkynhneigð er 
það síður en svo, ekkert frekar en 
meðfætt útlit. Það velur sér enginn 
heilvita maður af fúsum og frjáls-
um vilja þessa þrautargöngu sem 
ég upplifði varðandi kynhneigð 
mína í æsku,“ útskýrir Karl.

„Þó svo að fordómar hafi minnk-
að gífurlega með aukinni umræðu 
telja margir sig vera fordóma-
lausa þar til njólinn sprettur upp í 
þeirra eigin garði. Þá þurfa marg-
ir að horfast í augu við sjálfa sig. 
Að mínu mati eru því miður alltof 
miklir fordómar enn fyrir hendi, 
en umburðarlyndið hefur vissu-
lega aukist,“ bætir hann við. 

Endurheimti trúna
„Satt best að segja finnst mér bara 
stórmerkilegt að núna, árið 2008, 
sé samkynhneigð enn þá umfjöll-
unarefni og „issue“ hjá þjóðkirkj-
unni og fleiri trúfélögum, eins og 
verið hefur,“ segir Karl.

„Ég hef alltaf verið trúaður og 
hlaut mjög trúarlegt uppeldi, en 
fannst ég myndi aðeins vera vel-
kominn í kirkju ef ég héldi mér 
saman og bæri ekki hneigðir mínar 
á torg. Kvikmyndin The Pass-
ion með Mel Gibson hafði gríðar-
leg áhrif á mig. Að horfa á píslar-
gönguna minnti mig á hvernig ég 
upplifði mína „gay göngu“ og hvað 
mér fannst guð hafa yfirgefið mig, 
líkt og Jesú upplifði á krossinum. 
Ég endurheimti trú mína fimm-
falda eftir þessa kvikmynd, því ég 
gat séð sjálfan mig í þrautargöngu 
Jesú Krists. Hann sagði svo eftir-
minnilega; Dæmið ekki, svo þér 
verðið ekki dæmdir – er þá ekki 
rangt að halda að guð hafni manni 
á forsendum kynhneigðar manns? 
Ég trúi því ekki að samkynhneigðir 
séu bara slys í sköpunarverki guðs 
eins og sumir telja og finnst erfitt 
að meðtaka að allir kristnir menn 
skuli ekki af guðlegri mildi geta 
horft á okkur sem jafningja sína. 
Mér hefur vissulega alltaf þótt 
það sérstakt að mega hljóta skírn, 
fermingu og greftrun í kirkju en 
ekki sambúðarvígslu, þó sem betur 

fer séu þessi mál nú komin í betri 
farveg og mikið og gott starf verið 
unnið innan kirkjunnar. Fyrir mér 
er þetta einfaldlega spurning um 
grundvallarmannréttindi og að 
allir séu jafnir. Það þarf ekki að 
heita hjónaband fyrir mér en ég 
vil sem kristinn maður geta leitað 
til kirkjunnar minnar eftir bless-
un og vígslu á sambúð minni við 
maka minn og setið við sama borð 
til jafns við aðra menn. Við erum 
jú öll jöfn fyrir guði,“ segir Karl.

„Orðin; Faðir fyrirgef þeim því 
þeir vita ekki hvað þeir gjöra“ hef 
ég oft haft í huga þegar mér hefur 
ofboðið umræðan og þegar á móti 
hefur blásið. Ég veit vel að það er 
ekki hægt að breyta gömlum og 
rótgrónum hugsunarhætti á einni 

nóttu, þar er margt sem kemur til 
og er samofið breytilegum lífsvið-
horfum, siðferðisvitund og hefð-
um eldri kynslóða. Auðvitað tekur 
þetta sinn tíma þó gott væri nú að 
fara að spýta aðeins í lófana. Við 
samkynhneigðir þurfum líka að 
sýna umburðarlyndi, tillitssemi og 
skilning og virða tilfinningar og 
persónulegar skoðanir okkar eldri 
bræðra og systra.“

Með báða fætur á Íslandi
Frá því að Karl flutti frá Skaga-
strönd fyrir 25 árum hefur hann 
meðal annars verið búsettur í Brus-
sel, Berlín, Los Angeles og London 
þar sem hann hefur starfað bæði 
við förðun og hárgreiðslu. Nú er 
hann fluttur aftur heim til Íslands 

þó svo að einstaka vinnuferðir til 
Evrópu tilheyri enn starfi hans.

„Það voru ýmsar tilviljanir og 
verkefni sem leiddu mig aftur 
hingað heim. Þá uppgötvaði ég að 
hér líður mér vel og ég var búinn 
að afgreiða útrásina, allavega í 
bili. Nú er ég tilbúinn að gera eitt-
hvað nýtt og miðla þeirri þekk-
ingu sem ég hef öðlast,“ segir 
Karl sem hefur síðastliðin fimm 
ár rekið tískuvöruverslunina Næs 
Connection í Kópavogi með syst-
ur sinni. Þessa dagana eru þau að 
gera breytingar á rekstri fyrir-
tækisins og ætla að loka verslun-
inni í bili. 

„Ég mun opna í húsnæðinu í 
Hæðasmára vinnustúdíó um mán-
aðamótin sem verður allt í senn 

hárgreiðslustofa, ljósmyndastúd-
íó og skóli, en ég mun bjóða upp á 
ýmis námskeið tengd hárgreiðslu 
og förðun, jafnt fyrir fagfólk sem 
almenning og einstaklinga,“ út-
skýrir Karl. 

„Í dag líður mér mjög vel og 
mér finnst ég ekki lengur þurfa 
að sanna neitt fyrir neinum. Ég 
veit hver ég er og hvað ég stend 
fyrir og er sáttur í eigin skinni. Ég 
er frjáls maður og ef mér dytti til 
dæmis í hug að flytja á Grundar-
fjörð og gerast meðhjálpari myndi 
ég hiklaust gera það án þess að 
hugsa um hvað öðrum fyndist. Það 
hlýtur að vera markmið allra í líf-
inu að lifa í sátt við sjálfan sig og 
það sem maður er að gera,“ segir 
Karl að lokum og brosir.
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t íska
ferskleiki dagsins í dag

F lestar konur hafa upp-
lifað að rétti kjóllinn 
getur bjargað degin-

um, hvort sem maður er á 
leiðinni í vinnuna, í matarboð 
eða út að skemmta sér. Belti 
og aðrir fylgihlutir geta líka gert 
kraftaverk þegar kemur að einföld-
um kjólum og breytt hversdagskjóln-
um í glæsilegan kvöldkjól, en um þess-
ar mundir eru búðirnar að fyllast af 
stórum armböndum, fyrirferðarmikl-
um eyrnalokkum og hálsmenum sem 
verða í aðalhlutverki í haust.
Þó mikið verði um munstraða og köfl-
ótta kjóla, er svartur kjóll alltaf sí-
gildur svo lengi sem sniðið er gott, en 
græni liturinn og dökkfjólublár verða 
líka áberandi í hausttískunni. 
Nú eru útsölurnar að líða undir lok í 
flestum fataverslunum borgarinnar og 
nýjar haustflíkur að líta dagsins ljós, svo 
nú er um að gera að fara á stúfana og 
finna draumakjólinn ...

Góður kjóll Góður kjóll 
er gulls ígildier gulls ígildi

2

1

9

3 4

7 86

1. Kjólar með blómamunstri eru áberandi um þessar mundir. 2. Töff 
kjóll fyrir djammið úr Kronkron. 3. Grænn og glansandi kjóll úr GK 

Reykjavík 4. Svartur kjóll með haustlegu munstri, renndur í bakið og 
einfaldur í sniðinu, fæst í Centrum. 5. Rauðbrúnir litir verða áberandi 
í haust. 6. Haustlegur síðerma kjóll úr Kronkron. 7. Sígildur kjóll frá 
Burberry með sætri blúndu á toppstykkinu, fæst einnig í GK Reykja-
vík. 8. Glæsilegur svartur kjóll, fæst einnig í Kronkron. 9. Græni litur-

inn kemur skemmtilega fyrir í munstrinu.5

WANG GERIR SKÓ Fatahönnuðinum Alexander Wang 
hefur gengið allt í haginn síðustu ár. Hönnun hans nýtur gríð-
arlegra vinsælda og nú hyggst Wang bæta við sig. Á næstunni 
mun hönnuðurinn nefnilega bæta við sig skólínu, auk sérstakrar 
línu stuttermabola og stuttermakjóla. Tískuunnendur geta farið 
að láta sig dreyma …

Allt sem þú þarft – alla daga
Þú einfaldlega hleður inn skemmtilegustu myndinni þinni frá því í sumar á visir.is/ljosmyndakeppni, skráir inn 
upplýsingar um hvernig má ná í þig og þannig er sumarmyndin þín kominn í pottinn. Allar nánari upplýsingar um 
fyrirkomulag má finna á visir.is.

1. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum að 
upphæð 100.000 kr. og Sony Alpha  
dslr-a200k 10,2 megapixlar með 18-70 mm 
skiptanlegri linsu að verðmæti 90.000 kr.

2. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að upphæð 
60.000 kr. og Sony Cyber-shot dsc-t2 8,1 
megapixlar með snertiskjá og 4GB innbyggðu 
minni að verðmæti 50.000 kr. 

3. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að 
upphæð 40.000 kr. og Sony Cyber-shot 
dsc-w200 12,1 megapixlar með andlits-
skynjun að verðmæti 40.000 kr.
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Veglegir vinningar í boði, dregið 31. ágúst og birt í Ferðalög, aukablaði Fréttablaðsins.

Taktu þátt!
Glæsilegir vinningar í boði.

Smelltu sumarmyndinni þinni í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins.
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heima
gleði og glysgjörn húsráð

ILMUR OG AFSLÖPPUN
Það er fátt betra en að koma sér þægilega fyrir í góðum sófa og 
dekra við skynfærin með því að kveikja á ilmkerti þegar rigning og 
rok hefur tekið völdin fyrir utan gluggana. Annick Goutal gerir ein 
bestu ilmkerti sem völ er á. Þau fást í Kisunni á Laugavegi. 

V
ið höfum haldið í gamla stílinn 
hérna í íbúðinni,“ segir Alexía 
Björg Jóhannesdóttir um íbúð 

hennar og Guðmundar Steingríms-
sonar við Nesveg. Alexía er annar 
eigenda Reykjavík Casting, sem nú 
leitar að keppendum í Ford-keppn-
ina. „Allir skápar eru upprunaleg-
ir, eldhúsinnréttingin og allt það. 
Mér þykir svolítið vænt um þetta 
gamla. Eiginlega öll húsgögnin 
okkar eru eitthvað gamalt sem við 
höfum verið heppin að fá.“ 

„Sófaborðið er yfirleitt kall-
að sundlaugarborðið. Steingrím-
ur Hermannsson bjó það til fyrir 
mörgum árum. Fyrir vikið þykir 
manni jafnvel enn meira vænt um 
þetta borð,“ útskýrir hún.  

Mikið er um bækur í íbúðinni. 

„Ég er alin þannig upp að bækur 
eru mesta stofudjásnið og eitthvað 
sem aldrei má henda. Það eru allt-
af um tíu bækur á hvoru náttborði 
hjá okkur.“  

„Við erum með bókaskáp bæði 
í stofunni og á skrifstofunni hans. 
Þar er líka ömmuhornið mitt. Það 
er sem sagt stóll og lampi sem ég 
var svo heppin að erfa frá ömmu 
minni. Afi gaf henni stólinn og 
amma sat í honum endalaust. 
Uppáhaldsstaðurinn okkar er eig-
inlega þarna, þar sem hann situr 
við skrifborðið og ég sit í ömmu-
horni. Hann vinnur við tölvuna og 
ég les bækur,“ segir Alexía.

Hún heldur einnig upp á snyrti-
borðið. „Við keyptum húsið af gam-
alli konu og þetta var snyrtiborð-

ið hennar. Það er einmitt það sem 
er svo fallegt, þetta var snyrtiborð 
konu í mörg, mörg ár. Maður sér 
fyrir sér konuna sitjandi við snyrti-
borðið sitt, að greiða hárið.“

Henni finnst saga hlutanna 
skipta mestu máli á heimilinu. 
„Manni þykir hlutir fallegir sem 
hafa fallega sögu. Það er það sem 
gerir heimili fallegt, finnst mér.“ 
 kolbruns@frettabladid.is

Heldur upp á gamla stílinn 

Sagan gerir hlutina fallega

Þau Alexía og Guðmundur eru mikið 
bókafólk og telja bækurnar sínar helsta 
stofudjásnið.

Allar innréttingar eru upprunaleg-
ar. Munirnir eru líka gamlir, en eldhús-
borðið er yfir hundrað ára vinnuborð.

Gamla konan sem átti húsið greiddi 
sér eflaust margsinnis við snyrtiborð-
ið sitt.

Sundlaugarborðið vekur mikla lukku 
en Steingrímur Hermannsson bjó það 
til með eigin höndum. MYNDIR/STEFÁN

BAMBUS Í ELDHÚSIÐ
Skemmtileg eldhúsáhöld gera heilmikið fyrir borðhaldið. Í verslun-
inni Kokku á Laugavegi fást þessir fallegu skeiðar-gafflar, ef svo 
mætti að orði komast. Á ensku eru þeir kallaðir „sporks“, enda 
eins konar blanda af „spoon“ og „fork“. Það væri því ekki úr vegi 
að nefna fyrirbærin „skaffla“ á íslensku. 

Skafflarnir góðu koma frá fyrirtækinu Bambu og eru, eins og nafn-
ið gefur til kynna, gerðir úr bambus. Bambusviðurinn hentar vel í eld-

húsáhaldagerð, þar sem hann er bæði þéttur og harður. Endingin er 
því afar góð og eins hjálpa þessir eiginleikar viðsins til við að sporna 

gegn því að hann taki í sig lit frá matvælum. Til að fara sem best með 
áhöldin er hins vegar gott að olíubera bambusinn reglulega. 

Fyrirtækið Bambu sérhæfir sig í framleiðslu eldhúsáhalda úr lífrænt ræktuðum 
bambusviði, sem kemst þannig aldrei í snertingu við gróðuráburð eða meindýraeit-
ur. Vörur fyrirtækisins eru þar að auki framleiddar með sanngjörn viðskipti, eða „fair 
trade“ að leiðarljósi, og því hægt að kaupa skafflana með afar góðri samvisku. 

HÖNNUN Í LONDON
Þeir sem hyggjast leggja leið sína til London á næstunni ættu 
ekki að láta Design Museum-safnið í borginni fram hjá sér 
fara. Þar stendur nú til dæmis yfir sýning á verkum hönnuð-
anna Sam Hecht, Kim Colin og Ippei Matsumoto undir 
nafninu Industrial Facility, þar sem gefur meðal annars að líta 
eldhúsáhöld, bréfsefni og kaffivélar sem hópurinn hannar með 
mikinn metnað að leiðarljósi. Samhliða sýningunni má skoða 
safn gripa víðs vegar að úr heiminum, sem hver og einn kost-
ar undir fimm pundum, sem Sam Hecht hefur sankað að sér. 

Á sama tíma stendur yfir sýning með verkum tískuljósmynd-
arans Tim Walker, sem þykir í hópi bestu ljósmyndara á því 
sviði í heiminum í dag. Myndin sem hér fylgir, af fyrirsætunni 
Lily Cole í hringstiga, þykir dæmigerð um þá stemningu sem 
Walker framkallar í myndum sínum með eftirtektarverðum 
bakgrunni og umhverfi. 

Situr og les í ömmu-
horni. Alexíu finnst 
best að vera í stóln-
um hennar ömmu.

BYLGJAN
BER AF

Samkvæmt könnun Capacent 
í aldurshópnum 18-54 ára á tíma-
bilinu 1. janúar til 29. júní 2008. 

Hlutdeild - hlustun í mínútum á dag.
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díana mist

bland
í gær og á morgun ...

Sigurður Tómas Guð-
mundsson, trommari 
Sprengjuhallarinnar

Mini disk-spilarinn minn. Ég lánaði 
vini mínum hann fyrir svona tíu árum 
þegar þeir voru enn þá nýir og fer-
skir, hann var að skila mér honum 
í síðustu viku. Þannig að mér líður 
eins og hann sé splunkunýr, nán-
ast eins og að eiga iPhone eða eitt-
hvað. En þrátt fyrir alla nostalgíuna 
í kringum hann þá er þetta sniðug 
græja þótt tæknin sé úrelt. 

Katla er í toppsætinu á listanum 
mínum, hún er bara svo sæt!!

Ég byrjaði að skeita 
1988, þá átti ég risa-

stórt old school santa 
cruz-bretti með hjólum á 
stærð við hnefann á mér, 

en þetta bretti keypti 
ég svo eftir margra ára 

hjólabrettapásu, ein-
faldlega vegna þess að 

hjólabretti eru ógeðs-
lega töff!

Þetta eru staðgenglar tveggja fram-
tanna sem ég missti þegar ég var 12 
ára. Ef ég notaði þær ekki væri ég 
alltaf jafn sætur og ég er á meðfygj-
andi mynd og er hræddur um að ég 
yrði hundeltur af kvenfólki. (Svona 
var ég útlítandi þegar ég kynntist 
minni heittelskuðu.)

Þetta er 
svona flauta 
sem ég held 

að enginn hafi 
nein not fyrir 
nema trúð-

ar en ég hef 
einhverra hluta 

vegna átt tvær 
svona. Og hún er 
bara í uppáhaldi af 
því bara!

Þetta er handvirk espressomask-
ína sem hún Katla mín gaf mér. Ég 
hef mikið dálæti á espressokaffi og 
þessi græja er ótrúlega sniðug og 
auðveld í notkun.

Þessi jakki eru örugglega bestu 
kaup sem ég hef gert, hann fann ég 
í Spúútnik með aðstoð heitmeyj-
ar minnar og tískuráðgjafa, Kötlu. 
Hann hentar við hvaða kringum-
stæður sem er og ég hef varla farið 
úr honum í þrjú ár.

Gítarinn er 1964 árgerð Fender 
Jazzmaster og bassinn 1985 árgerð 
Rickenbacker 4003, Það er í raun 
ekkert meira um þá að segja en að 
þeir eru frábærir og hljómurinn er 
unaðslegur.

Að eiga ekki tölvu í dag er 
eins og að vera daufur og 
blindur. Án tölvunnar minnar 
væri allt miklu meira vesen og 
ég mundi líklega aldrei muna 
að tala við neinn.

Plötuspilarinn er stórglæsilegt 
stofustáss af fínustu gerð sem for-
eldrar mínir gáfu mér þegar gamla 
draslið gafst upp. Hann er algjör-
lega ómissandi.

TOPP
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Það hefur eflaust ekki farið fram hjá 
mörgum að Clapton spilar á klakanum 
í kvöld. Enn eru örfáir miðar eftir í Egils-
höllina, fyrir þá sem ekki vilja missa af 
goðsögninni.

LAUGARDAGUR

Þeir sem vilja framlengja Gay pride-
gleðina ættu að skella sér á Gay pride-
ballið á Nasa á laugardagskvöldið. Páll 
Óskar þeytir skífum og treður sjálfur upp 
og lofar klassískum gay-partílögum. 

Miðasala fer fram á Nasa í dag á milli 
13-17, eða við bleika trukkinn hans Páls 
Óskars í gleðigöngunni á morgun. Ekki 
missa af þessu!

FÖSTUDAGURINN 1. ÁGÚST
Eftir um það bil 150 símtöl milli okkar 
vinkvennanna var ekki enn komið á 
hreint hvert skyldi halda um verslun-
armannahelgina. Mig langaði sjúklega 
til Eyja, en var ekki að tíma að borga 
fyrir flug og hvað þá að gista í einhverri 
tjalddruslu innan um blindfulla ungl-
inga, no thanks, sama og þegið! 
Ég hafði ekki heyrt í Kúla, mínum fyrr-
verandi, alla vikuna og var satt best að 
segja orðin heldur óróleg yfir því. Ég 
ætlaði samt klárlega ekki að hringja í 
hann að fyrra bragði, en í hvert skipti 
sem gemsinn hringdi vonaði ég að Kúli 
væri hinumegin á línunni að bjóða mér 
með sér til Eyja í lítilli einkaflugvél.  
Eftir sextán símtöl í viðbót frá vinkon-
unum var ég orðin heldur vondauf um 
að heyra nokkuð frá honum, svo ég 
skellti mér í Kringluna til að kaupa þrjá 
nýja kjóla og tvö pör af skóm. Það var 
ekki annað í stöðunni en að skella í sig 
einni kaldri hvítvín með stelpunum fyrir 
kvöldmat og halda svo niður á Vega-
mót þar sem við mættum Jóhanni Al-
freð Kristinssyni, ræðumanni með 
meiru og Hannesi Þóri Halldórssyni, 
markverði hjá Fram, í dyrunum.
Ég var búin á því upp úr miðnætti 
og tók leigubíl heim. Ákvað samt að 
stoppa á N1 því ég var að drepast úr 
hungri og á meðan ég var að bíða 
eftir pylsu með öllu kom Geir 
Ólafs askvaðandi inn, fór fremst 
í röðina og vildi fá að sjá veiði-
stöng sem var í efstu hillu á 
bakvið búðarborðið. Eftir að 
hafa ráðfært sig við starfsmenn 
bensínstöðvarinnar keypti hann 
stöngina og var svo rokinn. Í 
smá stund lét ég mig 
dreyma um rómant-
íska veiðiferð með 
Geir Ólafs einhvers 

staðar uppi í sveit, en sú hugsun vék 
fljótt fyrir Kúla sem ég vonaðist enn til 
að myndi hringja í mig.

