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Nýtt í
Hagkaupum
Viltu bæta hlaupatímann

þinn án meira álags?

Smart Motion hlaupastíllinn 
er kominn á DVD í Hagkaup! Bæklingur fylgir í dag! 

Yrkir um almættið
Pétur Sigurgeirsson biskup á 
dágott safn ljóða sem hann hefur 
sjálfur ort.
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Smáa l

Guðrún Jóhannsdóttir matgæðingur hefur skrifað 
tvær handhægar matreiðslubækur, Hollt og ódýrt og 
Hollt og fljótlegt sem Salka gefur út.„Í mínum huga er hollur matur fyrst og fremst fólginn í 

fjölbreytni,“ segir Guðrún sem er óhrædd við að prófa nýj-

ungar í matargerð og lítur á það sem ævintýri að fara í sér-

staka leiðangra að leita að kryddi.Lesendur Fréttablaðsins þekkja Guðrúnu að góðu. Hún 

hefur verið með matarpistla og uppskriftir í blaðinu í rúm 

þrjú ár undir yfirskriftinni Til hnífs og skeiðar. Lengi vel 

miðuðust hráefniskaup við þúsundkallinn og hafa áreiðan-

lega margir blessað Guðrúnu í huganum fyrir lækkaðan 

matarreikning. Nú eru þessar uppskriftir komnar út á bók 

sem heitir Hollt og ódýrt. „Sumar uppskriftirnar hafði ég notað sjálf í mörg ár en 

aðrar voru þróaðar næstum jafnóðum með tilraunastarf-

semi því ég hef alla tíð verið forvitin og óhrædd við að prófa 

mig áfram. Mér þykir gaman að sækja í matreiðsluhefðir 

annarra landa og gera mínar útfærslur á réttunum og finnst 

líka frábært hversu framboð af góðu og fjölbreyttu hráefni 

hefur aukist hér á landi. Í þeim meðbyr sem ég haft í sam-

bandi við pistlana finn ég að margir eru opnir fyrir því að 

prófa uppskriftir og spennandi krydd úr fjarlægum álfum. 

Mér finnst hugmyndin um að ferðast með bragðlaukunum 

heillandi.“
Spurð hvernig gangi að halda kostnaði niðri en vera samt 

með framandi hráefni svarar hún: „Margt af því sem til-

heyrir ítalskri og austurlenskri matargerð er frekar ódýrt 

en í bókinni Hollt og fljótlegt einskorða ég mig ekki bara 

við ódýru uppskriftirnar.   Guðrún tekur sjálf myndirnar í bækurnar. „Þegar ég 

byrjaði á pistlunum þá vildi ég ekki binda mig við að fá ljós-

myndara á ákveðnum tíma heldur elda réttinn þegar það 

hentaði mér og innblásturinn kom. Ég hafði föndrað við 

ljósmyndun og ákvað að taka myndirnar sjálf. Svo hefur 

það þróast yfir í mikla ástríðu og áhuga á matarljósmynd-

un. Það má því segja að hér sé algert tilraunaeldhús.“
Guðrún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskrift að 

ítölskum tvíbökum á bls. 6.

Óhrædd við að prófa sig áfram

GEIRFUGLARNIR

Mikil aðdáun á 
Árna Bergmann
Nota gamla bókarkápu á nýtt plötuumslag
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EFNAHAGSMÁL Geir H. Haarde forsætisráð-
herra segist enn vera þeirrar skoðunar að 
hagsmunum Íslands sé betur borgið utan 
Evrópusambandsins en innan. Hann telur hins 
vegar rétt að íslensk stjórnvöld stefni að því 
að uppfylla Maastricht-skilyrði evrópska 
myntbandalagsins um upptöku evru sem 
fyrst, óháð aðild að sambandinu. „Það eru 
almennir hagsmunir okkar að gera það óháð 
Evrópusambandinu,“ segir forsætisráðherra 
í viðtali við Markaðinn í dag. 

„Við munum uppfylla öll Maastricht-skilyrð-
in ef við náum þeim árangri sem að er stefnt og 

lýst í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og 
þá verður ekki nein ástæða til að taka upp 
annan gjaldmiðil því þá verður kominn sá stöð-
ugleiki sem nauðsynlegur er,“ segir hann.

Geir upplýsir í viðtalinu að frekari umbæt-
ur standi til á Íbúðalánasjóði, félagslegi hluti 
lánveitinga verði tekinn út og aðgreindur frá 
öðrum, búinn til heildsölubanki og breytingar 
gerðar á ríkisábyrgð.

Geir segir unnt að hagræða frekar á 
fjármálamarkaði með sameiningu fyrirtækja 
og ríkisstjórnin muni stuðla að því. Hann telur 
rétt að huga að einkavæðingu Íslandspósts og 

segir menntamálaráðherra undirbúa breyting-
ar á þátttöku Ríkisútvarpsins á auglýsinga-
markaði. 

„Auðlindir eru ekki mikils virði ef þær eru 
ekkert nýttar og engin þjóð telur sig hafa efni 
á að nýta ekki þær auðlindir sem hún ræður 
yfir,“ segir Geir og telur rétt að ljúka 
undirbúningi við virkjanir í neðri hluta 
Þjórsár og útilokar ekki eignarnám í þeim 
efnum. Hann vill einnig sjá Búðarhálsvirkjun 
og ljúka undirbúningi við Bitruvirkjun og 
segir fulla samstöðu í ríkisstjórn um stuðning 
við fyrirhugað álver á Bakka. - bih / sjá Markaðinn

Geir vill að Ísland uppfylli 
skilyrði um upptöku evru
Forsætisráðherra segir að Íbúðalánasjóður verði heildsölubanki og breytingar verði gerðar á ríkisábyrgð 

lána. Hann segir fulla samstöðu í ríkisstjórn um álver við Bakka. Geir styður Bitruvirkjun og útilokar ekki 

eignarnám í neðri hluta Þjórsár. Sameina þurfi fjármálafyrirtæki og huga að einkavæðingu Íslandspósts. 

PEKING 2008 Ísland spilaði í 
morgun við Pólland í átta liða 
úrslitum handboltakeppni 
Ólympíuleikanna í Peking. 

Landsliðsþjálfararnir vonuðu 
að það væri góður fyrirboði 
fyrir leikinn í morgun að þeir 
hittu tvær af stærri knatt-
spyrnustjörnum heimsins á 
mánudaginn. Fyrstur varð  
Ronaldinho á vegi þeirra í 
Ólympíuþorpinu og seinna 
rákust þeir á Diego Armando 
Maradona þegar þeir heimsóttu 
sjálfan Kínamúrinn. 

Takist strákunum að vinna 
Pólverja þá mun liðið spila til 
verðlauna á leikunum. Fari svo, 
eins og Íslendingar vonast til, 
mætir það sigurvegaranum í 
viðureign Kóreu og Spánar í 
undanúrslitum. 

Ísland hefur aðeins einu sinni 
komist alla leið í undanúrslit í 
handboltakeppni Ólympíuleik-
anna en það var á leikunum í 
Barcelona fyrir sextán árum.

 -óój, -hbg / sjá síðu 31

Þjálfarar handboltaliðsins:

Hittu sjálfan 
Maradona

MEÐ MARADONA Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari og aðstoðarmaður hans Gunnar Magnússon sjást hér með 
knattspyrnugoðsögninni Diego Armando Maradona. 

LÉTTSKÝJAÐ   Í dag verða norðan 
5-10 suðaustan til og austast ann-
ars hægviðri. Víða léttskýjað þegar 
líður á daginn, síst við austur- og 
suðausturströndina. Hiti 10-18 stig, 
hlýjast í uppsveitum syðra.

VEÐUR 4
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Gríðarlegur 
liðsstyrkur
Körfuboltakapparnir 
Jón Arnór Stefánsson 
og Jakob Örn Sigurðar-

son leika með KR í 
vetur.
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VEÐRIÐ Í DAG

VEÐUR „Þetta var algjörlega ofmet-
ið,“ segir Bjarni Þór Ásgeirsson 
flugnemi sem staddur er í Napels 
á Flórída um hitabeltisstorminn 
Fay sem heimamenn hræddust 
mjög. 

Útgöngubann var víða sett og 
skólum lokað auk þess sem ríkis-
stjóri fylkisins lýsti yfir neyðar-
ástandi. Bjarni gefur þó lítið fyrir 
áhyggjur innfæddra. „Við mynd-
um kalla þetta vont veður heima á 

Íslandi. Ég er úr Grafarholtinu 
þannig að ég þekki þetta.“ 

Borist hafa fréttir af áhrifum 
óveðursins á svæðinu, meðal ann-
ars um rafmagnsleysi hjá nærri 
sex þúsund manns og að 150 hafi 
þurft að gista í stormskýlum. 

„Jú, það er mikil rigning og vatn 
flæðir um götur, en maður kemst 
samt um. Pálmagreinar og eitt-
hvert drasl fýkur um en það er 
alls ekki mikil eyðilegging,“ segir 

Bjarni sem þótti verst að útgöngu-
bann yfirvalda hefði truflað fyrir-
hugað póker- og bjórkvöld félaga 
hans.

Áður en stormurinn kom til 
Bandaríkjanna fór hann um Haítí 
og Dóminíska lýðveldið þar sem 
hann olli meiri usla en í Banda-
ríkjunum. Talið er að tugir manna 
hafi látist þar. Gert var ráð fyrir  
að bæta myndi í veðrið áður en 
það næði til Flórída.   - ges

Íslendingur í Flórída gefur lítið fyrir áhyggjur heimamanna af hitabeltisstorminum Fay:

Mikill viðbúnaður fyrir lítið

Hitar upp fyrir Air
Hljómsveitin Bang Gang með 
Barða Jóhannsson í fararbroddi 
hitar upp fyrir dúettinn Air á 
tvennum tónleikum í Frakklandi í 
október.
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REYKJAVÍK Borgarstjóri vitnaði í 
minnisblað, sem hann sagði frá 
fjármálaskrifstofu borgarinnar, á 

fundi í ráðhús-
inu í gær. 
Samkvæmt því 
liggja fyrir 
tillögur um átta 
prósenta 
niðurskurð á 
launakostnaði. 
Yfirvinnu eigi 
að skera niður 
um þriðjung að 
auki.

Niðurskurðurinn komi helst 
niður á velferðarsviði og mennta-
málum. Ekki náðist í Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, oddvita 
Sjálfstæðisflokks í gær, en hún 
sagði í kvöldfréttum sjónvarps að 
ekki stæði til að lækka launa-
kostnað um átta prósent. - kóþ

Fráfarandi borgarstjóri:

Segir von á nið-
urskurði launa 

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Fréttablaðið er með 46% meiri lestur en 24 stundir
og 116% meiri lestur en Morgunblaðið

Fréttablaðið stendur upp úr

33,47% 

49,65% 

72,34% 

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sína eins 
og síðasta könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir. 
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða 
árangri og bendum auglýsendum á að notfæra sér 
forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft... ...alla daga

ins
s
.

r

sem þú þarft... a daga...alla da

Gísli, þyrftirðu ekki að vera 
Marttveir til að geta ráðið við 
þetta?

„Ég held ég ráði alveg við það að 
mæta á borgarstjórnarfundi og vera 
í námi einn, enda geri ég svo mar‘t 
einn.“

Gísli Marteinn Baldursson hefur verið 
gagnrýndur fyrir að sitja áfram í borgar-
ráði meðan námsdvöl hans í Edinborg 
stendur yfir. Gárungar hafa spurt hvort 
hann geti verið á tveimur stöðum í einu.

UTANRÍKISMÁL Trúverðugleiki 
Dmítríj Medvedev Rússlandsfor-
seta á alþjóðavettvangi er í húfi, 
standi Rússar ekki við vopnahlés-
samkomulagið við Georgíu. 

Þetta segir Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra um 
niðurstöðu bráðafundar ráðherra 
NATO-ríkjanna 26 í höfuðstöðvum 
bandalagsins í Brussel. 

Í vopnahléssamkomulagi Rússa 
og Georgíu, sem Medvedev hefur 
skrifaði undir, kemur fram að Rúss-
ar muni draga hersveitir sínar til 
baka til þeirra stöðva sem þær voru 
í áður en átökin hófust.

„Ráðherrarnir samþykktu að 
senda skýr skilaboð til Rússlands 
um að það yrði að virða vopnahlés-
samkomulagið. Þar af leiðandi yrðu 
Rússar að flytja hersveitir sínar 
frá Georgíu og virða sjálfstæði og 

landamæri þess ríkis,“ sagði Ingi-
björg. 

Jafnframt hefðu NATO-ráðherr-
arnir ákveðið að veita Georgíu 
ýmsan stuðning, svo sem við að 
gera við hernaðarlega innviði 
landsins sem mjög sér á eftir 
áhlaup Rússa. Þá skuli stofna til 
sérstaks samráðsvettvangs banda-
lagsins og Georgíu, en með því sé 
verið að fylgja eftir því sem ákveð-
ið var á leiðtogafundi NATO í Búka-
rest í vor. 

Ingibjörg sagði að einnig hefði 
verið rætt um áhrif átakanna á 
tengsl NATO og Rússlands. Áréttað 
hefði verið að NATO-Rússlands-
ráðið hefði áfram mikilvægu hlut-
verki að gegna. Það yrði þó ekki 
kallað saman að sinni; það yrði 
„beðið aðeins átekta“ áður en það 
yrði reynt næst.  - aa/ sjá síðu 12

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra á bráðafundi NATO um Georgíumál: 

Trúverðugleiki Medvedevs í húfi

TENGSL EFLD Utanríkisráðherra segir að 
NATO muni efla tengsl sín við Georgíu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

LÖGREGLUMÁL Maður um tvítugt 
brást ókvæða við, þegar draga 
átti bíl hans í burtu í Keflavík í 
fyrra  kvöld, og sló dráttar bíl-
stjórann bylmingshögg í 
andlitið. Bílnum hafði verið lagt 
ólöglega og var það mat lögreglu 
að hann skapaði hættu. Lögregla 
óskaði því eftir því að hann yrði 
fjarlægður. Bílstjórinn missti 
meðvitund og þurfti að flytja 
hann á gjörgæslu deild Land spít-
alans í Fossvogi eftir árásina.

Árásarmaðurinn var 
yfir heyrður og á von á kæru. 
Bílstjórinn hlaut slæman 
heila hristing og gekkst undir 
rannsóknir í gær.  - sh

Á kæru yfir höfði sér:

Kýldi dráttar bíl-
stjóra kaldan

FÓLK Phenporn Theehakde var aðeins tvítug þegar 
hún kom fyrst til Íslands frá heimalandi sínu 
Taílandi. Hún lagði í langferðina svo hún gæti 
aðstoðað ættingja sína heima fyrir. Hana grunaði 
ekki að áður en hún myndi ná þrítugu yrði hún enn 
hér á landi, þremur börnum og 65 milljónum króna 
ríkari, en hún og maður hennar unnu einn stærsta 
Lottóvinning sem dreginn hefur verið út hér á landi.

Phenporn segist aldrei hafa haldið að það væri 
erfitt að fara að heiman svona ung og til fjarlægs 
lands. Hún hafi einfaldlega hugsað með sér að hún 
væri heppin að fá nóg að vinna svo hún gæti 
aðstoðað fjölskyldu sína í heimalandinu. Fimm árum 
eftir komuna hitti hún jafnaldra sinn Jakkapong 
Srichakan í fyrirtækinu Matfugli í Mosfellsbæ. Þau 
felldu saman hugi og árið 2004 eignuðust þau lítinn 
dreng sem þau nefndu Sirawich Árna. Árið 2006 
bættist Natthan Ragnar svo í hópinn og í fyrra 
fæddist þeim hjónum lítil stúlka sem þau nefndu 
Pakka Jira Kristínu. 

Phenporn starfar enn hjá Matfugli en Jakkapong 
vinnur hjá Myllunni. Saman búa þau svo í Rjúpufelli 
í Breiðholti og una hag sínum vel. „Við erum samt 
ung með þrjú börn og eigum stóra fjölskyldu og nóg 
hægt að gera við peningana,“ segir Phenporn og 
hlær þegar hún er spurð hvort peningarnir komi sér 
vel. Hún segir það þó ekki koma til greina að hætta 
að vinna og fara að láta eins og fín frú en sumir sam-
starfsfélaga þeirra furðuðu sig á því að þau mættu 
beint til vinnu daginn eftir að hafa fengið vinning-
inn. „Nei aldrei, ég vil vinna og nenni ekki að vera 
heima,“ segir hún þótt það sé gott að vita að ef til 
vill þurfi þau ekki að stunda fleiri en eina vinnu eins 
og þau hafa jafnan gert. 

Þá þykir henni gott að vita að börn þeirra geti sótt 
sér þá menntun sem þau kjósi þar sem nægir 
peningar ættu að vera til að standa straum af því. 
Börnin þrjú eru hjá ættingjum í Taílandi þar sem 
þau Jakkapong vinna svo langan vinnudag og ekki er 
hlaupið að því að fá gæslu fyrir svo ung börn hér á 
landi. 

Phenporn segir að öll fjölskylda Jakkapongs sé 
búsett á Íslandi. Ef til vill takist henni að fá foreldra 
sína hingað til lands síðar auk barnanna. Það liggi þó 
ekkert á enda geti þau Jakkapong nú lokið við smíði 
húss á Taílandi en þau vilja bæði geta átt aðsetur hér 

á landi og þar. Mikill gestagangur var hjá ungu 
fjölskyldunni í  Fellunum þegar Fréttablaðið ræddi 
við þau í gær og sagði Phenporn að fjölskyldunni 
hefði ávallt fylgt mikil lukka á Íslandi, bæði væru 
þau vinamörg og vel sett. karen@frettabladid.is

Vilja að ástvinir 
njóti vinningsins  
Þegar Phenporn lagði af stað frá Taílandi til Íslands var hún aðeins tvítug. Hún 

segist aldrei hafa hugsað að hér væri erfitt, lánið hafi elt hana. 65 milljóna 

króna Lottóvinningur sé þó mjög góð viðbót við lukkuna. 

LÁNSAMIR LOTTÓVINNINGSHAFAR Þau Phenporn Theehaked 
og Jakkapong Srichakan fagna 65 milljón króna vinningi. Í 
baksýn má sjá mynd af börnunum þeirra þeim Sirawich Árna,  
Natthan Ragnari og Pakka Jira Kristínu en þau eru búsett á 
Tælandi sakir þess hve langan vinnudag foreldrarnir vinna og 
hve erfitt er að fá gæslu fyrir svo ung börn hér á landi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ALSÍR, AP Að minnsta kosti 43 manns 
létust og álíka margir slösuðust 
þegar bifreið með sprengiefni var 
ekið á lögregluskóla í Alsír í gær. 
Þetta er mannskæðasta árásin þar 
í landi árum saman.

Nemendur stóðu í röðum að skrá 
sig í nám þegar árásin var gerð. 
Þak skólabyggingarinnar rifnaði 
af að hluta og framhlið hússins 
hrundi að mestu. Nærliggjandi 
byggingar skemmdust einnig 
mikið.

Samtök, sem kenna sig við Al 
Kaída, hafa lýst ábyrgð á mörgum 
sprengjuárásum í landinu síðustu 
árin, en í gær hafði ekki borist til-
kynning frá þeim. Flestar þessar 

árásir hafa beinst gegn lögreglu og 
her landsins, en sumar gegn útlend-
ingum.

Í desember síðastliðnum urðu 
tvær sjálfsvígsárásir í Algeirsborg 
41 manni að bana. Meðal þeirra 
voru 17 starfsmenn Sameinuðu 
þjóðanna. Í apríl árið 2007 létu 33 
manns lífið samtals í nokkrum 
árásum, sem gerðar voru samtímis 
á lögreglustöð og stjórnarbygg-
ingu í Algeirsborg.

Al Kaída-samtökin í norðan-
verðri Afríku nefndu sig áður 
GSPC og urðu til upp úr uppreisn á 
síðasta áratug, sem kostaði allt að 
200 þúsund manns lífið. Mannfall 
minnkaði mjög á fyrstu árum þess-
arar aldar, en árásum hefur fjölgað 
á ný síðan 2006, þegar GSPC lýstu 
yfir aðild sinni að Al Kaída. - gb

Sjálfsmorðsárás í Alsír kostar nærri 50 manns lífið:

Árás á nýnema í lögregluskóla

LÖGREGLUMAÐUR Á VETTVANGI Hátt 
í fimmtíu manns létust í sprengjuárás 
í bænum Les Issers, sem er um 60 
kílómetra austan við Algeirsborg.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BJÖRGUN Björgunarsveitarmenn 
voru kallaðir út rétt fyrir 
klukkan 20 í gærkvöldi til að 
aðstoða fjallgöngumann í 
Esjunni. Maðurinn hafði villst í 
þoku og hringdi sjálfur eftir 
hjálp.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni var maðurinn vel 
útbúinn og aldrei í hættu. Hann 
brást hárrétt við aðstæðum með 
því að hringja eftir aðstoð og 
bíða eftir björgunarsveitinni.

Vel viðraði til fjallgöngu í 
blíðviðrinu í gær en þegar leið á 
daginn myndaðist þokuhattur á 
Esjunni og gerði mönnum erfitt 
fyrir. Ekki er þó vitað til að aðrir 
hafi lent í vandræðum.

Björgunarsveitarmenn höfðu 
ekki náð til mannsins þegar 
Fréttablaðið fór í prentun en voru 
í símasambandi við hann. - kóp

Fjallgöngumaður í vanda:

Maður villtist í 
þoku á Esjunni

SPURNING DAGSINS



Fáðu þér betri bíl og sparaðu háar fjárhæðir í leiðinni
Þegar þú berð saman verð og gæði kemur í ljós að þú færð betri bíl og sparar um leið háa 
fjárhæð ef þú velur Volkswagen. Það er ótrúlegt en satt að nýr Golf, með öllum sínum gæðum 
og búnaði, kostar minna en aðrir bílar í sama flokki. Ekki spillir fyrir að þú þarft aðeins að 
greiða 20% út, t.d. með uppítöku, og færð það sem upp á vantar að fullu lánað í erlendri mynt. 
Komdu núna og tryggðu þér Golf – og notaðu afganginn í eitthvað annað.
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Das Auto.

Eyðsla: 7,4 l / 100 km. Blandaður akstur Eyðsla: 6,9 l / 100 km. Blandaður akstur

Hestöfl: 124

Eyðsla: 6,7 l / 100 km. Blandaður akstur

Hestöfl: 100

Þegar þú velur Golf 

fram yfir Auris eins og í 

dæminu hér til hliðar

er „afgangurinn“ 

490.000 kr.
Þegar þú velur Golf 

fram yfir Focus

er „afgangurinn“ 

160.000 kr.

Hestöfl: 102 

Eigðu afganginn!
Þeir sem bera saman verð og gæði velja Volkswagen

ESP stöðugleikastýring: Já ESP stöðugleikastýring: Já

Sóllúga: Já Sóllúga: Nei

Hiti í hliðarspeglum: Já Hiti í hliðarspeglum: Já

Hiti í framsætum: Já Hiti í framsætum: Nei

Leðurstýri: Já Leðurstýri: Já

Þokuljós að framan: Já Þokuljós að framan: Já

Rafdrifnir hliðarspeglar: Já Rafdrifnir hliðarspeglar: Já

Álfelgur: Já Álfelgur: Nei

ESP stöðugleikastýring: Já

Sóllúga: Nei

Hiti í hliðarspeglum: Nei

Hiti í framsætum: Nei

Leðurstýri: Já

Þokuljós að framan: Já

Rafdrifnir hliðarspeglar: Já

Armpúði milli framsæta: Já Armpúði milli framsæta: Nei Armpúði milli framsæta: Nei

Álfelgur: Nei

*samkvæmt verðlista viðkomandi umboðs

Þeir sem bera saman verð og gæði velja Volkswagen

Volkswagen Golf
Golf United 1,6 – Beinskiptur, bensín Auris Sol 1,6 – Beinskiptur, bensín

Verð: 3.180.000 kr.*Verð: 2.690.000 kr. 

Toyota Auris
Focus Trend 1,6 – Beinskiptur, bensín

Verð: 2.850.000 kr.*

Ford Focus
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Létt og lipur. Kirsuberjarauð. Stillanlegt 

3 lítra poki. Vinnuradíus: 8 m. 

Vinnuhollt handfang.

Stillanleg lengd á sogröri.

Ryksuga VS 01E1800
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9.900Tilboðsverð: 9.900 kr. stgr.
(Verð áður: 12.700 kr.)

BANDARÍKIN, AP Í Bandaríkjunum 
reikna menn með því að Barack 
Obama skýri á næstu dögum frá 
því, hvern hann hyggst hafa 
með sér sem varaforsetaefni. 
Hann hefur þó gætt þess vel að 
láta ekkert uppi um val sitt, 
hvorki við kjósendur á kosn-
ingafundum né við flesta 
aðstoðarmenn sína.

Fjórir eru þó taldir líklegast-
ir: ríkisstjórarnir Tim Kaine og 
Kathleen Sebelius, og öldunga-
deildarþingmennirnir Joe Biden 
og Evan Bayh. Þá telja ein-
hverjir enn að hann muni koma 
öllum á óvart og velja með sér 
Hillary Clinton. - gb

Varaforsetaefni Obama:

Tilkynning á 
næstu dögum

VIÐURKENNING „Flest árin hef ég 
gert eitthvað þó svo að ég dugi 
ekki í nein stórverk lengur,“ segir 
María Ásgeirsdóttir, ein þriggja 
kvenna sem í gær tóku við 
viðurkenningu fyrir fegurstu 
fjölbýlislóð Reykjavíkur fyrir 
hönd íbúa Birkimels 6. María 
verður 93 ára á árinu en hún 
hefur búið í húsinu frá byggingu 
þess árið 1948. 

Auk Birkimels fengu lóðir 
Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu 
og 1912 ehf. við Klettagarða 
viðurkenningar. Húsin við 
Þingholtsstræti 7, Mjóuhlíð 4 og 6 
og Birkimel 8 hlutu viðurkenn-
ingu vegna endurbóta á eldri 
húsum. - ges

Fallegir garðar í Reykjavík:

Hefur sinnt lóð-
inni í sextíu ár

VERÐLAUNAHAFAR Í HÖFÐA María 
Ásgeirsdóttir stendur við hlið borgar-
stjóra fyrir miðju. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÖGREGLUMÁL Hjón á áttræðisaldri 
slösuðust alvarlega í bílslysi á 
Krýsuvíkur vegi um klukkan tíu í 
gærmorgun. Þau voru bæði flutt 
á slysa deild og þaðan á 
gjör gæslu, en eru ekki í lífs-
hættu.

Fólkið var í jeppa sem ekið var 
í veg fyrir malarflutningabíl á 
gatnamótum ofan við Vallahverfi 
í Hafnarfirði. Kalla þurfti til 
tækjabíl slökkviliðsins og beita 
klippum við að ná fólkinu úr 
jeppanum. Ökumaður flutninga-
bílsins slasaðist ekki alvarlega.

Vegurinn var lokaður á aðra 
klukkustund vegna slyssins, en 
ekki liggur nákvæmlega fyrir 
hvernig slysið bar að.  - sh

Árekstur á Krýsuvíkurvegi:

Eldri hjón slös-
uðust í bílslysi

Á SLYSSTAÐ Töluverðan tíma tók að ná 
fólkinu úr jeppanum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Marsibil ekki í Samfylkingu
Marsibil Sæmundardóttir, varaborgar-
fulltrúinn sem gekk úr Framsókn, 
ræddi í gær við Dag B. Eggertsson, 
oddvita Samfylkingar. Marsibil verður 
óháð í vetur, en segir að þau hafi rætt 
um samstarf í minnihluta. Ekki um að 
hún gengi í Samfylkinguna.

REYKJAVÍK

VIÐSKIPTI Landic Property hefur 
rift samningi við Stones Invest um 
söluna á Keops Development og 
yfirtekið á ný eignarhald sitt á 
félaginu. Er það gert með það 
fyrir augum að vernda fjárhags-
lega hagsmuni Landic Property, 
viðskiptafélaga og viðskiptabanka 
Keops sem og verðmæti þess. 

Í tilkynningu sem Landic sendi 
frá sér í gær kemur fram að fyrir-
tækið hafi uppfyllt allar skyldur 
sínar samkvæmt kaupsamningi en 
Stones Invest hafi hins vegar ekki 
staðið við ákvæði kaupsamnings-
ins, meðal annars að losa Landic 
Property undan ábyrgðum sínum. 

Framkvæmdastjóri Keops 

Development sendi frá sér til-
kynningu í gær þar sem hann 
greindi frá því að Stones Invest 
hafi tekið til sín endurgreiðslur á 

virðisaukaskatti upp á tæpar 360 
milljónir íslenskra króna sem með 
réttu hefðu átt að fara inn á banka-
reikning Keops Development. 

„Það var dropinn sem fyllti 
mælinn að vita af því að það væri 
búið að vera að taka peninga út úr 
félaginu þegar það hefur ekki 
verið aflögufært. Það er síðasta 
sort,“ segir Skarphéðinn Berg 
Steinarsson, forstjóri Landic Prop-
erty. Hann segir einnig að farið 
verði ítarlega yfir stöðu Keops 
Development á næstu dögum og 
gripið verði til viðeigandi ráðstaf-
ana til að tryggja að reksturinn 
komist á rétta braut.
  -ghh

Landic Property yfirtekur Keops Development á ný:

Treysta ekki Stones Invest 

SKARPHÉÐINN BERG Forstjóri Landic 
Property segir nú gengið í að ógilda 
viðskiptin með Keops Development. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

Helsinki

Eindhofen

Amsterdam

London

Berlín

Frankfurt

Friedrichshafen

París

Basel

Barcelona

Alicante

Algarve

Tenerife

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

21°

19°

17°

21°

20°

21°

21°

21°

21°
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20°
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22°
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32°

32°

26°
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Á MORGUN 
Vaxandi sunnanátt vest-

an til, 5-10 síðdegis.

5

FÖSTUDAGUR
5-10 m/s, stífastur 

vestan til.
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VÆTA FRAM-
UNDAN VESTAN TIL  
Góðviðri er í kortum 
dagsins. Yfi rleitt 
hægviðri og milt og 
sólin er líkleg víða 
um land eftir hádegi, 
síst þó reyndar 
eystra. Á hinn bóginn 
eru horfur á tölu-
verðum breytingum 
á morgun þegar 
vindur fer vaxandi af 
suðri við vestanvert 
landið með vætu 
síðdegis. Rigning 
sunnan til og vestan 
á föstudag.
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5
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

REYKJAVÍK „Ólafur F. Magnússon 
hefur ekki átt samleið með Frjáls-
lynda flokknum undanfarin ár og 
ég sé ekki að hann eigi það í dag,“ 
segir Jón Magnússon þingmaður 
flokksins í Reykjavík.

Ólafur tilkynnti í gær að hann 
væri að nýju genginn til liðs við F-
lista frjálslyndra og óháðra, en 
hann tilheyrði áður Íslandshreyf-
ingunni. Ásta Þorleifsdóttir verður 
enn sem fyrr óháð.

Ólafur segist hafa rætt þetta  við 
formann flokksins, Guðjón Arnar 
Kristjánsson, og hefði Ólafur full-
an stuðning hans.

„Það eru samningar sem ég 
þekki ekki og í mín eyru hefur for-
maðurinn afneitað því,“ segir Jón 
hins vegar. Guðjón Arnar Kristj-
ánsson, formaður flokksins, segir 
ákvörðun um framboðsmál verða 
tekna á borgarmálavettvangi 

þegar þar að 
kemur.

Spurður hvort 
stefni í prófkjör 
hjá frjáls-
lyndum í borg-
inni, kveður Jón 
mestu skipta að 
flokksmenn ráði 
því hverjir séu 
oddvitar, með 
prófkjöri eða 

ekki. Jón er formaður nýs borgar-
málafélags flokksins. „Frjálslyndi 
flokkurinn mun bjóða fram hér í 
Reykjavík, en nei, ég mun ekki 
styðja Ólaf. Það kemur ekki til 
nokkurra greina,“ segir hann.

Guðjón Arnar segist bjóða Ólaf 
velkominn í flokkinn. „Menn verða 
hins vegar að starfa þar til að vinna 

sér traust. Borgarmálafélagið er 
vettvangur til að upplýsa flokks-
fólk um borgarmál og taka sameig-
inlegar ákvarðanir. Við skulum 
vona að hann geri það.“

Ólafur telur mikilvægt að F-listi 
bjóði fram sameinaður og að hann 
haldi þar um stýrið. „Annars verð-
ur unnið að því að flytja flugvöll-
inn burt, í bága við vilja Reykvík-
inga.“ Hann vilji ekki dreifa 
atkvæðum flugvallarsinna milli 
framboða. Þetta kallar Jón Magn-
ússon „bull og kjaftæði“. 

Ólafur tók fram að milli hans og 
Ómars Ragnarssonar, formanns 
Íslandshreyfingarinnar, ríkti trún-
aður. Ólafur er að mati Ómars 
„einn mesti umhverfisverndar-

maður sem við höfum átt. Jón er 
aftur eindreginn fylgismaður 
Bitruvirkjunar og stóriðju,“ segir 
Ómar. klemens@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

Jón segir ekki koma til 
greina að styðja Ólaf
Formaður Frjálslynda flokksins býður Ólaf F. Magnússon velkominn í flokkinn. 

Ólafur þurfi þó að vinna sér inn traust flokksmanna. Borgarstjóri gekk í gær til 

liðs við flokkinn til að dreifa ekki atkvæðum andstæðinga flugvallarins.

FLUG Í KEFLAVÍK
Jón Magnússon segist vilja hafa 
innanlandsflugið í Keflavík, verði 
flugvöllurinn færður á annað borð. 
En þangað til að viðunandi lausn 
finnist eigi völlurinn að vera á 
sínum stað.

Ólafur F. Magnússon borgar-
stjóri hefur hins vegar útilokað, 
fyrir sitt leyti, að innanlandsflug 
fari til Keflavíkur.

ÓLAFUR TILKYNNIR ÁKVÖRÐUN SÍNA Í RÁÐHÚSINU Í GÆR Af F-listanum gamla hafa 
horfið þær Margrét Sverrisdóttir og Guðrún Ásmundsdóttir. Einnig dóttir Ólafs, Anna 
Sigríður, enda mun hún hafa fengið nóg af látunum í kringum borgarmálin. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

JÓN MAGNÚSSON

Kveikt í jeppakerru
Kveikt var í lítilli jeppakerru á Dalvík í 
gær. Þrír átta og níu ára krakkar höfðu 
fundið flugeldablys, helltu bensíni yfir 
kerruna og skutu af blysinu á hana. 
Kerran brann til kaldra kola. Engan 
sakaði og ekki varð frekara tjón.

LÖGREGLUMÁL

VINNUMARKAÐUR Samninganefnd 
fiskimanna í Sjómannafélagi 
Íslands hefur vísað kjaradeilu 
sinni við Landsamband Íslenskra 
Útvegsmanna, LÍÚ, til embættis 
ríkissáttasemjara. 

Birgir Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri Sjómannafélags-
ins, segir að samninganefndin 
hafi setið nokkra fundi með LÍÚ 
en mikið beri í milli og því hafi 
sjómenn viljað koma viðræðunum 
í þennan farveg. Hann á von á því 
að það taki „óratíma“ að ná 
samkomulagi. - ghs

Sjómannafélag Íslands:

Vísar kjaradeilu 
til sáttasemjara

GENGIÐ 19.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

158,2334
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 82,35  82,75

153,30  154,04

120,86  121,54

16,202  16,296

15,188  15,278

12,915  12,991

0,7495  0,7539

129,19  129,95

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



HLAUPTU MARAÞONIÐ, SKREF FYRIR SKREF!

ÞAÐ GERIST VARLA
LÆGRA EN ÞETTA!

VERÐHRUN Í VERSLUNUM N1

Scott 
DVD ferðaspilari
A358 85060598

Tilboð
12.900,-

24.900,-

Garmin
hlaupaúr
A385 85060629

Tilboð
14.900,-

29.900,-

Kenwood 
bíltæki
896 KDC-W3041

Tilboð
14.900,-

29.900,-

25%
AFSLÁTTUR

af öllum Movera 
 húsbílavörum

Broil Mate
11,4 Kw Gasgrill
076 13863IS

32.200
Tilboð
19.740,-

Cadac Carri Chef 
Deluxe 
með ábreiðslu
076 988783IS

15.900,-
Tilboð
9.950,-

Stóll með borði
909 82055

7.900,-
Tilboð
5.925,-

Uppþvottagrind
909 35668

2.490,-
Tilboð
1.867,-

Ketill m/ fl autu
909 31436

2.490,-
Tilboð
1.867,-

40%
AFSLÁTTUR
af öllum grillum og 

yfi rbreiðslum

N1 STÓRVERSLUN  BÍLDSHÖFÐA 9 

N1 verslanir um allt land: Hafnarfi rði, Akureyri, Egilsstöðum, Akranesi, Kefl avík, Selfossi og Höfn.
WWW.N1.IS Meira í leiðinni
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SKOÐANAKÖNNUN Tæpur meirihluti 
borgarbúa segist ekki vilja að lista-
háskóli rísi á Laugavegi samkvæmt 
verðlaunatillögu. 55,0 prósent seg-
ist ekki vilja að verðlaunatillagan 
rísi, en 45,0 prósent eru því fylgj-
andi. Þeir sem eru á móti tillögunni 
eru marktækt fleiri en þeir sem 
eru henni fylgjandi. 

Karlar eru því frekar fylgjandi 
að Listaháskólinn rísi eins og tillag-
an gerir ráð fyrir en konur. Af körl-
um eru 47,7 prósent því fylgjandi 
en 42,4 prósent kvenna. 

Meirihluti kjósenda Framsókn-
arflokks, 69,2 prósent, og Samfylk-
ingar, 52,1 prósent, eru fylgjandi 
því að háskólinn rísi samkvæmt 

kynntri tillögu. Meirihluti kjósenda 
annarra flokka og þeirra sem ekki 
gefa upp stuðning við stjórnmála-
flokk eru því andvígir. Allt stuðn-
ingsfólk Frjálslynda flokksins 
sagðist verða því andvígt, 60,0 pró-
sent vinstri grænna, 57,4 prósent 
sjálfstæðismanna og 57,0 prósent 
þeirra sem ekki gáfu upp stuðning 
við stjórnmálaflokk. 

Hringt var í 600 borgarbúa á 
kosningaaldri laugardaginn 16. 
ágúst og skiptust svarendur jafnt 
eftir kyni. Spurt var: Á að reisa 
Listaháskóla Íslands við Laugaveg 
eins og verðlaunatillagan gerir ráð 
fyrir? Tóku 76,7 prósent aðspurðra 
afstöðu til spurningarinnar.  - ss

Skoðanakönnun um Listaháskóla Íslands samkvæmt verðlaunatillögu:

Vilja ekki listaháskóla á Laugaveg
Á AÐ REISA LISTAHÁSKÓLA 
ÍSLANDS VIÐ LAUGAVEG EINS 
OG VERÐLAUNATILLAGAN 
GERIR RÁÐ FYRIR?

SKV. KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 16.08 ´08

NEI
55%

JÁ
45%

  TASKI swingo XP 

  TASKI swingo 3500 B

  TASKI swingo 1250 B 

  TASKI swingo 750 B

Engin útborgun, engin fjárbinding, 

aðeins mánaðarlegar greiðslur.

TASKI Swingo 1250 B

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo gólfþvottavélar
Einfaldar í notkun - liprar og 

leika í höndunum á þér

Bjarnþór Þorláksson, 
bílstjóri hjá RV
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Gólfþvottavélar
á rekstrarleigu

LANDBÚNAÐUR „Þetta er ákaflega 
erfið staða,“ segir Jóhannes Sig-
fússon, sauðfjárbóndi á Gunnars-
stöðum í Þistilfirði og formaður 
Landssamtaka sauðfjárbænda. 

Norðlenska 
hefur, fyrst 
afurðastöðva, 
gefið út verð-
skrá fyrir  
lambakjöt 
vegna komandi 
sláturtíðar. Verð 
til bænda hækk-
ar um fimmtán 
prósent. 

