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Hljóðmaðurinn Bjarni Bra i Kjj

Leitar á nýjar slóðir

Bjarni Bragi Kjartansson hlakkar til að skipta um umhverfi og hefja nám á Bifröst. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hljóðfæranám er í senn skemmtilegt og þroskandi fyrir fólk á öllum aldri. Skráning stendur yfir í mörgum tónlistar-skólum víða um land en finna má upplýsingar um marga þeirra inni á vefnum www.musik.is. Skólarnir eru meðal annars flokkaðir eftir landshlutum þannig að auðvelt ætti að vera að finna hinn eina rétta.

Tungumálakunnátta verður sífellt nauðsynlegri í nútímasam-félagi og því er um að gera að byrja snemma að læra. Mímir símenntun býður upp á byrjendanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-9 ára sem hefjast 23. september en skráning stendur nú yfir.

Köfun getur verið skemmtileg íþrótt 
en nauðsynlegt er að kunna réttu tökin. Köfunarskólinn býður upp á ýmis námskeið í köfun en nemendur læra á sínum eigin hraða í samráði við kennara. Nánari upplýsingar um köfunarnámskeið má finna á www.kofunar-skolinn.is.

BJARNI BRAGI KJARTANSSON

Aftur á skólabekk í 
haust eftir langt hlé
• nám
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SJÁVARÚTVEGUR

Evrópureglur hægja á 
þróun öryggisbúnaðar
Sérblað um sjávarútveg

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

REYNIR LYNGDAL

Hamarinn 
festur á filmu
Tökur á spennuþáttaröðinni Hamarinn hafnar

FÓLK 30

Fjölskylduvandi
Faðir leikkonunnar 
Hayden Panettiere 
situr í gæsluvarðhaldi 
vegna gruns um 
heimilisofbeldi.

FÓLK 24

Ætlar að verða dansari
Halldóra Geirharðs er fertug í 

dag. Fram undan eru 
ferðalög og hugsan-
lega nýr starfsframi.

TÍMAMÓT 20

Frelsi Suður-Ossetíu?
„Það er erfitt að sjá hvers vegna 
ríkisstjórnir sem hlupu til og viður-
kenndu sjálfstæði Kosovo ættu 
ekki að viðurkenna fullveldi Suður-
Ossetíu,“ skrifar Sverrir Jakobsson.

Í DAG 16

OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16

FÓLK „Ég hlakka rosalega til,“ 
segir Kristján Jóhannsson, sem 
mun syngja í óperu hér á landi í 
fyrsta sinn í fjórtán ár þegar hann 
tekur þátt í uppfærslu Íslensku 
óperunnar á tveimur verkum. Það 
eru Cavalleria Rusticana eftir 
Pietro Mascagni  og Pagliacci 
eftir Ruggiero Leoncavallo. 

Þetta verður jafnframt í fyrsta 
sinn sem Kristján stígur á svið í 

Íslensku óper-
unni, sem var 
stofnuð á átt-
unda áratugn-
um. Frumsýn-
ing verkanna 
beggja verður 
19. september 
og verða sýn-
ingarnar tíu 
talsins. 

Kristján söng síðast í óperu 
hérlendis í Þjóðleikhúsinu þegar 
Stefán Baldursson, núverandi 
stjórnandi Íslensku óperunnar, 
var við stjórnvölinn. „Vinur minn 
Stefán Baldursson hafði samband 
við mig. Honum fannst tími kom-
inn á að ég arkaði aftur upp á svið 
á Íslandi,“ segir Kristján glað-
beittur.  

 - fb / sjá bls. 30

Kristján Jóhannsson stígur á svið Íslensku óperunnar í fyrsta sinn á ferlinum:

Hlakkar til að syngja í Óperunni

KRISTJÁN 
JÓHANNSSON

HÆGVIÐRI   Í dag verður hæg 
breytileg átt. Hálfskýjað eða létt-
skýjað en líkur á síðdegisskúrum á 
víð og dreif. Hiti 8-15 stig, hlýjast til 
landsins SV-til. 
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ÁNÆGÐIR MEÐ AFLABRÖGÐIN Þorgrímur Einarsson á Ígli HF 21 var stoltur af þessum myndarlega aldamótakarfa sem veiddist 
á línu á Reykjaneshryggnum. Guðmundur Guðmundsson skipstjóri, sem sést með yfir fimmtíu kílóa stórlúðu á myndinni, telur 
karfann vera um 25 til 30 ára gamlan. Ýmsir telja þó að elstu aldamótakarfarnir geti náð upp undir 100 ára aldri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÍSKA Guðrún Guðjónsdóttir 
útskrifaðist nýlega úr fatahönnun 
og textíl frá Instituto Europeo di 
Design í Mílanó á Ítalíu með 
hæstu einkunn sem gefin var.

Guðrún, sem er menntaður 
klæðskerasveinn frá Iðnskólanum 
í Reykjavík, kláraði þriggja ára 
námið ytra á aðeins tveimur 
árum. „Ég vann líka undankeppni 
fyrir fyrirtækið Puma þannig að 
það má segja að mér hafi gengið 
vel,“ segir Guðrún, sem er 
staðráðin í að reyna fyrir sér í 
tískuheiminum erlendis. 
 - kka / allt í miðju blaðsins

Guðrún Guðjónsdóttir:

Náði frábærum 
árangri á Ítalíu

GUÐRÚN GUÐJÓNSDÓTTIR HÖNNUÐUR
Vann undankeppni fyrir Puma og stefnir  
á útlönd.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skagamenn á niðurleið
Lánleysi ÍA heldur 
áfram og eftir tap 
gegn Keflavík í gær er 
staða liðsins erfið. 
Fjórir leikir voru í 
Landsbankadeild 
karla í gær.

ÍÞRÓTTIR 26 OG 27

VEÐRIÐ Í DAG

EFNAHAGSMÁL Vanskil fyrirtækja 
við innlánastofnanir rúmlega tvö-
földuðust á öðrum ársfjórðungi 
samanborið við fyrsta fjórðung 
ársins. Þetta kemur fram í nýjum 
tölum frá Fjármálaeftirlitinu. 
Vanskil einstaklinga jukust einnig 
umtalsvert.

Í lok mars voru um 0,5 prósent 
skuldbindinga fyrirtækja í van-
skilum. Í lok júní var hlutfallið 1,1 
prósent, ríflega tvöfalt hærra.

Í lok júní var um eitt prósent af 
skuldbindingum einstaklinga í 
vanskilum, sem er 0,2 prósentu-
stiga aukning frá því í lok mars.

„Ég held að ástandið eigi eftir 
að versna verulega, eftir því sem 
líður lengra á haustið og vetur-
inn,“ segir Knútur Signarsson, 
framkvæmdastjóri Félags 
íslenskra stórkaupmanna (FÍS). 

Hann segir borðleggjandi að 
vanskil aukist þegar vextir séu 
allt of háir, gengið falli og aðgang-
ur að lánsfé sé takmarkaður. 

FÍS óskaði eftir aðgerðum frá 
ríkisstjórninni í heilsíðuauglýs-
ingu í Morgunblaðinu fyrir um 
mánuði. Knútur ítrekar þær óskir 
og segir ríkisstjórnina ekkert hafa 
aðhafst.

„Þetta endurspeglar ört versn-
andi rekstrarumhverfi fyrirtækja 
undanfarna mánuði,“ segir Finnur 
Oddsson, framkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs. Hann segir brýnt að 
aðilar vinnumarkaðar og atvinnu-
lífs leggist á eitt til að hér megi 
sem fyrst ná niður verðbólgu og 
lækka vexti. Hugmyndir um nýja 
þjóðarsátt beri að kanna frekar.

Þrátt fyrir að vanskil fari vax-
andi verður að hafa í huga að þau 
eru ekki mikil í sögulegu sam-
hengi, segir Vilhjálmur Egilsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins.  - bj, ikh / sjá síðu 12

Vanskil fyrirtækja og 
einstaklinga aukast
Vanskil fyrirtækja hafa tvöfaldast frá fyrsta ársfjórðungi. Aukin vanskil endur-

spegla ört versnandi rekstrarumhverfi segir framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs.

SVÍÞJÓÐ Starfsmaður Karolinska 
sjúkrahússins í Svíþjóð birti 
myndir af sjúklingi í uppskurði á 
Facebook-vefnum á netinu. Þetta 
olli miklu uppnámi á sjúkrahús-
inu þar sem um brot á siðareglum 
er að ræða og er nú talið að 
nokkrir starfsmenn kunni að 
standa að baki birtingunni. 

„Við erum svo leið yfir þessu að 
ég get varla lýst því í orðum,“ 
hefur Aftonbladet eftir stjórn-
anda á sjúkrahúsinu. Sjúkrahúsið 
hefur kannað hvort um lögbrot sé 
að ræða en svo virðist ekki vera 
þar sem andlit sjúklingsins er 
ekki birt. - ghs

Facebook í Svíþjóð:

Myndir birtar 
úr uppskurði
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Góð tilbreyting!

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

flugfelag.is

Flugvallarskattar innifaldir, takmarkað sætaframboð, einungis bókanlegt á netinu.

Ísafjörður frá 3.990 kr.

DÆGURMÁL Kveðjur sjómanna og 
fjölskyldna þeirra, jafnvel 
eldheitar ástarkveðjur elskenda, 
voru ásamt óskalögum efni 
vikulegs útvarpsþáttar um 
áratuga skeið. Hann kallaðist Á 
frívaktinni og hóf göngu sína árið 
1956. Fyrsti stjórnandi hans var 
Guðrún Erlendsdóttir, síðar 
hæstaréttardómari. Hún segir 
þáttinn strax hafa orðið ákaflega 
vinsælan, ekki bara meðal 
sjómannafjölskyldna heldur allra 
landsmanna. „Það var svo lítið 
um létt lög í útvarpinu þá,“ segir 
Guðrún, sem setti plöturnar á 
fóninn sjálf. Sjómannavalsinn og 
Hraustir menn hljómuðu í 
hverjum þætti.

- gun / sjá sérblað um sjávarútveg

Útvarpsþátturinn Á frívaktinni:

Hressti upp á 
lífið í landinu

GUÐRÚN ERLENDSDÓTTIR Með ömmu-
drenginn Þorstein Ara Þorsteinsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIMBABVE, AP Viðræður sem miða 
að því að fá Robert Mugabe, 
forseta Simbabve, og stjórnar-
flokk hans til að deila völdum 
með stjórnarandstöðunni í 
landinu stóðu yfir í Harare frá 
sunnudegi fram á gærdaginn án 
þess að niðustaða næðist. 

Sáttasemjarinn, Thabo Mbeki 
Suður-Afríkuforseti, fékk 
deiluaðila þó til að sættast á að 
halda viðræðunum áfram. 
Mugabe lét hafa eftir sér að 
viðræðurnar yrðu leiddar til lykta 
áður en gærdagurinn væri úti. 

Mugabe og stjórnarandstöðu-
leiðtoginn Morgan Tsvangirai 
segjast hvor um sig vera réttkjör-
inn leiðtogi landsins.  - aa

Viðræður í Simbabve: 

Áfram rætt um 
þjóðstjórn

OFBELDI „Hefði ég komið að lokuð-
um dyrum á Kaffi Kúltúra væri 
ég líklegast ekki á lífi,“ segir 
Chilebúinn Miguel Angel Sepul-
veda Roman en hann varð fyrir 
hnífstunguárás á gatnamótum 
Ingólfsstrætis og Hverfisgötu 
aðfaranótt föstudagsins 1. ágúst 
síðastliðins.

Hann var stunginn í síðuna og 
bak svo það blæddi inn á lunga og 
hlaut að auki skurð á vinstri 
handlegg. Eftir árásina hljóp 
hann að veitingastaðnum Kaffi 
Kúltúra þar sem félagi hans kall-
aði strax á sjúkrabíl og hlúði að 
honum. Miguel Angel segir hann 
hafa bjargað lífi sínu.

„Stungan var nálægt lunganu 
svo það munaði mjóu og ég væri 
varla hér hefði hún náð alla leið. 
Mér er sagt að ég hafi misst um 
lítra af blóði svo ef ég hefði ekki 
fengið hjálp svona skjótt hefði 
mér líklega blætt út. Núna er ég 
afar máttlaus í hendinni og ég 
hef ekkert getað hreyft litla fing-
ur. Ég get heldur ekki lyft neinu 
með vinstri hendinni. Síðan er 
það bara að sjá hvort ég get endur-
heimt fyrri getu í endurhæfingu 
eða hvort ég verð að búa við þetta 
alla ævi.“  

Hann segist ekki muna vel eftir 
atburðinum eða aðdraganda hans. 
„En ég er alveg viss um að ég 
hafi ekki verið að ögra þeim, ég 
hef aldrei lagt slíkt í vana minn 
og ég var heldur ekki í annarlegu 
ástandi. En ég fór að ræða við 
hóp drengja á Laugaveginum. 
Svo hljóp ég af stað niður Ing-
ólfsstræti þegar eitthvað hitnaði 
í kolunum. Þeir hlaupa mig síðan 

uppi við gatnamótin og láta til 
skarar skríða.“

Tveir menn voru handteknir í 
kjölfarið og þeir úrskurðaðir í 
gæsluvarðhald. Tæpri viku síðar 
var sá þriðji handtekin grunaður 
um aðild. Í gær var síðan einn 
þeirra látinn laus en gæsluvarð-
hald yfir hinum tveimur fram-
lengt til næsta fimmtudags.

„Ég veit ekki hvað vakti fyrir 
þeim,“ segir Miguel Angel. „Ég 

efast um að menn geri svona 
lagað vegna andúðar á útlending-
um. Ég myndi ekki segja að 
Íslendingar væru rasistar. Hins 
vegar tel ég að til séu menn sem 
sæki í ofbeldi þegar þeir eru 
undir áhrifum fíkniefna og vissu-
lega eru þá útlendingar auðveld-
ari bráð þar sem tengslanet 
þeirra hér á landi er ekki jafn 
stórt og heimamanna.“

 jse@frettabladid.is

Segir vin sinn hafa 
bjargað lífi sínu
Miguel Angel, sem varð fyrir hnífaárás 1. ágúst, segist heppinn að vera á lífi. 

Hann missti lítra af blóði og vonar að skaðinn sé ekki varanlegur. Gæsluvarð-

hald yfir tveimur mönnum sem grunaðir eru um árásina var framlengt í gær.

ÞARNA ÁTTI ÁRÁSIN SÉR STAÐ Miguel Angel var á hlaupum niður Ingólfsstræti þegar 
árásarmennirnir náðu honum. Þar eru uppi öryggismyndavélar svo lögreglan hefur 
haldbær gögn við rannsókn málsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON VERSLUN Velta í dagvöruverslun 

jókst um 22,2 prósent í júlí miðað 
við sama mánuð í fyrra á 
breytilegu verðlagi. Hefur 
vöxturinn aldrei verið meiri frá 
því farið var að mæla smásölu-
vísitöluna árið 2001, samkvæmt 
Rannsóknarsetri verslunarinnar.

Á föstu verðlagi jókst velta um 
3,2 prósent miðað við sama tíma á 
síðasta ári. Sala áfengis og fata 
jókst milli ára, en skóverslun og 
húsgagnaverslun dróst saman.

 - kg

Verðlagsáhrif vega þungt:

Veltuaukning í 
dagvöru met

KK, ertu búinn að pulsa þig 
upp fyrir næstu plötu?

„Já, og hún verður með öllu.“

Tónlistarmaðurinn KK syngur lag sitt „Þú 
og ég“ í nýrri auglýsingu Sláturfélags 
Suðurlands. Ný plata með honum kemur 
út í október.

SKIPULAGSMÁL „Við erum byrjaðir að rífa innan úr 
húsinu svo hægt sé að athafna sig í kjallaranum,“ 
segir Páll Kolbeinsson, stjórnarformaður og einn 
eigandi verslunar Sævars Karls, sem í félagi við 
Íslenska eignafélagið hefur veg og vanda að 
uppbyggingu hússins við Þingholtsstræti 2 til 4.

Húsið stendur á horni Bankastrætis og Þingholts-
strætis og er oft kennt við skemmtistaðinn Nellys 
sem þar var til húsa. Til stendur að færa húsið sem 
mest til upprunalegs útlits þótt stór hluti þess verði 
endurnýjaður. Þá verður risið hækkað og kjallarinn 
dýpkaður en endurgerð hússins er meðal annars 
unnin í samráði við Húsafriðunarnefnd.

„Byggingateikningar eru núna hjá skipulagsnefnd 
og við erum búnir að fá framkvæmdaleyfi,“ segir 
Páll sem bætir við að verkið fari vel af stað. Hann 
segir að á næstu dögum verði húsið klætt með dúk 
með upplýsingum um húsið og myndum.

Áætlað er að verslunarrekstur verði á fyrstu 
hæðum hússins en skrifstofur í risinu og segist Páll 
gera ráð fyrir að hluti af verslunarrekstri Sævars 
Karls verði í húsinu.

„Það tekur sinn tíma að byggja svona gamalt hús 
upp,“ segir Páll en áætlanir gera ráð fyrir að 

framkvæmdum ljúki á vordögum 2009. Hann segir 
þá óhrædda við að ráðast í verkefnið. „Við trúum á 
þessa staðsetningu, trúum því að miðbærinn eigi 
eftir að eflast.“  - ovd

Framkvæmdir hafnar við endurgerð og uppbyggingu Þingholtsstrætis 2 til 4:

Óbilandi trú á miðbænum

ÞINGHOLTSSTRÆTI 2-4 Húsið er bárujárnsklætt timburhús í 
Sveitser-stíl, byggt árið 1884 og er kjallari, tvær hæðir og ris.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

JARÐSKJÁLFTI „Hvert og eitt mál 
verður metið fyrir sig, án fyrir-
fram loforða um niðurstöður,“ 
segir Ólafur Örn Haraldsson, 
verkefnisstjóri þjónustumið-
stöðvar vegna Suðurlandsskjálfta. 
Alls hafa borist 55 erindi um 
styrki eða stuðning vegna 
ótryggðra tjóna af völdum skjálft-
anna 29. maí.

Hann segir að rífa þurfi vel á 
þriðja tug húsa sem skemmdust í 
skjálftunum. Nú þegar hafi sex-
tán manns óskað eftir stuðningi 
vegna niðurrifs en ríkisstjórnin 
ákvað að greiða fyrir niðurrif og 
förgun húsa sem skemmdust í 
skjálftunum.

Átján manns hafa leitað aðstoðar 
vegna tjóns á innbúi sem ekki var 
tryggt. „Síðan eru fjögur mál þar 
sem mannvirki í byggingu voru 
ekki með smíðatryggingar. Þar er 
eitt mjög stórt tjón,“ segir Ólafur 

Örn en um er að ræða einingahús 
sem var í byggingu í Hveragerði.

Þá eru tíu mál skráð vegna 
skemmda á stéttum, hellulögnum 
og hleðslum við íbúðarhús. Loks 
eru sjö óskilgreind mál þar sem 
til dæmis bílar skemmdust þegar 
hlutir féllu á þá.

„Nú liggur fyrir að við fundum 
með ráðuneytisstjóra forsætis-
ráðuneytisins og sveitarstjórum á 
svæðinu þar sem metið verður 
hvernig tekið verður á þessum 
málum. Við erum að láta meta 
hvað þetta er mikið tjón með það 
fyrir augum að sjá hvað hægt er 
að gera. Það verður sest að hverju 
máli fyrir sig og þau skoðuð.“ - ovd

Alls hafa 55 erindi borist vegna ótryggðra tjóna af völdum Suðurlandskjálfta:

Óska stuðnings ríkisstjórnar

VIÐ TRYGGVASKÁLA Ólafur Örn Haralds-
son verkefnastjóri framan við þjónustu-
miðstöðina á Selfossi. MYND/EB

BANDARÍKIN, AP Maður sem setið 
hefur í átján ár í fangelsi fyrir að 
nauðga tíu ára stúlku var látinn 
laus í gær eftir að DNA-próf 
sýndi fram á sakleysi hans. 

Dómari í Ohio úrskurðaði að 
maðurinn, sem í dag er 52 ára, 
skyldi látinn laus úr fangelsi. 
Hann var sakfelldur árið 1991 
fyrir ódæðið, en hélt alltaf fram 
sakleysi sínu. 

„Þetta er ansi mikið að taka inn 
á einum degi, að fá að ganga út úr 
réttarsalnum frjáls maður, eftir 
að hafa setið saklaus í fangelsi í 
átján ár,“ segir Jennifer Berger-
on, lögmaður sem starfað hefur 
fyrir manninn.  - bj

Sat saklaus í fangelsi í 18 ár:

DNA-próf sann-
aði sakleysið

ÁREKSTUR Þriggja bíla árekstur 
varð á sjötta tímanum í gærdag 
við Skeiðarvogsbrú, á mótum 
Skeiðarvogs og Miklubrautar. 
Eldur kom upp í einum bílanna, 
og var slökkvilið kallað á 
vettvang. Lögreglu, með hjálp 
vegfarenda, tókst þó að slökkva 
eldinn með handslökkvitæki áður 
en slökkvilið bar að garði.

Engin slys urðu á fólki en 
Miklubraut var lokað um tíma 
meðan lögreglu- og slökkviliðs-
menn sinntu störfum sínum  á 
vettvangi.  - kg

Þriggja bíla árekstur:

Eldur í bíl á 
Skeiðarvogsbrú

ÁREKSTUR Eldur kom upp í bílnum, en 
engin slys urðu á fólki. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SPURNING DAGSINS
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SLYS Bílstjórar þriggja bifreiða 
sem lentu saman í harkalegum 
árekstri á Suðurlandsvegi á móts 
við Kirkjuferju á milli Hveragerð-
is og Selfoss á tíunda tímanum í 
gærmorgun voru fluttir til 
aðhlynningar á slysadeild Land-
spítalans. Bílstjóri jeppabifreiðar 
slasaðist alvarlega og var haldið 
sofandi í öndunarvél.

Jeppinn skall framan á rútu sem 
á móti kom eftir að litlum sendi-
ferðabíl hafði verið ekið aftan á 
hann. Óljóst er hvort um saknæmt 
atferli sendiferðabílstjórans hafi 
verið að ræða, að sögn lögreglu á 
Selfossi. Umferð var beint inn á 
Hvammsveg um tíma í gær meðan 
bílhræin voru fjarlægð af Suður-
landsvegi.

Á milli þrjátíu og fjörutíu far-
þegar voru í rútunni og sluppu 
þeir að mestu ómeiddir. Bílstjóri 
rútunnar skrámaðist þó af brotnu 
gleri úr framrúðunni.

Flestir farþegarnir fengu áfalla-
hjálp og hressingu hjá Rauða 
krossi Íslands.

„[Farþegarnir] voru nokkuð 
ró legir og yfirvegaðir. Þetta var 
fólk frekar í yngri kantinum,“ 
segir Sólveig Ólafsdóttir, sviðs-
stjóri hjá Rauða krossinum. „Bíl-
stjórinn [rútunnar] kom eftir að 
hann var búinn að fá aðhlynningu 
á Borgarspítala. Það var mjög gott 
bæði fyrir hann að hitta fólkið og 
fólkið að sjá að hann væri í svona 
góðu standi. Það var klappað fyrir 
honum þegar hann mætti á svæðið 
enda skilst mér að fólk hafi óttast 
um tíma að rútan myndi fara út af 
en hann náði að bjarga því.“

Farþegarnir voru ferðamenn af 

ýmsu þjóðerni – meðal annars Þjóð-
verjar, Ítalir, Portúgalar og Kanada-
menn auk Íslendinga. Þeir voru á 
leið austur í Skaftafell á vegum 
Kynnisferða. Flestir farþeganna 

lögðu aftur af stað austur í gær í 
annarri rútu á vegum Kynnis ferða, 
að sögn Agnars Daníels sonar, 
rekstrar stjóra Kynnisferða. 
 gunnlaugurh@frettabladid.is

Alvarlega slasaður 
eftir harðan árekstur
Þrír slösuðust í harkalegum árekstri þriggja bifreiða á Suðurlandsvegi í gær, þar 

af einn alvarlega. Sendibíll lenti aftan á jeppa sem kastaðist framan á rútu. Far-

þegar rútunnar fengu áfallahjálp. Þeir þökkuðu fyrir snör viðbrögð bílstjórans.

RÚTAN OG JEPPINN Bílstjóri jeppans slasaðist mikið og bílstjóri rútunnar skrá-
maðist af brotnu gleri.  MYND/EGILL

SENDIFERÐABÍLLINN Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð á vettvang.

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

23°

23°

21°

24°

22°

21°

23°

22°

26°

22°

33°

33°

24°

26°

26°

28°

32°

18°
Á MORGUN 
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VINDUR UM 
HELGINA
 Vindurinn hefur verið 
í algjöru lágmarki 
síðustu daga og 
verður svo fram á 
föstudag. Þá eru 
horfur á að vindar 
vaxi af suðri eða 
suðvestri og að vest-
an til á landinu verði 
strekkingur, annars 
hægari. Lægir á 
sunnudag. Enn frem-
ur er heldur meiri 
vætu að sjá vestan 
til á laugardag frá því 
sem verið hefur. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

UMHVERFISMÁL 365, útgáfufélag 
Fréttablaðsins, sendir í dag 1.200 
Blaðbera til Fjarðabyggðar. 
Blaðberar eru sérstakar endur-
vinnslutöskur fyrir dagblöð og 
mun sveitarfélagið sjá um 
dreifingu þeirra til íbúa.

Samkvæmt Unni Ásu Atla dóttur, 
verkefnastjóra umhverfis- og 
mannvirkjateymis Fjarðabyggðar, 
var óskað eftir sendingunni vegna 
mikillar eftirspurnar eftir 
Blaðberanum í sveitarfélaginu. 
„Þetta er frábært framtak hjá 
Fréttablaðinu og liður í því að 
koma endurvinnslumálum okkar í 
gott horf,“ segir Unnur. Alls búa 
um 5.000 manns í Fjarðabyggð, á 
um 1.500 heimilum.

Fyrstu Blaðberunum var dreift 
í apríl síðastliðnum og hafa þeir 
hvarvetna fengið góðar viðtökur.

 - kg

Eftirsóttar endurvinnslutöskur:

Blaðberinn til 
Fjarðabyggðar

ÞARFAÞING Fjarðabyggð sér um dreif-
ingu Blaðberans til íbúa.

SJÁVARÚTVEGUR Meðalverð á öllum 
afla í júlí var það hæsta sem sést 
hefur, 184,66 krónur. Þetta er 
rúmlega 25 prósent hærra 
meðalverð en í fyrra, 147,46 
krónur, sem er það næsthæsta. 
Þetta kemur fram á vef Reikni-
stofu fiskmarkaða.

Met var einnig sett í sölumagni, 
en seld voru 5.247 tonn sem er 
það minnsta á fiskmörkuðum í 
júlí nokkru sinni.  Þetta er 19,1 
prósent minna en í fyrra, þegar 
6.488 tonn voru seld í júlí. 
Verðmæti aflans sem seldur var á 
fiskmörkuðunum í júlí var aftur á 
móti það næstmesta sem sést 
hefur, 969 milljónir króna. Það er 
1,3 prósentum meira en árið 2007. 
  - shá

Fiskverð hátt í júlí:

Metverð fyrir 
fisk á markaði 

TAÍLAND, AP Handtökuskipun á 
hendur fyrrverandi forsætisráð-
herra Taílands, Thaksin Shina-
watra, var 
gefin út þar í 
landi í gær. 
Hann og kona 
hans flúðu til 
Bretlands til að 
komast hjá 
yfirheyrslum 
fyrir spillingu. 

Hjónin 
komust undan 
þegar þau 
fengu leyfi til að fara til Kína á 
opnunarhátíð Ólympíuleikanna. 
Thaksin sagði í yfirlýsingu í gær 
að hann myndi ekki snúa aftur 
heim því þar fengi hann ekki 
sanngjörn réttarhöld.

Hjónin hafa verið í útlegð í 
Lundúnum síðan hann var hrakinn 
frá völdum árið 2006. Þau sneru 
aftur til þess að svara til saka en 
flúðu þegar frúin fékk dóm. - hþj

Fyrrum ráðherra flýr Taíland:

Segir réttarhöld 
ekki sanngjörn

FLÚINN Thaksin 
Shinawatra. 

HEILBRIGÐISMÁL „Allri fæðingar-
þjónustu, sængurlegu og 
áhættumæðravernd verður 
sinnt,“ segir Hildur Harðardóttir, 
sviðsstjóri á kvennadeild 
Landspítala.

Ljósmæður kjósa í þessari 
viku um verkfallsaðgerðir sem 
hefjast í byrjun september ef 
kjarasamningar nást ekki.

Hildur segir að þó að til 
verkfalla ljósmæðra komi verði 
allri bráðaþjónustu á deildinni 
sinnt. Bráðasónarskoðun verði 
veitt ef upp komi vandamál en 
reglubundinn sónar gæti mætt 
afgangi.

 - ht

Ljósmæður kjósa um verkföll:

Bráðaþjónusta 
áfram veitt

HEILBRIGÐISMÁL „Ég er gengin 32 
vikur og reyni því að hafa sem 
minnstar áhyggjur en auðvitað er 
þetta óþægilegt,“ segir Brynhildur 
Björnsdóttir, sem á von á öðru barni 
sínu hinn 5. október.

Ljósmæður kjósa í þessari viku 
um hvort grípa eigi til verkfalls-
aðgerða ef ekki náist kjarasamn-
ingar við ríkið. Kosið er um fimm 
sjálfstæð verkföll sem hæfust með 
vinnustöðvun dagana 4. til 5. 
september. Ef ljósmæður sam-
þykkja aðgerðirnar kemur til alls-
herjarverkfalls 29. september hafi 
samningar ekki náðst.

„Ljósmæður eru lykilhópur í þjóð-
félaginu,“ segir Brynhildur. „Ef 

þessari grundvallarþjónustu er 
stefnt í hættu er fokið í flest skjól.“

Hún segir að þrátt fyrir að aðrar 
heilbrigðisstéttir starfi með ljós-
mæðrum búi þær yfir mikil vægri 
sérfræðiþekkingu og veiti mæðr-
um mikilvægan stuðning. 

„Þegar ég eignaðist dóttur mína 
hefði ég ekki viljað vera án ljós-
móður mér til halds og trausts, 
þegar ég sat með eitthvað svona 
dýrmætt og brothætt í höndunum 
en vissi ekki hvað ég átti að gera 
við það.“  - ht

Barnshafandi kona telur fokið í flest skjól sé þjónustu ljósmæðra stefnt í hættu:

Reynir að hafa ekki áhyggjur

BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR Á von á öðru 
barni sínu í októberbyrjun og vill að samið 

verði við ljósmæður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GENGIÐ 11.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

158,7652
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 81,27  81,65

156,11  156,87

121,95  122,63

16,344  16,440

15,239  15,329

12,986  13,062

0,7391  0,7435

129,01  129,77

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Röng mynd birtist af Ingibjörgu 
Hinriksdóttur, yfirlækni á Heyrnar- og 
talmeinastöð Íslands, í blaðinu í gær. 

LEIÐRÉTTING

Í Fréttablaðinu í gær misritaðist að 
ráðstefna Vinnuvistfræðisamtaka 
Íslands og norrænu vinnuvistfræði-
samtakanna NES hefði farið fram 
um helgina. Hið rétta er að fundur 
alþjóðlegu vinnuvistfræðisamtakanna 
IEA fór fram hér á landi um helgina 
en ráðstefna NES hófst í gærmorgun.