LAUGARDAGURINN 2. ÁGÚST
Vaknaði þunn og var flökurt eftir 
pylsuna kvöldið áður. Ég reif mig samt 
fram úr um hádegi og fletti í gegnum 
sjö „missed call“ á símanum mínum 
- ekkert frá Kúla. Enginn virtist vera á 
leiðinni út úr bænum svo það stefndi 
allt í annað kvöld í bænum. Ég sofnaði 
aftur og vaknaði ekki fyrr en um klukk-
an fimm, þegar stelpurnar mættu til 
mín með rauðvín og osta, þá henti ég 
mér í nýjan kjól og var til í slaginn. 
Nokkrum flöskum síðar vorum við 
komnar niður  á afmælishátíð Organ. 
Þar var Agnieszka stílisti með sjúk-
legan rauðan varalit og Helgi Selj-
an í góðra vina hópi. Næst héldum við 
niður á Kaffibar þar sem ég sá meðal 
annars Rúnar Frey Gíslason.

SUNNUDAGURINN 3. ÁGÚST
Ég missti andlitið þegar ég vaknaði við 
símtal frá Kúla. Vinur hans hafði leigt 
einkaflugvél og um hádegi var ég flog-
in til Eyja með honum, Klöru í Nylon og 
nokkrum vinum hennar. Það var ekkert 
smá veldi á okkur og þegar við höfð-
um fengið okkur að borða á Kaffi Kró 
fórum við í siglingu í kringum eyjarn-

ar. Loks hófst djammið fyrir al-
vöru og í Tuborg-tjaldinu sá ég 
Ragnheiði Guðfinnu. Í brekk-
unni var Margrét Lára fót-
boltakona í góðum fíling með 
Valsstelpunum og einhvers 

staðar rakst ég á Auðunn Blön-
dal og Gillzenegger. Kúli var 

samt sá eini sem skipti máli 
og allt sem á undan 

hafði gengið var 
gleymt og grafið. 
Allavega í bili.

Nú fer hver að verða síðastur að ná sér í Blaðbera
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

ÚTSÖLULOK
VERÐHRUN

www.utivistogsport.is

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16



„Okkur hefur gengið ótrúlega 
vel og orðið vör við mikinn áhuga 
fyrir sýningunni okkar,“ segir 
Hera Ólafsdóttir, framkvæmda-
stjóri leikhópsins Sokkabands-
ins, sem sýnir söngleikinn Hér & 
nú á leiklistarhátíðinni í Tamp-
ere sem nú stendur yfir. „Það 
er mikil stemning í borginni og 
allt orðið fullt af gestum,“ segir 
Hera. „Hér er svo mikið af Ís-
lendingum að það að ganga að-
algötuna er næstum eins og að 
vera staddur á Laugaveginum.“

Hér & nú var sýnt á Litla sviði 

Borgarleikhússins síðastliðinn 
vetur. Nýr leynigestur steig á 
svið á hverri sýningu og verð-
ur ekki brugðið út af vananum 
þegar komið er til Finnlands. 
Tveir þjóðþekktir einstaklingar 
í Finnlandi munu taka þátt í sýn-
ingunni en um hverja er að ræða 
er að sjálfsögðu leyndarmál. 

Söngleikurinn verður sýndur 
tvisvar á hátíðinni, í kvöld og á 
morgun. „Leikhúsið lítur ótrú-
lega vel út og við höfum með 
okkur fullt af góðu fólki sem 
tekur þátt í að setja verkið á svið 

þannig að okkur líst frábær-
lega á þetta,“ segir Hera.

Sokkabandið hélt blaða-
mannafund í morgun og 
var mikið hlegið. „Leik-
ararnir tóku eitt lítið 
sætt lag sem er sér-
samið fyrir Finnland,“ 
segir Hera. Lagið er 
þó ekki á finnsku 
en fékk mjög góðar 
undirtektir engu að 
síður.

Hér og nú í Tampere

Það er snið-
ugt að fara 
í sjósund, 
leyfa sjón-
um aðeins 
að ylja 
kroppn-

um og bæta 
hreysti og vellíðan.

Taka gott Abba-session og Fernet 
Branca. Ágætt að taka Abba Gold í 
gegn. Síðan er Abba Arrival-platan 
gúmmulaði.

Síðan að fara á Ísafoldartónleika á 
Kjarvalsstöðum.

Að fara til Tartu í Eistlandi og spila á 
einhverjum fleka úti á vatni.

Að fara á Hótel Holt í hádegisverð. Þar 
er góður matur á viðráðanlegu verði 
miðað við verð málverka sem hanga á 
veggjum.

FÖSTU
DAGUR

Högni
Egilsson,

söngvari

LEIÐIR TIL 
AÐ GERA 
FÖSTUDAG 
ÓGLEYM-
ANLEGAN5

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Ferðafélag Íslands
www.fi.is | fi@fi.is | sími 568 2533
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SMÁAUGLÝSINGAR

Til sölu hjólhýsi með fortjaldi og öllu 
innbúi. Staðsett á Laugarvatni. Uppl. í s. 
899 2709 & 892 2876.

Ford Econline ‘87 8cyl. 4x4. 
Upphækkaður, GPS, 35“ m/ íssk. og 
fortj. V. 300 þ. S. 846 6155.

 Mótorhjól

Yamaha Midnight Warrior 1700cc árg. 
2006. Áhv. 600 þús. Tilboð, skoða 
skipti. GSM 858 6668.

Til sölu Honda CRF 250 X enduro kross-
ari með ljósum. Karftpúst. Verð 500 þ. 
370 þ. stgr. S. 822 0350.

Kawasaki 1000 RX árg. ‘87. Hjólið er í 
góðu ástandi, verð 250 þ. S. 456 7093 
& 847 1919.

Til sölu Honda Goldwing árg. ‘84 Topp 
eintak. Uppl. í s. 697 7860.

 Hjólhýsi

Lux Hjólhýsi sem er númerlaust og 
tilvalið sem staðarhjólhýsi í góðu standi. 
Verð 500.000. S. 844 2232.

LMC koju hjólhýsi. ‘07 árg. Fæst gegn 
yfirtöku á láni. Uppl. í s. 697 7860.

 Fellihýsi

Palomino Filly 11.5 fet. Hlaðið aukabún-
aði. 2 stórir geymar, sólarsellur, grjót-
grind, hleðsla og 230 W kerfi. Ásett 
verð 950 þ. Fæst fyrir 750 þ. Áhv. 400 
þ. Uppl. í s. 891 6769.

Coleman Chyenne árg. ‘03 til sölu 
skyggni, græjur ofl. Verð 990 þús. lán 
uppá 540 getur fylgt 14 þús. á mán. 
Uppl. s. 824 2151.

 Tjaldvagnar

Camp-let GTE ‘88. Svefnaðst. f. 4. Uppl. 
í síma 694 8846.

 Lyftarar

Til Sölu Daewoo B18T-2
Notaður aðeins 64 tíma, strikfrí dekk, 
olíblautar diskabremsur, auka úttak í 
mastri. Algjör moli. Uppl. í S:585-2500

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Bátar

 Bílaþjónusta

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Málarar

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

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. 
S. 896 5758.

S.P málarar
Við erum bestir! Sími 697 3737 & 848 
8183.

 Garðyrkja

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

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

Haustklippingar runna
Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

Vantar þig flutning undir búslóð frá Rvk. 
norður. Er að fara frá Rvk. til Akureyrar 
þri. 12. ágúst. Er á kassabíl með lyftu, 
26m3. Er með laust pláss í bílnum. 
Uppl. í s. 899 6350 Tóti.

 Húsaviðhald

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

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Ryð og lekavarnir á 
þökum

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Kristján s. 694 9626.

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.
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Okkur vantar allar gerðir af bílum
á skrá. Mikil og góð sala í notuðum.

Chrysler Cross�re 05    R.R. HSE Sport 2007
ek: 22þkm. 100%lán.    ek 15þkm.Verð 9.7mkr 

www.bbv.is

Raðnr:

100139

Raðnr:

143425 Tilboð 6.490 þkr!
VW Tourage V10 Diesel. ek 20 þkm. Verð 7.9m 

Raðnr:

132404

MMC Pajero GLS V6 ´06  Hobby Siesta FCL 650 08
ek: 31þkm Verð: 5.290þkr   ek 1 þkm.Góður stgr. afsl.

Raðnr:

132291

Toyota Aygo  Sport 2006   
Verð 1.350þkr 100% lán

   Hobby Siesta

FCL árg ´08
Raðnr:

132673

Ford Econline húsbíll´88   VW Tourage  V8   2003 
ek 129þkm vel innréttaður    ek 96þkm. Lækkað verð

Raðnr:

143438
Tilboð 1.390þkr

Raðnr:

100062

Raðnr:

132793

Raðnr:

143502

790 þús kr

VSK
Sendibíll

Honda C RV 4WD ´98 Fleetwood Cheyenne, 2stk 
ek: 124þkm.Aðeins 790þkr 10 feta fellihýsi, eru á staðnum

Það er gott að kaupa  

bíl í            Kópavogi

 Nissan Primastar 06/05
 ek: 81þkm. 6 gíra. Diesel

 100%
  lán

ek: aðeins

33 þkm

35”
4x4

Vantar bíla á 

skrá

s: 567-1800www.bbv.is

Diesel

s: 567-1800

www.bbv.is

Raðnr:

132761

Góður stgr. 

  afsláttur

2 stk
Cheyenne

   10 fet
fellihýsiárg ´01 & ´03

Hátt & gott lán getur fylgt

 V10 Diesel  

ÞJÓNUSTA
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 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

Vantar þig hjálp með tölvur ? Tökum 
að okkur alla tölvuvinnu. Ekkert gjald 
ef lausn finnst ekki. Gunnlaugur, 698-
8886

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987. 

Visa/Euro
 Ef þig vantar hlustanda eða 

ráðgjöf, andleg leiðsögn, fyrir-
bænir, tarot. Fullur trúnaður. Er 
við alla virka daga frá hádegi til 

01 & um helgar frá kl. 12-03.
Visa/Euro.

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

Símaspáin.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908 6414 (199 mín.) 553 5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

 Veisluþjónusta

Stórar sem smáar veislur
Tökum að okkur stórar sem smáar 
veislur, allt frá 10-200 manns. Þjónum 
mikið í heimahús. Veisluþjónustan LB 
Baldurshagi. Nánari upplýsingar í síma 
567 2025 & 848 0185.

 Trésmíði

Trésmíðameistari
Trésmíðameistari getur bætt við 

sig verkefnum.
Uppl. í s. 867 7753, Haraldur 

Bjarnmundsson.

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail.
com

Fataskápur til sölu. Uppl. í s. 694 3527 
eftir kl. 18.00.

42“ Plasma skjár á 5000 kr. - Flyt 
erlendis á morgun, áhugasamir hringi 
sem fyrst. Einar 698 1336.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

Allar teikningar, eignaskiptayfirlýsingar, 
framkvæmdaeftirlit. Teiknistofan V.B.V. 
S. 557 4100 & 824 7587 & 895 7127.

Til leigu ál-dokamót 40lm í tvöföldun, 
byggingakrani og traktorsgrafa. S. 865 
2954.

7m límtrésbita 2 stk. þykkt 11cm br. 
30cm ásmat 418 lengdar m. af úti-
klæðningu. S. 897 3379, Arnar.

 Verslun

Waringblandarinn, hin upprunalega 
mulningsvél frá Ameríku. 2 ja hraða 
öflugur mótorinn. Fer létt með erfiðustu 
verk. Auðveldur í notkun og þrifum.Verð 
frá 27.900 Kaffifélagið, Skólavörðustíg 
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HEILSA

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Nánari uppl. í síma 697 8928, Sigríður. 

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 846 
4768.

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu borðstofuborð með 6 stólum 
(160x100 + 2 plötur fyrir stækkun), 
skápur og skeinkur, allt í stíl frá Öndvegi. 
Verð 250.000 kr. Sími 825 7311.

 Heimilistæki

Vaskar frá 19.900.-kr
50-70 % afsláttur af síðustu eintök-
unum. Hágæða marmaravaskar inn á 
baðherbergi. Fáanlegir í nokkrum litum 
og stærðum. Hringdu og fáðu nánari 
upplýsingar í s. 868 5001 frá 8-18 eða 
892 2495 e.kl. 18.00.

 Dýrahald

8 yndislega Alaskan Husky hvolpa vant-
ar gott heimili. Eru fæddir 19. maí. Eru 
örmerktir og ormahreinsaðir. Seljast á 
80 þús. stykkið. Upplýsingar í síma 770 
5859, Birgir.

Tveir Abyssiniufressar til sölu, fjörugir og 
kelnir. Þórunn s. 896 6601 www.kisur.
dyraland.is

Ame.cocker spaniel rakkar til sölu. 
Undan margföldum meistara og 1.verðl 
tík. Ættbókf HRFÍ. Örmerktir og bólus. 
Uppl. 8657971.

16 mánaða Labrador hund vantar heim-
ili. Hundabúr fylgir. upplýsingar í 660 
7922

Til sölu 4 hvítar púðlu stelpur fæddar 7 
júní. Yndislegir og blíðir smáhundar v. 
80 þús. Uppl. í s. 896 2114.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur 
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15 
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavik-
west.com & í s. 820 3640.

Hlíðasmára 14 • 201 Kópavogur
Opið mán - fös 11-18 og lau 11 - 17

Sendum frítt um land allt

100% silki
Sokkar 2.290 kr.

Mikið úrval 
af silki og ull 
fyrir útivistina

Náttúrulækningabúðin
www.ullogsilki.is

TIL SÖLU

TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

Notaleg stúdíóíbúð á Höfn í Hornafirði 
til leigu, helgar eða vikuleiga. Staðsett 
við golfvöllinn. S. 893 5551.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

Til sölu nýtíndir laxa- og silungamaðkar. 
Laxamaðkur 40kr/stk, silungamaðkur 
30kr/stk. Sími 864 5290.

Maðkar til sölu. Uppl. í s. 698 7898.

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133.

Laxa- og silungamaðkar, Holtsgata 5 
Vesturbær. Uppl. í s. 857 1389 & 551 
5839.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Þorláksgeisli ný 116 fm, lyfta, bílg, 4 
hb, Reyklaus, ekki gæludýr. 180þkr. 
s:8926666

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

Óska eftir fallegum, skemmtilegum, 
reyklausum og fjárhagslega heilbrigð-
um leigjanda/leigjendum frá og með 
1 september - getur losnað fyrr. Neðri 
hæð í einbýlishúsi í Grafarholti, 90 fm, 
3 herbergi. S. 660 0088.

76 fm 2 herb. íbúð til leigu í Garðabæ, 
m/bílskýli. Verð 130 þ. Uppl. í s. 437 
1930 og á kvöldin 435 1388.

Til leigu nýlegt raðhús 113fm 4ra herb. 
í Hraunbæ Reykjavík. Leiga pr.mán. 
kr.175þ. Trygging kr. 525þ. Laust nú 
þegar. Uppl. s: 898-3420

Til leigu 2ja herb. íbúð í Hraunbæ, 
Reykjavík. Leiga pr. mán kr.118þ. 
Trygging kr.355þ. Laus nú þegar. Uppl. 
í s: 898-3420.

Falleg stúdíóíbúð hentar skólafólki. 
Leigist aðeins reglusömum einstakling 
Svar sendis til Fréttablaðsins á net-
fang: smaar@frett.is fyrir 11 ágúst merkt 
„svæði 105“

Til leigu 4 herb. íbúð í hjarta Hfj. 140 
þúsund á mán. fyrir utan rafm + hita. 
Langtímaleiga. Uppl. í síma 824 0203.

18 fm. Herb. til leigu með öllu + iner-
net. Í Garðabæ. Laus strax. Uppl. í s. 
847 7147.

Meðalholt laust til leigu
70 fm. 3 herb. björt íbúð á annarri 
hæð í hverfi 105. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 130 þús. Innif. hiti og rafm. 1 mán 
fyrirfr. + trygging. Uppl. í s. 552 0742 & 
842 5642.

65 fm 2 herb. íbúð í Reykjanesbæ til 
leigu strax. Uppl. í s. 848 7159.

Glæný, björt, stórglæsileg 4 herb. 
150 fm íbúð á efri hæð í Ásahverfi í 
Garðabæ til leigu. Lokuð bílageymsla, 
geymsla og aukageymsla fylgja. Verð 
190 þús. ekkert fyrirfram. Uppl. gefur 
Haukur í s. 893 0587.

Klassísk 4herb, 106fm íbúð á 
Skólavörðustíg til leigu. Uppl elindres@
gmail.com

3 herbergja íbúð í 104 rvk til leigu 
145þ,langtímaleiga sími 6593229

Til leigu einbýli með 2 íbúðum í. Ris 60 
fm 3 herb. & neðri hæð 100 fm 3 herb. 
+ 30 fm sólskáli með heitum pott og 46 
fm bílskúr. Leigist saman eða í sitthvoru. 
Uppl. hustilleigu@visir.is

Til leigu 3ja herbergja 112 fm íbúð 
í kópavogi. Björt, falleg, rúmgóð og 
splunkuný íbúð í rólegu og fallegu 
hverfi Kópavogi. 160 þúsund, hiti og 
hússjóður innifalinn, ekki rafmagn. 
Uppl. Í síma 691 2938.

 Húsnæði óskast

Reyklaus & reglusamur kk. um þrítugt 
óskar eftir studíóíb. m/ þvottav. og þur-
kara frá 1 sep. Greiðslug. 60-90 þ. Uppl. 
á godibud@visir.is

Ungt par með barn óskar eftir 2-3 
herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu. 
Greiðslugeta 80-110 þús. Traustir leigj-
endur.svavar & 696 0778 & svavar@
reykjafell.is

2 nemar í HR óska eftir 3 herb. íbúð. 
Uppl. í s. 848 4181.

Óska eftir 2 herbergja eða stúdío íbúð á 
höfuðborgasvæðinu. Skilvísum greiðsl-
um heitið. S. 896 8568.

 Húsnæði til sölu

16 m2 nýtt bjálkahús til 
sölu

Tilvalið gestahús eða sumarhús fyrir 
nægjusama. Húsið er einangrað í gólf 
og loft. Mjög vönduð samsetning. 
Teikningar fylgja. Til sýnis í Reykjavík. 
Uppl. í s. 660 3104 & 698 4056.

 Sumarbústaðir

Lækkað verð ! Sumarhús 
í Grímsnesi úr 18,9m í 16 

m !!
Fallegur 91,5 fm. sumarbústaður á 
8.927 fm. eignarlóð í Grímsnes- og 
Grafningshreppi með flottu útsýni. Öll 
skipti skoðuð atvinnuhúsnæði, bilar og 
fl. Uppl. s. 697 9003 eða 891 8543. 
Opið hús laugardag og sunnudag milli 
kl. 14-17.

Skipti á bíl. Til sölu/leigu ca. 70 fm 
bjálkahús í Hvalfirði við sjóinn. Áhv. ca. 
5 milj. verð 10,4. Skoða öll skipti. Uppl. 
í s. 899 4009.

Til sölu lóðir undir sumarhús á góðum 
stað í Grímsnesi ca. 75 km. frá Reykjavík.
Uppl. í síma 8683592.www.lyngborgir

sumarhus.com
Getum bætt við okkur smíði á sumar-
húsum í ágúst. Áratuga reynsla. Uppl. 
í s. 615 2500.

 Atvinnuhúsnæði

Gúmmíbátar & Gallar ehf óska eftir ca 
40-120fm iðnaðarhúsnæði eða gólp-
lássitil leigu. Til greina kemur að sam-
eina eða yfirtaka annan rekstur sem er í 
húsnæði. S:6643177 eða gummibatar@
gummibatar.is

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. 80, 90, 180, 270 ferm. 4 og 
7 m lofthæð. Hagstæð leiga. Uppl. í s. 
660 1060 & 822 4200.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

Vantar þig geymsluhúsnæði undir tjald-
vagna kr. 9 þ., fellihýsi 13 þ., húsbíla og 
hjólhýsi frá kr. 17 þ. allan veturinn. S. 
892 4791, eftir kl. 20, Ólafsfirði.

Geymslusvæði - Bygging
20.000 m2 afgirt geymslusvæði / 
Byggingarlóð til leigu eða sölu á hafnar-
svæðinu í Hafnarfirði Áhugasamir sendi 
tölvupóst til : svavarth@simnet.is

 Gisting

Lúxus íbúð í miðbæ rvk. Með garði, grilli 
og parking. S. 899 5863.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Atvinna í boði
óskum eftir að ráða menn í 

húsaviðgerðir / múr og steypu-
vinnu, þurfa ekki að vera vanir.

Uppl. í s. 517 0117

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Ræstingar og uppþvottur á 
Lækjarbrekku Vinnutími er 

100% starf í vaktavinnu, unnið 
er aðra hverja helgi Í starfinu 
felst að ræsta veitingastaðinn 

á morgnanna, svokölluð „extra“ 
þrif og uppþvottur Hæfniskröfur 

- hentar best 35-45 ára - 
heiðarleiki - rösk og vönduð 

vinnubrögð - erlendir umsækj-
endur þurfa að vera með góða 
íslenskukunnáttu og með gild-

andi atvinnu- og dvalarleyfi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691-2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18, 
sigridur@laekjarbrekka.is

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Hjá Jóa Fel
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í kaffihúsið og bak-

aríð hjá Jóa Fel í smáralindinni. 
Einnig vantar okkur starfsfólk 
í Kringluna og Holtagarðana. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Hulda í síma 

695 2933 v/ Smáralindar og 
Dóra í síma 861 2417 v/ Kringlu 

og Holtagarða.

Café Victor
Café Victor óskar eftir hressu 
og skemmtilegu starfsfólki, 
bæði í fulla vinnu og helgar 
aukavinnu, þjónum í sal og 

barþjónum. Fín laun í boði fyrir 
gott fólk. Reynsla fín en ekki 

nauðsyn.
Upplýsingar veitir Tómas í s. 
697 9001 eða tomas@victor.is

Jarðkraftur ehf
Vélamenn óskast á beltavél og 

hjólavél. Aðeins vanir menn 
koma til greina. Næg vinna 

framundan.
Uppl. í s. 892 7673, Karel og 

868 4043 Þórarinn.

Húsasmiðir
óska eftir að ráða húsasmið. 