Í vor höfðu 
sauðfjárbænd-
ur gefið út að 
verð þyrfti að 
hækka að lág-
marki um 27 
prósent vegna 
verðhækkana á 
öllum aðföng-
um. Aðeins 
áburðarverð 
hafði þá hækk-
að um 80 pró-
sent og miklar 
hækkanir orðið 
á olíuverði og 
fjármagnskostnaði.  Frekar hækk-
anir hafa orðið síðan þá.

Jóhannes segir að þótt verðskrá 
Norðlenska valdi vonbrigðum geri 
hann sér fulla grein fyrir þröngri 
stöðu sláturleyfishafa. „Vaxta-
okrið á fyrirtækjunum er svo 
rosalegt og gerir allt dæmið erfið-
ara,“ segir hann. 

Sigmundur E. Ófeigsson, fram-
kvæmdastjóri Norðlenska, segist 
skilja áhyggjur bændanna. Fyrir-
tækið hafi hins vegar teygt sig 

eins langt og það gat í því efna-
hagsárferði sem nú sé. „Lamba-
kjötið er í samkeppni við annað 
kjöt og ef við kaupum dýrt og 
náum ekki að selja það þá er 
rekstrargrundvöllur okkar brost-
inn,“ segir Sigmundur.

Jóhannes telur einsýnt að ein-
hverjir bændur bregði búi þar 
sem þeir nái ekki endum saman. 
Ekki sé öllum fært að halda áfram 
rekstri við núverandi aðstæður. 

Verð á kjöti er ákveðið með 
verðskrá sláturleyfishafa. Lands-
samtök sauðfjárbænda mega gefa 
út eigið viðmiðunarverð en það er  
undir hælinn lagt hvort sláturleyf-
ishafar taka tillit til þess. Sam-
kvæmt samkeppnislögum er sam-
tökunum óheimilt að semja um 

verð fyrir hönd bænda. Slíkt heitir 
samráð. 

Jóhannes formaður telur eðli-
legt að lögunum verði breytt og að 
bændur fái að semja um verð á 
vörum sínum. Eins og nú sé ástatt 
séu þeir í raun þvingaðir til að 
selja á því verði sem afurðastöðv-
arnar setja upp. Heita eigi að 
afurðastöðvarnar eigi í samkeppni   
sín á milli og þannig eigi verðið að 
hækka en þær séu alltaf samstíga. 
Jafnan muni um einu prósenti á 
verðskrám þeirra. „Það eru víða 
Öskjuhlíðar,“ segir Jóhannes en 
tekur fram að með þeim orðum sé 
hann að benda á að samráð afurða-
stöðva sé mögulegt, ekki að það sé 
viðhaft. 

 bjorn@frettabladid.is

Sauðfjárbændur sjá 
fram á erfiða daga
Viðbúið er að sauðfjárbændum fækki og aðrir berjist í bökkum vegna mikilla 

hækkana á aðföngum og lítilla hækkana á afurðaverði. Verðskrá Norðlenska 

hækkar um fimmtán prósent. Bændur segjast þurfa minnst 27 prósenta hækkun.

Væri rétt að þurrka upp 
Skerjafjörðinn?

Já 40,5%
Nei 59,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á Gísli Marteinn að fara í 
launalaust leyfi frá borgarstjórn 
á meðan hann er í námi?

Segðu þína skoðun á visir.is

Á BEIT Sauðfjárbændur eru óánægðir með það verð sem Norðlenska hyggst greiða 
fyrir lambakjöt í haust. Formaður þeirra telur að einhverjir bændur kunni að bregða 
búi. Hann vill að Landssamtökin fái að semja um verð við afurðastöðvarnar og að 
núverandi þvingungarfyrirkomulag gegn bændum verði aflagt.

JÓHANNES 
SIGFÚSSON

SIGMUNDUR E. 
ÓFEIGSSON

EFNAHAGSMÁL „Afkoma ríkissjóðs 
ber merki uppsveiflunnar,“ segir 
Katrín Ólafsdóttir, lektor við við-
skiptadeild Háskólans í Reykjavík, 
um afkomu ríkissjóðs í ríkisreikn-
ingi sem birtur var í gær. Hún 
reiknar með að draga muni úr 
tekjuhliðinni á næsta ári. Sérstak-
lega muni draga úr skatttekjum, þá 
sérstaklega fjármagnstekjuskatti. 
Svipuðu máli geti gegnt um virðis-
aukaskatt verði samdráttur í einka-
neyslu, að hennar sögn. 

Tekjuafgangur ríkissjóðs nam 
86 milljörðum króna á síðasta ári. 
Þetta er 6,8 milljörðum krónum 
betri afkoma en árið áður, sam-
kvæmt ríkisreikningi sem fjár-
málaráðuneytið birti í gær.  

Í reikningnum kemur fram að 
tekjur ríkissjóðs hafi numið 486 
milljörðum króna á síðasta ári sem 
er 66 milljarða króna hækkun á 

milli ára. Þar af námu fjármagns-
tekjur og skattar á einstaklinga og 
hagnað fyrirtækja 153 milljörðum 
króna samanborið við 138 millj-
arða árið á undan. 

Á móti námu gjöldin 398 mill-

jörðum króna sem er hækkun  upp 
á 58 milljarða á milli ára. Tæpur 
fjórðungur útgjaldanna rann til 
heilbrigðismála og er stærsti 
útgjaldaliðurinn líkt og fyrri ár.   

 - jab

Líkur eru á að erfitt árferði nú skerði skattatekjur ríkissjóðs:

Tekjuafgangur var 86 milljarðar

STJÓRNARRÁÐIÐ Lektor við Háskólann í Reykjavík segir góðærið á síðasta ári lita 
afkomu ríkissjóðs. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

AFGANISTAN, AP Nicolas Sarkozy 
Frakklandsforseti hélt til 
Afganistans í gær, eftir að tíu 
franskir hermenn féllu og 21 
særðist þegar uppreisnarmenn 
sátu fyrir þeim í Surobi, skammt 
austan við höfuðborgina Kabúl.

Um hundrað uppreisnarmenn 
réðust á frönsku hermennina og 
hófust hörð átök í kjölfarið þar 
sem þrettán uppreisnarmenn 
féllu.

Þetta er mesta mannfall 
erlendra hermanna í Afganistan í 
meira en þrjú ár. Ástandið í 
Surobi hefur lengi verið ótryggt 
og átök hafa verið þar tíð síðustu 
mánuði. - gb

Sarkozy til Afganistans:

Tíu franskir 
hermenn féllu

KJÖRKASSINN
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1 Hverjum þarf Reykjavíkur-
borg að greiða hundruð millj-
óna vegna tafa á deiliskipulagi?

2 Úr hvaða flokki gekk 
Marsibil Sæmundardóttir 
varaborgarfulltrúi?

3 Hver hefur birt dagbókar-
færslur með trúnaðarsamtölum 
á heimasíðu sinni?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er í eigu Icelandair Group 
og flýgur með Icelandair 
á vit ævintýranna.

VITA er lífið

Þú getur notað 
Vildarpunktana hjá okkur

Skráðu þig í netklúbbinn - VITAferðir.is

Til Ítalíu
á skíði

hið ljúfa
la dolce

h
e líf

Madonna di Campiglio 
og Canazei

Verð frá 109.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann í þríbýli, 2 fullorðnir og 
1 barn, í 7 nætur, með hálfu fæði, 
á Hotel Splendid, brottför 31. jan.
Almennt verð: 119.900 kr.

NÝTT!

Njóttu lífsins í fegurð ítölsku Alpanna. 
Fylltu lungun af fersku fjallalofti áður en þú 
svífur niður brekkurnar með roða í kinnum 
af mjallhvítu fjöri og sól.

Fararstjórar: Anna og Einar

Beint morgunflug til Verona: 
24. og 31. janúar og 
7., 14., 21. og 28. febrúar. 

Vetur 2009
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NEYTENDUR Neytendastofa hefur 
sektað níu bakarí um samtals ell-
efu hundruð þúsund krónur fyrir 
vanrækslu á verðmerkingum.

Í öllum bakaríunum voru vörur 
í kæli óverðmerktar og í tveimur 
þeirra var verðmerkingum í 
borði mjög ábótavant. 

Bakaríin sem um ræðir eru 
Gamla góða bakaríið á Borgar-
holtsbraut í Kópavogi sem rekið 
er af Bettís ehf., Hjá Jóa Fel í 
Smáralind og Holtagörðum, 
Kornið Bíldshöfða, Borgartúni 
og Ögurhvarfi, Oddur bakari á 
Grensásvegi og Sveinsbakarí í 
Engihjalla og á Arnarbakka. 

Neytendastofa gerði könnun á 
ástandi verðmerkinga í bakarí-
um í júní sem leiddi í ljós að 
þrettán bakarí þurftu að koma 
verðmerkingum sínum í viðun-
andi horf.  

Í byrjun ágúst var könnuninni 
fylgt eftir og kom þá í ljós að níu 
bakarí höfðu ekki farið að tilmæl-
um Neytendastofu. 

Voru bakaríin sektuð um eitt 
hundrað þúsund krónur fyrir 
hvert brot.

Ragnhildur Guðjónsdóttir, 
framkvæmdastjóri Sveinsbakar-
ís, segir bakaríið löngu vera búið 
að kippa þessu í liðinn. 

„Þeir komu í bakaríið, og höfðu 
þá komið áður, og það næsta sem 
gerðist var að við fengum fyrir-
varalaust samtals þrjú hundruð 
þúsund króna sekt.“ 

Í ákvörðun Neytendastofu 
stendur að bakaríið hafi fengið 
viðvaranir. 

Þórunn Anna Árnadóttir, sviðs-
stjóri neytendaréttarsviðs, segir 
að bakaríið hafi fengið fullnægj-
andi viðvaranir. Hún segir að við-
brögð við sektunum hafi verið 
nokkur. 

„Þetta er það sem koma skal, 
svona verður eftirlit okkar fram-
vegis.“  helgath@frettabladid.is

Neytenda-
stofa sektar 
níu bakarí
Sveinsbakarí, Oddur bakari, Kornið, Jói Fel og 

Gamla góða bakaríið eru fyrstu verslanirnar sem 

hafa verið sektaðar fyrir vanrækslu á verðmerking-

um í átaki Neytendastofu. Hvert brot kostar 100.000.

HEITT ÚR OFNINUM Samkvæmt 
lögum er skylt að verðmerkja alla 
vöru, líka brauð og bakkelsi.

LÖG OG REGLUR UM 
VERÐMERKINGAR
Fyrirtæki, sem selur vörur eða 
þjónustu til neytenda, skal 
merkja vöru sína og þjónustu 
með verði eða sýna það á svo 
áberandi hátt á sölustaðnum að 
auðvelt sé fyrir neytendur að 
sjá það. 17 gr. laga nr. 57/2005

Verðmerking skal vera skýr svo 
greinilegt sé til hvaða vöru 
verðmerkingin vísar. Auðvelt á 
að vera að sjá verð vöru og þjón-
ustu á sölustað. Ef fleiri en ein 
verðmerking er á vöru, skal 
koma skýrt fram hvaða verð 
neytendur eiga að greiða.

 Í reglum Neytendastofu

MENNING „Fólk getur sótt sér pínu-
lítið forrit og fengið alla dagskrá 
Menningarnætur og texta um 
hvert og eitt atriði í símann sinn,“ 
segir Skúli Gautason, viðburða-
fulltrúi Höfuðborgarstofu. Í sím-
anum megi svo sjá á korti hvar og 
hvenær atriði Menningarnætur 
verða.

Skúli segir forritið mjög einfallt 
í notkun og virka í lang flestum 
gerðum síma. Forritið er unnið af 
Ými mobile og er ókeypis. „Þú 
sendir bara sms á símanúmerið 
1910 og skrifar textann „menn-
ing“ eða nálgast forritið á síðunni 
menningarnott.is.“ 

„Þetta er svo meðfærilegt því 

maður er með alla dagskrána í 
vasanum,“ segir Skúli sem hvetur 
fólk þó til að skoða dagskrána áður 

en haldið er í bæinn. „Reynsla mín 
er að maður fer niður í bæ og 
ætlar að sjá eitthvað en maður 
berst svo með straumnum eitt-
hvað annað og sér eitthvað allt 
annað, sem er líka gaman.“

Yfir 400 atriði eru á dagskrá 
Menningarnætur í ár og segir 
Skúli að aldrei hafi atriðin verið 
fleiri. Aðspurður segist hann halda 
mikið upp á vöfflukaffið þar sem 
íbúar í Þingholtunum bjóða gest-
um og gangandi upp á rjúkandi 
heitar vöfflur.

„Mér finnst eitthvað svo mikið 
traust í því að fólk opni heimili 
sín, mér finnst það vera það sem 
Menningarnótt gengur út á.“ - ovd

Gestir Menningarnætur geta fengið dagskrána senda í símann sinn:

Með dagskrána í vasanum

SKÚLI GAUTASON Viðburðafulltrúi 
Höfuðborgarstofu heldur mikið upp á 
vöfflukaffi íbúa í Þingholtunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA 

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð.

HELGA ÞÓREY 
neytendur@frettabladid.is

Neytendahorninu barst eftirfar-
andi bréf frá Hildi: 

Sæl! Langaði að segja þér frá að 
sumt er okur í Hagkaup af því ég 
las í blaðinu um konu sem fékk 
svo ódýrar skólatöskur þar. Ég 
keypti dósayddara í Griffli á 450 
krónur en nákvæmlega eins í Hag-
kaup kostar 640 krónur. Einnig 
keypti ég garn á 424 krónur í Rúm-
fatalagernum en nákvæmlega 

eins garn kostar 479 krón-
ur í Hagkaup. Þannig að 
það er nú ekki allt ódýrt 
í Hagkaup.

Mér dettur ekki í hug að halda 
að Hagkaup sé lágvöruverslun, 
þótt hún hafi einhvern tímann 
verið það. Í Hagkaupum rekst ég 
líka oft á rangar eða engar verð-
merkingar auk þess sem þar 
gleymist stundum að gefa afslátt 

á til dæmis grillkjöti við 
kassann. 

Hins vegar stóð verslun-
in sig vel í skólatöskunum 
sem um var rætt á mánu-
daginn og því ber að 
hrósa þeim fyrir það. 
Kannski verður hólið 
þeim nógu mikil upp-
örvun til þess að lækka 
verðið á öðrum vörum.

Neytandi segir Hagkaup ekki ódýra verslun: 

Yddarinn 200 
krónum dýrari 

REYKJAVÍK Lögreglan í Reykjavík 
hefur ekki enn afgreitt umsókn 
Kaffi Stígs við Rauðarárstíg um 
rekstrarleyfi. Líkt og Fréttablaðið 
greindi frá lagðist heilbrigðis-
nefnd Reykjavíkur gegn leyfis-
veitingu og lagði til að staðurinn 
væri vínlaus.

Lögreglunni ber að leita 
umsagna nokkurra aðila áður en 
hún tekur afstöðu til leyfisveit-
ingar. Þær umsagnir eru bindandi 
og því ætti neikvæð umsögn 
heilbrigðisnefndar að hamla 
veitingu leyfis.

Nágrannar hafa kvartað undan 
ónæði af staðnum og umgengni 
við hann. - kóp

Engin ákvörðun tekin enn:

Enn óvissa með 
leyfi Kaffi Stígs

LÖGREGLUMÁL „Þetta var bara svona 
lítill sproti - kallaður veldis sproti,“ 
segir Egill Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri Öryggis gæslunnar 
ehf.  Öryggisvörður á vegum fyrir-
tækisins á yfir höfði sér kæru fyrir 
vopna burð, eftir að hann dró upp 
það sem lögreglan kallar kylfu í 
átökum við þjóf í verslun 10-11 í 
Austurstræti í fyrrinótt.

Vörðurinn greip mann við að 
stela úr búðinni og sýna upptökur 
öryggis myndavélar vörðinn grípa 

til útdraganlegrar kylfu í átökun-
um, svipaðrar gerðar og þeirrar 
sem lögregla notar, að sögn varð-
stjóra lögreglu. Slík kylfa flokkast 
sem vopn hérlendis og er ólögleg.

Vörðurinn er erlendur og sagði 
lögreglu að í heima landi hans þætti 
sjálfsagt að öryggisverðir bæru 
sprota sem þessa. Egill fullyrðir að 
öryggisvörðurinn hafi borið sprot-
ann án vitundar fyrirtækisins. 
Ekki er talið að sprotanum hafi 
verið beitt gegn þjófnum.   - sh

Öryggisvörður gæti verið kærður fyrir vopnaburð:

Kylfa eða veldissproti

SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftir-
litið hefur framlengt leyfi 
Hreyfils til útgáfu á sameiginleg-
um ökutaxta fyrir leigubílstjóra 
sem aka á vegum bifreiðastövar-
innar til 1. janúar 2010.

Verðsamræming er almennt 
óheimil samkvæmt samkeppnis-
lögum en Samkeppniseftirlitið 
getur veitt undanþágu þar frá. 
Skilyrði undantekningar Hreyfils 
er að hagsmunafélag bifreiða-
stjóranna hjá Hreyfli ákveði 
sjálfir hámarkstaxtann, en ekki 
leigubifreiðastöðin. Seinna 
skilyrðið er að taxtinn verði 
auglýstur á áberandi stað í 
leigubílum með auðlæsilegu letri.

Markaðshlutdeild Hreyfils á 
höfuðborgarsvæðinu og Suður-
nesjum er líklega rúm sextíu 
prósent, en þar starfa fjórar 
aðrar bifreiðastöðvar.  - gh

Ákvörðun Samkeppniseftirlits:

Leigubílstjórar 
samræma verð

VEISTU SVARIÐ?



Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 |   Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 |   www.notadir.brimborg.is 

seljagamla

kaupanýjan
notaðan

Viðkaupumhvaðadruslusemer
á heilar 200.000 krónur,kaupir
þúbetri notaðan bílhjáBrimborg
ídag.Komdu bíldruslunni í verð.

Komdu bíldruslunni í verð. Nú áttu útborgun upp í betri bíl. 
Það skiptir ekki máli hvaða bíl þú átt - við kaupum hann. 
Komdu bara með bíldrusluna og settu 200 þúsundkallinn 
upp í betri notaðan bíl hjá Brimborg. Bara ein bíldrusla 
upp í hvern betri bíl. 100% fjármögnun.
                       Nýttu nú tækifærið. Komdu í Brimborg í dag.

    Breyttu
druslunni

    ídjásnídag

Opið í dag frá kl. 9 til18

Komdu druslunni í verð í dag
Kaupum hvaða druslu sem er

Nú áttu 200.000 kr. útborgun upp í betri bíl

100% fjármögnun
á betri bíl frá Brimborg

Nú áttu útborgun upp í betri bíl

200.000 krónur fyrir drusluna

Alveg satt. Við kaupum hvaða bíldruslu sem er á heilar 200.000 kr. kaupir þú betri 
notaðan í Brimborg. Líka þá sem eru á sérstöku tilboði í dag. Um leið og þú breytir 
druslunni í djásn tekurðu nokkur visthæf skref. Þú hreinsar til í borg og bæjum og 
dregur úr mengun. Sparar eldsneyti. Og ekki síst þú eykur öryggi þitt í umferðinni 
á nýrri bíl.

 Smelltu á www.notadir.brimborg.is og veldu þann nýja.
 100% fjármögnun.

Komdu í kaffi og kleinur og seldu 
okkur drusluna fyrir betri notaðan
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FLÓÐ Í NÝJU-DELÍ Fólk í austanverðri 
Nýju-Delí á Indlandi reyndi að bjarga 
hverju það gat í flóðum um borgina í 
gær. NORDICPHOTOS/AFP

Auglýsingasími

– Mest lesið

Það fer ekki framhjá neinum hér 
í Peking að öryggisgæslan er gíf-
urleg. 100 þúsund hermenn vakta 
borgina ásamt einkennisklædd-
um sem og óeinkennisklæddum 
lögreglumönnum. Þess utan eru 
öryggismyndavélar út um allt.

Meðal annars á hótelum blaða-
manna. Þar eru þær alls staðar. 
Ég leitaði meðal annars að einni á 
baðherberginu mínu um daginn. 
Hafði þá komið heim á hótel um 
miðjan dag og notaði tímann til 

þess að fara í sturtu og skipta um 
föt. Var enn að þurrka mér þegar 
tvær eldri konur bönkuðu upp á 
og ruddust inn á bað til þess að 
þrífa og skipta um handklæði. 
Herbergið hafði þegar verið þrif-
ið um þremur tímum áður. Afar 
einkennilegt.

Hér við aðstöðu blaðamanna 
standa hermenn vaktina við hlið-
ið. Sé alltaf sömu gaurana. Held 
þeir standi hér bara í þrjár vikur 
án þess að hreyfa sig. Eru reynd-
ar óvopnaðir en eitthvað virðist 
hafa gerst í gær því í dag voru 
mættir tveir með vélbyssur.

Svo var einhverra hluta vegna 
kominn skriðdreki fyrir utan í 
fyrradag. Veit ekki hver tilgang-

urinn var með því. Hann stóð 
fyrir utan í rúman sólarhring og 
hvarf síðan. Get ekki beðið eftir 
að sjá hvað verður í boði á morg-
un.

Sturtur blaðamanna vaktaðar?
REYKJAVÍK Gísli Marteinn Baldurs-
son borgarfulltrúi mun greiða 
ferðir sínar frá Edinborg og á 
borgarstjórnarfundi í Reykjavík 
úr eigin vasa í vetur. Gísli er farinn 
utan til náms en heldur stöðu sinni 
og launum sem borgarfulltrúi.

Hann var gagnrýndur í blaðinu í 
gær af Sveini Andra Sveinssyni 
lögmanni. Sveinn segir Gísla sýna 
kjósendum virðingarleysi: útilokað 
sé að sinna þessu starfi frá 
útlöndum.

Gísli hefur bent á að fordæmi 
séu fyrir því að borgarfulltrúar 
nemi á launum. Hann mæti á alla 
þá borgarstjórnarfundi sem hann 
mögulega geti. - kóþ

Gísli Marteinn í Edinborg:

Borgar ferðir  
úr eigin vasa

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
bloggar frá Ólympíu-
leikunum í Peking

UTANRÍKISMÁL Noregur á það sam-
eiginlegt með Georgíu að vera 
nágrannaland Rússlands. Því 
gagnrýna norsk stjórnvöld ríkis-
stjórn Rússlands harkalega fyrir 
að brjóta gegn fullveldi Georgíu 
og fyrir að ganga miklu lengra en 
tilefni var til í hernaðarlegum 
viðbrögðum við tilraun Georgíu-
manna til að ná aðskilnaðarhérað-
inu Suður-Ossetíu aftur á sitt 
vald. 

Þetta segir Raymond Johansen, 
aðstoðarutanríkisráðherra Nor-
egs, í samtali við Fréttablaðið, en 
hann heldur í dag erindi á opnum 
málfundi á Háskólatorgi um 
reynslu Norðmanna á sviði frið-
arumleitana. 

Síðastliðin tvö ár hefur Johans-
en farið fyrir starfsemi Noregs á 
sviði friðar- og sáttaumleitana, 
einkum á Sri Lanka, í Súdan, Mið-

Austurlöndum og Kólumbíu. 
Hann segir Íslendinga hafa lagt 
til mikilvægan skerf á örlaga-
stundu þegar þeir stóðu ásamt 
Norðmönnum einir vaktina í nor-
rænu vopnahlés-eftirlitsnefnd-
inni á Sri Lanka, SLMM, síðustu 
misserin áður en vopnahléið, sem 
Norðmenn áttu milligöngu um 
árið 2002, fór út um þúfur í kring 
um síðustu áramót. 

„Það er erfitt hlutverk að við-
halda vopnahléi þegar báðir deilu-
aðilar kjósa frekar stríð,“ segir 
Johansen um vonbrigðin vegna 
upplausnar vopnahlésins á Sri 
Lanka. En hann segir tiltölulega 
lítið en ríkt land eins og Noreg 
hafa skyldu til að gera það sem í 
þess valdi standi til að stuðla að 
friði á ófriðsamlegri svæðum 
heimsins. Um það ríki þverpóli-
tísk samstaða í Noregi.  - aa

Aðstoðarutanríkisráðherra Noregs:

Skylda að leggja sitt 
af mörkum fyrir frið 

RAYMOND JOHANSEN Aðstoðarutanríkisráðherra Noregs segir hlut Íslendinga í 
vopnahléseftirliti á Sri Lanka mikilvægan skerf á örlagastundu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SUÐURLAND Félag opinberra 
starfsmanna á Suðurlandi, FOSS 
og Starfsmannafélag sveitarfé-
lagsins Árborgar, STÁ hafa nú 
verið sameinuð. Var formlega 
gengið frá sameiningu félaganna á 
sameiginlegum stjórnarfundi 18. 
ágúst síðastliðinn.

Lög FOSS munu gilda um hið 
sameiginlega félag og mun FOSS 
taka yfir starfsemi STÁ, bæði 
eignir þess og skuldir. FOSS mun 
einnig taka yfir kjarasamninga 
STÁ og þá munu orlofssjóðir, 
starfsmenntasjóðir og félagssjóðir 
félaganna sameinast. Félagsmenn í 
sameinuðu félagi eru rúmlega 900. 
Suðurglugginn greindi frá.  - ovd

FOSS og STÁ sameinast:

Sameining á 
Suðurlandi

LÖGGÆSLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu hefur auglýst 
eftir fimmtán lögregluþjónum. 
Ekki er um nýjar stöður að ræða. 
„Þetta eru bara stöður sem hafa 
losnað hjá okkur við hreyfingar á 
starfsfólki. Þegar búið er að ráða í 
þær verður fullmannað hjá okkur 
miðað við fjárheimildir,“ segir 
Geir Jón Þórisson yfirlögreglu-
þjónn.

Spurður hvort fjárheimildir 
uppfylli þörf lögreglunnar segir 
Geir Jón það velta á því hvernig 
löggæslu menn vilja sjá. „Við 
sníðum okkur bara stakk eftir 
vexti eins og aðrir.“ - kóp

Höfuðborgarsvæðið:

Fimmtán nýir 
lögregluþjónar

LÖGREGLAN Auglýst hefur verið eftir 
fimmtán lögregluþjónum á höfuðborg-
arsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NÍGER, AP Uppreisnarmenn í 
Norður-Afríkuríkjunum Níger og 
Malí sögðust í gær hafa lagt niður 
vopn og hætt uppreisn sinni. Það 
var Moammar Gaddafi, leiðtogi í 
Líbíu, sem fékk þá til þess.

Jafnframt hafa uppreisnar-
menn ákveðið að láta lausa um 60 
gísla í báðum ríkjunum.

Uppreisnarmennirnir eru af 
Tuareg-þjóðinni, sem er þjóð 
hirðingja í Sahara-eyðimörkinni. 
Þeir hófu uppreisn sína árið 2007 
og sökuðu stjórnvöld beggja 
ríkjanna um að hunsa hagsmuni 
hirðingjaþjóðarinnar. - gb

Hirðingjaþjóð í Sahara:

Uppreisn lýkur 
í Níger og Malí
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Með harkalegum hern-
aði sínum í Georgíu hafa 
Rússar sýnt mátt sinn og 
megin á Kákasussvæðinu 
og hve illa Vesturlönd eru í 
stakk búin að veita vinveitt-
um þjóðum þar um slóðir 
haldgóðan stuðning. Sam-
skipti Rússlands og NATO 
hafa kólnað verulega vegna 
málsins. 

Utanríkisráðherrar hinna 26 aðild-
arríkja Atlantshafsbandalagsins 
komu saman á bráðafundi í Brus-
sel í gær til að ræða hvernig 
bandalagið ætti að bregðast við 
hernaði Rússa í Georgíu. Þeir sam-
þykktu að skora á Rússa að standa 
við ákvæði vopnahléssamkomu-
lagsins, sem ESB-formennsku-
þjóðin Frakkar áttu milligöngu 
um, en til að svo teldist vera yrðu 
þeir að flytja herlið sitt til baka til 
þeirra stöðva sem það var í áður 
en átökin hófust. 

Fyrstu staðfestu fréttirnar af 
því að sá brottflutningur væri haf-
inn bárust frá Georgíu í gær. Lest 
skrið- og bryndreka rússneska 
herliðsins sem hernumið hafði 
mið-georgísku borgina Gori sást 
halda út úr borginni til norðurs, í 
átt að aðskilnaðarhéraðinu Suður-
Ossetíu þar sem átökin hófust 
þann 7. ágúst síðastliðinn. 

Fangaskipti 
Áður höfðu talsmenn stjórnvalda í 
Tíblisi sagt að enn væru engin 
merki um að rússneska innrásar-
liðið væri að hugsa sér til hreyf-
ings. Að öðru leyti en því að það 
gekk eftir að rússneska herliðið 
skipti á föngum við georgíska her-
inn við eftirlitsstöð nærri Tíblísí í 
gær. Skipt var á fimmtán georg-
ískum hermönnum fyrir fimm 
rússneska. Tveir hinna síðar-
nefndu kváðu vera flugmenn rúss-
neskra herþotna sem skotnar voru 
niður yfir Georgíu. 

Fallist á ÖSE-eftirlit
Í Brussel staðfesti finnski utan-
ríkisráðherrann Alexander Stubb, 
sem gegnir nú formennsku í 
Öryggis- og samvinnustofnun Evr-
ópu, að rússnesk yfirvöld hefðu 

fallizt á að 20 eftirlitsmenn á 
vegum stofnunarinnar fengju 
aðgang að átakasvæðinu. Áður 
voru níu slíkir eftirlitsmenn ÖSE 
á vettvangi í Suður-Ossetíu, en 
gátu sig lítið hrært vegna skorts á 
öryggistryggingum. „Ég er mátu-
lega bjartsýnn á að okkur takist 
[…] að koma eftirlitsmönnum á 
vettvang strax í kvöld (þriðju-
dagskvöld),“ hafði fréttavefur 
BBC eftir Stubb í gær. 

Rice ómyrk í máli
Bandaríski utanríkisráðherrann 
Condoleezza Rice varaði á fundin-
um í Brussel í gær Rússa við. Sér 
sýndist Rússar ekki standa við 
vopnahléssamkomulagið og því 
spyrji hún sig hvers vegna rúss-
neski forsetinn „annaðhvort geti 
eða vilji ekki standa við orð sín“. 
Með þessu leiki Rússar hættuleg-
an leik. 

Rice sakaði valdhafa í Moskvu 
um að vilja hræða hina litlu grann-
þjóð Georgíumenn til undirgefni. 
Og bætti við: „Við [Bandaríkja-
menn] erum ákveðnir í að hindra 
að Rússar fái þessu markmiði sínu 
framgengt.“ 

Álíka harða afstöðu gagnvart 
Rússum hafa Bretar og fyrrver-
andi Austantjaldsríkin í NATO. 
Þjóðverjar, Frakkar og Hollend-
ingar eru aftur á móti á meðal 
NATO-þjóða sem hafa viljað forð-
ast að láta samskiptin við Rússa 
versna umfram það sem þegar er 
orðið. Þessi innri ágreiningur 
NATO-ríkjanna hindraði þó ekki 
samstöðu um sameiginlega pólit-
íska yfirlýsingu á bráðafundinum 
í Brussel í gær. Í henni er Rússum 
send skýr skilaboð um að sam-
skiptin við bandalagið munu líða 
fyrir framgöngu þeirra gagnvart 
Georgíu. 

Kalt stríð um ítök í Kákasus

Á laugardag, níu dögum eftir að stríð hófst í Suður-Ossetíu, 
undirritaði Dmítrí Medvedev, forseti Rússlands, vopnahlés-
samkomulag við Georgíu sem Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti 
hafði milligöngu um fyrir hönd Evrópusambandsins, Bandaríkj-
anna og Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE). Áður 
hafði Mikheíl Saakashvili Georgíuforseti undirritað samkomulag-
ið eftir þriggja daga umþóttunartíma. 

VOPNAHLÉSSAMKOMULAGIÐ AÐALATRIÐI SAMKOMULAGSINS: 
■ Engin frekari beiting hervalds.
■ Mannúðaraðstoð hljóti hindrunarlausan 

aðgang að nauðstöddum.
■ Georgískar hersveitir snúi til heima-

herstöðva sinna.
■ Rússneskar hersveitir snúi til þeirra stöðva 

sem þær voru í áður en átökin hófust.
■ Alþjóðlegar viðræður um frið og öryggi í 

Suður-Ossetíu og Abkasíu.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær hefur Gísli Tryggvason, talsmaður neyt-
enda lagt til við fjármálaráðherra að fella niður bókamúrinn svokallaða. Þar er 
átt við virðisaukaskatt og önnur opinber gjöld af bókum og smávarningi sem 
sendur er hingað til lands að utan. Ástæðan fyrir þessu er sú að tekjur ríkissjóðs 
af virðisaukaskatti á bókum og smávöru eru oft margfalt minni en kostnaðurinn 
við að reikna þessi gjöld út. 

Hversu mikill er kostnaðurinn af umsýslugjaldi af hverri sendingu?
Umsýslugjaldið, 450 krónur, þykir ef til vill ekki stór upphæð. Hún er þó nógu 
stórt hlutfall af verði smávöru til þess að fæla suma kaupendur frá. Í rökstuðningi 
talsmannsins er tekið dæmi af bók sem kostar 300 krónur auk sendingarkostn-
aðar sem er 540 krónur. Virðisaukaskatturinn af þessari sendingu er 59 krónur. 
Án skattlagningar hefði bókin kostað 62 prósent af því sem hún kostar nú. Kostn-
aður neytandans er nífalt meiri en gróði ríkissjóðs. Hlutfallið er auðvitað ekki jafn 
hátt af dýrari bókum.  

Um hve stórar pantanir er að ræða?
Í tillögunum er miðað við að gjöld af pökkum sem bera virðisaukaskatt undir 
fimmhundruð krónum verði felld niður. Það þýðir að af vörum eins og bókum, 
sem bera sjö prósent skatt, má heildarverð pöntunar vera 7.143 krónur áður en 
farið er að innheimta skatt og þegar skatturinn er 24,5 prósent þá má það vera 
2.041 króna. 

Hvers vegna breytingarnar?
Rökstuðningur þeirra sem aðhyllast breyting-
arnar er sá að afnám gjaldanna muni bæta 
hag neytenda, auka samkeppni sem aftur 
lækkar verð og breikkar vöruúrval og auk 
þess stuðla að meiri skilvirkni í póstverslun 
Íslendinga. Bókaverð á vefverslunum eins og 
amazon.com er í mörgum tilvikum lægra en 
hérlendis þannig að breytingarnar gætu haft 
nokkur áhrif á neysluhegðun.

Hvernig er þessu háttað erlendis?
Ísland er eina landið á EES-svæðinu sem er 
ekki með reglu um niðurfellingu opinberra 
gjalda af smápökkum.

FBL-GREINING: AFNÁM OPINBERRA GJALDA Á SMÁPÖKKUM

Tekjur ríkisins minni 
en kostnaður

www.forlagid.is

TÍMAMÓTAVERK

SVO MIKLU MEIRA EN HEFÐBUNDIN ORÐABÓK

Bókin gerir rækilega

grein fyrir notkun 

orða og orðasambanda

í margvíslegu 

samhengi og birtir 

um leið skýra 

mynd af íslenskum 

orðaforða.

Yfirgripsmikið verk sem veitir 

einstaka leiðsögn um orðaval 

í ræðu og riti. 

Rafræn útgáfa á geisladiski 

fylgir bókinni og veitir margvíslega 

leitarmöguleika og nýja innsýn 

í efnið.

SKÓLATILBOÐ

9.980 kr.

(Fullt verð 15.937 kr.)
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NTV ER NÚ VOTTAÐUR MICROSOFT 
SÉRFRÆÐISKÓLI (CPLS)

INNRITUN FYRIR HAUSTÖNN 2008 STENDUR YFIR!

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

NTV hefur frá stofnun skólans 1996 lagt mikla áherslu á sérhæft nám 
byggt á alþjóðlegum grunni. Nú hefur stórt skref verið stigið á þeim 
vettvangi með  Learning Partner vottun frá Microsoft og samstarfs-
samningum við Quality Training Ltd. & Dive Deeper Technology EventsTM.

Það sést í miklum fjölda nýrra sérfræðinámskeiða nú á haustönn ásamt 
stórri námsstefnu í Smárabíói 9-10. okt. sem betur verður auglýst síðar.

 CCENT - Cisco Certified 
Entry Networking Technician
49 stundir - Verð: 175.000.- (Allt innifalið)
Kvöld og helgarnámskeið hefst: 9. september

 CCNA - Cisco Certified 
Network Associate
49 stundir - Verð: 185.000.- (Allt innifalið)185.000.- (Allt innifalið) (Allt innifalið)
Kvöld og helgarnámskeið hefst 7. október

Cisco Advanced routingCisco Advanced routingAdvanced routing
53 stundir - Verð: 215.000.- (Allt innifalið)
Kvöldámskeið hefst 4. nóvember

Forritun og kerfisfræði
240 stundir - Verð: 309.000 (Allt innifalið)
Kvöld og helgarnámskeið hefst 9. september

Tölvuviðgerðir
72 stundir - Verð: 110.000.- (Allt innifalið) 
Morgunnámskeið byrjar 9. september
Kvöld- og helgarnámskeið 1. september 

Kerfisstjórinn
180 stundir - Verð: 245.000.-  (Allt innifalið)
(Byrjar á tölvuviðgerðum - Sjá að ofan)

MCDST - Microsoft Certified 
Desktop Support Technician
53 stundir - Verð: 208.000.-  (Allt innifalið)
Morgunnámskeið byrjar 8. desember

MCITP
Server Administrator 2008
242 stundir - Verð: 415.000.-  (Allt innifalið)
Kvöldnámskeið byrjar 16. september

MCP XP/Vista netstjórnun
108 stundir - Verð: 139.000.-  (Allt innifalið)
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 29. septemberseptember
Morgunnámskeið byrjar 21. október

MCSA - Microsoft Certified 
Systems Administrator
150 stundir - Verð: 314.000.- (Allt innifalið) 
Helgarnámskeið byrjar 30. ágúst

MCSA 2003 
Microsoft Official Courseware
242 stundir - Verð: 415.000.- (Allt innifalið) 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 22. september

Implementing Microsoft Office 
SharePoint Server 2007
3 dagar - Verð: 210.000.- (Allt innifalið) 
29. september til 1. október

 SharePoint 2007 for End Users
1 dagur - Verð: 70.000.- (Allt innifalið) 
15. september

 Terminal Server Masterclass
1 dagur - Verð: 70.000.- (Allt innifalið) 
6. október

 Adventures in Virtulazation
1 dagur - Verð: 70.000.- (Allt innifalið) 
7. október

 Updating your Network 
Infrastructure and Activ
Directory Technology Skills 
to Windows Server 2008 
3 dagar - Verð: 210.000.- (Allt innifalið) 
3-5. nóvember

 Troubleshooting and 
optimizing database servers
using Microsoft SQL server 2005
2 dagar - Verð: 140.000.- (Allt innifalið) 
17-18. nóvember

Customization and Configuration
in Microsoft Dynamics CRM 4.0
4 dagar - Verð: 280.000.- (Allt innifalið) 
1-4. desember

Lengra nám

Styttri námskeið

Dive Deeper 08
Tækninámsstefna í Smárabíó 9-10 október 



Gríptu gæsina í dag
og gerðu (g)eggjað góð kaup

Eigum nokkur
 gullegg

Bílstjórar athugið!

1.791.000 2.475.000

6 stk. 4 stk.á sértilboði á sértilboði

100% FJÁRMÖGNUN

50% ERLENT / 50% ÍSLENSKT LÁN

Hyundai Getz
5 dyra, bensín og beinskiptur.

Renault Megane II
5 dyra, bensín og beinskiptur.

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*20.791 28.764

Ertu með gull í greipum?
Við bjóðum þér uppítökutryggingu að upphæð 200.000 kr. Það þýðir að bíllinn þinn, sama hversu gamall 
og reittur hann er, verður aldrei minna en 200.000 kr. virði (þarf að vera gangfær og skoðaður ´08). Láttu 
sérfræðinga okkar meta bílinn og keyrðu burt á nýjum bíl með eina lága greiðslu á mánuði.



B&L I Með bílinn handa þér
Grjótháls 1 I 110 Reykjavík I S 575 1200 I www.bl.is I bl@bl.is

Opið: 10-18 virka daga, 12-16 laugardag.