LEIÐRÉTTING
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Sól og bíll  - Með Toyota
Með flestum tegundum nýrra seldra Toyota bifreiða fylgir utanlandsferð 
á sólarströnd fyrir allt að fjóra í allt að tvær vikur, 
að verðmæti allt að 550 þúsund kr.

Öll gjöld og skattar innifalin. 

Viðskiptavinur velur hversu lengi hann vill vera (1 eða 2 vikur), 
hverjum hann býður með sér og hve mörgum (1 til 3). 
Gjafabréfið er framseljanlegt. 

Komdu sem fyrst á sölustaði Toyota um land allt og tryggðu þér 
gjafabréf að þínum draumaáfangastað. 
Þetta tilboð rennur út 14. september 2008.

Áfangastaðir: Krít, Mallorca, Tyrkland (Marmaris), Portúgal, 
Kanarí (Tenerife) og Costa del Sol.

Bílar: Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis, RAV4, Prius, 
Land Cruiser, Hilux og Hiace.

Allar nánari upplýsingar á www.toyota.is

framan í allan heiminn

www.toyota.is
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GEORGÍA Irma Matchavariani, verk-
efnastjóri hjá Mími, segir að faðir 
sinn, systir, systursonur og aðrir 
ættingjar, sem búa í höfuðborginni 
Tíblisi í Georgíu, séu óhult en 
móðir sín sé í heimsókn á Íslandi. 
Irma, sem er frá Georgíu, hefur 
verið í símasambandi við systur 
sína daglega síðustu daga.

„Átökin hafa verið í borginni 
Gori og nágrannahéraðinu Suður-
Ossetíu. Tskhinvali, höfuðborg 
Ossetíu, er hrunin og ekkert eftir 
þar. Besta vinkona mín er Osseti og 
ég á líka marga vini af þessu svæði. 
Þessu fólki líður skelfilega. Fólk 
var búið að gleyma hvernig það var 
að búa við stríð,“ segir Irma og 
bendir á að íbúarnir séu ekki 
hrifnir af því sem sé að gerast en 
almenningur ráði ekki þróuninni. 

„Þetta er skelfilegt ástand. Von-
andi setjast Rússar og Georgíu-
menn að samningaborði og stöðva 
stríðið,“ segir hún. „Georgískar, 
bandarískar og breskar sjónvarps-
stöðvar gefa sömu mynd af 

átökunum en rússneskar sjón-
varpsstöðvar gefa allt aðra mynd 
og því er erfitt að skilja hvað er 
raunverulega í gangi. En það er 
ljóst að þetta er eitt land og á að 
vera eitt land áfram, allir eru sam-
mála um það.“

Tvö fyrirtæki eru í meirihluta-
eigu Íslendinga í Georgíu, Lions 
Group Holding, sem er með 70 
starfsmenn, og Creditinfo Georgia 
með tíu starfsmenn. Reynir 
Grétars son, einn eigenda, segir að 
starfsfólkið sé óhult. „Georgíu-
mennirnir eru brattir, þeim finnst 
þetta ekkert mál,“ segir hann. „Þeir 
trúa því að búið sé að fletta grím-
unni af Rússum og að þeim verði 
hjálpað. Menn vita alveg um hvað 
þetta snýst og það snýst ekki um 
Suður-Ossetíu,“ segir hann. - ghs

LÍÐUR SKELFILEGA „Fólki líður 
skelfi lega,“ segir Irma Matchavariani, 
verkefnastjóri hjá Mími, en hún er frá 
Georgíu.

Irma Matchavariani, verkefnastjóri hjá Mími, er frá Georgíu:

Fjölskyldan er óhult í Tíblisi

GEORGÍA, AP Flogið var með um 
170 erlenda ferðamenn frá 
Georgíu til Varsjár í Póllandi í 
gær, í farþegaþotum sem pólsk 
yfirvöld sendu eftir fólkinu. 
Utanríkisráðuneyti Íslands gaf í 
gær út viðvörun til íslenskra 
ríkisborgara, þar sem þeim er 
ráðið frá því að fara til Georgíu. 

Pólverjar, Frakkar, Danir og 
Bretar voru á meðal þeirra sem 
fengu far með pólsku þotunum.

Þýsk yfirvöld greindu frá því í 
gær að þau hefðu hjálpað um 
200 Þjóðverjum að yfirgefa 
Georgíu og sænsk yfirvöld 
þrjátíu Svíum.  - aa

Útlendingar í Georgíu: 

Erlendir ferða-
menn sóttir

GEORGÍA, AP Brynvagnar rússneska 
hersins sóttu í gær langt inn fyrir 
landamæri Georgíu sjálfrar, frá 
aðskilnaðarhéraðinu Abkasíu í 
vestri. Í sókninni tóku Rússar á sitt 
vald nokkra bæi auk þess að her-
setja einn af fáum flugvöllum 
georgíska flughersins. Þá hertóku 
rússneskar hersveitir, sem sóttu 
norðan úr Suður-Ossetíu, borgina 
Gori í Mið-Georgíu. 

Í gær geisuðu enn fremur bar-
dagar við Tskhinvali, héraðshöfuð-
borg Suður-Ossetíu. Tugir rúss-
neskra herþotna héldu áfram 
loftárásum á skotmörk í Georgíu. 
Óttaslegnir íbúar reyndu að hlaupa 
í skjól þegar þoturnar vörpuðu 
sprengjum sínum. 

Sókn Rússa inn í Georgíu hélt 
þannig áfram þrátt fyrir fullyrð-
ingar rússnesks hershöfðingja í 
gærmorgun um að Rússar hefðu 
engin áform um að sækja inn í 
Georgíu sjálfa, heldur halda sig 
innan aðskilnaðarhéraðanna Suður-
Ossetíu og Abkasíu. En með því að 
hertaka Gorí eru Rússar í raun 
komnir í aðstöðu til að skera 
Georgíu í tvennt. 

Alexander Lomaia, starfandi for-
seta öryggisráðs Sameinuðu þjóð-
anna, var í gær ekki ljóst hvort 
rússneskar hersveitir myndu jafn-
vel sækja áfram í átt að georgísku 
höfuðborginni Tíblisi. 

Tangarsókn Rússa inn í Georgíu 
gerir átökin hálfu alvarlegri en 
orðið var. Átökin hófust síðla síð-
asta fimmtudag, er georgíski 
stjórnarherinn gerði tilraun til 
þess að ná aftur valdi yfir Suður-
Ossetíu, sem sagði sig úr lögum við 
Georgíu í framhaldi af upplausn 
Sovétríkjanna árið 1991. Aðskiln-
aðarsinnar hafa alla tíð síðan notið 
stuðnings valdhafa í Moskvu. 

Mikhaíl Saakashvili, forseti 
Georgíu, skrifaði í gær undir 
áskorun um vopnahlé sem sátta-
semjarar á vegum Evrópusam-
bandsins áttu frumkvæði að. 
Stjórnendur Rússlandshers virð-
ast aftur á móti staðráðnir í að 
knésetja Georgíumenn, sem undir 
forystu Saakashvilis höfðu sett 
stefnuna á inngöngu í Atlantshafs-
bandalagið og sem nánust tengsl 
til vesturs. 

Síðdegis í gær réðust rússneskar 
bryndrekasveitir inn í Vestur-
Georgíu frá Abkasíu, en þá var 
megnið af georgíska stjórnar-
hernum í miðhluta landsins, í 
kringum Gori og Suður-Ossetíu. 

George W. Bush Bandaríkjafor-
seti og aðrir vestrænir leiðtogar 

hafa gagnrýnt viðbrögð Rússa 
harka lega og sagt þau vera í engu 
samræmi við tilefnið. Hinir vest-
rænu leiðtogar gagnrýna einnig að 
svo virðist sem ráðamenn í Moskvu 
hafi einsett sér að koma lýðræðis-
lega réttkjörinni ríkisstjórn 
Georgíu frá völdum. Auk þess hafa 
þeir lýst óánægju með að rúss-
neskar herflugvélar, sem hafa 
verið stöðugt á sveimi yfir Georgíu 
síðan á föstudag, hafa varpað 
sprengjum á olíuleiðslur og aðra 
mikilvæga innviði Georgíu langt 
frá hinu eigin lega átakasvæði. 

Ríkisstjórnir sjö voldugustu iðn-
ríkja heims skoruðu á Rússlands-
stjórn að fallast á tafarlaust vopna-
hlé og á alþjóðlegar sáttaumleitanir. 
 audunn@frettabladid.is

Rússnesk sókn á 
tveimur vígstöðvum
Rússneskar hersveitir sóttu í gær langt inn í Georgíu úr vestri og norðri og her-

tóku borgir, bæi og herflugvöll. Áður hafði hershöfðingi sagt ekki standa til að 

sækja inn í Georgíu sjálfa. Alþjóðasamfélagið hvetur til tafarlauss vopnahlés.

Ert þú sáttur við hækkun á 
launum forstjóra Landspítal-
ans?

Já 15,6%
Nei 84,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að eyða fé í að rannsaka 
heyrn ungbarna í fimm daga 
skoðun?

Segðu þína skoðun á visir.is

HEILBRIGÐISMÁL Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra 
segir það alfarið í höndum 
kjararáðs að ákveða laun 
stjórnenda Landspítalans. Hann 
hafi ekki komið nálægt þeirri 
ákvörðun, enda hafi hann ekki 
heimildir til þess.

Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að ráðið hækkaði launin frá 1. 
september þegar nýr forstjóri 
tekur við. Starfandi forstjórar 
spítalans, Anna Stefánsdóttir og 
Björn Zoëga, gegna áfram sínum 
fyrri störfum samhliða starfi 
forstjóra. Þau fá sömu laun áður, 
að viðbættum fjórðungi af 
launum forstjóra spítalans.  - bj

Heilbrigðisráðherra:

Bað ekki um 
endurskoðun

HEILBRIGÐISMÁL Guðrún Zoëga, for-
maður kjararáðs, segist ekki vita 
um önnur tilvik um að greidd hafi 
verið hærri laun en segir í úrskurði 
kjaranefndar, forvera kjararáðs, 
eins og í tilviki forstjóra Landspít-
alans. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins er um einsdæmi að 
ræða.

Laun Magnúsar Péturssonar, 
fyrrverandi forstjóra LSH, voru á 
síðasta ári um þrettán hundruð 
þúsund. Kjaranefnd úrskurðaði 
síðast um laun forstjóra LSH árið 
2005. Samkvæmt þeim úrskurði 
voru laun forstjóra um 900.000 
krónur en tæp milljón króna sé 
tekið tillit til almennra hækkana á 

tímabilinu. Kjararáð úrskurðaði 
nýlega að laun forstjóra skuli vera 
1.618.565 krónur á mánuði. Rök-

stuðningur ráðsins fyrir launum 
forstjóra snýr meðal annars að því 
hversu mikilvægt, vandasamt og 
umfangsmikið starfið er, eins og 
segir í úrskurði. 

Kjararáð ákveður laun og starfs-
kjör forseta Íslands, þingmanna 
og ráðherra, héraðsdómara og 
hæstaréttardómara. Auk þess 
ákveður ráðið laun og starfskjör 
annarra ríkisstarfsmanna sem svo 
er háttað um að laun þeirra geta 
ekki ráðist með samningum á 
venjulegan hátt vegna eðlis starf-
anna eða samningsstöðu. Um 800 
starfsmenn ríkisins falla undir 
þessa skilgreiningu, er mat Guð-
rúnar.   - shá

Opinberir starfsmenn fá yfirleitt laun greidd samkvæmt úrskurðum kjararáðs:

Hækkun launa einsdæmi

LSH Í FOSSVOGI Borgarspítalinn var sam-
einaður LSH. Hækkun launa forstjóra 
má rekja til breytinga starfsins við 
sameininguna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FLÓÐ Hlaupið sem hófst í Skaftá á 
laugardaginn er í rénun, að sögn 
Guðmundar Inga Ingasonar, 
lögreglumanns á Hvolsvelli.

Vatnsflæði árinnar mældist 
mest um 370 rúmmetrar á 
sekúndu við Sveinstind. Flæðið 
þar mælist venjulega um fimmtíu 
rúmmetrar. Hlaupið er þó lítið í 
samanburði við eldri Skaftár-
hlaup. Í síðasta Skaftárhlaupi fyrir 
tveimur árum mældist flæðið 
fjórtán hundruð rúmmetrar. Mest 
hefur það mælst átján hundruð 
rúmmetrar. Guðmundur segir að 
ekki hafi verið tilkynnt um neinar 
skemmdir og lítil hætta sé á 
ferðum. Þó geti verið varhugavert 
að vera við ána.  - gh

Skaftárhlaup í minna lagi:

Hlaupið í rénun

KJÖRKASSINN
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1 Hvaða leið vill Birgir Ár-
mannsson skoða?

2 Hvað fær nýr forstjóri LSH 
mikla launahækkun?

3 Hvers konar skemmtigarður 
er að rísa í Gufunesi?
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STJÓRNSÝSLA „Þetta er nú ekki svo 
einfalt,“ segir Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, fulltrúi Sjálfstæðis -
flokks í utanríkismálanefnd, um 
orð samflokksmanns síns Kristj-
áns Þórs Júlíussonar þess efnis 
að hugsanlega þurfi að breyta 
nýsamþykktum varnarmála lög-
um vegna ákvæða um svokölluð 
NATO-mannvirki á Keflavíkur -
flugvelli og víðar. 

Utanríkismálanefnd fundaði í 
gær að beiðni Vinstri grænna með 
fulltrúum utanríkis ráðuneytisins 
um eignarhald á mannvirkjun-
um.

Utanríkisráðuneytið birti í lok 
júní auglýsingu yfir „eignir 
NATO“ á Íslandi. Raunin er þó sú 
að íslenska ríkið á allar eignirnar, 
þótt NATO fari með óbeinan 
eignar rétt í þeim í formi afnota-
réttar. Kristján Þór, sem er 
varafor maður fjárlaganefndar, 
sagði í samtali við Fréttablaðið í 
júlí að málið væri með ólíkindum. 
Ákvæði í varnarmálalögum um 
mannvirkin stönguðust á við fjár-
reiðulög og að varnamálalögum 
bæri að breyta.

Ragnheiður Elín segir fulltrúa 
utanríkisráðuneytisins hafa skýrt 
málið vel. „Mér sýnist málið vera 
á réttri leið eins og það er unnið 
núna og hef svo sem ekkert út á 
þá leið að setja,“ segir Ragn heiður 
Elín. Hún segist ekki treysta sér 
til að fullyrða að varnarmálalög 
stangist ekki á við fjárreiðulög, 
en henni virðist málið eðlilega 
vaxið miðað við lagaheimildir í 
varnarmála lögum og þjóðréttar-
lega samninga og skuldbinding-
ar.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
varamaður Samfylkingar í 
nefnd inni, tekur í sama streng. 
„Mér fundust útskýringar ráðu-

neytisins fullnægjandi og ég get 
ekki tekið undir orð Kristjáns 
Þórs,“ segir hún.“

„Þessi auglýsing var hrein og 
klár mistök,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon. „Og eftir atvikum sam-
bærilegt orðalag sem því miður 
rataði á ákveðnum stöðum inn í 
varnarmálalög. Þetta þarf að leið-
rétta.“ Hann telur að stefna eigi 

að því að öll mannvirki utan skýrt 
skilgreindra öryggissvæða fær-
ist undan forræði Varnar-
mála stofnunar og undir önnur 
fag ráðuneyti. Komið geti til þess 
að breyta þurfi varnarmálalögun-
um.

Siv Friðleifsdóttir, þingmaður 
Fram sóknarflokks, kallar eftir 
skýrum svörum frá stjórnar -

flokkunum um það hvort breyta 
þurfi varnarmálalögum eins og 
Kristján Þór hefur nefnt.

Utanríkismálanefnd mun fjalla 
áfram um málið og fá á sinn fund 
meðal annars fulltrúa Flugmála-
stjórnarinnar á Kefla víkurflug-
velli, fjármálaráðu neytisins og 
jafnvel samgöngu ráðuneytisins. 
 stigur@frettabladid.is

Ekki samstaða í Sjálfstæðis-
flokki um NATO-mannvirkin
Sjálfstæðismaður í utanríkismálanefnd tekur ekki undir það með samflokks manni sínum og varafor-

manni fjárlaganefndar að ákvæði í varnar málalögum um NATO-mannvirki kalli á breytingar á lögunum. 

Lélegar verðmerkingar hafa verið nokkuð í umræð-
unni að undanförnu. Fréttablaðinu barst fyrirspurn 
um ástand mála hjá Neytendastofu og hvort 
stofnunin hygðist beita sektum. 

Hvernig stendur á því að Neytendastofa sendir 
verslunum sem verðmerkja vörur sínar illa eða jafn-
vel ekkert viðvörun, jafnvel þótt að um fleiri en eitt 
brot sé að ræða? Ekki fæ ég aðvörun frá lögreglunni 
ef ég ek á of miklum hraða, svo ég tali nú ekki um frá 
til dæmis skattinum borgi ég of litla skatta?

Þórunn Anna Árnadóttir, sviðsstjóri neytenda-
réttarsviðs Neytendastofu, segir að málið snúist um 
að gefa verslunum tækifæri til að bæta sig áður en 

komi til sekta.
„Við erum nýfarin að stunda harðara eft-

irlit en áður og ætlum ekki að hika við að 
sekta þær verslanir sem við höfum nú 
þegar sent viðvaranir, bæti þær ekki úr 
verðmerkingum.“ Þórunn segir að Neyt-

endastofa hafi vald til þess að beita 

bæði dag- og stjórnvaldssektum og muni gera það 
ef þörf krefji. 

„Við höfum fullan hug á að fylgjast áfram með 
þeim verslunum sem ekki fara að lögum.“

Neytendastofa hefur fullan hug á að sekta verslanir:

Verðmerkingar skulu bættar 

VERÐMERKINGAR Í VERSLUNUM Neytendastofa hefur fullan 
hug á að standa sig betur en áður hefur tíðkast.

KÖNNUN Lestur Fréttablaðsins og 
24 stunda stendur í stað sam-
kvæmt lestrarkönnun Capacent 
Gallup. Lestur Morgunblaðsins 
hefur dregist saman um 2,9 pró-
sentustig milli kannana og hefur 
aldrei mælst minni.

Fréttablaðið er enn langmest 
lesna dagblað landsins. Að meðal-
tali sögðust 64,8 prósent aðspurðra 
hafa lesið hvert tölublað í nýrri 
könnun Capacent. 

Talsvert færri sögðust lesa 24 
stundir, meðallestur á hvert tölu-
blað mældist 50,4 prósent. Enn 
færri sögðust lesa Morgunblaðið, 
meðallesturinn mældist 38,7 pró-
sent, samanborið við 41,6 prósent í 

síðustu könnun Capacent, sem 
unnin var dagana 1. febrúar til 30. 
apríl síðastliðinn.

Alls sagðist 89,1 prósent hafa 
lesið eitthvað í Fréttablaðinu þá 
viku sem spurt var, en í síðustu 
könnun var hlutfallið 90 prósent. 

Af þeim sem tóku þátt í könnun-
inni sögðust 74,5 prósent hafa 
lesið eitthvað í 24 stundum þá vik-
una, svipað hlutfall og í síðustu 
könnun. Alls sögðust 66,7 prósent 
hafa lesið eitthvað í Morgunblað-
inu, samanborið við 67,1 prósent í 
síðustu könnun. Könnun Capacent 
var símakönnun, unnin á tímabil-
inu 2. maí til 30. júlí. Hringt var í 
4.500 Íslendinga á aldrinum 12 til 
80 ára. Þátttakendur voru valdir 
tilviljanakennt úr þjóðskrá. Svar-
hlutfallið var 60,9 prósent.  - bj

Lestur Fréttablaðsins og 24 stunda stendur í stað í nýrri lestrarkönnun Capacent:

Færri lesa Morgunblaðið
MEÐALLESTUR Á TBL.

■ Fréttablaðið
■ Morgunblaðið
■ 24 Stundir
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HEIMILD: CAPACENT GALLUP

RAGNHEIÐUR ELÍN 
ÁRNADÓTTIR

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIRSTEINUNN VALDÍS 
ÓSKARSDÓTTIR 

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Á MIÐNESHEIÐI Meðal annars er um að ræða tvær aðalflugbrautir Keflavíkurflugvallar og ljósleiðaraþræði sem leigðir hafa 
verið út til almennra nota. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð 
Vestmannaeyja ætlar nýjum 
stýrihópi að tryggja að „töfrar 
þjóðhátíðar tapist aldrei og hún 
haldi áfram að vera Eyjamönnum 
öllum til sóma“, eins og segir í 
samþykkt bæjarráðs sem telur að 
vegna breytinga á samgöngum á 
sjó með tilkomu Land-Eyjahafnar 
sé sem aldrei fyrr þörf á að 
marka þjóðhátíðinni stefnu. 
„Áætla má að sú siglingaleið geti 
flutt allt að 5.000 manns á 
sólarhring samanborið við um 
1.800 manns á núverandi siglinga-
leið,“ bendir bæjarráðið á sem 
ætlar stýrihópnum meðal annars 
að móta uppbyggingu á hátíðar-
svæðinu, áherslur í markaðssetn-
ingu og öryggismál.  - gar

Aukin flutningsgeta:

Tryggi töfra 
þjóðhátíðar

ÞJÓÐHÁTÍÐ 2008 Met var sett með 
þrettán þúsund gestum.

LÖGREGLAN „Við gerðum bara það 
sem talið er algjört lágmark og 
skoðuðum vagna sem fólkið var í 
og gönguleiðina. Athuguðum ef 
eitthvað grunsamlegt sást,“ segir 
Geir Jón Þórisson yfirlögreglu-
þjónn. 

Fréttastofu Stöðvar 2 barst 
fyrir nokkru hótun um tvær 
sprengjur sem áttu að springa í 
gleðigöngunni í miðbæ Reykja-
víkur nú um helgina. „Þetta er 
þekkt fyrirbrigði og eins og 
okkur grunaði,“ segir Geir Jón. 
Hótunin var gabb. „En við 
gerðum samt ráðstafanir til 
öryggis, þótt það sé erfitt í svona 
fjölmennri og langri göngu.“ - kóþ

Sprengjuhótun í gleðigöngu:

Lögregla leitaði 
að sprengjunni

UMHVERFISMÁL Mengun þung-
málma í hafinu umhverfis landið 
er almennt vel undir alþjóðlegum 
viðmiðunarmörkum, að því er 
fram kemur í nýrri skýrslu Matís 
um breytingar á lífríki sjávar við 
landið. 

Þungmálmar eru frumefni sem 
eru upprunnir í náttúrunni en 
styrkur þeirra getur aukist vegna 
aðgerða manna. Síðan 1989 hefur 
verið í gangi árlegt vöktunar-
verkefni á mengunarefnum í 
lífríki hafsins við Ísland. 

Mikilvægt er talið að vakta 
magn þungmálma í hafinu við 
Ísland til að geta borið stöðu 
Íslands saman við ástand í öðrum 
löndum. Það er ekki síst talið 
áríðandi vegna mikilvægis 
sjávarafurða fyrir þjóðina.

  - shá

Lítið um þungmálma:

Ástand lífríkis-
ins afar gott

SJÁVARÚTVEGUR Heildaraflinn í 
nýliðnum júlímánuði var 152.875 
tonn, samkvæmt tölum Fiski-
stofu. Það er rúmlega 36 þúsund 
tonna aukning í afla milli ára en 
aflinn í júlí 2007 var 116.228 tonn 
og munar þar mestu um makríl í 
afla síldveiðiskipa. Alls hafa 
veiðst 63.222 tonn af makríl 
miðað við 21.503 tonn í júlí 2007. 

Botnfiskaflinn í júlí 2008 var 
32.871 tonn en botnfiskaflinn var 
35.341 tonn í júlí 2007. Veiðar á 
norsk-íslensku síldinni gengu 
þokkalega en síldarafli í júlí var 
54.225 tonn en aflinn var 47.913 
tonn í júlí 2007. 

Heildarafli ársins 2008 var í lok 
júlí 775.731 tonn. Á sama tíma í 
fyrra var heildarafli ársins 
975.134 tonn.   - shá

Aukinn afli í júlí:

Mestu munar 
um makríl

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykj-
a víkur hefur dæmt hálffimmtug-
an karlmann í sextíu daga 
skilorðs bundið fangelsi fyrir brot 
gegn valdstjórninni. 

Brotin áttu sér stað í lögreglu -
bíl á leið á lögreglustöðina við 
Hverfisgötu í febrúar síðast liðn-
um. Maðurinn var ósáttur við 
vistina í bílnum og sparkaði í öxl 
lögreglumannsins sem ók bílnum, 
með þeim afleiðingum að honum 
fipaðist við aksturinn. Auk þess 
hótaði hann tveimur lögreglu -
mönnum lífláti.

Maðurinn játaði brot sín við 
þingfestingu málsins og var það 
dómtekið um leið.  - sh

Dæmdur fyrir spark og hótun:

Fipaði lögreglu  -
þjón við akstur

HELGA ÞÓREY neytendur@frettabladid.is

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

VEISTU SVARIÐ?



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Núna bjóðum við 16 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum
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Lexus GS300 EXE
3000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 08.07 Ekinn: 9.000 km
Verð: 7.100.000 kr. Skr.nr. KAD-99

Toyota Land Cruiser 100 
4700 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 10.05 Ekinn: 82.000 km
Verð: 6.350.000 kr. Skr.nr. AT-237

Toyota Corolla Luxury
1600 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.07 Ekinn: 39.000 km
Verð: 2.270.000 kr. Skr.nr. ZT-850

Toyota RAV4 GX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 03.08 Ekinn: 1.600 km
Verð: 4.070.000 kr. Skr.nr. VVZ-25

Toyota Avensis Sol 
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 12.07 Ekinn: 8.000 km
Verð: 3.220.000 kr. Skr.nr. YDL-17

Toyota Yaris T-Sport
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.07 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.690.000 kr. Skr.nr. YZ-522

Toyota Hiace 4WD
2500 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 03.08 Ekinn: 3.000 km
Verð: 3.360.000 kr. Skr.nr. AKL-85

Toyota Yaris SOL
Álfelgur, vindskeið, þokuljós, 
krómstútur á pústi 
1300 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.07 Ekinn: 36.000 km
Verð: 1.990.000 kr. Skr.nr. JKY-36

Toyota Land Cruiser 200
Navigation, sóllúga
4500 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 01.08 Ekinn: 12.000 km
Verð: 12.600.000 kr. Skr.nr. DPP-47 

Toyota Verso Luna
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 12.07 Ekinn: 6.000 km 
Verð: 3.100.000 kr. Skr.nr. TRD-90

Toyota Prius Hybrid
Bakkskynjarar
1500 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 01.07 Ekinn: 37.000 km
Verð: 3.100.000 kr. Skr.nr. EF-888

Toyota Hilux D/C 
Dráttarbeisli, þokuljós 
2500 Dísel 5 gíra
Á götuna: 10.06 Ekinn: 9.000 km
Verð: 3.100.000 kr. Skr.nr. JF-907

Toyota Auris Sol
1600 Bensín 5 gíra MM
Á götuna: 07.07 Ekinn: 12.000 km
Verð: 2.690.000 kr. Skr.nr. IU-875

Toyota Land Cruiser 120 VX 
Aukasæti, dráttarbeisli, filmur
3000 Dísel sjálfsk.
Á götuna: 03.06 Ekinn: 58.000 km
Verð: 6.190.000 kr. Skr.nr. RX-873

Toyota Previa 
2400 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 65.000 km
Verð: 2.720.000 kr. Skr.nr. TS-694

Toyota Aygo 
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.08 Ekinn: 900 km
Verð: 1.650.000 kr. Skr.nr. YEE-45

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR 
ERU EINFALDLEGA
BETRI EN AÐRIR
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 201

4.220 +0,20% Velta: 5.567 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,78 -0,73% ... Atorka 5,52 
+0,73% ... Bakkavör 28,10 +3,69% ... Eimskipafélagið 14,15 -0,35% 
... Exista 7,62 +4,81%  ...  Glitnir 15,25 -0,33% ... Icelandair Group 
17,55 -0,28% ... Kaupþing 718,00 -0,14% ... Landsbankinn 23,10 
-0,22% ... Marel 83,80 +0,60% ... SPRON 3,50 +0,00% ... Straumur-
Burðarás 9,35 -0,21% ... Teymi 1,35 +0,00% ... Össur 87,00 +0,00%

MESTA HÆKKUN
EXISTA +4,81%
EIK BANKI +4,59%
BAKKAVÖR +3,69%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PET. -2,70%
ALFESCA -0,73%
EIMSIPAFÉLAGIÐ -0,35%

Vanskil fyrirtækja við 
innlánastofnanir ríflega 
tvöfölduðust á öðrum fjórð-
ungi ársins, samkvæmt 
tölum Fjármálaeftirlitsins. 
Forstjóri eftirlitsins hvetur 
banka til að huga að af-
skriftarreikningum. Van-
skil einstaklinga aukast 
einnig, en minna. 

„Eftir að hafa verið í sögulegu lág-
marki hafa vanskil aukist tölu-
vert, einkum þó hjá fyrirtækjum, 
sem ætla má að ráðist af almennri 
þróun í efnahagslífinu,“ segir 
Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins.

Stofnunin birti í gær tölur um 
vanskil fyrir annan fjórðung árs-
ins. Þar sést að vanskil fyrirtækja 
hafa ríflega tvöfaldast. Við lok 
fyrsta fjórðungs voru um 0,5 pró-
sent skuldbindingar fyrirtækja í 
vanskilum, en við lok annars fjórð-
ungs, 1,1 prósent. Vanskil einstakl-
inga hafa jafnframt aukist, úr 0,8 
prósentum í eitt prósent. Fjármála-
eftirlitið tekur saman vanskil sem 
varað hafa í mánuð eða lengur.

Jónas Fr. segir að þótt vanskilin 
hafi aukist, séu þau svipuð og um 
mitt ár 2005. Þau hafi verið í sögu-
legu lágmarki um síðustu áramót. 
„Í þessu sambandi er rétt að undir-
strika mikilvægi þess að innláns-
stofnanir fylgist vel með útlána-
gæðum, taki sem fyrst á 
vanskilamálum og leggi strax til 
hliðar á afskriftareikning.“

„Mér finnst augljóst að þetta 
séu teikn um það að það stefni í 
verulega aukin vandræði hjá 
mörgum fyrirtækjum. Þessi van-
skil benda til þess að sú þróun sé 
hafin,“ segir Jón Steindór Valdi-
marsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins.

Vilhjálmur Egilsson, fram-

kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, bendir á að vanskilin séu 
ekki mikil í sögulegu samhengi. 
„Hins vegar blasir við að þau fara 
vaxandi. Það er ljóst að ef þetta 
ástand varir áfram, með háum 
vöxtum og lokuðum fjármagns-
markaði gagnvart útlöndum, er 
ekki við öðru að búast en að van-
skilin fari hraðvaxandi og við 
sjáum heldur dekkri tölur næst.“ 

Samkvæmt tölum Fjármála-
eftirlitsins voru tæplega 6,2 millj-
arðar króna alls í vanskilum við 
lok annars fjórðungs. Dráttar-
vextir, sem eru ákveðnir af Seðla-
bankanum, nema nú 26,5 prósent-
um.

 ingimar@markadurinn.is

FÆRRI BORGA BANKANUM Vanskil hafa aukist umtalsvert frá fyrsta fjórðungi ársins, 
samkvæmt tölum Fjármálaeftirlitsins. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins 
óttast að vanskilin verði enn meiri við lok þessa fjórðungs. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vanskil tvöfaldast á 
einum ársfjórðungi

„Ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hefur 
farið lækkandi nánast allt þetta ár. 
Skýringuna kynni að vera að finna 
í mikilli verðbólgu auk þess sem 
hlutabréfamarkaðurinn og krónan 
hafa átt í erfiðleikum,“ segir Ívar 
Ragnarsson, sviðsstjóri fjármála-
sviðs Íbúðalánasjóðs.