Fjölbreytt vinna, bæði nýsmíði 
sem viðhald. Þarf að geta unnið 

sjálfstætt.
Uppl. í s. 893 3322. Þil ss, 

Byggingafélag.

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 
Íslenskukunnátta er kostur en 

annars góð ensku kunnátta 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Anna 
Gyða í síma: 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Aldurstakmark er 16 ár.

Reykjavík Pizza Compan
Getum bætt við okkur duglegt 
fólk í 100% vaktavinnu í sal. Mjög 
góð íslenskukunnátta skilyrði. 
Samkeppnishæf laun í boði. Umsóknir 
á: http://umsokn.foodco.is Nánari upp-
lýsingar veitir Hlynur alla virka daga milli 
10-12 og 14-18 í síma 821-4249 eða 
hlynur at rpco.is

Kvöld og helgarvinna
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki í 

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Starfsmenn óskast
N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega og 
duglega starfsmenn til framtíðarstarfa 
í ýmis störf hjá félaginu. Við leitum 
að starfsmönnum í afgreiðslu á þjón-
ustustöðvum okkar, starfsmönnum við 
bensínafgreiðslu, starfsmönnum í versl-
un og fleiri störf. Áhugasamir vinsam-
legast sæki um á www.n1.is.

Gullnesti Grafavogi
Ertu vanur grilli? Gullnesti 

auglýsir eftir fólki í fullt starf á 
grill. 12 tíma vaktir.

Upplýsingar í síma 699 4100 
Jón Þór.

Vantar þig hlutastarf í 
sumar og næsta vetur?

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu 
starfólki. Um er að ræða störf í veitinga-
sal og í eldhúsi. Lágmarksaldur er 18 
ára. Umsóknir sendist á www.pizzahut.
is Allar nánari upplýsingar hjá Þórey 
á Sprengisandi í síma 822-3642, Leó 
Nordica 865-9691.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Erum að leita að vaktstjóra á Pizza 
Hut. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Starfið felst í: stjórnun vakta, þjón-
ustu og mannastjórnun í samráði við 
veitingastjóra. Hæfniskröfur: Reynsla af 
þjónustu og stjórnun, þjónustulund, 
samviskusemi, og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Allar nánari upplýsingar 
veita Þórey veitingastjóri á Sprengisandi 
í síma. 822-3642 og Leó veitingastjóri á 
Nordica í síma 865-9691
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Hressingarskálinn 
Austurstræti

Hressingarskálinn óskar eftir 
þjónum í fulla vinnu. Ef þú 
ert jákvæð/ur, brosmild/ur 

og vinnuþjarkur, þá endilega 
komdu hingað á Hressó og 

fylltu út umsókn hjá okkur á 
Austurstræti 20.

Hressingarskálinn Austurstræti 
20

Óskum eftir að ráða lagnamenn og 
tækjastjóra til starfa á höfuðborgar-
svæðinu strax. Óskum einnig eftir að 
ráða duglega starfskrafta til vinnu við 
lagningu á ljósleiðara. Mikil vinna í boði. 
Nánari upplýsingar í síma 898 7729 og 
893 3452.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Bakarí
Starfskraftur óskast í afgreiðslu-
starf. Vinnutími frá kl. 10-18 & 06-13 
Möguleiki á helgarvinnu. Uppl. í s. 551 
1531, f.h. Ingunn, eða á staðnum fyrir 
hádegi. Björnsbakarí, við Skúlagötu.

Sjómaður óskast á nýjan beitningarvéla-
bát. Báturinn gerir út frá Tromsø svæð-
inu í Noregi. Næg veiði og góð laun 
í boði í Norskum krónum. Eingöngu 
menn með reynslu. S. 0047-95784028 
S. 896-7301

Íslagnir - Rafverkatakar
Óskum eftir rafvirkjum. Uppl. í s. 860 
4507 & 849 4007 milli kl. 14-17 eða á 
islagnir@islagnir.is.

Vantar vanann vélamann helst með 
meirapróf v/lagningu ljósleiðaralagna 
á höfuðb.sv. Uppl. í s. 893 2550 eða 
dorib@hive.is

KOKK eða,matgæðing vantar á veit-
ingarhúsið AMOKKA Dagvinna. Upps í 
síma 6902160

Starfsfólk óskast
í kaffiteríu Þjóðarbókhlöðu Íslands. 
Aðeins starfsfólk með reynslu af þjón-
ustu og kaffihúsum koma til greina. 
Vinnutími er eingöngu dagvinna. Góð 
laun í boði fyrir rétta aðila. Meðmæli 
og íslenskukunnátta skilyrði. Uppl. í s. 
898 7070.

Starfskraftur óskast til starfa í mötuneyti 
v. afgreiðslu, uppvask ofl. Vinnutími 
7.30-15.30. Góð laun í boði fyrir gott 
fólk. Uppl. í s. 691 5976, Silli.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

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

Tvítugur maður óskar eftir vinnu. Getur 
byrjað strax. S. 554 2637 & 699 6224.

45 ára saumakonu og 26 ára manni 
frá Lithaen vantar vinnu. Allt kemur til 
greina. Uppl. í s. 892 9295.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisin okkar hann Tarzan týndist frá 
Lækjarvaði 26.júlí sl. Hann er grábrönd-
óttur, 4 ára og eyrnamerktur. Ef einhver 
hefur orðið hans var biðjum við hann 
um að hafa samband í síma 822 0163 
eða 866 3772.

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Seljavegi 2 (Héðinshúsinu) 
Rvk. flytur frá og með 1. júní að 
Borgartúni 6. Minni á neyðarsíma deild-
arinnar 848 9931.

 Einkamál

908 6666
Erum tvær í góðum gír. Leiðist 

þér í sumarfríinu. Hringdu í 
okkur. Opið allan sólarhringinn.

Ný og spennandi upptaka Ung og hisp-
urslaus kona tók sjálfa sig upp í ljúfum 
leik. Þú heyrir þessa „innilegu“ upptöku 
hjá Sögum Rauða Torgsins í síma 905-
2002 (símatorg) og 535-9930 ( Visa, 
Mastercard), upptökunr. 8869.

Sögur Rauða Torgsins
Á símkerfi Rauða Torgsins leynast rúm-
lega 450 hljóðritanir íslenskra kvenna, 
ýmist beinar frásagnir, mjög „innilegar“ 
upptökur eða sambland hvors tveggja. 
Hringdu í 905-2002 (símatorg) og 535-
9930 (Visa, Mastercard) og flettu í 
gegnum nýjustu upptökurnar (þær eru 
mjög margar) eða skoðaðu eldri upp-
tökur, sem eru m.a. flokkaðar eftir flytj-
anda. Góða skemmtun (í einrúmi!!).

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Sóknarnefnd Selfosskirkju óskar eftir tilboðum í
yfirborðsfrágang á stækkun kirkjugarðs Selfosskirkju.
Um er að ræða jöfnun yfirborðs og lóðarlögun, gröft
og undirfyllingar á stígum og undir fyrirhugaðan
hlaðinn vegg. Einnig er um að ræða þökulagningu á
grasi og gróðursetningu ýmissa runna og trjáa.

H e l s t u m a g n t ö l u r í v e r k i n u e r u þ e s s a r :
Hei ldarsvæði útboðs er um 9.000m². Aðf lut t
grúsarfylling er um 1.400m³. Jöfnunarlag undir
grasþakningu er um 900m³. Grasþakning er um
6.700m² og leggja þarf rafstrengi og vatnslagnir.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. okt. 2008.

Útboðsgögn verða afhent hjá Landform ehf .,
A u s t u r v e g i 6 , 8 0 0 S e l f o s s i f r á o g m e ð
miðvikudeginum 6. ágúst. Þeir sem hyggjast gera
tilboð í verkið hafi samband við Sigrunu í síma 482
4090, eða með tölvupósti á sigrun@landform.is.
Gefa þarf upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og
fær viðkomandi í kjölfarið send útboðsgögn til sín.

Tilboð verða opnuð hjá Landform ehf., Austurvegi 6
Selfossi, föstudaginn 15. ágúst 2008, kl 11:00.

SELFOSSKIRKJUGARÐUR

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

TILBOÐ / ÚTBOÐ

FASTEIGNIR

ATVINNA

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



EFNI Í GOTT UMHVERFI 

Vídd    Bæjarlind 4, 201 Kópavogur    554 6800 Vídd    Njarðarnesi 9, 603 Akureyri   466 3600   vidd@vidd.is   www.vidd.is

Flísa- og parketútsalan, Flísa- og parketútsalan,
    20 - 60% afsláttur.20 - 60% afsláttur.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, fósturfað-
ir, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, 

Eiríkur Guðmundsson 
fyrrverandi mjólkurbílstjóri,  
Grænumörk 3, Selfossi, 

lést á Kumbaravogi 2. ágúst síðastliðinn. Útför hans fer 
fram frá Selfosskirkju laugardaginn 9. ágúst kl. 13.00.

                           Margrét Benediktsdóttir
Ingvar D. Eiríksson Eygló Gunnarsdóttir
 Óli Jörundsson
Þorbjörg Henný Eiríksdóttir Bjarni Einarsson
Sigurður Eiríksson
Guðmundur Eiríksson
Benedikt Eiríksson Helga Haraldsdóttir
Guðrún Halldórsdóttir Valdimar Valdimarsson
afabörn, langafabörn og langalangafabörn.

Kæru vinir fjær og nær.
Innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýju vegna andláts og  útfarar elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

sr. Birgis Snæbjörnssonar 
fv. prófasts, Holtateigi 48, Akureyri.

Guð blessi ykkur öll.

Sumarrós Garðarsdóttir
Jóhanna Erla Birgisdóttir og fjölskylda
Birgir Snæbjörn Birgisson og fjölskylda.

Kristrún Magnúsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð,
áður til heimilis að Kjarrhólma 22, 
Kópavogi,

lést  að morgni 5. ágúst. Kristrún  verður jarðsungin frá 
Kópavogskirkju mánudaginn 11. ágúst kl. 13.00.

Magnús Jónsson Rut Áse Tesdal
Höskuldur Pétur Jónsson Theodóra Óladóttir
Níels Steinar Jónsson Anna María Clausen
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Unnar Stefán Olsen
Suðurgötu 109, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness þann 25. júlí sl.  Jarðarförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Sigríður Erla Jónsdóttir
Jón Bergmann Unnarsson Guðný Friðþjófsdóttir
Indíana Unnarsdóttir Sigurður Már Gunnarsson
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir og afi,

Magnús Guðmundsson
Jörfabakka 16, Reykjavík,

sem lést á  Landspítalanum við Hringbraut laugardag-
inn 02. ágúst, verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju  
mánudaginn 11. ágúst kl. 13.

Þuríður Pétursdóttir
Pétur Magnússon
Eva Björk Magnúsdóttir
Guðjón Þór Magnússon
og barnabörn.
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1929 Þýska loftfarið Graf Zepp-

elin leggur í heimsreisu.
1945 Sovétríkin lýsa yfir stríði 

við Japan og ráðast inn í 
Mansjúríu.

1974 Forseti Bandaríkjanna, 
Richard Nixon, segir af sér 
vegna Watergate-hneyksl-
isins.

1992 Íslendingar lenda í fjórða 
sæti í handknattleik á 
Ólympíuleikunum í Barce-
lona og er þetta besti ár-
angur íslenska landsliðs-
ins á slíku móti.

1993 Þyrlur og Herkúles-flugvél 
frá varnarliðinu á Kefla-
víkurflugvelli fljúga 1.100 
sjómílur sem er lengsta 
sjúkra- og björgunarflug 
frá Íslandi. Ferðin var farin 
til að sækja veikan sjó-
mann um borð í franskt 
rannsóknarskip.

ESTHER WILLIAMS, FYRRUM SUND-
DROTTNING HOLLYWOOD, ER 87 

ÁRA Í DAG.

„Ég hélt alltaf að ef ég léki í 
bíó þá yrði það bara í einni 

mynd. Ég gat ekki skilið hvern-
ig hægt væri að gera tuttugu 

og sex myndir um sund.“

ESTHER WILLIAMS VAR FRÆG FYRIR 
GLÆSILEG SUNDATRIÐI Í MYND-
UM SÍNUM. HÚN LÉK Í FLESTUM 

ÁHÆTTUATRIÐUM SJÁLF OG HÁLS-
BROTNAÐI EITT SINN. 

Þennan dag árið 1963 
var stóra lestarránið 
framið í Ledburn í Buck-
inghamshire þar sem 
rúmlega tveimur og 
hálfri milljón punda var 
stolið. Þetta var stærsta 
rán í sögu Bretlands 
fram til ársins 2006.
Póstlest á leið frá 
Glasgow til London var 
stöðvuð á rauðu ljósi. 
Aðstoðarlestarstjórinn 
fór út til að athuga málið 
og sá þá að skorið hafði 
verið á símalínur og ljósunum hafði verið breytt. 
Ræningjarnir fengu lestarstjórann til að aka lest-
inni þangað sem ránsbílar biðu þeirra og pening-
anna. Engar byssur voru notaður en lestarstjór-

inn sem ráðist var á, var 
sleginn í höfuðið með 
járnröri og náði hann 
sér aldrei.
Ræningjarnir voru 
fimmtán talsins og höf-
uðpaurinn var maður 
að nafni Bruce Reyn-
olds.

Fyrsti ræninginn sem 
náðist af yfirvöldum var 
Roger Cordrey. Hann var 
handtekinn ásamt vini 
sínum sem hafði að-
stoðað hann við að fela 

hluta af peningunum. Leigusali sagði til þeirra 
þegar þeir greiddu þrjá mánuði fyrirfram með 
reiðufé. Allt í allt náðust þrettán ræningjanna og 
voru þeir dæmdir í fangelsi árið 1964.

ÞETTA GERÐIST:  8. ÁGÚST 1963

Ævintýralegt lestarrán

BJARGIR LEIKSKÓLAR EHF:  OPNAR SINN FYRSTA LEIKSKÓLA Í DAG

Börnin leiða kennarana áfram

SVAVA BJÖRG, HVÍTKLÆDD VINSTRA MEGIN, OG HELGA BJÖRG, SITJANDI Í SVÖRTU OG HVÍTU eru að vonum spenntar fyrir opnun fyrsta skólans 
síns. Á myndinni eru nokkrar af þeim konum sem munu starfa með þeim á Bjarma í vetur.

FRETTABLAÐIÐ/STEFAN

Í dag opnar Bjarmi, nýr samnings-
leikskóli í Hafnarfjarðarbæ, og af 
því tilefni verður haldin opnunarhá-
tíð í dag. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar, 
fræðslustjóri skólaskrifstofu Hafn-
arfjarðarbæjar, börnum og foreldr-
um verður boðið að koma og halda 
upp á þessi tímamót.

Það eru þær Svava Björg Mörk og 
Helga Björg Axelsdóttir sem stofn-
uðu einkahlutafélagið Bjargir leik-
skólar ehf. Þær ætla að sérhæfa sig í 
leikskólarekstri fyrir yngsta aldurs-
hópinn og er þetta fyrsti leikskólinn 
sem þær opna. „Við viljum sérhæfa 
okkur í leikskólarekstri fyrir börn 
á aldrinum níu til tuttugu og fjögra 
mánaða og verða þau hjá okkur að 
jafnaði eitt leikskólaár,“ útskýrir 
Svava Björg. 

Bæði Svava Björg og Helga Björg 
eru menntaðar leikskólakennarar, 

en Svava Björg er í mastersnámi við 
Háskólann á Akureyri í menntunar-
fræðum.

Það að leikskólinn sé samnings-
leikskóli þýðir að þjónustusamning-
ur var gerður við Hafnarfjarðarbæ. 
„Það má segja að við séum eins og 
eins konar verktakar. Við gerðum til-
boð um að sjá um rekstrarþáttinn, en 
skólinn er samt sem áður rekinn eins 
og hefðbundinn leikskóli innan Hafn-
arfjarðarbæjar og því greiða foreldr-
ar ekki hærri vistunargjöld en ella,“ 
segir Svava Björg.

Skólinn mun starfa í anda Reggio 
Emilia en að sögn Svövu snýst sú 
stefna um lýðræðisleg vinnubrögð. 
„Það er litið á alla sem sterka og 
hæfileikaríka einstaklinga og dag-
skipulag og starf er ekki fyrirfram 
skipulagt. Það mótast af börnunum 
sem koma og því starfsfólki sem er. 

Kennarinn er meðhöfundur barnanna 
í starfi og getur lagt inn kveikjur en 
svo leiða börnin hann áfram,“ útskýr-
ir Svava Björg.

Að sögn hennar verður notast við 
það sem kallast uppeldisfræðileg 
skráning, en þá er börnunum fylgt 
eftir í starfi og viðbrögð og áhugi 
þeirra skoðaður og skráður bæði í 
myndum og máli og hugmyndir unnar 
upp frá því. „Starfið þróast því allt-
af út frá forsendum barnanna,“ segir 
Svava Björg.

Skólinn verður einnar deildar og 
mun rúma tuttugu og fjögur börn. 
„Við erum búnar að fá til liðs við 
okkur sex leikskólakennara, tvo leik-
skólakennaranema og eina konu með 
masterspróf í óperu og tónlist. Þetta 
er fyrsti skólinn sem við opnum og 
við stefnum auðvitað á miklu fleiri,“ 
segir Svava Björg.  klara@frettabladid.is

AFMÆLI

SIGRÚN 
HJÁLMTÝS-
DÓTTIR 
söngkona er 
53 ára í dag.

MIKAEL 
TORFASON 
rithöfundur er 
34 ára í dag.

THE EDGE, 
gítarleikari 

hljómsveitar-
innar U2, er 
47 ára í dag.

PRINSESSAN 
BEATRICE 

FERGUSON AF 
YORK 

er 20 ára í 
dag.



UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. 
NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfiringabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, 
Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, Þorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík. Raflagnavinnustofa Sigurðar Ingvarssonar, Garði.

1971 - 2008 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

TILBOÐ     189.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 129.990

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ     149.990
FULLT VERÐ kr. 179.990

JVC LT37DA8
37” DynaPix LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p. uppl., DynaPix sem fjölgar 
línum og punktum, HD Ready, 1.000:1 skerpu, 6ms svartíma, Digital Comb 
Filter, Iinnb. DVB-T mótt., 12w RMS MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartt.,VGA tengi, textavarpi ofl.

JVC LT32A90
32" DynaPix Plus LCD BREIÐTJALD með 
1366x768 p. uppl., DynaPix sem fjölgar línum 
og punktum, HD Ready, 6.000:1 skerpu, 24w 
Nicam Stereó með 3D Cinema Sound, 2 Scart 
(með RGB), 3 HDMI, Component, CVBS og 
heyrnartólstengi, Textavarp ofl.

TILBOÐ     79.990
FULLT VERÐ kr. 94.990

LINK

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, HD Ready, V-Real tækni - 
einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam stereó 
hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi.

JVC LT42DA8ZU
42" DynaPix og D.I.S.T. LCD LCD BREIÐTJALD 
með 1366x768 p. uppl., DynaPix sem fjölgar 
línum og punktum, HD Ready, 1.000:1 skerpu, 
fullkomnum litstýringum (Gamma Curve og Dyn. 
Black Level), innb. DVB-T móttakara, 20w RMS 
Nicam Stereó, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, 
textavarp ofl.

LINKFull HD 1080p
LINK

TILBOÐ     179.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ     179.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 p.uppl., 
V-Real 2 Engine, Advanced 3D Colour, Motion 
Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel Control, 
HD Ready, Progressive Scan, Real Black Drive, 
10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó 
með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með 
RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og 
heyrnatt., textavarpi ofl.

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 p.uppl., 
V-Real 2 Engine, Advanced 3D Colour, Motion 
Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel Control, 
HD Ready, Progressive Scan, Real Black Drive, 
10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó 
með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með 
RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC 
og heyrnatt., textavarpi ofl.

HD-READY PLASMA-TV
Panasonic TH-42PV/PX70

Full
HD
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Takk fyrir það, 
Chicago!

Any time, 
slowhand!

Fyrir mig? Hún er svo 
falleg!

Þegar ég sá 
hana hugsaði 

ég um þig.

En  hvað 
það er 
fallega 
sagt, 
Palli!

En bíddu, 
það er 

ekki allt.

Ji, hvað ég 
roðna! Mér 

finnst ég orðin 
ung aftur!

Til hamingju 
með 45 ára 
afmælið!

Ókei, sú 
tilfinning leið 

hjá.

Borðaðu eins 
og þú getur

Jæja, er mikið á 
dagskránni í dag?

Örugglega. Kíktu á 
dagatalið fyrir mig

Forsetinn er ekki 
einu sinni með svona 
mikið á dagatalinu!

En hann er heldur 
ekki heimavinn-
andi húsmóðir.

50.000 

barna-

nöfn

14.30 til læknis, 

skila bókum á 

bókasafn, þrif

     10.00 Hannes 

tannlæknir, kaffi, 

sykur, mjólk

         10.30 Hannes 

til Ragga, Solla og 

Kolla, skipta um 

olíu á bílnum

1      1.30 passa 

Ásgeir fyrir Birnu, 

sprauta Lóa, taka 

til frammi

Velja, Ka 
Sjónvarp

Ferð L

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Ég held að flestir séu sammála um að 
ruslpóstur sé ótrúlega hvimleiður 
fylgifiskur netnotkunar. Þó hef ég 

reynt að líta hann björtum augum og sem 
ágætis tól í að sýna hvað fólki dettur í hug 
að gera við peningana sína. Það sem ég á 
erfitt með að skilja er hverjum dettur í hug 
að trúa rugli eins og Nígeríusvindli eða 
skyndilegum happdrættisvinningum. Er 
það ekki nokkuð ljóst að til þess að vinna í 
lottói þá verður maður að kaupa sér miða? 