Gríptu gæsina í dag og fáðu þér nýjan Hyundai eða Renault á kostakjörum. 
HYUNDAI eru hagkvæmir og sparneytnir bílar með lága bilanatíðni. Æ fleiri minnast á hversu snotrir þeir eru orðnir og 
skemmtilegir í akstri. Hyundai kemur ávallt vel út, þegar borin eru saman gæði og verð. RENAULT er traustur og skynsam-
legur kostur í kreppunni. Hann eyðir litlu og endist vel. Öruggari bíl er ekki hægt að hugsa sér. Þetta er besta verð sem sést 
hefur lengi á þessum fallegu bílum.

Við köllum þennan takmarkaða fjölda lagerbíla, gulleggin okkar. Þetta eru nokkur vel búin eintök sem við bjóðum nú á mun 
lægra verði en áður. Nýttu tækifærið og færðu þig yfir á ódýran og hagkvæman bíl. Komdu við á Grjóthálsi í dag og farðu í 
reynsluakstur. Þú tapar engu á því.

Takmarkaður fjöldi - þetta verð hefur ekki sést síðan í vetur
í fórum okkar

4.190.000 2.565.000

13 stk. 5 stk.á sértilboði á sértilboði

Hyundai Santa Fe
5 dyra, bensín og sjálfskiptur.

Renault Megane
Sport Tourer
5 dyra, bensín og beinskiptur.

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*

Tilboðsverð á mánuði.
M.v. 70% fjármögnun*48.695 29.809
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

UMRÆÐAN 
Sóley Tómasdóttir skrifar um borgar-
mál. 

Samtímasagan hefur kennt okkur að 
samheldni og eining innan borgarstjórn-

arflokka er lykilatriði. Upphaf og endir 
þeirrar vitleysu sem dunið hefur á borgar-
búum það sem af er kjörtímabilinu hefur 
verið hinn ósamstíga og óstarfhæfi borgar-
stjórnarflokkur Sjálfstæðisflokks.

Oddviti Sjálfstæðisflokks kýs að hunsa þessa 
staðreynd. Hún segist nú vera að axla ábyrgð og 
koma á stöðugleika í stjórn borgarinnar. Umrótið 
hafi verið hinum að kenna, hún og hennar þurfi bara 
traustari samstarfsaðila. Sem að þessu sinni eru 
dreggjarnar af framboðslista Framsóknarflokks. 

Meirihluta I var slitið vegna þess að borgarstjórn-
arflokkur sjálfstæðismanna kom sér ekki saman um 
hvort eða hvernig standa skyldi að orkuútrás. 
Meirihluta II var slitið vegna þess að tveir af 
borgarfulltrúum sjálfstæðismanna ræddu við Ólaf F. 
Magnússon, fengu hann til samstarfs og gerðu við 
hann málefnasamning án vitundar eða vilja hinna í 
borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna. Meiri  hluta 
III var slitið vegna þess að nýr oddviti sjálfstæðis-
manna gat ekki unnið úr mistökum forvera síns. 

Eftir að Meirihluti I sprakk hafði Björn 
Ingi Hrafnsson, þáverandi oddviti fram-
sóknarmanna, þetta um borgarstjórnarflokk 
sjálfstæðismanna að segja: „Á dauða mínum 
hefði ég átt von, en ekki að Sjálfstæðisflokk-
urinn, sem ég hafði áður haft ágæta reynslu 
af samstarfi við á vettvangi ríkisstjórnar, 
væri jafnklofinn í sínu innra starfi eins og 
raunin hefur orðið á í borgarstjórn Reykja-
víkur.“ Þegar Hanna Birna Kristjánsdóttir 
tók við sem oddviti Sjálfstæðismanna sagði 
Óskar Bergsson stöðuna samt sem áður 

slæma: „Ég held að hún sé að taka við mjög erfiðu 
verkefni. Hún er með ósamstæðan borgarstjórnar-
flokk á bak við sig og veikan borgarstjórnarmeiri-
hluta.“ Örfáum vikum síðar hendir hann samt 
líflínunni til hennar. 

Stöðugleiki Meirihluta IV er vandséður. Fátt hefur 
breyst í borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna og 
sjálfum hefur Óskari Bergssyni tekist að splundra 
sínum litla hópi. Orð Óskars hafa því aldrei átt betur 
við. Þau eru að taka við mjög erfiðu verkefni. Þau 
eru með ósamstæða borgarstjórnarflokka á bak við 
sig og veikan borgarstjórnarmeirihluta. Slík 
áhættusækni er bæði óábyrg og ósanngjörn gagnvart 
borgarbúum eftir það sem á undan er gengið.

Höfundur er varaborgarfulltrúi. 

Þ
rengingar í þjóðarbúskapnum valda ríkisstjórnum jafn-
an hagfræðilegum hausverk. Viðbrögð við honum eða 
skortur á þeim geta í framhaldinu haft í för með sér 
ýmiss konar pólitískar aukaverkanir. Þetta er gömul 
saga sem oft hefur endurtekið sig. Núverandi ríkisstjórn 

hefur ekki með öllu farið varhluta af henni.
Þegar horft er á pólitíska stöðu ríkisstjórnarinnar eins og sakir 

standa getur engum dulist að óþol hefur komið fram í baklöndum 
beggja stjórnarflokkanna. Þau eru eðli máls samkvæmt ólíkrar 
gerðar. Að sama skapi birtist óþolið í mismunandi myndum.

Atvinnulífið er áhrifaríkt bakland Sjálfstæðisflokksins. Þó að 
þær rætur séu sterkari í garði stjórnenda liggja þær einnig í garði 
launþegaforystunnar. Samfylkingin á rætur í launþegaforystunni 
en áhrifaríkasta bakland hennar er þó menningarforystan sem 
stundum er kennd við 101 Reykjavík. Hún hefur skoðanamótandi 
áhrif umfram aðra þjóðfélagshópa.

Kjarninn í óþoli atvinnulífsins hefur lotið að peningastefnunni 
og framtíðarsýn í þeim efnum. Það hefur þannig snúist um mál-
efni alfarið. Gagnrýni atvinnulífsins hefur beinst að ríkisstjórn-
inni sem heild. Eigi að síður er hún hættulegri fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn en Samfylkinguna fyrir þá sök hvaðan hún kemur. 

Ádeilunni í óþoli áhrifaríkasta baklands Samfylkingarinnar 
hefur á hinn bóginn verið miðað á samstarfsflokkinn og þó eink-
um persónu forsætisráðherrans. Þótt þessi gagnrýni beinist ekki 
að eigin forystu kemur að því að hún þarf annaðhvort að taka til 
varna fyrir ríkisstjórnina í heild eða taka undir með baklandi sínu. 
Ástæðan er sú að persónuleg gagnrýni á forsætisráðherrann á í 
reynd jafnt við báða stjórnarflokkana þegar hún er sett í málefna-
legt samhengi. 

Eðlilegt er að sú spurning vakni hvort þetta óþol í baklandi 
stjórnarflokkanna muni hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Við svo 
búið eru engin merki þar um. Ekki verður annað greint af því sem 
fram kemur en að í samstarfi forystumanna stjórnarflokkanna sé 
allt með felldu. Hvorugur flokkurinn sýnist sitja á svikráðum við 
hinn. Trúnaðarbrestur gæti varla farið leynt.

Engir ríkisstjórnarflokkar hafa nokkru sinni komist í gegn-
um efnahagsþrengingar án þess að óróleika hafi gætt í baklandi 
þeirra. Spurningin er alltaf hversu djúpt slíkur óróleiki ristir og 
hversu langvarandi hann er. Ef mál þróast til að mynda á þann 
veg að forysta Samfylkingarinnar telur sig knúna til að taka undir 
gagnrýnina úr baklandi sínu í 101 Reykjavík er samstarfið eðli-
lega búið.

Á þessu stigi bendir ekkert til þess að forysta Samfylkingarinn-
ar undirbúi að fylgja baklandi sínu eins og málflutningur þess er 
settur fram. Ef það er rétt mat má draga af því þá ályktun að þær 
pólitísku aukaverkanir sem fylgt hafa hagfræðilegum hausverk 
efnahagsþrenginganna séu ekki vísbending um að flæði undan 
stjórnarsamstarfinu. 

Engar þær breytingar hafa gerst á taflborði stjórnmálanna 
frá síðustu kosningum sem gera aðra stjórnarkosti málefnalega 
áleitna. Að vísu hefur Framsóknarflokkurinn opnað stöðu sína 
með nýjustu vendingum í borgarstjórn Reykjavíkur. Við svo búið 
verður þó ekki séð að þær hafi bein áhrif á vígstöðuna gagnvart 
landsstjórninni. Fremur má segja að þessar síðustu hræring-
ar á þeim vettvangi gefi Framsóknarflokknum ný sóknarfæri í 
stjórnarandstöðu en þyngi heldur pund Sjálfstæðisflokksins á 
vegasalti stjórnarsamstarfsins. 

Hausverkur og aukaverkanir
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Sjálfstæðisflokkur - rót vandans

Við og þau
Heldur er hvimleiður sá ávani sjálf-
stæðismanna að segja fjölmiðlana 
vonda við þá en hlífa fólki í öðrum 
stjórnmálaflokkum. Um það hafa 
allar helstu málpípur flokksins skrifað 
marga dálksentimetra á bloggsíðurnar 
sínar síðustu ár, jafnan með tárin í 
augunum. Gísli Marteinn Baldursson á 
nýjasta sprettinn en er þó beinn í baki 
og algjörlega ógrátandi. Hann svarar 
vangaveltum um hvort eðlilegt sé 
að hann búi í Edinborg en sitji í 
borgarstjórn Reykjavíkur á þann 
veg að fjölmiðlar hafi ekki gert 
sér mat úr því á sínum tíma þegar 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir nam í 
Lundúnum samhliða því að 
vera borgarfulltrúi. Það er 
líklega rétt hjá honum.

Hálftími
Á hinn bóginn mætti ætla að Gísli 
Marteinn hyggist fljúga heim á borgar-
stjórnarfundina með leiguþotum 
(sem sumir kalla einkaþotur). Hann 
upplýsir nefnilega að flugtíminn milli 
Skotlands og Íslands sé „ekki nema 
ein klukkustund og fjörutíu mínútur.“ 
Áætlun Icelandair segir flugtímann 
tvær klukkustundir og tíu til tuttugu 

mínútur. Ólíklegt er að Gísli 
velji leiguþotuna. Líklegra 
er að hann vilji einhverra 
hluta vegna láta líta út 
fyrir að flugtíminn sé 
styttri en hann í raun 

er. Nema áætlun 
flugfélagsins 

sé röng. 
Hmm!?

Marsibil
Það segir sitt um ástand stjórn-
málanna í Reykjavík að óvissa um pól-
itíska framtíð Marsibilar Sæmundar-
dóttur fær sitt pláss í pressunni. 
Sagðar eru fréttir af því að hún sé á 
leið í Samfylkinguna enda sást hún 
á göngu með Degi B. Eggertssyni við 
Tjörnina í gær. Sjálf segir Marsibil 
ekkert hæft í slíkum vangaveltum, 

þau Dagur hafi verið að tala um 
samstarf hennar við minnihlut-
ann. Erfitt er að sjá fyrir sér á 
hvaða nótum slíkt samtal hefur 
verið því Marsibil er algjörlega 
valda- og áhrifalaus í borginni 

þó hún sé næsti kjörni 
maður á lista á eftir Óskari 

Bergssyni. 
bjorn@frettabladid.is 

Fyrir skömmu var kvikmynda-
gerðarmaður einn að gramsa í 

gömlum blöðum í búð fornbókasala 
í bænum Charleville í Ardenna-
fjöllum nyrst í Frakklandi, skammt 
frá landamærum Belgíu, og dró þá 
fram slitið eintak af dagblaði sem 
var dagsett 25. nóvember 1870. 
Hafði fornbókasalinn fengið það 
ásamt öðrum gömlum pappírum 
hjá konu einni sem var komin með 
þetta allt saman upp í bíl og á 
leiðinni með það á haugana, en 
síðan hafði það legið hjá honum 
óhreyft í tvö ár. Þar sem kvik-
myndagerðarmaðurinn var að 
kynna sér þá atburði í fransk-
prússneska stríðinu 1870 sem orðið 
höfðu í Ardennafjöllum vísaði hann 
honum á bunkann. Þar var m.a. að 
finna þrjú tölublöð af blaðinu „Le 
Progres des Ardennes“, sem var 
mjög fágætt, þar sem það hafði 
verið skammlíft og mjög svo 
staðbundið, og ekki voru nema 
slitur til af í bókasöfnum, og setti 
fornbókasalinn upp þrjátíu evrur 
fyrir hvert þeirra.

Hjarta kvikmyndatökumannsins 
tók stóran kipp, í þessu tölublaði 
blasti nú við honum stutt grein sem 
nefndist „Draumur Bismarcks“ og 
var merkt „Jean Baudry.“ Það 
hafði löngu verið vitað undir þessu 
dulnefni hafði enginn annar skrifað 
en Arthur Rimbaud – enda er 
„Baudry“ að nokkru leyti „Rimb-
aud“ öfugt – en hingað til hafði 
ekkert af þessum skrifum fundist, 
þau virtust glötuð með öllu. Því var 
ekki ljóst hvað hæft væri í þeirri 
tilgátu að á þessu skeiði ævinnar 
hefði skáldið verið að velta því 
fyrir sér að snúa sér í alvöru að 
blaðamennskunni. Reyndar var til 
bréf frá ritstjóra blaðsins til þessa 
dularfulla „Baudrys“ þar sem hann 
bað hann um að hætta að senda sér 
ljóð, sem yrðu ekki birt, heldur 
skrifa í staðinn „greinar um 
málefni líðandi stundar sem hægt 
væri að nota strax.“ Greinarfund-
urinn sýnir að þessi orð féllu ekki í 
ófrjóan jarðveg, Rimbaud hafði 

fullan hug á að reyna fyrir sér á 
þessu sviði. Reyndar starfaði hann 
smátíma við þetta sama blað í apríl 
1871, en af því sem hann kann þá 
að hafa skrifað hefur ekkert 
fundist.

Á þeim tíma þegar Arthur 
Rimbaud skrifaði „Draum 
Bismarcks“ var hann sextán ára 
gamall, menntaskólanemi í 
Charleville, og nýbúinn að strjúka 
að heiman í annað sinn, yfir til 
Charleroi í Belgíu. Þetta flakk 
hans, þar sem hann hafði getað 
skoðað heiminn og fylgst með 
framvindu í fransk-prússneska 
stríðinu frá ýmsum sjónarhólum, 
hafði orðið honum margvíslega að 
yrkisefni eins og kvæði hans frá 
þessum tíma sýna. Eitt þeirra var 
„Sofandinn í dalnum“, um mann 
sem liggur í valnum eftir bardaga, 
og er það elegía um styrjaldir 
yfirleitt, en engin afstaða er þar 
tekin til þeirrar styrjaldar sem þá 
var að geysa. Í ýmsum skrifum 
Rimbauds frá þessum tíma kemur 
fram að hann var andvígur þeim 
þjóðernisæsingi sem henni hlaut 
óhjákvæmilega að fylgja, og í einu 
bréfi sínu slær hann saman 
orðunum „patríótismi“ og 
„hræðsla“ og býr þannig til nýyrði 
(„patrouillotisme“) til að hæðast að 
ótta manna í Ardenna-fjöllum við 
yfirgang Prússa.

Í greininni um „Draum Bism-
arcks“ kveður hins vegar við annan 
tón. Þar tekur blaðamaðurinn 
Rimbaud ótvíræða afstöðu og gerir 
nú gys að græðgi Prússa:

„Komið er að kvöldi. Í tjaldi sínu 

fullu af þögn og draumum situr 
Bismarck hugsi með fingurinn á 
Frakklandskortinu; úr risastórri 
pípu hans líður blár reykur.“ 

Síðan er því lýst hvernig 
kanslarinn lætur fingurinn líða 
eftir kortinu, uns hann fer að dotta, 
hann missir pípuna og dettur loks 
með nefið niður í pípuhausinn...

Ekki telja gagnrýnendur að þessi 
nýfundni texti bæti mikið við 
hróður skáldsins, en hann sýnir á 
því nýja og áður óþekkta hlið, og þá 
vaknar spurningin: er þessi 
„fantasía“ (eins og textinn er 
kallaður í blaðinu) eitt merki um að 
skáld eru yfirleitt ekki hrædd við 
að lenda í mótsögn við sig sjálf, og 
segja eitt og annað ef sá gállinn er 
á þeim, eða er blaðamaðurinn 
Arthur Rimbaud hér fyrst og 
fremst að hugsa um að semja texta 
sem „hægt er að nota strax?“ Þeirri 
spurningu verður ekki svarað, en 
menn hafa hins vegar bent á að 
stíll textans boði á sinn hátt þau 
voldugu prósaljóð sem skáldið átti 
síðar eftir að yrkja, þótt leiðin á 
milli sé löng.

Því nú lagði Rimbaud blaða-
mennskuna á hilluna, ári síðar orti 
hann kvæðið um „Ölvaða bátinn“ 
og var þá kominn í hóp mestu 
skálda Frakklands fyrr og síðar. 
Eftir það orti hann ljóðaflokkana 
„Árstíð í víti“ og „Lýsingar“, en 
venti svo sínu kvæði í kross, hætti 
að yrkja og fór til Eþíópíu þar sem 
hann stundaði vafasöm viðskipti. 
Og nú er blaðið þar sem kvik-
myndatökumaðurinn fann textann 
metið á fjögur þúsund evrur, 
sjálfur er hann í óða önn að gera 
heimildarmynd um Rimbaud, en 
um öll Ardenna-fjöll leita menn 
dyrum og dyngjum að gömlum 
pappírum.

En þessi saga staðfestir það sem 
oft hefur verið sagt, að blaða-
mennskan getur verið upphaf á 
hverju sem er, hún getur jafnvel 
verið undirbúningur að því að 
verða þrælasali í Eþíópíu, og 
stórskáld á leiðinni þangað.

Blaðamaðurinn

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Menning
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H.P. LOVECRAFT FÆDDIST ÞENN-
AN DAG ÁRIÐ 1890

Ég spyr fólk aldrei hvað 
það gerir, því það vekur 

ekki áhuga minn. Ég spyr 
það um hugsanir þess og 

drauma.

H.P. Lovecraft var bandarískur 
rithöfundur sem skrifaði hryll-

ingssögur, ævintýrasögur og 
vísindaskáldsögur sem þá voru 

þekktar sem skrýtinn skáld-
skapur.

MERKISATBURÐIR
1898 Veitinga- og gistihúsið 

Valhöll á Þingvöllum vígt.
1933 Sprengisandsfarar koma 

að Mýri í Bárðardal eftir 
fimm daga ferð úr Land-
sveit. Þetta er fyrsta ferð á 
bíl yfir Sprengisand.

1944 Rekjavíkurborg tekur 
við rekstri Strætisvagna 
Reykjavíkur hf.

1975 Ólafía Aðalsteinsdóttir 
klífur Mont Blanc, hæsta 
fjall Evrópu, fyrst íslenskra 
kvenna.

1982 Átján manna hópur klífur 
Eldey, þar á meðal fyrsta 
konan sem það gerði.

1982 Marsvín, á milli tvö og 
þrjú hundruð, koma að 
landi við Rif á Snæfells-
nesi og voru langflest 
rekin á haf út. 

Göngugarpurinn 
Reinhold Messner 
stóð einn á toppi Ev-
erest á monsúntím-
anum fyrir nákvæm-
lega tuttugu og átta 
árum og var það í 
fyrsta sinn sem ein-
hver kleif fjallið einn. 
Hann komst á topp-
inn eftir þriggja daga 
erfitt klifur upp norð-
urhlið fjallsins. Seinna 
sagði Reinhold að 
hann hefði aldrei 
verið eins þreyttur og á toppi Everest og að hann 
hefði bara setið og setið þar.

Þessi för Reinholds upp Everest var þó ekki 
eina merka reynsla hans. Tveimur árum áður 

hafði hann klifið Ev-
erest með Peter Ha-
beler en það var í 
fyrsta sinn sem nokk-
ur fór Everest án þess 
að hafa súrefni með-
ferðis, nokkuð sem 
læknar, sérfræðing-
ar og fjallgöngumenn 
höfðu fram að því 
talið ómögulegt. 

Reinhold er einnig 
þekktur fyrir að vera 
fyrsti göngugarpurinn 
sem fór upp hin fjór-

tán „átta þúsunda fjöll“ en það eru þau fjöll sem 
eru hærri en átta þúsund metrar yfir sjávarmáli.

Reinhold hefur af mörgum verið talinn einn 
merkasti göngugarpur allra tíma.

ÞETTA GERÐIST:  20. ÁGÚST 1980

Fyrsti maðurinn klífur Everest einn

AFMÆLI

ÓMAR SMÁRI 
ÁRMANNS-

SON 
aðstoðaryfir-

lögregluþjónn 
er 54 ára

ÍVAR INGI-
MARSSON 

fótboltamaður 
er 31 árs

Hannyrðabúðin sem stofnuð var í Hafn-
arfirði fyrir þrjátíu og níu árum flutti 
á dögunum úr Garðabæ í Hveragerði. 
Guðlaug Berglind Björnsdóttir, stofn-
andi og eigandi Hannyrðabúðarinnar, 
segir þetta tímamót í sögu búðarinnar 
og ekki síður mikilvæg en þau sem hún 
upplifði fyrir ári þegar hún flutti sjálf 
frá Hafnarfirði, þar sem hún er fædd og 
uppalin, til Hveragerðis. 

Þegar Guðlaug er innt eftir því af 
hverju hún hafi ákveðið að flytja búð-
ina til Hveragerðis segir hún: „Ég hef 
búið í Hveragerði síðastliðið ár og það 
var erfitt að keyra heiðina síðasta vetur. 
Ég er líka orðin fullorðin og reyndi að 
selja búðina mína í Garðabænum en það 
gekk ekki og þess vegna ákvað ég bara 
að flytja hana hingað austur.“

Þessir flutningar eru þó ekki þeir 
fyrstu í þrjátíu og níu ára sögu Hann-
yrðabúðarinnar því fyrst var hún í þrjá-
tíu ár í Hafnarfirði og síðustu átta árin 
hefur hún átt heima í Garðabænum. Guð-
laug segist hafa flutt búðina úr Hafnar-
firðinum þegar hún keypti hús fyrir búð-
ina í Garðabænum. „Þá var ég reyndar 
að hugsa um að hætta því ég var komin 
yfir sextugt en nú er ég yfir sjötugt og 
búðin er enn í rekstri.“

Rekstur Hannyrðabúðarinnar hófst 
í kringum árið 1969 og að sögn Guð-
laugar var það vegna þess að síldin 
brást. „Ég vann sem netagerðarkona 

en svo brást síldin og þá var minna 
að gera við síldarnætur. Ég var með 
litlar telpur og stofnaði búðina til að 
hafa eitthvað að gera,“ útskýrir Guð-
laug en hún segist hafa alist upp með 
hannyrðir við höndina og því átt til-
tölulega auðvelt með stofnun hann-
yrðabúðar.

Aðspurð segir Guðlaug búðina hafa 
verið vinsæla frá upphafi. „Ég held að 
þeir sem byrji að versla hjá mér komi 
aftur. Það er fólk á öllum aldri og meira 

að segja þriðja eða jafnvel fjórða kyn-
slóð.“

Guðlaug segir að hún hafi fundið fyrir 
því að traustum viðskiptavinum hafi 
fundist eftirsjá að búðinni úr Garðabæ 
en segir Hvergerðinga hafa tekið mjög 
vel á móti bæði sér og búðinni. „Ég lít á 
mig sem forréttindakonu að búa í þess-
um yndislega bæ, Hveragerði, sem 
minnir um margt á Hafnarfjörð æskuár-
anna,“ segir Guðlaug brosandi.

 martaf@frettabladid.is

HANNYRÐABÚÐIN:  FLYTUR Í HVERAGERÐI

Hafnfirðingur til Hveragerðis

HAFNFIRÐINGURINN Guðlaug B. Björnsdóttur lítur á sig sem forréttindakonu að fá að búa í 
Hveragerði sem hún segir að minni um margt á Hafnarfjörð æskuáranna.  MYND/GKS

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Sigþrúður 

Sigurjónsdóttir
Kambastíg 8, Sauðárkróki,

sem lést á dvalarheimili aldraðra á Sauðárkróki, 
laugardaginn 16. ágúst, verður jarðsungin frá 
Sauðárkrókskirkju, laugardaginn 23. ágúst kl. 14.00.

Sigrún Ívarsdóttir Steinn Ágúst Baldvinsson

Anna Ívarsdóttir Örn Ingólfsson

Kristín Sigþrúður Björnsdóttir Skúli Skúlason

Aðalbjörg Jóna Björnsdóttir Valur Júlíusson

Hafdís Hrönn Björnsdóttir Valdimar Júlíusson

Auður Björnsdóttir Stefán Magnússon

Ingunn Berglind Arnardóttir Peter Eliassen

Lilja Rut Arnardóttir Eyjólfur Þorkelsson

Ívar Dan Arnarson

                                  og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
er sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
andláts og útfarar ástkærrar eiginkonu, 
dóttur og systur,

Hjördísar Kristjánsdóttur
Furulundi 6c, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimaþjónustunnar 
á Akureyri og starfsfólks Sjúkrahúss Akureyrar fyrir 
góða umönnun.

                         Héðinn Ósmann Skjaldarson 

Kristján Hjörtur Oddgeirsson

Oddgeir Kristjánsson Ingibjörg Haraldsdóttir

Baldvin Kristjánsson

Guðfinna Jóna Kristjánsdóttir Gunnþór Oddgeirsson

Halldóra Kristjánsdóttir Hannes C. Pétursson

Helga Hólmfríðardóttir Anton Gunnarsson

Óskdís Kristjánsdóttir

                                  og systkinabörn.

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

Gunnars Benedikts 

Adolfssonar
Holtagerði 53, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki krabbameins-
deildar Landspítalans við Hringbraut og hjúkrunar-
fræðingum Karitas. Guð blessi ykkur öll. 

                           Ragnhildur Thorlacius

Hugrún Gunnarsdóttir Ragnar Jónatansson

Erlingur Gunnarsson Marfríður Hrund Smáradóttir

Kristján Örn Gunnarsson Jeanette Eva Thomsen

                      barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku móðir mín, tengdamóðir og systir,

Dóra Bjarnadóttir
Torfufelli 35, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut, 
8. ágúst. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu.

Aðalheiður L. Gunter Kristján L. Júlíusson

Anna Bjarnadóttir

Bjarni J. Bjarnason Arnþóra Sigurðardóttir

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir, afi og langafi,

Karl Adolfsson
húsgagnabólstrari og tónlistarmaður,

lést á Borgarspítalanum aðfaranótt 18. ágúst. 
Útför auglýst síðar. 

Ásdís Árnadóttir

Árni H. Karlsson

Sigurður G. Karlsson Guðrún Svava Svavarsdóttir

Davíð K. Karlsson Kolbrún Júlínusdóttir

Gauja S. Karlsdóttir Björgvin Högnason

                     barnabörn og barnabarnabörn. 

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Páll Beck

lést á Droplaugarstöðum laugardaginn 16. ágúst. 

Guðný Sigurðardóttir

Brynja Beck   Sölvi Stefán Arnarson

Axel Þór Beck    

Sigurður Pálsson   Hrefna Egilsdóttir

Kristín Þóra Pálsdóttir Beck  Rögnvaldur Stefán Cook

Ríkarður Pálsson   Elísabet Rafnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir til allra sem sýndu fjöl-
skyldunni samúð og hlýhug vegna andláts

Halldóru Brynjólfsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks Efstulautar á 
Vífilsstaðaspítala.

Jón Hannesson

Brynjólfur Jónsson  Kristín Siggeirsdóttir

Hannes R. Jónsson  Beatriz Ramirez Martinez

Guðrún Jónsdóttir  Eiríkur Ingi Eiríksson

Soffía Jónsdóttir Björn L. Bergsson

                         barna- og barnabarnabörn.



Meiri væntingar | Væntingavísi-
tala neytenda í Bandaríkjunum 
hækkaði úr 61,2 stigum í júlí í 
61,7 stig. Þetta er í fyrsta skipti 
í rúm tvö ár sem vísitalan hækk-
ar tvo mánuði í röð. Lækkun olíu-
verðs er talin helsta ástæða hækk-
unarinnar. 

Evrópskur samdráttur | Þrjú 
af stærstu hagkerfum Evrópu 
drógust saman á öðrum ársfjórð-
ungi, 0,5 prósent í Þýskalandi, 
0,3 prósent í Frakklandi og Ítalíu.  
Samkvæmt tölum sem Hagstofa 
Evrópusambandsins (Eurostat) 
birti í lok síðustu viku skrapp hag-
kerfi sambandsins saman um 0,2 
prósent á sama tíma.

Í eina sæng | Flugfélögin Brit-
ish Airways og American Air-
lines hafa gert með sér samning 
um samhæfingu á ýmsum þátt-
um fyrirtækjanna, s.s. miðaverði 
og leiðakerfi. Samningurinn er til 
tveggja ára. Samkeppnisyfirvöld 
eiga eftir að gefa samningnum 
blessun sína. 

Tveggja ára lágmark | MSCI-
Kyrrahafsvísitalan hefur ekki 
verið lægri í rúm tvö ár. Vísitalan 
hefur lækkað um 22 prósent frá 
áramótum. Það eru bankar og fjár-
málafyrirtæki sem hafa leitt þessa 
lækkun en lækkunin nemur alls 27 
prósentum frá áramótun.

Fjöldauppsagnir | Norræna flug-
félagið SAS hyggst segja upp 500 
manns á næstunni. Tap SAS á 
fyrstu sex mánuðum ársins nam 
20 milljörðum króna. Með upp-
sögnunum mun félagið spara 5 
milljarða íslenskra króna. 
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H E L S T  Í  Ú T L Ö N D U M

„Þetta getur takmarkað möguleika til að sanna 
sekt en þó er ekki víst að þetta hafi áhrif, þar sem 
skattayfirvöld henda ekki gögnum,“ segir Helgi 
Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota hjá 
Ríkislögreglustjóra.

Fyrningarfrestur í skattamálum er orðinn öllu 
lengri en skylda til að varðveita bókhald. Fyrn-
ingarfresturinn er tíu ár í meiri háttar skattalaga-
brotamálum, en aðeins er skylt að varðveita bók-
hald í sjö ár.

„Ef um er að ræða ár þar sem ekki liggur fyrir 
skylda samkvæmt lögum um varðveislu bókhalds 
gæti sönnun á broti hugsanlega reynst erfiðari 
fyrir vikið,“ segir Ásmunda Baldursdóttir, starfs-
maður Skattrannsóknarstjóra. Þar vísar hún til 
dæmis til þeirra tilvika þar sem gögnum hefur ekki 
verið skilað. Hún segir í grein í Tíund að Hæstirétt-

ur hafi breytt áralangri dómaframkvæmd. Ákvæði 
almennra hegningarlaga séu látin ganga framar 
ákvæðum sérlaga um fyrningu meiri háttar skatta-
lagabrota. Almennt gangi sérlög hins vegar framar 
ákvæðum almennra laga. 

Helgi Magnús segir að þetta þurfi ekki að koma 
sakborningum illa, þar sem þeim gæti verið vörn í 
því að gögnin vanti. „Það yrði erfitt að sækja mann 
sem ekki gæti með vísan í gögn borið hönd fyrir 
höfuð sér.“

Helgi Magnús segir enn fremur að hugsanlega 
komi til þess að þetta verði samræmt, en það sé í 
höndum löggjafans, ekki lögreglunnar. 

Efnahagsbrotadeild hefur til rannsóknar skatta-
mál Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fleiri. Hugsan-
leg brot ná aftur til ársins 1998. Ekki hefur verið 
ákveðið hvort ákært verður í málinu. - ikh

Misræmi hamlar sönnun mála
Stórfelld skattalagabrot fyrnast á áratug. Gögn þarf bara að geyma í sjö ár.

Jafet Ólafsson

Með stein í 
skónum – jöklabréf

Gísli Kjartansson

Sparisjóðsstjóri 
í ólgusjó

Geir H. Haarde

Hef gaman af 
að leysa þrautir
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Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

„Útgáfa jöklabréfa veltur á fjármögnun íslensku 
bankanna. Skilyrðin verða að batna,“ segir Þorvarður 
Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur í Seðlabanka Íslands. 
Hann telur ólíklegt að jöklabréf verði gefin út á móti 
þeim sem falla á gjalddaga á næstu misserum. Hann 
segir alþjóðlegu lánsfjárkreppuna skipta mestu í því 
sambandi. „Það er fátt sem bendir til þess að henni 
sé að ljúka í bráð, hún gæti jafnvel staðið í ár til við-
bótar,“ segir hann.

Greiningardeild Glitnis benti á í gær að krónubréf 
upp á 156 milljarða króna hefðu fallið á gjalddaga 
það sem af er ári að viðbættum vöxtum. Um tveir 
þriðju hlutar bréfanna féllu á gjaldaga á fyrsta árs-
fjórðungi en þriðjungi mætt með krónubréfaútgáfu. 
Bréf fyrir um 85 milljarða króna að nafnvirði eru á 
gjalddaga það sem eftir lifir ársins. Tæpur helming-
ur bréfanna, 45 milljarðar, fellur á gjalddaga í októb-
er. Þá eru hátt í 260 milljarðar króna á gjalddaga á 
næsta ári, þar af tæpir 129 milljarðar á fyrsta fjórð-
ungi ársins. 

Þorvarður Tjörvi telur ólíklegt að gjalddögunum 
verði mætt með frekari krónubréfaútgáfum. Skrúf-

að hafi verið fyrir útgáfuna í mars þegar krónan 
tók snarpa dýfu og stýrivextir hækkaðir á sérstök-
um aukavaxtadegi í kjölfarið. Þá hafi skömmu síðar 
verið ákveðið að gefa erlendum fjárfestum kost á að 
endurfjárfesta í innlendum og öruggum ríkisskulda-
bréfum í skiptum fyrir krónubréfin. „Það hefur 
verið mikill áhugi á meðal fjárfesta að taka bréfin 
enda hefur þeim vart staðið aðrir kostir til boða. Með 
þessu geta þeir samt fengið þá háu vexti sem hér eru 
í boði,“ segir Þorvarður Tjörvi.

Krónubréf upp á fimm milljarða króna féllu á 
gjalddaga í síðustu viku og var ekkert gefið út á móti 
þeim. Sérfræðingar greiningardeild bankanna eru 
sammála Þorvarði Tjörva um að slíkt muni að líkind-
um ekki gerast í bráð. Þórhallur Ásbjörnsson, sér-
fræðingur hjá greiningardeild Kaupþings, telur þetta 
vissulega setja neikvæðan þrýsting á gengi krónunn-
ar en telur líklegt að lækkunin hafi þegar komið á 
árinu. Muni gengið haldast áfram lágt batni ekki að-
gengi að lausafé á alþjóðlegum mörkuðum. 

Greiningardeild Kaupþings benti hins vegar á það í 
síðustu viku að stór galli við aukna skuldabréfaútgáfu 
væri frekari skortur á krónum sem myndi þrengja að 
fjármálastofnunum og takmarka frekar útlán innan-
lands með tilheyrandi hættu á samdrætti. 

Krónubréfin í salt
Jöklabréf verða ekki gefin út fyrr en bankarnir geta tryggt 
sér fjármögnun, segir hagfræðingur hjá Seðlabankanum. 

6

„Við stefnum að því að ljúka 
fjárhagslegri endurskipulagn-
ingu félagsins fyrir mánaðamót-
in,“ segir Höskuldur Ásgeirsson, 
forstjóri Nýsis.

Félagið á í verulegum erfið-
leikum vegna endurfjármögn-
unar. Talið er að skuldir nemi 
um fimmtíu milljörðum króna. 
Landsbankinn hefur unnið að 
lausn þessara mála, en fram 
hefur komið að hann er lang-
stærsti kröfuhafinn. 

Höskuldur segir að nú sé Kaup-
þing einnig komið að málum. 
Óvíst er hversu mikið af skuld-
um Nýsis eru við Kaupþing.

Höskuldur segir að meðal ann-
ars sé rætt um að hluta skulda 
verði breytt í eigið fé, „en það er 
ekki búið að klára málið“.

Kauphöllin sagði í sumar að 
óvissa væri um framtíð Nýsis.  

Nýsir er eitt stærsta félag 
sinnar tegundar hérlendis. Fé-
lagið hefur verið umsvifamik-
ið á fasteignamarkaði og í einka-
rekstri fyrir hið opinbera. Nýsir 
á til að mynda helmingshlut á 
móti Landsbankanum í Portus, 
sem reisir nú tónlistar- og ráð-
stefnuhús við Reykjavíkurhöfn 
og Egilshöll í Grafarvogi.  - ikh

Kaupþing 
kemur að Nýsi

Tíma - og verkskráning
Flotastýring og eftirlit

www.trackwell.com

...við
prentum!
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„Þegar maður kemur inn í Wool-
worths-verslun hér í London sést 
fljótt að eitthvað er að. Það vant-
ar vörur í hillurnar. Þá er salan árs-
tíðabundin, er mest um jólin. Allir 
sjá að þessu þarf að breyta,“ segir 
Gunnar Sigurðsson, forstjóri Baugs 
Group. 

Breska dagblaðið Daily Tele-
graph sagði í júní að um fjöru-
tíu árum frá dýrðardögum Wool-
worths væri hún að visna upp og 
ætti skammt eftir.

Baugur og Malcolm Walker, for-
stjóri matvörukeðjunnar Iceland, 
sem selur fryst matvæli, gerði fyrir 
nokkru tilboð í smásöluhluta versl-
unarinnar. Því var hafnað um síð-

ustu helgina. Næstu skref eru í 
skoðun, að hans sögn.  

Hann bendir á að Baugi hafi tek-
ist vel til með uppstokkun í rekstri 
verslana, svo sem með bresku versl-
unina House of Fraser og frysti-
vörukeðjuna Iceland, sem fjölmiðl-
ar höfðu nánast afskrifað. Verslanir 
Baugs í Bretlandi gangi nú mjög vel 
þrátt fyrir erfitt árferði í smásölu.

Gunnar segir virðast sem nú-
verandi og fyrrverandi stjórnend-
ur Woolworths hafi misst sjónar á 
rekstrinum. Sé nauðsynlegt að að 
nýir stjórnendur komi að verslun-
inni og verði nýr forstjóri að taka á 
öllu sínu eigi að takast að bæta af-
komuna.   - jab

GUNNAR SIGURÐSSON Forstjóri 
Baugs segir nýjan forstjóra Wool-
worths verða að einbeita sér að rekstri 
verslunarinnar.

Stjórnendur misstu sjónar á rekstrinum

„Markaðshlutdeild er meðal þess 
sem við förum yfir,“ segir Páll 
Gunnar Pálsson, forstjóri Sam-
keppniseftirlitsins.

Stofnunin hyggst kanna tengsl 
Eikar, Landic og Þyrpingar. Hún 
kannaði nýverið kaup FL Group, 
nú Stoða, á eignarhlutum í Landic 
og Þyrpingu. Niðurstaðan varð sú 

að samruni hefði orðið. Náin tengsl 
séu milli eigendanna, sem margir 
tengjast Baugi. Ekki væri ástæða 
til að aðhafast vegna samrunans og 
félögin hefðu ekki markaðsráðandi 
stöðu. Meðan Samkeppniseftirlitið 
rannsakaði málið eignuðust Glitn-
ir og Saxbygg Eik Properties. Páll 
Gunnar segir að málið verði kann-

að sérstaklega, á grundvelli sam-
runatilkynningar sem eftirlitinu 
barst í sumar.