Sjóðurinn tilkynnti í gær um 
lækkun íbúðalánavaxta, en lækk-
unin kemur í kjölfar útboðs íbúða-
bréfa á föstudag. Ívar segir tölu-
verða eftirspurn eftir bréfunum, 
það skýrist að mestu af þessu 
þrennu. Vextir sjóðsins verða frá 
og með gærdeginum 4,9 prósent 
með uppgreiðsluákvæði og 5,4 
prósent án þess.

Sjóðurinn bauð út átta milljarða 
króna af íbúðabréfum á föstudag. 
Tilboð bárust í tæplega tuttugu 
milljarða. Ívar segir að meira 
verði boðið út í fjórðungnum, en 
erfitt sé að spá fyrir um ávöxtunar-
kröfuna. Hann bætir við að þótt 
eftirspurn eftir íbúðabréfum sé 
mikil við þessar aðstæður, þá séu 
þau ávallt góður og öruggur fjár-
festingarkostur. 

Kaupþing bauð út skuldabréf 
vegna íbúðalána ekki alls fyrir 
löngu. Niðurstaða þess skilaði því 
að vextir íbúðalána Kaupþings 
eru nú 6,05 prósent. Vextir ann-
arra fjármálastofnana eru hærri.  
 - ikh

Verðbólga lækkar vexti

„Ég tel ekki líklegt að 
Seðlabankinn lækki stýri-
vextina við vaxtaákvörð-
un í september. Mér finnst 
líklegra að það verði gert 
við útgáfu Peningamála í 
nóvember,“ segir Ásgeir 
Jónsson, forstöðumaður 
greiningardeildar Kaup-
þings. Hagkerfið kólni 
hraðar en Seðlabankinn 
geri ráð fyrir. Útsölum 
fari að ljúka og þá fari áhrif af 
gengi krónunnar að koma inn með 
innflutningi á nýjum vörum. 

„Gangi þetta hratt yfir þá 
gætum við séð vaxtalækk-
un,“ segir Ásgeir.

„Það er skammt síðan 
við gáfum út spá þar sem 
gert er ráð fyrir óbreytt-
um stýrivöxtum fram á 
mitt næsta ár. Ég kannast 
ekki við að neitt hafi 
breyst í meginatriðum 
síðan þá,“ segir Arnór Sig-
hvatsson, aðalhagfræð-

ingur Seðlabanka Íslands.
Stýrivextir Seðlabankans eru 

nú 15,5 prósent.  - ikh

Seðlabanki býst ekki 
við lægri stýrivöxtum
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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

Á tilboði í 

ágúst 2008

UniFlex ræstivagnar 

með fylgihlutum. 

Startpakki

20% afsláttur

− all you need ...
          for cleaning

UniFlex Maxi Fiber RV 72015
- fyrir skóla, sjúkrahús og stærri fyrirtæki

UniFlex Mini Fiber RV 72017
- fyrir leikskóla og minni fyrirtæki

UniFlex II H Fiber RV 72095
- fyrir heilbrigðisstofnanir og stærri fyrirtæki

Hlutabréfaverð í Moskvu féll um 
3,2 prósent í gær í kjölfar frétta 
þess efnis að Rússar hefðu gert 
loftárásir á skotmörk í Georgíu. Á 
föstudag féll verð um 6,5 eftir að 
fréttir bárust af því að Georgíu-
menn hefðu sent herlið til Suður-
Ossetíu. Yfirlýsing Dimitri 
Medvedev, forseta Rússlands, um 
að stríðsátökunum myndi ljúka 
innan skamms hamdi þó verðfallið. 
Hlutabréfaverð í Rússlandi hefur 
ekki verið lægra í 22 mánuði.

Þótt óttast sé að truflanir geti 
orðið á olíuflutningum frá 
Aser baídsjan í gegnum Georgíu 
hafa stríðsátökin lítil áhrif haft á 
olíuverð sem féll í 113 dollara 
tunnan. - msh

Hlutabréf 
lækka í Moskvu

Hlutabréfaverð í kauphöll Sjang-
hæ féll um 5,2 prósent á mánudag 
eftir fréttir um að verðbólga í júlí 
hafi verið 12 prósent á ársvísu. 
Vaxandi áhyggjur eru einnig af 
því að versnandi efnahagsástand í 
Bandaríkjunum hafi áhrif á 
útflunting frá Kínverja. Talið er að 
hagvöxtur í Kína verði 9 prósent í 
ár, í stað 11,7 prósenta í fyrra.

Hlutabréfaverð í Kína hefur nú 
fallið um 59 prósent síðan í októ-
ber í fyrra. Greiningardeild Gold-

man   Sachs spáir því að hluta-
bréfaverð eigi enn eftir að lækka.

Útlit er einnig fyrir því að hag-
kerfi Japan hafi dregist saman á 
öðrum ársfjórðingi. Talið er að 
þjóðarframleiðsla þar hafi dregist 
saman um 2,3 prósent. Stjórnvöld, 
sem munu birta opinberar tölur í 
næstu viku, staðfestu á fimmtu-
daginn að hagkerfið hefði „veikst“. 
Hagvöxtur í Japan hefur verið 2,2 
prósent að jafnaði frá því í árs-
byrjun 2002.  - msh

Versnandi horfur í Asíu

Teymi hefur verið tekið úr 
OMXI15 Úrvalsvísitölunni vegna 
ófullnægjandi seljanleika bréfa 
félagsins. Sem kunnugt er stendur 
til að afskrá félagið úr Kauphöll 
Íslands og kjósa hluthafar í Teymi 
um afskráninguna á fimmtudag.

Kauphöllin tilkynnti um breyt-
inguna á Úrvalsvísitölunni fyrir 
helgi og kom þar fram að hún tæki 
gildi í dag „í samræmi við reglu 
4.9 í reglum um samsetningu og 
viðhald OMXI15 vísitölunnar“.

Eftir standa þrettán félög í 
Úrvalsvísitölunni, Alfesca, Atorka, 
Bakkavör, Eimskipafélagið, 

Exista, Glitnir, Icelandair, Kaup-
þing, Landsbankinn, Marel, Össur, 
SPRON og Straumur.  - óká

Þrettán eftir í vísitölunni

KAUPHÖLL ÍSLANDS Útlit er fyrir enn 
frekari fækkun félaga í Úrvalsvísitölunni 
renni SPRON saman við Kaupþing fyrir 
áramót.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bjartsýnir húseigendur
Meirihluti fasteignaeigenda í Bandaríkjunum 
telur sína eign ónæma fyrir verðhruninu á 
fasteignamörkuðum vestra. Samkvæmt 
könnun sem fasteignavefurinn Zill-
ow.com birti á miðvikudaginn telja 
62 prósent Bandaríkjamanna 
að fasteignir þeirra hafi 
hækkað í verði eða 
staðið í stað síðasta 
árið. Hið sanna er að 77 
prósent allra fasteigna í 
Bandaríkjunum hafa fallið 
í verði. 

Mest er óraunsæið í Suð-
urríkjunum en aðeins 28 
prósent aðspurðra þar töldu 
að þeirra eignir hefðu fallið í 
verði meðan hið sanna er að 
69 prósent húseigna í Suður-
ríkjunum hafa lækkað í verði. 

Landshlutamunur vestra
Íbúar í Vesturríkjunum, reyndust hins vegar 
raunsæastir, en 56 prósent þeirra sögðust telja 
að eignir þeirra hefðu tapað verðgildi. Skýr-

ingin kann að vera sú að ástandið 
á fasteignamörkuðum er verst í 

Vesturríkjunum, en þar hafa 
88 prósent fasteigna fallið í 

verði. 
Á sama tíma 

telja 75 prósent að 
fasteignir þeirra eigi 

eftir að haldast jafn 
vermætar eða hækka í 
verði næsta árið. Einung-

is fjórðungur aðspurðra 
taldi að þeirra hús myndi 
falla í verði. Á sama tíma 

töldu 42 prósent að aðrar 
eignir í þeirra hverfi myndu 

falla í verði.

Peningaskápurinn ...



Sölu-, markaðs og rekstrarnám        396 stundir
Nemendur öðlast þjálfun og hæfni á sviði sölumennsku þar sem rík áhersla er lögð 
á ábyrgð sölumannsins og hlutverk hans í stefnumótun fyrirtækisins. 

Í síðari hluta er lögð áhersla á rekstrarfræði, fjármálastjórnun og áætlanagerð. 
Frábært nám fyrir alla sem starfa við sölumennsku og/eða eru með eigin rekstur.

Skrifstofu- og rekstrarnám        462 stundir
Námið eykur enn frekar samkeppnishæfni nemenda og býr þá vel undir krefjandi 
störf á vinnumarkaðnum. Mikil áhersla er lögð á að  undirbúa nemendur til starfa við 
almenn skrifstofustörf og gera þá færari í bókhaldsstörfum. Einstakt tækifæri til að ná 
sér í þekkingu og færni sem nýtist við rekstur fyrirtækja. 

Námið byggir á þremur námskeiðum sem öll styðja hvert annað, þ.e. Skrifstofu- og 
tölvunám, Fjármál & rekstur ásamt viðbótarnámi í Navision viðskiptakerfinu.

Skrifstofunám og hönnun        414 stundir
Nám sem þjálfar nemendur til starfa á nútímaskrifstofu. Mjög góður undirbúningur 
fyrir almenn skrifstofustörf. Nemendur læra að útbúa hvers konar kynningarefni auk 
þess sem þeir fá leiðsögn í tengslavinnu milli fyrirtækja annars vegar og  auglýsinga-
stofa, prentsmiðja og fjölmiðla hins vegar.

Sölunám og hönnun        420 stundir
Á fyrri önninni öðlast nemendur þjálfun og hæfni á sviði sölumennsku og í gerð 
kynningarefnis. Rík áhersla er lögð á ábyrgð sölumannsins í starfi og hlutverk hans 
í stefnumótun fyrirtækisins. 

Á seinni önninni læra nemendur að útbúa og koma frá sér hvers konar kynningarefni 
og fá þjálfun sem tengiliðir fyrirtækis við auglýsingastofur, fjölmiðla og prentsmiðjur. 
Þetta er góður kostur fyrir stofnanir og fyrirtæki sem útbúa sitt eigið kynningarefni 
og vilja styrkja söluferlið.

TVÆR ANNIR

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN - VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI - HLÍÐASMÁRA 9  : KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS

EIN ÖNN

Skrifstofu- og tölvunám        258 stundir
Almennt skrifstofu- og tölvunám sem hentar sérstaklega 
vel þeim aðilum sem eru á leið inná vinnumarkaðinn eftir 
nokkurt hlé. Eins er það mjög gott fyrir þá sem vilja styrkja 
stöðu sína í starfi.  Í náminu er lögð mjög mikil áhersla á að 
styrkja einstaklinginn og gera hann hæfari til að takast á við 
krefjandi störf á vinnumarkaðnum.

Meðal kennslugreina eru tölvubókhald, verslunarreikningur, 
Windows, Word, Excel, Power Point, streitustjórnun, gerð 
kynningarefnis og margt fleira.

* Alþjóðlegt prófskírteini (ECDL) í tölvufögunum.

Sölu- og markaðsnám       264 stundir
Þetta er líflegt og fjölbreytt nám fyrir þá sem vilja tileinka sér 
sérþekkingu á sölu- og markaðsmálum. Eins er námið kjörið 
fyrir þá aðila sem vilja styrkja sig í starfi. 

Í náminu er farið í hlutverk sölumannsins, samskipti við 
viðskiptavininn eru könnuð og farið í grundvallaratriði í gerð 
kynningarefnis. Einnig er farið yfir helstu atriði markaðs-
fræðinnar. Náminu lýkur með umfangsmiklu lokaverkefni.

Fjármála- og rekstrarnám       132 stundir
Hér er um að ræða frábært námskeið fyrir þá sem vilja bæta 
við sig þekkingu í fjármálum og rekstri fyrirtækja. Námið snýr 
m.a. að rekstrarfræði, fjármálastjórnun og áætlanagerð. Lögð 
er áhersla á verkefnavinnu sem tengd er efninu. 

Inntökuskilyrði er almenn kunnátta í verslunarreikningi og í 
notkun á Excel töflureikni.

INNRITUN Í SÍMA 544 4500 OG Á NTV.IS

SKRÁNING FYRIR HAUSTÖNN 2008 Í GANGI!
Ekki bíða með að skrá þig - Fyrstir koma fyrstir fá

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



15%
afsláttur!

15%
afsláttur!



15%
afsl. af brúnum, 

hvítum og rauðum
sófum m. hægri
& vinstri tungu

15%
afsláttur!

Afsláttur kr.

78.000,-
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Innrás Georgíu í Suður-Ossetíu 
síðastliðinn fimmtudag hleypti 

spennuþrungnu ástandi í 
Kákasuslöndum í bál og brand. 
Tilraunir Georgíumanna að 
brjóta sjálfstæðisbaráttu Suður-
Ossetíu á bak aftur með hervaldi 
fóru út um þúfur þar sem Rússar 
komu héraðinu til aðstoðar og 
hröktu georgíska hernámsliðið á 
flótta. Það er lítið gleðiefni að 
horfa upp á tilraunir til að leysa 
áratuga gamalt deilumál með 
ofbeldi, fyrst af hálfu Georgíu-
manna en síðan af hálfu Rússa.

Sjálfstæðisbarátta Suður-
Ossetíu hefur staðið síðan 10. 
nóvember 1989, daginn eftir fall 
Berlínarmúrsins, þegar þing 
Suður-Ossetíu samþykkti að 
sameinast Norður-Ossetíu, sem 
var hluti rússneska sambands-
lýðveldisins. Vakti samþykktin 
mikla andstöðu georgískra 
þjóðernissinna sem litu á héraðið 
sem óaðskiljanlegan hluta 
Georgíu. Við upplausn Sovétríkj-
anna gerðu Suður-Ossetar 
ítrekaðar tilraunir til að fá 
sjálfstæði héraðsins viðurkennt, 
en þær mættu andstöðu Georgíu 
sem viðurkenndi ekki kosningar 
sem haldnar voru til þings Suður-
Ossetíu 1990. Síðan þá hefur 
Suður-Ossetía haft sjálfstjórn í 
raun en ekki fengið viðurkenn-
ingu alþjóðasamfélagsins.

Skýþar og Alanar
Ossetar eru náskyldir þjóðum 
sem einu sinni voru allsráðandi 
á sléttunum norðan og austan 
við Evrópu í fornöld, s.s. 
Skýþum og Sarmötum. Menning 
þessara þjóða er nú horfin; einu 
leifarnar af henni er samfélag 
Osseta. Fyrsta ríki þeirra sem 
sögur fara af var til á 4. öld á 
milli Don og Volgu. Þá kölluðust 
þeir Alanar. Húnar eyddu 
konungsríki Alana en það var 
endurreist á 8. öld og var 
miðstöð þess þá norðan við 
Kákasusfjöllin. Sókn Mongóla í 

vestur á 13. öld olli því hins 
vegar að Alanar fluttust suður á 
bóginn, yfir Kákasusfjöllin. Þar 
býr mikill meirihluti þeirra í 
Norður-Ossetíu sem tilheyrir 
Rússlandi.

Hluti Osseta lenti hins vegar 
innan landamæra Georgíu og 
fékk sjálfstjórn þegar Georgía 
varð eitt af sambandsríkjum 
Sovétríkjanna. Suður-Ossetar 
hafa löngum verið tregir til að 
vera hluti af georgísku þjóðríki 
og börðust gegn georgíska 
ríkinu sem var til 1918-1920. 
Menning Osseta er af allt 
annarri rót en Georgíumanna. 
Þeir tala indó-evrópskt tungu-
mál sem er fullkomlega óskylt 
georgísku og er móðurmál um 
700.000 manns.

Suður-Ossetía og Kosovo
Tvennt hefur orðið til þess að 
skerpa andstæður á milli Osseta 
og miðstjórnarinnar í Georgíu. Í 
fyrsta lagi er núverandi forseti 
Georgíu, Mikheil Saakashvili, 
staðráðinn í því að ná fullum 
yfirráðum miðstjórnarinnar yfir 
héruðunum sem hafa notið 
sjálfstæðis undanfarna áratugi. 
Saakashvili hefur notið mjög 
jákvæðrar umfjöllunar í 
vestrænum fjölmiðlum og er 
jafnan kallaður lýðræðissinni 
enda þótt hann hafi beitt bæði 
neyðarlögum og hervaldi til þess 
að brjóta á bak aftur pólitísk 
mótmæli í nóvember síðastliðn-
um. Þá hafa pólitískir keppinaut-
ar Saakashvilis lent í 

hrakningum, ýmist lent í 
fangelsi eða látist við grunsam-
legar kringumstæður undan-
farin ár. Saakashvili virðist telja 
að gott samband hans við 
Bandaríkin og NATO muni 
tryggja honum liðsinni Vestur-
landa hvað sem öðru líður og 
athygli vekur að frá því að 
Georgía hóf stríðið hefur hann 
mætt í sjónvarpsútsendingar 
með fána Evrópusambandsins í 
bakgrunni. Það er spurning 
hvort ríki Vesturlanda muni nú 
styðja Saakashvili „eftir pöntun“ 
en ljóst er að Bandaríkin beittu 
áhrifum sínum í öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna til að koma 
í veg fyrir samþykkt ályktunar 
frá Rússum um afvopnun beggja 
herja í upphafi átakanna. Eftir 
að Rússar hófu gagnsókn hefur 
hins vegar hljóðið breyst í 
Bandaríkjamönnum og núna eru 
það Rússar sem ekki vilja lengur 
heyra minnst á vopnahlé – a.m.k. 
ekki fyrr en her Georgíu hefur 
yfirgefið Suður-Ossetíu og önnur 
sjálfstjórnarhéruð.

Á hinn bóginn hefur víðtækur 
stuðningur við einhliða sjálf-
stæðisyfirlýsingu Kosovo fyrr á 
þessu ári hleypt vindi í segl 
Suður-Osseta en ekki eru nema 
tvö ár síðan að samþykkt var í 
þjóðaratkvæðagreiðslu að leita 
sjálfstæðis. Iðulega hefur verið 
bent á að stjórnarfarsleg staða 
héraðanna tveggja sé sú sama og 
þeir sem vilja viðurkenna rétt 
annars til sjálfstæðis hljóti því 
að viðurkenna rétt hins. Víst er 
að síðan Kosovo hlaut sjálfstæði 
hefur ekki komið til greina af 
hálfu Suður-Osseta að fallast á 
annað en fullt sjálfstæði. Og 
raunar er erfitt að sjá hví 
ríkisstjórnir sem hlupu til og 
viðurkenndu sjálfstæði Kosovo 
ættu ekki jafn greiðlega að 
viðurkenna fullveldi Suður-
Ossetíu. Í þeim hópi er ríkis-
stjórn Íslands sem þarf nú að 
bregðast við.

UMRÆÐAN 
Ögmundur Jónasson skrifar um 
umhverfismál

Ég hef skrifað greinar í þetta blað undir 
fyrirsögninni Fagra Ísland, samhljóða 

stefnuyfirlýsingu Samfylkingarinnar í 
umhverfismálum. Samfylkingin hét 
stóriðjustoppi kæmist hún til valda, nú 
skyldi gefið upp á nýtt, einsog formaður-
inn orðaði það í aðdraganda síðustu 
alþingiskosninga: „Með þessari stefnu-
mótun um hið fagra Ísland hefur Samfylkingin 
tekið þá skýru stefnu að sú stóriðjustefna sem 
ríkisstjórnin hefur fylgt á umliðnum árum og boðar 
á komandi kjörtímabili eigi ekkert erindi við 
framtíðina. Hún á ekkert erindi við framtíðina, nú 
er tímabært að stokka upp spilin, gefa upp á nýtt og 
gefa náttúrunni betri spil á hendi en hún hefur haft 
hingað til. Samfylkingin mun fylgja þessu máli fast 
eftir, þetta verður veganesti hennar inn í nýja 
ríkisstjórn.“ 

Sami stjórnmálamaður, Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, kom fram í fréttum Stöðvar 2 um 
verslunarmannahelgina til að tjá sig um þá 

ákvörðun umhverfisráðherra að heildstætt 
mat skuli gert á því að virkja og reisa 
álverksmiðju á Bakka við Skjálfanda. Gaf 
hún yfirlýsingu um að þetta þýddi ekki að 
horfið væri frá viljayfirlýsingu um að reisa 
álver á Bakka. Þvert á móti. Össur Skarp-
héðinsson iðnaðarráðherra hafði áður gefið í 
botn í ámóta yfirlýsingum.

Hvernig er hægt að láta kjósa sig á þing á 
þeirri forsendu að allri frekari stóriðju verði 
skotið á frest en beita sér síðan fyrir 
stóriðju sem aldrei fyrr?

Ég leyfði mér að skrifa nokkrar greinar í 
þetta blað um svik Samfylkingarinnar í umhverfis-
málum. Ég tölusetti svikin undir heitinu Fagra 
Ísland dagur 1, dagur 2 … og svo framvegis. Fyrir 
þetta hlaut ég nokkurt ámæli frá fólki sem taldi að 
ég væri of íhaldssamur í upptalningunni. Svikin 
væru miklu örari en ég gerði grein fyrir. Sennilega 
var þetta réttmæt gagnrýni. Nú spyr ég: Hvernig 
verður Ísland útlits þegar Samfylkingin verður 
búin að svíkja í umhverfismálum allt kjörtímabilið? 
Það er 1.461 dagur. Mikið hægt að svíkja á svo 
mörgum dögum. Skyldi vera hægt að forða okkur 
frá þeirri ógæfu?

 Höfundur er alþingismaður.

Fagra Ísland í 1.461 dag

Frelsi Suður-Ossetíu?

S
koðanakannanir sýna að nærri lætur að Samfylkingin hafi 
meirihlutastuðning í Reykjavíkurborg. Fylgi við borgar-
stjórnarflokk sjálfstæðismanna heldur áfram að minnka. 
Tveir flokkar eiga á hættu að hverfa úr borgar stjórn og 
Vinstri grænt er litlu minna en Sjálfstæðisflokkurinn.

Spurning er hvort skoðanakannanir af þessu tagi eru efni til 
breytinga á pólitísku samstarfi. Svarið við því er: Nei. Skoðana-
kannanir eru til margs nýtilegar. Ef menn ætluðu hins vegar að 
hlaupa eftir þeim í einu og öllu færi lítið fyrir pólitískum stöðug-
leika sem að réttu lagi á að vera einn af uppistöðuþráðum í vef 
lýðræðislegrar stjórnskipunar.

Stöðugleiki hefur ekki verið einkenni yfirstandandi kjörtímabils 
í borgarstjórn, hvorki um völd né málefni. Allir flokkarnir hafa 
í misríkum mæli lagt sitt af mörkum til þeirrar þverbrestasemi. 
Sýnu verst er að upp er komin málefnastaða í borgarstjórn sem 
er augljóslega skaðleg fyrir hagsmuni borgarbúa í bráð og lengd. 
Hún hefur einnig neikvæð þjóðhagsleg áhrif. Orkunýtingarmálin 
og skipulagsmálin eru þar gildust.

Orkuveita Reykjavíkur er stærsta orkuöflunarfyrirtæki lands-
ins. Við ríkjandi aðstæður er afar brýnt að þetta fyrirtæki taki 
fullan þátt í viðleitni til þess að auka hagvöxt miklu hraðar en áður 
var áformað og menn töldu almennt þörf á. Þetta er nauðsynlegt 
til að skjóta styrkari stoðum undir gjaldmiðilinn og draga úr kaup-
máttarfalli. 

Skoðanaágreiningur innan Samfylkingarinnar um orkunýtingu 
hefur gert það að verkum að ríkisstjórnin getur ekki kynnt jafn 
markvissa hagvaxtarstefnu og æskilegt væri. Við þær aðstæður er 
einfaldlega of kostnaðarsamt fyrir launafólk í landinu að stærsta 
orkufyrirtækið skuli tekið úr sambandi varðandi þessi verkefni 
eins og gert hefur verið.

Í skipulagsmálum blasir við að allt er í óvissu og uppnámi með 
verðlaunahugmyndir sem gera ráð fyrir tuttugustu og fyrstu aldar 
endurreisn við Laugaveginn. Engin rök standa til að halda borginni 
í slíkri úlfakreppi í skipulagsmálum næstu árin.

Þá vaknar spurningin: Getur annars konar flokkasamstarf breytt 
þessari málefnastöðu? Hundrað daga meirihlutinn, sem svo hefur 
verið nefndur, var aldrei sterkari en veikasti hlekkur hans. Sú 
staða er óbreytt. Aukheldur má rekja núverandi málefnastöðu til 
þeirra viðhorfa sem þar réðu ríkjum og ríkja enn á báðum þessum 
sviðum. 

Fyrsti meirihluti kjörtímabilsins fylgdi hins vegar allt fram 
að októberslysinu skynsamlegri stefnu bæði um orkunýtingu og 
skipulagsmál. Lengst af naut hann auk þess trausts og ágætra vin-
sælda. Endurnýjun á samstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks í borgarstjórn er satt best að segja líklegt til þess að leysa 
borgina úr þeirri málefnaklípu sem hún er í. 

Báðir flokkarnir ættu með þessu að geta bætt málefnastöðu sína 
fyir næstu kosningar þó ekki sé á vísan að róa í þeim efnum. Fram-
hald á núverandi málefnastöðu yrði að öllum líkindum verra fyrir 
báða og að sama skapi til bóta fyrir Samfylkinguna og VG. Mál-
efnalegar breytingar færðu að auki kjósendum í reynd ólíka kosti 
að velja um. Að öllu óbreyttu eru þó litlar horfur á að svo verði.

Mest er þó um vert að ríkir almannahagsmunir kalla á breytt 
ástand. Að því virtu er svarið við spurningunni um málefnalega 
þörf á nýjum borgarstjórnarmeirihluta: Já.

Er málefnaleg þörf á nýjum 
borgarstjórnarmeirihluta?

Já
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Nýr forseti
Hingað til hefur lítið borið á líklegum 
frambjóðendum í forsetastól ASÍ, eftir 
að Grétar Þorsteinsson gaf það út að 
hann sæktist ekki eftir endurkjöri, eða 
þar til seint í síðustu viku þegar Gylfi 
Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri ASÍ, 
impraði enn og aftur á því að verka-
lýðsforystan vildi að ríkisstjórnin gerði 
eitthvað varðandi stöðu efnahags-
mála. Bættist Gylfi þar í ört stækkandi 

hóp þeirra sem kalla eftir 
nýrri þjóðarsátt í anda 
þeirrar sem gerð var 
fyrir um átján árum, 
þótt hann hafi 

kannski ekki 
lagt margt 

nýtt til 
málanna.

Formaðurinn svarar kallinu
Gylfi þurfti þó ekki að bíða lengi 
eftir svari því Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, utanríkisráðherra og 
formaður Samfylkingarinnar, brást 
skjótt við og sagði Gylfa hafa alveg 
rétt fyrir sér. Hún hefði lengi 
talað fyrir svipaðri leið og 
Gylfi og reyndar hefði Gylfi 
líka orðað þetta eins og hún 
vildi hafa orðað það. Þetta 
er ekki í fyrsta skipti sem þau 
Gylfi og Ingibjörg eru 
sammála enda sagði 
Gylfi alla verkalýðs-
hreyfinguna styðja 
Ingibjörgu þegar hún 
keppti við Össur um 
formannsstólinn í 
Samfylkingunni.

Björn breytir
„Ég óska Kínverjum til hamingju 
með fyrsta daginn,“ ritar Björn 
Bjarnason á heimasíðu sína um 
Ólympíuleikana í Kína. „Sjálfsagt 
er, að Þorgerður Katrín fari sem 
ráðherra íþróttamála,“ skrifar hann 

enn fremur. Athygli hefur vakið 
að fyrst þegar dagbókarfærslan 
rataði á vefinn leit hún öðruvísi 
út. Þar lauk klausunni nefnilega á 

setningunni: „Önnur opinber þátt-
taka af [hálfu] Íslands er óþörf.“ 

Setningin er nú horfin, en 
ekki þarf að leita lengi að því 
að hverjum orðin beindust. 
Eini opinberi þátttakandinn 
annar er forsetinn.

olav@frettabladid.is, 

stigur@frettabladid.is

BYLGJAN BER AF

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 18-54 ára á tímabilinu 
1. janúar til 29. júní 2008. Hlutdeild - hlustun í mínútum á dag.
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Hljóðmaðurinn Bjarni Bragi Kjartansson mun 
setjast aftur á skólabekk í haust eftir langt hlé.

„Ég hef verið að velta þessu fyrir mér frekar lengi og 
ákvað síðan bara að skella mér,“ segir Bjarni Bragi 
Kjartansson, hljóðmaður og tilvonandi námsmaður, 
inntur eftir því hvers vegna hann ákvað að setjast á 
skólabekk eftir 25 ára hlé.

„Mér finnst tími til kominn að prófa eitthvað nýtt 
og takast á við nýja hluti. Ég er búinn að vera í sama 
starfinu í tólf ár. Þetta verður sami hringurinn aftur 
og aftur og það er engin áskorun í því,“ segir Bjarni 
en hann vinnur við lokahljóðvinnslu á hljómplötum 
eða það sem kallast „mastering“ á ensku og hefur 
hann unnið um 1.000 íslenskar plötur. 

 „Ég ætla að fara á Bifröst að læra hagfræði, 
heimspeki og stjórnmálafræði, eða HHS eins og það 
er kallað. Ég þarf reyndar að byrja á að fara í 

frumgreinadeild á Bifröst í einn vetur,“ segir Bjarni 
og hann lítur á það sem góðan grunn að byrja í frum-
greinadeildinni. „Það verður gott að byrja þar, ekki 
endilega hvað námsefnið varðar heldur svona til að 
koma mér í námsgírinn og læra vinnubrögðin. Eftir 
svona langt hlé hafa þau aðeins gleymst,“ segir hann 
hlæjandi.

Þegar Bjarni er spurður að því af hverju hann valdi 
að fara á Bifröst segir hann að hluti af ástæðu þess að 
hann ákvað að hefja nám hafi verið að komast í nýtt 
umhverfi. „Ef ég er á Bifröst næ ég að einbeita mér 
alveg að náminu ásamt því að komast í annað 
umhverfi.“

Inntur eftir því af hverju hann valdi þetta nám 
segir hann að hann hafi langað í það um leið og hann 
kom auga á það. „Mér finnst námið einkar spennandi 
og hlakka mikið til að byrja,“ segir Bjarni, spenntur 
að takast á við nýja hluti. sigridurp@frettabladid.is

Leitar á nýjar slóðir  
Bjarni Bragi Kjartansson hlakkar til að skipta um umhverfi og hefja nám á Bifröst. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hljóðfæranám er í senn 
skemmtilegt og þroskandi fyrir 
fólk á öllum aldri. Skráning 
stendur yfir í mörgum tónlistar-
skólum víða um land en finna má 
upplýsingar um marga þeirra 
inni á vefnum www.musik.
is. Skólarnir eru meðal annars 
flokkaðir eftir landshlutum 
þannig að auðvelt ætti að vera 
að finna hinn eina rétta.