Fyndnust þykja mér bréfin sem eru frá 
Ég. Ég er afkastamikill spamari sem 

hefur allt frá dýraklámhringjum 
yfir í falsaða Rólexa á sínum 
snærum. Ég býður mér reglu-

lega að sjá Paris Hilton í óæski-
legu samhengi auk þess sem Ég 

segir mér frá stórkostlegum 
tilboðum í typpastækkun auk 
þess að bjóða mér lyfið Vicodin 

án lyfseðils. Ég er líka alltaf að reyna að 
selja mér háskólagráður auk þess sem Ég 
varar reglulega við efnavopnahernaði á 
stærri flugvöllum Bandaríkjanna.

Mér datt í hug að spyrja tölvunarfræð-
inginn á heimilinu hvers vegna allur þessi 
ruslpóstur flæðir á netföng fólks og 
fyrirtækja. Svarið er einfalt: „Af því að það 
virkar.“ Það þýðir að einhverjir þarna úti 
opna ruslpóstinn sinn í góðri trú. Einhverj-
ir þarna úti vilja stærra typpi, meiri getu, 
þyngri svefn, fölsuð stöðutákns-úr og 
auðfengnar háskólagráður.

Þetta er líklega sama fólk og heldur að 
það hafi unnið vinning þegar því er tjáð á 
einhverri heimasíðu að það sé milljónasti 
gestur hennar. Ég held að ég hafi milljón 
sinnum verið milljónasti gesturinn. Mér 
hefur líka verið boðið Græna kortið til 
Ameríku. Hvar ætli það sé? Það hlýtur að 
vera í pósti.

Græna kortið mitt er ennþá í pósti 

NOKKUR ORÐ
Helga Þórey 

Jónsdóttir
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Stóreflis myndlistarsýning, sem 
tengir saman átta sýningar, var 
opnuð um síðustu helgi í Döl-
unum og í Reykhólasveit. Sýn-
ingarnar standa yfir á nokkrum 
stöðum á svæðinu frá Búðardal 
til Reykhóla, nánar tiltekið á 
Skarðsströnd, í Saurbæ og á 
Króksfjarðarnesi.
Kveikjan að þessari hugmynd er 
löngun aðstandenda sýningar-
innar til að sækja út fyrir hefð-
bundna sýningarsali og skapa 
tilefni til að dveljast og vinna að myndlist úti á 
landi; sækja hugmyndir og vinna út frá náttúru 
og  menningu landsins, efna til samstarfs við 
heimamenn og að draga sýningargesti í ferðalag 
um hinar fallegu sveitir Dalasýslu og Reykhóla-
sveitar.
Hver þátttakandi hefur valið sér sýningarstað til 
þess að vinna með, og eru flest verkin unnin 

út frá staðháttum og sögu 
svæðisins.
Sýningarstaðirnir eru af ýmsum 
toga, húsarústir, eyðibýli, 
kaupfélag eða tiltekið svæði í 
sveitinni.
Myndlistarmennirnir sem 
standa að þessari sýningu eru 
þau Eric Hattan, Hildigunnur 
Birgisdóttir, Hreinn Friðfinns-
son, Kristinn G. Harðarson, 
Magnús Pálsson, Sigurður 
Guðjónsson, Sólveig Aðal-

steinsdóttir og Þóra Sigurðardóttir.
Vert er að vekja athygli á sýningu þessari þar 
sem að henni lýkur nú á sunnudag. Þeir sem 
hafa áhuga á að skoða verkin geta nálgast bæk-
ling sem inniheldur kort af svæðinu, þar sem 
búið er að merkja sérlega við sýningarstaði, á 
öllum bensínstöðvum og verslunum í Dölunum 
og í Reykhólasveit. - vþ

Dalir og hólar um helgina

DALIR OG HÓLAR Áhugaverð verk á 
víð og dreif um íslenskar sveitir.

Kl. 20
Tvíeykið Aurora Borealis, skipað 
þeim Margréti Hrafnsdóttur sópran 
og Ólöfu Sigurvinsdóttur sellóleik-
ara, heldur tónleika í Þjóðlagasetr-
inu á Siglufirði í kvöld kl. 20. Þær 
munu flytja íslensk þjóðlög í 
einföldum og tærum útsetningum 
Sigursveins D. Kristinssonar, 
Hallgríms J. Jakobssonar, Jórunn-
ar Viðar og Ferdinands Rauter. 

Kammersveitin Ísafold flyt-
ur tónlist eftir tónskáldið 
György Ligeti á tónleikum 
á Kjarvalsstöðum í kvöld. 
Tónleikarnir verða með 
óhefðbundnu sniði þar sem 
að safnarýmið verður nýtt 
til tónlistarflutnings á ný-
stárlegan hátt.

Kammersveitin Ísafold ræðst ekki 
á garðinn þar sem hann er lægstur 
á tónleikum sínum í kvöld, heldur 
flytur fjögur verk eftir einn mesta 
áhrifavald 20. aldar tónlistar, 
György Ligeti. Ligeti lést fyrir 
tveimur árum en þó eru mörg verka 
hans löngu orðin klassísk og eru 
vinsæl bæði í geisladiskaútgáfu og 
til flutnings í tónleikahúsum. Tón-
listin er þrungin mikilli spennu og 
notaði kvikmyndaleikstjórinn 
Stanley Kubrick verk Ligetis í 
þremur kvikmynda sinna, 2001: A 

Space Odyssey, The Shining og 
Eyes Wide Shut.

Kristján Orri Sigurleifsson, 
kontrabassaleikari Ísafoldar, segir 
verkin sem flutt verða vera fremur 
ólík innbyrðis. „Við flytjum tvö 
verk fyrir kammersveit og einnig 
tvö minni verk, blásarakvintett og 
strengjakvartett. Þessi minni verk 
eru frá því snemma á ferli Ligetis; 
hann var rétt um þrítugt þegar 
hann samdi þau og í þeim má heyra 
áhrif frá ungverskum tónlistararfi 
og menningu. Stærri verkin tvö 
samdi hann eftir að hann var búinn 
að helga sig því um nokkurn tíma 
að semja svokallaðar míkrópólý-
fóníur, sem eru afar flókin tónverk. 
Þessi kammerverk mynda þannig 
eins konar brú frá míkrópólýfón-
íunum og yfir í það sem hann ein-
beitti sér að næst, sem var að semja 
tónlist sem byggði á afrískum tökt-
um.“

Kammersveitin Ísafold mun í 
kvöld nýta rými Kjarvalsstaða á 
óvenjulegan hátt sem minnir í raun 

fremur á myndlistarsýningar en 
hefðbundna tónleika. Sveitin mun 
flytja verkin fjögur hvert í sínum 
sal og mun tónlistarflutningurinn 
að auki vera merktur með nafni, 
höfundi og efniviði líkt og um 
myndlistarverk væri að ræða. 
„Hugmyndin að baki þessari upp-
setningu á tónleikunum spratt út 
frá því að við gengum um safnið, 
virtum fyrir okkur húsnæðið og 
sýninguna sem það hýsir og kom-
umst að þeirri niðurstöðu að okkur 
þótti sum verkanna sem við flytj-
um eiga betur við suma salina en 
aðra,“ útskýrir Kristján. „Okkur 
þótti á endanum upplagt að leyfa 
forminu á sölunum dálítið að ráða 
forminu á tónlistarflutningnum og 
því ákváðum við að halda tónleik-
ana með þessu sniði.“

Tónleikarnir hefjast á Kjarvals-
stöðum í kvöld kl. 20. Miðaverð er 
2500 kr., en 1500 kr. fyrir náms-
menn og eldri borgara. Miða má 
nálgast á www.midi.is og við inn-
ganginn.  vigdis@frettabladid.is

Ligeti í fjórum sölum
KAMMERSVEITIN ÍSAFOLD Leikur á áhugaverðum og frumlegum tónleikum á Kjarvalsstöðum í kvöld.

Sýningin Hole Up verður opnuð í 
Listasal Mosfellsbæjar á morgun 
kl. 14. Myndlistarkonan Jóna Hlíf 
Halldórsdóttir sýnir þar sam-
nefnda innsetningu sem er mynd-
uð úr skúlptúr og hljóðverki.

„Hole Up er lokahnykkurinn á 
röð innsetninga þar sem ég hef 
verið að prófa mig áfram með ljós 
og efni til að kveikja hughrif í 
rýmum,“ segir Jóna. „Áður hef ég 
haldið einkasýningu á Akureyri og 
tekið þátt í samsýningu í Portúgal 
þar sem ég nota rýmið í bland við 
ákveðna grunnþætti til að búa til 
nokkurs konar hella eða hreiður. 
Lokaniðurstaðan í ferlinu er ólík í 
hvert skipti, innsetningarnar 
verða aldrei eins í uppsetning-
unni, þótt spilað sé með sömu 
grunnþætti. Einhver óræður kuldi 
er samt kjarninn í öllum hellun-

um, eins og líklega í flestum hell-
um, nema mínir hellar hafa líka 
við sig einhver notalegheit.“

Titill sýningarinnar vísar að 
sögn Jónu til árstímans, nú þegar 
dagur er tekinn að styttast og nótt-
in að lengjast. „Rökkrið er farið að 
sækja á,“ segir Jóna Hlíf. „Fólk 
fer að sækjast í að marka sér holur 
og híði og sumir draga sig í hlé 
fram í apríl eða maí. Kannski er 
þetta hellalíf á veturna partur af 
útileguarfleifðinni, ég veit það 
ekki. Allavega er það enn þá ríkt í 
okkur að geta hjúfrað okkur upp 
að sjónvarpinu, sófanum og tepp-
inu þegar veturinn er sem kaldast-
ur.”

Jóna Hlíf fæst við innsetningar, 
skúlptúra, vídeó, málverk og texta 
í listsköpun sinni. Hún starfar sem 
sýningarstjóri við Gallerí Ráðhús 

og VeggVerk á Akureyri og var 
einn af umsjónarmönnum Gallerís 
BOX frá stofnun til 2008. Fram 
undan hjá Jónu er sýning í D-sal 
Listasafns Íslands, Grasrótarsýn-
ing í Verksmiðjunni á Hjalteyri og 
á næsta ári tekur hún þátt í sam-
sýningu í Vancouver.  - vþ

Skriðið í vetrarhíði

HOLE UP Brot úr verki eftir Jónu Hlíf 
Halldórsdóttur.

>Ekki missa af … 
Hinum árlegu Kammertónleik-
um á Kirkjubæjarklaustri sem 
fara fram í félagsheimilinu 
Kirkjuhvoli í kvöld kl. 21, á 
morgun kl. 17 og á sunnudag 
kl. 15. Flytjendur á tónleikun-
um í ár eru Ágúst Ólafsson, 
Ástríður Alda Sigurðardóttir, 
Eyjólfur Eyjólfsson, Sigrún 
Eðvaldsdóttir og Trio Nordica. 
Á tónleikunum blandast því 
fögur tónlist fögru umhverfi.

Sigurgeir Sigurjónsson tók 
á móti Myndstefsverðlaun-
unum 2008 úr hendi herra 
Ólafs Ragnars Grímssonar 
við hátíðlega athöfn í Lista-
safni Íslands í gær.  

Viðurkenninguna hlýtur Sigurgeir 
fyrir ljósmyndir sínar af mönn-
um, dýrum og landi sem draga 
upp sterka drætti úr íslenskum 
veruleika og sem sjá má í fjöl-
mörgum og margvíslegum ljós-
myndabókum hans sem hafa 
komið út með jöfnu millibili á síð-
sutu tveimur áratugum.

Heiðursverðlaun Myndstefs 
nema samtals einni og hálfri millj-
ón króna og var þeim nú úthlutað í 
fjórða sinn. Helming verðlauna-
fjárins leggur Landsbanki Íslands, 
sem er fjárhagslegur bakhjarl 
þeirra, til á móti framlagi Mynd-
höfundasjóðs Íslands. Aðrir til-
nefndir listamenn voru að þessu 
sinni Eggert Pétursson listmálari, 
Snæfríður Þorsteins og Hildigunn-
ur Gunnarsdóttir hönnuðir, Stein-
unn Sigurðardóttir tískuhönnuður, 
Studio Grandi, Vík Prjónsdóttir 
vöruhönnun og Vytautas Narbutas 
sviðsmyndahönnuður. Dómnefnd 
var skipuð þeim Guju Dögg 
Hauksdóttur, arkitekt, Kristjáni 
Pétri Guðnasyni, ljósmyndara, og 
Björgólfi Guðmundssyni, stjórnar-

formanni Landsbanka Íslands. 
Sigurgeir er einn af þekktustu 

ljósmyndurum okkar. Hann nam 
listgrein sína á gerólíkum stöðum; 
Reykjavík, Stokkhólmi og Kali-
forníu. Fyrst á ferli sínum vann 
hann einkum við iðnaðarljósmynd-
un á stofunni Ímynd sem hann 
stofnaði ásamt Guðmundi Ingólfs-
syni. Hann stofnaði síðar fyrir-
tækið Svipmyndir og tók þá að 
vinna skipulega að bókagerð og 
fylgdi þar í fótspor Hjálmars 
Bárðarsonar og fleiri, en útgáfu 
ljósmyndabóka tók að vaxa fiskur 
um hrygg með bókverkum Sigur-
geirs á áttunda og níunda áratugn-
um. Má nefna syrpu einstakra 
landslagsbóka um Ísland sem 
hófst með bókunum Íslandslag 
(1992), Ísland - landið hlýja í norðri 
(1994), Amazing Iceland (1998), 
The World of Moving Water (1999), 
og í kjölfar þeirra komu Lost in 
Iceland / Íslandssýn (2002), Found 
in Iceland/Landið okkar (2006) og 
Made in Iceland/Innan Lands 
(2007). Þá vakti hann mikla athygli 
fyrir bók sína Íslendingar/Ice-
landers (2004) þar sem myndavél-
in fangar hreina og beina lands-
menn í sínu eigin umhverfi, 
sterkar myndir sem settar voru 
upp á sýningu á Austurvelli sum-
arið 2004 og fyrir stuttu kom út 
bókin Hestar (2008). 

pbb@frettabladid.is   

Sigurgeir vann

LJÓSMYNDIR Sigurgeir Sigurjónsson tekur við heiðursverðlaunum Myndstefs í gær. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



vörurnar fást í Bónus!

Bónus býður betur!
Grill-lambaframparts-
sneiðar
frá Kjarnafæði

969 kr./kg.
Merkt verð 1.292 kr./kg

Piparsteik, beinlaus
frá Kjarnafæði

1.998 kr./kg.
Merkt verð 2.220 kr./kg

BBQ-svínarif
frá Kjarnafæði.

559kr./kg.
Merkt verð 798 kr./kg.

Lambakótilettur
T-bone, frosnar
frá Kjarnafæði.

1.598kr./kg.

Lambalærissneiðar
1. fl., frosnar
frá Kjarnafæði.

1.798kr./kg.

Sérverkuð svið
handverkuð með
gamla laginu
frá Kjarnafæði.

479kr./kg.
Merkt verð 599 kr./kg.

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Ástralska hljómsveitin The 
Presets sendi nýlega frá 
sér sína aðra breiðskífu, 
Apocalypto. Endurspeglar 
nafn plötunnar endalok 
neu-ravesins? Steinþór Helgi 
Arnsteinsson veltir sér 
áfram upp úr stefnunni.

Ekki er langt síðan ég skrifaði um 
dauða neu(nu/new eða hvaða ný-
forskeyti sem þið viljið setja 
hérna)-ravesins, eða réttara sagt 
dauðakippi stefnunnar. Það er enda 
helber staðreynd að stefnan berst í 
bökkum og hugmyndafræði hennar 
er uppurin.

Stefnan var yfirgengilega móð-
ins í upphafi en nú þykir mönnum 
hún allt að því kjánaleg og tónlist-
arlega séð er fátt um fína drætti. 
Hins vegar eru til margar sveitir 
og tónlistarmenn innan senunnar 
sem maður hefur enn mætur á og 
telur að geti lifað áfram um ókomna 
tíð, jafnvel þótt fatastíllinn breytt-
ist eitthvað, líklegast til hins betra.

Allt að gerast í Ástralíu
Ein af betri plötum ársins að mínu 
mati er breiðskífa Cut Copy sem 
kom út fyrir ekki margt löngu og 
nefnist In Ghost Colours. Sú ágæta 
plata fannst mér ná að halda sér 
innan vinsældarammans en samt 
skapa kreatíft andrúmsloft með 
dúndurfínum lagasmíðum.

Frá svipuðum slóðum, nánar til-
tekið Ástralíu, og sama plötufyrir-
tæki, Modular, kemur önnur hljóm-
sveit sem mér finnst margt spunnið 
í. Hún heitir The Presets og fyrir 
stuttu kom út önnur breiðskífa 
sveitarinnar sem nefnist Apocalyp-
to. Einkar viðeigandi nafn verð ég 
að segja, sett saman úr apocalypse 
(opinberun eða endalok heimsins) 
og Calypso (prinsessa sjávarins í 
grískri goðafræði og eitt tungla 
Satúrnusar).

Tónleikaferð í mörg ár
The Presets skipa tveir kumpánar, 
Julian Hamilton og Kim Moyes (sá 
seinni er einnig í annarri hljóm-
sveit sem nefnist Bang Gang en er 
þó ekki sú sama og flestir Íslend-
ingar þekkja). Sveitin byrjaði að 
ryðja sér til rúms í byrjun áratug-
arins með útgáfu nokkurra vel-
heppnaðra stuttskífa og árið 2005 
kom út platan Beams.

Platan sló í gegn á dansgólfun-
um víða um heim sem varð til þess 
að sveitin hóf tónleikaferð sem 
stóð meira eða minna í rúm tvö ár 
og má í raun segja að hún standi 
enn yfir. Meðal annars spilaði 
sveitin á tónleikaferðalagi kóng-
anna í Daft Punk á ferð þeirra um 
Ástralíu í lok síðasta árs.

Gull á tveimur vikum
Hin nýja plata The Presets hefur 
síðan sprengt alla skala í Ástralíu 
og óhætt er að fullyrða að sveitin 
er vinsælasta sveit álfunnar um 
þessar mundir. Platan hefur setið á 

toppnum nær ósnert frá útgáfu-
deginum og náði gullsölu á ein-
göngu tveimur vikum.

Þrátt fyrir að platan sé að mestu 
algjört miðjumoð þá inniheldur 
hún marga fína spretti. Lokalagið, 
Anywhere, slær á fallega strengi 
og mörg lögin eru pottþéttir slag-
arar, til dæmis Talk Like That og 
This Boy’s in Love.

Ástæða til að skemmta sér örlítið 
lengur 
Fyrir mér er The Presets hljóm-
sveit sem getur lifað nútímann af 
og haldið áfram inn í framtíðina. 
Sömu sögu er ekki hægt að segja 
um allar þær oflofsbólur sem að 
mörgu leyti hafa einkennt neu-
raveið. Margir tónlistarspekúlant-
ar eru reyndar ekki sammála mér.
Ég hef haft gaman af neu-raveinu 
þau ár sem það hefur dunað. Nýja 
plata The Presets, og nokkurra 
annarra listamanna, leyfa mér 
hins vegar að hafa gaman af því 
lengur.

Opinberun Ástralanna

THE PRESETS Hljómsveitin The Presets hefur gefið út eina af plötum ársins, Apoca-
lypto.

Hljómsveitin 
Andrúm hefur 
gefið út aðra 
plötuna sína sem 
nefnist Andvakar. 
„Við höfum mjög 
ólíkan tónlistar-
smekk í hljóm-
sveitinni. Metal-
hausar og 
stóner-rokkarar 
eru þar innan-
borðs, en í það 
heila má segja að 
við séum undir hvað sterkustum áhrifum 
frá Pink Floyd og Sigur Rós. En við eigum 
það líka til að rokka,“ segir Birkir Brynjars-
son, gítar- og hljómborðsleikari, spurður 
um tónlistarstílinn. „Við spilum tónlist fyrir 
hlustendur sem hafa þolinmæði, ekki fyrir 

fólk sem fílar 
bara FM957.“

Andrúm gefur 
plötuna út og 
dreifir. „Fyrsta 
platan var tekin 
upp í bílskúrnum 
hjá Ólafi Arnalds 
og var gefin á 
Rokk.is, en þetta 
er svona meira 
alvöru núna. Við 
klikkuðum þó á 
því að taka ekki 

fram hvað lögin eru löng á plötunni, það eru 
þrjú lög þarna um og yfir tíu mínútur og í 
heildina er platan um fimmtíu mínútur. En 
það eru bara sex lög á henni svo einhver 
gæti haldið að þetta sé einhver EP-plata,“ 
segir Birkir.   - glh

Fyrir þolinmóða

HLJÓMSVEITIN ANDRÚM Frá vinstri: Magnús Freyr, Birkir, 
Jóna Palla, Arnar og Ragnar.

> Í SPILARANUM
Scars on Broadway - Scars on Broadway
Steve Sampling & Ragúel - Það sem verður til
Fistful - Andreas Constantinou
Cowboys of the North - Outlaws

SCARS ON BROADWAY STEVE SAMPLING & RAGÚEL

Fyrsta breiðskífa tvíeykisins 
Steves Sampling og Ragúels, Það 
sem verður til, er komin út. Platan 
er öll á íslensku og verður aðeins 
fáanleg á netinu til að byrja með 
án endurgjalds. 

Steve Sampling og Ragúel hafa 
unnið saman að tónlist í þrjú ár og 
segja þeir plötuna innihalda 
blöndu af svartsýnum og upp-
byggjandi textum ásamt sálar-
skotnum töktum og skítugum 
sömplum. „Áður en við hófum 
samstarf vorum við báðir sóló. Ég 
sé um allt undirspil en Ragúel 
semur textana við tónlistina,“ 
segir Steve Sampling, sem dags-
daglega gengur undir nafninu 
Stefán. Platan er gefin út af 
útgáfufyrirtækinu Coxbutter sem 
var stofnað af nokkrum meðlim-
um Forgotten Lores og líkt og áður 
hefur komið fram verður platan 
aðeins fáanleg á netinu. „Það kaup-
ir enginn geisladiska lengur, núna 
halar fólk tónlistinni niður af net-
inu ókeypis í stað þess að kaupa 
hana. Við vildum gera tónlistina 

aðgengilega og koma henni á 
framfæri og ákváðum því að fara 
þessa leið. Maður græðir hvort 
sem er ekkert á því að vera hip-
hop-tónlistarmaður á Íslandi,“ 
segir Steve. 