Óvíst er um markaðshlutdeild 
einstakra fyrirtækja á leigumark-
aði fyrir atvinnuhúsnæði. Þar eru 
meðal annars Eik, Þyrping og 
Landic, auk þeirra Nýsir, Klasi, 
Smáragarður og fleilri.  - ikh

Rannsaka Landic, Þyrpingu og Eik

G E N G I S Þ R Ó U N

 Vika Frá ára mót um

Alfesca  0,1% -2,0%
Atorka  -1,3% -44,9%
Bakkavör 1,8%  -51,1%
Exista  15,5%  -55,4%
Glitnir  2,0%  -29,2%
Eimskipafélagið 0,0%  -59,2%
Icelandair  6,8%  -32,4%
Kaupþing  -0,7%  -19,0%
Landsbankinn  4,1% -32,3%
Marel  4,5% -14,1%
SPRON  0,0%  -61,7%
Straumur  1,9%  -36,9%
Teymi  21,5%  -72,4%
Össur  4,6%  -7,6%
*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar 
hefur hækkað nokkuð að und-
anförnu og stóð í 4.398 stigum 
í lok viðskipta á mánudag sem 
er hæsta gildi hennar í rúma 
tvo mánuði. Vísitalan hafði þá 
hækkað um 7,4 prósent síðan hún 
náði lágmarki í lok júlí. Frá ára-
mótum hefur vísitalan lækkað 
um 28,4 prósent. Verðsveiflurnar 
hafa verið mun meiri í einstök-
um félögum. Við lok viðskipta á 
mánudag höfðu hækkað um 53,3 
prósent frá því að þau náðu lág-
marki þann 16 júlí. Exista lækk-
aði aftur um 6 prósent í viðskipt-
um á þriðjudag.

„Það er ekkert í undirliggj-
andi þáttum sem réttlætir mikl-
ar hækkanir í sumum félögum“ 
segir Grétar Már Axelsson hjá 
greiningardeild Glitnis. Hann 
segir markaðinn munu áfram 

eiga undir högg að sækja, en 
lægra skuldatryggingaálag á ís-
lensku bankana og lægra olíuverð 
séu þó jákvæðar fréttir. Kristj-
án Bragason hjá greiningardeild 
Landsbankans segir sveiflur hér 
á landi enduróm að utan: „Það er 
mikil taugaveiklun á erlendum 
mörkuðum og undirliggjandi nei-
kvæðni sem endurspeglast hér á 
landi.“ -msh

Ekkert undirliggjandi 
sem réttlætir hækkanir

V E R Ð Þ R Ó U N  E X I S T A

Hvenær keypt  Hagnaður/tap

fyrir 1 mánuði (18.7) 45,6%

fyrir 2 mánuðum (18.6) 7,3%

fyrir 3 mánuðum (18.5) -15%

fyrir 6 mánuðum (22.2) -23,5%

fyrir ári síðan (22.8 07) -71,5%

(Miðað er við söluverð í lok dags mánudag)

Unnið er að því að auka hluta-
fé Árvakurs. Þetta staðfestir 
Einar Sigurðsson, forstjóri Ár-
vakurs. 

„Við erum að vinna að þessu 
núna en ég gef engar tölulegar 
upplýsingar að svo stöddu,“ 
segir hann, en kveður frekari 
fregna að vænta í lok vikunnar. 

Heimildir Markaðarins herma 
að hlutafjáraukningin verði um 
eða yfir hálfan milljarð og að 
hún eigi að ganga fljótt fyrir 
sig. Aðalástæðan sé að mæta 
háum rekstrarkostnaði, en ekki 
lækka skuldir.   - ghh

Hlutafé 
Árvakurs aukið

Framkvæmdastjóri Keops De-
velopment, Preben Thomsen, er 
ósáttur við nýja eigendur félags-
ins Stones Invest. 

Hann segir að um 350 milljónir 
íslenskra króna hafi verið tekn-
ar út úr fyrirtækinu og notaðar í 
önnur verkefni. Vísar hann þá til 
endurgreiðslu virðisaukaskatts 
sem aldrei var lögð inn á reikn-
ing Keops Development. 

Framkvæmdastjórinn stytti 
sumarleyfi sitt vegna málsins og 
er harðorður í viðtali við dönsku 
fréttaveituna Ritzau: „Ég get 
lifað með því að stytta sumar-
leyfið mitt en ég get ekki sætt 
mig hljóðalaust við þá óreiðu sem 
augljóslega hefur verið í gangi 
án minnar vitundar.“ 

Framkvæmdastjórinn er einn-
ig afar ósáttur við að stjórn 

Keops Development hafi nú 
dregið sig til baka og rift einhliða 
kaupsamningnum við Landic 
Property.  - ghh

Ósáttur framkvæmdastjóri

HÖFUÐSTÖÐVAR KEOPS 
Framkvæmdastjóri Keops er harðorður í 
garð stjórnenda Stones Invest sem nýlega 
riftu kaupsamningi á Keops við Landic 
Property.  FRÉTTABLAÐIÐ/NORDICPHOTOS

Faxafen 10
gott húsnæði til leigu
Gott húsnæði, allt að 420m2 (180m2 + 
240m2), til leigu á 2. hæð í Faxafeni 10. 
Húsnæðið hentar vel fyrir skrifstofur eða 
kennslu. Leiguverð er kr. 1.400 pr. m2 á 
mánuði (enginn vsk). Áhugasamir sendi 
fyrirspurn á netfangið ohj@hradbraut.is 
eða leiti upplýsinga hjá Ólafi  í síma 
517-5040.
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Þ
að er niðursveifla á mörgum svið-
um og ríkisstjórnin dalar í könn-
unum. Vinsældir þínar virðast 
sömuleiðis hafa minnkað. Er erf-
itt að vera forsætisráðherra við 

þessar aðstæður?
„Nei, ég kvarta ekkert yfir því. En því er 

ekki að neita að staðan hefur gjörbreyst á 
mjög skömmum tíma. Erfiðleikarnir sem 
nú eru uppi voru ekki nema að litlu leyti 
fyrirsjáanlegir. Þrengingar í efnahagsmál-
um bitna vitaskuld á fylgi þeirra flokka 
sem við stjórnvölinn eru. En erfiðleikar 
eru til að sigrast á þeim, bæði í lífi ein-
staklinga og þjóða, og ég hef einsett mér 
að glíma af mikilli alvöru við þau mál sem 
nú er við að fást. Ég hef gaman af því að 
leysa þrautir og gaman af því að tefla erf-
iðar skákir. Þessi þraut er reyndar í mörg-
um víddum, en ég er alveg sannfærður 
um að okkur mun takast að leysa hana og 
að við munum koma þjóðarskútunni heilli 
í höfn.“

BOTNINUM VAR EKKI NÁÐ
Kemur þessi vonda staða þér á óvart?

„Lausafjárkreppan sem varð til vegna 
aðstæðna á fjármálamarkaði í Bandaríkj-
unum kom flatt upp á alla heimsbyggðina. 
Hún hefur haft gríðarlegar afleiðingar um 
allan heim, ekki bara á Íslandi. Við sjáum 
að margar þjóðir glíma nú við mikla erfið-
leika, það fer enginn varhluta af því þegar 
fjármálamarkaðir heimsins skreppa svona 
saman eða lokast og fjárfestar verða jafn 
áhættufælnir og raun ber vitni. Það kom 
þess vegna öllum að óvörum, líka okkur 
hér heima, að þessar aðstæður skyldu 
skapast og hafa þessar afleiðingar. Þar við 
bætist að á heimsmörkuðum hefur verð-
þróun á hrávöru og olíu verið alveg með 
ólíkindum. Slíkar hækkanir eru ávísun á 
kjaraskerðingu hérna heima, bæði hækk-
anir á matvælum og eldsneyti, en á hinn 
bóginn gætu þær til lengri tíma orðið 
okkur gagnlegar, þar sem þær auka verð-
mæti orkuauðlinda okkar og matvæla-
framleiðslunnar. Í öllum erfiðleikum fel-
ast þannig jafnframt einhver tækifæri.“

Þú sagðir á Alþingi í vor að botninum 
væri náð. Var það ótímabær óskhyggja 
ætluð til að blása þjóðinni kjarki í brjóst?

„Nei, þannig mat ég ástandið þá. Auðvit-
að er erfitt að segja til um með einhverri 
vissu hvenær botninum er náð við svona 
aðstæður. Það fer eftir svo mörgu sem við 
höfum ekki vald á. Aðalatriðið er að viður-
kenna að hér eru komin upp ný vandamál, 
sem eru nokkuð öðruvísi en við erum vön 
að fást við. Jafnframt er brýnt að átta sig 
á því að við höfum alla möguleika og mik-
inn styrk sem þjóðarbú til að leysa þennan 
vanda. Við eigum miklar auðlindir, höfum 
safnað í kornhlöður ríkissjóðs, ekki bara 
greitt upp skuldir heldur safnað í digran 
sjóð og framtíðarmöguleikar okkar eru 
mjög miklir á mörgum sviðum, enda segir 
í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
að okkar horfur séu öfundsverðar.“

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR VERÐUR HEILDSÖLU-
BANKI
Í þeirri skýrslu var sett fram gagnrýni 
á aðgerðir ríkisstjórnarinnar í húsnæðis-
málum. Íbúðalánasjóður ynni gegn verð-
bólgumarkmiðum Seðlabankans og þar 
með peningamálastefnunni. Hvernig verð-
ur brugðist við þeirri gagnrýni?

„Ég tel að gagnrýnin á þessar aðgerðir 
hafi verið léttvæg þegar litið er til skýrsl-
unnar í heild. Við eigum hins vegar eftir 
að gera frekari umbætur á íbúðalánasjóð-
skerfinu. Við stöndum frammi fyrir at-
hugasemdum frá Eftirlitsstofnun EFTA og 
það er unnið að því á vegum ríkisstjórnar-
innar að koma til móts við þær.“

Er eining um þessi mál innan ríkisstjórn-
arinnar? Fjármálaráðherra sagði breyting-
ar á Íbúðalánasjóði nauðsynlegar, en fé-
lagsmálaráðherra tekur slíku fjarri.

„Það er samstaða um að það þurfi að 
gera þannig breytingar að félagslegi hluti 
þessara lánveitinga sé tekinn út úr og að-
greindur frá öðrum og að gerðar verði 
breytingar á ríkisábyrgðinni sem er í 

gildi. Búið var að semja frumvarp um slík-
ar breytingar í í tíð fyrri ríkisstjórnar, 
sem að mörgu leyti svarar þessari gagn-
rýni. Ég vil byggja á þeirri vinnu.“

Yrði Íbúðalánasjóður þá heildsölubanki 
og ríkisábyrgð afnumin að einhverju leyti?

„Já, þetta yrðu sennilega niðurstöður í 
þá átt. Ég hef tekið eftir því að orðið heild-
sölubanki fer í taugarnar á einhverjum, en 
það er slík hugmynd sem gæti orðið ofan á 
og þá yrði til nýr aðili sem keypti íbúðalán 
af öðrum fjármálastofnunum.“

Hvernig gengur að efla gjaldeyrisforð-
ann?

„Við höfum tekið markviss skref í þeim 
efnum. Nú síðast í júlí var hann aukinn 
um tólf prósent með útgáfu ríkisvíxla og 
er nú fjórfaldur miðað við það sem var 
fyrir tveimur árum. Forðinn sjálfur hefur 
stækkað og sömuleiðis hefur verið samið 
um aðgang að lánalínum, eins og fram 
hefur komið. Ef á reyndi höfum við þess 
vegna úr miklu meiri fjármunum að spila 
en áður var. Við fengum sérstaka lántöku-
heimild í vor upp á 500 milljarða króna í 
því skyni að taka lán innanlands og utan. 
Þegar hafa verið gefin út skuldabréf inn-
anlands upp á 75 milljarða og eitthvað 
af því hafa erlendir fjárfestar keypt og 
þannig komið með erlendan gjaldeyri inn í 
landið. Unnið er að frekari skrefum varð-
andi lántöku og ég býst við að það verði 
gert í áföngum á þessu ári. Þessi mál eru 
í stöðugri vinnslu í samvinnu ríkisstjórnar 
og Seðlabanka.“

ENGINN ÁGREININGUR MILLI 
RÍKISSTJÓRNAR OG SEÐLABANKANS
Það ganga sögur um stíf samskipti milli 
ríkisstjórnar og Seðlabankans. Að Seðla-
bankinn hafi fyrir nokkrum mánuðum lagst 
gegn lántöku vegna óviðunandi kjara, sem 
síðan hafi versnað enn. Hver er sannleik-
urinn í þessum málum?

„Það er enginn ágreiningur milli okkar 
í ríkisstjórninni og Seðlabankans um lán-
tökumálin.“

Kanntu einhverja skýringu á þessum 
þráláta orðrómi, sem meðal annars hefur 
skilað sér inn í fyrirspurn á Alþingi?

„Nei, ég kann ekki skýringar á því. Auð-
vitað eru allar ákvarðanir í þessum efnum 
háðar mati. Það sem gerðist í vor var 
að lántökukostnaður var á niðurleið og 
því eðlilegt að bíða betri 
kjara. Þá hækkaði kostn-
aðurinn, en er nú aftur á 
niðurleið í takt við álag á 
skuldatryggingar bank-
anna. Við erum í góðu 
samstarfi við Seðlabank-
ann í þessum efnum, fjár-
málaráðuneytið ber hina 
formlegu ábyrgð og tekur 
lánið í nafni lýðveldis-
ins Íslands en Seðlabank-
inn annast framkvæmd-
ina. Við þurfum ekki að 
grípa til örþrifaráða upp 
á hvern dag til að takast 
á við þessar aðstæður. 
Það er fjarri lagi.“

MJÖG MARGT VERIÐ GERT
Í nýlegri skýrslu Merryll 
Lynch var engu að síður 
fjallað um aðgerðar-
leysi ríkisstjórnarinn-
ar, lýst nokkurri undr-
un og því meðal annars 
velt upp hvort hugmynd-
in gæti verið sú að þjóð-
nýta einhvern af bönkun-
um. Hvað viltu segja um slíkar bollalegg-
ingar frá slíkum aðila?

„Það tjá sig margir aðilar á alþjóðavett-
vangi um stöðu okkar og út af fyrir sig 
er það alveg nýtt fyrir okkar litla og við-
kvæma hagkerfi. Ísland virðist vinsælt 
umfjöllunarefni erlendra greiningaraðila 
og fjölmiðla en oft er ekki tekið tillit til 
þeirra fjölmörgu aðgerða sem þegar hefur 
verið gripið til í því skyni að örva hagkerf-
ið og bregðast við aðsteðjandi vanda. Við 
höfum rýmkað reglur um veð, gert ráð-

stafanir tengdar fasteignamarkaðnum, við 
höfum lækkað skatta á fyrirtæki, afnum-
ið að hluta stimpilgjöld hjá einstakling-
um, við höfum gengið inn í samstarf ríkja 
innan Evrópusambandsins og EFTA um 
aðgerðir gegn fjármálakreppu og gefið út 
skuldabréf sem auka gjaldeyrisvaraforð-
ann auk þess að gera gjaldmiðlaskipta-
samninga við norrænu seðlabankana. Allt 
eru þetta liðir sem virka saman að lausn 
vandans. Það er hins vegar liðin tíð að 
komið sé með efnahagsaðgerðapakka, eins 
og tíðkaðist í gamla daga, þar sem ráð-
herrar komu og tilkynntu um sérstakan 
afslátt á kindakjöti og mjólk. Við fylgj-
umst að sjálfsögðu vel með því sem er á 
seyði í öðrum löndum, en hvert ríki grípur 
til aðgerða sem henta því. Í Bandaríkjun-
um hefur þetta fyrst og fremst snúist um 
að tryggja lánastofnunum laust fé. Seðla-
bankinn þar hefur verið mjög útsjónar-
samur að koma peningum til þeirra aðila. 
Seðlabanki Íslands hefur sömuleiðis verið 
allur af vilja gerður að gera slíkt hið sama, 
að sjálfsögðu gegn eðlilegum tryggingum. 
Við höfum hins vegar ekki sagt okkar síð-
asta orð. Á meðan við erum ekki komin út 
úr vandanum höldum við því að sjálfsögðu 
opnu að grípa til frekari aðgerða sem að 
gagni geta komið. En það má ekki gerast í 
örvæntingu eða óðagoti.“

MENN HAFA FARIÐ GEYST
Fjármálaráðherra hefur sagt að ekki sé 
réttlætanlegt að ríkið gripi til aðgerða til 
að bjarga „einhverjum aðilum sem hefðu 
farið of geyst í fjárfestingum” og enn frem-
ur að styrking gjaldeyrisforðans væri ein-
göngu hagsmunamál ákveðinna aðila en 
ekki heildarinnar. Getur þú tekið undir 
þessi orð og um hverja er hann að ræða?

„Ég býst við því að hann eigi við það 
að ríkið muni ekki endilega hlaupa til og 
hjálpa fyrirtækjum sem eiga í erfiðleik-
um eða eiga yfir höfði sér gjaldþrot, enda 
eru ekki margir nú til dags sem setja fram 
hugmyndir um slíkt. Margir hafa farið 
geyst í góðæri undanfarinna ára, tekið 
áhættu og fjárfest úr hófi og horfast nú 
í augu við afleiðingarnar. Hvað varðar 
gjaldeyrisforðann er sú stefna óbreytt að 
auka hann. En kjörin skipta mjög miklu 
máli, enda borgar almenningur kostnað-
inn á endanum.“

Hvað með að láta 
bankana greiða kostn-
aðinn?

„Já, sú hugmynd hefur 
komið fram. Hún er hins 
vegar erfið í útfærslu 
ef eingöngu er um það 
að ræða að auka gjald-
eyrisforðann. Hann er í 
eðli sínu varasjóður ætl-
aður til að treysta stöðu 
Seðlabankans sem lán-
veitanda til þrautavara. 
Við höfum ekki tekið 
neina ákvörðun um að 
láta bankana bera af 
þessu kostnað sérstak-
lega, en það kemur þó 
til greina.

En hvað með allan 
fórnarkostnaðinn sem 
landsmenn greiða óbeint 
af útgáfu jöklabréfa?

„Öll þessi atriði þarf 
að vega hvert á móti 
öðru. Við horfum ekki 
eingöngu til kostnaðar 
af lántöku erlendis, alls 
ekki, enda höfum við 

sagst ætla að útvega þá peninga jafnvel 
þótt það sé dýrt. En gjaldeyrisvaraforðinn 
hér á landi er stór á næstum því alla mæli-
kvarða en lítill miðað við efnahagsreikn-
ing íslensku bankanna. Það er vandinn.“

EKKI RÉTT AÐ ENDURSKOÐA PENINGA-
MÁLASTEFNUNA NÚ
Er ekki hættan sú að fyrirtækjum og ein-
staklingum blæði út peningalega nú þegar 
varla er fyrirgreiðslu að fá í bönkum og 
vextir eru 15,5 prósent?

„Það er auðvitað ljóst að atvinnurekst-
ur í slíku umhverfi er mjög erfiður. Þess 
vegna gengur þeim vitaskuld betur sem 
höfðu vaðið fyrir neðan sig og skuld-
settu sig ekki um of. Hugmyndin með 
háum vöxtum er að þeir bíti fljótt og 
hafi tilætluð áhrif svo unnt sé lækka þá 
skjótt aftur. Ég gagnrýni ekki peninga-
málastefnu Seðlabankans. Ég geri mér 
vonir um að hún skili brátt þeim árangri 
að verðbólga minnki hratt og vextir lækki 
þar með á ný.“

Þú boðaðir á ársfundi Seðlabankans 
endurskoðun peningamálastefnunnar í 
ljósi reynslunnar af þeim lögum sem sett 
voru 2001. Hvað líður þeirri vinnu?

„Ég boðaði að farið yrði yfir reynsl-
una af því kerfi sem komið var á laggirn-
ar 2001. Til þess yrðu fengnir innlendir 
og erlendir sérfræðingar. Ég sagði jafn-
framt að að það væri ekki skynsamlegt 
að gera þetta meðan á erfiðustu sigling-
unni stæði eða kippa teppinu undan Seðla-
bankanum.” 

Hvað viltu segja um þau ummæli vara-
formanns Sjálfstæðisflokksins að ef til vill 
hafi verið mistök að breyta ekki lögum um 
Seðlabankann í vor og veita honum aukið 
svigrúm til athafna, til að ná öðrum mark-
miðum en eingöngu „þessu harðsoðna verð-
bólgumarkmiði,“ eins og hún orðar það. Þá 
sagði hún mikilvægt að strax yrði farið 
gaumgæfilega yfir peningamálastefnuna?

„Það er skynsamlegt að gera slíka úttekt 
og langbest að fá til þess aðila sem ekki 
eiga neinna sérstakra hagsmuna að gæta, 
en í góðu samstarfi við Seðlabankann og 
með hans aðkomu. En það hefur ekki verið 
ákveðið hvenær verður ráðist í þetta. Það 
sem skiptir mestu máli nú er að koma í 
veg fyrir að verðbólgan festist í sessi eða 
fari úr böndunum. Þar fara saman hags-
munir almennings og fyrirtækja.“

STÓRFRAMKVÆMDUM FRESTAÐ
En getur ríkisstjórnin ekki lagt sitt af 
mörkum til að flýta fyrir því að vaxtalækk-
unarferli geti hafist?

„Jú, og það munum við gera. Við kynnt-
um á þessu ári að hægar verði farið í sak-
irnar við stórframkvæmdir á borð við 
Sundabraut og nýtt háskólasjúkrahús, sem 
báðar eru enn á skipulagsstigi. Á hinn bóg-
inn höfum við engin áform uppi um að 
magna niðursveifluna með því að draga úr 
opinberum framkvæmdum í stórum stíl. 
Við höfum lagt til hliðar og bjuggum í hag-
inn meðan vel gekk. Nú er komið að því að 
sækja aftur í kornhlöðurnar eitthvað af 
því sem lagt var inn. 

Besta leiðin til að vinna sig út úr þess-
um aðstæðum er hins vegar að sjálfsögðu 
fólgin í að framleiða, framleiða og aftur 
framleiða. Verðmætasköpun er það sem 
málið snýst fyrst og fremst um, að halda 
áfram að skapa verðmæti í vörum og þjón-
ustu og nýta auðlindir okkar. Auðlindir eru 
ekki mikils virði ef þær eru ekkert nýttar 
og engin þjóð telur sig hafa efni á að nýta 
ekki þær auðlindir sem hún ræður yfir. 
Þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að 
virkja í auknum mæli með ábyrgum og 
sjálfbærum hætti, bæði jarðhita og vatns-
afl. Það er alveg nauðsynlegt til að halda 
áfram að bæta lífskjörin í landinu. Með 
því að nýta auðlindirnar sendum við einn-
ig sterk skilaboð til þeirra sem fjármagna 
fjármálakerfið að tekjustreymi framtíð-
arinnar verði mikið og heilbrigt og landið 
því traustsins vert.“

Illugi Gunnarsson og Bjarni Benedikts-
son sögðu í viðtali við Markaðinn á dög-
unum að ríkisstjórnin yrði að tala einni 
og ábyrgri röddu í þessum efnum út fyrir 
landsteinana. Umhverfisráðherra sætir nú 
harðri gagnrýni fyrir ákvörðun sína um 
heildstætt umhverfismat vegna Bakka og 
viðskiptaráðherra er meðal mótmælenda 
við neðri hluta Þjórsár. Þarf forsætisráð-
herrann ekki að hafa meiri aga á sínu liði 
við svo viðkvæmar aðstæður?

„Ég held að línur hafi mjög skýrst varð-
andi fyrirhugað álver á Bakka einmitt 
eftir ákvörðun umhverfisráðherrans. Ég 
tel núna alveg gulltryggt, í ljósi þeirra yf-

Hef gaman af að leysa þrautir
Staðan hefur gjörbreyst á skömmum tíma, viðurkennir Geir H. Haarde forsætisráðherra í viðtali við Björn Inga Hrafnsson við-
skiptaritstjóra. Hann fer yfir ástand efnahagsmála, ræðir lausafjárvandann, Evrópumálin, virkjanir, stóriðju og margt fleira og 
segist hafa einsett sér að glíma við aðsteðjandi erfiðleika af mikilli alvöru.

Jafnframt er brýnt að 
átta sig á því að við 

höfum alla möguleika 
og mikinn styrk sem 
þjóðarbú til að leysa 
þennan vanda. Við 

eigum miklar auðlindir, 
höfum safnað í korn-

hlöður ríkissjóðs, ekki 
bara greitt upp skuldir 
heldur safnað í digran 

sjóð og framtíðarmögu-
leikar okkar eru mjög 
miklir á mörgum svið-
um, enda segir í nýrri 
skýrslu Alþjóðagjald-

eyrissjóðsins að okkar 
horfur séu öfundsverðar.



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

MOTOCROSSNÁMSKEIÐ  sem Malasíumeistarinn í 

motocrossi, James Robo Robinson, heldur munu fara fram 

um næstu helgi, 23. og 24. ágúst. Tuttugu manns komast á 

námskeiðið sem bæði er fyrir stór og lítil hjól. Á námskeið-

inu verður farið í gegnum grundvallaratriði í motocrossi. 

Nánari upplýsingar á www.kka.is.

„Þó maður hefði viljað stoppa 
lengur á sumum stöðum og ekki 
bara þjóta beint í gegn þá er þetta 
góð upphitun; nú veit maður meira 
hvert mann langar að fara aftur,“ 
segir Ari Hálfdán Aðalgeirsson 
um interrail-ferðalag sem hann 
fór í ásamt kærustu sinni, Tinnu 
Eir Kjærbo, síðasta sumar.

Ferðin hófst á Ítalíu þar sem 
parið fór meðal annars til Ancona, 
Brindisi, Corfu, Napolí, Róm og 
Flórens. „Við ákváðum bara á síð-
ustu stundu að koma við í Napolí. 
Það var æðislegt og við enduðum á 
því að vera þrjá daga þar.“ 

Frá Ítalíu fóru Ari og Tinna til 
Grikklands, Austurríkis, Ung-
verjalands, Tékklands, Slóvakíu, 
Hollands, Frakklands, Andorra, 
Mónakó og Spánar en þau pönt-
uðu aldrei gistingu langt fram í 
tímann. „Oftast fundum við okkur 
bara gistingu samdægurs,“ segir 
Ari og rifjar upp skemmtilegt 
hostel í Napolí. „Við fundum það 
fyrir algjöra tilviljun en kom-
umst síðar að því að það var kosið 
besta hostel í heimi á www.hostel-
world.com. Þar var ótrúlega mik-
ill heimilisfílingur og eigandinn 
varð strax vinur manns. Hann lét 

okkur vita að hann eldaði fyrir 
gesti í svona 70 prósent tilfella og 
það endaði á því að hann gerði 
það fyrsta kvöldið. Við mættum 
stundvíslega í kvöldmat sem var 
úti á stórum svölum inn af eld-
húsinu. Þar voru allri gestir 
hostelsins samankomnir við borð 
þar sem snæddur var forláta 
pastaréttur með heimabrugguðu 
hvítvíni. Ekki nóg með það heldur 
eftir matinn stökk eigandinn inn 
til að ná í gítar og munnhörpu og 
kom út og spilaði og söng fyrir 
okkur.“

mariathora@frettabladid.is

Á besta hosteli í heimi
Ari Hálfdán Aðalgeirsson fór í fjögurra vikna interrail-ferðalag ásamt kærustu sinni. Þau plönuðu lítið 
fyrirfram en fóru til ellefu landa, bæði í Austur- og Vestur-Evrópu.

Ari varð ekki fyrir vonbrigðum með Flórens þrátt fyrir miklar væntingar. Hér er hann á útsýnisstað yfir borgina.  MYND/TINNA EIR KJÆRBO

Nú er tíminn til að spara !!Nú er tíminn til að spara !!

Ný sending -Ný sending -
  FRÁBÆRT VERÐ!FRÁBÆRT VERÐ!

kíkkið við og fi nnið þína drauma sófakíkkið við og fi nnið þína drauma sófa

allt á  allt á  20%20% afsláttur afsláttur

Almennur opnunartímiAlmennur opnunartími
Mán - Föstudagar 09 - 18Mán - Föstudagar 09 - 18

Laugardaga 11-16Laugardaga 11-16
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Mambó | Tjútt | Freestyle  
Break | Salsa | Brúðarvals 
Jazz | Hiphop | Barnadansar  

Samkvæmisdansar  
Sérnámskeið fyrir hópa 

Börn - Unglingar - 
Fullorðnir

Dansrá› Íslands  |  Faglær›ir danskennarar Borgartún 6  |  105 Reykjavík  |  sími 553 6645  |  fax 568 3545  |  dans@danskoli.is  |  www.dansskoli.is

Innritun og 
upplýsingar á 

dansskoli.is eða 
í síma 553 6645

Dansfélag Reykjavíkur

Nýsmíði hefur margra ára reynslu í palla
og skjólveggjasmíð.

Gerum tilboð að kostnaðarlausu.
S: 699 2919 / 899 4666



FORD FIESTA ECONETIC  var nýlega heimsfrum-

sýndur og er visthæfasti bíllinn sem Ford hefur sent frá 

sér því mikil nákvæmni var lögð í smáatriði hans.

Í lok sumars er gott að yfirfara bíl-
inn til að undirbúa hann sem best 
fyrir veturinn. Þeir sem eiga not-
aða bíla þurfa til að mynda að huga 
að ryðblettum sem geta jafnvel 
myndast á nokkurra ára gömlum 
bílum. Mikilvægt er að vinna á 
þeim svo tæringin í lakkinu verði 
ekki óviðráðanleg. 

Ef einungis er um að ræða ein-
staka bletti má jafnvel gera við þá 
sjálfur en séu þeir þeim mun fleiri 
er yfirleitt ráðlegt að fara með bíl-
inn í sprautun.

Bilalakk ehf er heildverslun í 
innflutningi á málningarvörum 
fyrir málningar- og réttingarverk-
stæði en býður einnig upp á vörur 
fyrir fólk sem vill þrífa og viðhalda 
bílnum sínum. Þar á meðal vörur til 
að laga ryð.

„Ég bið fólk yfirleitt um að koma 
með bílinn til mín og 
reyni þá að leggja mat 
á það hvort þurfi að 
fara með bílinn á verk-
stæði eða ekki. Ef fólk 
vill spreyta sig sjálft þá 
getur það nálgast þekk-
inguna og réttu efnin hjá 
okkur,“ segir Magnús 
Harðarson eigandi versl-
unarinnar.

Hann segir fyrst 
þurfa að slípa ryðið 
burt með svokölluð-
um ryðsveppi. „Hann 
tætir ryðið en skemm-
ir ekki lakkið. Það fer 

svo eftir því hversu mikið ryðið 
er orðið hvað er sett ofan í. Ef 
það er mikið mælum við með 

því að fyllt sé upp í holuna 
með fyllingarefni. Það þarf 
svo að slípa slétt. Síðan 
þarf að setja stálgrunn 
yfir og ofan á það fylling-
argrunn sem er notaður til 
að fá yfirborðið slétt of 
fallegt fyrir augað.“ 

Eftir það kemur fólk 
gjarnan til Magnúsar og 

setur hann rétta litinn á 
brúsa og sprautar yfir. 

„Þetta getur komið ágætlega 

út ef skemmdin er lítil en ef hún er 
þeim mun meiri koma gjarnan skil. 
Á verkstæðum fer vinnan öðruvísi 
fram og skilin myndast síður.“ 

En hvers vegna myndast ryðið og 
hvað er hægt að gera til að koma í 
veg fyrir það? „Þetta helst oft í 
hendur við verð og eru ódýrari 
bílar gjarnan með síðra lakk. 
Óhreinindi, steinhögg og veðurfar 
eru síðan helstu áhrifavaldar.“

Með því að hugsa vel um bílinn, 
þrífa óhreinindi og bóna má reyna 
að fyrirbyggja ryðmyndun og 
býður Magnús upp á efni og tól til 
þess. vera@frettabladid.is

Ráðist gegn ryðblettum
Hægt er að gera við ryðskemmdir upp á eigin spýtur en það fer þó eftir umfangi hvort það borgi sig. Hjá 
Bílalakki ehf. er hægt að fá ráðleggingar og réttu efnin vilji fólk spreyta sig á því að laga litlar skemmdir.

Magnús Harðarson hjá Bílalakki ehf. á allt sem þarf til að gera við ryðskemmdir. 
Hann ráðleggur fólki þó að fara með bílinn á verkstæði ef skemmdirnar eru miklar.

FRÉTTABLÐIÐ/RÓSA
Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636

www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

GERUM VIÐ ALLAR TEGUNDIR BÍLA
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Fyrirtækið Eignaumsjón hefur verið starfrækt frá 
2001 og sérhæfir sig í rekstri flestra tegunda 
húsfélaga. „Við flokkum húsnæði í þrennt; íbúðar-
húsnæði, atvinnuhúsnæði og blandaðar eignir, þar 
sem um er að ræða bæði íbúðar- og atvinnuhús-
næði,“ segir Daníel Árnason, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins.

Fyrirtækið tekur að sér umsjón með öllum 
greiðslum húsfélaga, bókhaldsfærslum og gerð 
ársreikninga. Það sér einnig um fundahöld og öll 
samskipti við íbúa. Húsfélagsfundir eru haldnir á 
vegum Eignaumsjóna, en að sögn Daníels er reynt 
að koma til móts við fólk og salur oft leigður nær 
eigninni svo sem flestir sjái sér fært að mæta. 
„Fyrir tveimur árum breyttust áherslurnar hjá 
okkur. Við minnkuðum áhersluna á tæknilegan 
stuðning tengdan framkvæmdum og einbeittum 
okkur að stjórnunarlega stuðningnum, eins og 
bókhaldi og fjármálaumsýslu húsfélaganna. 
Þjónusta okkar gengur út á að færa stöðugleika, 
gegnsæi og áreiðanleika yfir rekstur húsfélaga,“ 
útskýrir Daníel.

Hjá Eignaumsjón er einnig starfrækt þjónustu-
borð sem sinnir hinum ýmsu þörfum húsfélaganna. 
„Þjónustuborðið útvegar iðnaðarmenn ef ráðast á í 
framkvæmdir og sér um öll samskipti við þá, sem og 
banka og opinberar stofnanir,“ segir Daníel.

Að sögn hans er fólk farið að nýta sér þessa 
þjónustu í mun meira mæli en áður. „Við fáum 
stundum til okkar húsfélög sem eru í hálfgerðum 
molum, en okkur tekst að koma þeim í lag á skömm-
um tíma. Við lítum á okkur fyrst og fremst sem 
stuðningsaðila fyrir stjórnir og eigendur fjöleigna-
húsa og gætum hagsmuna eignarinnar á hlutlausan 
hátt. Við viljum auka fagmennsku innan félaganna 
og pössum að ákvarðanir og framkvæmdir fari fram 
með lögformlegum hætti,“ útskýrir Daníel.

Að sögn hans tekur það oft húsfélögin langan tíma 
að ákveða hvort þau eigi að láta starfsemina í 
hendur fyrirtækisins. „Það eru yfirleitt margir sem 
eiga hlut í eignunum og allir með sinn atkvæðarétt. 

Því tekur svona ákvörðun tíma, en fólk er almennt 
mjög ánægt þegar það hefur sett málin í okkar hend-
ur,“ segir Daníel.

Þeim sem vilja kynna sér starfsemi Eignaumsjón-
ar frekar er bent á heimasíðu fyrirtækisins www.
eignaumsjon.is  klara@frettabladid.is

Daníel Árnason framkvæmdastjóri Eignaumsjóna segir fólk 
nýta sér þessa þjónustu meira en áður. FRETTABLAÐIÐ/RÓSA

Á BORÐDÚKNUM „TAKE YOUR TIME“ EÐA GEFÐU ÞÉR TÍMA, ER YFIR ÞRJÚ 
HUNDRUÐ SPURNINGUM OG SVÖRUM RAÐAÐ SAMAN Í MUNSTUR.  

Ekki þykir kurteisi að taka með sér lesefni að matarborðinu en óþarfi er að 
láta sér leiðast langar setur við borðið ef borðdúkurinn er lesefni í sjálfu 
sér. Spurningarnar og svörin á borðdúknum Take Your Time eru læsileg frá 
hvorum enda borðsins sem er og auðir blettir eru þar sem matardiskurinn 
situr. Spurningarnar geta líka verið endalaus uppspretta umræðuefna. 

Borðdúkurinn er hannaður af 
ungum hollenskum vöruhönnuði, 
Sylvie van de Loo. Sylvie rekur 
sitt eigið hönnunar-stúdíó, 
SEMdesign í Utrecht. 
Hún leggur áherslu 
á hönnun hvers-
dagslegra hluta 
til daglegra nota 
en efnisval eða 
notkunarmöguleikar 
koma gjarnan á óvart 
og hún vill að húmor 
einkenni vörur sínar. 

Borðdúkinn er 
hægt að fá í fleiri en 
einum lit en nánar 
má forvitnast um 
hönnun SEMdesign á 
heimasíðunni www.
semdesign.nl. - rat

Spurt og svarað

HÚSGÖGN  verða skínandi hrein svo glampar af 

þeim ef þau eru þrifin með blöndu af ólívuolíu og 

ediki samkvæmt gömlu húsráði. 

Gegnsæi og stöðugleiki 
Fyrirtækið Eignaumsjón sérhæfir sig í rekstri húsfélaga. Markmið fyrirtækisins er að auka fagmennsku 
og stöðuleika innan húsfélaga og sjá til þess að allt fari fram með lögformlegum hætti.

Vatnsnotkun á Íslandi er svipuð og á hinum 

Norðurlöndunum. Kaldavatnsnotkun er mismun-

andi eftir landssvæðum, en reiknað hefur verið út 

að vatnsnotkun Íslendinga liggi á bilinu 46.000 til 

155.000 lítrar á ári á hvern íbúa.

                                                              visindavefur.is

Sylvie van de Loo hannaði borðdúk 
með lesefni.
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„Í sex daga gönguferð heimsótti ég 
þrjá af fjórum þjóðgörðum Svart-
fjallalands og var mest uppi í 
háfjöllum en hitti líka íbúa landsins 
sem voru einstaklega vinalegir og 
gestrisnir,“ segir Gyða og kveðst 
hafa fengið mikið útúr ferðinni því 
auk þess að ganga um fagurt og 
stórbrotið landslag og njóta útsýnis 
þaðan hafi hún farið í flúðasiglingu 
og klifur. Hún lýsir þessu ævintýri 
nánar.  

„Við flugum til Dubrovnik í Króa-
tíu, með millilendingu í Frankfurt. 
Þar tóku þrír fararstjórar á móti 
hópnum. Sá fjórði fylgdi okkur að 
heiman, Hjördís Hilmarsdóttir sem 
er einkar lagin við að finna nýjar og 
óhefðbundnar leiðir. Eftir fimm 
tíma akstur og siglingu komum við 
á fyrsta áfangastað, Zabljak Durmit-
or sem er þjóðgarður í norðvestu-
hluta Svartfjallalands. Aðalein-
kenni hans er háslétta, sundurskorin 
af djúpum gljúfrum. Áin Tara sem 
við fórum í flúðasiglingu á, rennur 
eftir stærsta gljúfrinu. Það er hið 
dýpsta í Evrópu, 1300 metrar Þar 
sem það er dýpst. Landslagið þarna 
er semsagt mjög stórskorið, með 48 
tignarlega tinda í yfir 2000 m hæð 
og auk þess 18 jökulvötn. Þau eru 
kölluð augu fjallanna.“ 

Gyða segir hópinn hafa gist í 
fjallaskálum þar af tveimur með 
mjög góðum aðbúnaði, uppbúnum 
rúmum, mat og nesti fyrir daginn. 
„Durmitor fjallgarðurinn er að 
miklu leyti úr kalksteini en annars 

staðar var gengið um gömul eld-
fjöll innan um litskrúðugan og 
kröftugan gróður. Á síðasta áfanga-
stað spreyttum við okkur á að klifra 
í köðlum og síga. Það var nýtt fyrir 
flesta.“

Gyða segir göngurnar hafa verið 
við hæfi flestra. Þó hafi verið boðið 
uppá að skipta hópnum ef fólk vildi 
stytta sér leið, enda erlendu farar-
stjórarnir þrír. „En flestir fóru alla 
leið,“ segir hún og getur þess að 
síðasta deginum hafi verið varið í 
elsta hluta hinnar fögru Dubrovnik 
sem rík sé af sögulegum minjum.   

gun@frettabladid.is

Við stærsta gljúfur Evrópu
Svartfjallaland býr yfir tignarlegum tindum og er vel til gönguferða fallið fyrir þá sem kunna að meta stór-
brotna náttúru. Gyða Hauksdóttir sjúkraliði kynntist því fyrr í sumar er hún hélt þangað með ÍT ferðum. 

„Á síðasta áfangastaðnum æfðum við 
klifur. Það var nýtt fyrir flesta,“ segir 
Gyða.

„Þegar komið er svona hátt 
upp verður útsýnið vítt og 
fagurt,“ segir Gyða sem hér er 
t.h. við Sigrúnu Víglundsdótt-
ur. Í baksýn er Katorflóinn við 
Adríahafið.