Tungumálakunnátta verður 
sífellt nauðsynlegri í nútímasam-
félagi og því er um að gera að 
byrja snemma að læra. Mímir 
símenntun býður upp 

á byrjendanámskeið 
fyrir börn á aldrinum 

5-9 ára sem hefjast 23. 
september en skráning 

stendur nú yfir.

Köfun getur verið skemmtileg íþrótt 
en nauðsynlegt er að kunna réttu tökin. 

Köfunarskólinn býður upp á ýmis 
námskeið í köfun en nemendur 
læra á sínum eigin hraða í 

samráði við kennara. 
Nánari upplýsingar um 
köfunarnámskeið má 
finna á www.kofunar-
skolinn.is.

Auglýsingasími

– Mest lesið



[ ]
Á næstu vikum byrja skólarnir. Börnin eru farin að bíða spennt 
eftir að hefja nám á ný og setjast á skólabekk eftir sumarfríið.

Reglustikur, blýantar og yddarar. Allt eru þetta hlutir sem eru þarfaþing 
þegar kemur að lærdómnum.

Gott er að koma sér upp góðum hlutum sem hægt er að nota heima við 
eða í skólanum til að gera lærdóminn sem skemmtilegastan og árangurs-
ríkastan.  sigridurp@frettabladid.is

Tilbúin í skólann

Blýantar eru nauðsynlegir í skólanum til 
að skrifa, reikna og margt fleira. Blýant-
arnir fást í Griffli, pakkinn á 185 krónur.

Allir litir af trélitum sem 
gaman er að lita með. 
Fást í Office1 ár 1.660 

krónur.

Pennaveski undir skriffærin. 

Fást í G
riffli á

 499 krónur.

Reglustikur fyrir stærðfræðina. Núna eru til sér reglustikur fyrir fólk sem skrifar með vinstri hendinni. Fást í Griffli á 99 krónur.

Blýantarnir verða alltaf að vera 
vel yddaðir. Flottir yddarar 
fyrir stelpur og stráka. Fást í 
Griffli á 299 krónur stykkið.

Skólataskan á að styðja vel við bakið á barninu. Hún á að vera 
endingargóð, vatnsheld, létt og hönnuð til að falla vel að líkamanum. 
Einnig er nauðsynlegt að næg endurskinsmerki séu á töskunni.

Gripgúmmí til að hjálpa krökkum að 
skrifa betur. Til í mörgum litum. Fæst í 
Griffli á 149 krónur stykkið.

Bleik mappa til 

að setja í blöð 

sem eiga að fara 

með heim. Fæst 

í Office 1 á 898 

krónur. 

Stílabækur í tveimur 
stærðum. Sú stærri er tilvalin 
fyrir glósur en sú minni fyrir heima-
námið. Fást í Office 1, stærri bókin er á 
895 krónur en sú minni er á 695 krónur.

MeiraprófMeirapróf

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300pp ý g g
Næsta námskeið byrjar 5. marsNæsta námskeið byrjar 20. ágúst

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍK
Skeifunni 3j · Sími 553 8282

www.heilsudrekinn.is
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Guðrún Guðjónsdóttir er 
nýkomin heim frá Mílanó þar 
sem hún stundaði nám í fata-
hönnun og textíl. 

Guðrún flutti aftur til Íslands í 
síðasta mánuði eftir tveggja ára 
nám við hönnunarskóla í Mílanó. 
Námið tók þrjú ár en Guðrún fór 
strax inn á annað árið þar sem hún 
hafði þegar lokið klæðskeranámi 
frá Iðnskólanum í Reykjavík.

Guðrúnu gekk einstaklega vel í 
skólanum. Hún útskrifaðist með 
láði með hæstu einkunn sem gefin 
var. „Ég vann líka undankeppni 
fyrir fyrirtækið Puma og svo tók 
ég þátt í nokkrum sérstökum verk-
efnum, þannig að það má segja að 
mér hafi gengið vel,“ segir Guð-
rún. Það er gaman frá því að segja 
að hún útskrifaðist einnig sem 
semi-dúx frá Iðnskólanum.

Þegar Guðrún var að skoða 
skóla erlendis hafði hún augastað 
á Ítalíu. „Mig langaði til Mílanó og 
Instituto Europeo di Design-skól-
inn varð fyrir valinu. Þar lærði ég 
allt í kringum fatahönnun; lita-
samsetningar, sögu hönnunar og 
tískuljósmynda, meðhöndlun efna, 
mynsturs- og efnishönnun, svo 
eitthvað sé nefnt,“ útskýrir Guð-
rún. 

Lokaverkefni Guðrúnar var 
mjög stórt. „Við gerðum stóra 
fatalínu og fullgerðum fjögur 
„outfit“ úr henni. Ég fékk svo 
Óskar Ómarsson áhugaljósmynd-
ara til að taka flottar myndir af 
afrakstrinum,“ segir Guðrún.

Í augnablikinu er Guðrún að 
vinna í búningadeild Íslensku 
óperunnar, en í framtíðinni langar 
hana til Danmerkur og fá vinnu 
hjá einhverju af stóru tískuhúsun-
um. „Mig langar að fara út og fá 
reynslu við að vinna hjá öðrum. 
Ég stefni samt að því að enda hér 

heima og jafnvel stofna mitt eigið 
fyrirtæki,“ segir Guðrún.

Guðrún mun taka þátt í tísku-
sýningu á Blómstrandi dögum í 
Hveragerði á fimmtudag og 
sunnudag í næstu viku þar sem 
hún mun kynna fatnað sinn. Þeir 
sem hafa áhuga á að kynna sér það 
nánar er bent á heimasíðuna www.
hveragerdi.is. klara@frettabladid.is

Útskrifaðist með láði

Lokaverkefnið hennar Guðrúnar var 
mjög stórt en hún hannaði heila fata-
línu. MYND/ÓSKAR ÓMARSSON

Þetta sérstaka pils er hluti af lokaverk-
efninu og hefur vakið mikla athygli. 
 MYND/ÓSKAR ÓMARSSON

Guðrún Guðjónsdóttir er nýkomin heim frá Ítalíu þar sem hún lauk námi í fatahönn-
un og textíl. FRETTABLAÐIÐ/GVA

Kaffitár í Bankastræti er 
nýfarið af stað með opin 
tangókvöld á miðvikudags-
kvöldum.

Svokölluð Milongas-tangókvöld 
eru alla miðvikudaga á kaffihús-
inu Kaffitári í Bankastræti og 
eru þessi kvöld opin öllum. 
Milonga er alþjóðlegt heiti yfir 
þá staði þar sem fólk kemur 
saman til að dansa tangó. Tangó-
kvöldin hefjast klukkan átta en 
þá er opinn tími fyrir byrjendur 
þar sem þeir fá leiðsögn frá 
reyndum tangódönsurum frá 

Tangófélaginu. Þegar líða tekur 
á kvöldið koma reyndari dansar-
ar og taka snúning.

Að sögn starfsfólks Kaffitárs 
hefur aðsóknin verið að aukast 
jafnt og þétt og stemningin verið 
góð. Ekki er nauðsynlegt að 
mæta með dansfélaga með sér, 
allir geta mætt og spreytt sig í 
þessum tignarlega dansi.

Áður voru þessi tangókvöld 
haldin í Alþjóðahúsinu, en hafa 
nú flutt sig yfir í Bankastrætið. 

Aðgangseyrir er fimm hundruð 
krónur og er leiðsögn inni falin í 
verðinu.

 - kka

Tangó á Tárinu

Tangó er seiðandi og tignarlegur dans.
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Söngskólinn
er einnig 
umboðs-
skrifstofa 

fyrir börn og 
unglinga á 
öllum aldri. 

Fjöldinn allur 
af efnilegum 
nemendum 
hefur sungið

á hljómplötum, 
í sjónvarpi, 
tekið þátt í  

auglýsingum, 
leikhúsi, 

bíómyndum,
og fleira.

Skráning og upplýsingar:

Sími: 588 1111 & 897 7922

poppskolinn@poppskolinn.is

Fákafeni 11  www.poppskolinn.is

Allar nánari upplýsingar á www.poppskolinn.is

S

á

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í túlkun, 
raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri til að koma fram opinberlega, svo sem við 
hljóðritanir, framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn leitast við að hafa sérþjálfað starfslið 
sem eru atvinnumenn hver á sínu sviði.

Margir þjóðkunnir listamenn hafa hafið sinn feril hjá Söngskólanum m.a. Ragnheiður Gröndal, 
Jóhanna Guðrún, Klara Elíasdóttir (Nylon), Emilía Björg (Nylon) og Alma Guðmundsdóttir (Nylon)
og margir aðrir frábærir söngvarar.

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona

Sessý
Söngkona/Kennari

Yohanna
Söngkona/Kennari

Guðrún Árný
Söngkona/Kennari

Guðbjörg
Söngkona/Kennari

Ágústa Ósk
Söngkona/Kennari

Agnar Jón Egilsson
Leikstjóri/Leiklist

hjá Leynileikhúsinu.
nánarar á leynileikhusid.is

ERUM ENNÞÁ MEÐ BESTA VERÐIÐ!       14 ÁRA REYNSLA

HAUSTÖNNIN HEFST Í SEPTEMBER

Söngvaborg kemur í heimsókn til yngstu krakkana.

Á haustönn verður boðið upp á:
Forskóli: Forskóli fyrir 3-5 ára krakka.
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar
á námskeiðinu og nemendur fá upptöku með
söng sínum á geisladiski í lok námskeiðs.



BÍLAR &
FARARTÆKI

Ford Mustang GT Steeda 4,6 V-8 sjálf-
skiptur. Glæsilegt verð áður 4590 þús. 
verð nú 3750 þús. áhv. 3250 þús. Uppl. 
ww.bilalind.is s. 580 8900 / 699 5801 
/ 699 6661 Rað nr 191514.

Tilboð 50 þúsund í vasann þinn Suzuki 
Jimmy JLX árg. 2003 ek 88 þús. km. 
Fallegur bíll í toppstandi sk. 09. Yfirtaka 
790 þús. Listaverð 950 þús. Uppl. 580 
58900 / 699 5801 / 699 6661 www.
bilalind.is RN.162471.

Subaru Impreza 2.0. Sjálfskipt 12/2006 
ek. aðeins 18 þús. km. Gullfallegur bíll. 
Húddhlíf, álfelgur, vindskeið og fl. V. 
2350 þús. áhv. 1850 þús. Uppl. www.
bilalind.is 580 8900 / 699 5801.

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

MMC Pajero GLS, árg. 2004, ek.78þús.
km, Sjálfsk. Dísel, Dráttarkúla, Topplúga, 
Leður og fl. Stgr.Tilboð 3890þús.kr, 
Listaverð 4290þús.kr!!!

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

Möguleiki á 100% láni
YAMAHA TTR 90 100% LÁN Í BOÐI. 
Árgerð 2005,, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
250.000. Bílabankinn S. 588 0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is 100% LÁN 
Í BOÐI.

TILBOÐ 690.000.- 100% 
LÁN Í BOÐI

SUZUKI MARAUDER 800 ALLT AÐ 
100 % LÁN. Árgerð 2004, ekinn 2 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 699.000. 
Bílabankinn S. 588 0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

TILBOÐ 890.000.-
SUBARU IMPREZA GT. Árgerð 1999, 
ekinn 212 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Bílabankinn S. 588 0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is Tilboð 
890 þús.

TILBOÐ 990.000.- lÁN 750 
ÞÚS.

MÖGULEIKI Á 100% LÁNI SKODA 
OCTAVIA AMBIENTE COMBI 4X4. Árgerð 
2003, ekinn 101 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.090.000. Bílabankinn S. 588 
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

TILBOÐ 299.000.- 100% 
LÁN Í BOÐI

GALLOPER GALLOPER TCI. Árgerð 1999, 
ekinn 157 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. Verð 
590.000. Bílabankinn S. 588 0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is Tilboð 299 
þús.

Tilboð 3.300.000.- 100% 
LÁN EKKERT ÚT

FORD F350 CREW 4X4 KING RANCH 
EKKERT ÚT !!!!. Árgerð 2005, ekinn 
94 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
3.690.000. Bílabankinn S. 588 0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is 100% 
erlent lán.

Tilboð 690.000.- 
Möguleiki á 100% láni

BMW 740I. Árgerð 1996, ekinn 233 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Bílabankinn S. 588 0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is Tilboð 
690 þús.

Tilboð 990.000.- 
Möguleiki á 100% láni

AUDI A6 SEDAN QUATTRO 2.8 V6. 
Árgerð 1997, ekinn 138 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 990.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is ásett verð 1590.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

M.BENZ ML350 Nýskráður 12.2006 Ekinn 
aðeins 20þ.km - Álfelgur - Glertopplúga 
- Hiti í sætum - Hraðastillir -Kastarar 
- Leðuráklæði - Litað gler - Loftkæling 
- Spólvörn - Stöðugleikakerfi -Veltistýri 
- Aukabúnaður umfram staðalbúnað 
- Rafstýrð framsæti - Dökkar rúður 
- Hiti í framsætum - DVD leiðsögukerfi 
með 6,5“ skjá og áttavita - Hljómkerfi 
Harman Kardon - þjófavörn með 
dráttarvörn -speglar með birtudeyfi - 
Krómpakki - Sportpakki - sportsæti 
leður og Alcantara, 19“ álfelgur, sport 
grill ofl.- glersóllúga - Regnskynjari - 6 
diska geisladiska magasín með MP3 
- Verð aðeins kr: 5.790þ. Eigum einnig 
minna útbúna 2006 ML350 jeppa á 
frábæru verði!

Jeep Grand Cherokee 
SRT8 6.1 L 420 Hestöfl

Ekinn aðeins 3.900km , nýskráður 11. 
2007 . Magnað tryllitæki á frábæru verði 
! ABS hemlar - Aksturstölva - Armpúði 
- Fjarlægðarskynjarar - Fjarstýrðar 
samlæsingar - Geisladiskamagasín - 
Geislaspilari - Glertopplúga - Hiti í 
sætum - Hraðastillir - Höfuðpúðar aftan 
- Innspýting - Kastarar - Leðuráklæði 
- Litað gler - Líknarbelgir - Loftkæling 
- Minni í sætum - Rafdrifin sæti - 
Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir speglar 
- Spólvörn - Stöðugleikakerfi - Útvarp 
- Veltistýri - Vökvastýri - Þjófavörn - 20“ 
álfelgur . Fleiri myndir á www.sparibill.
is Verð aðeins kr : 5.490þ

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

BMW 320 tdi 11-2004 ek 111þ v-3190, 
mjög flottur bíll

Subaru Legacy wagon 02-2000 5g., ek. 
92 v./590 TILBOÐ ÓSKAST.

JEEP grand cherokee 1996 ek-165þ v-
490 mjög gott eintak

BMW 520 2003 ek 128þ v-2490 þ. bíll 
með öllu

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

VW Transporter diesel 2,5 4x4, syncro 
vinnuflokkabíll árgerð 2007, 6 manna, 
ekinn 30 þús.km. dráttarkúla ofl., verð 
kr. 3.300.000,- m.vsk., (kostar nýr 4,6). 
S. 821 6292 & 562 1717.

Ford Transit vinnuflokkabíll árgerð 2008, 
6 manna, diesel, 110 hestöfl, (stærri 
vélin) nýr óekinn, verð kr. 3.790.000,- 
m.vsk. (kostar nýr 4,1). S. 821 6292 & 
562 1717.

Kia 2500 diesel árgerð 2006. 
Vinnuflokkabíll, 6 manna, ekinn 52 þús., 
verð kr. 1.590.000,- 100% lánað. S. 821 
6292 & 562 1717.

VW Transporter diesel árgerð 2002, 
turbo intercooler, 6 manna, álpallur, 
ný tímareim, sk.’09, verð kr. 1.180.000,- 
100% lánað. S. 821 6292 & 562 1717.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. 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 
mengun, meiri kraftur. Tveir bílar til-
búnir í reynsluakstur. 2008 Toyota 
Highlander Hybrid og 2008 Toyota 
Camry Hybrid LTD. Pantaðu reynslu-
akstur í síma 552 2000. Hybrid-bílar 
eru nú fáanlegir frá fjölmörgum fram-
leiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

Toyota Corolla 11/05 Ek.38 þ. km. 
5 dyra. 5 gíra. Heilsársdekk, álfelgur. 
Sparneytinn bíll. Ásett verð 1.650 þ. S. 
895 8956.

100% yfirtaka sem nýr 
eyðsla 6,8l 100km

Til sölu Opel Corsa 08/07 ek.aðeins 7.þ 
km sjálfskiptur 5 dyra. sumar og vetrar-
dekk verð 2.090.000.- afb. 29.þ pr mán. 
Uppl. í síma 896 5290.

Sparibaukur á tilboði!
MMC Colt ‘99, 1,3, sjálfsk. Nýskoðaður 
‘09. Eyðir 5,8/100. Ásett verð 380 þús. 
Tilboð 240 þús. Uppl. í s. 841 8955.

M5. 500 þús. 2001 árg. 400 hö. 20“ 
felgur, billinn er sem nýr. Ný smurður, 
ekinn 145 þús. Individual með öllu. 
Verð. 3,9 áhv. 3,1 500 þús. kall út og 
spaðalegasti M5 landsins er þinn. Simi 
847 7663 (ath.svara ekki sms).

Range Rover Sport HSE TDV8 diesel árg. 
2007. Ekinn 30 þ. km. Einn með öllu. 
S. 898 2811.

BMW M5 ÁRG. 06 2005 EKINN 22Þ. 
KM. Innfluttur af umboði. EINN MEÐ 
ÖLLU. Ath öll skipti. S. 898 2811.

Land Rover Discovery 4,4 V8 árg. 2006 
ekinn 38Þ.km. Topplúga leður. Einn 
með öllu. ATH skipti. S. 898 2811.

Skoda Octavia Wagon 1,9 diesel 2005 
ek. 98þ.km ný skoðaður ssk sumar og 
vetrardekk á felgum Verð 1990.000.- 
Uppl. í síma 895 5577.

Renault megane Wagon 1999 ek. 115 
þkm beinsk. Verð 350.000,- ( lista-
verð 490.000) ný skoðaður..möguleiki 
á 100% láni uppl. í síma 588 0700 
Bílabankinn.

Kawasaki fjórhjól. Sem nýtt, á nýrri 
kerru til sölu og nýleg vespa. Uppl. í s. 
866 0167.

Til sölu Hyundai Accent árg. ‘97 ek. 143 
þ. Sk. til júl. ‘09 athugasemdalaust. V. 
130þ. Hugsanleg skipti. Uppl. í s. 692 
8634.

Rauð Toyota Avensis árgerð 1998. Ekinn 
200 þús. Skoðaður 2009 án ath. Verð 
200 þús. Upplýsingar í síma 867 8567.

OPEL TIGRA árg. ‘96. Ek.144 þús. Bsk. 
15“álf. á heilsársd. Gott að keyra og 
eyðir nánast engu. Þarfnast smá lagf. 
Góður fyrsti bíll. Vh. 150 þús. SKODA 
FELICIA árg. ‘99. Ek.136 þús. Bsk. 13“ 
stálf. á nýlegum heilsársd. Góður bíll 
sem eyðir litlu. Vh.190þús. Uppl. í s. 848 
2413 & 699 6399.

 0-250 þús.

Subaru Impreza ‘96, 4x4, 2 l. vél. Sjálfsk. 
Sumar- og vetr. dekk. Ný skoðaður. 199 
þ. kr. Uppl. í s. 895 5040.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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%

SA 2 annir 45 24 m skip
SB 4 annir 80 45 m skip

Framhaldsskólinn Vestmannaeyjum • Dalavegi Vestmannaeyjum • skrifstofa@fiv.is • sími 488 1070 • www.fiv.is

Heiti Námstími Einingafj. Réttindi

SA 2 annir 45 24 m skip
SB 4 annir 80 45 m skip

SKIPSTJÓRN

eyjum • skrifstofa@fiv.is • sími 488 1070 • www.fiv.is

Heiti Námstími Einingafj. Réttindi 

VA 2 annir 38 <750 kW
VB 6 annir 126 <1500 kW

VÉLSTJÓRN
Skip- og vélstjórnarnám í stærstuverstöð á Íslandi
• Vestmannaeyjar hafa lengi verið öflugasti útgerðarstaður landsins 
  og nálægð nemenda við atvinnulífið er hvergi meiri.
• Margra ára hefð er fyrir góðri samvinnuskólans og fiskvinnslustöðvanna.
• Fiskiskipaflotinn er sá best búni á landinu og er nú verið að undirbúa   
  fljótandi kennslustofu um borð í fullbúnu skipi.
• Verknámsaðstaða vélstjóra er mjög góð og öll kennsla persónuleg.
• Vönduð og ódýr heimavist á góðu hóteli.
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Ný tegund veiðarfæra gæti 
minnkað umhverfisáhrif af 
hefðbundnum veiðum og 
dregið úr orkuþörf við tog-
veiðar.

Ný tegund veiðarfæra getur, ef 
vel tekst til, minnkað umhverfis-
áhrif hefðbundinna veiða verulega 
og minnkað orkuþörf við togveið-
ar um allt að fjörutíu prósent. Sótt 
hefur verið um einkaleyfi á tækni 
til að smala fiski í sjó sem byggir 
á rannsóknum á vegum nokkurra 
stofnana og fyrirtækja.

Íslensk útgerðarfyrirtæki verja 
nálægt tuttugu milljörðum króna 
til olíukaupa árið 2008, samkvæmt 
mati LÍÚ. Hlutfall olíukostnaðar 
af tekjum útgerðarinnar er yfir 
tuttugu prósent. Ný veiðitækni 
gæti því skilað útgerðinni millj-
arða sparnaði ef og þegar hún nær 
útbreiðslu.

Halla Jónsdóttir, verkefnisstjóri 
í efnis-, líftækni og orkudeild 
á Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
greindi nýlega frá afar athyglis-
verðu verkefni sem hefur það að 
markmiði að þróa nýja veiðitækni. 
„Okkur langaði til að athuga hvort 
hægt væri að hugsa veiðarnar upp 
á nýtt í ljósi umhverfisvænnar 
hönnunar,“ segir Halla. „Tilgangur-
inn er að draga úr orkunotkun. Þá 
er talið æskilegt að auka valvirkni 
veiðarfæranna og draga úr snert-
ingu þeirra við botn.“

Halla er fisksjúkdómafræðing-
ur að mennt og segir grunnhugs-
unina hafa verið að hugsa veiðarn-
ar út frá fiskinum en ekki veiði-
manninum. „Verkefnið spratt upp 
úr vinnu á vegum Rannsókna-
stofnunar fiskiðnaðarins og Iðn-
tæknistofnunar við að meta um-
hverfisáhrif fiskafurða. Þar kom 
í ljós hversu mikil orka er notuð 
við að ná hverju kílói af fiski. Í 
ljós kom að orkunotkunin við veið-
arnar hefur afgerandi mest áhrif 
á umhverfið.“  

Allt stefnir í að íslensk útgerðar-

fyrirtæki muni greiða tæplega 
tuttugu milljarða króna fyrir olíu 
á þessu ári. Hlutfall olíu í kostn-
aði útgerðarinnar er komið yfir 
tuttugu prósent en eðlilegt telst að 
sá kostnaður sé í kringum átta pró-
sent. Kostnaður við kolmunna- og 
úthafskarfaveiðar er orðinn rúm 
þrjátíu prósent af tekjum og það 
gæti farið svo að íslensk fyrirtæki 
hætti að sækja í þessar tegundir.

Svartsýnustu spár um þróun 
olíuverðs gera ráð fyrir að tonn 
af hráolíu muni kosta 150 dollara 

fyrir lok ársins og nái 200 doll-
ara markinu á næsta ári. Sveinn 
Hjörtur Hjartarson, hagfræðingur 
LÍÚ, segir málið einfalt: þróist 
verð á olíu með þessum hætti sé 
það langt út fyrir þolmörk útgerð-
arinnar. 

Fjórir aðilar tóku höndum 
saman um að vinna að þróun 
nýrrar veiðitækni: Hafrannsókna-
stofnunin á Ísafirði, Hraðfrysti-
húsið Gunnvör, Fjarðanet og Ný-
sköpunarmiðstöð Íslands sem 
leiðir verkefnið. - shá

Byltingarkennd veiði-
tækni þróuð á Íslandi

Hækkandi olíuverð ógnar afkomumöguleikum íslenskra útgerða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á Höfn í Hornafirði hefur Best-
fiskur opnað verksmiðju sína fyrir 
forvitnum ferðamönnum sem 
ólmir vilja sjá hvernig fiskvinnsl-
an fer fram. Starfsemin, sem kall-
ast Saltfisksmiðjan, hefur hlotið 
góðar viðtökur enda ekki hlaup-
ið að því fyrir ferðamenn að sjá 
hvernig sólþurrkaður saltfiskur er 
verkaður.

„Aðsóknin hefur verið mjög 
góð í sumar og ferðamennirnir 
sem koma til okkar eru afskap-
lega ánægðir,“ segir Sívar Árni 
Scheving, framkvæmdastjóri 
Bestfisks. „Mörgum þeirra finnst 
þetta toppurinn á ferðinni og sumir 
segja meira að segja að þetta slái 
Gullfossi og Geysi við,“ bætir hann 
við og hlær.

Skoðunarferðirnar fara þannig 
fram að tekið er á móti hópum í 
vinnsluhúsinu. Farið er í gegnum 
hvernig saltfiskurinn er og var 
sólþurrkaður nú og á árum áður og 
svo er gestunum boðið að smakka 
á framleiðslunni. Meðal þess sem 
er á boðstólum, auk hefðbundins 
sjávarfangs, eru grillaðar humar-

pylsur. Sívar vill sem minnst ræða 
þær, enda um hálfgerða leyniupp-
skrift að ræða.

Sívar hafði um skeið hleypt 
ferðamönnum inn í vinnsluna áður 
en Saltfisksmiðjan tók formlega til 
starfa í sumar. „Þetta er það sem 
ferðamenn vilja sjá en þeim er 

ekki hleypt inn neins staðar,“ segir 
Sívar. „Ég horfi svolítið öðruvísi 
á málið og vil endilega sýna verk-
smiðjuna. Ég byrjaði í litlum mæli 
en svo hefur verkefninu vaxið ás-
megin og í sumar fengum við styrk 
og ég vonast eftir því að áframhald 
verði á því á næsta ári.“ - tg

Slær Gullfossi og Geysi við

Sögu saltfisksverkunar á Hornafirði er haldið á lofti í Saltfisksmiðjunni. Hér er Sívar 

Árni til hægri ásamt Friðriki Jónssyni starfsmanni að setja upp mynd sem tekin var af 

saltfisksverkun á Hornafirði árið 1930. MYND/HORNAFJORDUR.IS

Mikil og stækkandi útgerð er í 
þéttbýliskjörnum Snæfellsbæjar. 
Kvótastaða hefur batnað á Snæ-
fellsnesi síðustu sextán ár fremur 
en í öðrum sveitarfélögum. Þetta 
kemur fram á www.fiskifrettir.is. 

Þar segir að stærstu sveitar-
félögunum á Snæfellsnesi hafi 
haldist best á kvótanum og bætt við 
sig líkt og Grindavík, Vestmanna-
eyjar, Reykjavík og Akureyri. 

Kvótaeign Snæfellsbæjar var 
3,1 prósent eða 14.700 þorskígildis-
tonn árið 1991 til 1992. Síðan þá 

hefur Snæfellsbær bætt talsvert 
við sig, eða um 9.000 þorskígildis-
tonnum sem er um sjötíu pró-
senta aukning á sextán árum. Á 
síðasta kvótaári voru 4,4 prósent 
kvótans í Snæfellsbæ, eða 23.800 
þorsk ígildistonn. Til samanburðar 
voru stærstu útgerðarstaðir 
landsins eins og Vestmannaeyjar 
með 62.900 tonn á síðasta kvóta-
ári, Grindavík með 41.200 tonn og 
Akureyri með 52.500 tonn. Snæ-
fellsbær stendur sig því vel í út-
gerðinni. - rat

Snæfellsbær bætir 
við sig þorskkvóta

Í Ólafsvík á Snæfellsnesi er kvótinn kominn í 1,4 prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sérfræðingar
í saltfiski
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Fyrir verslanir, vei�ngahús, 
mötuney� og stóreldhús,
til suðu eða steikingar

- Gollaraþunnildi

- Sal�iskkurl
- Sal�iskhnakkar, tvær stærðir (lomos)

- Gellur

- Sal�iskbitar, blandaðar stærðir

- Ýsu�ök og -hnakkar

- Rækjur

Einnig frábært úrval tilbúinna rétta 
frá Ekta réttum, kíkið á vörulistana á netinu!

- Þorskhnakkar
- Steinbítskinnar og -bitar 

frumkvöðlafyrirtæki ársins  - viðurkenning frá matur úr héraði - localfood

466 1016
pöntunarsími:

www.ektafiskur.is

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Hringdu í þjónustuver N1 í síma 440 1100.
Bakvakt eftir kl. 17 og um helgar í síma 

660 3400. Netfang: thjonustuver@n1.isN1 FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

HEILDARÞJÓNUSTA VIÐ SKIP
N1 býður útgerðaraðilum heildarþjónustu á 
sviði eldsneytis og smurefna. Þá leggjum við 
áherslu á rekstrarvörur fyrir sjávarútvegs- 
fyrirtæki og fiskvinnslu. Með einu símtali 
getur þú pantað eldsneyti og rekstrarvörur 
hjá reynslumiklu fagfólki.

• Eldsneyti
• Smurolía
• Smurfeiti
• Útgerðarvörur
• Hlífðarfatnaður

• Rekstrarvörur
• Legur
• Verkfæri
• Hreinlætisvörur
• Efnavörur

ÖRUGGT MERKI Í HÖFN
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Mikilvægt er að skip fari reglu-
lega í skipakví til yfirferðar og 
viðgerða.

Eiríkur Ormur Víglundsson, 
forstjóri Vélsmiðju Orms og 
Víglundar, sem sérhæfir sig í þjón-
ustu og viðhaldi á skipum og bátum 
og veitir heildarþjónustu við 
útgerðar fyrirtæki, segir að öllum 
skipum sé skylt að koma reglulega 
í slipp til skoðunar. „Þegar skip 
koma í slippinn er allt yfirfarið. 
Gamla botnmálningin er alltaf 
þvegin af og skipin botnmáluð að 

nýju. Svo er alltaf skipt um sink-
kubba, en þeir gera það að verkum 
að skipin tærast ekki, heldur eyð-
ast sink kubbarnir í staðinn. Stýrið 
og skrúfubúnaður eru að sama 
skapi ætíð yfirfarin til að ganga úr 
skugga um að þau séu í fullkomnu 
lagi. 

Að sögn Eiríks er misjafnt eftir 
aldri skipanna hversu oft þau þurfa 
skoðun. „Eðlilega þurfa nýrri skip 
að fara sjaldnar í skoðun. Það er 
yfirleitt miðað við að þau eldri fari 
einu sinni á ári en ný skip á þriggja 
ára fresti,“ segir hann. 

Eiríkir segir líka misjafnt eftir 

Hagstætt að fara o
Eldglæringarnar flugu um loftið þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit við í Vélsmiðjunni. 