Vinnan við plötuna tók tæp tvö 
ár og þurftu þeir félagar að endur-
semja flest lögin vegna tækni-
vandræða. „Tölvan okkar hrundi 

og öll tónlistin týndist þannig að 
þetta er í raun önnur útgáfan af 
sömu plötunni. Það bættust við lög 
þegar við hófum að endursemja 
og önnur breyttust, en svona í 
grunninn er þetta sama efnið, bara 
betra.“ Þeir sem vilja nálgast Það 
sem verður til geta fundið plötuna 
á síðunni www.coxbutter.com.  
 - sm

Sál í bland við svartsýni

TVÍEYKIÐ STEVE SAMPLING OG RAGÚEL Fyrsta plata tvíeykisins er komin út. Hún inni-
heldur blöndu af svartsýnum og uppbyggjandi textum ásamt sálarskotnum töktum.

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 
spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 
ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 
Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 
tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Hinsegin dagar eru haldnir í tíunda skipti í Reykjavík núna um helgina 
og mikil gleðilæti af því tilefni úti um alla borg. Eitt af mest spennandi 
atriðunum á dagskránni í ár er önnur heimsókn þýsk/franska dúósins 
Stereo Total, en tónleikar þess á Hinsegin dögum árið 2002 verða lengi 
í minnum hafðir. 
Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi að sjá Stereo Total í tvígang þegar 
þau komu hingað fyrir sex árum. Hvorirtveggja tónleikarnir voru 
flottir, en þeir seinni, sem haldnir voru á Sirkus, voru hreint frábærir 
og með skemmtilegustu tónleikum sem ég hef verið á.
Stereo Total er skipuð þeim 
Françoise Cactus og Brezel Göring. 
Þau gera út frá Berlín, hún er 
frönsk, hann þýskur. Þau hafa verið 
starfandi frá árinu 1993 og eiga að 
baki átta plötur. Sú fyrsta Oh Ah! 
kom út árið 1995, en sú nýjasta 
Paris-Berlin kom út í fyrra. Það er 
gaman að öllum þessum plötum, en 
bestu kaupin fyrir byrjendur eru 
sennilega í safnplötunni Party 
Anticonformista. Tónlist Stereo 
Total er tölvupopp sem sækir mikið 
í evrópska popphefð, m.a. í franskt 
yé-yé frá sjöunda áratugnum, diskó og nýbylgju. Þau Françoise og 
Brezel hafa mikið dálæti á Serge Gainsbourg og hafa tekið mörg lög 
eftir hann, nú síðast Relax Baby Be Cool á Paris-Berlin. Það er mikill 
húmor og stuð í sveitinni eins og íslenskir áheyrendur fengu að 
kynnast þegar hún spilaði hér fyrir sex árum. Á meðal þess sem þau 
buðu upp á var íslensk útgáfa af laginu þeirra L’amour à trois, en í því 
lagi syngur sveitin um þá miklu yfirburði sem ástarleikir hafa þegar 
þátttakendur eru þrír, en ekki tveir. Frábært lag sem sveitin hefur 
sungið á mörgum tungumálum.
Stereo Total spilar á tvennum tónleikum á Hinsegin dögum 2008. Á 
Arnarhóli eftir gönguna á morgun og svo á Organ um kvöldið. Það má 
bóka frábæra skemmtun.

Eric Clapton hvað!

STEREO TOTAL Þýsk/franska dúóið Ster-
eo Total er á meðal atriða á Hinsegin 
dögum um helgina.

> Plata vikunnar
Ry Cooder - I, Flathead

★★★
„Flathead er þriðja platan í 
Kaliforníu-þemaplöturöð Rys 
Cooder og nú fylgir 97 bls. 
skáldsaga með. Skemmtilegur 
pakki þó að tónlistin nái ekki 
að vera alveg jafn heillandi og 
á fyrri plötunum.“ TJ



NÝ TÓNLIST 
TRYGGÐU ÞÉR EINTAK AF 

MESTSELDU PLÖTUM LANDSINS!

Kringlunni       Laugavegi       Leifsstöð

Hitaðu upp fyrir tónleikana
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> SKILNAÐUR Í VÆNDUM

Óskarsverðlaunahafinn Morgan Freeman, sem er 
að jafna sig eftir alvarlegt bílslys, ætlar að skilja 
við eiginkonu sína til 24 ára. Eiginkonan heit-
ir Myrna Colley-Lee og er fatahönnuður. Í raun 
hafa þau ekki verið saman síðan í desem-
ber í fyrra en núna er skilnaðurinn 
loksins að ganga í gegn. Það er því 
skammt stórra högga á milli hjá 
Freeman þessa dagana, en hann 
brotnaði á handlegg og olnboga í 
bílslysinu skæða. Einnig hlaut hann 
minniháttar meiðsl á öxl.

Draggkeppni Íslands var 
haldin á miðvikudag, en rif-
ist var um síðustu miðana. 
Draggdrottning Íslands 
að þessu sinni er Magnús 
Jónsson sem Amy Poppers, 
en Amy er útgáfa af Amy 
Winehouse. Magnús er flug-
þjónn og þrekþjálfari. 

„Ég vaknaði við það að besti vinur 
minn sagði við mig: góðan daginn 
draggdrottning Íslands 2008. Mér 
fannst það frekar skrítið. Ég bjóst 
alls ekki við þessu. Ég fór bara í 
þessa keppni til að hafa gaman og 
sanna fyrir vinum mínum og 
sjálfum mér að ég gæti gert þetta. 
Mér fannst mjög erfitt að komast 

í karakter, að finna kvenlegu hlið-
ina í mér og fara ekki yfir í karl-
inn. Ég vildi alls ekki vera karl í 
kjól.“ 

Agnes Þorkelsdóttir Wild var 
krýnd Draggkóngur ársins. Agnes 
er nemandi í Borgarholtsskóla og 
hefur tekið þátt í draggkeppni 
þar. En hver var innblástur henn-
ar að persónu hennar, Skarphéðni 
frá Fljótstungu? „Ég var einu 
sinni með gamlan kennara sem 
var alltaf svo brókaður að pung-
urinn skarst svona á milli í bux-
unum. Mig langaði að búa til svo-
leiðis karakter.“ 

Draggkóngur og -drottning 
mæta að sjálfsögðu í Gleðigöng-
una á morgun, en þau verða á 
tveimur bílum frá Ómari Ragnar-
syni. 

 - kbs

Amy og Skarphéðin

KRAFTUR Í KVENSU Charlotte gaf allt í 
atriðið sitt. 

SJÓÐHEIT Damion flutti White Wedding 
í Óperunni.

MEÐ KÓK-
POKANN ÚT 
UM ALLT Amy 
Poppers kom sá 
og vann drottn-
ingartitilinn.FR
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GIRT UPP Í KLOF 
Skarphéðinn frá 
Fljóts tungu færði 
Agnesi kóngs-
krúnuna.



HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500

FÖSTUDAGUR  8. ágúst 2008 33

nn unnu

INNLIFUN Haffi Haff kynnti keppnina 
með glæsibrag.

KRÆF Veronica var ekki feimin.

Hljómsveitin Sálin hans Jóns míns 
er um þessar mundir að ljúka upp-
tökum á glænýju lagi, Það amar 
ekkert að (ég get svo svarið það), 
sem mun hljóma á öldum ljós-
vakans innan tíðar. Um er að ræða 
annað lagið af þremur nýjum sem 
munu prýða veglegan safnplötu-
pakka sem kemur út í haust með 
fimmtíu lögum innanborðs. Er því 
ætlað að fylgja eftir vinsældum 
lagsins Gott að vera til sem hefur 
slegið í gegn í sumar og sat meðal 
annars í þrjár vikur á toppi Laga-
listans. 

Sálin spilar í fyrsta sinn á gamla 
varnarsvæðinu í Keflavík annað 
kvöld, eða á „vellinum“ eins og 
það var eitt sinn kallað. Þetta verð-
ur jafnframt í fyrsta sinn sem 
Sálin spilar á Suðurnesjum síðan í 

apríl á síðasta ári. Ballið verður 
haldið í Officera-klúbbnum og 
mun plötusnúðurinn DJ Stjáni hita 
upp mannskapinn. Sjálf mun Sálin 
hita upp fyrir ballið með spila-
mennsku á Players í kvöld.

Nýtt lag á leiðinni

SÁLIN Sálin hans Jóns míns spilar á 
gamla varnarsvæðinu í Keflavík annað 
kvöld.

Hljómsveitin Cowboys of the North, eða 
Kúrekar norðursins, hefur verið dugleg við 
spilamennsku að undanförnu til að kynna 
nýjustu plötu sína, Outlaws, sem kom út 
fyrir skömmu.

Sveitin, sem er skipuð Johnny King og 
Ziggy Country, spilaði á Akureyri um 
verslunarmannahelgina og þessa 
helgina verður hún á Fiskidögunum á 
Dalvík sem jafnan laða að sér mikinn 
mannfjölda. 

Alls eru átján lög á nýju plötunni, 
öll á ensku. Að sögn Johnny King 
verður henni dreift í Noregi, Svíþjóð 
og í Bandaríkjunum með frekari 
landvinninga í huga. „Viljum fara á 
erlendan markað og þess vegna er 
platan á ensku,“ útskýrir Johnny. 
Segir hann áhrifin á plötunni koma 
víða að, meðal annars frá Kenny 
Rogers, Johnny Cash, Willie Nelson 

og The Eagles. Tónlistina segir hann rólega en 
mjög blandaða, allt frá bluegrass til kántrí-
valsa.

Nokkur ár eru liðin síðan Cowboys of the 
North gáfu síðast út plötu en hún var gerð til 

heiðurs kántríkónginum sjálfum frá Skaga-
strönd, Hallbirni Hjartarsyni.  - fb

Stefna á erlendan markað

JOHNNY KING Kúrekinn Johnny King skipar 
sveitina Cowboys of the North ásamt 
félaga sínum Sigga Helga, eða Ziggy 
Country.



KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 4 í Kringlunni 

MAMMA MIA
kl. 1:30 í Álfabakka

WALL-E með íslensku tali
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 3.40 í Kringlunni 
kl. 5.50 á Selfossi kl. 6 Akureyri og kl. 4:45 í Keflavík

Föstudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

DARK KNIGHT
kl. 2 í Álfabakka
kl. 5 í Kringlunni

MUMMY 3
kl. 1:30 í Álfabakka
kl. 5:45 á Akureyri
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TOPPINN Í USA.

L.I.B.Topp5.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
FINDING NEMO OG RATATOUILLE 

50.000
manns á 15 dögum.

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐAR

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNI
THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:20 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:45 L

DARK KNIGHT kl. 8 - 10:50 12

LOVE GURU kl. 6 12

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:30 12

DARK KNIGHT kl. 8 - 10:50 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:50 L

MAMMA MÍA síð. sýn. kl. 5:40 L

THE MUMMY 3 kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 6 L

DARK KNIGHT kl.  8 - 10:50 12

THE MUMMY 3             kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 10:30D 12

THE MUMMY 3 kl. 8 - 10:30 VIP
DARK KNIGHT kl. 2 - 5 - 8 - 8:20 - 11:10 12

DARK KNIGHT kl. 2 - 5 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

MAMMA MÍA 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

THE MUMMY 3 kl. 5:50D - 8D - 10:30D 12

LOVE GURU kl. 8 - 10 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40D - 6 L

DARK KNIGHT kl. 5 - 8 - ( 11:10 Powersýn.) 12

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 4 L

STÆRSTU OG BESTU ÆVINTÝRIN ERU 
EINFALDLEGA ÓDAUÐLEG!

L.I.B.Topp5.is

s.v. mbl

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU

SparBíó 550krSparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR

MEÐ APPELSÍNUGULU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MÚMÍAN 3 - DIGITAL kl. 3.50, 5.45, 8 og 10.15-P 12

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 3.50 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 4, 7 og 10 12

HELLBOY 2 kl. 8 og 10.15 12

M Y N D O G H L J Ó Ð

POWERSÝNING
KL. 10:15

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
12
12
L
L
L
7

SKRAPP ÚT  kl. 6 - 8 - 10
THE LOVE GURU kl. 6 - 10.10
MAMMA MIA     kl. 8

12
12
L

SKRAPP ÚT kl. 4 - 6 - 8 - 10
SKRAPP ÚT LÚXUS kl. 8 - 10
THE MUMMY 3 kl. 5.30D - 8D - 10.30D

THE MUMMY 3 LÚXUS kl. 5.30D

THE LOVE GURU kl. 8 - 10
WALL-E ÍSL. TAL    kl. 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30
MEET DAVE  kl. 3.30

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
12
L
14

SKRAPP ÚT  kl. 6 - 8 - 10
THE DARK KNIGHT kl. 6 -  9 
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30
SEX AND THE CITY    kl. 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
16
12
L

LOVE GURU kl. 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
HELLBOY 2 kl. 5.30 - 8 - 10.20
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

“…meistarverk.” 
– New York Magazine

STÓRBROTIN
ÆVINTÝRAMYND

SEM ALLIR 
ÆTTU AÐ HAFA 

GAMAN AF!

Skrapp út var frumsýnd á miðvikudagskvöld. 
Stjarna myndarinnar, Didda, skáldkona, leikkona og 
lífskúnstner, var í fínum kjól og stór hópur aðstand-
enda myndarinnar var fyrirferðarmikill í anddyri 
Háskólabíós en lét vera að tromma upp á stóra 
sviðið og taka á móti viðurkenningu áhorfenda sem 
virtust láta sér vel líka þetta síðasta pródukt 
Sólveigar Anspach, leikstjóra og handritshöfundar 
myndarinnar.

Öll hverfist saga verksins um eina snjalla 
hugmynd: dópsalinn Anna vill burt frá kúnnahópn-
um, sem dreifist um allt samfélagið, og komast burt 
með strákana sína tvo í heitara loftslag og annan 
heim. Leiða hennar er ekki mikið lýst en til þess að 
eiga farareyri býður hún símann sinn til sölu með 
öllum kaupendakontöktum. Hér erum við á slóðum 
bóhemíu Reykjavíkur sem er kvikmyndagerðar-
mönnum kærkomið viðfangsefni, þessa stóra og 
yfirskyggða svæðis þar sem eftirtektarverðar og 
hversdagslegar persónur blandast í hringiðu alls 
fjöldans. Persónugallerí er stórt þótt Anna sé í miðju 
verksins og allt hverfist um hana. 

Didda ber enda verkið uppi. Sterkur persónuleiki 
hennar skín í gegnum myndina, fegurð hennar og 
ljótleiki, æska og elli, er síbreytilegt viðfangsefni 
augans. Dálæti leikstjórans á henni er ekkert of, 
frekar stundum van, því þótt hún haldi hlut sínum í 
mörgum undirfléttum plottsins, verðum við ekki að 
fullu viss um hver hún er, hvað hún vill.

Leikur Diddu er hreinasta afbragð, setningar 
hennar meitlaðar, framsögn og fashugsun skýr. Hún 
er elskusöm, úrræðagóð, fyndin og falleg. Raunar er 
það heildareinkenni á allri myndinni að persónur 
eru flestar sannfærandi í leik, jafnvel í útúrdúrum, 
draumsýnum og ofskynjunum. Stílbrotin á frásagn-
arhættinum eru nokkur, víða óþörf og munu líklega 
trufla áhorfendur. 

Verst er hvað sumir þræðir eru endasleppir í 
sögunni: hvað varð um bróðurinn sem hvarf úr 

sögunni eftir langa undirbyggingu? Hvað varð af 
frændanum og írsku vinkonunni? Þessar sögur sem 
voru langt komnar fengu engan enda. Ekki frekar en 
saga barnsföður Önnu. Þess í stað fór gríðarmikið 
pláss í gestina sem settust að heima hjá Önnu þegar 
hún lagði af stað í sína löngu reisu.

Skrapp út er það sem menn kalla núorðið fílgúdd 
mynd. Húmorísk, elskuleg saga með góðum lyktum, 
breyskum persónum þar sem grimmd heimsins og 
vesöld eru fjarri góðu gamni. Myndin er ljómandi 
afþreying, athyglisverð fyrir leik Didddu fyrst og 
fremst. Minnir um sumt á kimamyndir á borð við 
101 Reykjavík og Sódómu. Höfundurinn tekur sig 
ekki of alvarlega og vill skemmta áhorfendum sem 
tekst vel, þrátt fyrir afleita hljóðvinnslu. Myndin er 
laus við hið baklýsta auglýsingaútlit sem er farið að 
setja svip sinn fullmikið á myndsköpun á íslenskum 
kvikmyndaverkum. Hún lýsir óljósri uppgjöf og 
ófullnægju, daðrar við forneskjulegan bakgrunn 
samfélagsins, upphefur samhjálp og sammannlegan 
aulaskap, en svíkur okkur um enda á nokkrum 
þeirra sögubrota sem byrjað er á. En Didda stendur 
fyrir sínu. Páll Baldvin Baldvinsson

Sagan hennar Diddu
KVIKMYNDIR
Skrapp út.
Leikstjóri: Sólveig Anspach.
Handrit: Sólveig Anspach og Jean-Luc Gaget. Kvikmynda-
taka: Bergsteinn Björgúlfsson. Klipping: Anne Riegel. 
Framleiðendur: Skúli Fr. Malquist, Þórir Snær Sigurjónsson, 
Patrick Sobelman og Hlín Jóhannesdóttir.

★★
Skemmtilegt en gloppótt verk borið uppi af aðalleikkonu.

„Ég er alveg í skýjunum. 
Ég bjóst ekkert við þessu,“ 
segir áhugaljósmyndarinn 
Örlygur Hnefill Örlygsson. 
Fyrsta ljósmyndasýning 
hans verður opnuð í London 
í kvöld. 

Sýningin verður haldin á netkaffi-
húsinu Reload við Paddington og 
stendur yfir í hálft ár.

„Ég var að lesa High Life Mag-
azine sem er blað sem British Air-
waves gefur út og rakst á grein 
um Reload, sem ég heimsæki oft 
þegar ég er í London,“ segir Örlyg-
ur Hnefill, sem verður viðstaddur 
opnunina í kvöld. „Ég prófaði að 
senda þeim nokkrar af myndunum 
mínum og bjóst ekkert við að fá 
svar. Þeir voru mjög hrifnir og 
vildu hafa sýningu í hálft ár.“ 

Stórt tækifæri
Um stórt tækifæri er að ræða fyrir 
Örlyg enda var Reload kosið besta 
netkaffihús heims í High Life Mag-
azine. Nýtur það mikilla vinsælda 
á meðal ferðamanna í London. „Ég 
er búinn að vera á vefsíðunni Flickr 
með myndirnar mínar og það opnar 
rosalega fyrir manni dyrnar. Ég fæ 
góða kynningu út á það og þetta er 
framhald af því,“ segir hann. Þrátt 
fyrir góð viðbrögð við myndum 
segir Örlygur atvinnuljósmyndun 

ekki í kortunum. „Ég hugsa að ég 
haldi þessu sem áhugamáli. Ef ég 
færi að vinna við þetta hugsa ég að 
ég hefði ekki sama eldmóðinn.“

Portrett á Húsavík
Auk sýningarinnar í London heldur 
Örlygur sína fyrstu sýningu hér-
lendis í heimabæ sínum Húsavík í 
byrjun september. Þar verða por-
trett-myndir í fyrirrúmi, sem eru í 
sérlegu uppáhaldi hjá þessum 
snjalla ljósmyndara.

 freyr@frettabladid.is

Sýnir á besta kaffihúsi heims

ÖRLYGUR HNEFILL ÖRLYGSSON Fyrsta ljósmyndasýning Örlygs Hnefils verður opnuð í 
London í kvöld. MYND/INGIMAR B

HELGI HÓSEASON Mótmælandinn Helgi 
Hóseasson prýðir eina af myndum 
Örlygs.

KVIKMYNDIR Didda ber uppi mynd Sólveigar Anspach um 
dílerinn Önnu og leit hennar að útgönguleið úr grassölunni.
 MYND/RAGNHEIÐUR KRISTIN PÁLSDÓTTIR/ZIK ZAK



SÁLIN LEIKUR Á EFTIRFARANDI STÖÐUM

ÞAÐ SEM EFTIR LIFIR SUMARS:

Föst. 08. ágúst: Players

Lau. 09. ágúst: Officera-klúbburinn, Kef.

Lau. 16. ágúst: Þorlákshöfn

Lau. 23. ágúst: Nasa, Rvk.

Lau. 30. ágúst: 800 Bar, Selfoss

Lau. 06. sept: Hlégarður, Mosfellsbæ
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„Við ætlum að vera með guerrillu-, 
eða skæruliðaleikhús í miðbænum. 
Þetta gengur út á það að fólk veit 
ekki að það er áhorfendur að leik-
húsi. Svo er bara vonandi að það 
gangi upp og það verði ekki hringt á 
lögguna,“ segir Áslaug Torfadóttir, 
ein tíu íslenskra nemenda úr Rose 
Bruford-leiklistarskólanum sem 
standa að viðburðinum. „Við erum 
auðvitað með reglur og ætlum ekk-
ert að fara yfir nein velsæmismörk, 
en eðli verkefnisins er þannig að 
við ráðum ekkert algjörlega hvern-
ig það verður. Við verðum bara að 
bregðast við því sem gerist.“ 

Erfitt er að láta fólk vita um stað-
setningu eða tímasetningu atburð-
anna, enda um feluleikhús að ræða. 
Vitað er þó að þeir munu eiga sér 
stað í miðbænum, sérstaklega á 

kaffihúsum, 10.-12. ágúst. Leikhefð-
in á rætur að rekja til Suður-Amer-
íku og leikhúsmannsins Augusto 
Boal. „Yfirleitt er skæruliðaleikhús 
mjög pólitískt en við ætlum að fjalla 
um hversdaginn. Við erum ekki að 
fara að berjast á móti virkjunum 
eða gera eitthvað hápólitískt,“ segir 
Áslaug. Uppákoman er hluti af 
sviðs listahátíðinni artFart.  - kbs

Guerrillur í borgina

KOMA Á ÓVART Rose Bruford-nemar 
gerast skæruliðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rokksveitin Noise er á tónleika-
ferðalagi um Bretland um þessar 
mundir þar sem hún spilar á 
þrennum tónleikum. Þeir fyrstu 
voru í Manchester í gærkvöldi en 
hinir tveir verða í Nottingham 
annað kvöld og í Camden á 
þriðjudag.