MYND/HJÖRDÍS HILMARSDÓTTIR. 

FERÐALÖG  um Ísland verða áhugaverðari þegar 

ferðalangur hefur upplýsingar um svæðið. Á heimasíð-

unni www.ferdalag.is má nálgast ýmsar upplýsingar um 

ferðalög á Íslandi.

Frábær helgarferð 
- síðustu sætin

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á allra síðustu sætunum í helgarferð til 

Barcelona í lok september. Barcelona er einstök perla sem íslendingar 

hafa tekið ástfóstri við. Borgin býður frábært mannlíf og óendanlega 

fjölbreytni í menningu og afþreyingu að ógleymdu öllu því úrvali fjöl-

breyttra verslana sem eru í borginni. Fjölbreytt gisting í boði. 

Gríptu þetta frábæra tækifæri - örfá sæti laus!

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Barcelona 
26. september

frá kr. 59.990

Verð kr. 59.990
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á Hotel Catalonia Aragon *** 
í 3 nætur með morgunverði. Kr. 4.000 aukalega m.v. gistingu í tvíbýli 
á Hotel Catalonia Atenas **** og kr. 8.000 aukalega m.v. gistingu 
í tvíbýli á Hotel Catalonia Suite ****.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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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%



Menningarnótt er nú haldin 

hátíðleg í þrettánda sinn og 

dagskráin er fjölbreytt að 

vanda. Búast má við að borg-

arbúar og gestir þeirra láti sjá 

sig á torgum úti, enda er þema 

hátíðarinnar í ár torg í borg. 

„Menningarnótt hefur vaxið gríð-
arlega á þessum þrettán árum og 
er núna stærsta hátíð landsins. 
Þetta er eitthvað sem enginn vill 
missa af,“ segir Skúli Gautason 
viðburðafulltrúi hjá Höfuðborgar-
stofu. Hann hefur ásamt fleirum 
staðið í ströngu undanfarin miss-
eri við að gera Menningarnótt 
sem glæsilegasta. Segir hann und-
irbúninginn hafa staðið lengi yfir 
og menn séu þegar farnir að leiða 
hugann að næsta ári.

Þema Menningarnætur í ár er 
torg í borg. „Þessi hugmynd kom 
út úr hugmyndavinnu um það 
hvað það væri sem gerði borgarlíf 
spennandi og skemmtilegt. Allir 
voru sammála um það væri þessi 
torgamenning sem myndast oft. 
Okkur langaði að sjá hvað kæmi 
fram ef við hefðum þessa yfir-
skrift og margir atburðir hverf-

ast í kringum þetta hugtak og hafa 
jafnvel víkkað út skilgreining-
una á torgi sem getur verið allt 
frá stóru umferðartorgi niður í 
einhvers konar afdrep eða bekk 
á götuhorni,“ segir Skúli. „Það er 
gaman að sjá hvernig fólk hefur 
rekið augun í ýmis torg sem hafa 
hreinlega gleymst. Þannig verð-
ur til dæmis heilmikið um að vera 

á Bríetartorgi á horni Þingholts-
strætis og Amtmannsstígs en þar 
er svolítill sælureitur sem allt of 
fáir vita af,“ útskýrir hann. 

Skúli segir að þrátt fyrir sam-
drátt í efnahagslífinu láti krepp-
an ekki á sér kræla þegar Menn-
ingarnótt er annars vegar. „Menn-
ingarnótt í ár er umfangsmeiri 
en í fyrra. Menningarnótt er af-
rakstur hugsjónastarfs. Þetta er 
góður vettvangur fyrir fólk sem 
er að gera spennandi hluti og 
vill hrinda þeim í framkvæmd. 
Það sem fer fram á Menningar-
nótt er ekki í hagnaðarskyni og 
það er kannski það stórkostleg-
asta við þessa hátíð. Það er svo 
margt fólk sem vill bera eitthvað á 
torg,“ segir Skúli og bætir því við 
að Menningarnótt hafi margþætt 
gildi fyrir borgina og íbúa hennar.

 „Ég hef orðið var við að margir 
líta á Menningarnótt eins og jólin 
að því leyti að þetta er tilefni til að 
gera hreint og hafa allt skemmti-
legt. Svo er einnig annað elem-
ent sem mér finnst kristallast í 
vöfflukaffinu í Þingholtunum þar 
sem íbúar bjóða gestum og gang-
andi inn til sín í vöfflur, það er 
gjafmildin og það að fólk treystir 
hvert öðru.“  - þo
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Skúli Gautason viðburðafulltrúi hjá 

Höfuðborgarstofu segir Menningarnótt 

aldrei hafa verið umfangsmeiri en nú.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Svo margir sem vilja 
bera eitthvað á torg

Skúli segir Menningarnótt afrakstur hugsjónastarfs og því hafi efnahagsástandið lítil 

áhrif á hana. Hátíðin hefur aldrei verið umfangsmeiri en nú.

● DAGSKRÁ MENNINGARNÆTUR BEINT 
Í SÍMANN  Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að 

gleyma dagskrá menningarnætur heima þegar lagt 

er af stað í bæinn. Í ár er bryddað upp á þeirri nýj-

ung að hægt er að fá dagskrá menningarnætur 

senda í farsímann.

Það eina sem þarf að gera er að senda sms með 

textanum menning í númerið 1910. Þá kemur svar 

með slóð á heimasíðu Ýmis ehf. og með því að 

smella á slóðina hleðst lítið forrit niður í viðkom-

andi síma. Þar er hægt að skoða alla dagskrána í 

textaformi og á korti, í tímaröð eða eftir flokkum. 

Þjónustan er ókeypis eins og allir viðburðir á 

menningarnótt.  

Tvö götuleikhús sækja Menningarnótt heim í ár og setja svip 
sinn á hátíðina. Breski leikhópurinn Bedlam Oz setur upp sýn-
inguna Slinkie Love víðs vegar um bæinn. Þetta er örstuttur 
leikþáttur um ástir tveggja orma sem dúkka upp hér og þar í 
bænum. Ormarnir sjálfir ná að reisa sig allt að sex metra upp í 
loftið og ættu því að vekja athygli og eftirtekt. 

Þegar líður á kvöldið fer írskt götuleikhús á stjá og leiðir 
skrúðgöngu frá Lækjartorgi að Sæbraut þar sem fylgst verður 
með flugeldasýningunni. Upplásnar fígúrur leiða gönguna við 
undirspil Dixie hljómsveitar. -þo

Ástfangnir ormar 
bregða á leik

Leikþátturinn Slinkie Love á eflaust eftir að gleðja marga.
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Fjölbreytt dagskrá fyrir börn á 

menningarnótt.

Það er ekki síst smáfólkið sem 
hefur yndi af fjölbreyttri dagskrá 
menningarnætur. Í ár líkt og und-
anfarin ár hefur metnaður verið 
lagður í að skapa alls kyns snið-
uga viðburði fyrir krakka og um 
að gera að skipuleggja daginn vel 
svo enginn þreytist. Af fjölmörg-
um viðburðum er að taka, allt frá 
Latabæjarmaraþoni og götuleik-
húsum upp í sögulestur og leik-
tækjaleigu. Flugdrekar verða 
áberandi á menningarnótt en nám-
skeið í flugdrekagerð verður hald-
ið við Norræna húsið milli kl 13 
og 15 undir leiðsögn Sævars Lín-
dal. Flugdrekarnir eru einfaldir 
að gerð svo börnin geta gert þau 
að mestu leyti sjálf með dálítilli 
aðstoð frá mömmu eða pabba. Að-
gangur á námskeiðið er ókeyp-
is en takmarkaður og skráningar 
eru mótteknar á leopold@nordice.
is. Risavaxinn flugdreki hefur svo 

lent á Arnarhóli. Drekinn er eftir 
Axel Eiríksson og verður til sýnis 
í tvær vikur eftir menningarnótt. 

Á Óðinstorgi í Þingholtunum 
verður sköpuð sérstök dönsk „Nör-
rebro“-stemning á menningarnótt 
með smurbrauði, öli og tilheyr-
andi, og krakkar geta hlustað þar á 
upplestur úr hinum ástsælu verk-
um H.C. Andersens milli kl 14.55 
og 15.45. Gamla þrjúbíóstemning-
in er rifjuð upp í Austurbæjar-
bíói af Reykjavík Shorts&Docs en 
þar verður sýnd klassísk teikni-
myndasyrpa klukkan þrjú sem 
ætti að kæta unga sem aldna. 
TM og Alþjóðahúsið hafa skipu-
lagt spennandi dagskrá í gamla 
Morgunblaðshúsinu við Aðal-
stræti. Þar verður til staðar Töfra-
veröld þar sem fólki gefst kostur 
á að ferðast um heiminn í gegnum 
tónlist, sjón, bragð og lykt og sjón-
ræna upplifun. Þar geta börnin 
meðal annars fengið andlitsmáln-
ingu, fléttur í hárið og kennslu í 
balkönskum dönsum. Í hinu sjar-

merandi og gamla Grjótaþorpi 

verður barnahátíð á menningar-
nótt þar sem boðið er upp á ratleik 
og stéttarmálun. Álfarnir Þorri og 
Þura bregða á leik og leikin verð-
ur skemmtileg tónlist, auk þess 
sem boðið verður upp á girnilega 
Þorpstertu. Hátíðin stendur frá 16 
til 19. Litlir listrýnar geta svo haft 
gagn og gaman af leiðsögn í Hafn-
arhúsinu klukkan 17 sem nefnist 
Ofurgestir en þar er ljósi varp-
að á huliðsheim myndlistarinnar 
á skemmtilegan hátt. Gallerí Fold 
verður með skapandi listasmiðju 
við Rauðarárstíg fyrir 12 ára og 
yngri þar sem Guðbjörg Káradótt-
ir leiðbeinir börnum frá klukkan 
17.45. Hápunktur menningarnæt-
ur er svo auðvitað hin glæsilega 
flugeldasýning á hafi úti undan 
Sæbraut. Litadýrðin á himnum 
hefst klukkan 23 og er í boði Orku-
veitunnar, og seglbátar frá Brókey 
munu skreyta flóann með sínum 
fagurlega upplýstu fleyjum. 

Frekari upplýsingar um dag-
skrá fyrir börn má finna á www.
menningarnott.is.   - amb

Flugdrekar, ævintýri 
og flugeldar

Börn undirbúa Latarbæjarhlaup en það 

hefst klukkan 13 .Það verður heilmikið um að vera fyrir börn  í miðborginni á Menningarnótt.

Flugeldasýningin er hápunktur  Menn-

ingarnætur fyrir unga sem aldna.

● NØRREBRO-STEMNING Á 
ÓÐINSTORGI  Torgarmenning er í fyrirrúmi 

á menningarnótt 2008 og eitt af þeim fjölmörgu 

torgum sem verða gædd lífi er Óðinstorg í Þingholt-

unum. Þar verður endursköpuð notaleg dönsk stemning í 

anda Nørrebro-hverfisins sem er þekkt fyrir skapandi andrúms-

loft og fjölbreytt alþjóðlegt mannlíf. Ilmur af dönskum vöfflum 

mun fylla vitin á meðan hægt verður að hlusta á upplestur úr 

sögum H.C. Andersens, vísnasöng eða danska tónlist. Að sjálf-

sögðu verður danskt smurbrauð og öl á boðstólum á veitinga-

staðnum Ó (s. 511 6677). Danskir listamenn og plötusnúðar 

munu einnig koma með ekta danskt stuð á torgið.  

Hvar? Óðinstorg  Hvenær? 13-22

  

Borgarbókasafn Reykjavíkur • Tryggvagötu 15

www.hotelodinsve.is

Odins Bodega - BRAUÐBÆR tjaldar á Óðinstorgi !

Veitingatjald verður fyrir framan Hótel Óðinsvé á Menningarnótt, 
með dönskum stíl.  Þar verður að finna ekta danskt smurbrauð frá 

Brauðbæ, Carlsberg bjór og úrval af dönskum snafs.  Tónlist, 
tískusýning, verslanir og ýmis skemmtun verður á torginu.

Opnum kl.12 á laugardaginn 23.ágúst og lokum seint.

Ó RESTAURANT

Danskt smurbrauð verður einnig á Ó restaurant frá kl.12-17, borið 
fram á nýjan máta að hætti Ó.  Um kvöldið er boðið uppá glæsilegan 

danskan matseðil ásamt föstum matseðli.

Borðapantanir í síma 511 6677

BRAUÐBÆR



Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

VÍS styður íslenskt 
menningarlíf
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10.00 
Hannyrðir í Nálinni Í hannyrðaversl-
uninni Nálinni geta allir prjónað og 

saumað út. Opið til 23.00. 
Hannyrðaverslunin Nálin, Laugavegi 8.

Ljósmyndir og Lummur Café Loki, 
nýtt kaffihús við Hallgrímskirkjutorg iðar 
af lífi frá morgni til kvölds. Lummur, kaffi 
og ljósmyndir Þórólfs Antonssonar og 
Hrannar Vilhelmsdóttur af Hallgrímskirkju 
í öllum veðrum. Opið til 23.00. 
Lokastígur 28.

Lögun línunnar og Vatnsberi Ellefu 
listamenn sýna vatnslitamyndir. 
Listamennirnir spjalla við gesti. Opið til 
18.00. 

Listasafn Reykjavíkur - Ásmundarsafn v/
Sigtún.

Styttur með hatta Helga Rún 
Pálsdóttir, hatta- , leikmynda- og 
búningahönnuður hefur búið til hatta á 

styttur bæjarins. 

Jón Sigurðsson á Austurvelli fær sitt 
höfuðfat kl. 10.

Gallery O Útitorg með öllu. Gustavo 
Blanco, Ásta Kristín Pálsdóttir og Þorbjörn 
Kjærbo bjóða uppá innsetninguna í 
samstarfi við Davíð Örn Halldórsson. 
Þórhallur Sigurðsson listmálari, sýnir ný 
verk. Ókeypis kaffi/internet á staðnum. 
Opið til kl. 01.00.
Gallery O Laugavegur 66.

10.30
Orb Collection Ella Rósinkrans sýnir 
glerskúlptúra og veggverk. Uppboð á 
Orb collection líkt og undanfarin ár, 
leggja má inn tilboð frá kl. 10.30 – 21.00. 

Skólavörðustíg 14.

11.00 

Opið hús í Höfða Leiðsögn á 20 min. 
fresti um hið sögufræga hús. Opið til 
15.00. 

Höfði, Borgartúni. 

Svart List Tréristur eftir Magdalenu 
Margréti Kjartansdóttur sýndar í glugga 

START ART.

START ART, Laugvegi 12 b. 

Veskjadagur Glætunnar Komdu 
með handtöskuna þína og skiptu henni. 

Opið til 23.00. 

Glætan Bókakaffi, Aðalstræti 9.

Múltí Kúltí Indversk og kenísk 
menning kynnt í boði félaganna Vinir 

Indlands og Vinir Kenía. Opið til 23.00. 

Ingólfsstræti 8.

Ljósmyndasýning í Hljómskála-
garðinum Klængur Gunnarsson hefur 
starfað sem flokkstjóri yfir sérhóp 
geðfatlaðra og þroskaskertra og sýnir 
ljósmyndir úr starfinu. Sýningin stendur 

til 30. ágúst.  

Hljómskálagarðurinn, við Hljómskálann.

Vatnslistaverk á Skólavörðuholti
Óskar Ericsson sjónlistamaður og 
Þórhallur Sigurðsson myndlistamaður 
gera vatnslistaverk á Skólavörðuholti sem 
er búið til úr þvottavélum.

Risaflugdreki Risaflugdreki eftir Axel 
Eiríksson hefur lent á Arnarhóli. Hvaðan 

kemur hann? Er eitthvað stærra til en við? 

Arnarhóll

Skartgripasýning Listnáms.is Opið 

til 22.00. 

Skólavörðustíg 14, kjallara.

Hundadagar enda Hundadagahátíð 
allan daginn í Þjóðmenningarhúsinu. Eru 
hundasúrur í Surtsey? Íslenski hundurinn 
í kvikmynd Páls Steingrímssonar. 
Hundagetraun á ljósmyndasýningu Ara 
Sigvaldasonar. Hljómsveitin Hundur í 

óskilum og fleira. Opið til 23.00. 

Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15.

11.30
Reykjavíkurmaraþon Borgarstjóri 
hleypir af stað skemmtiskokki í 

Reykjavíkurmaraþoni Glitnis. 

Lækjargata.

12.00 
Hvernig verja Reykvíkingar 
frítíma sínum? Miðstöð munnlegrar 
sögu býður borgarbörnum, ungum jafnt 
sem öldnum, að tylla sér inn í hljóðver 
miðstöðvarinnar og segja frá eftirminni-

legum stundum í borginni. 

Garðhús á horni Aðalstrætis og Túngötu.

Söngsúpa Hádegistónleikar Guðrúnar 

Gunnarsdóttur og Valgeirs Skagfjörð. 

Félagsmiðstöðin Aflagranda 40.

Textíl Sýning á textíl skúlptúrum eftir Írisi 
Eggertsdóttur. TÍU DROPAR verða með 
sölu á girnilegum veitingum, heitu kakói 

og múffum. Opið til 23.00. Verslunin KVK, 

Laugavegi 58a. Laugavegur 60.

Sýning í 3 Hæðum Guðlaug 
Halldórsdóttir, Fiann Paul og Halldóra 
Emilsdóttir sýna verk í húsakynnum 

verslunarinnar 3 hæðir. Opið til 19.00. 

Laugavegur 60.

13.00
Formleg setning Menningarnætur 
á Óðinstorgi Borgarstjóri setur 
Menningarnótt á Óðinstorgi. Að setningu 
lokinni frumflytur Þórarinn Eldjárn 
borgarlistamaður Menningarnæturkvæði 
og að því loknu syngur færeyska 
söngkonan Sölva Ford nokkur lög. 

Óðinstorg.

Nørrebro på Odinstorg Ekta 
Nørrebro stemning á Óðinstorgi. Dönsk 
barnaföt og vöfflur, upplestur úr verkum 
H.C. Andersen, Reggí plötusnúðar beint 
frá Nørrebro, reiðhjólabúð og margt fleira. 
Ó restaurant býður uppá danskt 
smurbrauðsfat á matseðli yfir daginn og 5 
rétta matseðil með norrænu ívafi um 
kvöldið. Opið til 22.00. 

Óðinstorg.

Hefurðu komið til Langtíburtu-
istan? UNIFEM á Íslandi verður með opið 
hús á Menningarnótt þar sem sýndar 
verða ljósmyndir, munir, sagðar örsögur 
og spiluð tónlist frá Langtíburtistan. Opið 
til 17.00. 

Miðstöð Sameinuðu þjóðanna á Laugavegi 
42, 2. hæð.

Hengirúm á Miklatúni Þreyttir gestir 
Menningarnætur geta lagt sig í haganlega 

útbúin hengirúm eftir Maríu Sjöfn.

Miklatún.

13.00
Lost Horse Gallery Videoinnsetning í 
Sirkusportinu. Verkið er unnið í samstarfi 
við fjölda listamanna s.s. Eyeloveiceland, 
Kippa Kaninus, Kiru Kiru, Biogen og 
Subaqua og sýnir þverskurð íslenskrar 

videolistar. Opið til 01.00.

Laugavegi 28.

Heimstorgið Bókakaffi á 1. hæð 
Grófarhúss með úrvali bóka og tímarita. 
uppákomur fram á kvöld. Opið til 22.00.

Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvagötu 
15.

„Munu æsir mig argan kalla”Ljós-
myndasýning Wolfangs Müllers af 
Íslendingum frá ferðum hans á Íslandi og í 
Berlín á árunum 1990 – 1995. Opið til 
22.00. 

Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvagötu 

15.

Bjargvættir bárunnar Fyrrum 
skipverjar á Óðni taka á móti gestum um 

borð í varðskipinu. Opið til 17.00. 

Víkin – Sjóminjasafnið í Reykjavík, 
Grandagarður 8.

Minningabækurnar á Menningar-
nótt 30 ára útskriftarafmæli. H-bekkurinn, 
sem útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands 
1978 opnar minningabækurnar á 
Menningarnótt. Stendur til kl. 15.00. 

Kraum, Aðalstræti 10.

STRAUMAR Á sýningunni STRAUMAR 
eru verk í eigu Listasafns ASÍ sem spanna 
um hundrað ára skeið íslenskrar 
málaralistar. Leiðsögn verður um 
sýninguna í fylgd Steinunnar Helgadóttur, 
myndlistarmanns kl. 14.00. Opið til 22.00. 

Listasafn ASÍ, Freyjugötu 41.

Um samtímaljóðlist Birna Bjarnadóttir 
og Ármann Jakobsson leiða samræðu 
ljóðskálda sem taka þátt í fjórðu 
alþjóðlegu ljóðahátíð Nýhils. Málþingið fer 
fram  í tveimur 40 mínútna lotum með 
hléi á milli. Skáldin sem taka þátt eru 
Morten Søkilde, Ida Börjel, Kristín 
Eiríksdóttir, Eiríkur Örn Norðdahl, Nina Søs 
Vinther, Ann Cotten, Haukur Már 
Helgason og Sureyya Evren. Stendur til kl. 

15.00. 

Norræna Húsið, Sturlugata 5.

Svartiportfoss Í miðborg Reykjavíkur 
leynast falleg afdrep á milli húsa. Getur 
verið að einhversstaðar sé falið landslag? 
Leyndarmál afhjúpað með vígslu 
tímabundins torgs. Hönnuður torgsins er 
Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt -
Landslagi ehf. Fjölbreytt dagskrá verður á 
torginu fram eftir degi. 

Port á milli Laugavegs 18 og 20, bak við Kaffi 
Oliver.

Stefnumót við liðna tíð Langar þig í 
Polaroid-mynd af þér og þínum í 
glæsilegum búningum frá gömlum 
tímum? Hin árlega og sívinsæla 
myndataka Ljósmyndasafns Reykjavíkur 
fyrir gesti og gangandi í samvinnu við 
búningasafn Borgarleikhússins og verslun-

ina Fríðu frænku. Opið til 22.00. 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15, 
6. Hæð.

Latabæjarhlaup Reykjavíkur 
Maraþons Glitnis Fyrsti hópurinn 
hleypur af stað kl. 13.00 og sá síðasti kl. 

14.40. Skemmtidagskrá hefst kl. 14.50. 

Háskóli Íslands, Sæmundargötu 6.

Gestastofa Leiðsögn um sýninguna. 

Opið til 22.00. 

Gestastofa, Lækjartorgi. 

Fuglahús á Austurvelli Í sumar unnu 
þrettán 8. bekkjar hópar í Vinnuskóla 
Reykjavíkur “Fuglahúsaverkefni” í samstarfi 
við Grænfánaliða Vinnuskólans og Góða 

hirðinn. Fuglahúsin verða til sýnis á 
Austurvelli.

Gallerí Fold Sýning í baksal á verkum 
eftir Karl Kvaran. Verkin eru úr einkasafni 
Braga Guðlaugssonar veggfóðrara. Sýning 
verður einnig á tví- og þrívíðum verkum 
Línu Rutar í framsal. Sýning í hliðarsal á 
verkum frönsku listakonunnar Anne Pesce. 
Listaverkahappdrætti allan daginn og 
listamenn að störfum.

Rauðarárstíg 14.

Menningarnótt á Háskólatorgi

Háskóli Íslands tekur þátt í 
Menningarnótt. Dagskrá sem skartar 
vísindum, mannlífi og menningu. 

Uppákomur allan daginn. Opið til 18.00. 

Háskólatorg, Sæmundargötu 4.

Opið hús hjá JCI JCI félagar taka vel á 
móti gestum og gangandi og verður 

veitingasala á staðnum. Opið til 22.00. 

JCI, Hellusundi 3.

Barnasmiðja Guðbjörg Káradóttir 
leiðbeinir börnum. Um það bil klukku-
stundarlangt námskeið í skemmtilegri 
listsköpun fyrir börn 12 ára og yngri. 

Einnig kl. 14:45 og 17:45. 

Listatjald í Listaporti Gallerí Foldar, 
Rauðarárstíg 14.

13.30 
Söguganga eftir Örfirirseyjar-
grandanum Sigrún Magnúsdóttir 
forstöðumaður Sjóminjasafnsins leiðir 
gönguna og fræðir gesti um sögu 
eyjunnar. 

Rútuferðir frá Félagsmiðstöðinni á 
Aflagranda eða stefnumót við HB-Granda 
Norðurgarði.

Spákona spáir fyrir krökkum 
Kínversk spákona spáir fyrir krökkum frá 6-
12 ára í litlum skúr á Lækjartorgi. Stendur 

til kl. 15.00. 

Lækjartorg.

13.50
Leikur að list Sigurjón Daðason spilar á 
klarinett og Kristján Karl Bragason spilar á 

píanó. 

Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14.

14.00
Setning dagskrár Reykjanesbæjar í 
Ráðhúsi Reykjavíkur Reykjanes er 
gestasveitarfélag Menningarnætur 2008 
og býður upp á glæsilega dagskrá undir 
heitinu Tími til að lifa og njóta. Borgarstjór-
inn í Reykjavík setur dagskrána ásamt 
bæjarstjóra Reykjanesbæjar Árna 
Sigfússyni. Dagskráin stendur til kl. 22.30. 

Ráðhús Reykjavíkur. 

Listaverkaganga Aðalsteinn Ingólfsson 
listfræðingur sýnir og segir frá listaverkum 
í eigu Landsbankans. Aftur á dagskrá kl. 
16.00, 17.00 og 18.00. Andlitsmálun, 
blöðrur og fjölbreytt skemmtun fyrir 
börnin fyrir utan bankann. 

Landsbankinn, Austurstræti. 

Opið utanríkisráðuneyti Í fyrsta sinn 
á Menningarnótt opnar ráðuneyti dyr 
sínar fyrir gestum hátíðarinnar. Fræðandi 
dagskrá um hin ýmsu störf utanríkisþjón-
ustunnar, ásamt ljós- og myndlistasýn-
ingu og tónlistaruppákomum. Ýmsir 
viðburðir allan daginn. 

Rauðarárstíg 25

Góðgerðardagur Harley Davidson 
eigenda á Íslandi Einn rúntur aftan á 
HD hjóli kringum tjörnina kostar 500 kr. 
sem renna alfarið til langveikra barna. 

Rúntað til kl. 16.00. 

Austurvöllur.

Eldur og form í rauðri nótt 
Grafíkverk og Rakubrenndur leir. Halla 
Ásgeirsdóttir og Aðalheiður Ólöf 
Skarphéðinsdóttir sýna verk sín í Listhúsi 
Ófeigs, Skólavörðustíg.

Salsatorg Salsa bandið Los Corcovados 
spilar í portinu við veitingastaðinn Tapas 
barinn.

Vesturgötu 3.

Viewpoint Sub Rósur, þær Una Björk 
Sigurðardóttir og Saga Ásgeirsdóttir 
opna sýningu á vídeóverkum um 

innflytjendur á Íslandi. Opið til 22.00. 

Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvagötu 
15.

Sögustóllinn María Pálsdóttir frá 
Íslandi, Kristín Vilhjálmsdóttir frá 
Danmörku, Maria Helena Sarabia frá 
Kólumbíu og Salmann Tamimi frá 
Palestínu segja sögur frá heimalöndum 
sínum. Fyrir öll börn, fylgdarlið þeirra og 

aðra áhugasama. 

Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvagötu 
15.

Kirkjuhúsið Þorvaldur Halldórsson og 
Margrét Scheving syngja fyrir gesti og 
gangandi. Kynning á Fair trade – 
sanngjörnum viðskiptum. Opið til 19.00.

Kirkjuhúsið, Laugavegi 31.

Betri en ný? Hjónin Esther Ýr Steinars-
dóttir og Jóhann Örn Reynisson sýna 

ljósmyndir í Gel Gallerí. Opið til 22.00. 

Gel Gallerí Hverfisgötu 37. 

Á torgi hvatninga vaxa draumar 
Vilt þú gefa hugmynd þinni byr undir 
báða vængi?  Ef svo er komdu þá með 
hana á Hvatningatorg. Hvatningatorg 
verða fjögur á Menningarnótt kl. 14, 16, 18 

og 20. 

Lýðveldisgarðurinn við hliðina á Þjóðleikhús-
inu, Hverfisgötu.

Sólartorgið Nýtt, listilega fallegt örtorg 
við hliðina á hinu sólgula Kaffi Hljómalind. 
Torgstemning í anda Parísar, stöðug 
dagskrá fram á kvöld..

Kaffi Hljómalind, Laugavegi 23. 

„ENGAN TÖLVUPÓST TAKK“ Nína 
Björk Hlöðversdóttir ljósmyndari opnar 
sýninguna “Engan Tölvupóst Takk”  í 
Galleríi Sævars Karls sem er gamansöm 
sýn ljósmyndarans á póstkassa sem hafa 
orðið á vegi hans víða um heim. Opið til 

21.00. 

Gallerí Sævars Karls, Bankastræti 7.

Gluggi í nöturlega fortíð Leikhús-
gjörningur á tyrfðu torgi eftir Hilmi 
Jensson og Ingibjörg Huld Haraldsdóttur, 
Björn Leó Brynjarsson og Olgu Sonju 

Thorarensen. 

Port á Laugavegi 3. 

Faðmlagatorg Gestum boðið upp á 

ókeypis faðmlög. Faðmað til kl. 16.00.

Kaffi Hljómalind, Laugavegi 23.

Vöfflukaffi í Þingholtunum Íbúar í 
Þingholtunum bjóða gestum og 
gangandi í kaffi og vöfflu. Eftirtaldir aðilar 
bjóða í vöfflukaffi á Menningarnótt; 
Sveinn og Gréta, Baldursgötu 4, Ólöf, 
Gísli, Sigríður og Páll, Freyjugötu 28, Þóra 
og Guðríður, Ingólfsstræti 21a, Ólöf 
Pétursdóttir, Þórsgötu 29, Norræna 
félagið, Óðinsgötu 7, Auður og Ósk, 
Baldursgötu 1, Guðlaugur, Guðmundur 
og Jóna, Bergstaðastræti 29, Dagur og 
Gunnar, Þingholtsstræti 7 og Dagur B. 
Eggertsson, Óðinsgötu 8b. Heimboðið 

stendur til kl. 16.00. Ásamt vöfflukaffi er 
boðið uppá fjölbreytta dagskrá við 
Ingólfsstræti 21a. 

Með Óla Geir á Ingólfstorgi Óli Geir 
danskennari mætir með Dívurnar, 
sýningarhóp sem nýlega varð Íslands-
meistari í línudansi. 

Ingólfstorg.

14.20
Skapandi sumarhópar Myndlistar-

tvíeykið Flýjandi sýnir gamalt og nýtt 

Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5. 

14.30 

Silfurormar Þeir teygja sig upp í 6 metra 
hæð, sveigja sig og beygja og snúast í 
hringi. Silfurormarnir heilla áhorfendur 
með líflegri og sjónrænni sýningu. Hugljúf 

ástarsaga tveggja risavaxinna silfurorma.

Skólavörðuholt., víðs vegar yfir daginn.

Rúgbrauð með púðursykri Gestum 
verður boðið að smakka á skrínukosti 

eyrarkarla. 

Víkin-Sjóminjasafnið í Reykjavík, Granda-
garður 8.

Flutter Flautufjör Hafdís Vigfúsdóttir 
flautuleikari lýkur tónleikaferð sinni um 
landið með tónleikum í Viðeyjarkirkju á 
Menningarnótt.

Viðey.

15.00
Harmonikkufélag Reykjavíkur 

Tónleikar á útitaflinu við Lækjartorg.

Skapandi sumarhópar - Hirðskáld 
Hins hússins Sverrir Norland flytur úrval 

laga sinna.

Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5.

Reykjavík Shorts&Docs Shorts&Docs 
verður með sérstaka dagskrá á 
Menningarnótt sem hefst á Teiknimynda-
syrpu, gamla þrjú bíóið rifjað upp, barna 

og fjölskyldudagskrá. 

Gamla Austurbæjarbíó, Snorrabraut.

Það er leikur að læra Söguleg 
skemmtidagskrá í Miðbæjarskóla. Opið til 

kl. 17.00. 

Miðbæjarskólinn, Fríkirkjuvegi 1.

Syngjum saman við Söngskólann 
Fram koma; Graduale Nobili undir stjórn 
Jóns Stefánssonar, Karlakórinn Þrestir 
undir stjórn Jóns Kristinns Cortez, 
Óperukórinn undir stjórn Garðars Cortes, 
Söngflokkur Ingveldar Ýr og tékkneskur 
gestakór Osminka sem dansar og syngur 
þjóðlega tónlist frá heimalandinu. 

Söngveislan stendur til kl. 18.00. 

Söngskólinn í Reykjavík, Snorrabraut 54.

TM býður í ferðalag um töfra-
veröld TM og Alþjóðahús standa saman 
að veglegri dagskrá á Menningarnótt. Sett 
verður upp töfraveröld,  þar sem fólki 
gefst kostur á að fara í ferðalag um 
heiminn í gegnum hljóð, tónlist, bragð, 

lykt, og sjónræna upplifun. Opið til 18.00. 

TM, Aðalstræti 6-8.

Djass Jóel Pálsson og Sigurður Flosason 

spila  saman. 

Kraum, Aðalstræti 10.

Sölva Ford Færeyska blús- og 
rokksöngkonan Sölva Ford flytur nokkur 

lög. 

Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalstaðir, 
v/Flókagötu. 

Sálmafoss í Hallgrímskirkju á 
Menningarnótt Organistar, kórstjórar 
og kirkjukórar munu halda uppi samfelldri 
tónlistardagskrá í Hallgrímskirkju á 
Menningarnótt undir yfirskriftinni 

“Sálmafoss”. Dagskráin stendur til kl. 22.00. 

Hallgrímskirkja.

Kirsuberjatorgið Harmonikkuleikur, 
söluborð, krítarlistaverk unnið með 
vegfarendum til kl. 18.00. Torgstemning 

hefst aftur kl. 20.00. 

Kirsuberjatréð, Vesturgötu 4.

Skoffín og Skuggabaldur. Birta Rós 
Sigurjóns söngur, Sigurjón Alexandersson 

gítar, leika blandaða tónlist. 

Listhús Ófeigs, Skólavörðustíg.

Sögur af Loka og vinum Vibeke 
Svejstrup frá Danmörku og Sigurbjörg 
Karlsdóttir frá Akureyri láta gamminn 
geysa með sögum úr norrænu goðafræð-

inni. Sögurnar er sagðar á ensku. 

Í bakgarði við Gistiheimilið Loka, 
Lokastíg 24a.

Tískusýning Hin 16 ára gamla Særós 
Mist sýnir nýjustu fatalínu frá SærósHönn-
un. 

Sýningin hefst á horni Skólavörðustígs og 
Bergstaðastrætis.

DAGSKRÁ MENNINGARNÆTUR
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Gítar og sópran Steinunn Soffía 
Skjenstad, sópran og norski gítarleikarinn 

Solmund Nystabakk.

Norræna húsið, Sturlugötu 5.

Listaverkaupplifun á Hótel Holti 
Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur tekur 
á móti gestum, fer með þeim um húsið 

og fjallar um málverkin og listamennina. 

Hótel Holt, Bergstaðastræti 37.

15.25
Skapandi sumarhópar Leynileikhóp-
urinn Stígis - Hálfdán lifnar við.

Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5.

15.30
Blúndurnar Strengjasveitin Blúndur og 
bogar spilar léttklassísk verk og vel þekkt 
dægurlög sem útsett hafa verið fyrir fiðlu, 

lágfiðlu, selló og kontrabassa. 

Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalstaðir, v/
Flókagötu.

15.55 

Dagskrá Sambands íslenskra 
Framhaldsskólanema. Ýmsir atburðir 

yfir daginn.

Ingólfstorg.

16.00
Ó, Ó Ingibjörg Óskar, Ómar og Ingi-
björg Guðjónsbörn flytja íslensk sönglög 
í systkinabúningi. 
Landsbankinn, Austurstræti.

Lýðheilsutorg Hópur meistaranema í 
lýðheilsu við Háskólann í Reykjavík býður 
upp á Heilsutorg. Dagskráin stendur til 
kl. 19.00. 
Hljómskálagarðurinn.

Söguganga Starfsmenn Minjasafns 
Reykjavíkur leiða göngu og segja frá 
fornleifarannsóknum í miðbæ Reykja-
víkur. 
Landnámssýningin Reykjavík 871+/- 2, 
Aðalstræti 16.

Eru til torg í Reykjavík? Norræna 
húsið stendur fyrir gagnrýni í beinni á 
torg- og borgarmenningu í Reykjavík 
með líflegum pallborðsumræðum á 
menningarnótt 2008. 
Norræna húsið, Sturlugötu 5. 

Búlúlala-Öldin hans Steins Kóm-
edíuleikhúsið mun sýna ljóðaleikinn. Elfar 
Logi Hannesson flytur ljóð Steins Steinarrs 
í leik og tali og Þröstur Jóhannesson flytur 
frumsamin lög við ljóð Steins. 
Bókabúð Máls og Menningar, Laugavegi 18.

Sirkussmiðja Sirkusskólinn býður upp á 
sirkussmiðju. Stendur til kl. 18.00. 
Austurvöllur.

Gróður og grafir í Hólavallagarði 
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma 
efna til menningargöngu um Hólavalla-
garð. Heimir Björn Janusarson aðstoðar-
garðyrkjustjóri og Sólveig Ólafsdóttir 
sagnfræðingur leiða gönguna.
Hólavallagarður. 

Kríumyndir Sigríðar Sigríður Sverris-
dóttir myndlistarmaður sýnir einstakar 
kríumyndir sem hún málar með akríl á 
striga.  
Lokastígur 28.

Tískusýning Nýjasta útspil fatahönnuð-
anna Tobbu og Heiðu. 
Kraum, Aðalstræti 10.

Á jaðri Laugavegs Hönnuðir og 
verslanir sem eru á jaðri Laugavegar, sem 
sagt í hliðargötum, bakhúsum og uppi á 
efri hæðum taka þátt í tískusýningunni Á 
jaðri Laugavegs. 
Á horni Klapparstígs og Laugavegar.

16.15 

Glingur í Pósthússtræti!
Klassískir tónar óma um bæinn þegar Tríó 
Glingur stígur á stokk við Hitt húsið.

16.30
Látúnshnötturinn Tomas Dobrovol-
skis frá Litháen sem leikur á ýmis hljóðfæri 
hefur hannað og þróað nýtt ásláttarhljóð-
færi sem nefnist Látúnshnötturinn. Verkið 
sem hann flytur er samið sérstaklega fyrir 
menningarnótt.
Iðnó, Vonarstræti 3.  

I HATE NATURE / ‘Aluminati’ Dagný 
Bjarnadóttir, landslagsarkitekt FÍLA, ann-
ast leiðsögn og ræðir hugmyndafræðina 
að baki verkum Mörthu Schwartz. 

Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalstaðir, 
v/Flókagötu.

Maraþonleiðsögn Huginn Þór Arason 
myndlistarmaður ræðir sýninguna Til-
raunamaraþon við gesti. 
Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, Tryggva-
gata 17.

16.45
Únettinn Harpa Sólveig Thoroddsen í 
Únettinum Hörpu leikur keltneska þjóð-
lagatónlist frá Írlandi, Skotlandi og Wales, 
á írska hörpu. 
Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5.

Frumsaminn djass Skver kvartettinn 
leikur frumsamda djasstónlist. 
Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5.

17.00
Tvö á torgi Dúettinn Við tvö syngur og 
flytur á gítar þjóðlög í bland við angur-
vær íslensk dægurlög. 
Á mótum Þingholtsstrætis og Amtmanns-
stígs.

OFURGESTIR -  Leiðangur með Ölmu 
Dís Kristinsdóttur um sýningu Hafnarhúss.
Listasafn Reykjavíkur Hafnarhúsi, Tryggva-
gata 17. 

Djass Jóel Pálsson og Sigurður Flosason 
spila saman. 
Kraum, Aðalstræti 10.

Tími til að lifa og njóta – Reykjanes-
bær, gestasveitarfélag menningarnætur
Karlakór Keflavíkur flytur efni af væntan-
legum diski. 
Ráðhús Reykjavíkur.

Tyrkneskur Tanoura-dans Egypski 
dansarinn Ahmed Fekry sýnir dansinn 
Tanoura.
Iðnó, Vonarstræti 3.