Skipakvíin í Hafnarfirði er vígaleg að sjá.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Hjálmar og líflínur eru eini 
öryggisbúnaðurinn sem sjómönn-
um er skylt að nota við störf sín að 
sögn Hilmars Snorrasonar, skóla-
stjóra Slysavarnaskóla sjómanna. 
Hilmar segir litlar breytingar eða 
þróun hafa orðið á öryggisbúnaði 
þeirra.

„Ástæðan er sú að stöðugt erf-
iðara er að koma nýjum öryggis-
búnaði inn á markað vegna allra 
þeirra Evrópureglna sem gerðar 
eru fyrir hann,“ segir hann. „Þetta 
er ekki eins og áður þegar menn 
voru að hanna og finna upp ýmsar 
nýjungar í björgunarbúnaði hér 
á landi. Þetta er ekki jafn auð-
velt í dag og var þá út af Evrópu-
tilskipunum sem við búum við. Út 
af þeim verður búnaður sem nota 
á í skip að fara í gegnum ákveð-
ið ferli og fá ákveðna viðurkenn-
ingu sem er mjög kostnaðarsamt. 
Þess vegna hefur dregið úr þróun 
á öryggisbúnaði á vegum einstakl-
inga.“

Spurður út í mikilvægasta 
öryggisbúnaðinn segir Hilmar 
skipið sjálft skipta mestu máli. 
„Við í Slysavarnarskóla sjómanna 
erum alla daga að kenna sjómönn-
um að verja skipið. Í sambandi við 
öryggisbúnað sjómanna þá kemur 
alltaf eitthvað betra fram á sjón-
arsviðið, eins og betri hlífðarfatn-
aður.“

Hvað hlífðarfatnaði viðvíkur 
segir Hilmar þó áríðandi að end-

urskoða hjálma vel, þar sem engir 
hjálmar séu sérstaklega hannaðir 
fyrir þá sem starfa á skipum. „Það 
er skylda við vinnu á þilförum að 
nota öryggishjálma og skipstjór-
inn á að tryggja það sé gert. Sjó-
menn hafa nú val um tvær gerð-
ir hjálma, svokallaða skíðahjálma 
eða verkamannahjálma. Mikil þörf 
er á því að framleiðendur hanni 
hjálma sem eru ætlaðir til notk-
unar í skipum. Allir vita að mik-
ill munur er á hjálmi sem hann-
aður er fyrir skíðafólk og hjálmi 

ætluðum fyrir hættuleg störf eins 
og eru til sjós.“

Hilmar bendir jafnframt á að 
þótt banaslysum á sjó hafi fækk-
að verulega þurfi menn að vera 
stöðugt á varðbergi og þá einna 
helst sjómenn. „Yfirmaður Al-
þjóðasiglingamálastofnunarinnar 
komst vel að orði þegar hann sagði 
að öryggi skipa væri í góðum far-
vegi, en það sem við þyrftum að 
taka verulega á væri mannlegi 
þátturinn um borð‘.“

 -stp

Reglurnar hægja á þróun

Hjálmar og líflínur eru eini öryggisbúnaðurinn sem sjómönnum er skylt að nota að 

sögn Hilmars Snorrasonar, skólastjóra Slysavarnaskóla sjómanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Löndun ehf. - Kjalarvogi 21, 104 Reykjavík - Sími 552 9844 - Fax 562 9844 - londun@londun.is

Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og

Hafnarfjarðarhöfn. Fyrirtækið veitir vandaða og skjóta

þjónustu. Býður einnig upp á nauðsynlegan tækjabúnað

og úrval manna sem reiðubúnir eru með stuttum

fyrirvara að landa úr skipum.

 Fyrirhyggja, lipurð 
og samviskusemi 

einkenna þá 
þjónustu sem 

við veitum
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oft í slipp

Guðmundur Víglundsson, bróðir Eiríks, vinnur 

einnig í Vélsmiðju Orms og Víglundar.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

útgerðum hversu oft þær setja 
skip sín í skoðun. Sumar útgerðir 
vilji láta yfirfara skip sín árlega á 
meðan aðrar dragi það eins lengi 
og hægt er. „Það er mun hagstæð-
ara fyrir skipin að fara sem oftast í 
slipp. Gróðurinn á skipunum hefur 
til dæmis mikið um það að segja 
hversu mikilli olíu þau eyða.“

Yfirferð skipanna tekur 
mislangan tíma, en Eiríkur segir 
það fara allt eftir því hversu mikið 
þarf að lagfæra. „Það getur tekur 
allt frá nokkrum dögum upp í tvo 
til þrjá mánuði,“ útskýrir hann að 
lokum. - kka
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Að ýmsu þarf að huga þegar 
velja skal góðan fisk. Úlfar Ey-
steinsson matreiðslumeistari 
hefur talsverða reynslu af því.

„Ég kaupi fiskinn minn í fiskbúð á 
Furugrund í Kópavogi og hef gert 
það í tæp tvö ár. Gamli fisksalinn 
minn lenti í því að krukka þurfti í 
hjartanu á honum og þá þurfti ég 
að fara á stúfana,“ segir Úlfar Ey-
steinsson, matreiðslumeistari á 
Þremur Frökkum. „Fiskurinn þarf 
alltaf að vera ferskur og fínn. Það 
er ekki nóg að hann líti þokkalega 
út í fiskborðinul. Mestu máli skipt-
ir að ég get fengið hann daglega 
og jafnvel tvisvar á dag. Það er 
toppurinn,“ segir Úlfar en stund-
um fyllist allt í hádeginu á staðn-
um og þá fær hann aðra sendingu 
fyrir kvöldið.

Þegar Úlfar neyddist til að 
skipta um fisksala þurfti hann að 
hugsa sig vel um. „Ég var eigin-
lega hálfmunaðarlaus þegar fisk-
salinn minn, Atli sólarhringur, 
réttu nafni Atli Björnsson, fór í 
aðgerð. Hann fékk viðurnefnið 
Atli sólarhringur því hann þurfti 
ekki að sofa nema tvo tíma á sólar-
hring. Fyrir tveimur árum hertók 
Fiskisaga allar gömlu fiskbúðirn-
ar og ég fór að ræða við þá gömlu 
sem eftir voru. Þar var hægt að fá 
signa grásleppu, ferskar þorsk-
kinnar og þetta gamla sem yngra 
fólk leggur sér ekki til munns.“

Veitingahúsin berjast við verð-
lag eins og margir þessa dagana 
að sögn Úlfars. „Sem dæmi má 
nefna að gellur kostuðu fyrir rúmu 
ári 600 krónur kílóið en nú kosta 
þær 1.300 krónur. Þær eru seld-
ar á rúmlega 3.000 krónur kílóið 
á mörkuðum í Barcelona og lúðan 
er í sögulegu hámarki. Þetta hefur 
verið svona í heilt ár og eftirspurn 
eftir dýrum fiski er mikil. Einn-
ig hefur áhrif að nú eru fiskhaus-
ar fluttir í miklu magni til Níger-
íu og gellurnar fylgja þeim. Þess 
vegna höfum við verið að þreifa 
fyrir okkur og prófa ufsaflök og 
karfa sem er geysivinsæll. Þá 

getum við boðið upp á lægra verð 
á veitingastaðnum,“ segir Úlfar, 
en á Þremur Frökkum er mikið af 
fastaréttum sem eiga sér sögu. 

„Kona hringdi í mig frá Ameríku 
og spurði hvort ég væri með gellur 
á matseðlinum en hún hafði komið 
fyrir sjö árum. Þá voru hún og 
maðurinn hennar að koma til lands-
ins og hún vildi panta borð, þar sem 
hún sagðist hafa hugsað um þetta 
góðgæti öll þessi ár. Eftir máltíðina 
faðmaði hún mig og sagði að þetta 
hefði verið enn betra en sig minnti. 
Þetta sýnir að það borgar sig ekki 
alltaf að gera breytingar breyting-
anna vegna.“  - hs

Besti fiskurinn í bænum

Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistari við störf á Þremur Frökkum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Um þessar mundir undirbúa fyrir-
tækin Matís og Hollusta úr haf-
inu lokastig vöruþróunar á krydd-
legnum og maukuðum sölvum, en 
vinna í verkefninu hefst af krafti í 
september, þegar besti tími ársins 
til að safna sölvum rennur upp. 

Hollusta úr hafinu fékk úthlut-
að styrk úr smáverkefnaflokki 
AVS rannsóknarsjóðsins árið 2006 
til að þróa sælkeravöru úr íslensk-
um matþörungum, kanna hvort 
markaður væri fyrir þær vörur 
innanlands, hvort markaðurinn sé 
nægilega stór til að borgi sig að 
sinna honum og huga að sölu sölva 
á erlendan hollustu- og neyslu-
vörumarkað.

Á lokastigi vöruþróunar verð-
ur farið yfir uppskriftir, umbúð-
ir og útlit kryddleginna sölva og 
söl pureé, sem er ný og bragðgóð 
sælkeravara með gott geymslu-
þol, hollustu og mikil gæði. Einnig 

verður hannað framleiðsluferli 
fyrir vinnslu og pökkun vörunnar, 
sem vísast mun falla landsmönn-
um vel í geð sé litið til vaxandi 
áhuga á austurlenskri matargerð, 
eins og sushi, þar sem þurrkaðir 
matþörungar eru í stóru hlutverki 
matseldar og matarupplifunar. - þlg

Sælkerasöl á markað

● MET Í MEÐALVERÐI Á AFLA
Meðalverð á fiskafla var hærra í júlí en elstu menn muna. 

Á fréttavef sjómanna, www.skip.is, kemur fram að met hafi verið 
sett í meðalverði á öllum afla í júlí síðastliðnum. Seld-
ist kílóið á 184,66 krónur sem er rúmlega 25 prósent 

hærra en meðalverð í júlí í fyrra. Þá var verðið 147,46 
krónur. 

Verðmæti aflans sem seldur var á fiskmörkuðum 
í júlí í ár var 969 milljónir sem er 1,3 prósent meira 

en í fyrra og það næstmesta sem sést hefur.
Athyglisvert er að færri kíló voru seld í ár 

en í fyrra. Í ár seldust 5.247 tonn, 19,4 prósent 
minna en í fyrra en þá seldust 6.488 tonn. 

- rat

Matþörungar eru meðal annars notaðir í 

sushi-matargerð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Láttu smáauglýsingar
Fréttablaðsins koma gamla

útilegudótinu í verð

Nú kostar bara 500 kall að auglýsa útilegudótið þitt til sölu
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AÐEINS Í DAG:

2 FYRIR 11

ÁÐUR 7.900 kr.

NÚ 2.500 kr.kr.

ÁÐUR 3.350 kr.
NÚ 1.500 kr.kr.

ÁÐUR 6.990 kr.NÚ 1.000 kr.kr.

ÁÐUR 17.950 kr.

NÚ 9.000 kr.kr.

ÁÐUR 7.200 kr.
NÚ 2.000 kr.kr.

ÁÐUR 22.990 kr.
NÚ 3.000 kr.kr.

ÁÐUR 2.900 kr.

NÚ 500 kr.r.

ÁÐUR 2.900 kr.

NÚ 500 kr.r.
ÁÐUR 2.9000000 kkkkk krrr.r.r.r.

NÚ 500 kr

Markaðstorg heimilanna

Allt sem þú þarft... ...alla dagarft... ...alla

Dagana 24. júlí –14. ágúst bjóðum við auglýsingar í flokknum Útilega fyrir aðeins 500 krónur (grunnverð) 

í Markaðstorgi heimilanna í Fréttablaðinu og á visir.is. Skráðu inn 
auglýsinguna á visir.is eða hafðu samband við þjónustuver í 
síma 512 5100. 
Afgreiðslan er opin alla virka daga frá 8–17 en tekið er við pöntunum 
í síma kl. 8–22, um helgar kl. 10–22 og á visir.is.
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Óskalagaþáttur sjómanna, Á 
frívaktinni, naut ómældra vin-
sælda í áratugi í Ríkisútvarpinu 
enda hljómuðu þar öll nýjustu 
dægurlögin í bland við önnur 
eldri. 

„Ólafur Ísleifsson á mótorbátnum 
Von fær ástar- og saknaðarkveðjur 
frá Ingu með laginu Hvítir mávar 
sem Helena Eyjólfsdóttir syngur.“ 
Eitthvað þessu líkt hljómuðu 
kveðjurnar sem lesnar voru í óska-
lagaþætti sjómanna, Á frívaktinni. 
Hann hóf göngu sína árið 1956 og 
fyrsti stjórnandi hans var Guðrún 
Erlendsdóttir, síðar hæstaréttar-
dómari. „Ég varð stúdent þetta vor 
og það kom fram í einhverju blaði 
að ég væri sjómannsdóttir. Í fram-
haldi af því hringdi Guðmundur 

Jónsson óperusöngvari í mig. 
Hann var deildarstjóri í útvarpinu 
og spurði hvort ég væri til í að taka 
að mér þennan nýja þátt. 

Þá var einn óskalagaþáttur fyrir. 
Ingibjörg Þorbergs var með Óska-
lög sjúklinga strax eftir hádegi á 
laugardögum. Sjómannaþátturinn 
var settur á fimmtudaga og varð 
strax ákaflega vinsæll, ekki bara 
meðal sjómanna og fjölskyldna 
þeirra heldur allra landsmanna. 
Það var svo lítið um létt lög í út-
varpinu þá.“

Sjómennirnir voru hetjur hafs-
ins sem öll þjóðin leit upp til. Guð-
rún segir ógrynni bréfa hafa bor-
ist þættinum enda voru kveðj-
urnar bæði til sjómanna og frá 
þeim, sumar eldheitar ástarkveðj-
ur elskenda. „Ég kom aldrei nærri 
öllum kveðjunum að og það þótti 

mér slæmt,“ rifjar hún upp. Guð-
rún var með þáttinn Á frívaktinni 
til 1960 meðfram námi sínu í lög-
fræðinni. Byrjaði í Landsímahús-
inu og flutti síðan á Skúlagötu 4. 
„Þættirnir voru í beinni útsend-
ingu eins og flest var þá,“ segir 
hún og kveðst hafa sett plöturn-
ar á fóninn sjálf. „Þetta voru stór-
ar vínylplötur og maður varð að 
passa að hitta á réttu skoruna,“ 
rifjar hún upp.

En hver voru vinsælustu lögin 
á þessum árum? Draumur fang-
ans og önnur lög með Erlu Þor-
steins, Síldarvalsinn með Sigurði 
Ólafssyni og Landleguvalsinn 
með Hauki Morthens koma upp 
í hugann. Sjómannavalsinn var 
spilaður í hverjum þætti og líka 
Hraustir menn.“

- gun 

Hraustir menn í hverjum þætti
„Ég kom aldrei nærri öllum kveðjunum að og það þótti mér slæmt,“ segir Guðrún, 

sem hér er með dóttursoninn Þorstein Ara Þorsteinsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við hljóðnemann. Guðrún var yfirleitt 

alltaf í beinni útsendingu og setti plöt-

urnar sjálf á fóninn, eina í einu.

 MYND/ÚR EINKASAFNI

Það gefur á bátinn við Grænland
og gustar um sigluna kalt,
en togarasjómanni tamast það er
að tala sem minnst um það allt.
En fugli sem flýgur í austur,
er fylgt yfir hafið með þrá.
Og vestfirskur jökull sem heilsar 
við Horn
í hilling með sólroðna brá,
segir velkominn heim, segir vel-
kominn heim,
þau verma hin þögulu orð.
Sértu velkominn heim, yfir hafið 
og heim.
Þá er hlegið við störfin um borð.

En geigþungt er brimið við Græn-
land

og gista það kýs ekki neinn.
Hvern varðar um draum þess og 
vonir og þrár,
sem vakir þar hljóður og einn?
En handan við kólguna kalda
býr kona, sem fagnar í nótt
og raular við bláeygan, sofandi 
son
og systur hans, þaggandi hljótt:
Sértu velkominn heim, sértu vel-
kominn heim.
Að vestan er siglt gegnum ís.
Sértu velkominn heim, yfir hafið 
og heim.
Og Hornbjarg úr djúpinu rís.

Texti: Kristján frá Djúpalæk.

Lag: Svavar Benediktsson.

Syngjandi sæll og glaður
til síldveiða nú ég held.
Það er gaman á Grímseyjarsundi
við glampandi kvöldsólareld, 
þegar hækkar í lest og hleðst mitt 
skip
við háfana fleiri og fleiri.
Svo landa ég síldinni sitt á hvað,
á Dalvík og Dagverðareyri.

Seinna er sumri hallar
og súld og bræla er,

þá held ég fleyi til hafnar.
Í hrifningu skemmti ég mér 
á dunandi balli, við dillandi spil
og dansana fleiri og fleiri
og nóg er um hýreyg og heillandi 
sprund
á Dalvík og Dagverðareyri.

Texti: Haraldur Sófaníasson.

Lag: Steingrímur 

Sigfússon.

Síldarvalsinn

Sjómannavalsinn

Sigurður er sjómaður,
sannur Vesturbæingur.
Alltaf fer hann upplagður
út að skemmta sér.
Dansar hann við dömurnar,
dásamaður allstaðar,
með ungar jafnt sem aldraðar
út á gólfið fer.

Í vínarkrus og vals og ræl

hann vindur sér á tá og hæl,
þolir ekki vol né væl,
vaskur maður er.
Kátur syngur Sigurður:
„Svona er að vera einhleypur.
Alltaf laus og liðugur
líkar þetta mér.”

Höfundur texta: Númi Þorbergsson

Höfundur lags: Jónatan Ólafsson

Laus og liðugur

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Þórarinn
Thorarensen

Sölufulltrúi
770 0309

th@remax.is

Páll
Guðmundsson

Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788

benolafs@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

93

124,8
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Subaru Impresa árg. ‘98 ek. 1167 þ.km. 
Verð 250 þ. Nýtt í bremsum og dekkj-
um. S. 664 2461.

MX6 2.0, 93, ekk.160 nyr sk. v.250 
s.8248416

Hyunddai Accent ‘98. Ek. 126 þ.km. 
Ný tímareim ofl. Verð 150 þ. Uppl. í s. 
869 9181.

 250-499 þús.

Transporter „99 2,5 TDI. Dísel Keyrður 
rúm 270 þús Langur með gluggum 
8691532

 1-2 milljónir

Til sölu Honda VTX 1800 custom breytt 
árg 2003 með fullt af aukahlutum 
Hrafnhildur 8226340

Ford Transit ‘06. Ek. 45 þús. Traustur og 
góður vinnubíll. Diesel. Tilboð. Uppl. í 
s. 699 4755.

 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.

Glæsilegur Nizzan Murano ‘05. ek. 69 
þús. Flottur og þægilegur bíll m/öllu, 
reyklaus. Listav. 4.9 m fæst á 3.690m. 
Uppl. í s. 699 4755.

Subaru Legacy árg.’06, ek. 45. Áhvílandi 
2.3m, afborgun 35 þús. pr. mán. Fæst á 
yfirtöku +80þús. Uppl. í s. 659 0038.

Dodge Durango 2006 SLT, 7 manna, 
4.7L V8, eyðir 17L innanb og 12.8 utan-
bæj. m. eyðslukubb, K&Nsíu, nýsmurð-
ur. Verð 3850 þ. erl. lán 3750 afb. 55 
þús. Sími 820 2223.

Evo 9 4x4, umboðsbíll Hekla, ek. 10 
þús. Flottur yfir sumar sem vetur. 285 
PS óbreyttur. 6 gíra. Skipti skoðuð, áhvíl. 
isl. lán 4300 afb. 77 þús. S. 820 2223.

 Bílar óskast

Óska eftir góðum 4x4 jeppling á 0-200 
þús. stgr skoða allt. S. 868 4611..

Bíll óskast, helst VW Golf á verðbilinu 
250-400þ. stgr. Helst skoðaður ‘09. 
Uppl. í s. 551 5564.

Óska eftir ódýrum bíl á 50þ. Uppl. í s. 
898 3017.

 Jeppar

Til sölu er Toyota Hilux Diesel 2.5. 
Árgerð 08/05. Ekinn 62 þús. Eyðsla 8,5 
l/100km í langkeyrslu 10l innanbæjar. 
Verð 2.390 þús. Ath skipti á ódýrari. 
Uppl i s 848 0944.

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.

Benz ML350 soprt AMG ‘03. Verð 3,6. 
Áhv. 3 mil. Afb. 54 þ. Skoða öll skipti. 
S. 898 6490.

 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.

 Hópferðabílar

Til sölu M.Benz Sprinter árg. ‘05. 
19+1+1 sæti. Auðveld kaup. Uppl. veitir 
Geir í s. 696 9915.

 Vörubílar

FLUTNINGAVAGNAR
Alorka útvegar bæði nýja og notaða 
vagna og vörukassa sem standast kröfur 
flutningsaðila. Einnig vörukassa með 
WINGLINER opnun. ALORKA, s. 577 
3080, www.alorka.is

 Húsbílar

Til sölu M-Bens Húsbíll árg. ‘72 allur 
tekinn upp frá grunni frá dekkjum og 
uppúr sjón er sögu ríkari :) Verð tilboð 
S. 891 7943.

www.caravan.is
Húsbílaleiga á Íslandi. Uppl. í s. 822 
1920 & 899 4161.

 Mótorhjól

YZ 450F. Árg.’06 Til sölu. Frábært hjól 
með nánast alla helstu slithluti nýja. 
FMF púst, race tech. RG3 stýrisklemma, 
ASV brems- kúpl. hlífðarpanna, nýlegt 
plast og grafík. V. 550 þ. S. 699 6636.

Yamaha WR250F 2007. Ekið 1300. 
Hjólið lítur út sem nýtt, ný plöst allann 
hringinnog er sem nýtt. Ásett 950 þús. 
Gott stgr.verð. S. 849 7777.

 Hjólhýsi

Tabbert Puccini 540 DV 2,5 5/2008 
verið notað eina nótt. Innflutt nýtt 
af Seglagerðinni. Skoða skipti. Verð 
3.790.000.- Áhvílandi lán 3.100.000.- 
Allar nánari upplýsingar í síma 899 
5379.

Til leigu hjólhýsi. Með sólarsellu og for-
tjöldum. S. 659 2452 Samsel. Athugið 
sum stéttarfélög veita styrk til leigunnar. 
btnet.is/hjolhysaleigan

 Fellihýsi

Til sölu mjög gott A hús árg. ‘98 á und-
irvagni fyrir Íslenskar aðstæður. Sella, 
ísskápur, 220V miðst vatnsdæla verð 
650 þús. Uppl. í s. 844 2403.

www.fellihysaleigan.is S. 899 4161 & 
822 1920 og á opet@opet.is

Til sölu Viking fellihýsi ‘99 með fortjaldi 
og fl. Verð 400 þús. Uppl. í s. 659 
1047.

 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

 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

 Hjólbarðar

2 stk 17“ á 8 þ. 4 stk. ný 195/65 15’“ á 
15 þ. ofl. S. 896 8568.

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

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.

Varahlutir í Imprezu ‘97. Uppl. í s. 896 
8568.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

ÞJÓNUSTA
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 Garðyrkja

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

Felli tré, þeki, hellulegg, slæ, snyrti 
runna, útvega mold og fleiri garðverk. 
Halldór Garðyrkjumaður - Sími 698 
1215.

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.

 Bókhald

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

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

 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.

 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.

 Húsaviðhald

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

Húsaviðgerðir
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum, úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Uppl. í s. 663 3383.

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Ódýr tölvuhjálp! Tökum að okkur alla 
tölvu vinnu. Ekkert gjald ef lausn finnst 
ekki. Gunnlaugur, s. 698 8886.

 Nudd

Aðeins Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 Spádómar
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Spásími Daddýar 846 
6364.

Opið alla daga milli kl. 12.00 
- 24.00 næstu viku. Tarot lestur 

og bein miðlun.
Visa / Euro.

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

Ólöf spámiðill
Er á landinu. Leiðsögn, spádómar. 
Vantar þig hlustanda eða ráðgjöf. Spái í 
spil, tarrot o.fl. S. 901 5000 frá kl. 17-23, 
helgar 11-24. Geymið auglýsinguna

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!

Spákona spáir í spil og ræður drauma. 
Ekkert mín.gjald. Þú hringir & pantar 
tíma & ég hringi í þig. S. 865 5524 Inga.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmíðameistari
Trésmíðameistari getur bætt við 

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

Bjargmundsson.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Tilboð
Frír innfrarauður hitalampi fylgir öllum 
seldum bílum eða hjólum. Tilboðið 
gildir til 15. ágúst. Pantanir á www.
netlagerinn.is eða í síma 865 4015. 
Sendum hvert á land sem er!

Eldhúsinnrétting eik-fulningar. 
Eldhúsborð + 5 stólar. Fataskápar. 
Búrhillur. Uppl. í s. 693 3821.

Tæplega ársgömul rúmdýna frá Betra 
bak King size, milllistíf spring dýna og 
tempúr. Kostar ný 170 þ. Selst á sann-
gjörnu verði. Uppl. í s. 892 8911.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Skápar á 5 þ. Bakaraofn á 5 þ. 14“ TV á 
4þ. Þvottavél á 10þ. Bílahátalarar á 5 þ. 
Ný rafmagnshjól á 22 þ. stelpuhjól á 10 
þ. barnavagn á 5 þ. Frystiskápur á 10 þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir ódýrum frístandandi sturtu-
klefa. sturta@hellubraut.net eða 898 
8182.

 Heimilistæki

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 
10

 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

Orgel til sölu. Emil Miller 1940. Uppgert, 
yfirfarið af fagm. Uppl. í s. 896 4111.

 Vélar og verkfæri

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah 
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S: 
552 0110 http://www.pon.is

 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

Til sölu sökkulstoðir, 1800 setur, 260 fm 
af doka og 48X98 stoðir. S. 861 5874.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Þrennan. Einnig 9 daga 
hreinsiprógram Frá Aloe Vera, Sigga 
Sjálfstæður Dreifingaraðili FLP S. 697 
8928.

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

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

Svæðameðferð
Betri heilsa. Ert þú í líkamlegu og and-
legu ójafnvægi? Svæðameðferð gæti 
hjálpað þér. Tímapantanir í s. 848 7367, 
Ásta. ATH. ekki er um erótískt nudd 
að ræða!!!

Whole body massage Telepone 846 
4768.

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

 Námskeið

Microsoft kerfisstjóranám hefst 1. sept. 
Rafiðnaðarskólinn www.raf.is - S. 863 
2186.

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Gaseldavél til sölu, 3 hellur og ofn, 
ónotuð. Var keypt í Olísbúðinni. Selst á 
hálfvirði. S. 896 4111.

 Ýmislegt

Til sölu nýlegt rafmagnsrúm 1.10 á 
breidd. Uppl í síma 891 9950.

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.

 Fyrir veiðimenn

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

GÓÐIR MAÐKAR Laxa og Silungs - 
S:695-2572

Stórir og góðir. Maðkar til sölu. Uppl. í 
síma 692 1813.

Laxa- og silungamaðkar á 30 - 40 kr., 
Holtsgata 5 Vesturbær. Uppl. í s. 857 
1389 & 551 5839.

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Gistiheimili til langtíma leigu í Reykjavik 
& Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Verð frá 45 þús, pr 
mán. Uppl. í s. 824 4530.

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

Gistipláss/herb. til leigu á svæði 104. 
Rooms for rent contact number 661 
4096 & 698 3211.

Til leigu falleg 75fm nýuppgerð 3herb. 
íbúð í 104. Rólegt hverfi. Sérinngangur 
og þvottahús. Eingöngu fyrir reyklausa 
og reglusama aðila. S.8641534,

Til leigu frá 1. sept, 2 herb., 43 fm. íbúð 
m. góðum svölum í Þingholtunum. 
Skilvísar greiðslur og reglusemi áskilin. 
S. 588 9928 & 849 9897.

Til leigu nú þegar herb. á svæði 109 
með aðgang að snyrtingu og sturtu. 
Uppl. í s. 867 8515.

50 fm íbúð í Hfj. (neðri hæð í einbýl-
ishús) til leigu. Uppl. í s. 565 0599 & 
695 4414.

2 herb. íbúð til leigu í Norðurmýri, 105 
Rvk. Sér inngangur. Leiga 90 þús. og 
bankaábyrgð. S. 659 7545.

Stór 2 herb. íbúð til leigu í Engjahverfi. 
Nálægt spönginni. Nánari uppl. í s. 
699 6605.

Bílskúr til leigu í miðbæ Kópavogs. Laus 
nú þegar. Uppl. í s. 894 3540.

Til leigu í Mosfellsbæ 50m2 íbúð 86 
þús. mán. Innif. rafm. og hiti. Uppl. 
8960415

65 fm 2 herb. íbúð í Reykjanesbæ til 
leigu strax. Uppl. í s. 848 7159.

Til leigu rúmgóð 4 herb. 93 fm íbúð 
Kópavogmegin í Fossvogi. Verð 135 þ. 
á mán. + rafm. Reykleysi skilyrði. S. 897 
4877 & 864 4877.

Glæsileg íbúð til leigu í Háaleitishverfi. 4 
svefnherbergi. Laus strax. Uppl. í s. 568 
5109 & 892 4593.

Available rooms for a long term rent in 
a Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje 
do wynajecia na terenie Reykjavik’u 
108, tanio i dostepne od zaraz. Laus 
herbergi á gistiheimili til langtímaleigu 
í 108 Reykjavík. Tel. 894 1949.

18 fm herb. til leigu inni í íbúð í 
Hólahverfi frá 15 ágúst til 1. maí. Óska 
eftir reyklausum og reglulusömum ein-
stakling. Leiga 55 þús. á mán. með öllu. 
Uppl. í s. 661 7768.

 Húsnæði óskast

Skilvís, reglusamur og reyklaus karlmað-
ur óskar eftir 2-3 hb. íbúð í Hafnarfirði 
eða nágrenni. Uppl. í síma 893-0533.

Einstaklingsíbúð óskast gegn hóflegu 
gjaldi á svæði 108 og 103 og 104 Rvk. 
Uppl. í s. 861 0168.

Óska eftir 2 herbergja eða stúdío íbúð á 
höfuðborgasvæðinu. Skilvísum greiðsl-
um heitið. S. 896 8568.

 Sumarbústaðir

Gestahús til sölu :
Er að byggja stórglæsileg 25 fm gesta-
hús, heilsárshús mjög vönduð og henta 
vel íslenskum aðstæðum. Hægt er að 
fá húsin á mismunandi byggingastigum. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja stækka sum-
arhúsið sitt eða byrja á gestahúsinu. 
Er með hús til sýnis að Cuxhavengötu 
1 Hafnarfirði Upplýsingar í síma 820 
0051.

 Atvinnuhúsnæði

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.

Skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði, 30-100 
fm, til leigu. Uppl. í s. 552 5354.

Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við 
Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í 
s. 899 3760.

Til leigu 11 m2 skrifstofuhúsnæði í 109. 
Til leigu rúmlega 11m2 skrifstofuhús-
næði með aðgangi að eldhúsi, snyrt-
ingu og setustofu á 3 hæð í mjódd. 
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga í s. 
587 7171.

 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

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

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

ÞJÓNUSTA TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

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

Starfsfólk í vörumóttöku 
óskast

Samskip auglýsa eftir starfsfólki 
í Vörumótöku Landflutninga-
Samskipa í Kjalarvogi. Starfið 

hentar bæði körlum sem 
konum.

Upplýsingar gefur Björn 
Stefánsson í síma 858 8420.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt 
fólk til starfa! Ekki síður skemmtilegt 
fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 
575 1500 simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Ciesli szalunkowych
Lub osoby zdswiadczenien pirzy 
szalunkach, na swoje budowy 
w Reykjaviku jego okollcach. 