Þetta er önnur tónleikaferð 
Noise um Bretland en sveitin 
spilaði þar við góðar undirtektir 
fyrr á árinu. Á tónleikunum í 
Camden verður haldið upp á 
útgáfu á safnplötu sem kemur út 
á vegum breska fyrirtækisins 
PureRawk. Á henni er að finna 
lagið Quiet af plötu Noise, 
Wicked. Þriðja plata Noise, sem 
var tekin upp í Tankinum við 
Önundarfjörð, er síðan væntan-
leg á næstunni.   

Noise aftur 
til Bretlands

NOISE Rokkararnir í Noise eru staddir í 
Bretlandi um þessar mundir.

„Við erum að fara að spila á 
árshátíð Íslendingafélagsins í 
Noregi í september og munum 
líklegast spila í Danmörku og 
Svíþjóð í sömu ferð,“ segir Ágúst 
Bent Sigbertsson, meðlimur 
hljómsveitarinnar XXX Rottweil-
erhundar.

Hljómsveitin var að senda frá 
sér nýtt lag sem heitir Gemmér og 
myndband með því, en aðspurður 
segir Ágúst Bent ekki nýja plötu 
vera í smíðum.

„Árið 2008 meikar ekki sens að 
gefa út plötu svo við höfum bara 
verið að henda út einu og einu lagi 
þegar fólk er farið að þyrsta í það. 
Við setjum svo lögin inn á 
Myspace-síðuna okkar og Youtube, 
en Youtube er náttúrlega stærsta 
sjónvarpsstöð í heimi í dag,“ segir 
Ágúst Bent, en hægt er að heyra 
nýja lagið og sjá myndbandið á 
vefsíðunni myspace.com/xxxrott-
weilerhundar.

Rottweiler 
á árshátíð

NÝTT LAG XXX Rottweilerhundar hafa 
sent frá sér lagið Gemmér og myndband 
við það sem sjá má á Myspace-síðu 
þeirra.

Pönkaður blús
Tónlistarmaðurinn Andreas 
Constantinou, sem hefur búið á 
Íslandi í tvö ár, kemur fram á 
Hinsegin dögum á morgun og 
spilar þar lög af sinni fyrstu 
plötu, Fistful, sem er að koma 
út.

Tólf lög eru á plötunni og að 
sögn Andreas vildi hann hafa 
þau eins berstrípuð og mögulegt 
væri. „Ég vildi gera plötu sem 
hljómaði eins mikið „live“ og 
mögulegt var. Mig langaði að 
halda lögunum einföldum og 
hráum,“ segir Andreas. Lýsir 
hann lagasmíðum sínum sem 
pönkuðum blús.

Tónlistarmaðurinn Hafsteinn 
Þórólfsson syngur í þremur 

lögum á plötunni og mun hann 
koma fram með Andreas við 
Arnarhól á laugardag. „Ég 
hlakka mikið til. Það er frábært 
að fá tækifæri til að vera úti og 
spila á þessum tónleikum,“ segir 
Andreas, sem ætlar að fylgja 
plötunni eftir með tónleikahaldi 
í ágúst og september. Nánari 
upplýsingar um Andreas má 
finna á síðunni myspace.com/
andreasconstantinou.  - fb 

ANDREAS Andreas Constantinou spilar 
lög af sinni fyrstu plötu á Hinsegin 

dögum.
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Fjölnisvöllur, áhorf.: 890

Fjölnir Grindavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  17–13 (7–6)
Varin skot Hrafn 4 – Zankarlo 6
Horn 8–4
Aukaspyrnur fengnar 17–14
Rangstöður 2–1

GRINDAV. 4–5–1  
Zankarlo Simunic  6
Ray Jónsson  6
Zoran Stamenic  6
Eysteinn H. Hauksson 5
Jósef Kr. Jósefsson  7
(90. Jóhann Helgason -)
Scott Ramsay  7
Orri Freyr Hjaltalín  7
Aljosa Gluhovic  5
Andri St. Birgisson  5
Tomasz Stolpa  6
(89. Bogi R. Einarsson -)
*Grétar Hjartarson  7
(85. Gilles Ondo -)

*Maður leiksins

FJÖLNIR 4–3–3  
Hrafn Davíðsson  5
Magnús I. Einarsson  6
Kristján Hauksson  6
Óli S.Flóventsson  6
Gunnar V. Gunnarss.  5
Heimir S. Guðmunds.  5
(84. Ásgeir Ásgeirss. -)
Ólafur Páll Johnson  4
Tómas Leifsson  7
(70. Davíð Rúnarss. 5)
Ómar Hákonarson  5
(30. Andri Ívarsson 6)
Gunnar M. Guðm.  5
Pétur Georg Markan  6

0-1 Grétar Ólafur Hjartarson (74.)

0-1
 Jóhannes Valgeirs. (6)

VALUR 2-0 FYLKIR

1-0 Guðmundur Benediktsson (12.)
2-0 Albert Brynjar Ingason (85.) 
Vodafonevöllur, áhorfendur: 697
Magnús Þórisson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–9 (2–4)
Varin skot Kjartan 3 – Fjalar 0
Horn 2–7
Aukaspyrnur fengnar 13–10
Rangstöður 8–2

Valur  4–4–2  Kjartan Sturluson 8, Rene Carlsen 7, 
Barry Smith 7 (81. Einar Marteins. -), Atli Sveinn Þór-
arinsson 7, Rasmus Hansen 7, Henrik Eggerts 6 (88. 
Hafþór Vilhjálmss. -), Sigurbjörn Hreiðars. 6, Baldur 
Bett 5 (73. Baldur Aðalsteins. -), Bjarni Ó. Eiríksson 6 , 
Albert B. Ingason 8*, Guðmundur Benedikts. 8.

Fylkir  4–5–1  Fjalar Þorgeirsson 6, Andrés Már 
Jóhannesson 5, Kristján Valdimarsson 7, Ólafur Ingi 
Stígsson 6, Þórir Hannesson 6, Halldór Hilmisson 4 
(81. Kjartan A. Baldvinsson -), Valur Fannar Gíslason 
6, Allan Dyring 3 (81. Ingimundur N. Óskarsson -), 
Peter Gravesen 6, Kjartan Breiðdal 7, Haukur Ingi 
Guðnason 4 (70. Jóhann Þórhallsson 4).

Landsbankadeild karla:
FH 14 10 1 3 33-14 31
Keflavík 14 9 3 2 32-21 30
Valur 14 8 2 4 26-18 26
Fram 14 8 0 6 17-11 24
Breiðablik 14 6 5 3 28-20 23
KR 14 7 1 6 23-16 22
Fjölnir 14 7 0 7 22-17 21
Grindavík 14 6 2 6 21-25 20
Þróttur 14 4 5 5 21-27 17
Fylkir 14 4 1 9 15-75 13
ÍA 14 1 4 9 11-30 7
HK 14 1 2 11 14-37 5

MARKAHÆSTIR
Björgólfur Takefusa, KR  11
Guðmundur Steinarsson, Keflavík 10 
Helgi Sigurðsson, Valur  9
 

1. deild karla í gær:
ÍBV-Víkingur Ólafsvík 3-1
Leiknir-Stjarnan 1-3
Haukar-KA 0-1
KS/Leiftur-Fjarðabyggð 0-1
Njarðvík-Víkingur 1-0
Þór-Selfoss 2-3

STAÐA MÁLA

>Fjórir leikir í Landsbankadeild kvenna 

Valsstúlkur eru með fjögurra stiga forystu í Landsbanka-
deild kvenna og færast skrefi nær Íslandsmeistaratitlinum 
með hverjum sigri. Þær heimsækja Aftureldingu í kvöld en 
Mosfellsstúlkur stóðu vel í þeim á Vodafone-
vellinum fyrr í sumar. KR-stúlkur 
eru í öðru sætinu og treysta á 
að Valur misstígi sig. Þær mega 
ekki við því að missa nein stig til 
viðbótar en þær taka á móti Fylk-
isstúlkum. Stjörnustúlkur fara til 
Keflavíkur og í Grafarvogi mæta 
Fjölnisstúlkur liði HK/Víkings.

Ísland tapaði fyrir Noregi á Norðurlandamótinu sem fer fram í 
Danmörku. 81-74 voru lokatölur en íslenska liðið byrjaði ekki vel 
og lenti meðal annars 8-1 og 15-7 undir. Það beit þó frá sér og 
staðan var 20-21 eftir fyrsta leikhluta.

Noregur leiddi með fimm stigum í hálfleik og Ísland 
komst meðal annars yfir í 41-39. Staðan var orðin jöfn 
eftir þriðja leikhlutann en í stöðunni 65-67 skildu 
leiðir. Þær norsku voru sterkari á endasprettinum og 
unnu sjö stiga sigur.

Helena Sverrisdóttir skoraði 18 stig, tók 8 fráköst 
og gaf 9 stoðsendingar, Petrúnella Skúladóttir 
skoraði 13 stig á 18 mínútum og María Erlingsdóttir 
skoraði 10 stig.

„Það var sárt að sjá á eftir þessum sigri. En liðið var að 
spila vel og það var mikil orka í því,“ sagði þjálfarinn Ágúst 
Björgvinsson sem var mun sáttari með þennan leik en 34 
stiga tapið gegn Svíum í fyrradag. „Þetta var eins og að 
horfa á annað lið,“ sagði Ágúst.

„Það sem hrjáði okkur var að við náðum ekki að halda 

boltanum innan liðsins. Við töpuðum 26 boltum. Annað gekk 
virkilega vel. Það er hægt að taka margt jákvætt út úr þessum leik 
þrátt fyrir tapið. Ég er ánægður með stelpurnar og hef trú á því 

að við vinnum Finna með svipuðum leik,“ sagði Ágúst en Ísland 
mætir Finnum í dag.

Þjálfarinn átti þó erfitt með að gera upp á milli leik-
manna sinna hver stóð sig best. „Það er erfitt að taka einn 
leikmann út úr þessu. Ég var ánægðustur með orkuna í 
liðinu. Liðið í heild sinni kom einbeitt í leikinn og gerði 
það sem ég bað það um. Þrátt fyrir að maður spili vel 
vinnur maður ekki alltaf,“ sagði Ágúst sem nefndi þó 

Helenu, Petrúnellu og Sigrúnu Ámundadóttur sem áttu 
góðan leik.

Ísland hefur verið aftarlega á merinni á Norðurlöndunum 
frá upphafi. Ágúst segir erfitt vera fyrir sig að bera saman 

hvort Ísland sé að nálgast hin liðin. „En þegar framlíða stundir 
fáum við að sjá þetta lið bæta sig mjög mikið. Við þurfum að 
fá að spila meira og vonandi náum við því í framtíðinni. Við 
þurfum að gera það til að bæta okkur,“ sagði Ágúst.

ÍSLENSKA KVENNALANDSLIÐIÐ Í KÖRFUBOLTA: TAPAÐI ÖÐRUM LEIKNUM Í RÖÐ Á NORÐURLANDAMÓTINU 

Sárt að sjá á eftir þessum sigri

FÓTBOLTI Grindvíkingar höfðu betur gegn Fjöln-
ismönnum í nýliðaslag á Fjölnisvelli. Fallegt 
mark Grétars Hjartarsonar beint úr auka-
spyrnu nægði gestunum til sigurs.

„Ég reyndi að setja hann á ramman og svo 
varð bara að bíða og vona að markmaðurinn 
næði honum ekki og sem betur fer fór hann inn 
hjá mér í þetta skiptið,“ sagði Grétar ánægð-
ur.

Spurður út í gott gengi Grindavíkurliðsins á 
útivelli var Grétar óviss um ástæðuna.

„Ég veit ekki hvað það er sem fær okkur til 
þess að vinna fleiri leiki á útivelli en þetta er 
eitthvað til að byggja á. Við þurfum bara að 
fara að gera eins á heimavelli, þá verður þetta 
fínt,“ sagði Grétar 

Fyrri hálfleikur var ekki jafn skemmtilegur 
og efni stóðu til þegar tvö léttleikandi lið mæt-
ast og lítið var um opin marktækifæri. Leikur-
inn náði engu almennilegu flugi framan af og 
kristallaðist í miklu þófi og baráttu á miðjunni 
og dómarinn Jóhannes Valgeirsson var líkast 
til orðinn hás á flautunni snemma leiks.

Seinni hálfleikurinn var sem betur fer til-
þrifameiri. Fjölnismenn sóttu meira en Grind-

víkingar fengu betri færi. Tomasz Stolpa átti 
fínan skalla sem varnarmenn Fjölnis björguðu 
á línu. Stuttu síðar, á 74. mínútu, dró svo til tíð-
inda þegar Grétar Ólafur Hjartarson skoraði 
glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu. Grétar 
hafði ekki haft úr miklu að moða fram að mark-
inu og þetta var hans fyrsta skot í leiknum, en 
mikilvægt var það.

Fjölnismenn reyndu hvað þeir gátu til þess 
að jafna metin á lokakaflanum og Grindvíking-
ar björguðu meðal annars á línu á síðustu sek-
úndunum en allt kom fyrir ekki.

Ásmundur Arnarsson, þjálfari Fjölnis, var 
svekktur að fá ekkert fyrir sinn snúð í lokin.

„Leikurinn var heilt yfir rólegur og boltinn 
gekk hægt. Við vorum ekki að skapa okkur 
mikið af færum en við vorum þó að halda bolt-
anum betur innan liðsins heldur en við erum 
búnir að vera að gera í síðustu leikjum. Mér 
fannst í sannleika sagt mikil jafnteflisfnykur 
af leiknum og þetta var því svekkjandi tap. 
Grindvíkingarnir eru með sterkt lið en mér 
fannst við halda þeim ágætlega í skefjum. 
Aukaspyrna Grétars var í raun munurinn á lið-
unum,“ sagði Ásmundur. - óþ 

Grindvíkingar héldu áfram góðu gengi sínu á útivöllum með því að hirða þrjú stig af Fjölni í gær: 

Glæsimark Grétars skildi liðin að

Á FLUGI Baráttan var í fyrirrúmi í gær og kom þó nokk-
uð niður á gæðum leiksins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI „Loksins fékk ég að spila 
með honum þarna frammi. Þetta 
var í fyrsta skiptið og það virkaði 
vel. Vonandi heldur það áfram,“ 
sagði Albert Brynjar Ingason, 
annar markaskorara Vals í 2-0 
sigri liðsins á Fylki í gær. Fyrra 
mark liðsins skoraði Guðmundur 
Benediktsson en þeir eru mágar.

Albert lagði upp markið fyrir 
Guðmund í upphafi leiksins og 
innsiglaði svo sigurinn sjálfur 
undir lok leiksins. Hann er uppal-
inn Fylkismaður og viðurkenndi 
að það hefði verið einkar sætt að 
vinna gömlu félagana.

„Þetta var æðislegt. Það var 
reyndar engu líkara en ég væri 
enn í Fylki því stuðningsmenn 
þeirra sungu um mig allan leikinn. 
Ég átti alla stúkuna og það hjálp-
aði mér ef eitthvað er. Þeir mega 
endilega mæta á fleiri Valsleiki,“ 
sagði hann og glotti.

„En þetta var góður leikur hjá 
okkur. Við komumst snemma í 1-0 
og ákváðum svo að fara varlega í 
sakirnar og beita skyndisóknum. 

Það virkaði og við kláruðum leik-
inn. Þeir voru kannski aðeins 
meira með boltann en náðu ekki að 
skapa sér mikið.“

Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals, tók í svipaðan streng. „Við 
vorum mjög vel skipulagðir en 
það er samt aldrei öruggt að vera 
með 1-0 forystu gegn liði eins og 
Fylki. Þeir voru að spila ágætlega 
og alltaf að ógna. Mér fannst engu 
að síður að við hefðum átt að nýta 
færin okkar betur og komast 
tveimur mörkum yfir í fyrri hálf-
leik. Það hefði létt á þessu.“

Hann segir þó að markið sem 
Guðmundur skoraði sé sjaldséð í 
íslenskum fótbolta. „Þetta var 
glæsilegt mark sem var byggt á 
einnar snertingar spilamennsku. 
Þeir hreinlega splundruðu vörn 
Fylkismanna.“

Valur Fannar Gíslason, leikmað-
ur Fylkis, neitaði ekki að sigurinn 
hefði verið sanngjarn. „Þeir fengu 
betri færi og skoruðu mörkin. Þar 
af leiðandi voru þeir betri aðilinn. 
En okkar frammistaða var í takt 
við síðasta leik okkar og við vorum 
einfaldlega bara klaufar að fá á 
okkur mark svona snemma. Þeir 
voru svo öflugir í sínum varnar-
leik og héldum sínum hlut mjög 
vel. Við náðum bara ekki að brjóta 
þá niður þó svo að spiluðum ágæt-
lega á köflum.“

Hann hefur þó engar stórar 
áhyggjur af fallslagnum sem Fyl-
kir er óneitanlega viðloðandi. „Það 
er alls ekki langt í liðin fyrir neðan 
okkur og við megum ekki slaga á. 
En ég hef samt engar áhyggjur 
enn sem komið er því mér finnst 
við vera spila það vel.“

Valur minnkaði forskotið á topp-
lið FH úr átta í fimm stig og er nú 
í þriðja sæti deildarinnar. „Þetta 
var vissulega gríðarlega mikil-
vægt upp á framhaldið að gera,“ 
sagði Willum. eirikur@frettabladid.is

Mágarnir kláruðu Fylki með stæl
Kjartan Sturluson og Albert Brynjar Ingason, báðir gamlir Fylkismenn, reyndust sínum gömlu félögum 
erfiðir í gær er Valur náði að halda pressu á toppliðum deildarinnar.

BARÁTTA Kristján Valdimarsson kemur 
boltanum í örugga fjarlægð frá markinu 
með Guðmund Benediktsson í bakinu.

KOMDU MEÐ HANN Albert Brynjar Ingason reynir að ná knettinum af fyrrum liðsfé-
laga sínum Val Fannari Gíslasyni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir hefur verið 
litin hornauga í veislum í mörg ár. „Ég borða 
aldrei sykur og ekkert rugl. Með árunum er 
fólk farið að skilja þetta og segir: Jæja, hún er 
nú einu sinni að fara á Ólympíuleikana,“ sagði 
Ragna brosandi en hún hefur alltaf tekið 
mataræði sitt alvarlega.

Eitt af tilhlökkunarefnum hennar á Ólymp-
íuleikunum verður að upplifa menninguna, 
fjölþjóðleikann, Ólympíuþorpið og ekki síst 
matartjaldið þar sem er hægt að fá allt sem 
hugurinn girnist. Eitt af því eru hamborgarar 
frá McDonalds sem er einn af aðalstyrktarað-
ilum Ólympíuleikanna.

„Stelpan sem vann í einliðaleik kvenna í 
Aþenu fékk sér víst McDonalds fyrir leikinn,“ 
sagði Ragna sem ætlar þó ekki að leika þann 
leik eftir. „Ég borða ekki svona rusl,“ sagði 
Ragna glottandi. Hún hefur þess í stað nærst á 
kjöti, grænmeti og ávöxtum auk próteins, 
vítamíns og steinefna.

Gæti verið gaman á ÓL
Við Ragna tylltum okkur niður í TBR-húsinu 
þar sem hún hefur eytt óteljandi klukkutímum 
við æfingar um ævina. „Ég byrjaði að æfa átta 
ára og fylgdist með Elsu Nielsen, Brodda 
Kristjánssyni og Árna Þór Hallgrímssyni,“ 
segir Ragna en þau kepptu öll á Ólympíuleik-
unum í Barcelona árið 1992. „Þegar ég var 10 
ára datt mér í hug að það gæti verið gaman að 
fara á Ólympíuleika,“ sagði Ragna sem 
upplifir þetta „gaman“ nú en það var árið 
1993.

„Ég hef alltaf tekið badmintonið fram yfir 
allt, eða nánast. Ég sleppti árshátíðum fyrir 
æfingar og ég hef varla sleppt æfingu frá því 
ég var tíu ára. Ég drekk ekki og djamma lítið. 
Þetta er algjörlega þess virði, Ólympíuleikar 
eru hápunktur lífs míns til þessa,“ segir 
afrekskonan ákveðin.

Nálægt Aþenu
Ragna var nálægt því að komast á leikana 
2004 í Aþenu með Söru Jónsdóttur í tvíliða-
leik. „Við vorum númer 24 á heimslistanum og 
parið sem komst síðast inn var númer 22. Það 
var grátlegt,“ sagði Ragna sem hafði þá æft í 
tvö ár fyrir leikana. Nú má segja að hún hafi 
æft í sex ár fyrir Peking.

„Ég æfi öðruvísi núna en áður. Ég æfði 
mikið badminton fyrir síðustu leika, alltaf 
tvisvar á dag. Núna er ég eldri og reyndari og 
þarf kannski ekki að æfa nema einu sinni á 
dag. Ég geri þess í stað alls kyns styrktaræf-
ingar, jafnvægisæfingar, hjóla, lyfti eða hleyp. 
Það er gott að brjóta þetta aðeins upp til að fá 
ekki leiða,“ sagði Ragna sem hefur raunar átt 
í erfiðleikum með að finna nógu krefjandi 
andstæðinga á Íslandi. Því hefur hún leitað til 
stráka.