Reykjavík Stories Bandaríski leikarinn 
Darren Foreman flytur íslensk ljóð, sagna-
brot og leiktexta á ensku. 
Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvagötu 
15.

Sýnd klukkan 5, 7 og 9 Heimildar-
myndin Sýnd klukkan 5, 7 og 9. Verður 
sýnd á vegum Reykjavík Shorts&Docs í 
glugga á Laugavegi 35. Einnig sýnd kl. 
19.00 og 21.00.

Tónlistardagskrá Rokksaga Íslands 
sýnd í húsakynnum Hljómalindar á veg-
um Reykjavík Shorts&Docs. Laugavegur 
23. Einnig sýnd kl. 19.00 og 21.00.

Marsakeppni S.L.Á.T.U.R. - ÚRSLIT
Lúðrasveit S.L.Á.T.U.R. leikur alla marsana í 
Marsakeppni S.L.Á.T.U.R. 2008.
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7.

Á bak við tjöldin - Hið allra heilagasta 
afhjúpað. Skoðunarferðir í geymslur og 
bakland safnsins þar sem varðveitt eru 
mörg af helstu menningarverðmætum 
þjóðarinnar. 
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalstaðir, 
v/Flókagötu.

Söngleikjadagskrá úr West Side 
Story Ingveldur Ýr og Söngflokkurinn 
flytja söngleikjadagskrá úr West Side 
Story, Porgy and Bess, Jesus Christ Super-
star, Phantom of the Opera o.fl.
Fríkirkjan í Reykjavík.  

Suðrænir tónar í Nostrum Pamela 
de Senzi flautuleikari og Rúnar Þórisson 
gítarleikari leika í Nostrum á Menning-
arnótt.
Skólavörðustíg 1A.

Skapað af list Marilyn Herdís Mellk 
þrykkir á elstu grafikpressu landsins sem 
Guðmundur Einarsson frá Miðdal flutti til 
landsins 1925. 
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14. 

artFart - Dj Hamingja Horfst í augu 
við einveruna í margvíslegum myndum. 
Smiðjan Sölvhólsgötu 13.

17.30
Fjölskylduleiðsögn Leiðsögn í 
norðursal um sýninguna Hvar er ég? og 
leiðangur í kjölfarið um aðrar sýningar 
safnsins. 
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalstaðir, 
v/Flókagötu.

Danshópurinn HVIK HVIK breytist í 
lifandi skúlptúr fyrir framan Hitt húsið.

18.00
Norrænir Nýhilvinir Norrænir gestir 
ljóðahátíðar Nýhils lesa ljóð sín og gefa 

nasasjón af upplestrardagskrá seinna um 
kvöldið. 
Norræna Húsið, Sturlugata 5.

Gluggi í nöturlega fortíð Leik-
húsgjörningur á tyrfðu torgi eftir Hilmi 
Jensson og Ingibjörgu Huld Haraldsdótt-
ur, Björn Leó Brynjarsson og Olgu Sonju 
Thorarensen. 
Port á Laugavegi 3. 

Art Quiz – Gettu ennþá betur! Spurn-
ingaleikurinn sívinsæli Pub Quiz settur 
í samhengi myndlistar og hönnunar. 
Keppni um byggingarlist kl. 18, um 
hönnun kl. 19 og myndlist kl. 20.
Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús, Tryggva-
gata 17.

Undir Parísarhimni Ekta frönsk 
stemmning í Iðnó. Dagskráin til kl. 22.00. 
Iðnó, Vonarstræti 3.

Tilfinningatorg Efnt verður til tilfinn-
ingabingós með veglegum vinningum 
m.a. eintómri hamingju sem heppinn 
vinningshafi verður aðnjótandi. Umsjón 
með Tilfinningatorginu hafa Elísabet 
Jökulsdóttir rithöfundur, Steinunn 
Helgadóttir myndlistarmaður og Þröstur 
Leó Gunnarsson leikari. 
Listasafn Reykjavíkur – Kjarvalstaðir, 
v/Flókagötu.   

18.00 

Tríó Reynis Sigurðssonar Leikur 
léttan djass á nýlögðu torgi hjá Eggerti 
feldskera við Skólavörðustíg 38. 

Hljómurinn og Bræðin Götuspilara-
dúett skipaður þeim Haraldi Davíðssyni 
og Einari Maack. Til kl. 21.00. 
Austurvöllur.

Fimmta árstíðin Toshiki Toma, prestur 
innflytjenda á Íslandi, flytur eigin ljóð 
á íslensku og kynnir einnig japanska 
ljóðlist. 
Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvgata 
15. 

Argentínskur Tangó Dansarar í 
Tangóævintýrafélaginu munu koma 
saman á Bríetartorgi við Amtmannsstíg 
og dansa seiðandi argentínskan Tangó.  

Hin klassísku gildi Halldór B. Runólfs-
son safnstjóri, leiðir gesti um sumarsýn-
ingu safnsins á verkum úr safneign. 
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7. 

18.30
Afleggjarinn Auður Ólafsdóttir 
rithöfundur les úr verðlaunabók sinni 
Afleggjarinn.
Borgarbókasafn, Grófarhúsi, Tryggvgata 15.

19.00
Miklatún á Menningarnótt Lands-
bankinn, máttarstólpi Menningarnætur 
og Rás 2 bjóða upp á glæsilega tónleika 
á Miklatúni. Boðið verður upp á fjöl-
breytta dagskrá á túninu samfleytt frá kl. 
19.00 til 22.30. Hljómsveitirnar sem koma 
fram að þessu sinni eru. Ný Dönsk, Jet 
Black Joe, Magnús og Jóhann, Hjaltalín, 
Bloodgroup og Fjallabræður. Það er 
hefð fyrir því á þessum stórtónleikum 
að boða endurkomu þekktra íslenskra 
hljómsveita eða tónlistarmanna. Að 
þessu sinni koma tónlistarmennirnir 
Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann 
Helgason fram saman í fyrsta sinn í 
langan tíma.

Ástir og örlög Ástir og örlög af 
sýningum safnsins eru dregin fram 
í dagsljósið, Kl. 20.00 og 21.30 flytur 
Aðalsteinn Ásberg yndisfögur ástarljóð 
og vísur. Opið til 23.00. 
Þjóðminjasafn Íslands, Suðurgötu 41.

Poppmessa Stomphópur Íslands 
opnar Poppmessu 2008 á Ingólfstorgi. 
Grillpartý, 1000 pylsur í boði. Fjölbreytt 
tónlistardagskrá til kl. 22.30. 
Ingólfstorg.

Alþjóðahús flytur Alþjóðleg matar- 
og menningarveisla í porti nýja húsnæð-
isins. Á meðan veislan stendur yfir verður 
einnig haldin söngva-/ karokíkeppni 
á svölum nýja hússins. Opið til 22.00. 
Alþjóðahús, Laugavegi 37.

Maddit? Maddit Theater Company 
frumsýnir hvorki né endurtekur. Verk í 
stöðugri vinnslu.
Smiðjan, Sölvhólsgötu 13.

20.00 
Tónlistarveisla í Dómkirkjunni
Guðbjörg Sandholt og Arnbjörg María 

syngja lög eftir Bernstein, Kurt Weil, 
Offenbach og fl. Kl. 20.30. Hallveig Rún-
arsdóttir sópran, Sólveig Samúelsdóttir 
mezzósópran, Jón Svavar Jósefsson 
baritón flytja tónlist eftir W.A. Moz-
art, Hrönn Þráinsdóttir leikur á píanó. 
Kl. 21.30  Kristinn Bragason píanó og 
Sigurjón Bergþór Daðason klarinett. Kl. 
22.00 Júlía Traustadóttir sópran og Birna 
Hallgrímsdóttir píanó syngja og leika 
tónlist eftir R. Schumann og  E. Grieg.  
Veislan stendur til kl. 22.30.

Vinir Nýtt verk eftir Símon Birgisson, í 
leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar.
Kassinn, Þjóðleikhúsinu.

Sungið og leikið Kurt Weill á leik-
rænum nótum í flutningi Jönu Maríu 
Guðmundsdóttur við undirleik Kolbrúnar 
Sæmundsdóttur. 
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7.

Erró – Grimages - Stutt leiðsögn. 
Þorbjörg Br. Gunnardóttir sýningarstjóri 
fjallar um verk Errós.
Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, 
Tryggvagata 17.

Undir Parísarhimni – franskt dansi-
ball
Hressilegt franskt dansiball með söng-
konunni Hlín Pétursdóttur og harmon-
ikkuleikaranum Yuri Fedorov. 
Iðnó, Vonarstræti 3. 

Ljóðapartí Alþjóðlegir gestir og úrval 
innlendra ljóðskálda lesa upp úr verkum 
sínum í bland við ljúfa tóna frá The Di-
version Session. Óhefðbundin skemmt-
un milli atriða, opinn bar og ókeypis inn. 
Opið til kl. 23.00. 
Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins, Hverfis-
götu 19, 101 Reykjavík.

Tími til að lifa og njóta – Reykjanes-
bær Gestasveitarfélag Menningarnætur
Hljómsveitin Hjálmar spilar. 
Ráðhús Reykjavíkur.

Dixie-bandið Öndin leikur til kl. 
22.00. 

Hressingarskálinn, Austurstræti  20. 

Tónleikar í garði Organ Fram koma; 
XXX Rottweiler Ultra Mega Techno-
bandið Stefán, Singapore Sling spilar á 
miðnætti og Dj heldur svo uppi stemn-
ingunni frá kl. 01.30. 
Organ, Hafnarstræti 1 - 3.

Tónleikahald í bakgarði Ófeigs
Gæðablóð, Bandið hans pabba og fleiri 
koma fram.
Listhús Ófeigs, Skólavörðustíg.

Sigurslammið Halldóra Ársælsdóttir, 
sigurvegari fyrsta ljóðaslamms Borgar-
bókasafns syngur eigin lög og spilar 
undir á gítar. 
Borgarbókasafn, Tryggvagötu 15.

Klassískar aríur og kraftmikið 

rokk
Hátíðagestum er boðið að hlýða á valin 
söngatriði úr fyrstu frumsýningum 
haustsins, annars vegar hinum glænýja 
rokksöngleik Janis 27 eftir Ólaf Hauk 
Símonarson og hins vegar óperunum 
Pagliacci eftir Leoncavallo og Cavalleria 
Rusticana eftir Mascagni. 
Íslenska Óperan, Ingólfsstræti 7.

Svo á jörðu sem á himni
Mozaik Hvítasunnukirkja býður til lof-
gjörðarsamkomu. 
Mozaik Hvítasunnukirkja – Skógarhlíð 20.

Lifandi keltneskt þjóðlagakvöld 
Tónlistarhópurinn Hálendingarnir halda 
uppi keltneskri kráarstemmingu. Til kl. 
23.00. 
Verslunin Stíll, Laugavegi 58.  

Reykjavík Archive 
Þöglar kvikmyndir á vegum íbúasam-
taka Grjótaþorps. Sýningin stendur til 
miðnættis. 
Á bakvið gömlu Morgunblaðshöllina.

20.15
SOMETIME Electro-popp bandið 
SOMETIME spilar í versluninni KVK.
Laugavegi 58a.

Trúbador Svavar Knútur, úr hljómsveit-
inni Hraun, skemmtir sem trúbador
Kraum, Aðalstræti 10. 

20.45
Við Tjörnina Fræbblarnir, Megasukk 
og Palindrome spila í portinu á veitinga-
staðnum Við Tjörnina. 
Templarasundi 3. 

20.50  

Eins og honum er einum lagið Guð-
björn Guðbjörnsson óperusöngvari flytur 
létt lög við undirleik. 
Gallerí Fold, Rauðarárstíg 14.

21.00
Tónlist frá Kúbu Kúbverski trúbadorinn 
Juan Alberto Borger del Pino flytur kúb-
verska tónlist. 
Borgarbókasafn, Tryggvagata 15.

Djass í Djúpinu Dúettinn “Skoffín og 
Skuggabaldur” leikur í Djúpinu sem er í 
kjallara veitingastaðarins Hornsins. 
Hafnargötu 15. 

Tríó á Torgi Bjargræðistríó í Fríkirkjunni við 
Fríkirkjutorg mun með sinni alkunnu snilli 
og yfirburða flinkheitum skemmta gestum 
og gangandi. 
Fríkirkjan í Reykjavík við Fríkirkjutorg.

Hallgrímskirkjumyndir Gömlum ljós-
myndum frá byggingartíma Hallgrímskirkju 
blandað saman við nýrri myndir Þórólfs 
Antonssonar og Hrannar Vilhelmsdóttur í 
stafrænni myndaveislu á vegg Café Loka. 
Café Loki, Lokastígur 28.

Stomp Ungir tónlistarmenn spila á rusla-
tunnur og annan efnivið sem þeim tínist til 
og úr verður frumlegur og skemmtilegur 
hljóðheimur. 
Á horni Laugavegs og Bankastrætis.
Jazz í Eymundson.

Árlegir tónleikar Tríó Björns Thoroddsen 
ásamt Ragga Bjarna heldur sína árlegu 
Menningarnæturtónleika í Eymundsson, 
Austurstræti. Tríóið inniheldur hina lands-
þekktu tónlistarmenn Björn Thoroddsen, 
Jón Rafnsson  og Guðmund Steingrímsson 
og hafa færri komist að en vildu undanfarin 
ár til að upplifa stemmninguna. Opið til kl. 
23.00. 
Eymundsson, Austurstræti 18. 

21.30 

Matur dans og gleði við Sjávar-bar-
inn Hin rómaði Kulturang Pinay Filipino 
Style danshópur stígur frumbyggja-dansa 
að hætti friðelskandi eyjaskeggja. Dans-
hópurinn er skipaður átta stúlkum sem 
eiga rætur að rekja til Filipseyja en búa nú 
á Íslandi. 
Sjávarbarinn, Grandagarði 9.

Hundur í óskilum - Hundastjarnan 
Endurnýtt tónlist í óvæntum flutningi. Í 
samvinnu Þjóðmenningarhúss og Gljúfra-
steins. 
Þjóðmenningarhúsið, Hverfisgötu 15.
21.45

200.000 Naglbítar og Lúðrasveit 
verkalýðsins í boði ASÍ Í fyrsta skipti 
leiða saman hesta sína rokkbandið 200.000 
Naglbítar og Lúðrasveit verkalýðsins. 
Hljómsveitin er skipuð fimmtíu manns á 
öllum aldri og hefur æft stíft fyrir tónleik-
ana þar sem flutt verða lög Naglbítanna í 
nýrri útsetningu. 
Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, Tryggva-
gata 17.

22.00 

Tími til að lifa og njóta – Lokaatriði 
Reykjanesbæjar Gestasveitarfélags Menn-
ingarnætur Rokksveit Rúna Júl. 
Ráðhús Reykjavíkur. 

Geirfuglarnir í Iðnó Þessi líflega en 
undarlega hljómsveit heldur sína árvissu 
Menningarnæturtónleika í Iðnó. 
Vonarstræti 3.

22.30
Skrúðganga Litrík skrúðganga í fylgd írsks 
götuleikhúss. Gönguna leiða uppblásnar 
litríkar verur við undirleik Dixiebands. 
Frá Lækjartorgi að Sæbraut. 

23.08 
Flugeldasýning Glæsileg flugeldasýn-
ing á hafi úti í boði Orkuveitu Reykjavíkur. 
Hjálparsveit skáta stjórnar flugeldasýningu 
undan Sæbraut með hjálp Landhelgisgæsl-
unnar. 
Áhorfendur geta komið sér fyrir austur eftir 
Sæbrautinni.

23.45 – 00.30
Miðnæturguðsþjónusta Prestar 
Dómkirkjunnar og organisti þjóna ásamt 
prestum Keflavíkurkirkju þeim sr. Sigfúsi 
Baldvini Ingvasyni og sr. Skúla Ólafssyni 
sem prédikar. Kór Keflavíkurkirkju syngur 
undir stjórn Arnórs Vilbergssonar. Jóhann 
Smári Sævarsson og Bylgja Dís Gunnars-
dóttir syngja einsöng.
Dómkirkjan í Reykjavík.

DAGSKRÁ MENNINGARNÆTUR



 20. ÁGÚST 2008  MIÐVIKUDAGUR

Hvernig skyldu lög 200.000 

naglbíta hljóma í lúðrasveit-

arbúningi? Það kemur í ljós á 

menningarnótt þegar hljóm-

sveitin stígur á svið með Lúðra-

sveit verkalýðsins.

„Einhvern tímann lýsti ég því 
þannig að þetta væri eins og tón-
listin í þýskri herskipabíómynd, 
sem myndi gerast í himnaríki, ef 
Wagner myndi leikstýra henni,“ 
segir Vilhelm Anton Jónsson, 
söngvari 200.000 naglbíta, þegar 
blaðamaður spyr hvernig Naglbíta-
lögin hljómi í lúðrasveitarbúningi. 
„Þetta er alla vega alvöru rokk og 
hávaði,“ útskýrir hann.

200.000 naglbítar vinna nú að 
plötu ásamt Lúðrasveit verkalýðs-
ins þar sem tíu af þekktustu lögum 
Naglbítanna munu heyrast í nýjum 
búningi. Undanfarin ár hefur það 
verið algengt að hljómsveitir komi 
fram ásamt sinfóníu-hljómsveit 
en þetta með lúðrasveitina verð-
ur að teljast svolítið óvenjulegt. 
„Þetta hefur ekki verið gert hér á 
Íslandi áður, alla vega ekki svona 
stórt verkefni. Okkur langaði að 
prófa eitthvað nýtt og ég sendi póst 
á www.ludrasveit.com þar sem ég 
bað hljómsveitarstjórann um að 
hringja í mig. Honum leist svona 
líka vel á þetta og allt fór af stað. 
Áður en ég vissi af voru komn-
ir fimm útsetjarar í vinnu við að 

útsetja lögin okkar og 45 manna 
lúðrasveit farin að æfa,“ segir Vil-
helm. 

Platan kemur út í október og enn 
sem komið er hafa lögin hvergi 
heyrst opinberlega í þessum nýja 
búningi. Tónleikarnir á menningar-
nótt verða því frumflutningur. 

Tónleikarnir fara fram í portinu 
í Hafnarhúsinu (Listasafni Reykja-
víkur) og hefjast klukkan níu með 
gítartríóinu Árstíðum. „Svo komum 
við á svið ásamt lúðrasveitinni 
klukkan korter í tíu og þetta ætti 
að vera búið mjög tímanlega fyrir 
flugeldasýninguna,“ segir Vilhelm 
sem lofar góðri skemmtun bæði 
fyrir eyru og augu. „Ég sé lögin 
alltaf mjög myndrænt fyrir mér 

og nú er þetta orðið enn þá mynd-
rænna. Það er verið að setja upp 
110 fermetra svið og þarna verð-
ur lúðrasveit í búningum með ný-
bónaða lúðra. Þetta er svo flott að 
við erum bara með gæsahúð á æf-
ingum.“

Í ár eru tíu ár liðin síðan fyrsta 
plata Naglbítanna kom út. Vilhelm 
segir að þekkt lög á borð við Láttu 
mig vera og Vögguvísur fyrir 
skuggaprins fái að hljóma á tónleik-
unum í kraftmeiri og dramatískari 
útgáfum en aðdáendur hljómsveit-
arinnar þekkja. „Þetta verður bara 
alvöru rokk. Ég get lofað því að 
Vögguvísur fyrir skuggaprins eru 
ekki að fara svæfa neinn í þetta 
sinn,“ segir Vilhelm.  - þo

Alvöru rokk og hávaði

Strákarnir í 200.000 naglbítum, Benedikt Brynleifsson, Vilhelm Anton og Kári Jóns-

synir, lofa almennilegum rokktónleikum á menningarnótt. Enda varla annað hægt 

þegar heil lúðrasveit er með í för.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Eg skal kveða um eina þig

alla mína daga

Á s t a r l j ó ð  P á l s  Ó l a f s s o n a r

Sumar kiljur eru sumarkiljur

Skipholti 35
105 Reykjavík. sími 511 7010

petur@galleriborg.is
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Franska söngkonan Adeline Moreau 

flytur söngljóð í Íðnó.

Alliance Francaise og franska 

sendiráðið bjóða upp á líflega og 

skemmtilega dagskrá við Tjörnina. 

Í Iðnó verður boðið upp á tónlist, 

ljóðalestur og dans sem hefst með 

dagskrá frönsku söngkonunnar Ad-

eline Moreau við undirleik Herrera-

systra sem leika á selló og hörpu. 

Fransk-íslenska leikkonan Solveig 

Simha mun svo fara með ljóð ásamt 

Marion Herrera og vera með spuna 

útfrá þemanu „Víma“. Undir lok 

kvöldsins verður svo boðið upp á 

fjörugt dansiball með söngkonunni 

Hlín Pétursdóttur og harmonikuleik-

aranum Yuri Federov. -amb

Hvar? Iðnó. Klukkan?  18-22.

Frönsk stemn-
ing í Iðnó

● PRJÓNAÐ TIL GÓÐS 
 Þeir sem hafa gaman af að 

prjóna ættu ekki að láta 

sitt eftir liggja á menning-

arnótt. Prjónarar eru hvatt-

ir til að koma með bleikt garn 

í Hallargarðinn og fitja upp 

á einhverju bleiku til styrkt-

ar Krabbameinsfélaginu. Hægt 

er að prjóna bleika borða og 

selja og eins geta nokkrir tekið 

sig saman og fitjað upp á sam-

vinnuverkefni á borð við búta-

teppi. Baukar verða á staðnum 

svo hægt er að heita á prjóna-

skapinn. - þo

Hvar: Hallargarðurinn 

við Fríkirkjuveg 11

Hvenær: Milli kl. 14 

og 17

www.itr.is    sími 411 5000w itr is sími 411 5000

SUNDSUMAR
Í SUNDHÖLLINNI

Sumarafgreiðslutími:

Virka daga kl. 6:30–21:30

Helgar kl. 8:00–19:00
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Kórastarfið er í fyrirrúmi í 

Hallgrímskirkju á menningar-

nótt: Organistar, kórstjórar og 

kirkjukórar munu halda uppi 

samfelldri tónlistardagskrá í 

kirkjunni með stillansakórón-

una sem þeir Hallgrímskirkju-

menn kalla Sálmafoss.   

Dagskráin hefst kl. 15 en þá mun 
biskup Íslands afhenda tónlist-
arverðlaun kirkjunnar, Liljuna, 
í fyrsta sinn. Stofnað er til verð-
launanna til að virða það sem best 
þykir í kirkjulegu tónlistarstarfi 
hér á landi en hin veraldlega tón-
list hefur til þessa átt sína verðlaun 
í Íslensku tónlistarverðlaununum. 
Herra Karl átti hugmyndina að 
heiti verðlaunanna en Liljan hefur 
margvísleg táknmið í kristinni trú. 
Söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar, 
Hörður Áskelsson, segir ekki af-
ráðið hvort verðlaunin verði árlega 
veitt. Verðlaunagripurinn er smíð-
aður í Þýskalandi. Verðlaunahafi er 
valinn af bestu manna yfirsýn.

Sálmafossin er hluti af stóru 
prógrammi sem Þjóðkirkjan hefur 
staðið fyrir síðustu daga í Skál-
holti: Kórastefna Þjóðkirkjunn-
ar er tíu daga samfelld dagskrá 
þar sem kenndur er orgelspuni 
og kórstjórn, Jón Stefánsson og 
Þórunn Björnsdóttir hafa kennt 
stjórn barnakóra og síðustu dag-

arnir hafa farið í samstillingu um 
140 manna kórs sem flytur tvær 
kantötur Bachs á sunnudag í Hall-
grímskirkju en þar verður Þorkell 
Sigurbjörnsson heiðraður sérstak-
lega með verðlaunum tónmennta-
sjóðs kirkjunnar. Mist, dóttir hans, 
hefur samið tónverk um stef Þor-
kels við hinn kunna sálm hans Heyr 
himnasmiður en það mun vera elsti 
kirkjulegi texti sem notaður er til 
sálmasöngs á Norðurlöndum. Heyr 
himnasmiður er líka nokkurs konar 

leiðarstef í dagskránni á laugar-
dag þar sem áhersla er lögð á al-
mennan sálmasöng, söng kirkju- 
og barnakóra svo og orgelleik. Að 
verðlaunaathöfn lokinni kl. 15 á 
laugardag mun Dómkórinn syngja 
undir stjórn Marteins Friðriksson-
ar en hann mun brátt láta af störf-
um sem stjórnandi þess merka 
kórs. Síðan syngur Graduale Nobili 
undir stjórn Jóns Stefánssonar og 
Haukur Guðlaugsson leikur á org-
elið stóra. 

Haukur Guðlaugsson leikur á 
orgel klukkan 15.30. Kórarnir tveir 
og Haukur halda kyrru fyrir í kirkj-
unni við söng og spil til kl.17.15 en 
þá syngur Kór Bústaðakirkju undir 
stjórn Renötu Ivan og Jón Bjarna-
son leikur á orgelið. 

Eyþór Ingi Jónson og Schola 
Cantorum leiða kirkjugesti í al-
mennum sálmasöng kl. 18 undir 
stjórn Harðar Áskelssonar og 
Tómas Guðni Eggertsson leikur 
verk eftir Bach og Buxtehude.

Og þannig heldur dagskráin 
áfram með almennum söng gesta 
með kór, kórsöng og orgelleik allt 
til kl. 21.40:

Þetta er í annað sinn sem Kóra-
stefna Þjóðkirkjunnar tengist 
menningarnótt og Sálmafoss er 
haldinn. Í fyrra var stöðugt streymi 
fólks í kirkjuna og almenn og góð 
þátttaka í söng þegar kórar sungu 
með þeim. Það er andakt yfir kirkj-
unni á þessum haustdegi og allir 
velkomnir. pbb@frettabladid.is 

Sálmafoss í Hallgrímskirkju

Þorkell Sigurbjörnsson tónskáld. Sálmur 

hans, Heyr himnasmiður, er leiðarstef í 

hátíðahaldi kirkjulegra tónlistarmanna 

í Hallgrímskirkju á laugardag. Á sunnu-

dag verður hann heiðraður á sérstökum 

tónleikum honum til heiðurs í kirkjunni.

MYND: FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

Dagskráin hefst kl. 15 í Hallgrímskirkju.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKRÁÐU

ÞIG Í DAG!

Netskrá
ningu í Reykjav

íkurmaraþon Glitnis lýku
r á miðnætti. 

Skráðu
 þig á w

ww.glitnir.is, v
eldu fyrir h

vaða g
óðger

ðaféla
g 

þú vilt hlaupa og fá
ðu síðan

 vini og ve
lunnara til 

að heita á 
þig.

Skráðu
 þig á w

ww.glitnir.is o
g hlauptu til gó

ðs.

ALLIR SIGRA 23. ÁGÚST!
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Helga Rún Pálsdóttir ætlar að dubba 

styttur bæjarins upp með virðulegum 

höfuðbúnaði á menningarnótt. 

„Ég hef alltaf velt því fyrir mér hvers 
vegna styttur bæjarins eru ekki með höf-
uðföt. Þessar styttur standa úti og á þeim 
tíma sem þessir menn voru uppi fóru karl-
menn ekki út úr húsi án höfuðfats,“ segir 
Helga Rún Pálsdóttir, búningahönnuður 
og klæðskerameistari og eina starfandi 
hattadaman á Íslandi. 

Í tilefni menningarnætur hyggst Helga 
ráða bót á hattaleysi styttnanna í miðborg-
inni. Hún hefur setið við undanfarna daga 
og hannað og saumað hatta fyrir þá Jón 
Sigurðsson, Jónas Hallgrímsson, Kristj-
án IX., Skúla fógeta, Ólaf Thors og Hann-
es Hafstein. Að morgni menningarnætur 
ætlar Helga síðan að leggja af stað í mið-
bæinn með stiga og koma höttunum á sinn 
stað. 

„Þeir verða örugglega ánægðir að fá 
loksins eitthvað á höfuðið. Það má til 
dæmis ekki gleyma því að Jón Sigurðsson 
hafði ástríðu fyrir pípuhöttum og regn-
hlífum og safnaði meira að segja höttum. 
Þess vegna er ómögulegt að hann sé ekki 
með hatt,“ segir Helga. „Mér fannst til-
valið að nota menningarnótt sem tækifæri 
til að fullklæða þessa menn og vekja um 
leið athygli á styttunum sem maður geng-
ur fram hjá og er hættur að sjá,“ útskýr-

ir hún og bætir því við að það hafi komið 
henni á óvart hversu stórar stytturnar eru. 
Ætli einhver til dæmis að nappa hattinum 

af Skúla fógeta er ólíklegt að viðkomandi 
geti notað hann þar sem höfuðmál hans er 
talsvert meira en á meðalmanni.  - þo

Loksins setur Jón Sigurðs-
son upp pípuhattinn

Hattadaman Helga Rún ætlar að setja hatta á styttur bæjarins á menningarnótt. Sá stóri grái er ætlaður 

Ólafi Thors. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Supergrúppan Esja mætir á Laugaveginn í 

Skífuna kl. 17.

Hljómplötuverslanir í miðbænum 
verða allar opnar á menningarnótt. 
12 tónar verða með sína árlegu út-
sölu þar sem kostur gefst á góðum 
dílum, Smekkleysa er flutt norður 
yfir Laugaveginn og komin í nýtt hús-
næði. Elsta hljómplötubúðin á Lauga-
veginum, Skífan, skartar sínu feg-
ursta og mun standa fyrir glæsilegri 
tónleikadagskrá á menningarnótt og 
munu  tónleikarnir hefjast kl 13.00 
um daginn og mun ný hljómsveit stíga 
á stokk á heila tímanum til kl. 18.00. 
Fram koma í þessari röð: Múgsefjun, 
Helgi Björns, Megas, KK, Esja, Sig-
urður Guðmundsson og Memfismafí-
an og Mood. Rýmt verður fyrir gest-
um og eru allir velkomnir en frekari 
upplýsingar og nánari tímasetningar 
er hægt að finna á heimasíðu Skífunn-
ar www:skifan.is

Skífuteiti á 
Laugavegi

menningarnótt ● fréttablaðið ●
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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Fyrir næsta skólaár
eru laus til umsóknar

eftirfarandi störf
Starf stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa
M.a. til að vinna með einhverfum börnum.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Störf skólaliða og störf við ræstingar
Möguleiki er á fullu starfi eða hlutastarfi.

Upplýsingar/umsókn:
Baldur Pálsson aðstoðarskólastjóri,

baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.

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

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Krafta� ehf S: 840-1616

Fundir / Mannfagnaðir

Atvinna

Íþrótta- og tómstundasvið
Tjarnargötu 12   Póstfang 230   Sími: 421 6700

ER FÉLAGSLÍF Í ÞÉR?
FÉLAGSMIÐSTÖÐVAR  REYKJANESBÆJAR

Við leitum að sjálfstæðum, skipulögðum og hugmyndaríkum einstaklingum til að starfa 
í félagsmiðstöðinni Fjörheimum og 88 Húsinu, menningarmiðstöð ungs fólks í Reykja-
nesbæ.

Ábyrgðarsvið
» Umsjón og ábyrgð á starfsemi félagsmiðstöðva fyrir börn og unglinga 

á aldrinum 14 - 16 ára og 16 - 25 ára
» Skipulagning starfsins í samráði við yfirmann, samstarfsfólk, börn og unglinga 
» Samskipti og samstarf við starfsfólk skóla, foreldra og aðra samstarfsaðila
» Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn

Hæfniskröfur
» Háskólamenntun á uppeldissviði eða sambærileg menntun
» Reynsla af starfi með börnum og unglingum
» Skipuleg og fagleg vinnubrögð
» Sjálfstæði og frumkvæði
» Færni í mannlegum samskiptum
» Almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafþór B. Birgisson Tómstundafulltrúi 
Reykjanesbæjar í síma 898 1394, netfang: hafthor.birgisson@reykjanesbaer.is.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2008.

Hægt er að sækja um rafrænt á reykjanesbaer.is og mittreykjanes.is

Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum sem körlum.

88.is / fjorheimar.is

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FAGLEGU STARFI Á VETTVANGI FRÍTÍMANS? 

Skóladeild, Glerárgötu 26, Akureyri
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MÖGULEIKI Á 100% LÁNI 
ÁN ÁBYRGÐARMANNA

YAMAHA TTR 90 100% LÁN Í BOÐI. 
Árgerð 2008, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 250.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is 100% LÁN Í BOÐI

Tilboð 699.000.- þús
Möguleiki á 100% láni SUZUKI 
MARAUDER 800 ALLT AÐ 100 % LÁN. 
Árgerð 2004, ekinn 2 þ.km, BENSÍN, 5 
gírar. Verð 890.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Tilboð 890 þús! Lán 760 
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

100% lán Erlent 
3.300.000

Ekkert út aðeins yfirtaka 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 750.000.- nývirði 
968 þús.

ekið aðeins eina klst HONDA CRF 450 
R MEÐ DEMPARASTYRI. Árgerð 2008, 
ekinn 1 klst., BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
750.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is Möguleiki 
á 100% láni

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Toyota LAND CRUISER 200 VX 35“, 
2008, ek.10þús.km, Sjálfsk, Leður, 
Topplúga, með öllum aukahlutum 
fáanlegum!!! Ásett Verð 13800 þús.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

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Úrval nýrra atvinnubíla á 
frábæru verði!!

Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ. 
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr : 
1.990þ. án vsk. Nýr Renault Trafic. 9 
manna. Verð kr : 3.190þ. með vsk. 
Nýr Renault Trafic Langur. Hár toppur. 
Verð kr : 2.490þ. án vsk. Nýr Renault 
Master. Millilangur. Hár toppur. Verð kr 
: 2.795þ. án vsk. Fleiri útfærslur í boði. 
Allir bílar dísel og til afgreiðslu strax !

Sumarið er tíminn
Vw Beetle Bjalla árg.’06 Ek. aðeins 
30þ.km . ABS hemlar - Álfelgur - 
Geislaspilari - Hraðastillir - Höfuðpúðar 
aftan - Innspýting - Leðuráklæði - 
Líknarbelgir - Loftkæling - Rafdrifin sæti 
- Rafdrifnir speglar - Útvarp - Vökvastýri 
- 2.5 vél 150 hestöfl - 5 gíra. Vandað 
blæjuþak. Vindhlíf yfir aftursæti . Verð 
3.390þ. Fleiri myndir á sparibill.is

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 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.

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).

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Bmw 330 i m. með M pakkanum og 
20’’ felgum. geggjaður. verð 5,9, simi 
8668779

Til sölu , JCB 8015 smágrafa, árg. ‘05, 
keyrð 400 v.st. Verð 1.45 þ. á VSK. Uppl. 
í s. 894 1659.

Cadillc Deville árg. 1990 toppeintak. 
Verð kr. 500 þ. eða skipti á dýrari. Uppl. 
í s. 844 7851.

Rangler árg. ‘91, ek. innan hóflegra 
marka. Mikið endurnýjaður. Verð 
hugmynd 450. Uppl. í s. 861 0005 
Hrannar.

KIA MAGENTIS árg.’05 sjálfskiptur, 
ekinn 65 þús. Sumar og vetrardekk 
fylgja. Næsta skoðun ‘09. Yfirtaka á 
láni. Gott eintak. Upplýsingar í síma 
8976704 og 8484038 eftir kl 18

Land Rover Discovery 4,4 V8 árg. 2006 
ekinn 38þ.km. Topplúga leður. Einn 
með öllu. ATH 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.

Range Rover Sport HSE TDV8 Diesel 
árg 2007 ekinn 30Þ km.Einn með öllu.
S: 898-2811

Toyota Tundra LTD 5,7 V8 árg 2007 
ekinn 27Þ km.S: 898-2811.

Til sölu Hilux DC diesel 33“ dekk 1990 
árg ekinn 290þ km ný skoðaður, bíll 
sem á helling eftir, eitthvað rið en 
ekkert hættulegt, kominn með 38“ 
kanta. Verð 280.000 220 þ. stgr. Uppl 
í S. 895 9558.

BMW 318i ‘94 til sölu á 290 þús. nýsk. 
‘09 heillegt lakk og regl. smurður góður 
í kreppuna uppl. í s. 861 5777.

Opel Astra OPC 2007
ek.26þkm, 241hö, 6 gírar, túrbína, 18“ 
low profile, leður, eyðir um 11L/100km, 
Verð: Yfirtaka + 800Þ, Afb.39þús. Er í 
sal Bíll.is s.577-3777.

Toyota Avensis ‘99 ek:144þ. rafm í 
rúðum ofl.Sumard á álfelgum+vetrad á 
álfegum.verð 470þ. áhv250þ vaxtalaust 
lán afb 17þ á mán. uppl:8214031

Tilb. 150 þús+yfirtaka
Toppeintak af Toyota Yaris terra 1.0, 
árgerð 2006. Ekinn 42 þús, 5 dyra og 
beinskiptur. Áhv. c.a. 1300þús. 1.0 vél 
eyðir mjög litlu, nánari uppl. í síma 
6920904/6648141.“

 0-250 þús.

Yamaha Fzr 600 árg.90 ek. 17.þús mílur 
Skoðað 2009, Verð 150þús s:8650203

Volvo V40 árg’97 beinsk, 148.000 km 
Verð: 120.000 kr /tilboð Sími: 691-
6982

VW POLO dökk blár. Ár’98. Ekinn 97þús 
km. Sjálfskiptur. Topp eintak! Verð: 
Tilboð S: 868-5765

 250-499 þús.

Renault Scenic ‘99, ek 150þ. 2 eig. 
Góður fjölskbíll í fínu lagi, þjónustubók, 
krókur. Viðmverð 460þ, söluverð 300þ. 
S:8635958

Til sölu Opel Astra Station ‘00 ek. 170 
þús. nýsk. V. 260 þús. S. 848 5280.

 500-999 þús.

Renault Clio 2002. Vel við haldið hjá 
viðurkenndum verkst. Vetrardekk. 
Staðgr.550 þús. Sjöfn 8919003

Nissan Terrano II árg 2001 grænn 7 
manna. Ekinn 115 þús til sölu á 990 
þús. Áhvílandi 835 þús. Uppl í s: 860-
7991 Bjarki.

 1-2 milljónir

Vel með farinn Ford Mustang árg. 2001, 
ek. 110þ. vél: 3.8L. Tilboðsverð: 1.380þ. 
Áhv: 800þ. Ath. skipti á mótorhjól. s: 
862-3707

Hyundai Sonata árg ‘05. Ek 43 þ. Fæst 
gegn yfirtöku á láns. Uppl í s. 8481718

Skoda Fabia 1.2,2005. 37þ.km. Ásett 
1.250.000 kr. Fæst gegn yfirtöku á láni 
(1.143.000 kr.). Eyðslugrannur malbiks-
bíll. S: 824 4470

 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.

 Bílar óskast

Ódýr bíll óskast á ca. 50- 200 þ. verður 
að vera sk. ‘09. Einnig Renault Kangoo 
600-900 þ. eða sambærilegur vinnúbíll. 
Uppl. í s. 840 0470 eða 892 5070.

 Jeppar

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.

Útsala-Toyota Tacoma 2005 35“ breytt-
ur læstur aft+fram, 4,30 drif, kastarar 
+ grind, V6-246 hö, eyðsla 14-17 l. 
loftkæling, cruis controll, 6 diska maga-
sín, vhf talstöð, GPS tengin, ekinn 40 
þ ný skoðaður, góður bíll skoða skipti 
á ódýrari jeppa. Verð 3,1 milljón uppl. 
8964436

 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.
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 Hópferðabílar

Til sölu Econline 04,ek122þ.14 manna 
38 tommu breyttur. Bíll eins og nýr.
v6,1m eða tilboð.Einnig 01,ek 295þ, 14 
manna 35 tommu breyttur.Mjög góður 
bill.v2,7 eða tilboð.uppl 8920124

Til sölu M.Benz Sprinter árg. ‘05. 
19+1+1 sæti. Uppl. í s. 696 9915 / 
894 2146

 Vörubílar

Til sölu Bens Actros 2655 árg 2007. 
A.D.R bíll og Kruz vagn 2007. upp 
695 6520.

 Húsbílar

Til sölu Fiat árg. ‘03 ek. 105 þ.km. Vel 
með farinn. Uppl. í s. 893 5131.