Zanteresowari musza wykazac 
sie doswiadczeniem w.

Prazy z systemem szalunkew-
ym hunnebeck, doka mile 

widziana. Znajomoic jezyka 
angielskiego. Tel: 820 5745, 
Marchin & 820 7061, Arnor.

Kvöld og helgarvinna

Upplagt fyrir skólafólk
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki í 

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði. 

Only icelandic speaking.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. 

S. 892 9846.

50-70% Sölustarf í versl-
un

Vinnutími frá 14-18 alla virka 
dag og 11-17 annan hvern 

Laugardag. Starfið felur í sér 
sölu, afgreiðslu og tilfallandi 

störf. Farið er fram á lágmarks 
kunnáttu á tölvur, jákvæðni og 

góða þjónustulund.
Æskilegur aldur 25 ára og 

eldri. Umsókn sendist á rum-
gott@rumgott.is Uppl. í síma 

544 2121.

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Almennur starfsmaður í sal Í 
starfinu felst að aðstoða fag-
lærða framreiðslumenn við að 
þjóna til borðs, þrif og önnur 

tilfallandi störf. Í boði er hluta-
starf í vaktavinnu, unnið er 

aðra hverja helgi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691 2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18. 

Umsóknir á: http://umsokn.
foodco.is

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Sushibarinn
Sushibarinn vantar hresst og 
brosmilt starfsfólk fyrir vetur-
inn. Um er að ræða bæði fullt 
starf og hlutastarf fyrir rétta 

einstaklinga.
Nánari upplýsingar á staðnum, 

Laugavegi 2.

M1 óskar eftir vönum mönnum 
í múr-og steypuviðgerðir.
Upplýsingar í síma 896 

6614. Kolbeinn Hreinsson, 
Múrarameistari.

Piekarnia Garðabær/
Hafnarfjörður

Przyjmie sprzedawce (ang. albo 
isl. jezyk).

Inform. tel 891 8258 & 565 
8070, Þóra & Ivona.

Vort Daglegt Brauð 
Hafnarfirði

Óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu, 60% vinna.

Nánari uppl. veitir Þóra í s. 891 
8258 & 565 8070.

Bílstjóri - Lagermaður
Búr ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra sem einnig sinnir 

lagerstörfum. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 20 ára. Góð 

ÍSLENSKUKUNNÁTTA og kurteisi 
skilyrði. Vantar einnig starfsfólk 

í kvöldvinnu, hentar vel með 
skóla. Ekki yngri en 18 ára.

Upplýsingar í síma 896 2836 
Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir 
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 

Grafarvogi.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Óskaverk óskar eftir að ráða bílstjóra 
með meirapróf og gröfumann. Uppl. í 
s. 866 2556.

Óskum eftir röggsömum starfsmönnum 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri og 
Egilsstöðum. Störfin fela m.a. í sér þjón-
ustu á hjólbarðaverkstæði og smur-
stöð. Reynsla æskileg. Íslenskukunnátta 
nauðsynleg. Dekkjahöllin s. 4623 
002(AK) og 4712 002(EG).

CASTELLO PIZZERIA Óskar eftir starfs-
krafti(bílstjórum og eldhús) í kvöld og 
helgarvinnu.Áhugasamir hafið samband 
í síma 6923051 eða 5773333

Sushi smiðja
Óskar eftir að ráða fólk til starfa íslensku-
kunnátta æskileg. Uppl. í s. 659 3366.

Landbrot hf.
Vantar gröfumann og meiraprófsbíl-
stjóra. Uppl. í s. 893 7320 & 578 1700.

Veitingahús í Hfj. óskar eftir fólki í vinnu 
2 kvöld í vikur og aðra hverja helgi. 
Uppl. í s. 822 5229.

Hress og ákveðinn starfskraftur óskast 
í afgreiðslu Karatefélagsins Þórshamars 
frá 1. sept. Vinnutími er kl. 17-19 virka 
daga og 10-14 á laugad. Nánari uppl. í 
síma 770 0077 eða í tölvupósti á thor-
shamar@thorshamar.is.

Grillhúsið
Óskar eftir þjónum í sal í hlutastarf, 
íslenskukunnátta skilyrði. Vinsamlegast 
hafið samband við Lindu í s. 697 6797 
eða 562 3456.

 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.

1 Pólverji óska eftir vinnu. Góður maður. 
Buið á íslandi í 1 ár. T.d í byggingarvinnu 
ofl. Allt kemur til greina. S. 845 0772.

Serious girl from Latvia 26,looking for 
any kind of job in office. Master’s 
degree in Finance, good EN,RU,LV.
PC.Ph.8471514 Indra

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

Pípara með 24 ára reynslu vantar vinnu 
strax sími: 691-6982

 Viðskiptatækifæri

Viltu græða meðan aðrir væla? Við 
sýnum þér hvernig þú getur nýtt 
kreppuna þér í hag, S:8235436 joe9@
hi.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 opið allan sólar-
hringinn.

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.

Leðursófar 2+3 ljósdrapp frá Húsg.höll. 
2 ára 23þ. TVsk. 7þ. tilboð 3þ. Allt á 
30þ. s. 588 1563.

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!!).

 Tilkynningar

Hárgreiðslustofan Mojo auglýsir eftir 
hármódelum sem eru til í að taka 
þátt í tískusýningu á menningarnótt 
n.k., bæði kk. og kvk. áhugasamir hafi 
samband í s:5626161 fyrir fimmtudag. 
Kveðja MOJO

 Tapað - Fundið

Norðurmýri- TÝNDUR.
Khúfú týndist þann 26 júní af heimili 
sínu á Gunnarsbraut . Hann er eins árs 
gamall, grannur og fallegur brúnleitur 
Abyssinian fress. Hann var með brúna 
ól og er örmerktur 208224000161036 
Vinsamlegast hafið samband við Önnu 
í síma 864 5824. Fundarlaun.
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Spennandi tækifæri ! 
Veitingarekstur / aðstaða upp á 16 fm. á Stjörnutorgi 

Kringlunnar til sölu. Hagstæð og þægileg kaup. 

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

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

ATVINNA

ATVINNA
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timamot@frettabladid.is

WILLIAM BLAKE LÉST ÞENNAN DAG 
ÁRIÐ 1827.

„Það er auðveldara að fyrir-
gefa óvini en vini.“

Blake var enskt skáld, listmálari 
og bókagerðarmaður.

Leikkonan broshýra Hall-
dóra Geirharðsdóttir er að 
sögn mikið afmælisbarn. „Þó 
að ég verði að vinna að þessu 
sinni ætla ég að skála við vini 
um leið og færi gefst,“ segir 
hún. „Það er alveg agalegt að 
missa af svona mómentum, 
maður verður að nota tæki-
færið og halda gott partí.“ 

Halldóra verður við tökur 
á myndinni Reykjavík Whale 
Watching Massacre á afmæl-
isdaginn og finnst það vel 
við hæfi. „Þetta er fyrsta ís-
lenska „splatter“-myndin en 
ég hef alltaf verið mikill að-
dáandi slíkra mynda.“

En hvaða afmælisdagur 
er eftirminnilegastur í huga 
leikkonunnar? „Þegar ég var 
26 ára gekk ég á Háöldu og 
það var frekar magnað. Það 
var alveg heiðskírt og ég sá 
yfir hálendi Íslands og nán-
ast alla jökla.“

 En varstu ein um upplif-
unina? „Nei, ég var að kokka 
ofan í franska túrista í Land-
mannalaugum og fór ásamt 
þeim og Haraldi Jónssyni 
frænda mínum, sem var leið-
sögumaður. Sem betur fer 
kunni ég ekkert í frönsku 

og þurfti því ekki að tala við 
túristana. Við Halli áttum 
því mómentið saman á ís-
lensku.“ 

Halldóra heldur í Borgar-
leikhúsið að venju í haust, 
til að æfa Fólkið í blokkinni 
eftir Ólaf Hauk Símonar-
son, auk þess sem trúðurinn 
hennar, Barbara, mun kynna 
tónsprotatónleika Sinfóníu-
hljómsveitarinnar. Eftir jól 
er hún svo á leið í námsleyfi 
til Frakklands með fjölskyld-
una og verður í hálft ár. „Þar 
ætla ég að læra frönsku en 
þar sem ég á franskan mann 
finnst mér tími til kominn að 
ég geti keypt brauð úti í búð 
og skilið það sem fer fram 
við matarborðið.“

En sérðu þig fyrir þér í 
leiklistinni það sem eftir er? 
„Það ætla ég að vona ekki,“ 
segir hún ákveðin. „Ég vona 
að það gerist eitthvað meira 
og næst langar mig að ger-
ast dansari og ferðalangur. 
Ég hef eingöngu komið til 
Evrópu, örstutt til Asíu og til 
austurstrandar Bandaríkj-
anna en á alla Eyjaálfu, Asíu, 
Afríku og Suður-Ameríku 
eftir.“  vera@frettabladid.is

HALLDÓRA GEIRHARÐSDÓTTIR:  40 ÁRA

Dansinn næstur

LANGAR AÐ KANNA HEIMINN Halldóru langar í framtíðinni að ferðast 
um heiminn og dansa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þennan dag árið 
1942 hófst bar-
daginn um Stalín-
grad en hann 
umbylti gangi 
seinni heims-
styrjaldarinnar.

Bardaginn 
hófst með um-
sátri þýska hers-
ins um borgina Stalíngrad, sem 
nú heitir Volgograd, í Suður-
Rússlandi. Í framhaldi blossaði 
upp bardagi um borgina sjálfa 
sem lauk með því að sovéski 
herinn umkringdi sjöttu herdeild 
þýska hersins sem að lokum 
gafst upp. 

Bardaginn stóð í hálft ár en 

sjötta her-
deildin gafst 
upp hinn 2. 
febrúar 1943. 

Um tvær 
milljón-
ir manna 
féllu og tap-
aði Þriðja ríkið 
miklum mann-

afla og hergögnum. Herinn náði 
sér ekki á strik eftir það og sigur 
Sovétmanna varð til þess að kú-
vending varð í seinni heimsstyrj-
öldinni sem endaði með falli 
Þriðja ríkisins árið 1945.

Enn þann dag í dag má finna 
gömul hergögn og bein í borg-
inni við bakka Volgu. 

ÞETTA GERÐIST:  12. ÁGÚST ÁRIÐ 1942

Barist um Stalíngrad

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
bróðir, mágur og tengdasonur,

Davíð Héðinsson
húsasmíðameistari og iðnrekstrarfræð-
ingur,  Garðsstöðum 9, Reykjavík,

er lést á Landspítalanum miðvikudaginn 6. ágúst, verð-
ur jarðsunginn frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 
13. ágúst kl. 13.00.

 Kristín Benný Grétarsdóttir

Grétar Atli, Gunnar Atli og Anna Sigrún Davíðsbörn.

Margrét Héðinsdóttir Björn Guðmundsson

María Solveig Héðinsdóttir Sigfús R. Sigfússon

Emil Björn Héðinsson Margrét Björg Guðnadóttir

Magnús Héðinsson Margrét Þórarinsdóttir

Óskar E. Grétarsson Helga Harðardóttir

Grétar Bernódusson Guðrún Eyjólfsdóttir.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Gunnsteinn Sólberg 

Sigurðsson  
búfræðingur, Furulundi 25, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 
miðvikudaginn 13. ágúst kl. 13.30.

Inga Ellertsdóttir

Þorsteinn M. Gunnsteinsson Þórhildur Ólafsdóttir

Þórunn S. Gunnsteinsdóttir Smári Úlfarsson

Ellert J. Gunnsteinsson Kristrún Þ. Ríkharðsdóttir

Gunnar I. Gunnsteinsson Ragnheiður Stefánsdóttir

                           afabörn og langafabarn.

Elskuleg vinkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Pálína Þorsteinsdóttir
Kaldárhöfða, síðast til heimils á Ási í 
Hveragerði,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands föstudaginn 
1. ágúst. Útför hennar fer fram frá Hveragerðiskirkju 
miðvikudaginn 13. ágúst kl. 14.00.

Þórhallur Friðbjörnsson

Guðlaug Birgisdóttir Sigurjón Guðbjörnsson

Lilja Kristín Kristinsdóttir Magnús Stefánsson

Anna Soffía Óskarsdóttir

Elísabet Óskarsdóttir

Ragnheiður Óskarsdóttir

 Þórunn Sigurðardóttir

Snjólaug Óskarsdóttir Elfar Harðarson

Gunnlaugur Jónsson

og ömmubörn.

Ástkæri maðurinn minn, faðir, 
sonur og bróðir,

Sveinn S. Þorgeirsson
Frakkastíg 22, Reykjavík,

lést hinn 8. ágúst 2008.
Jarðarför verður auglýst síðar.

Anna Ringsted

Elísabet Ýr Sveinsdóttir  

Þorgeir Sveinsson

Svava Pálsdóttir

Pálmar Þorgeirsson 

Hrafnhildur Þorgeirsdóttir

Brynhildur Þorgeirsdóttir

Aðalsteinn Þorgeirsson

og fjölskyldur. 

Ástkær faðir minn, sonur, bróðir, mágur og frændi,

Gerhard Roland Zeller
Grettisgötu 76, Reykjavík,

lést hinn 5. ágúst síðastliðinn. Útför hans 
fer fram frá bænhúsi í Fossvogskirkjugarði 

fimmtudaginn 14. ágúst klukkan 11.00.

Sunnefa Gerhardsdóttir

Philipp og Else Zeller og fjölskylda.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vinsemd við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

Jóhanns Guðmundssonar
Erluási 38, Hafnarfirði.

                          Guðrún J. Guðlaugsdóttir

Jóna Laufey Jóhannsdóttir Ingvar Hreinsson

Inga Jóhannsdóttir Daði Bragason

Jóna Guðrún Jóhannsdóttir Þorgils E. Ámundason

Guðmundur Jóhannsson Guðrún Ágústa Unnsteinsdóttir

og barnabörn.

 

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

Rósa Eiríksdóttir
Hæðargarði 33, áður Miðdal í Kjós,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sóltúni aðfaranótt 
mánudagsins 11. ágúst.

Davíð Guðmundsson

Fanney Þ. Davíðsdóttir

Hulda Þorsteinsdóttir Aðalsteinn Grímsson 

Kristín Davíðsdóttir Gunnar R. Magnússon 

Guðbjörg Davíðsdóttir Katrín Davíðsdóttir 

Sigurður Ingi Geirsson 

Sigríður Davíðsdóttir Gunnar Guðnason 

Guðmundur H. Davíðsson Svanborg A. Magnúsdóttir 

Eiríkur Þ. Davíðsson Solveig U. Eysteinsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Stefán Eysteinn Sigurðsson 
bifvélavirkjameistari, 
Steinagerði 1, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 6. ágúst, að Skjóli 
hjúkrunarheimili. Útförin auglýst síðar.

Sigurður Mar Stefánsson Soffía Helga Magnúsdóttir

Guðmundur Skúli Stefánsson

Gunnar Helgi Stefánsson Sæunn Halldórsdóttir

Guðrún Margrét Stefánsdóttir Paul Siemelink

Andri Stefánsson Harpa Örlygsdóttir

                     barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Guðlaug Petrea Hansdóttir
Fellaskjóli, Grundarfirði,

sem lést á krabbameinsdeild Landspítalans við 
Hringbraut aðfaranótt sunnudagsins 10. ágúst, 
verður jarðsungin frá Grundarfjarðarkirkju
laugardaginn 16. ágúst kl. 16.00.

                         Gunnar Erling Sigurjónsson

Þorsteinn Björgvinsson Helga Stolzenwald

Guðlaug Kristín Björgvinsdóttir Einar Ingi Jónsson

Hanna G. I. Björgvinsdóttir Hlynur Jörundsson

Kristján Björgvinsson                                                 

Smári Björgvinsson Helena M. Jónsd. 

Stolzenwald

Reynir Björgvinsson                                                  

Trausti Grundfjörð Björgvinsson                                  

Smári Örn Árnason Bergljót Kristjánsdóttir

                        ömmubörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir  til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

Sighvatar Borgars 

Hafsteinssonar
Norður-Nýjabæ, Þykkvabæ.

Sérstakar þakkir til Guðmundar Benediktssonar,
heilsugæslulæknis á Hvolsvelli og alls þess frábæra
starfsfólks sem annaðist hann á Landspítalanum við
Hringbraut fyrir ómetanlegan stuðning og umönnun.

Una Sölvadóttir

Sindri Snær Sighvatsson

Sölvi Borgar Sighvatsson

Sigurborg Sif Sighvatsdóttir      Jósep Hallur Haraldsson

Sigurjón Fjalar Sighvatsson

Valdís Katla Sölvadóttir.
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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

Sjáðu mamma, 
Anna borðaði aftur 

ísskápsseglana!

Mér finnst ég svik-
inn! Í auglýsingunni 

stóð að þú værir 
með „töfrafingur“.

Veldu 
spil!

Ég hélt að Fannar 
kæmi heim yfir 

jólin.
Já!

Hann kom fyrir 
tveimur vikum!

Hann fór aftur í 
háskólann í gær. Er það? Gott að sjá að þú 

og bróðir þinn 
haldið sambandi.

Kannski er ég 
of mikið einn 

inni í herbergi.

Mjási, fyrir hvað 
ert þú þakklátur? Símtöl frá vinum.

Mamma, 
má Kolla 

gista hjá mér 
annað kvöld?

Já, það má 
hún. Ég skal 

hringja í Lindu.

Ef mamma hennar leyfir 
verðum við að slá í klárinn, 

því svona heimsóknir 
þarfnast mikils - 

Við ætlum að fá pizzu í 
kvöldmat, svo viljum við gera 
smákökur og poppkorn, við 

ætlum að horfa á mynd, 
flétta hárið og svo ætlum við 
að fara mjög seint að sofa í 
svefnpokum á gólfinu mínu.

- undirbúnings. Já, og við 
erum búnar 

að panta 
pizzuna!

Ritdeilur manna á bloggsvæði 
Jakobs Smára Magnússonar um 
hvort helstu sveitaballabönd 

landsins séu léleg, leiðinleg, jafnvel 
slæm eða frábær skemmtun fá mann til 
að hugsa um skoðanafrelsi. Slíkt frelsi 
er nefnilega tvíeggjað sverð. Ef öllum 
má finnast það sem þeim í rauninni 
finnst þá er rasismi ekki vandi heldur 
enn ein skoðunin. Það að hrauna yfir 
einhvern opinberlega er bara skoðana-
frelsið nýtt til hins ítrasta. 

Við viljum öll hafa skoðun á hlutunum 
og að okkar skoðun sé jafngild þeirri 
sem næsti maður telur rétta. Réttar 
skoðanir eru auðvitað ekki til. Nema 
allir hafi rétta skoðun og þar með 
enginn. En viljum við lifa í heimi þar 
sem allir hafa rangt fyrir sér? 

Maðurinn sjálfur er nafli alheimsins 
og allt miðast við hann sjálfan. Mín 

skoðun hlýtur því að vera sú eina rétta 
þangað til annað kemur í ljós. Eða hvað? 
En maður er manns gaman og ég vil 
virða skoðanir annarra. Eða er það bara 
eitthvað sem mér var kennt í skóla að 
væru grundvallar mannasiðir? Kannski 
er bara best að loka augunum og halda 
sig (jafnvel hlekkja sig) við sína skoðun. 
Það hefur virkað ágætlega fyrir merka 
menn heimssögunnar, Hitler til dæmis.

Jú, ætli það sé ekki bara best. Ég held 
mig bara við mínar skoðanir og skeyti 
engu um skoðanir annarra. Mín skoðun 
er sú eina rétta, þar sem alheimurinn 
snýst bara um mig. Ef mér finnst grátt 
ljótt, þá er það svo. Ef mér finnst 
eitthvað heimska, skal það úthrópað og 
ef mér finnst einhver tónlist ógeð, þá er 
hún ógeð. Allir aðrir hljóta að vera 
fávitar. Bara fífl halda því fram að þeir 
hafi rétt fyrir sér og ekki ég. 

Tvíeggjað sverð skoðanafrelsisins

NOKKUR ORÐ 
Kolbrún Björt 

Sigfúsdóttir

Ískalt íslenskt vatn 
- hvenær sem er

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Kr. 239.000 stgr.

SKAPANDI
SKRIF
með Þorvaldi Þorsteinssyni 
(Skilaboðaskjóðan, Blíðfinnsbækurnar,  
And Björk, of course..., Vasaleikhúsið)

Langar þig að kynnast sagnameistaranum sem í þér býr? 
Vantar þig leiðsögn og hvatningu? 
Hvort sem þú ert að feta þín fyrstu skref eða hefur reynslu af 
skrifum, þá er þetta námskeið sem nýtist þér.  

18. - 28. ágúst nokkur sæti laus

Framhaldsnámskeið!
1. - 11. september skráning hafin

Nokkrar umsagnir þátttakenda: 
"Frábært námskeið sem opnar nýja sýn á lífið og tilveruna." 
"Fær mann til að hugsa upp á nýtt!" 
"Ófyrirgefanlega gaman og nærandi fyrir sálina...” 

Námskeiðin fara fram í Rope Yoga setrinu í Laugardal 
Nánari upplýsingar á kennsla.is og í síma 8223699 

Skráðu þig núna á kennsla.is! 
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> KATE Í HJÓNABAND

Kate Moss áformar að ganga 
í það heilaga með kær-
asta sínum, Jamie Hince, 
í desember. Fyrirsætan 
hefur beðið vini sína um 
að taka mánuðinn frá og 
ku hafa í huga að trítla 
upp að altarinu á sveita-
býli á Írlandi, sem hún 
hefur fengið að láni hjá 
hárgreiðslumanninum 
sínum, James Brown. 

Hönnuðurinn Stella McCartney 
er afar reið út í pelsaframleið-
andann Hockley, eftir að hún 
komst að því að fyrirtækið hugð-
ist nota brjóstahaldara úr undir-
fatalínu hennar í nýja auglýsingu 
fyrir loðfeldi. Stella er yfirlýst 
grænmetisæta og notar engar 
dýraafurðir í hönnun sinni. Hún 
var því ekki par sátt við að vera 
tengd loðfeldaiðnaðinum á þenn-
an hátt og hótaði lögsókn yrði 
auglýsingin ekki tekin út úr áætl-
aðri haustherferð. 

„Ef Stella hefði vitað að brjósta-
haldarinn væri fyrir Hockley 
hefði hún aldrei lánað hann. Hann 
var lánaður stílista í góðri trú, en 
þegar Stella sá myndina varð hún 
öskuill,“ segir heimildarmaður 
Mail on Sunday. „Hún sagði: þetta 
er á skjön við allt sem ég stend 
fyrir,“ segir heimildarmaðurinn, 
sem vinnur með hönnuðinum.

Stella afar ósátt

BRJÁLUÐ ÚT Í HOCKLEY Stella McCartney 
er æf út í pelsaframleiðandann Hockley, 
sem hugðist nota brjóstahaldara frá 
henni í auglýsingu. NORDICPHOTOS/GETTY

Orðrómur er uppi um að Linda 
Hamilton, sem lék í fyrstu tveim-
ur Terminator-myndunum, fari 
með lítið hlutverk í fjórðu mynd-
inni í seríunni. Um yrði að ræða 
atriði þar sem skyggnst er inn í 
fortíðina. Til stendur að gera þrjár 
nýjar Terminator-myndir og sam-
kvæmt framleiðandanum Warner 
Brothers hefur Hamilton gert 
samning um að koma fram í 
litlu hlutverki í þeim öllum.

Nýja myndin nefnist 
Terminator Salvation: 
The Future Begins og 
segir frá atburðum sem 
áttu sér stað á undan þeim 
sem var fjallað um í 
fyrstu mynd-
inni. Í leik-
araliðinu 
eru Christi-
an Bale, 
Bryce Dallas Howard 
og Helena Bonham 
Carter, sem hljóp í 
skarðið fyrir Tilda 
Swinton. „Ég leik 

vonda manneskju,“ sagði 
Carter. „Ég veit ekki 
hversu mikið ég má segja 
en hún er mjög slæm 

kona.“ Tökur á myndinni 
standa yfir í Mexíkó 
og er áætlaður frum-
sýningardagur 22. 

maí á næsta ári.

Linda snýr aftur

ARNOLD Arnold Schwarzen-
egger verður fjarri góðu gamni 
í nýju Terminator-myndinni.

LINDA 
HAMILTON

Hamilton mun 
hugsanlega fara 

með lítið hlutverk 
í Terminator 4.

Verslunin Liborius og húsgagna-
verslunin Epal hófu nýverið sam-
starf og af því tilefni var kallað til 
veislu á fimmtudaginn var. Fjöldi 
smekkmanna og -kvenna mætti til 
þess að skoða hina nýju verslun 

og var mikið um dýrðir. Lista-
konurnar Rakel McMahon og 
Dagrún Aðalsteinsdóttir voru 
einnig með gjörning á staðnum 
sem bar nafnið Silfur svínsins: 
Hverrar krónu virði.  - sm

Opnun Liborius

SILFUR SVÍNSINS Listakonurnar Rakel McMahon og Dagrún Aðalsteinsdóttir vöktu 
mikla athygli. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

EIGANDINN Jóhann, eigandi verslunar-
innar, og Magnea Guðmundsdóttir.

SKEMMTU SÉR Ásgerður Höskuldsdóttir, 
Ólafur Sigurðsson og Ólafur Haraldsson.

Tveir heimsfrægir skemmtikraftar féllu 
frá um síðustu helgi, þeir Bernie Mac og 
Isaac Hayes. Mac var fimmtugur en 
Hayes 65 ára.

Fjöldi Hollywood-stjarna hefur tjáð sig 
um dauða Mac og ljóst er að hann var 
afar dáður af samstarfsmönnum sínum. 
„Ég syrgi mjög þennan ótrúlega fyndna 
og mikla fjölskyldumann,“ sagði 
Brad Pitt um fráfall hans og George 
Clooney bætti við: „Heimurinn er 
ekki alveg eins fyndinn núna. 
Hans verður sárt saknað.“ Mac 
var þekktastur fyrir sjón-
varpsþátt sinn The Bernie 
Mac Show, auk þess sem 
hann lék í myndum á borð 
við Guess Who og Ocean‘s-
myndunum.

Isaac Hayes var í hópi 
vinsælustu þeldökku tón-

listarmanna Bandaríkjanna snemma á 
áttunda áratugnum, ásamt Al Green, 
James Brown og Stevie Wonder. Lag 
Hayes við kvikmyndina Shaft náði mikl-
um vinsældum árið 1971 og hlaut hann 
Óskars- og Grammy-verðlaun fyrir. Hann 
var vígður inn í Frægðarhöll rokksins 
árið 2002. Hin síðari ár var Hayes líklega 

þekktastur fyrir að tala fyrir kokkinn í 
teiknimyndunum South Park, en hætti 
í fússi eftir að þættirnir gerðu grín að 

Vísindakirkjunni, sem hann tilheyrði. 
Þess má geta að bæði Bernie Mac 
og Isaac Hayes léku í myndinni 
Soul Men sem verður frumsýnd 
vestanhafs í nóvember. 

Hayes og Mac sárt saknað

BERNIE MAC Mac féll frá um 
síðustu helgi eftir að hafa verið 
áberandi í skemmtanabrans-
anum.

ISAAC HAYES Sló í gegn snemma á áttunda 
áratugnum sem tónlistarmaður.

Námsmannaþjónusta SPRON

Njóttu þess 

að vera í námi
...og nýttu þér persónulega 

þjónustu, hagstæð kjör og 

fríðindi sem námsmönnum 

standa til boða

Þegar þú skráir þig í SPRON námsmenn færðu flottan 1GB USB minnislykil að gjöf

Kynntu þér málið á spron.is

Frítt debetkort og 150 fríar debetkortafærslur á ári

Frítt Einkaklúbbskort

Námsstyrkir, bílprófsstyrkir, bókastyrkir og desemberuppbót

Yfirdráttarvextir v/LÍN á mjög hagstæðum kjörum*

Skólagjaldalán, Tölvukaupalán og Námslokalán*

25% afsláttur í Laugarásbíó á miðvikudögum og fimmtudögum**

Sérkjör á tryggingum hjá VÍS

Fjármálaráðgjöf

Afsláttur af símgreiðslum  í Heimabanka

.... og margt fleira

Sæktu um núna  á spron.is

*samkvæmt útlánareglum SPRON  ** Afslátturinn gildir til 31.12.2008 af almennu miðaverði ef greitt er með SPRON korti.

Löggildir 
rafverktakar
Rafmagnsvandamál
Talaðu þá við okkur

Uppl. síma 
8604507 / 8494007
islagnir@islagnir.is

www.islagnir.is
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FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

L.I.B.Topp5.is

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
FINDING NEMO OG RATATOUILLE 

56.000
manns á 19 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 - 10:50 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 - ( 10:50 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

- 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
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
MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 10.30D

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!

“...SKEMMTILEGA“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI

MYND ÞAR SEM MANNI MYND ÞAR SEM MANNI
LEIÐIST ALDREI”LEIÐIST ALDREI”

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

“...SKEMMTILEGA
SKRÍTIN OG ÖÐRUVÍSI 

MYND ÞAR SEM MANNI 
LEIÐIST ALDREI”

- S.V., MBL

“FÍNASTA SKEMMTUN. “FÍNASTA SKEMMTUN.
MYNDIN ER MYNDIN ER

SKEMMTILEGSKEMMTILEG
OG NOTALEG.”OG NOTALEG.”

- MANNLÍF- MANNLÍF

“FÍNASTA SKEMMTUN. 
MYNDIN ER 

SKEMMTILEG
OG NOTALEG.”

- MANNLÍF

“...fílgúdd mynd. Húmorísk, elskuleg saga 
með góðum lyktum og breyskum persónum”

- P.B.B., FBL

“ VEL GERÐ, VEL “ VEL GERÐ, VEL
LEIKIN...OG DIDDA LEIKIN...OG DIDDA

JÓNSDÓTTIR ER JÓNSDÓTTIR ER
FRÁBÆR”FRÁBÆR”
- J.V.J., DV- J.V.J., DV

“ VEL GERÐ, VEL 
LEIKIN...OG DIDDA 

JÓNSDÓTTIR ER 
FRÁBÆR”
- J.V.J., DV

O’Connell-hjónin eru mætt aftur í 
þriðja ævintýrið sitt eftir að hafa 
barist við egypska múmíu í The 
Mummy frá 1999 og The Mummy 
Returns frá 2001. Árið er nú 1946 
og þau kveðja friðsælt líf sitt fyrir 
sendiferð til Kína, þar sem full-
vaxta sonur þeirra stundar upp-
gröft. Leikar æsast hins vegar 
þegar hinn illi Drekakeisari og 
her hans, sem sonurinn gróf upp, 
vaknar til lífsins eftir 2000 ára 
legu. Sá ætlar sér að finna upp-
skriftina að eilífu lífi og ráða yfir 
heiminum, svo það kemur í hlut 
fjölskyldunnar knáu að stöðva 
áætlanir hans.