„Það hefur verið skortur á því að spila við 
bestu stelpurnar. Við fáum alltaf einhvern til 
að koma og æfa með mér. Stundum eru það 
strákar, ég vinn ekki þá bestu en næ að spila 
ágætlega á móti þeim. Hnéð er aðeins að 
trufla mig, ég er að passa að vera ekkert að 
meiðast í einhverju kæruleysi rétt fyrir 
Ólympíuleikana. Ég er aðeins að hlífa því 
núna. Það væri ekkert spes að meiðast rétt 
fyrir leikana,“ sagði Ragna og brosti.

Spila upp á meiðslin
Þrátt fyrir stífar æfingar ítrekar hún að 
badminton sé henni ekki allt. „Ég verð að gera 
eitthvað annað líka og kúpla mig út úr þessu. 

Ég er ekki að skoða mótherja á myndböndum 
allan daginn eða æfa grip. Ég er ekkert 
badmintonnörd,“ sagði Ragna.

Hún fór út síðasta dag júlímánaðar og 
keppir hinn 9. ágúst við japanska stúlku sem 
er ofarlega á heimslistanum. Ragna veit sem 
er að andstæðingurinn mun spila upp á hnéð 
þar sem hún sleit krossbönd á síðasta ári. „Það 
er auðvitað ekkert spes fyrir mig,“ sagði 
Ragna sem breytti algjörlega um leikstíl eftir 
að hún byrjaði aftur.

„Ég spila miklu hægar og reyni að staðsetja 
boltann miklu nákvæmar en áður. Ég er ekki 
jafn góð og ég var fyrir meiðslin,“ sagði 
Ragna sem ætlar í aðgerð eftir leikana til að 
vinna endanlega bug á meiðslunum. Hún mun 
taka sér gott frí frá badmintoniðkun eftir 
leikana.

„Ég held að það sé nauðsynlegt,“ segir 

Ragna sem er að læra heimspeki og sálfræði í 
Háskóla Íslands. Hún tók sér ársfrí þar sem 
hún hafði einfaldlega ekki tíma í námið en 
mun hella sér í lesturinn  eftir aðgerðina. Auk 
þess hefur hún lokið einkaþjálfaraprófi.

Stefnir á London 2012
Ragna segir að allt snúist þetta um að toppa á 
réttum tímapunkti. Hún lítur á leikana í 
Peking ekki síst sem gott tækifæri til að 
öðlast dýrmæta reynslu. „Árni vann einn leik 
á Ólympíuleikunum 1992 og ég stefni á að 
gera betur. Ég stefni líka á næstu leika og 
ætla að ná einhverju góðu sæti. Annars verður 
þetta bara svakaleg upplifun, það er svo 
margt að upplifa. Ég kemst í þvílíkan fíling 
þegar ég hugsa um þetta og ég get ekki 
beðið,“ sagði Ragna. 
 hjalti@frettabladid.is
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Ég er ekkert badmintonnörd 
Rögnu Ingólfsdóttur datt fyrst í hug að það gæti verið gaman að keppa á Ólympíuleikum þegar hún var tíu 
ára. Fimmtán árum síðar er hún að upplifa drauminn eftir að hafa tekið ástríðu sína fram yfir flest eins og 
hún lýsir í viðtali við Hjalta Þór Hreinsson. Hún keppir fyrst íslensku keppendanna í Peking á laugardag.

PEKING 2008 Ólíkt Grikkjum, sem 
voru á allra síðustu stundu að und-
irbúa Ólympíuleikana fyrir fjór-
um árum síðan, er allt löngu tilbú-
ið hér í Peking. Kínverjar eru 
búnir að reisa gríðarlega glæsileg 
mannvirki og leggja allt undir til 
þess að gera Ólympíuleikana 2008 
að glæsilegustu íþróttahátíð frá 
upphafi.

Það eru margir mánuðir síðan 
nánast allt var klárt í Peking og á 
mörgum keppnisstöðum þarf lítið 
annað að gera en þurrka af áður 
en íþróttafólkið gengur í salinn. 
Kínverjar lærðu margt af því sem 
gekk vel í Grikklandi, gera það 
sama og bæta um betur. Þó svo 
Grikkir hafi vissulega haldið frá-
bæra leika, þrátt fyrir seinagang, 
lítur út fyrir að þessir leikar verði 
enn glæsilegri.

Hér er allt skipulag í hæsta 
gæðaflokki, sama á hvaða stað 
maður kemur. Um 400 þúsund 
sjálfboðaliðar setja síðan heldur 
betur svip sinn á leikana en vart 
er þverfótandi fyrir fólki sem er 
tilbúið að aðstoða mann á allan 
mögulegan hátt. Í raun má segja 
að það sé offramboð af sjálfboða-
liðum því fjölmargir hafa ekkert 
betra að gera í aðdraganda keppn-
innar en að fá sér dúr á bekkjum. 
Það breytist er leikarnir fara á 
fullt.

Mengun er enn talsverð í borg-
inni en ómögulegt er að segja á 
þessari stundu hversu mikil áhrif 
hún mun hafa á leikana. Það birti 
upp á dögunum er það rigndi í 
Peking en nú hefur ekki rignt í 
nokkra daga og mengunarskýið 
virkar stærra hvern morgun. Þó 

svo maður sjái mengunina finnur 
maður ekki mikið fyrir henni í 
raun og veru. Hvort maraþon-
hlauparar séu á sama máli er allt 
annað mál.

Einstaka aðilar sem maður 
hefur rætt við eru þó nokkuð 
ánægðir með smá mengunarský 
því það dregur úr hita í borginni 
sem er um og yfir 30 gráður þessa 
dagana.

Hvernig sem því líður er ekki 
annað að sjá en hér sé allt eins og 
best verður kosið og Peking aug-
ljóslega tilbúin fyrir Ólympíuleik-
ana.

Ólympíuleikarnir verða settir í Fuglshreiðrinu í kvöld:

Peking er tilbúin fyrir Ólympíuleikana

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

PEKING 2008 Sundmaðurinn Örn 
Arnarson verður fánaberi Íslands 
á opnunarhátíð Ólympíuleikanna í 
dag. 

Fer vel á því enda Örn í 
áraraðir verið einn fremsti 
íþróttamaður þjóðarinnar. Þetta 
eru hans þriðju leikar en hann tók 
einnig þátt í Sydney árið 2000 og í 
Aþenu árið 2004.

Örn náði fjórða sæti í 200 
metra baksundi í Sydney og er til 
alls líklegur á leikunum að þessu 
sinni.   – hbg

Fánaberi Íslands:

Örn fer fyrir 
hópnum

FREMSTUR Í FLOKKI Örn var kátur að sjá 
á æfingu í Peking í gær þar sem hann 
skartaði myndarlegu yfirvaraskeggi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Þó svo gríðarlega vel 
sé búið að öllu hér í Peking eru 
eðlilega vankantar hér og þar. Það 
fékk Einar Þorvarðarson, 
framkvæmdastjóri HSÍ, að reyna 
á herbergi sínu um daginn.

Vatnið í sturtu herbergis Einars 
rann ekki rétta leið heldur út um 
allt gólf og varð Einar því nánast 
að fara í froskalöppum á salernið 
sökum vatnselgs.

Er kvörtun var komið á 
framfæri brugðust Kínverjarnir 
afar fljótt við og var baðherberg-
ið komið í gott stand nokkrum 
tímum síðar.   – hbg

Einar Þorvarðarson:

Sundstemning 
á salerninu

ÆVINTÝRI Einar lenti í kröppum dansi á 
hótelherberginu. Hér er handboltalands-
liðið á æfingu í gær en það slapp við 
ævintýrin sem framkvæmdastjórinn lenti 
í. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PEKING 2008 Það varð uppi fótur og 
fit í Ólympíuþorpinu á miðviku-
dag þegar NBA-stjörnurnar í 
körfuboltaliði Bandaríkjanna 
mættu í matartjaldið í Ólympíu-
þorpinu. Voru þar á ferðinni 
menn eins og Kobe Bryant, 
LeBron James og Jason Kidd.

Þó svo eingöngu aðrir íþrótta-
menn og fararstjórar hafi aðgang 
að því svæði fengu NBA-
stjörnurnar ekki að nærast í friði 
og höfðu vart tíma til þess að 
snæða vegna áreitis annarra 
íþróttamanna sem vildu ólmir fá 
mynd af sér með hinum heims-
þekktu stjörnum.

Mörgum íslensku keppendun-
um brá síðan í brún þegar LeBron 
og Kidd mættu í heimsókn í 
íslenska húsið síðar um kvöldið 
og heilsuðu þar upp á Íslending-
ana. Segir sagan að stjörnurnar 
hafi komið til þess að kíkja á hina 
glæsilegu kvenkyns keppendur 
frá Íslandi.    – hbg

Stjörnufans á ÓL:

NBA-stjörnur í 
íslenska húsinu

ALLT KLÁRT Þessi geðþekka stúlka er ein 
af um 400 þúsund sjálfboðaliðum sem 
sjá um að allt gangi upp í Peking.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Frábært verð
á flatskjám

Toshiba 37”
37C3000PG
• 37” 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• PIXEL PROcessing III myndtækni
• HD Ready
• Skerpa: 5.000:1
• Sjónsvið (H/V): 178/178° og 
   birtustig: 500 cd/m2
• Faroudja DCDI og 
   Real Digital Picture
• 2 x 25w Nicam Stereó hljóðkerfi 
   með SRS WoW Surround
• 2 scart (með RGB), 2 HDMI, 
   Component, SVHS, CVBS 
   og heyrnartólstengi
• Textavarp með 500 síðna minni
• Fjarstýring
• Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 92x61,3x12,1

United 19”
TVD7056
• 19” 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1440x900 punktar
• Innbyggður DVD spilari
• Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW og (S)VCD
• Spilar CD, CD-R/RW, MP3 og JPEG
• Sjónsvið (h/v): 150/130° og birtustig: 300 cd/m2
• Skerpa: 500:1 og svartími: 8ms
• 12v og 220v
• Nicam Stereó hljóðkerfi
• Scart, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi
• VGA tengi
• Textavarp
• 12v snúra fylgir
• Svefnrofi og fjarstýring
• Borðstandur fylgir
• Stærð í cm (bxhxd): 46x35x8

Panasonic 32”
TX32LM70F
• 32” HD 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• V-Real tækni - Einstök 
   myndgæði
•  HD Ready
• Progressive Scan
• Skerpa: 3.000:1 og 
   birtustig: 500 cd/m2
• VIERA Link
• Backlight Control
• 20w Nicam Stereó með 
   V-Audio hljóðkerfi
• 2 x scart (með RGB), 2 x HDMI, 
   Component, SVHS, CVBS og 
   heyrnartólstengi
•  Textavarp með 500 síðna 
   minni
• Borðstandur með 15° gráðu 
   snúning fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 65,7x47,3x10,7

Toshiba 42”
42C3530DG
• 42” 16:9 LCD sjónvarp
• Upplausn: 1366x768 punktar
• PIXEL PROcessing IV 
   myndtækni
• HD Ready
• Skerpa: 4.000:1
• Sjónsvið (H/V): 178/178° og 
   birtustig: 500 cd/m2
• Faroudja DCDI og Real 
   Digital Picture
• Innbyggður DVB-T móttakari
• 2 x 25w Nicam Stereó 
   hljóðkerfi með SRS WoW 
   Surround
• 2 scart (með RGB), 2 HDMI, 
   Component, SVHS, CVBS og 
   heyrnartólstengi
• Textavarp með 500 síðna minni
• Fjarstýring
•  Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 102,7x67,3x12,4

Panasonic 42”
TH42PV70F
• 42” HD Ready 16:9 Plasma 
   sjónvarp
• Upplausn: 1024x768 punktar
• V-Real 2 Engine tækni
   Frábær myndgæði
• Advanced 3D Colour 
   management
• Motion Pattern Noise 
   Reduction
• Sub-Pixel Control
• HD Ready
• Progressive Scan
• Real Black Drive 10.000:1 
   skerpa
• VIERA Link
• 20w Nicam Stereó með 
   V-Audio Surround hljóðkerfi
•  2 x scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, 
   SVHS, CVBS og PC tengi
• Textavarp með 1500 síðna minni
• Borðstandur fylgir
• Mál í cm (bxhxd): 102 x 68 x 9,7

59.990kr

FRÁBÆRT VERÐ
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EKKI MISSA AF

19.05 Ajax-Arsenal Beint  
 STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.45 Skins   STÖÐ 2 EXTRA

21.00 The Biggest Loser  
 SKJÁREINN

21.05 The Truth About Cats 
and Dogs   STÖÐ 2

21.45 Náðin Drottins (Amaz-
ing Grace)   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Föstudagsþátturinn   
Farið yfir fréttir liðinnar viku. Endurtekinn á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

12.00 Setningarhátíð Ólympíuleikanna 
 Bein útsending frá setningu Ólympíuleik-
anna sem fram fara í Peking.

15.40 Ólympíuleikarnir í Peking 2008 
 Þáttur um undirbúning Ólympíuleikanna í 
Peking. Litið er til þróunar menningar- og 
þjóðfélagslegra hátta gestgjafanna. Rætt er 
meðal annarra við forseta og stjórnarmenn 
Alþjóðaólympíunefndarinnar, íbúa Peking-
borgar, sjálfboðaliða og fréttamenn.

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.25 Spæjarar  (21:26)

17.47 Snillingarnir  (45:54)

18.10 Ljóta Betty  (Ugly Betty) (14:23) 

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Kraftaverk á vellinum  (Full-Court 
Miracle) Bandarísk fjölskyldumynd frá 2003 
byggð á sögu körfuboltakappans Lamonts 
Carrs sem meiddist á hné og varð að hætta 
keppni en gerðist þá þjálfari liðs í Phila-
delphiu. 

21.45 Náðin Drottins  (Amazing Grace) 
Bresk bíómynd frá 2006 um hugsjóna-
manninn William Wilberforce og tilraunir 
hans til að binda enda á þrælaverslun Breta 
á 19. öld.  

23.40 Setningarhátíð Ólympíuleikanna 
01.00 Ólympíuleikarnir í Peking  Bad-
minton undankeppni. Bein útsending. 

04.00 Ólympíuleikarnir í Peking  Fim-
leikar karla, undankeppni. Bein útsending

06.15 Ólympíuleikarnir í Peking  Bad-
minton, undankeppni. Bein útsending.

08.00 Snow Wonder 
10.00 Raise Your Voice 
12.00 De-Lovely 
14.05 Snow Wonder 
16.00 Raise Your Voice 
18.00 De-Lovely 
20.05 Fallen. The Beginning  Fyrsti hluti í 
vönduðum þríleik um Aron sem uppgötvar 
að hann er hálfur maður og hálfur engill. 

22.00 Spartan 
00.00 U.S. Seals II 
02.00 Dog Soldiers 
04.00 Spartan 
06.00 Fjölskyldubíó. Honey, I Shrunk 
the Kids 

07.00 Landsbankadeildin 2008  Út-
sending frá leik Vals og Fylkis í Landsbanka-
deild karla.

14.15 Gillette World Sport  Fjölbreytt-
ur íþróttaþáttur þar sem farið yfir víðan völl. 
Farið er yfir það helsta sem er að gerast í 
íþróttunum út í heimi og skyggnst á bak-
við tjöldin.

14.45 Landsbankadeildin 2008  Út-
sending frá leik Vals og Fylkis í Landsbanka-
deild karla.

16.35 US PGA Championship 2008 
 Útsending frá fyrsta deginum á US PGA 
Championship mótinu í golfi.

18.35 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið fram-
undan skoðað.

19.00 US PGA Championship 2008 
 Bein útsending frá öðrum deginum á US 
PGA Championship-mótinu í golfi.

23.00 Community Shield 2008 - Previ-
ew  Hitað upp fyrir Góðgerðarskjöld-
inn þar sem mætast Manchester Utd. og 
Ports mouth.

16.55 Amsterdam Tournament 2008 
 Bein útsending frá leik Inter Milan og Sevilla 
á Amsterdam mótinu í knattspyrnu.

19.05 Amsterdam Tournament 2008 
 Bein útsending frá leik Ajax og Arsenal á 
Amsterdam mótinu í knattspyrnu.

21.05 Community Shield 2008  Preview 
Hitað upp fyrir Góðgerðarskjöldinn þar sem 
mætast Manchester Utd. og Portsmouth.

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

22.05 Coca Cola mörkin  Hitað upp fyrir 
keppni í Coca Cola-deildinni.

22.35 Amsterdam Tournament 2008 
 Útsending frá leik Inter Milan og Sevilla.

00.15 Amsterdam Tournament 2008 
 Útsending frá leik Ajax og Arsenal.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Rachael Ray  S pjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.20 Kimora. life in the fab line  (e)

19.45 Hey Paula  (e)

20.10 Life is Wild  (8:13) Á meðan for-
eldrarnir skeppa í burtu á ráðstefnu fá Katie 
og Jesse að sjá um gistiheimilið eina helgi. 
Jesse býður Emily og vinum hennar í heim-
sókn en fljótlega breytist samkvæmið í 
stjórnlaust partí. Ekki batnar ástandið þegar 
ljónynja sýnir gleðskapnum áhuga.

21.00 The Biggest Loser  (8:13) Banda-
rísk raunveruleikasería. Caroline tilkynn-
ir að nokkrir af þeim sem sendir voru heim 
í byrjun muni snúa aftur og verða vigtað-
ir. Tveir þeirra komast aftur inn í leikinn en 
eiga í erfiðleikum með að halda í við æfing-
ar þjálfaranna. Keppni vikunnar felst í því að 
ferja þunga hluti í stóru vöruhúsi.

22.30 The Eleventh Hour  (2:13) Dram-
atísk þáttaröð sem gerist á sjónvarpsstöð 
og aðalsöguhetjurnar eru fréttamenn og 
framleiðendur fréttaskýringaþáttar. Yfirmenn 
stöðvarinnar eru ósáttir með áhorfið og ráða 
unga og glæsilega konu til að hafa yfirum-
sjón með framleiðslunni og það fellur mis-
vel í kramið hjá gömlu fréttahaukunum.

23.20 Sexual Healing  (e)

00.10 Law & Order. Criminal Intent  (e)

01.00 The IT Crowd  (e)

01.25 The Real Housewives of Orange 
County  (e)

02.15 Hysteria. The Deaf Leppard Story 
03.50 Jay Leno  (e)

04.40 Jay Leno  (e)

05.30 Vörutorg
06.30 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Firehouse 
Tales, Smáskrítnir foreldrar og Kalli kanína 
og félagar.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful 
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Sisters  (6:24)

11.15 Logi í beinni 
12.00 Hádegisfréttir 
12.45 Neighbours 
13.10 Forboðin fegurð  (15:114)

13.55 Forboðin fegurð  (16:114)

14.50 How I Met Your Mother  (5:22)

15.25 Bestu Strákarnir  (1:50)

15.55 Galdrastelpurnar  (20:26)

16.18 Bratz 
16.43 Nornafélagið 
17.03 Smá skrítnir foreldrar 
17.28 Bold and the Beautiful 
17.53 Neighbours 
18.18 Markaðurinn og veður 
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag 
19.17 Veður 
19.30 The Simpsons  (20:20)

19.55 Beauty and the Geek  (3:13)

20.40 Freaky  (3:8) Hópur af ungum Bret-
um sýnir nýja hlið á töfrabrögðum og sjón-
hverfingum. Sjón er sögu ríkari.

21.05 The Truth About Cats and 
Dogs  Abby Barnes dýralæknir stýrir vinsæl-
um útvarpsþætti sem fjallar um gæludýr. Í 
þættinum lýsir hún sér eins og glæsilegri 
nágrannakonu sinni en það á eftir að hafa 
óþægilegar afleiðingar.  

22.40 Highwaymen  Hörkuspennandi 
mynd um Rennie Cray sem missti konu 
sína í hendur geðsjúks raðmorðingja. Hann 
leggur upp í æsiferð í kringum landið í leit 
að hinum seka til þess að hefna dauða 
hennar.

00.00 Venom  Hryllingsmynd um hóp 
unglinga sem þarf að berjast fyrir lífi sínu 
í gegnum fen Louisiana þegar Mr. Jangles 
sem er andsetinn af 13 illmennum eltir þá 
og sækist eftir sálum þeirra.

01.25 Exorcist. The Beginning 
03.15 Man of the House 
04.50 Beauty and the Geek  (3:13)

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

> Janeane Garofalo
„Ég var eins og Amy Winehouse, alltaf full 
eða með timburmenn að gera eitthvað 
heimskulegt enda tekur maður ekki 
góðar ákvarðanir í því ástandi. Svo 
hætti ég að drekka þannig að núna 
tek ég meðvitaðar ákvarðanir sem 
eru vel úthugsaðar og góðar fyrir 
mig.“ Garofalo leikur í myndinni 
„The Truth About Cats and Dogs“ 
sem sýnd er á stöð 2 í kvöld.

▼

▼

▼

▼

Tíminn á milli fimm og hálfátta á kvöldin er svokall-
aður feðgatími hjá mér og syni mínum. Þá erum við 
tveir einir heima og finnum okkur sitthvað til dundurs. 
Ef veðrið er leiðinlegt gerum við eitthvað inni. Yfirleitt 
er ég með kveikt á sjónvarpinu, þá alltaf á Stöð 2, og 
horfi á það með öðru auganu. Á þessum tíma er sápu-
óperan Glæstar vonir á dagskrá og hef ég því fylgst 
ágætlega með henni í sumar. Nú er allt í járnum út af 
gáleysismanndrápi Taylor. Að vísu kom Stephanie með 
vitni inn í réttarsalinn, eftir að dómurinn hafði verið 
kveðinn upp, og breytti öllu. 