 Mótorhjól

Yamaha Maxim El Gringo
Árgerð 1986. Verð kr. 450 þús. 
Upplýsingar í síma 869 9963.

 Fjórhjól

Yamaha YFZ 450 ‘06 Bill Ballance Ekið 
innan við 30 tíma, verð 950 þús. 
8999814

Honda árg ‘07 450 TRX 2WD lítið ek. 
í toppstandi. Fæst á yfirtöku 800 þ. S. 
892 6993.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobbie exclusive 495. Árg 
‘03 með fortjaldi og fleiru. Uppl í s 
892 8236

Fendt Diamant VIP 620 árg 07. Glæsilegt 
lúxushús hlaðið aukabúnaði, markisa 5 
metra, sólarsella 135W, auka rafgeym-
ir, 17“flatsjónvarp m/DVD, grjótgrind, 
bakkmyndavél, loftræsting (hiti og kæl-
ing) ofl, ofl. Lítið notað. Listaverð 4,5. 
Fæst á 3,9.áhvílandi 3,5. Uppl í síma 
8652200.

 Fellihýsi

TILBOÐ! Útborgun 150 þús! Fleetwood 
Yuma 9 og 1/2 fet 2006. Áhvílandi 
c.a 720 þús, afborg á mán c.a 18 þús. 
Upplýsingar í s: 860-7991 Bjarki

 Bátar

Volvo Penta 160-220 ha með drifi. 
Óskast. Uppl í s 690 9203.

 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

Ný Bighorn Radial Dekk og álfelg-
ur undir Polaris. Stærð 27“x12“x12“. 
Gangurinn selst á 110 þús. Uppl í 824 
6600.

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar 
í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

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.

 Hreingerningar

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

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

 Ræstingar

Almenn þrif í heimahúsum, skrifstofum 
og öðru sem við kemur hreingerning-
um. Uppl. í s. 897 3422 & 846 5652.

 Garðyrkja

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

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

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

 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 búslóð-
ir 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.

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

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

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

Ryð og lekavarnir á 
þökum

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

parketogsmidar.is
Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn 
smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Húsamálari + Smiður
Einn maður. Láttu mála eða skipta 
um eldhús eða annað, tek líka að mér 
sumarbústaði. 23 ára reynsla. Uppl. í 
s. 898 9511.

Alhliða málningarvinna að utan sem 
innan. Tréverk og þök. Skipti um bor-
járn. Uppl. í s. 866 0358.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlut-
ir Cisco og Microsoft vottun. S. 821 
6839, Stefán.

WWW.VORTEX.IS

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987. 

Visa/Euro
 Ef þig vantar hlustanda eða 

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

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

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

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, ástar-
málin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. 
Yrsa. 908 6414 (199 mín.) 553 5395 
(173 mín.Visa/MC). Símat. 10-24. 
Hringdu núna!

 Rafvirkjun
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 Trésmíði

Trésmíðameistari
Trésmíðameistari getur bætt við 

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

Bjargmundsson.

IT verktakar
Tökum að okkur alhliða smíðavinnu, 
vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 772 
7878.

 Viðgerðir

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar o. fl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Uppl. í s. 660 0139 Ath. 
Geymið auglýsinguna.

 Önnur þjónusta

Höfum til leigu mikið magn af vinnu-
pöllum. Áhugasamir hafi samband við 
Gunnar 865-3414

 Til sölu

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

Tilboð!!
Frír innfrarauður hitalampi fylgir öllum 
seldum bílum eða hjólum. Tilboðið 
gildir til 20. ágúst. Pantanir á www.
netlagerinn.is eða í síma 865 4015. 
Sendum hvert á land sem er!

Gardex skjalaskápur til sölu. 
Umboðsaðili Optíma. Kostar nýr 335 
þús. Fæst fyrir 110 þús. Fjórar læstar 
skúffur. Bruna og þjófheldur. Hæð: 
137cm x breidd: 50cm x Dýpt: 79 cm. 
Uppl 824 6600.

Til sölu svart 7 manna (3+2+1+1) tau-
sófasett mjög vel með farið + glersófa-
borð á kr. 80þ. Skipitborð á kr. 6þ. Kojur 
fyrir lítið. S. 551 6959 & 868 6520.

Notaðar Benz álfelgur á sumardekkjum 
235/60. 16“ 4 stk á 32 þús. Einnig 
185/60. 14“ sumardekk 4 stk á 6 þús. 
Hafþór s 849 3241,552 7403.

 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

 Til bygginga

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

Vantar snyrtilegan 20 feta kaffi eða 
skrifstofugám. S. 692 8027 eða 660 
6150.

Til sölu pallastigi úr beiki. V. 60 þús. S. 
660 2470.

 Verslun

Sparið með netverslun www.isbutrade.
com Flott barnaföt, skór á aðeins kr. 
1990.

 Ýmislegt

Til sölu gullfallegur síður brúðarkjóll 
stærð sm (am. 4-6) Verð kr. 35 þ. sími 
842 5447

 Heilsuvörur

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- Lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari 
uppl. inná www.4ever.is.

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

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

LR-heilsukúrinn er ótrúlega öflugur og 
einfaldur. Uppl. hjá Dóru 869 2024 
www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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. Uppl. í s. 662 0841.

 Námskeið

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

 Dýrahald

Cavalier Hvolpar til sölu 2 rakkar. 
Annar með yfirbit og selst með gódum 
afslætti. U.i sima 8465310

Svartur labrador óskar eftir góðu 
heimili. Er 16 mánaða og húshreinn. 
Upplýsingar í síma 660 7922

 Gisting

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

 Fyrir veiðimenn

Veiðileyfi - Sjóbleikja Til sölu veiði-
leyfi í Fellsá, Kollafirði, Strandabyggð. 
Upplýsingar veitir Barbara Ósk í síma: 
451-3343 og GSM 6634628

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Free rent in august
Grand opening special. Long term 
rent guesthouse. Tel. 824 4530.

Til leigu í Kópavogi
Nýuppgerð 4ra herbergja íbúð í 
Kópavogi. Leigist með eða án einhverr-
ra húsgagna. Uppl. í s. 823 6233.

Frítt í ágúst
Langtímaleiga á gistiheimili. Uppl. í 
s. 824 4530.

Íbúðaskipti í 1 ár. Okkar íbúð er á besta 
stað í Albufeira. Óska eftir íbúð á stór 
RVK svæðinu. S.00351-968569300 eða 
00354-8687722.

Nýleg 3ja herb. íbúð í Grafarholti til 
leigu. Íbúðin er á efstu hæð í lyftuhúsi. 
Laus frá 1. sept. langtímaleiga. Uppl. í 
síma 6943272.

Einbýlishús í Vesturlandeyjum til leigu 
með húsgögnum, hestabeit getur fylgt. 
Uppl. í s. 893 2217 milli kl. 17-19.

Óska eftir leigjendum að 5 herb. íbúð 
í Hfj. Stutt í alla þjónustu, góður staður 
of frábært útsýni. Uppl. í s. 456 4264 
& 845 0337.

Ný og stórglæsileg 4. herberga íbúð í 
Hörðukór 3 í Kópavogi til leigu. Stutt 
í leikskóla og skóla, hentar barnafólki 
mjög vel. Verð 150þ + 10þ í hússjóð. 
Upplýsingar í síma 664 7001.

75 fm fullbúin íbúð f. einstakling eða 
par til 31. des. 120 þ. í 108 Rvík. S. 
892 0844.

Ný 82 fm. 3. herb. íbúð í Brekkuás, 
Áslandi, Hafnarfirði til leigu fyrir kr. 
130.000 á mán. 3 mán tryggingarfé. 
Uppl. um fjölskyldustærð og síma ósk-
ast sent á davidhh07@ru.is.

Hafnarfjörður
4ra herb. til leigu. Laus nú þegar. Nánari 
uppl. á www.heimahagar.is.

2 herb. til leigu á besta stað í hlíðunum. 
Herb. eru með húsgögnum og er inni-
falið í leigunni hiti rafmagn, internet og 
st2. sameiginlegt bað, eldhúsaðstaða 
og þvottah. með þvottavél og þurrkara. 
V. 50.þús. per herb. aðeins leigt reyk-
lausu kvk. uppl. í s. 865 5027.

Herbergi til leigu-Laust 
strax

Til leigu rúmgott herb. á frábærum 
stað í Hlíðunum, sameiginl. eldunar og 
baðaðstaða. Afnot af þvottav. Net. S. 
863 3328 / 846 0408

Snyrtileg herbergi í Kóp. til leigu í íbúð 
með aðgang að öllu. Með netið innifal-
ið. 50 þ. á mán. S. 616 9194.

Til langtímaleigu, 3 herb. risíbúð í 105 
Rvk. Stórar suðursvalir. Uppl. í s. 694 
1281.

3 herb. 108 fm íbúð til leigu í Kórunum. 
Laus strax. Uppl. í s. 691 2938.

5 herb. íbúð í Sigtúni, 120 fm, 160 þ. á 
mán. Laus strax. Uppl. í s. 893 6513.

Til leigu, rúmgóð ,3.herb íbúð á 2.hæð 
m/sérinngangi í Grafarvogi, göngufæri 
við skóla og leikskóla. Leiga 150þ. Laus 
strax, uppl í s: 8466606.

Rúmgóð íbúð á besta stað í vesturbæ 
Rvík, í 5 mínútna göngufjarlægð frá 
miðbænum og 10 mínútna göngufjar-
lægð frá HÍ . 3 herb. íbúð með svölum 
og fallegum bakgarði . Uppl. á net. 
shb2@hi.is

HAFNARFJÖRÐUR Mjög falleg 4 herb. 
íbúð við Burknavelli til leigu kr. 145 
þús á mán. innif. hiti og hússj. Aðeins 
ábyrgir og reykl. leigj. Íbúðin er laus. 
Uppl. í síma 856-8101

Falleg 80 fm. 3 herb. íbúð á Njálsgötu 
101 Rvk. til leigu frá 1. sept. V. 150 þús. 
Uppl. í s. 865 8188.

Til leigu glæsileg 3ja herbergja íbúð 
með frábærum palli á góðum stað í 
salahverfinu. Leiga er 160.000 á mán 
allt innifalið. Leigt í 3 mánuði í senn. 
Upplýsingar 693-1814 Ásdís

Til leigu gott 110fm iðnaðarbil við 
Skemmuveg. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 894-5125.

 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.

Til leigu skrifstofur 29 fm í Hafnarfirði 
á góðum stað nálagt miðbænum s 
8946633

 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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

HÚSVAGNAGEYMSLA
Nýstandsett og upphitað hús á 
Eyrarbakka. Stærstu: 11.875 Stórir: 
9.875 Fellih: 7.375 á mánuði í 8 mán-
uði S. 564 6500.

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Örlagalínan
Örlagalínan óskar eftir fólki 
til starfa á línunni. Einungis 

fólk með andlega tengingu og 
reynslu af andlegum málefnum 

koma til greina.
Fyrir nánari upplýsingar hring-
ið síma 863 8055 & bjork@nt.is

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða menn í 
háþrýstiþvott og almennar 

húsaviðgerðir. Reynsla æskileg, 
þó ekki skilyrði.

Uppl. í s. 517 0117.

Veitingahúsið 
Lækjarbrekka

Ræstingar og uppþvottur á 
Lækjarbrekku Vinnutími er 

100% starf í vaktavinnu, unnið 
er aðra hverja helgi Í starfinu 
felst að ræsta veitingastaðinn 

á morgnanna, svokölluð „extra“ 
þrif og uppþvottur Hæfniskröfur 

- hentar best 35-45 ára - 
heiðarleiki - rösk og vönduð 

vinnubrögð - erlendir umsækj-
endur þurfa að vera með góða 
íslenskukunnáttu og með gild-

andi atvinnu- og dvalarleyfi
Nanari upplýsingar veitir 

Sigríður 691-2435 alla virka 
daga milli 10-12 og 14-18, 
sigridur@laekjarbrekka.is. 

Umsóknir á umsokn.foodco.is

American Style 
Kópavogur og Hafnafirði, 

fullt starf
Frábær vinnuandi á báðum stöðum! 
Vaktavinna, unnið er aðra hverja 
helgi. Öruggur vinnustaður, sam-
keppnishæf laun, skemmtilegt fólk. 
Íslenskukunnátta áskilin. Umsóknir á: 
umsokn.foodco.is

Nings Veitingahús
Nings veitingahús óska eftir 

duglegu starfsfólki í afgreiðslu. 
Um er að ræða vakta-

vinnu. Aldurstakmark 18 ár. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Endilega hafið samband í síma 
822 8840 eða www.nings.is
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Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Óskum eftir að ráða hressar 

og duglegar manneskjur í 
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum og Kaffihúsið í 

Smáralind.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Unnur í síma 
893 0076, einnig umsóknir á 

unnur@joifel.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut 

58-60, Rvk. óskar eftir góðu 
fólki til starfa í afgreiðslu. 

Ýmsar vaktir í boði. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif 
í s. 660 2153 eða á staðnum.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa í 
afgreiðslu. Ýmsar vaktir í boði. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 
eða á staðnum.

Fylgifiskar óska eftir starfsmanni í sölu- 
& afgreiðslustörf í verslunum sínum. 
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálf-
stætt & byrjað sem fyrst. Uppl. í síma 
533-1300 f.h.

Bifvélavirkjar
eða menn vanir viðgerðum 

stærri bíla óskast á verkstæði 
Hagvagna HF í Hafnarfirði.
Upplýsingar veitir Þórður 

Pálsson í s. 599 6066.

Vantar fólk í hlutastarf í Kringlunni 
og Smáralind. Upplýsingar í síma 581 
2300.

Afgreiðslustarf við kassa
Við leitum að starfskrafti á nýju þvotta-
stöðina að Fiskislóð 29. Í starfinu felst 
að taka á móti greiðslum viðskipta-
vina og sjá um kaffistofu. Þetta er 
þrifaleg vinna og unnið á vaktaplani. 
Áhugasamur þarf að geta hafið störf 
í lok ágúst og getur fyllt út starfssum-
sókn á www.lodur.is.

Hellulagnir
Óskum eftir hörkuduglegum 
mönnum í hellulagnir/þöku-

lagnir. Mikil vinna í 2-3 mánuði.
Upplýsingar í síma 896 0096.

Söluturn
Starfskraftur óskast strax til 
starfa í söluturn alla virka 

daga frá kl. 12-18. Ágætislauin 
fyrir hressa og þjónustulund-
aða manneskju. Einnig vantar 
manneskju af og til á kvöldin 

og um helgar. Tilvalið fyrir 
skólafólk sem vill vinna sér inn 

smá vasapening.
Uppl. í s. 892 2365.

Energia kaffihús/veit-
ingahús Smáralind

Vantar aðstoðarmanneskju í 
eldhúsið. Ekki yngri en 20 ára. 

Þarf að geta byrjað strax.
Nánari upplýsingar í s. 664 

0664, Guðný.

Hópstjóri
Ræstingaþjónustan sf leitar 

að hópstjóra í hreingerninga- 
og bónvinnu, 100% starf. 

Viðkomandi kemur til með að 
vinna með hópnum sem hann 
stjórnar. Við leitum að drífandi 
starfsmanni sem getur unnið 
sjálfstætt. Hann verður einnig 
að geta borið ábyrgð og vera 
nákvæmur í vinnubrögðum. 

Góð laun og mikil vinna í boði.
 Nánari upplýsingar fást í síma 

821-5050.

Aðstoðarveitingarstjóri kvöld- og helg-
ar hlutastarf, 65% Hentar sérstaklega 
vel fólki í háskóla, unnið er 15 daga í 
mánuðinum, ca. 115 tíma á mánuði.
Hæfniskröfur: Mjög góð mannleg sam-
skipit, 23 ára eða eldri, snyrtimennska, 
heiðarleiki, stundvísi. Mjög samkeppn-
ishæf laun, skemmtilegur vinnustaður, 
rótgróinn og traustur rekstur. Umsóknir 
á: umsokn.foodco.is

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

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).

Restaurant on Laugavegur seeks 
EXPERIENCED fine dining chef. Call 
8493875

Fjöreggið
Grill og góður matur. Starfsfólk óskast í 
fulla vinnu. Einnig vantar fólk í kvöld og 
helgarvinnu. Uppl. í s. 555 7030.

Byggingarvinna
Við mótahreinsun og ýmislegt fleira. 
Framtíðarvinna, þarf að geta byrjað 
strax. Laun eru samkvæmt taxta verka-
lýðsfélaganna. Umsóknir sendist með 
tölvupósti á roskur@visir.is

Au-pair Luxemborg Við erum íslensk 
fjölskylda búsett í Luxemborg og leitum 
eftir stúlku til að gæta 2ja ára drengs 
auk léttra heimilisstarfa. Þarf að vera 
orðin 18 ára hafa bílpróf og vera reyk-
laus. sogb@simnet.is

Ísbúðin í Smáralind óskar eftir starfs-
manni í fulla vinnu virka daga, uppl í 
s. 6601770

Óska eftir konu til að gæta eins árs 
gamalli stúlku hluta úr degi. Uppl. í s. 
891 6529 Sigríður.

Okkur vantar duglegt fólk í kvöld og 
helgarvinnu í uppvask og sal þarf 
að geta byrjað strax . Umsóknir með 
helstu upplýsingum sendist á frakkar@
islandia.is Þrír Frakkar

Múrarar 
 Verkamenn

Menn óskast til starfa sem fyrst. Uppl. 
í s. 893 5017.

VEGGSPORT heilsurækt. Starfskraft 
vantar í afgreiðslu alla virka daga frá 
kl.9:00-16:00. Nánari upplýsingar í 
síma 577-5555. VEGGSPORT heilsu-
rækt Stórhöfða 17 v.Gullinbrú.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til starfa við úthringingar. Aukastarf 
með góðum tekjumöguleikum. Uppl. 
gefur Ingibjörg í síma 661 2826 & 
eli@tmi.is

Vaktstjóri & veislustjóri
Erum að leita að hressu og barngóðu 
starfsfólki í hlutastarf á virkum dögum 
e.h. og um helgar. stjornustelpur@
stjornustelpur.is S. 555 6565

Hefuru áhuga á að kynna þér starf sem 
söluráðgjafi Volare? Kynningarfundur í 
kvöld kl 18:00 nánari uppl í síma 
8679839 Lydia Sig Hópstjóri Volare

Trésmíðafyrirtæki óskar eftir vönum 
Verktökum SL ehf S: 894-3203

Au Pair óskast til Bahama-eyja. 
Áhugasamir sendi póst á thora76@
gmail.com

Matsvein vantar á ísfisktogara. Uppl. í s. 
896 3939 & 565 0830.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

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

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 7158.

21 ára smiður óskar eftir vinnu á höf-
uðborgarsv. Vanur timburhúsum. S: 
8661025

 Einkamál

908 6666 & 908 2000
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Dömurnar á Rauða Torgi
Undanfarið hafa hátt í 15 yndislegar 
dömur skemmt sér konunglega við 
spjall og símaleiki. Hver verður vinkona 
þín í kvöld? Símar 908-6000 (síma-
torg) og 535-9999 (visa, mastercard). 
Raudatorgid.is
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GEIR HAARDE 
FORSÆTISRÁÐ-
HERRA „Besta leið-
in til að vinna sig út 
úr þessum aðstæð-
um er hins vegar að 
sjálfsögðu fólgin í að 
framleiða, framleiða 
og aftur framleiða. 
Verðmætasköpun 
er það sem málið 
snýst fyrst og fremst 
um, að halda áfram 
að skapa verðmæti 
í vörum og þjónustu 
og nýta auðlindir 
okkar. Auðlindir 
eru ekki mikils virði 
ef þær eru ekkert 
nýttar og engin þjóð 
telur sig hafa efni 
á að nýta ekki þær 
auðlindir sem hún 
ræður yfir.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

irlýsinga sem gengið hafa, að það álver 
muni rísa ef um það nást eðlilegir við-
skiptasamningar milli aðila. Það kæmi þá 
á eftir álverinu í Helguvík. Að því leyti til 
hefur ákveðinni óvissu verið rutt úr vegi 
enda þótt úrskurður umhverfisráðherra 
hafi komið á óvart.“

Er ráðherrum ríkisstjórnarinnar ekki 
ljós þessi efnahagsvandi sem þú hefur lýst. 
Var úrskurðurinn borinn undir þig?

„Nei, hann var ekki borinn undir mig og 
ég tel að hann hafi verið óþarfur og sagði 
það strax. Afla hefði mátt sömu upplýs-
inga um umhverfisáhrif eftir þeim leiðum 
sem venjulega hafa verið farnar. En þetta 
var mat ráðherrans og hún var innan sinna 
valdheimilda í þessari ákvörðun. En það 
er skýr stefna ríkisstjórnarinnar að það 
verði virkjað fyrir norðan og reist álver 
á Bakka.“

Telurðu rétt að hefja undirbúning að 
Bitruvirkjun á Hellisheiði og virkjunum í 
neðri hluta Þjórsár?

„Bæði þessi verkefni eru langt komin í 
undirbúningi og ég tel sjálfsagt að halda 
áfram undirbúningi að Bitruvirkjun og 
fara á fullt í þeirri vinnu. Síðan verður 
að koma í ljós hvar hún lendir í röðinni af 
virkjunarkostum á Hellisheiðarsvæðinu. 
Hvað varðar neðri hluta Þjórsár þá er sá 
undirbúningur auðvitað mjög langt kom-
inn og fyrir skemmstu voru flestir á því 
að þar væru mjög skynsamlegir virkjun-
arkostir Ég vona bara að fljótlega leysist 
úr þeim ágreiningi sem eftir er að leysa 
þar. Hins vegar eru hafin málaferli út af 
ákveðnum þætti málsins þannig að við 
verðum að bíða og sjá hver niðurstaðan úr 
því verður. Á meðan er sjálfgefið að ráðast 
í Búðarhálsvirkjun að mínum dómi.“

Kemur til greina að beitt verði heim-
ildum um eignarnám á þessu svæði, eins 
og gert hefur verið annars staðar á land-
inu, í því skyni að tryggja virkjunarfram-
kvæmdir?

„Það er of snemmt að kveða upp úr um 
það. Heimild iðnaðarráðherra er til stað-
ar í lögum.“

Erfitt árferði bitnar á fjölmiðlum eins og 
öðrum. Kemur til greina að taka Ríkisút-
varpið af auglýsingamarkaði til þess að 
jafna samkeppnisstöðu annarra miðla?

„Menntamálaráðherrann hefur haft 
þessi mál til sérstakrar skoðunar. Hún 
er með hugmyndir í vinnslu varðandi þá 
stöðu, sem er ekki er tímabært að fara 
nánar út í á þessum tímapunkti.“

Vandi steðjar að mörgum fjármálafyr-

irtækjum, til dæmis sparisjóðunum. Þarf 
ekki frekari samruni og hagræðing að eiga 
sér stað á innlendum bankamarkaði? Mun 
ríkisstjórnin beita sér fyrir því að liðka 
fyrir slíku ferli, meðal annars með tilliti til 
samkeppnisumhverfisins?

„Ég tel víst að það sé unnt að hagræða 
í bankakerfinu, til dæmis með samein-
ingu eða samruna fyrirtækja. Ríkisstjórn-
in mun stuðla að því fyrir sitt leyti.“

Eru áform um einhver skref til einka-
væðingar ríkisfyrirtækja á næstunni?

„Það hefur ekki verið ákveðið en ég tel 
vissa möguleika fyrir hendi í þeim efnum, 
sem fara þarf yfir. Nefni ég Íslandspóst í 
því sambandi.“

VILL UPPFYLLA 
MAASTRICHT-SKILYRÐI

Forveri þinn í embætti, 
Halldór Ásgrímsson, 
taldi að Ísland yrði geng-
ið í Evrópusambandið 
árið 2015. Ertu sammála 
því mati?

„Nei, ég er ekki sam-
mála því og ekki hlynnt-
ur því.“

Í síðustu viku lýsti ut-
anríkisráðherra þeirri 
skoðun sinni að upptaka 
evru væri nauðsynleg, „ef 
við ætlum að taka þátt í 
þessu alþjóðlega hnatt-
vædda hagkerfi og vera 
með stóran fjármála-
geira“ eins og hún orð-
aði það. Fjölmörg sam-
tök innan atvinnulífs-
ins hafa lýst svipuðum 
sjónarmiðum, líka ASÍ, 
Starfsgreinasambandið, 
bankarnir og forsvars-
menn margra stórra fyr-
irtækja. Hafa allir þessir 
aðilar rangt fyrir sér?

„Ég tel að margir af þeim aðilum sem 
þú nefndir tali um evru í stað krónu sem 
lausn á þeim vanda sem við glímum við nú 
um stundir. Sú tenging er óraunhæf. Við 
munum uppfylla öll Maastricht-skilyrðin 
ef við náum þeim árangri sem að er stefnt 
og lýst í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar og þá verður ekki nein ástæða til 
að taka upp annan gjaldmiðil því þá verð-
ur kominn sá stöðugleiki sem nauðsynleg-
ur er.“

En gæti ekki verið skynsamlegur leikur 

í stöðunni að gefa út þau skilaboð að ríkis-
stjórnin ásetji sér að uppfylla Maastricht-
skilyrðin um upptöku evru á þessu kjör-
tímabili, enda þótt ekki sé samstaða um að 
sækja um aðild að Evrópusambandinu?

„Jú, við stefnum að sjálfsögðu að því að 
uppfylla þessi skilyrði sem fyrst. Það eru 
almennir hagsmunir okkar að gera það 
óháð Evrópusambandinu.“

Fleiri og fleiri sjálfstæðismenn tjá nú 
opinberlega stuðning sinn við inngöngu í 
ESB. Telurðu að tekist verði á um aðild 
að Evrópusambandinu á næsta landsfundi 
flokksins?

„Mér er það til efs. Umræðan um þessi 
mál er mjög lifandi innan Sjálfstæðis-
flokksins. Mér finnst ekki að þrýstingur 

innan flokksins í þessa 
veru hafi aukist neitt að 
ráði. Við ræðum þetta 
opinskátt í flokknum. 
Þingmenn hans fylgja 
þeirri stefnu sem mörk-
uð var á síðasta lands-
fundi en auðvitað gild-
ir það um Sjálfstæðis-
flokkinn eins og aðra 
flokka, að við getum 
ekki útilokað neitt um 
aldur og ævi. Það er mín 
skoðun, þegar allt er 
tekið með í reikninginn, 
að hagsmunum okkar Ís-
lendinga sé betur borg-
ið utan sambandsins en 
innan þess.“

ÓHJÁKVÆMILEG GENGIS-
AÐLÖGUN

Hvernig sérðu næstu 
vikur og mánuði þró-
ast?

„Staðan er sú að við 
höfum verið að fara í 
gegnum mikla gengis-
aðlögun. Hún var óhjá-

kvæmileg vegna þess að krónan var um 
allnokkra hríð of hátt skráð. Slík gengis-
aðlögun kallar á tímabundinn verðbólgu-
kúf en á eftir standa þeir atvinnuveg-
ir sem keppa við innflutning miklu betur 
að vígi, sem og útflutningsatvinnuvegirn-
ir. Staða þeirra verður mjög öflug þegar 
fram í sækir. Við höfum einnig tekið á 
okkur þrengingar til skemmri tíma í sjáv-
arútvegi til þess að búa í haginn til fram-
tíðar og byggja upp fiskstofna. Þegar 
þetta skilar sér í bættri afkomu atvinnu-

veganna er ljóst að hér verða lífskjör al-
mennings mjög góð. En það má búast við 
erfiðu hausti og vetri. Ég lít á það sem 
stærsta verkefni ríkisstjórnarinnar að 
halda verðbólgu í skefjum og koma í veg 
fyrir fjöldaatvinnuleysi, en þá verður líka 
að skapa önnur störf í staðinn og gera fyr-
irtækjum kleift að koma undir sig fótun-
um. Á Íslandi skiptir sérhver einstakling-
ur máli og mikilvægt að allir finni störf 
við hæfi.“

Hefurðu tekið þá gagnrýni að þú sért 
ekki að gera nóg nærri þér?

„Nei, ég vissi að hverju ég gekk í þeim 
efnum, en reyni að leggja mig allan fram 
í því sem ég hef tekið að mér. Það er ekki 
hægt að elta ólar við allar ávirðingar sem 
tíndar eru fram en ég hlusta vandlega á 
málefnalega gagnrýni og tel að hún sé af 
hinu góða. Málsmetandi menn geta haft 
mismunandi skoðanir á því hvernig eigi 
að leysa tiltekinn vanda.“

DREG EKKI KANÍNUR UPP ÚR HATTI
Eru kröfurnar til þín óraunhæfar? Er ætl-

ast til þess að þú dragir kanínur upp úr 
hattinum?

„Stundum er það, já. En flestir sem eru 
inni í þessum málum vita að það eru engin 
töfrabrögð í spilinu. “ 

Það er kallað eftir þjóðarsátt.
„Já, en aðstæður hafa breyst mikið í 

þjóðfélaginu frá árinu 1990 þegar gerð 
var þjóðarsátt. Verðbólgan nú stafar ekki 
af víxlverkun launa og verðlags eins og 
þá heldur fyrst og fremst af hækkun inn-
flutningsverðlags. Umhverfi efnahags-
málanna er gjörbreytt og stjórnmála-
menn ekki lengur með puttana í smáu sem 
stóru. Auknu frelsi á markaði fylgir aukin 
ábyrgð þeirra sem þar starfa. Samstarf 
ríkisvaldsins, sveitarfélaga og aðila vinnu-
markaðarins er þó vissulega enn mjög 
mikilvægt, við leggjum áherslu á að við-
halda því og eiga trúnað þessara aðila og 
vinnum áfram á þeim grundvelli, meðal   
annars á sérstökum samráðsvettvangi. En 
ég tel einnig að þegar virkilega bjátar á 
í þjóðarbúskapnum eigi stjórnmálaflokk-
arnir allir, bæði stjórn og stjórnarand-
staða, að vinna saman til þess að takast í 
sameiningu á við þau verkefni sem við er 
að fást. Það eru mörg atriði sem þarf að 
hafa samvinnu um og ég kalla eftir víð-
tækri samstöðu þjóðinni allri til hagsbóta. 
Íslenska þjóðin hefur áður gengið í gegn-
um erfiðleika og mun sigrast á þeim núna 
eins og jafnan áður.“

Staðan er sú að við 
höfum verið að fara í 

gegnum mikla gengis-
aðlögun. Hún var 

óhjákvæmileg vegna 
þess að krónan var um 
allnokkra hríð of hátt 

skráð. Slík gengis-
aðlögun kallar á tíma-
bundinn verðbólgukúf 
en á eftir standa þeir 

atvinnuvegir sem keppa 
við innflutning miklu 
betur að vígi, sem og 
útflutningsatvinnu-

vegirnir. Staða þeirra 
verður mjög öflug þegar 

fram í sækir. 
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Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Titill þessi er fenginn að láni 
úr nýútkomnu stórskemmti-
legu smásagnasafni eftir Dr. 
Ara Kr. Sæmundsen stórkaup-
mann, ég bætti fyrir aftan 
jöklabréf.

Fyrir íslenskt fjármálalíf og 
segja má landsmenn alla þá 
eru jöklabréfin eins og að hafa 
stein í skónum, það getur verið 
óþægilegt, stundum erfitt að 
losna við steininn, hægt er að 
hagræða honum um stund svo 
hann trufli mann ekki, en loka-
úrræðið er að fara úr skónum 
og henda steininum.

JÖKLABRÉF HVERFA MEÐ 
LÆKKANDI STÝRIVÖXTUM
Jöklabréfin eru nokkuð sem 
við verðum að lifa með, senni-
lega næstu tvö til þrjú árin, 
það er óþægilegt að vita af 
því að erlend fjármálafyrir-
tæki geti á nokkrum tíma selt 
íslensk skuldabréf fyrir um 
340 milljarða. Þetta er stór 
upphæð og getur haft þó nokk-
ur áhrif á gengi íslensku krón-
unnar.

Jöklabréfin svokölluðu, sem 
erlend fjármálafyrirtæki gefa 
út til að nýta sér hið háa vaxta-
stig sem er hér á landi, komu 

fyrst fram fyrir þremur árum 
þegar stýrivextir Seðlabank-
ans fóru hækkandi og ekkert 
hefur slegið á þá hækkunar-
hrinu. Þegar mest var af þess-
um jöklabréfum þá voru þau 
yfir 600 milljarðar og höfðu 
þau oft og tíðum töluverð áhrif 
á gengissveiflur á gjaldeyr-
ismarkaðnum. Í síðastliðinni 
viku voru á gjalddaga um 20 
milljarðar og af þeirri upp-
hæð var framlengt um fjórum 
milljörðum.

Leiða má að því líkur að 
þessi jöklabréf muni verða í 
umferð allt þar til almennt 
vaxtastig í landinu er komið í 
um 10 prósent.

Og hvenær má vænta þess 
að þessir ofurvextir fari að 
síga til baka? Svarið er að það 
hlýtur að hefjast á haustmán-
uðum. Seðlabankinn hlýtur að 

hefja lækkun stýrivaxta fljót-
lega og almennir vextir munu 
fylgja á eftir.

TÍMI ER KOMINN Á AÐ 
HEFJA LÆKKUNARFERLIÐ
Nú þegar sjást þess merki að 
verðtryggðir vextir fara lækk-
andi, Íbúðalánasjóður hefur 
fengið betri kjör í nýjustu út-
boðum sínum, sem hefur gert 
honum kleift að lækka vexti um 
10 til 15 punkta. Þetta er mjög 
jákvætt.

Stöðugt gengi og samkeppnis-
færir vextir er það sem almenn-
ingur og fyrirtæki eru að biðja 
um. Nú stendur mönnum nán-
ast eingöngu til boða lán í ís-
lenskum krónum á ofurvöxtum, 
í kringum 20 prósent. Það eru 
ekki margar atvinnugreinar eða 
einstaklingar sem geta borið 
slík lánakjör til langs tíma.

Það er kominn tími til að að 
hefja vaxtalækkunarferlið, það 
mun taka langan tíma, senni-
lega út árið 2009, þannig að 
fyrst munu jöklabréfin hverfa 
út smá saman þegar stýrivext-
ir hér eru komnir niður fyrir 10 
prósent.

Þangað til sitjum við uppi með 
stein í skónum.

Með stein í skónum - jöklabréf
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Jafet Ólafsson
framkvæmdastjóri 

Veigs ehf 
fjárfestingafélags.

O R Ð  Í  B E L G

Íbúafundur í Borgarnesi í síðustu viku vegna málefna Sparisjóðs Mýr-
arsýslu er ágæt vísbending um þau tíðindi sem vafalaust eru í vænd-
um næstu vikur og mánuði hvað varðar samruna og yfirtökur á fjár-
málamarkaði. Hafi verið þörf á hagræðingu og samrunum hér áður 
fyrr á okkar litla markaði hefur sú þörf þróast yfir í brýna nauðsyn 
með hækkandi skuldatryggingaálagi og heftu aðgengi Íslendinga að er-
lendu lánsfjármagni. Er nú svo komið að ekkert annað blasir við fjöl-
mörgum íslenskum fjármálastofnunum en að renna inn í aðrar stærri, 
en bíða skipbrot ella.

Þetta hljómar harkalegt, en er engu að síður satt. Auðvitað er auðvelt 
að skilja gremju stofnfjáreigenda og síðar hluthafa í SPRON með gengi 
félagsins og hrun á markðsvirði þess. En jafnframt blasir við að ekk-
ert annað var í spilunum fyrir SPRON en að renna inn í stærri og öfl-
ugri fjármálastofnun. Það er harla tilgangslaust að halda því fram að 
reksturinn hafi gengið vel og skýra um leið út ástæður þess að fyrir fá-
einum mánuðum þurfti bankinn að fá fimm milljarða að láni til rekstr-
arins frá Kaupþingi. Staðan var einfaldlega sú að SPRON, eins og svo 
mörg önnur fjármálafyrirtæki, sá ekki fram á að geta tryggt sér frek-
ara fjármagn á viðunandi kjörum og því varð að grípa til viðeigandi 
ráðstafana. Þær geta aftur orðið til þess að SPRON mun lengi enn verða 
vinsæll banki meðal viðskiptamanna á höfuðborgarsvæðinu og eflast 
og dafna.

Sömu sögu er vitaskuld að segja af Sparisjóði Mýrarsýslu, þessu 
djásni Borgarfjarðar. Auðvitað er þyngra en tárum taki fyrir sveitar-
félag að horfa upp á að svona sé komið fyrir banka sem fyrir tveimur 
árum hefði kannski verið metinn á 20-30 milljarða. En sá á kvölina sem 
á völina og spurningin sem vaknar nú hlýtur að vera hvort ef til vill 
hefði verið betra fyrir sveitarfélagið að taka þeim tilboðum sem bár-
ust í Sparisjóðinn á sínum tíma, t.d. frá Íslandsbanka. Ef það hefði verið 
gert, stæði sveitarsjóðurinn í Borgarbyggð nú eftir sem einn sá sterk-
asti á landinu og gæti rekið sveitarfélagið nánast af vaxtatekjum einum 
saman. Í staðinn var ákveðið að láta sveitarfélagið bera alla áhættuna 
áfram og af því súpa menn nú seyðið nú þegar Kaupþing hefur sinnt 
neyðarkalli fjármálakerfisins og bjargað Sparisjóðnum frá hreinu og 
beinu gjaldþroti, þar sem allt eigið fé var í reynd uppurið.

Spurningin sem hlýtur að vakna er þessi: Hvaða bankar eða spari-
sjóðir eru næstir? Því ef íslenska ríkinu og viðskiptabönkunum þrem-
ur stóru gengur erfiðlega að fjármagna sig erlendis, hvar halda menn 
þá að litlir sparisjóðir séu í röðinni? 

Staðreyndin er sú að í mörgum smærri fjármálafyrirtækjum, eink-
anlega þó sparisjóðunum, hefur um langt árabil verið óviðunandi af-
koma af hefðbundnum rekstri. Jafnvel tap á mesta góðærisskeiði Ís-
landssögunnar. Hagnaðurinn hefur allur komið af stöðutökum og hluta-
bréfaeign í öðrum fyrirtækjum og hann hefur villt mönnum sýn, talið 
þeim trú um að allt væri í himnalagi. Annað hefur nú komið á daginn.

Niðurstaðan er sú að miklu fleiri tíðindi verði af samrunum á banka-
markaði hér á landi á næstunni. Sömuleiðis hagræðingaraðgerðum, 
sem víða munu reynast afskaplega sársaukafullar. En þetta eru nauð-
synlegar aðgerðir sem ráðast verður í og opinberar eftirlitsstofnanir 
verða að leggja sitt af mörkum til að vel takist til.

Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn vita auðvitað hver staðan er og 
nauðsyn þess að ráðast í samruna og styrkja þær einingar sem er ætlað 
að starfa áfram og blómstra til framtíðar. Samkeppniseftirlitið þarf 
auðvitað að huga að sínum eftirlitsskyldum, en má þó ekki gleyma því 
að samkeppnin nú er fyrst og fremst við útlönd og að nauðsynleg tiltekt 
með fækkun útibúa og minnkandi yfirbyggingu þarf ekki endilega að 
leiða til verri þjónustu við viðskiptavinina eða fákeppni á markaði.

Áður en haustið er úti mun án efa enn hafa dregið til tíðinda í þess-
um efnum. Áður en árið er úti er allt eins víst að landslagið verði orðið 
gjörbreytt.

Verkefni næstu vikna og mánaða í íslensku fjármálalífi:

Hvað munu margir 
bankar standa eftir?
Björn Ingi Hrafnsson
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      Snjódælur bjarga norðurísnum
  Nú hafa vísindamenn ræktað hjarta sem slær
  Nýfundin pláneta er aðeins 10 milljón ára gömul
  Simpansar hafa betra minni en menn

Fáeinar frumur úr 
munninum afhjúpa fortíð 
þína, nútíð og framtíð

  Hvaðan komu forfeður þínir?
  Af hverju lítur þú svona út?
  Hvaða sjúkdómum áttu að vara þig á?

Faðir stærðfræðinnar 
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Fjöllistamenn náttúrunnar:

Faldar jöfnur í gamalli bænabók sýna 
snilligáfu Arkímedesar

Frumstæðu pokadýrin 
gefast aldrei upp

Nú ætla stjörnufræðingar að temja
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0,3% 5,6% 2,6%Eignaverð lækkaði um 0,3% 
að nafnverði í júlí samkvæmt 
Eignaverðsvísitölu Kaupþings. Þetta er 
þriðji lækkunarmánuðurinn í röð.