The Mummy-myndirnar hafa 
varla talist til stórmerkilegra 
ævintýramynda en þær fyrstu 
reyndust standa sig ágætlega sem 

skemmtilegar poppkorns-brellu-
veislur. Þessi nýja og þriðja mynd, 
ef frá er talin The Scorpion King, 
nær þó því miður ekki einu sinni 
að vera það. Brellurnar eru vissu-
lega til staðar og stórir bardagar, 
en í þetta skipti er lítið sem ekkert 
gaman að framvindunni. Mynd-
irnar hafa jafnan verið aðeins 
latar útgáfur af Indiana Jones en 
þessi er það þreytt að aðstandend-
ur virðast vera hættir að reyna. 
Brandararnir missa marks, sögu-
þráðurinn klisjukenndur og fárán-
legur og spennan er misheppnuð 
og erfitt að fylgjast með. Sögu-
þræðinum ætti að vera lúmskt 
gaman að, en þegar ógurlegir snjó-
menn birtust upp úr þurru í Hima-
laya-fjöllum til að hjálpa aðalhetj-
unum missti ég alla trú á 
myndina.

Brendan Fraser er þó gaman að 
horfa á sem fyrr, þótt hann virðist 
hér aðeins vilja launaseðilinn, en 
Maria Bello, sem tekur við af 
Rachel Weisz, passar illa inn í sína 
persónu. Luke Ford, sem leikur 
skuggalega gamlan son Fraser, er 
slappur og fær of mikið rými; 
John Hannah fær aðeins ómerki-
legt grínhlutverk í hendurnar. 
Mesta syndin er þó hvað Jet Li og 
bardagahæfileikar hans eru lítið 

notaðir, sem og Michelle Yeoh.
Það er þó helst gaman að aust-

ræna þemanu sem kom t.d. fram í 
byrjunaratriðinu, en það hefði 
getað orðið að annarri og áhuga-
verðri mynd. En The Mummy: 
Tomb of the Dragon Emperor 
lýkur vonandi þessari kvikmynda-
seríu sem hefði átt að renns sitt 
skeið með The Mummy Returns.

Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Vonandi síðasta múmían
KVIKMYNDIR
The Mummy: Tomb of the 
Dragon Emperor
Leikstjóri: Rob Cohen

★★
Brellurnar eru til staðar og stórir bar-
dagar en í þetta skiptið er lítið sem 
ekkert gaman að framvindunni.

Námskeið fyrir íslenskt tónlistar-
fólk um dreifingu, kynningu og 
markaðssetningu á tónlist á netinu 
verður haldin í Hressingarskálan-
um við Austurstræti 2. september 
á vegum MX/Útóns og Útflutn-
ingsráðs Íslands.

Kennari námskeiðsins er Denzyl 
Feigelson sem er lifandi goðsögn í 
heimi markaðssetningar og dreif-
ingar tónlistar á netinu. Feigelson, 
sem er suður-afrískur, hefur á 
ferli sínum starfað með nokkrum 
af helstu tónlistarmönnum heims, 
þar á meðal Paul Simon. Einnig 
hefur hann verið umboðsmaður 
Alice Cooper, Kenny Loggins og 
Luther Vandross. Nýverið var 
Denzyl skipaður sérlegur tónlistar-
ráðanautur HM í knattspyrnu 
2012, sem fram fer í Suður-
Afríku.

Árið 1995 stofnaði Denzyl fyrir-
tækið AWAL (Artists Without a 
Label), sem hefur notið mikillar 
velgengni og hefur m.a. starfað 
með íslensku sveitinni Blood-
group. Sömuleiðis hefur fyrirtæk-
ið átt stóran þátt í velgengni lista-
manna á borð við Arctic Monkeys, 

Editors, Klaxons og Kate 
Havnevik.

„Þema dagsins verður að deila 
nýjustu þekkingu og tólum sem 
listamenn þurfa til þess að komast 
af og blómstra í hinu nýja hag-
kerfi tónlistarinnar,“ segir Denzyl 

um námskeið sitt í næsta mánuði. 
Þar sem húsrými er takmarkað 

eru áhugasamir hvattir til þess að 
skrá sig sem fyrst með því að 
senda póst á netfangið greta@
utflutningsrad.is eða hringja í 
síma 511 4000. 

Goðsögn heldur námskeið

BLOODGROUP Hljómsveitin Bloodgroup hefur starfað með fyrirtæki Denzyl, AWAL.

Faðir Heroes-stjörnunnar Hayden Panett-
iere, Alan, var handtekinn snemma í 
gærmorgun vegna gruns um líkamsárás. 
Fórnarlambið er Leslie Panettiere, eigin-
kona hans og móðir leikkonunnar ungu.

Meint líkamsárás átti sér stað aðfaranótt mánudags-
ins, eftir að hjónin komu heim úr veislu. Fyrr um 
kvöldið voru þau stödd á góðgerðarsamkomu til 
styrktar Whaleman Foundation, sem Hayden var 
einmitt kynnir á, sem fram fór á veitingastað Evu 
Longoriu, Beso, í Hollywood. Alan ku hafa mislíkað 
hversu mikla athygli Leslie sýndi öðrum manni í 
veislunni og sagt að hún hefði þar með sýnt honum 
vanvirðingu. Hjónin rifust um uppákomuna þegar 
heim var komið, en rifrildinu lauk með því að Alan sló 
til eiginkonu sinnar svo hún hlaut sýnilega áverka í 
andliti. 

„Hann varð æstur og sló móðurina í andlitið einu 
sinni eða tvisvar, á vinstri kinn, sem olli mari. Mér 
skilst að hann hafi slegið hana með krepptum 
hnefa,“ segir aðstoðarvarðstjórinn Scott Wolf í 
samtali við People. Leslie hringdi sjálf á lögreglu, 
sem kom á staðinn um þrjúleytið og færði Alan í 
gæsluvarðhald. „Hann hefur verið samstarfsfús,“ 
segir Wolf um föðurinn, en heimildir TMZ.com 
herma að hann hafi ekki enn gefið lögreglu skýrslu 
um atburðinn.

Leslie mun hafa verið hvött til að leita sér læknisað-
stoðar vegna áverka sinna en afþakkað. Alan situr nú í 
varðhaldi en verður sleppt lausum gegn 50 þúsund 

dollara tryggingu, sem samsvarar ríflega fjórum 
milljónum íslenskra króna. 

Ekki hefur komið fram hvort einhverjir aðrir hafi 
verið staddir á heimilinu þegar árásin átti sér stað. 
Auk Hayden eiga hjónin soninn Jansen Panettiere, sem 
er fjórtán ára gamall og leikari eins og stóra systir. 

Faðir Panettiere grunaður 
um heimilisofbeldi 

HAYDEN OG LESLIE Foreldrar Hayden Panettiere voru viðstadd-
ir góðgerðarsamkomu sem hún var kynnir á áður en meint 
líkamsárás átti sér stað.   NORDICPHOTOS/GETTY
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sport@frettabladid.is

PEKING 2008 Erla Dögg Haralds-
dóttir varð í 35. sæti af 38 kepp-
endum í 200 metra fjórsundi í 
gær. Erla kom í mark á tímanum 
2:20,53 mínútur sem er tæpum 
tveim sekúndum frá Íslandsmeti 
hennar en samt næstbesti tími 
hennar í greininni frá upphafi.

„Ég hef verið að bæta mig 
mjög mikið á þessu ári og í raun 
fór ég úr 2:21 mínútu í 2:18 þegar 
ég sló Íslandsmetið. Þetta er sem 
sagt næstbesti tíminn minn frá 
upphafi sem ég er svona þokka-
lega sátt við en ég hef ekki getað 
æft mig nógu mikið í þessari 
grein,“ sagði Erla við Frétta-
blaðið skömmu eftir sundið.

„Ég hefði viljað einbeita mér 
almennilega frá því í apríl er ég 
náði lágmarkinu. Þar sem hægt 
var að ná lágmörkum til 15. júní 
gat ég ekki einbeitt mér nógu vel 
að þessu sundi fyrr en þetta seint. 
Ef svo hefði ekki verið hefði ég 
hugsanlega toppað hér. Maður 
veit það ekki,“ sagði Erla en er 
hún ánægð með leikana hjá sér?

„Eiginlega ekki. Ætla það sé 
ekki svona sex til sjö á skalanum 
til tíu. Ég hefði ekki viljað breyta 
neinu stórkostlegu í undirbún-
ingnum. Það er ákveðinn léttir 
að þetta sé búið. Það eru spenn-
andi tímar fram undan og það er 
alveg pottþétt að ég kem aftur á 
Ólympíuleikana eftir fjögur ár í 
London. Þá ætla ég að standa mig 
betur,“ sagði Erla Dögg. - hbg

Erla fjarri sínu besta en á sínum næstbesta tíma:

Ætla að standa mig 
betur í London

ERLA Syndir hér í Peking í gær en hún 
var nokkuð frá sínum besta tíma. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lögmál 1: Bikarinn skal vera tandurhreinn, þveginn 
upp úr fitulausri sápu og skolaður í köldu vatni þar 
til hann nær sama hitastigi og ölið. Þannig verður 
froðan þéttari og heldur hvítum hlífiskildi sínum 
lengur yfir hinum dýrmæta vökva. Minnstu óhrein-
indi geta spillt fyrir og mengað fullkomin bragðgæði 
Stellu Artois.

Lögmál 2: Þegar byrjað er að hella er bikarnum hallað um 
45 gráður. Þá sjáum við hvernig dýrmætur vökvinn hringar 
sig ofan í bikarinn og myndar iðuna sem er galdurinn við 
fljótandi gullgerðarlist. Þegar ölið kemst í samband við súr-
efni myndast smám saman þétt froða sem innsiglar inni-
haldið og verndar það frá fyrsta sopa til hins síðasta.

Lögmál 3: Þegar bikarinn, sem 
hingað til hefur hallað um 
45 gráður, hefur verið fylltur að    
þremur fjórðu skal hann réttur 
við. Með jafnri hreyfingu er hann 
samtímis færður niður frá flösku-
opi um sem nemur hæð bikarins. 
Þannig krýnum við ölið þéttri 
froðu sem skýlir innihaldi bikars-
ins og tryggir ferskleika og líf 
þessa fljótandi gulls.

ÍA 1-4 KEFLAVÍK

0-1 Símun Samuelsen (9.), 0-2 Guðm.
Steinarsson (19.),1-2 Arnar Gunnlaugs.
(49.), 1-3 og 1-4 Patrik Redo (76. og 82.) 
Akranesvöllur, áhorf.: óuppgefið
Eyjólfur M. Kristinsson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–18 (9–9)
Varin skot Esben 5 – Ómar 6
Horn 7–9
Aukaspyrnur fengnar 12–16
Rangstöður 2–4

ÍA  4–5–1 Esben Madsen 4, Árni Guðmunds 5, 
Heimir Einarsson 6, Dario Cingel 4 (46. Helgi Magn-
ússon 7), Guðjón H. Sveinsson 6, Þórður Guðjóns. 4 
(67. Aron Pétursson 5), Pálmi Haraldsson 6, Arnar 
Gunnlaugsson 8, Guðmundur B. Guðjóns. 5 (46. Árni 
Pjet. 5), Björn Sigurðarson 6, Stefán Þórðarson 5.

Keflavík  4–3–3 Ómar Jóhannsson 8, Guðjón Árni 
Antoníusson 6, Kenneth Gustafsson 7, Hallgrímur 
Jónasson 7, Brynjar Guðmundsson 6, Hólmar Rún-
arsson 8, Jóhann B. Guðmundsson 5 (61. *Patrik 
Redo 8), Hans Mathiesen 5, Símun Samuelsen 
6, Guðmundur Steinars. 7 (75. Einar Einarsson -), 
Hörður Sveinsson 7 (82. Þórarinn B. Kristjánsson -).

> Helena stigahæst á NM 2008

Helena Sverrisdóttir er stigahæsti leikmaður Norður-
landamóts kvenna í körfubolta sem lauk um helgina í 
Danmörku. Helena skoraði 69 stig í fjórum leikjum sem 
gera 17,3 stig að meðaltali en hún varð 
einnig önnur í stoðsendingum, í fjórða 
sæti í stolnum boltum og í 5. sæti í 
fráköstum samkvæmt opinberri tölfræði 
mótsins. Helena var með 8,0 fráköst 
og 6,0 stoðsendingar að meðaltali 
í leik. Signý Hermannsdóttir tók 
flest fráköst og varði flest skot 
á mótinu og Petrúnella Skúla-
dóttir hitti best allra fyrir utan 
þriggja stiga línuna.

Fjölnismenn töpuðu sínum fjórða leik í röð þegar þeir 
lágu 2-3 fyrir Íslandsmeisturum Valsmanna á Fjölnisvellin-
um í gær. Fjölnismenn voru miklu meira með boltann og 
sköpuðu sér fjölda færa en Valsmenn nýttu færin sín 
vel, komust þrisvar yfir í leiknum og þriðja markið 
nægði til þess að tryggja liðinu fjórða útisigurinn 
í röð. Það var ekki nóg með að sigurmarkið kæmi 
gegn gangi leiksins heldur var af því mikil rangstöðu-
lykt.

„Ég er ánægður með leikinn heilt yfir og það var 
alveg klárt mál að við áttum að fá eitthvað út úr þessu. 
Þetta var með stærri ránum sumarsins,“ sagði Ásmundur 
Arnarsson, þjálfari Fjölnis, eftir leik.

„Auðvitað þarf að fara betur yfir þetta mark en frá 
mínum bæjardyrum séð,“ sagði Ásmundur um hvort 
sigurmarkið hefði verið rangstaða. „Ég sé ekki hvort 
hann er rangstæður en það er gríðarleg lykt af þessu. 
Mér finnst stóru liðin njóta vafans hjá dómurunum 
og mér fannst full mikil virðing fyrir Valsmönnum í 

dag,“ sagði Ásmundur, sem var samt ánægður með sína stráka. „Við 
náðum góðu taki á leiknum og stjórnuðum honum mjög vel. Við 
áttum að klára þetta en niðurstaðan er fínn leikur en engin stig.“

Sigurbjörn Hreiðarsson var mun léttari enda nýbúinn að tryggja 
Valsmönnum þrjú stig. „Þetta var mjög mikilvægur sigur en þeir 

voru betri í þessum leik. Við kunnum að klára svona leiki þar 
sem við erum ekki endilega betri aðilinn. Við vorum ekki að 
spila nægilega vel en fögnum stigunum,“ sagði hetja Vals-
manna eftir leikinn.

Sigurbjörn skoraði sigurmarkið sjö mínútum fyrir leikslok 
og var það fyrsta deildarmark hans fyrir Val síðan 29. maí 
2006. „Baldur var að sóla mann og annan fyrir utan teig og 

svo kom boltinn fyrir. Ég held að þetta hafi örugglega átt að 
vera sending frá honum. Ég var alveg einn inni í teig og ég get 
ekki sagt hvort ég hafi verið rangstæður eða ekki. Ég er ekki 
búinn að skora í langan tíma enda búinn að færa mig aftar á 
völlinn. Þetta var langþráð mark,“ sagði Sigurbjörn. „Ég skoraði 
líka þegar ég spilaði hérna síðast,“ bætti miðjumaðurinn við í 
léttum tón. - óój

ÁSMUNDUR ARNARSSON, ÞJÁLFARI FJÖLNIS:   ENN Á NÝ ELTIR SEINHEPPNIN NÝLIÐANA ÚR GRAFARVOGI

Þetta var með stærri ránum sumarsins

FÓTBOLTI „Gæðin hjá sumum leik-
mönnum eru alls ekki nógu góð. 
Það er ekkert flóknara en það og 
það er klúbbnum til skammar. 
Félög eins og ÍA eiga ekki að sætta 
sig við miðlungsleikmenn. Það eru 
kannski hörð orð en það er sann-
leikurinn. Nú þurfum við að taka 
erfiðar ákvarðanir en við sáum í 
þessum leik hverjir eru tilbúnir og 
hverjir ekki.“

Það var vitanlega þungt hljóðið í 
Arnari Gunnlaugssyni, öðrum 
þjálfara ÍA, eftir leik sinna manna 
gegn Keflavík í gær. Keflvíkingar 
unnu 4-1 sigur en í stöðunni 2-1 
voru Skagamenn nálægt því að 
jafna metin. Þeir vildu til að mynda 
fá víti en er ekkert var dæmt 

brugðust þeir illa við og Bjarki, 
bróðir Arnars og hinn þjálfari ÍA, 
fékk fyrir vikið að líta rauða spjald-
ið. Hann var þó ekki að spila í gær.

„Við ætlum ekki að kenna dóm-
aranum um okkar ófarir. Þetta 
jafnast allt saman yfir tímabilið. 
Ætli við fáum ekki bara víti í næsta 
leik,“ gantaðist Arnar.

Keflavík fékk óskabyrjun í leikn-
um og komst 2-0 yfir eftir nítján 
mínútur. Fyrst skoraði Símun 
Samuelsen eftir hroðaleg mistök 
Esben Madsen í markinu og síðar 
Guðmundur Steinarsson beint úr 
aukaspyrnu.

Arnar svaraði með marki sem 
kom einnig beint úr aukaspyrnu og 
hófst þá ótrúlegur leikkafli þar 
sem bæði lið óðu í færum – sér-
staklega heimamenn. En þá kom 
varamaðurinn Patrik Redo inn á og 
kláraði leikinn með tveimur mörk-
um í lokin.

„Ég var ekki ánægður með að 
missa leikinn í 2-1,“ sagði Kristján 
Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur. 
„Ég verð samt að vera sáttur við 

niðurstöðuna. Leikmenn eiga allir 
sína góðu og slæmu daga en aðal-
málið er að þetta var góður sigur á 
útivelli.“

„Eftir að þeir minnkuðu muninn 
var komið að þætti Ómars (Jóhann-
sonar markvarðar) og hann hélt 
okkur inn í þessum leik þar til 
seinni mörkin tvö komu. Við hefð-
um samt getað skorað fleiri mörk í 
leiknum, rétt eins og þeir.“

Arnar sagði að Keflavík hefði 
verið lengst af betri aðilinn í fyrri 
hálfleik. „Við áttum svo seinni hálf-
leikinn og hefðum átt að jafna. En á 
móti liði eins og Keflavík er hættu-
legt að skilja eftir göt í vörninni 
sem þeir nýttu sér vel.“

Keflavík minnkaði þar með mun-
inn í eitt stig á topplið FH en Kristj-
án segir að það sé enginn streita 
kominn í mannskapinn út af topp-
slagnum.

„Á meðan við erum einbeittir að 
okkar markmiðum sem við erum 
búnir að setja fyrir liði sem og ein-
staklingana er þetta í lagi og allt 
annað ekkert mál.“ eirikur@frettabladid.is

Erfiðar ákvarðanir bíða ÍA
Arnar Gunnlaugsson sagði eftir tap sinna manna fyrir Keflavík í gær að nú 

þyrfti að taka erfiðar ákvarðanir. ÍA tapaði sjöunda leiknum í röð í gær.

KJÚKLINGASALAT Stuðningsmenn ÍA 
sendu Guðjóni Þórðarsyni skýr skilaboð 
með því að bjóða upp á kjúklingasalat 
fyrir áhorfendur í gær. Guðjón sagði 
fyrir skömmu að „ekki væri hægt að 
búa til kjúklingasalat úr kjúklingaskít,“ 
um Skagaliðið. Ummælin féllu í grýttan 
jarðveg hjá Skagamönnum sem gerðu 
þarna stólpagrín að Guðjóni fyrir vikið.

FRÉTTABLAÐIÐ/E. STEFÁN

TÆKLAÐ ÁN ÁRANGURS Skagamaðurinn 
Árni Ingi Pjetursson reynir hér að ná bolt-
anum af Herði Sveinssyni, án árangurs.
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Fjölnisvöllur, áhorf.: 1184

Fjölnir Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  18–11 (8–6)
Varin skot Þórður 3 – Kjartan 6
Horn 2–2
Aukaspyrnur fengnar 14–13
Rangstöður 4–0

VALUR 4–4–2  
*Kjartan Sturluson  8
Rasmus Hansen  5
Atli Sv. Þórarinsson  7
Barry Smith  5
Rene Carlsen  6
Henrik Eggerts  4
(80 Hafþór Vilhjálms. -)
Sigurbjörn Hreiðars.  6
Baldur Bett  5
Bjarni Ól. Eiríksson  4
(70. Baldur Aðalstei. 5)
Guðmundur Ben.  6
Albert Ingason  6

*Maður leiksins

FJÖLNIR 4–5–1  
Þórður Ingason  6
Magnús I. Einarsson  6
Óli St. Flóventsson  6
Kristján Hauksson  6
Gunnar Gunnarsson  6
(88. Davíð Rúnarsson -)
Ólafur P. Snorrason  7
Heimir S. Guðmunds. 6
Ólafur Páll Johnson  5
(67. Ásgeir Ásgeirss. 6)
Gunnar M. Guðm.  8
Pétur Georg Markan  6
(85. Andri V. Ívarsson -)
Tómas Leifsson  7

0-1 Albert B. Ingason (12.), 1-1 Pétur 
Markan (49.), 1-2 Atli S. Þórarins. (56.)
2-2 Gunnar Már Guðmundsson (61.), 
2-3 Sigurbjörn Hreiðarsson (83.)

2-3
Þorvaldur Árnason (6)

GRINDAVÍK 2-2 BREIÐABLIK

1-0 Scott Ramsay (6.), 2-0 Tomasz
Stolpa (45.), 2-1 Marel Baldvinsson
(56.), 2-2 Jóhann Berg Guðmunds. (90).
Grindavíkurvöllur, áhorf.: 953
Þóroddur Hjaltalín Jr. (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–14 (7–7)
Varin skot Zankarlo 5 – Casper 4
Horn 5–10
Aukaspyrnur fengnar 12–10
Rangstöður 3–0

Grindavík  4–5–1  Zankarlo Simunic 6, Ray A. 
Jónsson 6 (46. Marinko Skaricic 6), Zoran Stamenic 8, 
Eysteinn Húni Hauksson 7, Jósef  Jósefsson 6 (67. Bogi 
Einarsson 5), Scott Ramsay 7, Orri Freyr Hjaltalín 7, 
Ajosa Gluhovic 6, Andri S. Birgisson 4, Tomasz Stolpa 
5 (59. Jóhann Helgason 5), Grétar Hjartarson 6.

Breiðablik  4–4–2  Casper Jacobsen 6, Arnór Sv. 
Aðalsteinsson 5, Finnur Orri Margeirsson 7, Srdjan 
Gasic 6, Kristinn Jónsson 6 (84. Guðmann Þórisson 
-), *Jóhann Berg Guðmundsson 8, Guðmundur 
Kristjánsson 6, Nenad Petrovic 5 (61. Prince Rajcom-
ar 5), Nenad Zivanovic 4, Magnús Gunnarsson 4 
(79.) Steinþór Þorsteins -), Marel Baldvinsson 6.

PEKING 2008 Sigrún Brá Sverris-
dóttir náði sér ekki á strik í 200 
metra skriðsundi í gær frekar en 
aðrir íslenskir sundmenn á 
Ólympíuleikunum. Sigrún kom í 
mark á 2:04,82 mínútum sem er 
um einni og hálfri sekúndu frá 
Íslandsmeti hennar sem er 
2:03,35 mínútur. Sigrún varð 
neðst í sínum riðli og hafnaði í 45. 
sæti af 46 keppendum.

„Ég er alls ekki nógu sátt við 
þetta. Það er ekkert langt síðan 
ég setti þetta met og maður bjóst 
alveg við því að sundið gæti farið 
í aðra hvora áttina. Því miður 
gekk þetta ekki í dag,“ sagði 
Sigrún Brá dauðþreytt skömmu 
eftir sundið.

„Ég var aðeins stressuð en hef 
samt oft verið verri á taugum. Ég 
var svolítið stíf og þreytt þegar 
ég var að synda. Stundum kemur 
þetta bara ekki og það eru ekki 
margir sem koma hingað og toppa 
tímana sína. Það var gaman að 
prufa þetta og ég veit hvernig 
þetta er næst þegar ég kem á 
Ólympíuleika,“ sagði Sigrún, sem 
ætlar að taka sér langþráð frí í 
kjölfarið. - hbg

Sigrún Brá náði sér ekki á strik:

Ég var svolítið 
stíf og þreytt
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Kópavogsvöllur, áhorf.: 743

HK Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  6–13 (3–6)
Varin skot Gunnleifur 5 – Fjalar 2
Horn 5–8
Aukaspyrnur fengnar 13–12
Rangstöður 3–4

FYLKIR. 4–5–1  
Fjalar Þorgeirsson 6
Andrés Jóhannsson 5
Kristján Valdimarsson 6
Ólafur Ingi Stígsson 5
Þórir Hannesson 7
Halldór Hilmisson 5
(72 Ingim. Óskarsson -)
Valur Fannar Gíslason 4
Ian Jeffs 5
Allan Dyring 5
(80. Jóhann Þórhalls. -)
Peter Gravesen 6
Haukur I. Guðnason 6
(80 Hermann Aðalg. -)

*Maður leiksins

HK 4–4–2  
Gunnleifur Gunnleifs. 8
Finnbogi Llorens 6
Ásgrímur Albertsson 7
Erdzan Beciri 7
Hörður Árnason 6
Mitja Brulc 7
(72. Hörður Magnús. -)
Goran Brajkovic 7
Finnur Ólafsson 7
Hörður M. Magnúss. 5
Sinisa Kekic 8
Iddi Alkhag 7

1-0. Mitja Brulc (65., víti)
1-1 Þórir Hannesson (90.)

1-1
Garðar Örn Hinriksson (6)

Lögmál 4: Bikarinn er fullur og froðutoppurinn 
rís upp yfir brúnina. Þá er froðusveðjan tekin.       
Henni er beint frá líkamanum og strokið lárétt með 
45 gráðu halla, hársbreidd yfir brúninni. Stærstu 
loftbólurnar hafa leitað efst í froðuna og mistakist 
þetta skref munu þær springa þeim afleiðingum að 
froðan fellur hratt. Án froðunnar er ölið varnar-
laust og verður flatt á skammri stundu.

Lögmál 5: Að lokum verður að tryggja að froðu-
toppurinn sé af nákvæmlega réttri þykkt.
Fullkomnunin felst í smáatriðunum: Í 33 cl  
bikar skal froðan vera nákvæmlega 3 cm.  Hvorki 
meira né minna. Þetta samsvarar samanlagðri 
breidd vísifingurs og löngutangar þess sem 
njóta skal. 

FÓTBOLTI Annan leikinn í röð fengu 
HK-ingar á sig mark í uppbótar-
tíma en þeir tóku á móti Fylki í 
sannkölluðum botnslag í gær. Allt 
stefndi í að HK væri að komast 
upp úr botnsætinu þegar Þórir 
Hannesson skoraði laglegt mark 
og tryggði Fylki mikilvægt jafn-
tefli 1-1.

„Hvert stig er dýrmætt og það 
var við hæfi að maðurinn með 
lengstu lappir vallarins næði að 
komast í boltann. Við áttum að 
klára þennan leik í fyrri hálfleik. 
Gunnleifur náði að verja einu 
sinni frá Hauki á hreint ótrúleg-
an hátt, teygði sig í boltann eins 
og kolkrabbi. Síðan fáum við á 
okkur mark en sýndum karakter 
og jöfnuðum,“ sagði Leifur Garð-
arsson, þjálfari Fylkis, eftir leik.

Fyrri hálfleikurinn í gær var 
mjög tíðindalítill þar sem áður-
nefnda markvörslu Gunnleifs bar 
hæst. Það lá ekkert í loftinu þegar 

dæmd var vítaspyrna en Ólafur 
Stígsson var dæmdur brotlegur. 
Á punktinn fór Mitja Brulc og 
skoraði af öryggi.

Fylkismönnum gekk erfiðlega 
að skapa sér færi eftir markið en 
voru þó mun meira með boltann. 
Undir blálokin náðu þeir þó góðri 
pressu og Þórir kom til bjargar. 
Garðar Örn Hinriksson 
flautaði til leiksloka um leið 
og HK tók miðjuna.

„Við verðum að fara að 
vinna einhverja leiki. Við 
mætum Skaganum á 
sunnudag  og þar ætlum 
við okkur ekkert annað en 
þrjú stig,“ sagði Leifur. 
Fylkismenn voru nokkuð 
kaflaskiptir í gær, náðu 
nokkrum góðum sprett-
um en á heildina litið 
voru þeir bitlausir og 
lítið flæði var í gegn-
um miðjuna.

Vörn HK-liðsins virkaði mjög 
traust en náði þó ekki að halda 
nægilega lengi út. Koma Sinisa 
Kekic gefur nýjar víddir í 
sóknarleik liðsins en nánast allar 
sóknirnar koma í gegnum hann. 
Enn eru átta stig upp úr fallsæt-
inu en þrátt fyrir það er enginn 

uppgjafartónn í þjálfara 
liðsins, Rúnari Páli Sig-
mundssyni. 

„Vonin er ekki úti enn, 
við erum ekki búnir að 
gefast upp. Það er nóg 
eftir af mótinu og við 

höfum verið að spila 
vel síðustu leiki án 
þess að ná að inn-
byrða sigur. Lið-
sandinn og sam-
heldnin í liðinu er 

góð og það er eitt-
hvað til að byggja á. 
Þetta er ekki búið,“ 
sagði Rúnar. - egm

Botnlið HK missti niður unninn leik í uppbótartíma gegn Fylki:

Rennblaut tuska í andlit HK

FÓTBOLTI Grindavík og Breiðablik 
skildu jöfn, 2-2, í hörkuleik þar sem 
Jóhann Berg Guðmundsson tryggði 
Blikum stig með glæsilegu marki 
þegar fimm mínútur voru komnar 
fram yfir venjulegan leiktíma.

Níu mörk voru skoruð í fyrri leik 
liðanna og gaf byrjunin vísbending-
ar um að annar markaleikur væri í 
uppsiglingu þegar Scott Ramsay 
skoraði fyrsta markið fyrir Grinda-
vík beint úr aukaspyrnu strax á 
sjöttu mínútu.

Sólin skein skært í Grindavík og 
virtist hitinn frá sólinni draga kraft 
úr leikmönnum því fyrri hálfleikur 
var ótrúlega hægur eftir markið. 
Breiðablik var meira með boltann 
en átti í erfiðleikum með að skapa 
sér færi en liðið lék án Arnars 
Grétars sonar leikstjórnanda síns 
sem meiddist lítillega á síðustu 
æfingu fyrir leik.

Grindvíkingar drógu sig fljótt 
aftarlega á völlinn en juku samt 
forystuna í tvö mörk rétt fyrir leik-
hlé þegar Tomasz Stolpa skoraði 
eftir góða skyndisókn upp hægri 
kantinn.

Grindvíkingar voru kraftlausir í 
síðari hálfleik og drógu sig enn 
aftar á völlinn. Þrátt fyrir það var 
Marel Baldvinsson aleinn í miðjum 
markteignum þegar ellefu mínútur 
voru liðnar af síðari hálfleiknum. 
Marel fékk þá boltann frá Kristni 
Jónssyni og skoraði auðveldlega og 
galopnaði leikinn.

Þrátt fyrir mikla yfirburði náðu 
Blikar ekki að jafna metin fyrr en 
rétt áður en flautað var til leiksloka 
með glæsilegu marki Jóhanns.

„Þetta var frekar skemmtilegur 
dagur. Fyrst að vera valinn bestur 
og svo leikurinn en við vorum eins 
og hálfvitar í fyrri hálfleik. Ég veit 
ekki hvað var í gangi. Svo yfirspil-
um við þá í síðari hálfleik og það 
var ansi sætt að sjá hann inni þarna 
í lokin,“ sagði Jóhann.