En nóg um það. Það er eitt sem ég átta mig ekki á 
varðandi sápuóperur, það er tímabilið sem hver þáttur 
spannar. Í hverjum þætti er farið yfir svona kortér í 
rauntíma, jafnvel bara átta til níu mínútur. Engu að 
síður verða börnin allt í einu fullorðin. Þau eru kannski 
tveggja ára þegar foreldrarnir standa í stofunni og byrja að ræða 
hjónaskilnað. Þegar samtalinu er lokið eru börnin komin með bílpróf.

Þetta er það sem ég kýs að kalla undraheimur 
sápuóperanna. Þær eru yfirleitt ekki hátt skrifaðar 
innan menningarelítunnar en raunin er hins vegar 
sú, að þær eru mikilvægar vísindabókmenntir. 
Hvar annars staðar sjáum við árin líða á korteri? 
Hvergi. 

Annað sem er magnað er að hárið á Ridge er 
alltaf jafn svart. Ég í raun skil ekki hvaða sjampó 
hann notar. Hann er Ingólfur Guðbrandsson þeirra 
Bandaríkjamanna. Ingólfur gránar hreint ekki neitt 
og er alltaf með sama dökka skeggið og hárið, 
þrátt fyrir að standa akkúrat milli áttræðs og 
níræðs. 

Þess má til gamans geta að þegar ég var yngri 
óskaði ég þess að líta út eins og Ridge Forrester 
þegar ég yrði eldri. Nú er ég orðinn 25 ára og ef 

ég á að vera hreinskilinn, þá er ég að stefna í allt aðra átt og verð að 
una sáttur við það.

VIÐ TÆKIÐ: SÓLMUNDUR HÓLM HORFIR Á GLÆSTAR VONIR

Hvaða sjampó notar Ridge Forrester



Skráðu þig strax í síma 578-8200
Námskeiðin byrja 11. ágúst!
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Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
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SVT 1

10.00 DR Update 10.10 Søren Ryge præsenterer 
10.45 Med rygsæk 11.10 Kær på tur 11.40 Det 
lille hus på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 
13.00 DR Update 13.05 Flight 29 savnes! 13.30 
SommerSummarum 13.35 Krampe-tvillingerne 
14.00 SommerSummarum 15.05 Monster allergi 
15.30 Fredagsbio 15.40 Benjamin Bjørn 16.00 
Se det summer 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Disney Sjov 18.00 Hit med sangen 19.00 TV 
Avisen 19.25 Sommervejret på DR1 19.35 NI HAO 
OL Åbningsceremoni 20.15 Vertical Limit 22.15 
Just Visiting 23.40 Blodspor

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Ásdís Olsen 
og Kolfinna Baldvinsdóttir. Gestir: Sigríð-
ur Klingenberg, Ellý Ármanns, Kolbrún Bald-
ursdóttir.  

21.00 Hvernig er heilsan?  Umsjón: Guð-
jón Bergmann. Gestur: Kristján Jónsson, 
framkvæmdastjóri Þjálfunar. 

21.30 Kötturinn í sekknum  Umsjón: 
Lilja Þórisdóttir. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

8.55 Ut i naturen jukeboks 9.55 Columbo 11.30 
Sommer-OL i Beijing: Åpningsseremoni 12.00 
Sommer-OL i Beijing: Åpningsseremoni 15.30 
Sommer-OL i Beijing: Åpningsseremoni 15.50 
Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Nyheter på 
tegnspråk 16.00 Hytte-Stina 16.05 Gubben og 
Katten 16.20 Charlie og Lola 16.30 Safari Europa 
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 
Sommer-OL i Beijing: OL-studio 19.15 20 sp¢rsmål 
19.40 Detektimen: BlackJack 21.10 Kveldsnytt 
21.25 Kriseteamet 22.15 Grammy Awards 2008 
23.20 Valgets kval

10.00 Rapport 10.05 Minnenas television 11.05 
Veronica Mars 11.50 OS i Peking - Invigningen 
15.30 Dockdoktorn 16.00 Charlie och Lola 16.15 
Dra mig baklänges 16.30 Hej hej sommar 16.31 
Planet Sketch 16.45 Sune 17.15 Värsta vänn-
erna 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Den 
olympiska studion 19.00 OS i Peking - Invigningen 
20.30 Rapport 20.40 Laws of Attraction 22.10 
Schackmatt, Provenzano! 23.45 Eiffeltornet 0.00 
Guld - till vilket pris?

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sumarást
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hádegisleikhúsið: Dauði trúðsins
13.15 Á sumarvegi
14.03 Táslur og tjull
15.03 Útvarpssagan: Barnið og tíminn

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
19.40 Tónlist úr þularstofu
20.00 Leynifélagið
20.30 Mánafjöll
21.10 Brjóstdropar
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Viltu syngja minn söng?
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.30 Hollyoaks
17.00 Ally McBeal  (7:23)

17.45 Skins  (6:9)

18.30 The Class  (18:19)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Ally McBeal  (7:23) Einn vinsæl-
asti þáttur Stöðvar 2 síðari ára er nú sýndur 
aftur á Stöð 2 Extra. Þættirnir unnu til fjölda 
verðlauna á sínum tíma en þeir fjalla um 
lögfræðinginn Ally McBeal og samstarfsfólk 
hennar en einkalíf þeirra og ástarmál eru 
drepfyndin og stórfurðuleg.

20.45 Skins  (6:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á 
við daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfja-
neyslu og fleiri vandamála sem steðja að 
unglingum í dag.

21.30 The Class  (18:19) Við fylgjumst 
með bekkjarmóti skrautlegra skólafélaga 
sem mörg hver hafa ekki sést í 20 ár. Með 
aðalhlutverk fer hjartaknúsarinn Jason Ritter.

22.00 Las Vegas  (5:19) Við fylgjumst 
með lífi og starfi öryggisvarða í Montecito-
spilavítinu þar sem freistingarnar eru óheyri-
lega margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, fjár-
glæpamenn og aðrar veikgeðja sálir. 

22.45 The Kill Point  (2:8)

23.30 ReGenesis  (9:13)

00.20 Twenty Four 3  (11:24)

01.05 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

Fjórði hópurinn af nördum og fegurð-
ardísum er mættur til leiks í æsilegri 
keppni um það hvaða par skákar hinum 
í hinni víðfrægu kænsku- og krúttkeppni. 
Markmiðið er sem fyrr að kanna hvort 
undir yfirborðinu leynist töffari eða 
samkvæmisljón hjá gáfnaljósunum. 
Og hvort fegurðardísirnar eigi auðvelt 
með að nota heilann í stað þokkans sér 
til framdráttar. Sambúð nördanna og 
fegurðardísanna er loks að hefjast og 
keppnin hafin fyrir alvöru. Nördunum er 
ætlað að koma fram og rappa sjálfs-
ævisögu sína á meðan fegurðardísirnar 
keppast um að svara einföldum spurn-
ingum um pólitík.

STÖÐ 2 KL. 19.55
Beauty and the Geek Ólympíuleikarnir í Peking verða 

settir við hátíðlega athöfn í dag. 
Bein útsending verður frá setning-
arhátíðinni kl. 12.00 sem verður svo 
endursýnd kl. 23.40. Ragna Ingólfs-
dóttir er fyrst íslenskra íþróttamanna 
til að keppa á leikunum en hún leikur 
í nótt á móti hinni japönsku Eriko 
Hirose í einliðaleik í badminton sem 
hefjast kl. 1.20.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 
Ólympíuleikarnir, setningar-
hátíð kl. 12.00
Sjónvarpið

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Gríðarlega mikill viðbúnaður er 
vegna komu Erics Clapton og 
hefur Fréttablaðið heimildir 
fyrir því að forsetaembætt-
ið hafi krækt sér í miða á 
tónleikana. Tónleikahaldarar 
hafa gert ráðstafanir til að 
taka á móti Ólafi Ragnari 
Grímssyni og Dorrit 
Moussaieff bakdyramegin 
svo þau lendi ekki í mann-
þröng.

Eric Clapton lenti hér á 
landi á einkaþotu sinni í 
gær og mun dvelja hér 
fram á laugardag. Tónleik-
ar hans í Egilshöll verða í 
kvöld og stígur hann á svið 
klukkan 21. Þegar hafa 13 
þúsund manns tryggt sér 

miða á tónleikana sem verða þeir 
næststærstu sem haldnir hafa 
verið hér á landi. Aðeins Metallica-

tónleikarnir slá þessum við. 
Ellen Kristjánsdóttir hitar 

upp ásamt hljómsveit 
sinni frá klukkan 20. 
Þrjátíu manna gengi 
kemur með Clapton og 
er sérstakur maður 
sem hefur það hlut-
verk eitt að vakta 
gítarsafn þessa 
mesta gítargoðs 

rokksögunnar, safn sem meta má 
á tugi milljóna.

Egilshöll opnar klukkan 18 og 
eru tónleikagestir, sem verða hátt 
í 14 þúsund talsins, hvattir til að 
gefa sér góðan tíma til að koma 
sér til og frá höllinni. Auk bíla-
stæða við Egilshöll hafa tónleika-
haldarar bent á stæði við íþrótta-
hús Fjölnis, Borgarholtsskóla, 
Rimaskóla og Spöngina. Enn eru 
til miðar á tónleikana en verði 
ekki uppselt í forsölu verða miðar 
seldir í Egilshöll á tónleikadag.

 - fb/jbg

Forsetahjónin í Egilshöll á Eric Clapton

ERIC CLAPTON
Sérstakur maður er í því að sjá um og 

vakta gítarsafn goðsins, safn sem meta 
má á tugi milljóna.

DORRIT Hún er rokkunnandi 
eins og dæmin sanna og 

hefur vitaskuld tryggt sér miða 
á Clapton.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Örn Arnarson

 2 Júlíus Kemp 

 3 London

LÁRÉTT
2. hland, 6. í röð, 8. farfa, 9. stefna, 
11. karlkyn, 12. töng, 14. einkennis, 
16. tveir eins, 17. segi upp, 18. utan, 
20. tveir eins, 21. kvenklæðnaður.

LÓÐRÉTT
1. fituskán, 3. gangflötur, 4. eyja í 
Miðjarðarhafi, 5. stykki, 7. hnöttur, 10. 
hestaskítur, 13. fley, 15. þekking, 16. 
stígandi, 19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. piss, 6. rs, 8. lit, 9. átt, 11. 
kk, 12. kjafi, 14. aðals, 16. rr, 17. rek, 
18. inn, 20. yy, 21. sarí. 

LÓÐRÉTT: 1. brák, 3. il, 4. sikiley, 5. 
stk, 7. stjarna, 10. tað, 13. far, 15. 
skyn, 16. ris, 19. nr. 

Þeir Auðunn Blöndal og Kjartan 
Guðjónsson hafa nú snúið bökum 
saman og sitja að skrifum á nýrri 
gamanþáttaröð. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins er vinnuheiti 

þáttanna Heima-
vistin og munu 

þeir fjalla um 
tvo kauða 
sem eru rekn-
ir úr vinnu á 
flugvelli og 

ákveða því að fara í heima-
vistarskólann á Laugarvatni. 
Þeir Kjartan og Auðunn 
munu leika þessa tvo náunga 
sem halda að þeir verði 
aðalmennirnir þegar á 
heimavistina er komið, 
og geti þar vaðið í píum 
og brennivíni. 

Auðunn hefur eilitla 
reynslu af viðfangs-
efninu en hann var 
eina önn í heimavist á 
Sauðárkróki þegar for-
eldrar hans fluttu 
suður. Ekki er vitað um 
reynslu Kjartans af 
heimavist. 

Stefnt er að því að þætt-
irnir fari í tökur næsta vor 

en um átta þætti er að ræða, til að 
byrja með. Fái þættirnir góðar 
viðtökur mætti ætla að fleiri 
verði gerðir. Það er Stöð 2 sem er 

á bak við þættina en Auðunn 
er samningsbundinn stöð-
inni. Báðir eru þeir reyndir 
í að skrifa grínþætti eða 
leika í þeim en báðir komu 
þeir að Stelpunum en Auð-
unn skrifaði og lék einnig 
í Svínasúpunni. 

Hvorki náðist í Auðun né 
Kjartan við vinnslu fréttar-

innar.  - shs

Skrifa þætti um heimavist

AUDDI BLÖNDAL Hefur reynslu 
af heimavist en hann dvaldi eina 
önn á heimavistinni á Sauðárkróki.

KJARTAN GUÐ-
JÓNSSON Skrifar 

gamanþætti 
með Audda 
sem hafa 
hlotið 
vinnuheitið 
Heimavistin.

„Já, ég hef verið í tuttugu ár í Þjóð-
leikhúsinu. Þetta þróaðist bara 
svona,“ segir Jóhann Sigurðarson, 
einn ástsælasti leikari þjóðarinn-
ar, sem jafnan gengur undir nafn-
inu Jói stóri. Hann hefur skrifað 
undir fastan samning við Magnús 
Geir Þórðarson, leikhússtjóra 
Leikfélags Reykjavíkur, og mun 
því leika í Borgarleikhúsinu á 
næstunni.

Jói hefur verið einn af burðarás-
um Þjóðleikhússins lengi og hlýtur 
að sæta tíðindum þegar hann færir 
sig um set. Jói segir tímana breytta 
síðan menn voru annaðhvort Þjóð-
leikhúsleikarar eða LR-leikarar. 
„Þetta hefur breyst og mikil hreyf-
ing á leikurum á undanförnum 
árum. Meira rúnt á leikurum milli 
húsa og menn ekki eins fastir á 
básum,“ segir Jói sem telur þessa 
þróun jákvæða fyrir leikhúslífið 
og listamennina. „Hollt fyrir alla. 
Ég var í launalausu leyfi en hélt 
samningi mínum við Þjóðleikhúsið 
og var í Ivanoff. Hugsanlega verð-
ur sú sýning tekin upp og þá verða 
leikhússtjórarnir að semja um það 
sín á milli hvort ekki megi lána 
menn milli húsa,“ segir 
Jói sem reyndar hóf 
sinn feril hjá LR og 
lék þar baki brotnu í 
einum 600 sýning-
um nýskriðinn úr 
skóla.

Magnús Geir 
hrósar happi, safn-
ar vopnum sínum 
og leikarahópurinn 
er að taka á sig 
athyglisverða mynd. 
Hann hefur einnig 
fastráðið við Borgar-
leikhúsið Þröst 
Leó Gunn-
arsson 
sem 

einnig var hjá Þjóðleikhús-
inu auk leikara sem voru 
með honum fyrir norðan; 
Jóhannes Hauk Jóhannes-
son og Guðjón Davíð Karls-
son. Að auki eru þau Hall-
grímur Ólafsson, Kristín 
Þóra og Björn Thors komin 

á fastan samning hjá Magn-
úsi.

Jóhann fer með 
aðalhlutverk-

ið í jóla-
sýningu 

Borg-
arleik-
húss-
ins 

ásamt skólasystur sinni, Sigrúnu 
Eddu Björnsdóttur, en Kjartan 
Ragnarsson leikstýrir verkinu 
Milljarðamærin snýr aftur eftir 
Dürrenmatt. „Ég hugsa að það 
muni vekja eftirtekt enda á það 
ótrúlega vel við á Íslandi dagsins 
í dag,“ segir Magnús. Og sjá 
menn eitthvað kunnuglegt við 
þetta plott? Kona snýr til baka í 
ótilgreindan smábæ þaðan sem 
hún hrökklaðist ung. Hún hefur 
auðgast verulega og vill láta eftir 
bæjarfélaginu og bæjarbúum, 
sem eru á vonarvöl, fúlgur fjár 
að uppfylltu einu skilyrði. Hún 
vill réttlæti – að fyrrverandi eig-
inmaður hennar verði drepinn.   
 jakob@frettabladid.is

JÓHANN SIGURÐARSON:  MIKIL HREYFING INNAN LEIKHÚSANNA

Jói stóri í Borgarleikhúsið

MAGNÚS GEIR Er að safna vopnum sínum og 
hefur krækt í stórleikarana Jóa stóra og Þröst 
Leó meðal annarra.

JÓI STÓRI Er nú kominn á samning hjá Leikfélagi Reykjavíkur eftir að hafa verið 
fastráðinn við Þjóðleikhúsið í tuttugu ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við vorum að enda við að 
hlusta á Paper Planes með 
M.I.A. Annars er það allur skal-
inn, frá Ellý Vilhjálms til Kylie 
Minogue. Frá Páli Óskari yfir í 
harðasta dauðarokk.“

Melkorka Sigríður Magnúsdóttir dansar 
og semur með Hreyfiþróunarsam-
steypunni. 

Tónlistarmaðurinn Jakob Smári 
Magnússon er einn af skemmtilegri 
bloggurum landsins en popparar 
hafa verið að gera sig æ 
meira gildandi á þeim 
vettvangi. Nýverið ætl-
aði bókstaflega allt um 
koll að keyra í þeirri 
kreðsu eftir öfluga 
færslu Jakobs þar sem 
hann lýsti því yfir að 
Ingó og Veðurguð-
irnir væru sennilega það versta sem 
komið hefur fram í íslenskri dægur-
lagatónlist frá því Árni Johnsen fyrst 
opnaði á sér munninn. Ótrúlega 
margir íslenskir tónlistarmenn komu 
skrámaðir út úr þeim ýfingum sem 
urðu.

Öflug færsla Jakobs Smára kveikti 
funheitar umræður í athugasemda-
kerfinu hans en einn helsti bloggari 
landsins og poppfræðingur, sjálfur 
Jens Guð, lýsti sig sammála Jakobi 

– að ýmislegt væri nú 
ómerkilegt í poppheimum 
– til þess eins að fá eina 
helstu stjörnu landsins 

kolbrjálaðan í 
höfuðið. Magni 
hjólar í Jens 

með látum, segir fátt 
sorglegra en miðaldra 
maður sem situr dagana 
langa – vonandi klæddur 
– fyrir framan tölvuna og 

bloggar. Segir að hann sé nýkom-
inn frá því að skemmta 15 þúsund 
manns á þjóðhátíð með Á móti sól 
og allir sungu með. Hann frábiður 
sér snobb af þeirri tegund sem Jens 
og menn á borð við Arnar Eggert á 
Mogganum hafa tamið sér.

Í gær var sagt frá meintum veiðum 
Þrastar Leós Gunnarssonar í 
Trostansfirði, þar sem menn moka 
upp fiski og þeirri staðreynd að 
óprúttnir aðilar hafa veitt þar án 
leyfis. Þröstur mun þó ekki hafa 
verið við veiðar í Trostanfirði heldur 
mokar hann upp silungi í Fossfirði 
sem er inni í Arnarfirði, sem og 
á Bíldudal. Veiðin á 
þessum slóðum er svo 
mikil að menn þurfa 
að horfa rúm tuttugu 
ár aftur í tímann til að 
finna sambærilegt 
fiskirí.   -jbg/shs

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Fyrir nokkrum mánuðum tók við 
völdum borgarstjóri sem gustaði 

af. Áður en langt um leið sótti hann 
enn frekar í sig veðrið og hvítur 
stormsveipur reið yfir stræti og 
torg. En illu heilli hélt stormurinn 
áfram að bæta í sig. Hvíta storm-
sveitin lét sér ekki nægja að mála 
útkrotaða veggi í almannaeigu leir-
gráa heldur tók að ryðjast inn á 
afgirtar einkalóðir, taka þar myndir 
og hóta íbúðareigendum þvingunar-
aðgerðum ef þeir gerðu ekki úrbæt-
ur innan þriggja mánaða – í einu til-
felli var um að ræða fólk sem hafði 
staðið í stappi við borgaryfirvöld í 
tvö ár til að fá byggingarleyfi.

NÚ er engu líkara en að það stefni 
í fárviðri í formi stjórnsýslu.  

FRAMAN af klifaði Ólafur F. 
Magnússon á því að hann léti verkin 
tala; nú er mantran orðin sú að hann 
meini það sem hann segi. Það á 
eflaust eftir að stigmagnast í: „Mér 
er alvara!“ og þaðan í: „Gerðu eins 
og ég segi þér!“

EFTIR aðeins nokkra mánuði í 
embætti var staðfestan og vaskleg 
framganga farin að baka borgar-
stjóra óvinsældir; sumir voru jafn-
vel farnir að hvísla um geðþótta. 
Borgarstjóri var ekki lengi að koma 
auga á að rót vanda hans fólst í 
aðstoðarmanni hans, sem var rek-
inn með það sama, og framkvæmda-
stjóra miðborgarinnar falið það 
vandasama verk að bæta ímynd 
borgarstjórans í fjölmiðlum. Sá var 
ekki lengi að greina ímyndarvanda 
borgarstjórans og rakaði hann af.

TIL að taka öll tvímæli endanlega 
af um að hann væri ekki geðþótta-
fullur ákvað skegglaus borgarstjóri 
nú að víkja fyrrverandi aðstoðar-
manni sínum skyndilega úr skipu-
lagsráði fyrir meintan trúnaðar-
brest. Ekki verður reyndar betur 
skilið en að sá trúnaðarbrestur hafi 
falist í því að taka ekki óhikað undir 
afdráttarlausar yfirlýsingar borgar-
stjórans um Listaháskóla Íslands 
áður en málið yrði tekið fyrir á við-
eigandi vettvangi.

NÚ var borgarstóranum sléttrak-
aða ekki aðeins legið á hálsi fyrir 
geðþótta heldur bættist líka hroki 
við F-listann. Einhverja hef ég líka 
heyrt saka borgarstjórann um kald-
lyndi. Það held ég að sé ekki rétt, 
eins og sást eftir þennan alræmda 
Kastljósþátt um daginn þar sem 
hann sýndi sjálfum sér djúpa og 
hjartnæma samúð. Það var líka 
greinilegt að þáttastjórnandinn 
vildi ekkert ræða málefnin heldur 
bara rífast um keisarans skegg. Sá 
hann ekki að það var búið að raka 
það af?

Með rakstri skal 
borg bæta