Jóhann hefur leikið frábærlega í 
sumar en hann segist þó ekkert 
velta því fyrir sér hvort hann verði 
í landsliðshópnum sem tilkynntur 
verður í hádeginu í dag fyrir 
æfingaleik gegn Aserbaídsjan.

Orri Freyr Hjaltalín fyrirliði 
Grindavíkur var að vonum vonsvik-
inn að hafa misst af sigrinum.  „Það 
var grátlega sárt að fá jöfnunar-
mark á sig svona í blálokin eftir að 
hafa barist eins og brjálæðingar 
allan seinni hálfleikinn,“ sagði Orri 
Freyr.

Grindvíkingar urðu fyrir mikilli 
blóðtöku í leiknum þegar Ray 
Anthony Jónsson, Jósef Jósefsson 
og Grétar Ólafur Hjartarson urðu 
að yfirgefa völlinn vegna meiðsla 
og sá síðast nefndi fór af leikvelli 
eftir að Grindavík var búið með 
allar sínar skiptingar í leiknum. 
„Það voru miklar hræringar á liðinu 
allan seinni hálfleikinn og við 
náðum aldrei að fóta okkur. Þeir 
voru mjög sterkir í dag og létu bolt-
ann ganga vel en það munaði mjög 
litlu að það hefði hafist.“

„Við vorum orðnir mjög þreyttir 
inni á miðjunni  og búnir með skipt-
ingarnar. Þá var ekkert annað að 
gera en að bakka í vörn og verja 
markið. Það var grátlega nálægt því 
að lenda okkar megin.“ - gmi

Breiðablik náði stigi í Grindavík eftir að hafa lent tveimur mörkum undir: 

Glæsimark Jóhanns tryggði Blikum stig

SKOT AÐ MARKI Grétar Hjartarson skýtur hér að marki í gær en skot hans geigaði.

 
FR

ÉT
TA

B
LA

Ð
IÐ

/V
ÍK

U
R

FR
ÉT

TI
R



 12. ágúst 2008  ÞRIÐJUDAGUR28

EKKI MISSA AF

18.25 Feðgar í eldhúsinu  
 SJÓNVARPIÐ

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

20.00 Days of Thunder   
 STÖÐ 2 BÍÓ

21.05 Canterbury‘s Law   STÖÐ 2

21.50 High School Reunion - 
NÝTT   SKJÁREINN

21.35 The War at Home   
 STÖÐ 2 EXTRA

STÖÐ 2

Það er ef til vill fullsnemmt að ráðast í það að 
fordæma vetrardagskrár sjónvarpsstöðvanna 
nú þegar í ágúst, en útlitið virðist býsna svart. 
Þessi spá byggist reyndar eingöngu á þeim 
takmörkuðu upplýsingum sem lesa má úr 
stuttum kynningarbútum sem þjóta yfir skjáinn 
inn á milli sumarlegra dagskrárliða, en út frá 
þeim má álykta að sjónvarpsstöðvarnar hyggist 
leggja nokkra áherslu á íslenskt skemmtiefni 
í vetur. Stöð 2 ætlar til að mynda að taka frá 
pláss í dagskrá sinni fyrir tvær leiknar gam-
anþáttaraðir, Ríkið og Dagvaktina, og fyrst að 
svo er hlýtur Sjónvarpið að ætla sér að róa á 
svipuð mið. Skjár einn er svo farinn að ógna áhorfendum með lof-
orðum um íslenskan skemmtiþátt með erlendum titli (hvers vegna?) 
sem byggir á karókíiðkun og langtímaminni.

Það er óskrifuð regla að Íslendingar verði að hafa gaman af 
íslensku sjónvarpsefni, sama hvort eitthvað er varið í það eða ekki. 

Íslenskt efni gengur í gegnum annað gæðamat 
í huga okkar flestra en erlent efni, þannig að 
þættir sem við værum snögg að gefast upp á 
væru þeir skoskir eða þýskir fá endalausa sénsa 
hjá íslenskum áhorfendum. Þjóðin iðar af 
leiðindum í sófum um land allt en stendur þó 
ekki upp á meðan þáttastjórnendur og leikarar 
reyna af veikum mætti að halda athygli okkar 
með stirðbusalegu fasi sínu og skýrum fram-
burði. Vissulega þarf að æfa dagskrárgerðar fólk 
okkar í framleiðslu skemmtiefnis til þess að það 
verði einhvern tímann frambærilegt, en er alveg 
nauðsynlegt að setja afrakstur þessara æfinga 

á besta tíma í dagskrám stöðvanna? Skynsamlegra væri að setja 
innlenda skemmtiefnið á dagskrá um kvöldmatarleytið, þannig að 
auðveldara væri að sneiða hjá því. Á besta tíma mætti í staðinn bjóða 
áhorfendum upp á endursýningar á efni sem hefur margsannað sig, 
til að mynda Ráðgátum eða Tomma og Jenna.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR ER EKKI SPENNT FYRIR VETRINUM

Endursýnið Tomma og Jenna

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klukkutíma fresti til kl. 12.15 daginn eftir

20.30 Gönguleiðir  Þáttur um áhuga-
verðar gönguleiðir á Íslandi, endurtekinn kl. 
21.30 og 22.30.

07.30 ÓL í Peking Samantekt  (10:45)

08.15 ÓL í Peking  Fimleikar karla, liða-
keppni, úrslit

10.30 ÓL í Peking  Sund, undanriðlar 

12.15 ÓL í Peking  Handbolti karla, upp-
hitun fyrir leik Íslands og Þýskalands

12.35 ÓL í Peking  Handbolti karla, Ísland-
Þýskaland

14.30 ÓL í Peking  Körfubolti karla 

16.15 ÓL í Peking Samantekt  (11:45)

17.00 ÓL í Peking Samantekt  (12:45)

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Arthúr

18.25 Feðgar í eldhúsinu  (Harry med 
far i køkkenet) (1:6) 

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Everwood  (8:22)

 20.45 Heilabrot  (Hjärnstorm) (4:8)

21.15 19. öldin á röngunni  (1800-tallet 
på vrangen) (4:8) 

22.00 Tíufréttir
22.20 Ólympíukvöld  (4:16)

22.40 Illt blóð  (Wire in the Blood IV) 
(1:4)

00.10 Kastljós  (e)

00.30 ÓL í Peking  Handbolti karla (e)

01.55 ÓL í Peking  Sund úrslit

03.55 ÓL í Peking  Strandblak 

04.55 ÓL í Peking  Strandblak

05.50 ÓL í Peking  Handbolti kvenna 

08.15 Lotta í Skarkalagötu 
10.00 The Perfect Man 
12.00 Days of Thunder 
14.00 The Object of Beauty 
16.00 Lotta í Skarkalagötu 
18.00 The Perfect Man 

20.00 Days of Thunder  Ökuþór slasast 
illa í keppni og á sjúkrahúsinu heillast hann 
að ungum heilaskurðlækni. Aðalhlutverk:  
Tom Cruise og Nicole Kidman. 

22.00 Lucky Number Slevin 
00.00 Trauma 
02.00 Breathtaking 
04.00 Lucky Number Slevin 
06.00 Field of Dreams 

07.00 Landsbankadeildin 2008  Útsend-
ing frá leik ÍA og Keflavíkur í Landsbanka-
deild karla.

16.25 Landsbankadeildin 2008  Útsend-
ing frá leik ÍA og Keflavíkur í Landsbanka-
deild karla.

18.15 Meistaradeild Evrópu  Útsending 
frá úrslitaleik Man. Utd og Chelsea í Meist-
aradeild Evrópu.

21.50 Countdown to Ryder Cup  Hitað 
upp fyrir Ryder Cup þar sem Evrópa mætir 
Bandaríkjunum.

22.20 PGA Tour 2008 - Barclays  Farið 
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA 
mótaröðinni í golfi.

23.15 Landsbankamörkin 2008  Allir leik-
irnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð. 

18.00 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin  Öll mörkin úr 
ensku 1. deildinni skoðuð í bak og fyrir.

19.00 PL Classic Matches  West Ham 
- Sheffield Wed, 99/00. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

19.30 PL Classic Matches  Middles-
brough - Man Utd, 99/00. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

20.00 Samfélagsskjöldurinn  Útsending 
frá leik Man. Utd og Portsmouth.

21.55 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

22.25 Amsterdam Tournament 2008 
 Útsending frá leik Arsenal og Sevilla.

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  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

19.20 Are You Smarter than a 5th 
Grader?  (e)

20.10 Frasier  (4:24) Síðasta þáttaröð-
in af einni vinsælustu gamanseríu allra 
tíma. Útvarpssálfræðingurinn Frasier Crane 
er engum líkur og sérviska hans og snobb 
eiga sér engin takmörk. 

20.35 Style Her Famous  (8:10) Jay 
Manuel kennir konum að klæða sig, mála 
og greiða eins og stjörnurnar í Hollywood. 
Núna hjálpar hann konu sem er nýfráskilin 
og nýflutt frá Kansas til stjörnuborgarinnar 
Los Angeles að líta út eins og Eva Longoria.

21.00 Design Star  (4:9) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem efnilegir hönnuð-
ir fá tækifæri til að sýna snilli sína. Þeir átta 
hönnuðir sem eftir eru þurfa nú að hanna 
hver sitt herbergi en það hangir fleira á 
spýtunni. Þeir verða að kaupa allt sem þeir 
þurfa í sömu sérversluninni.

21.50 High School Reunion - NÝTT 
 Bandarísk raunveruleikasería þar sem 
fyrrum skólafélagar koma aftur saman tíu 
árum eftir útskrift og gera upp gömul mál. 
Það gengur á ýmsu þegar þessi skrautlegi 
hópur hittist á ný. Framleiðandi þáttanna er 
Mike Fleiss, sá sami og stendur á bak við 
The Bachelor.

22.40 Jay Leno
23.30 The Evidence  (e)

00.20 Da Vinci’s Inquest
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Firehouse 
Tales, Smá skrítnir 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  (8:24)

11.15 Logi í beinni 
12.00 Hádegisfréttir 
12.45 Neighbours 
13.10 Pizza My Heart 
14.55 How I Met Your Mother  (7:22)

15.20 Sjáðu 
15.55 Ginger segir frá 
16.18 Kringlukast 
16.43 Shin Chan 
17.03 Justice League Unlimited 
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 (6:25)
19.55 Friends 
20.20 Two and a Half Men  (2:24) 
Fimmta serían um bærðurna Charlie og 
Alan. 

20.40 The New Adventures of Old 
Christine  (22:22) Önnur þáttarröðin um 
Christine sem er nýfráskilin og á erfitt með 
að fóta sig sem einstæð móðir. 

21.05 Canterbury’s Law  (4:6) Eliza-
beth Canterbury er eldklár verjandi sem vílar 
ekki fyrir sér að sniðganga lögin þegar frelsi 
skjólstæðinga hennar er í húfi. 

21.50 Moonlight  (12:16)

22.35 Silent Witness  (6:10)

23.30 60 minutes 
00.15 Ghost Whisperer  (38:44)

01.00 ReGenesis  (9:13)

01.45 Pizza My Heart 
03.15 Canterbury’s Law  (4:6)

04.00 Silent Witness  (6:10)

04.55 Two and a Half Men  (2:24)

05.15 The Simpsons  (6:25)

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

> Jay Leno
„Fólki er alveg sama þótt ein-
hver eigi mikið af peningum svo 
lengi sem það veit að það er 
unnið fyrir þeim.“ Leno 
er með spjallþátt á Skjá 
einum mánudags- til  
fimmtudagskvöld.

▼
▼

▼

▼

www.fm957.is 

67% landsmanna 
undir fertugu 

hlustar á FM957
Capacent

Zúúber snýr aftur!
Búðu þig undir að 
vakna klukkan sjö 
mánudaginn 28. júlí.



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

ÞRIÐJUDAGUR  12. ágúst 2008 29

SVT 1

15.00 NI HAO OL højdepunkter 15.30 Lille Nørd 
16.00 NI HAO OL i dag 16.30 TV Avisen 17.05 
Hercule Poirot 18.00 Sporløs 18.30 Smag på 
Danmark - med Meyer 19.00 TV Avisen 19.25 NI 
HAO aftenOL 20.20 Kriminalassistent Cato Isaksen 
21.45 Seinfeld 22.10 En sag for Frost 23.50 
Conviction 0.35 Dødens Detektiver 1.00 NI HAO 
OL direkte 5.00 NI HAO OL direkte

6.00 OL i Beijing 9.00 OL i Beijing: Fotball Nord-
Korea - Tyskland 10.50 OL i Beijing 11.45 OL i 
Beijing: Fotball Norge-Japan kvinner 14.00 OL i 
Beijing 15.50 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Postmann Pat 16.15 
Eddy og bjørnen 16.25 Ove 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Sommer-OL i Beijing: 
OL-studio 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 
21 19.30 Krigen 20.20 Extra-trekning 20.30 
Jordmødrene 21.00 Kveldsnytt 21.15 Spartacus 
0.15 Sunt vett 1.00 OL Beijing 2008 2.00 OL 
i Beijing: Svømming finaler 3.00 OL i Beijing: 
Sandvolleyball 4.10 OL i Beijing: Sykling tempo, 
kvinner 5.00 OL i Beijing: Høydepunkter fra nattens 
øvelser 5.30 OL i Beijing: Sykling tempo, menn

10.00 OS i Peking 16.00 Lilla blåa draken 16.10 
Evas sommarplåster 16.20 Meg och Mog 16.25 
Yoko! Jakamoko! Toto! 16.30 Hej hej sommar 
16.31 Lilla Melodifestivalen: Artisterna 2007 16.50 
Det femte väderstrecket 17.00 Unge greve Dracula 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Den olymp-
iska studion 19.30 Olssons studio 20.00 Den inre 
fienden 20.50 Rapport 21.00 OS i Peking 1.00 OS 
i Peking 4.00 OS i Peking

20.00 Mér finnst...   Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Jóna 
Ingibjörg Jónsdóttir kynfræðingur, Katrín 
Júlíus dóttir og Ellý Ármanns. 

20.30 Fókus á framhaldsskóla  Nem-
endur við Menntaskólann í Hamrahlíð 
kynna skólann.

21.00 Nútímafólk  Umsjón: Randvers Þor-
láksson. Gestur: Friðrík Þór Friðriksson kvik-
myndagerðamaður. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (9:13)

17.30 Ally McBeal  (8:23)

18.15 The Class  (19:19)

18.35 The War at Home 
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld  (9:13) Stöð 2 Extra sýnir 
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og 
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo 
aftur um helgar. 

20.30 Ally McBeal  (8:23) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum 
tíma. Þættirnir fjalla um lögfræðinginn Ally 
McBeal og samstarfsfólk hennar, en einkalíf 
þeirra og ástarmál eru drepfyndin og stór-
furðuleg.

21.15 The Class  (19:19) Við fylgjumst 
með bekkjarmóti skrautlegra skólafélaga 
sem margir hverjir hafa ekki sést í tuttugu 
ár. Með aðalhlutverk fer hjartaknúsarinn 
Jason Ritter.

21.35 The War at Home  Hjónin Vicky 
og Dave halda áfram daglegri baráttu sinni 
við unglingana á heimilinu. Þar er alltaf líf og 
fjör enda sjá foreldrarnir ekki hlutina með 
sömu augum og unglingarnir.

22.00 So you Think you Can Dance 
 (10:23) Keppendur vinna með þekktustu 
danshöfundum Bandaríkjanna til að ná 
tökum á nýrri danstækni í hverri viku þar til 
að lokum stendur einn eftir sem sigurvegari.

23.25 So You Think You Can Dance
00.10 Missing  (14:19)

00.55 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV 

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Dalakofinn
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Hádegisleikhúsið: Dauði trúðsins
13.15 Á sumarvegi
14.03 Tónlistargrúsk
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
19.00 Á sumarvegi
19.40 Tónlist úr þularstofu
20.00 Leynifélagið
20.30 Sumarást
21.10 Vem kan segla förutan vind?
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Mín liljan fríð
22.45 Dragspilið dunar
23.30 Saga til næsta bæjar
00.07 Næturtónar

Fimmta serían af þessum 
vinsælu þáttum um Charlie 
Harper sem lifði í vellysting-
um þar til bróðir hans Alan 
flutti inn á hann slyppur og 
snauður, nýfráskilinn, ein-
stæður faðir. Í þessari seríu 
stendur yngsti karlmaðurinn 
á heimilinu á tímamótum því 
Jake, sonur Alans, er orðinn 
unglingur og er að byrja í 
menntaskóla. Faðir hans 
hefur miklar áhyggjur af því 
enda átti hann sjálfur ekki sjö 
dagana sæla á menntaskóla-
árunum. Charlie finnst þetta hið besta mál enda hagar hann sér alltaf eins 
og hann sé í menntó.

STÖÐ 2 KL. 20.20
Two and a Half Men 

Breskur spennumyndaflokkur um sál-
fræðinginn dr. Tony Hill sem reynir að 
ráða í persónuleika glæpamanna og 
upplýsa dularfull sakamál. Í þættinum 
í kvöld býðst Tony til að aðstoða við 
morðrannsókn eftir að lík finnst grafið 
í túni en Alex Fielding, nýi lögreglufor-
inginn, vill aftur á móti ekki að hann 
komi nálægt málinu. Hann skiptir þó 
um skoðun þegar það lítur út fyrir að 
um sé að ræða raðmorðingja sem 
haldinn er kvalalosta. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Illt blóð IV
Sjónvarpið kl. 22.40

▼
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20” hjól fyrir 6-8 ára, 
30% afsláttur,
verð áður 25.900, 
verð nú 18.130.
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20-50%
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. sál, 6. kusk, 8. dýrahljóð, 9. svelg, 
11. átt, 12. ílát, 14. rót, 16. skst., 17. 
tæfa, 18. erlendis, 20. á fæti, 21. 
sjúkdómur.

LÓÐRÉTT
1. ljómi, 3. númer, 4. sprengiefni, 
5. óhreinka, 7. æðibunugangs, 10. 
dýrahljóð, 13. flík, 15. ílát, 16. nugga, 
19. óhreinindi.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. anda, 6. ló, 8. rýt, 9. iðu, 
11. na, 12. karfa, 14. grams, 16. no, 
17. tík, 18. úti, 20. tá, 21. asmi. 

LÓÐRÉTT: 1. blik, 3. nr, 4. dýnamít, 
5. ata, 7. óðagots, 10. urr, 13. fat, 
15. skál, 16. núa, 19. im. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Austurrísku leiðina.

 2 25 prósent.

 3 Villta vestrið. Paintball-svæði.

Fyrir utan hversu löng röðin í bjór-
inn var á tónleikum Erics Clapton 
og handvömm Nýsis hvað varðar 
loftræstikerfi Egilshallar – en hitinn 
í höllinni var um tíma óbærilegur 
– er almenn ánægja með tónleik-
ana. Clapton og hljómsveit fóru á 
kostum og gítargoðið hvarf af landi 
brott sæll og glaður. Má reikna 
með því að hann og hans menn 
hafi haft um 50 milljónir í sinn 
hlut og ætti því Clapton 
að hafa efni á að 
kaupa veiðileyfi af 
Árna Baldurssyni, 
laxabónda í Laxá í 
Ásum, á næsta ári, 
jafnvel þessu en 
nokkuð er í 
að laxveiði-
tímabilinu 
ljúki.

Menningarbúllan Grand Rokk 
lætur sér engar hliðar mannlífsins 
óviðkomandi og þannig stóð kráin 
fyrir golfmóti í gær. Kormákur 
Bragason, sem er meðal annars 
forsöngvari hljómsveitarinnar South 

River Band, er helsti 
forsprakki golf lífs 

Grand Rokks. Og 
þótti hann taka sig 
einstaklega vel út 
á golfvellinum á 
Vatnsleysuströnd 
með sítt og grá-

sprengt rokkara-
hárið flaksandi 
í hafgolunni.

Ágúst Borgþór Sverrisson, rithöf-
undur og bloggari, auglýsti nýverið 
sófasett sitt gefins á bloggsíðu 
sinni. Hann rak upp stór augu 
þegar einn helsti fjandvinur hans 
úr bloggheimum, Ólafur Sindri 
Ólafsson, mætti til að sækja settið. 
Óli Sindri var um skeið huldublogg-
arinn Mengella sem virtist hafa 
einstakt dálæti á að gera grín að 
Ágústi og var með bolla sérmerkta 
Ágústi til sölu. Óli Sindri var reynd-
ar að ná í sófasettið 
fyrir mágkonu sína, en 
bróðir Óla hefur lofað 
því að hugsa aðeins 
spekingslegar hugsanir 
í sófasetti meistarans.

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það er rosaleg spenna í gangi. 
Við byrjum í borginni en færum 
okkur svo hægt og rólega út fyrir 
borgarmörkin,“ segir Reynir 
Lyngdal kvikmyndaleikstjóri.

Fyrsti tökudagur í spennu-
þáttaröðinni Hamarinn, í leik-
stjórn Reynis, var í gær. Sagan 
gerist að mestu leyti uppi í sveit. 
„Já, tilbúinni sveit á Suðurlandi. 
Við byrjum á þægilegri senum. 
Byrjum seint á daginn því við 
erum að vinna okkur inn í nótt-
ina. Það er mikið um kvöldsenur. 
Stundum er gott fyrir okkur kvik-
myndatökumenn hversu bjart er 

á Íslandi og stundum ekki. En það 
er bara stemning,“ segir leik-
stjórinn spenntur að hefjast 
handa.

Leikararnir Björn Hlynur Har-
aldsson og Dóra Jóhannesdóttir 
fara með aðalhlutverkin en um er 
að ræða dramatíska spennusögu í 
fjórum þáttum um Helga Marvin 
Rúnarsson, rannsóknarlögreglu-
mann í Reykjavík, sem fer út á 
land til að rannsaka torráðið mál. 
Handrit skrifar Sveinbjörn I. 
Baldvinsson en Snorri Þórisson 
framleiðir. Að sögn Hrannar 
Kristinsdóttur, sem er meðfram-

leiðandi, eða það sem heitir á 
bransamáli „line producer“ verða 
þættirnir sýndir á RÚV en hafa 
einnig verið seldir til sjónvarps-
stöðva í Svíþjóð, Noregi og Finn-
landi. Heildarframleiðslukostn-
aður er áætlaður 156 milljónir.

Þegar Reynir talar um að farið 
sé hægt og rólega af stað er hann 
að vísa til þess að fyrir dyrum 
standi umfangsmiklar tökur, 
„action-tökur“ þar sem þyrla og 
sjúkrabílar koma við sögu. „Við 
ráðgerum að ljúka tökum snemma 
í október,“ segir Reynir.  
 - jbg

Björn Hlynur og Dóra í 
aðalhlutverkum Hamarsins

REYNIR LYNGDAL Var spenntur í gær að 
hefjast handa við tökur Hamarsins en 
þar eru Björn Hlynur og Dóra Jóhannes-
dóttir í aðalhlutverkum.

Það er Ostabúðin á Skólavörðu-
stíg. Á virkum dögum býður 
hún upp á heitan hádegismat á 
mjög hagstæðu verði. Maturinn 
þarna er svo góður að ég hugsa 
um hann í marga daga á eftir og 
ekki skemmir fyrir að skammt-
urinn er einnig vel útilátinn! 
Ég held að þetta sé líklega best 
geymda leyndarmálið hér í borg.

Jóhann Meunier, eigandi verslunarinnar 
Liborius.

Vinkvennahópur nokkur úr Eyjum 
kom, sá og sigraði í árlegri bún-
ingakeppni sem haldin er á Þjóð-
hátíð. Hópurinn kallar sig Skirm-
ish og samanstendur af tólf 
æskuvinkonum. „Síðastliðin þrjú 
ár höfum við klæðst eins peysum á 
Þjóðhátíð en ákváðum að breyta til 
í ár og vera í eins búningum,“ segir 
Brynja Þórðardóttir, en stúlkurnar 
klæddust fótboltabúningum frá 
Henson. Keppnin fór fram á föstu-
dagskvöldinu og segir Brynja að 
innkoman á sviðið hafi ekki síður 
skipt máli en búningarnir. „Við 
komum allar inn á hlaupahjólum 

og sýndum svo búningana fyrir 
áhorfendum og dómurum. Þetta 
var mjög skemmtilegt allt saman.“ 

Þátttakan í ár var að sögn Brynju 
heldur dræm miðað við fyrri ár en 
alls tóku þrír hópar þátt í keppn-
inni. Brynja segir að hópurinn 
haldi enn miklu sambandi þó að 
margar stúlkurnar séu fluttar upp 
á land vegna skólagöngu. Aðspurð 
hvort Skirmish ætli sér að taka 
þátt að ári liðnu segir Brynja svo 
vera. „En sami hópur getur þó ekki 
unnið tvö ár í röð, þannig við verð-
um að bíða í tvö ár eftir næsta 
sigri.“  - sm

Vinkvennahópur úr Eyjum 
vann árlega búningakeppni 

BÁRU SIGUR ÚR BÝTUM Á myndinni 
eru: Laufey Sigrún, Birgit, Þóra Sif, Lella, 
Brynja og Anna María.

„Ég hlakka rosalega til. Þetta 
verður ábyggilega mjög gaman,“ 
segir Kristján Jóhannsson, sem 
mun syngja í óperu hér á landi í 
fyrsta sinn í fjórtán ár þegar hann 
tekur þátt í uppfærslu Íslensku 
óperunnar á verkunum Cavaller-
ia Rusticana eftir Pietro Mas-
cagni og Pagliacci eftir Ruggiero 
Leon cavallo. 

Þetta verður jafnframt í fyrsta 
sinn sem Kristján stígur á svið í 
Íslensku óperunni, sem var stofn-
uð á áttunda áratugnum. Frum-
sýning verkanna, sem eru sýnd á 
sama kvöldi, verður 19. septem-
ber og verða sýningarnar tíu tals-
ins. 

Kristján söng síðast í óperu 
hérlendis í Þjóðleikhúsinu þegar 
Stefán Baldursson, núverandi 
stjórnandi Íslensku óperunnar, 
var við stjórnvölinn. „Vinur minn 
og einhvers konar kollegi, en 
fyrst og fremst norðanmaður og 
vinur, Stefán Baldursson, hafði 
samband við mig. Honum fannst 
tími kominn á að ég arkaði aftur 
upp á svið á Íslandi,“ segir Kristj-
án glaðbeittur en enn þá pakk-
saddur eftir yfirdómgæslu í 
kokkakeppni í Madova-héraði 
fyrir skömmu.

Leikstjóri verkanna verður 
Sveinn Einarsson sem starfaði 
með Kristjáni í Þjóðleikhúsinu og 
leikstýrði honum meðal annars í 
La Bohéme. Verður þetta einnig í 
fyrsta sinn sem Sveinn starfar í 
Íslensku óperunni. „Við erum 
góðir mátar. Hann var hjá mér 
hérna um daginn í heimsókn. Við 
erum báðir dálítið þéttir á velli og 
lofuðum hvor öðrum að grenn-
ast,“ segir Kristján og hlær. „En 
það skiptir mestu máli að húmor-
inn er í lagi og röddin er í meira 
en góðu lagi.“

Söngvarinn Jóhann Friðgeir 
syngur á móti Kristjáni í sýning-
unum. „Hann er sá fínasti og besti 
sem við eigum á Íslandi og sá eini 
sem myndi fara í gegnum þetta. 
Ég er mjög spenntur að heyra í 
honum,“ segir Kristján, sem 
kemur hingað til æfinga í næstu 
viku. 

Spurður hvort hann hafi ekki 
sungið þessi ítölsku verk margoft 

áður segir Kristján svo aldeilis 
vera: „Ég hef sungið þetta aðeins 
um tvö hundruð sinnum hvort um 
sig. Á átta ára tímabili söng ég 
þetta á hverju ári í Metropolitan-
óperunni og í óperuhúsinu í Vín 
þannig að ég ætti að kunna þetta 
ágætlega.“

Stefán Baldursson er hæst-
ánægður með endurkomu Kristj-
áns. „Það er alveg orðið tímabært 
að hann syngi hérna heima. Ég 
veit ekki alveg af hverju hann 
hefur ekki verið að syngja í þessu 
húsi,“ segir Stefán.

  freyr@frettabladid.is

KRISTJÁN JÓHANNSSON:  Á SVIÐ ÍSLENSKU ÓPERUNNAR Í FYRSTA SINN

Fjórtán ára bið á enda

KRISTJÁN JÓHANNSSON Kristján kemur hingað til lands í næstu viku til að undirbúa 
sig fyrir sína fyrstu sýningu í Íslensku óperunni.
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BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Ég var að fletta í smásagna-
safninu Flýgur fiskisaga eftir 

Hrafn Gunnlaugsson nú um helg-
ina þegar ég kem auga á gamalt 
ástarljóð sem ég hafði párað á 
eina spássíuna sem Krummi 
hafði skilið eftir fyrir mig.

ÉG orti í bókina því jafnvel þótt 
titill hennar, og reyndar nafn 
höfundar líka, gæfu til kynna að 
hún kæmist á flug hafði ég alltaf 
getað gengið að henni vísri í 
bókahillunni. Enginn hefur lagt 
það í vana sinn að lesa skruddur 
mínar og aldrei hendi ég bókum 
svo þetta var hinn besti felustað-
ur fyrir þankagang sem gott 
væri að halda til haga en glap-
ræði að bera á torg.

LJÓÐIÐ var ort til Láru nokk-
urrar fyrir allmörgum árum en 
þá var til siðs hjá unglingum að 
elska á ensku jafnvel þótt tungu-
málakunnáttan væri af skornum 
skammti. Það vantaði hins vegar 
ekkert upp á ástríðuna né bölv-
aða örvæntinguna því ekki er 
annað að skilja á ljóðinu en að 
hinu unga skáldi með pitsuand-
litið yrði vart hugað líf nema 
Lára færi að endur gjalda honum 
ást sína. Það var greinilega 
komið að gjalddaga og örvænt-
ingin ætlaði að stýra fleyi mínu í 
strand.

ÞARNA var ég í miklum þreng-
ingum og því var það gott að 
finna ljóðið einmitt nú á þessum 
þrengingatímum þegar örvænt-
ingin vill kippa í stýrið og sigla 
mannfleyinu í mikinn ólgusjó 
þegar líða tekur að gjalddaga. 

EN örvæntingin er hræðilegur 
skipstjóri því hún gleymir því að 
tíminn læknar öll sár. Reyndar 
gerir hann gott betur því hann 
getur með sínum lævíslega hætti 
snúið forgangsröð manna á hvolf. 
Á tæknimáli er venjulegast sagt 
um stjórnendur, sem gleyma 
þessari breytu, að þeir byggi 
ákvarðanir sínar á ófullnægjandi 
upplýsingum. 

NÚ, ótal gjalddögum síðar, 
þakka ég guði fyrir að hún fékk 
ekki að stýra því núna er Lára 
líklegast í óða önn að ala upp sína 
krakka; reka þá úr rekkju að 
morgni dags, smyrja fyrir þá 
nesti og þegar kvölda tekur les 
hún fyrir þá. Þegar Óli lokbrá 
hefur tekið við þeim getur hún 
svo komið sér fyrir í hjónarúm-
inu og elskað sinn mann fram 
eftir nóttu; mér að sársauka-
lausu.

Ástarljóð 
til Láru

Í dag er þriðjudagurinn 12. ág-
úst, 225. dagur ársins.

5.10 13.33 21.52
4.43 13.17 21.49
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Segir grafhýsi Kleópötru fundið

Myndir berast frá Mars

Tilfærsla yfir á hægri akrein sviðsett

Býst við minni verðbólgu
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