Tólf mánaða verðbólga í 
Bandaríkjunum mælist nú 5,6% og 
hefur ekki verið hærri í 17 ár. Búist er 
við 4,8% verðbólgu næstu tólf mán-
uðina. 

Árshækkun fasteignaverðs í júlí er 
2,6% en var rúmu hálfu prósentustigi 
hærra í júní. Raunverð íbúðaverðs á 
höfuðborgasvæðinu hefur lækkað um 
9,6% frá áramótum. 
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B A N K A H Ó L F I Ð

E.Coli gerlar eru best þekktir 
fyrir að valda matareitrunum, en 
nú er fyrirtæki í Bandaríkjunum, 
LS9, að hefja framleiðslu á dísil-
olíu með hjálp erfðabreyttra 
E.Coli gerla.

Fyrirtækið er eitt margra 
í Sílíkondalnum svokallaða 
í Kalíforníu sem eru að þróa 
aðferðir til að framleiða örver-
ur sem nærast á landbúnaðar-
úrgangi eða viðarspónum og 
skila af sér bensíni eða dísilolíu. 
Úrgangur E.Coli gerla er efna-
fræðilega mjög líkur hráolíu, 
og því þarf ekki að gera mikl-
ar breytingar á gerlunum til að 
þeir skili af sér olíu.

E.Coli Dísel

Reglur um útlit grænmetis og 
hversu sveigðar gúrkur (sem 
verða að vera beinar) eða ban-
anar (sem ekki mega vera bein-
ir) eiga að vera hafa oft verið 
nefndar sem dæmi um fáránleika 
reglugerðarverksins í Brussel. 
Nú hefur Evrópusambandið hins 
vegar ákveðið að afnema nánast 
allar reglugerðir um form, útlit 
og lit grænmetis og ávaxta.

Reglurnar hafa orðið til þess 
að þúsundum tonna af grænmeti 
er fargað árlega, en á tímum 
hækkandi matvælaverðs þykir 
slíkt óforsvaranlegt. Frakkar, 
Spánverjar og Ítalir, sem eru 
helstu grænmetisframleiðendur 
Evrópu, vilja hins vegar halda í 
reglurnar, og staðhæfa að þær 
„verndi neytendur“.

Til að ná samkomulagi 
hefur Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins sam-
þykkt málamiðlun sem felur 
í sér að áfram munu gilda 
Evróputilskipanir um útlit tíu 
ávaxta, berja og grænmetisteg-
unda, meðal annars tóm-
ata, epla, jarðarberja og 
kíví-ávaxta.

Bognar gúrkur 
aftur leyfðar

Á kynningarfundi vegna uppgjörs 
Icelandair Group fór Björgólfur 
Jóhannsson forstjóri meðal ann-
ars yfir styrka lausafjárstöðu 
félagsins, um 6,3 milljarðar króna 
í júnílok, sem skýrist að nokkru 
af því að greitt hefur verið inn á 
ferðir í ágúst og september, en þá 
fellur til kostnaðurinn. 

„Þetta sýnir hins vegar að efna-
hagsstaðan er sterk, sama hvað 
þeir segja á Útvarpi Sögu og er 
ekki af því við höfum verið að 
selja einhverja hreyfla,“ hnýtti 
hann við, greinilega langþreyttur 
á fjasi um félagið sem á sér litla 
stoð í raunveruleikanum.

Annars var létt yfir Björgólfi 
og hann greinilega ánægður með 
viðsnúning í rekstri og árangur 
aðgerða sem gripið hefur verið 
til í rekstrinum. Hann er þó ekki 
alveg laus við sjómannalíking-
arnar, segir stefnt á að „halda sjó 
í fluginu“.

Halda sjó
 í fluginu

Hvers vegna PwC?
 Þekkingarfyrirtæki í fremstu röð á Íslandi og leiðandi á alþjóðavettvangi.
� Endurskoðun � Fyrirtækjaráðgjöf � Skatta- og lögfræðiráðgjöf

Reykjavík - Akureyri - Húsavík - Selfoss - Reykjanesbær   www.pwc.com/is

*connectedthinking
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NOKKUR ORÐ
Sunna Dís 
Másdóttir

■ 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

Þvengs-Þrándur 
teygir vel eftir 
hlaupatúr í 
skóginum!

Þá, 
skyndilega ...

Útgáfufyrirtækið sagði 
að þeir hefðu hætt 
útgáfu nærbuxna-
blaðsins fyrir tíu árum 
og þeir myndu frekar 
endurlífga Gengis 
Khan og Hitler!

Man eftir 
því blaði! 

Hvað 
ætli þeir 
kjánar 
séu að 
gera í 
dag? 

Þannig varð 
Þvengs-Þrándur að 
Stuttbuxna-Þrándi!

Hvert ertu að fara? 

Kemurðu heim í kvöldmat? 

Ætlarðu að vera með Stanislav?

Ekki viss

Veit ekki

Kannski

Þegar þú ert búinn að finna 
út úr því máttu fara.

Þú eyðileggur alltaf 
plönin mín!

Svindl!?! 
Ha?

Lalli, finnst þér 
þessi peysa ekki 

vera svolítið svindl? Þróunarkenningin! Þeir 
hæfustu eiga að lifa af, 
ekki þeir sniðugustu! 

Heyrðu! Hvar get ég 
fengið svona?!?

Þetta er geggjað! Þú lítur út 
fyrir að vera alvöru leikmaður!

Ókei, nú kasta ég! 
Ertu tilbúinn?

Ég sagði, ertu 
tilbúinn!? Til! 

Einhvern daginn 
verður þetta allt 
þitt, sonur sæll!

Blúbb! 

Ég hafði aldrei sérstaklega mikla trú á 
stjörnuspeki fyrr en ég las í fyrsta 
skipti lýsingu á eigin merki og rak upp 

stór augu. Það átti merkilega margt merki-
lega mikið við mig í þeirri lýsingu. Ég er, jú, 
óákveðin með eindæmum og þarf að vega og 
meta hlutina út í hið óendanlega áður en ég 
tek ákvörðun. Og, já, það eru mun meiri 
líkur á því að finna mig í stöðu sáttasemjara 
en ræðumanns sem rífst og skammast, til að 
koma eigin skoðunum á framfæri.

Ég er þeirrar náttúru, eða ónáttúru, að 
eiga erfitt með að ákveða flesta hluti. Þeir 
sem hafa farið með mér út að borða geta 
staðfest það, enda hefur vin-
kvennahópurinn, sem státar af 
heilum tveimur vogum, oftar 
en ekki brugðið á það ráð að 
lesa upp þrjá valmöguleika 
af seðlinum í staðinn fyrir 
að sýna mér hann - og 

takmarka þannig eigin þjáningu á meðan ég 
engist um af óákveðni um hvort magann 
minn langi frekar í tortellini eða tapas.

Veröldin hefur skroppið saman á síðustu 
áratugum. Í dag er svo til allt hægt, allt 
gerlegt og mér, eins og svo mörgum öðrum, 
stendur nánast allt til boða. Ég á hins vegar 
við það lúxusvandamál að stríða að geta ekki 
ákveðið mig. Hvort ætti ég að fara að hjúkra 
ljónum í Afríku eða setjast við skriftir í 
Tékklandi eða læra ljósmyndun eða hönnun 
eða lögfræði í Suður-Ameríku eða stofna 
fyrirtæki hérna á heimavelli? 

Matseðillinn er óendanlega langur og ég 
er farin að hafa áhyggjur af því að ég svelti 

hreinlega í hel á meðan ég reyni að 
ákveða mig. Ef einhver býður sig fram 

í að hólfa seðilinn niður í forrétt, 
aðalrétt og eftirrétt væri það þess 
vegna afskaplega vel þegið. Hlað-

borð virðast ekki eiga við mig. 

Hver er réttur dagsins? 

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Ítalía
31. ágúst og 7. sept.

frá kr. 17.990

Verð kr. 29.990 
Flugsæti báðar leiðir til Trieste með 

sköttum 31. ágúst, 7. eða 14. sept. í 

eina eða tvær vikur. Netverð á mann.

Verð kr. 17.990
Flugsæti aðra leið til Trieste með 

sköttum (Kefl avík - Trieste), 31. ágúst 

eða 7. sept. . Netverð á mann.

Allra síðustu sætin!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á síðustu sætunum til Trieste í lok ágúst og byrjun 

september. Þú velur hvort þú leggur Ítalíu að fótum þér, kíkir til Króatíu eða heimsækir 

Slóveníu. Bjóðum einnig gistingu, bæði í Króatíu og á Ítalíu á frábærum kjörum.

�
Fjölbrautaskólinn i Breiðholti óskar eftir að ráða 

fyrirsætu vegna myndlistarkennslu.
 

Nánari upplýsingar gefur  kennslustjóri Listnámsbrautar
Ingiberg Magnússon í síma 868 5628.

Skólameistari.

Austurbergi 5, 111 Reykjavík  sími 570 5600
Símbréf 567 0389 

Tölvupóstur fb@fb.is 
www.fb.is

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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menning@frettabladid.is

> Ekki missa af ...
Dauða trúðsins í endurflutningi 
á vef RÚV en fyrsti þátturinn 
rann út í gær. Hina má heyra 
þar í endurvarpi en röðinni sem 
byggist á sakamálasögu Árna 
Þórarinssonar lýkur ekki fyrr en 
29. ágúst. Þeir eru fluttir alla 
virka daga kl. 13.

Sex erlend skáld og tólf 
íslensk lesa í ljóðapartíum 
á Smíðaverkstæði Þjóð-
leikhússins og taka þátt 
í umræðum með Birnu 
Bjarnadóttur og Ármanni 
Jakobssyni í Norræna 
húsinu á Fjórðu alþjóðlegu 
ljóðahátíð Nýhils sem hefst 
á föstudag. Glæsilegt þýð-
ingarit verður gefið út sam-
hliða hátíðinni, sem stendur 
fram á sunnudag.  

Nýhil efnir til hátíðarhalda um 
ljóðið í fjórða sinn og fer hún fram 
í Norræna húsinu og á Smíðaverk-
stæði Þjóðleikhússins og er dag-
skráin metnaðarfull og spennandi. 
Um er að ræða einu íslensku hátíð-
ina þar sem ljóð eru í brennidepli, 
en hún hefur þegar skipað sér sess 
sem framsækinn listviðburður í 
íslensku menningarlífi. Hún var 
haldin í fyrsta sinn 2005 og hafa 
skipuleggjendur lagt sérstaka 
áhersla á að leiða saman íslenska 
og erlenda strauma í ljóðlist, auk 
þess sem frjótt samspil við aðrar 
listgreinar hefur verið í fyrir-
rúmi.

Erlendir gestir hátíðarinnar að 
þessu sinni eru þau Nina Søs Vinth-
er (Danmörk), Ida Börjel (Sví-
þjóð), Hanno Millesi (Austurríki), 
Ann Cotten (Þýskaland), Süreyyya 
Evren (Tyrkland) og Morten Søk-
ilde (Danmörk). 

Þá munu eftirtalin íslensk skáld 
koma fram á hátíðinni: Kristín 
Svava Tómasdóttir, Kári Páll Ósk-
arsson, Ingólfur Gíslason, Eiríkur 
Örn Norðdahl, Haukur Már Helga-
son, Kristín Eiríksdóttir, Linda 
Vilhjálmsdóttir, Jón Örn Loðm-

fjörð, Örvar Þóreyjarson Smára-
son, Ófeigur Sigurðsson, Una 
Björk Sigurðardóttir og Ragnar 
Ísleifur Bragason.

Glæsilegt rit verður gefið út í 
tilefni hátíðarinnar með þýðingum 
á verkum íslenskra og erlendra 
þátttakenda. Ritinu er ætlað að 
efla kynningu á skrifum ljóðskáld-
anna, en í því birtast í fyrsta sinn 
enskar þýðingar á verkum marga 
íslenskra ungskálda. Kári Páll 
Óskarsson, skáld og nemi í þýð-
ingafræði, er ritstjóri þýðinga- og 
dagskrárritsins. Hönnun þess ann-
ast myndlistarkonan Sara Riel, en 
frágangur bókarinnar verður bæði 
óhefðbundinn og metnaðarfullur. 

Dagskrá hátíðarinnar sam-
anstendur af tveimur ljóðapartí-
um, föstudags- og laugardags-
kvöld, sem standa frá 20:00 til 
23:00. Bæði fara þau fram á Smíða-
verkstæði Þjóðleikhússins, en 

seinna partíið er hluti af dagskrá 
menningarnætur í Reykjavík. Ólöf 
Arnalds leikur tónlist á föstudags-
kvöldinu, en útskriftarnemar í 

fræðum og framkvæmd við 
Listaháskóla Íslands munu ramma 
inn dagskrána með óvæntum 
uppákomum bæði kvöldin.

Ekki síður mikilvægur hluti 
dagskrárinnar eru pallborðsum-
ræður þar sem landsins rósfingr-
uðustu bókmenntafræðingar, þau 
Birna Bjarnadóttir og Ármann 
Jakobsson, mun rekja garnirnar 
úr ungum rithöfunum um skáld-
skap þeirra. Umræðurnar fara 
fram milli 13 og 14.30 á laugardeg-
inum, í Norræna húsinu, og eru 
einnig hluti af dagskrá menning-
arnætur. Milli 18 og 19 sama dag 
verður einnig stuttur upplestur 
norrænna ljóðskálda í Norræna 
húsinu. Í fyrri lotu munu Ármann 
og skáldin beina umræðum í far-

veg útfrá tveimur spurningum: Í 
fyrsta lagi er spurt: leitar ljóðlist-
in ávallt að nýjum byrjunarreit? Í 
öðru lagi er spurt: Er ljóðlist sam-
tímans síður ljóðræn en ljóðlist 
fortíðarinnar? Í pallborði fyrri 
lotu sitja þau Ann Cotten (Austur-
ríki), Nina Søs Vinther (Danmörk), 
Süreyyya Evren (Tyrkland) og 
Haukur Már Helgason. Seinni lota 
pallborðsumræðna hefst að loknu 
örstuttu kaffihléi, en þar verður 
spurt: Hvert er rými listarinnar í 
Ríki sjoppunnar á tíma kapítal-
ískrar neysluhyggju? Birna 
Bjarnadóttir mun kría svör út úr 
þessum skáldum: Ida Börjel (Sví-
þjóð), Morten Søkilde (Danmörk), 
Eiríkur Örn Norðdahl og Kristín 
Eiríksdóttir.

Hátíðinni lýkur sunnudaginn 24. 
ágúst með málþingi um óháða 
útgáfustarfsemi og ljóðabókaút-
gáfu á alþjóðavísu. Þátttakendur í 
umræðum verða þau Süreyyya 
Evren og Nina Søs Vinther, en þau 
hafa bæði komið að útgáfumálum í 
sínum heimalöndum. Nina hefur 
gegnt stöðu framkvæmdastjóra 
rithöfundaforlagsins Arena sem 
hefur verið leiðandi í ljóðabókaút-
gáfu í Danmörku, en býr að ára-
tuga hefð sem framsækið bókafor-
lag undir beinni stjórn starfandi 
rithöfunda. Staður og nákvæmur 
tími málþingsins verða auglýst 
innan skamms.

Listrænn stjórnandi fjórðu 
alþjóðlegu ljóðahátíðar Nýhils er 
Kristín Eiríksdóttir, en fram-
kvæmdastjóri er Viðar Þorsteins-
son. Hátíðin er haldin í samstarfi 
við Norræna húsið og Reykjavík-
urborg, en nýtur einnig stuðnings 
frá Clara Lachmanns fond og 
Prentsmiðjunni Odda. Dagskrá 
hátíðarinnar í heild má sjá á http://
nyhil.blogspot.com/ 

pbb@frettabladid.is

Ljóðahátíð í ríki sjoppunnar

BÓKMENNTIR Kristín Eiríksdóttir skáldkona, er listrænn stjórnandi ljóðahátíðar Nýhils 
sem hefst á föstudagskvöld.   FRÉTTABLAÐIÐ/EÓL

Mál og menning sendi frá sér 
í vor skáldsöguna Laxveiðar 

í Jemen eftir Paul Torday. Þetta er 
fyrsta skáldsaga höfundar og hún 
hefur vakið mikla lukku erlendis, 
enda er hér um að ræða einstak-
lega fyndna, spennandi og hjart-
næma sögu. Bókin kemur út beint í 
kilju og það er Sölvi Björn Sigurðs-

son sem þýðir. 
Í bókinni segir 
frá vellauð-
ugum fursta 
frá Jemen, 
sönnum hug-
sjónamanni, 
sem telur 
laxveiðar til 
þess fallnar að 
efla samlyndi 
og frið. Hann 
vill því gera 

landsmönnum sínum kleift að 
stunda þessa mannbætandi íþrótt í 
heimahögum. Verkefnið er risavaxið 
og byltingarkennt, og inn í það 
fléttast pólitík, trú og ást, svo ekki 
sé minnst á vísindaleg afrek og 
duttlunga náttúrunnar. 

NÝJAR BÆKUR

Í kvöld munu tveir bandarískir ljósmynd-
arar halda fyrirlestur um verk sín. Fyrir-
lesturinn hefst kl. 12.00 í fyrirlestrarsal 
Þjóðminjasafns Íslands. Fyrirlesarar eru 
Linda Connor og Lonnie Graham. 
Linda Connor er kennari við San Francico 
Art Institute og nokkuð vel þekkt innan 
þess geira sem hefur áhuga á fagurfræði-
legri ljósmyndun. Hún hefur ferðast víða 
og rannsakað framandi menningarheima 
en á Íslandi er hún nú í rannsóknum á 
landslagi og hefur farið víða um land 
undanafarinn mánuð. Hún notar 8x10 
tommu myndavél, kontaktprentar myndir 
sínar á POP-pappír og gulltónar síðan.

Lonnie Graham kennir við Penn State 
School of Visual Arts í Pennsylvaníu. 
Hann hefur víða myndað fólk og tekið 
viðtöl við það. Hann leggur áherslu á arf-
leifð, trú og siðvenjur viðmælanda sinna.

Fyrirlestur um ljósmyndir
Kl. 20 
Á morgun verða torg borgarinnar 
skoðuð. Torg í borg er þema Menning-
arnætur í ár og því tilvalið að taka 
forskot á sæluna í síðustu Kvosar-
göngu sumarsins og ganga á milli 
flestra þeirra torga sem finna má á 
svæðinu, þekktra sem minna þekktra. 
Öll eiga þau sammerkt að hafa verið 
vettvangur fjölbreytts mannlífs í 
tímans rás. Leiðsögumennirnir eru 
sérfræðingar frá Borgarbókasafni, 
Listasafni, Ljósmyndasafni og 
Minjasafni Reykjavíkur.   

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.
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„Þó ég geti lítið sem ekkert gert - 
þá get ég hugsað,“ segir Pétur Sig-
urgeirsson biskup.

Pétur, sem fæddur er árið 1919, 
var svo vinsamlegur að lána Frétta-
blaðinu nýlegt ljóð eftir sig til birt-
ingar. „Þetta er lítið ljóð um stór-
menningarmál eða réttara sagt 
heilaga trú.“

Pétur segist aðspurður hafa 
fengist talsvert við ljóðagerð þó 
ljóst megi vera að biskupi er ekki 
tamt að hreykja sér. „Ég er nefni-
lega kominn með dálítið mikið safn. 
En veit ekki hvað verður úr 
því. Hvort það verður 
gefið út eftir minn dag?“

Pétur er ern vel þrátt 
fyrir háan aldur og nú 
ættu náttúrlega góðir 
menn að leggjast á árar 
og stuðla að útgáfu á kveð-
skap biskups. En hér fer 
sem sagt nýtt ljóð 
þar sem Pétur 
yrkir um 
Hallgríms-
kirkju og 
almættið.

 - jbg

Biskup semur ljóð

PÉTUR SIG-
URGEIRSSON 
BISKUP Segir að 
þó hann geti lítið 
orðið gert geti 
hann hugsað.

HALLGRÍMSKIRKJA Yrkisefni biskups.

„Ó, LANDS VORS GUÐ!“  (M. JOCH.)
(Lag: Guðs kirkja er byggð á bjargi.)

Sjá hæst rís Hallgrímskirkja
mót himni - auðkennd þjóð.
Þinn vilja Guð að virkja
svo vaki hugsun góð.
Í heimi mörg er mæðan
og magnar illt þá flest,
á ráð við því Fjallræðan
af ræðum öllum best.

Björt sólin geislar geiminn,
en Guðs Son dagljóst mál:

Guð ER – sinn elskar heiminn
þar ertu´ í trú hans sál.
Með forsjá kirkju fyrstur
og fann þig – er oss hjá,
því hér er kominn Kristur
með kærleik Guði frá.
 Pétur Sigurgeirsson biskup

Heimildarmynd Ragnhildar Magn-
úsdóttur, From Oakland To Ice-
land, hefur verið tekin til sýninga 
á vefsíðu skandinavísku MTV-
stöðvarinnar. Hún fjallar um 
heimkomu bróður Ragnhildar, DJ 
Platurn, eða Illuga, til Íslands eftir 
25 ára fjarveru. 

„Við höfum fengið mjög 
skemmtileg og jákvæð viðbrögð 
að utan,“ segir Ragnhildur. „Að 
hún sé sýnd á vefnum er líka svo-
lítið skemmtilegt af því að ég og 
Illugi unnum myndina í gegnum 

netið, ég var á Íslandi og hann í 
Bandaríkjunum,“ útskýrir hún. 
„Svo er þetta í raun tónlistarheim-
ildarmynd, það er tal og tónlist í 
gangi allan tímann, svo það á mjög 
vel við að sýna hana á síðunni.“ 

Hún áformar að sýna myndina á 
heimaslóðum í Oakland líka, en 
segir framtíðina svo óráðna. „Við 
erum að vinna í dreifingar- og 
markaðsmálum,“ segir Ragnhild-
ur. 

Myndina má sjá á slóðinni www.
mtv.dk undir „konkurrencer“.  - sun

Dj Platurn á vefsíðu MTV

ÁNÆGÐ MEÐ VIÐTÖKUR From Oakland 
To Iceland er í sýningu á síðu skandina-
vísku MTV-stöðvarinnar.

> Vissir þú

Leikkonan Christina Applegate 
greindist með brjóstakrabbamein fyrir 
stuttu. Nú segir leikkonan að búið sé að 
fjarlægja meinið og hún sé við að ná 
fullri  heilsu á ný.

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. 

folk@frettabladid.is
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Rýming
Rýmum fyrir nýjum lager 

Kauptu núna. Brimborg grisjar
lagerinn fyrir nýjar pantanir.
Reynslan sýnir að bílakaupendur velja traust bílamerki og örugga 
þjónustu á tímum samdráttar. Bílasala Brimborgar hefur gengið 
vel og hefur fyrirtækið aukið hlutdeild sína á markaði. Núna vill 
Brimborg grisja lagerinn fyrir nýjum pöntunum – nýjum send-
ingum af bílum. Komdu í Brimborg í dag og gerðu betri kaup 
á völdum bílum. Vertu á öruggum stað. Komdu á rýmingarsölu 
Brimborgar á nýjum bílum í dag.

1,6i 100 hö 150 Nm 5 gíra 4 dyra
Rýmingarverð:  3.190.000 kr.*
2 bílar á þessu tilboði.

Volvo S40 S R-Design

1,6i 100 hö 150 Nm 5 gíra station

Rýmingarverð  2.570.000 kr.*
4 bílar á þessu tilboði.

Ford Focus Trend

2,4 D5 185 hö 400 Nm sjálfskiptur station

Rýmingarverð  5.790.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Volvo V70 SE Dísil AWD

2,0i 145 hö 185 Nm 5 gíra 5 dyra

Rýmingarverð  3.560.000 kr.*
2 bílar á þessu tilboði.

Ford Mondeo Titanium

1,6D 109 hö 230 Nm 5 gíra Coupe

Rýmingarverð 3.190.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Volvo C30 S Dísil

1,4i 80 hö 124 Nm 5 gíra 5 dyra

Rýmingarverð  1.830.000 kr.*
5 bílar á þessu tilboði.

Ford Fiesta Trend

2,0TDCi 130 hö 340 Nm sjálfskiptur 7 manna

Rýmingarverð  4.650.000 kr.*
2 bílar á þessu tilboði.

Ford S-MAX Trend Dísil

300.000 kr.

458.000 kr.

1.168.000 kr.

580.000 kr.

459.000 kr.

350.000 kr.

53
0.0

00
 kr

.

819.000 kr.
2,4 D5 185 hö 400 Nm sjálfskiptur 7 manna

Rýmingarverð   7.990.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Volvo XC90 SE+ Dísil AWD



          innifalinn í verðinu.  Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.

arsala
í dag

100% fjármögnun
Brimborg lánar þér fyrir nýjum bíl

1,6i 105 hö 145 Nm sjálfskiptur 5 dyra

Rýmingarverð  2.540.000 kr.*
4 bílar á þessu tilboði.

1,6HDi 110 hö 240 Nm sjálfskiptur 7 manna

Rýmingarverð  3.229.000 kr.*
3 bílar á þessu tilboði.

5,4i 300 hö 433 Nm sjálfskiptur Coupe

Rýmingarverð  4.770.000 kr.*
2 bílar á þessu tilboði.

Ford Mustang GT Premium Luxury

2,0i 146 hö 185 Nm sjálfskiptur 7 manna

Rýmingarverð  2.640.000 kr.*
3 bílar á þessu tilboði.

Mazda5 Advance

2,0HDi 138 hö 320 Nm sjálfskiptur 5 dyra

Rýmingarverð  3.369.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Citroën C5 SX Dísil

3,0i V6 200 hö 261 Nm sjálfskiptur 5 dyra

Rýmingarverð  3.980.000 kr.*
3 bílar á þessu tilboði.

Ford Escape Limited AWD

2,0i 147 hö 184 Nm sjálfskiptur 5 dyra

Rýmingarverð   3. 090.000 kr.*
4 bílar á þessu tilboði.

Mazda6 Advance

1,6HDi 110 hö 240 Nm sjálfskiptur 5 dyra

Rýmingarverð  2.999.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Citroën C4 Picasso Comfort Dísil

5,4i V8 300 hö 495 Nm sjálfskiptur 4 dyra

Rýmingarverð  4.850.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Ford F-150 King Ranch Luxury 4x4

2,0i 160 hö 188 Nm 5 gíra Coupe

Rýmingarverð  3.240.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Mazda MX-5 Roadster

1,6i 125 hö 147 Nm 5 gíra 3 dyra

Rýmingarverð  1.890.000 kr.*
1 bíll á þessu tilboði.

Citroën C2 VTS

4,6i V8 292 hö 406 Nm sjálfskiptur 4 dyra

Rýmingarverð  3.990.000 kr.*
2 bílar á þessu tilboði.

Ford Explorer Sport Trac Limited Luxury 4x4

500.000 kr.

770.000 kr.
700.000 kr.

460.000 kr.

720.000 kr.

64
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 kr

.

700.000 kr.

57
0.0

00
 kr

.

490.000 kr.

750.000 kr.

730.000 kr.

Citroën C4 Grand Picasso Comfort Dísil

Mazda3 Advance Plus

35
0.0

00
 kr

.
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L.I.B.Topp5.is

62.000
manns á 27 dögum

STÆRSTA OPNUN Á ÍSLANDI FYRR OG SÍÐAR

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK
KRINGLUNNI

STAR WARS kl. 5:45 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10.20 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:45 L

THE BANK JOB kl 10:10 16

STAR WARS kl. 3:40D - 5:50D - 8 - 10:20 L

GET SMART kl. 5:50 - 8D - 10:20D L

THE MUMMY 3 kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8  - 10:50 12

DARK KNIGHT kl. 5 - 8  - 10:50 VIP
WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40 L

MAMMA MÍA kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40 L

GET SMART kl. 5:40D - 8D - 10:20D L

STAR WARS kl. 4D - 6:20D L

DARK KNIGHT kl. 8:30 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 - 10:10 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40 L

STAR WARS m/ísl. tali kl. 5:40 - 8 L

GET SMART kl. 8 - 10:20 7

MAMMA MÍA kl. 5:40 L

DECEPTION kl. 10:40 14

STAR WARS kl. 6 - 8 L

GET SMART kl.  8 - 10 L

WALL-E. m/ísl. tali kl. 6 L

THE MUMMY 3 kl.  10:20 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE ROCKER kl. 4, 6, 8 og 10.15 7

GET SMART kl. 4, 6, 8 og 10.15 L

WALL–E – ÍSLENSKT TAL kl. 4 og 6 L

THE DARK KNIGHT kl. 10.15 12

����
Tommi - kvikmyndir.is

����½
Ásgeir J - DV

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
16
12
12
L
L
L
12

X - FILES kl. 6 - 8 - 10.10
SKRAPP ÚT  kl. 10.10 Síðasta sýning
MAMMA MIA     kl. 6 - 8

16
12
L

THE ROCKER kl. 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES kl. 8 - 10.20
SKRAPP ÚT kl. 3.30 - 8 - 10
THE LOVE GURU kl. 4 - 6
WALL-E ÍSL. TAL    kl. 3.30D - 5.45D

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

THE MUMMY 3 kl. 3.30D

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

7
12
12
L

THE ROCKER kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKRAPP ÚT  kl. 6 -  8 - 10
THE DARK KNIGHT kl. 6 -  9 
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30

5%

5%

SÍMI 551 9000

16
12
16
L

X - FILES kl. 5.40 - 8 - 10.20
LOVE GURU kl. 6 - 8 - 10
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

KVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.ISKVIKMYNDIR.IS

“DUCHOVNY OG “DUCHOVNY OG
ANDERSON SÝNA ANDERSON SÝNA

GAMLA TAKTA”GAMLA TAKTA”
-Þ.Þ., DV-Þ.Þ., DV

“DUCHOVNY OG 
ANDERSON SÝNA 

GAMLA TAKTA”
-Þ.Þ., DV

TIL AÐ FINNA SANNLEIKANN 
VERÐUR ÞÚ AÐ TRÚA!

MULDMULMULDMULMULMULDMULDU ER OER OER OER OER OER OOER OG SCG SCG SGG SGGGG SGGGGG ULLYLULLY ERUERU MÆTMÆT MÆTMÆMÆTMÆTMÆTÆTÆTT AFT AFAFAFAFT AFAFTURTUR TUR ÍÍÍ
FRÁBFRÁBFRÁÁFRÁBÁÁÁBÁBBBBBBÆRRIÆRRIRRIRRRRRRÆRRRÆÆRRÆRRIÆRÆRRÆÆÆ  SPE SPESPSPSPSS SP SPSP SPS NNUMNNUMYND YND NDND NDND NND NDDNDN Í ANAÍ ANÍ AÍ AAAAAA DA ÞDA ÞÁTTAÁTTANNA.NNA.NA.

MULDER OG SCULLY ERU MÆTT AFTUR Í
FRÁBÆRRI SPENNUMYND Í ANDA ÞÁTTANNA.

Fox Mulder og Dana Scully snúa 
aftur til starfa hjá FBI til að rann-
saka hvarf eins útsendara, og eina 
vísbendingin er fyrrverandi prest-
ur sem virðist búa yfir skyggni-
gáfu. 

Svo hljóðar söguþráðurinn í spán-
nýrri X-Files-ráðgátu, framhaldi af 
samnefndum sjónvarpsþáttum frá 
árunum 1993-2002, með sama yfir-
náttúrulega þema. Ein X-Files-
mynd hefur þegar komið út, árið 
1998, en ólíkt henni og þáttunum 
almennt er í þessari nýju mynd 
ekkert að finna um geimverur, 
fljúgandi diska og ríkisstjórnar-
samsæri. X-Files: I Want to Believe 
er í anda þeirra þátta sem voru 
sjálfstæðir og fjölluðu um ákveðið 
sakamál. 

Nýja myndin hefst með ágætum 
og framan af eru Mulder og Scully 
í góðum gír við að rannsaka málið 

og velta vöngum yfir hvort leggja 
eigi mark á prestinn skyggna. Gilli-
an Anderson og David Duchovny 
hafa engu gleymt þegar kemur að 
persónum sínum og samspili þeirra; 
Scully er sú rökfasta en Mulder sá 
sem vill trúa á hið yfirnáttúrulega. 

En eftir það stöðvast einhvern 
veginn meginframvindan og mynd-
in fer að snúast um útþynntar og 
leiðingjarnar umræður á milli 
Mulders og Scully og ótrúlega 
lélegan söguþráð sem snýr að því 
að Scully vilji bjarga lífi eins sjúk-
lingsins síns. Eins ágæt og myndin 
var fer nú allt í vaskinn og ekki 
bætir slappur endir úr skák. 

Í rauninni virðist söguþráður 
myndarinnar sæma sjónvarpinu 
betur - myndin er líkt og langur, 
útþynntur X-Files-þáttur. Þessi til-
raun til að endurlífga X-Files er 
misheppnuð og er líklegri til að 

binda enda á þetta fyrirbæri fyrir 
fullt og allt. Loftur Ingi Bjarnasson-Topp5.is

Misheppnuð endurlífgun

KVIKMYNDIR
The X-Files: I Want To Believe
Leikstjóri: Chris Carter

★★
Byrjar ágætlega en missir fljótlega 
dampinn. Líkist helst löngum, 
útþynntum X-Files-sjónvarpsþætti.

Barnaplatan Sagan af Eyfa 
(bönnuð börnum) er komin 
út með Stórsveit Guðmund-
ar Inga. Platan inniheldur 
sextán frumsamin lög og 
texta eftir Guðmund Inga 
Þorvaldsson og er ætluð 
fyrir alla aldurshópa. 

Fjörutíu blaðsíðna bók fylgir með 
plötunni, myndskreytt af Ragn-
hildi Jóhannsdóttur. „Það var 
algjört spennufall þegar ég fékk 
hana. Þetta er búinn að vera 
tveggja ára „prósess“,“ segir Guð-
mundur Ingi um plötuna. „Þetta er 
fyrsta platan sem ég „pródúsera“ 
frá a til ö. Þetta er búið að vera 
rosalega hollt ferli fyrir mig því 
ég hef hingað til verið að „perfor-
mera“ eða verið áhorfandi að ferl-
inu sjálfu. Þetta hefur verið gríð-
arlega gaman.“

Tileinkað börnum
Platan segir sögu Eyfa, Eyjólfs 
Hinriksson, frá því að hann fæð-
ist, þangað til hann verður 15 ára 
gamall. Þetta er nútíma Grimms-
ævintýri sem er tileinkað börnum 
sem eiga eða áttu svo bágt að þau 
geta ekki eða gátu ekki búið heima 
hjá sér. 

Auk Guðmundar Inga koma meðal 
annars fram á plötunni þau Árni 
Beinteinn Árnason, Bubbi Mort-
hens, Selma Björnsdóttir, Þórunn 
Lárusdóttir og Ólafur Darri Ólafs-
son. 

Plötur með söguþræði
Spurður segist Guðmundur ætla 
að sjá til hvort söngleikur verði 

gerður í framhaldinu. „Ég ætla að 
klára þetta ferli fyrst. Ég er fædd-
ur og uppalinn í sveit og fór rosa-
lega lítið í leikhúsið en ég átti allar 
plötur. Þær voru minn innblástur, 
plötur sem voru með söguþræði 
og með myndir á umslögunum,“ 
segir hann og bætir því við að 
hvert lag fái sína opnu í bókinni 
sem fylgir með.  freyr@frettabladid.is

Nútíma Grimms-ævintýri

GUÐMUNDUR INGI ÞORVALDSSON Guðmundur Ingi hefur gefið út barnaplötuna 
Sagan af Eyfa (bönnuð börnum).

www.forlagid.is

SKÓLATILBOÐ

7.490 kr.

(Fullt verð 8.430 kr.)
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OPIÐ FRÁ 11 - 01 VIRKA DAGA
OG 11-05:30 UM HELGAR

HEIMSKLASSASTAÐUR 
Á FRÓNI

OPNUM 22.08.08
Grensásvegi 5-7 - Sími 553 4030

steakandplay.is - steakandplay@steakandplay.is

SPORT CLUB

GOLF HERMIR

STEIKHÚS

PLAYSTATION

ALLAR AÐAL
SPORTRÁSIR HEIMS

SPORT CLUB

GOLF HERMIR

STEIKHÚS

PLAYSTATION

ALLAR AÐAL
SPORTRÁSIR HEIMS
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sport@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI KR-ingar fengu engan smá liðsstyrk 
í körfuboltanum í gær þegar tveir bestu 
körfuboltamenn þjóðarinnar, Jón Arnór 
Stefánsson og Jakob Örn Sigurðarson, tilkynntu 
að þeir myndu spila með KR í vetur. Báðir segja 
þeir ástæðuna vera að þeir séu orðnir leiðir á 
flökkulífi atvinnumannsins og vilji fá tækifæri 
til að rækta sambandið við fjölskyldu og vini. 
Þeir ætla báðir að klára þetta tímabil í Vestur-
bænum og ekkert freistandi tilboð breyti því. 

„Þetta er eitthvað sem ég er að gera fyrir 
sjálfan mig. Mig langar að vera heima og lifa 
eðlilegu lífi. Taka eitt ár í frí frá þessu atvinnu-
mannalífi,“ segir Jón Arnór. „Ég ætla að setjast 
á skólabekk og klára stúdentinn í Háskóla 
Reykjavíkur,“ segir Jón Arnór og telur hann að 
Jakob sé á svipuðum stað. 

„Þú gætir alveg verið að tala við Kobba eins 
og mig. Við erum ekki búnir að vera heima um 
jólin í átta ár sem er bara fáránlegt. Þetta snýst 
því mikið um mína fjölskyldu og vini. Ég þarf að 
rækta sambandið við þau og sjálfan mig í 
leiðinni. Þetta er skemmtilegt fyrir KR og 

íslenskan körfubolta.“ 
„Það er alltaf pressa á KR að vinna,“ segir 

Jón Arnór aðspurður, „og þetta breytir því litlu, 
en ætli það verði ekki að viðurkennast að 
pressan er kannski aðeins meiri núna.“

Jakob er á sama máli. „Þetta eru mjög góðar 

fréttir fyrir KR. Þarna eru tveir komnir aftur 
sem ólust upp hjá félaginu en fóru svo út. Ég 
held að þetta sé mjög gott fyrir KR. Það er 
frábært að fá að spila með Jóni Arnóri í KR. 
Hann er frábær leikmaður og það verður mjög 
gaman að spila með honum og öllu hinum gömlu 
félögunum. Við ákváðum þetta samt sitt í hvoru 
horninu og við vorum ekkert búnir að tala 
saman um að koma heim,“ segir Jakob.

Benedikt Guðmundsson, þjálfari liðsins, var 
líka kátur. „Þetta var góð afmælisgjöf á 36 ára 
afmælisdeginum. Ég var örugglega jafn hissa 
og flestir hérna í dag fyrir svona fimm, sex 
dögum síðan og mér leist ekkert á það til að 
byrja með því hann [Jón Arnór] á að vera að 
spila í toppdeildum. Svo þegar við ræddum 
málin betur og fórum yfir það sem hann var að 
hugsa og spá þá var þetta bara rakið,“ segir 
Benedikt, en hvað tekur við eftir þetta ár. 

„Ég hef engar áhyggjur af Jóni því hann er 
það stórt nafn í Evrópu og ég hef bullandi trú á 
því að þeir fari báðir út í ekki minna dæmi en 
þeir hafa verið í.“  - óój

Landsliðsmennirnir Jón Arnór Stefánsson og Jakob Örn Sigurðarson ætla að spila með KR-liðinu í vetur:

Hafa ekki haldið jólin á Íslandi í átta ár

SAMAN Í KR Jón Arnór Stefánsson og Jakob Örn 
Sigurðarson ásamt Böðvari Guðjónssyni, formanni 
körfuknattleiksdeildar KR.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Karlalandslið Íslands í fótbolta leikur vináttulandsleik gegn 
Aserbaídsjan í kvöld kl. 19.45 á Laugardalsvelli en þetta er 
síðasti leikur liðsins fyrir undankeppni HM 2010. Lands-
liðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson hefur gefið mörgum 
leikmönnum tækifæri til þess að sanna sig en alls hafa 
þrjátíu og níu leikmenn komið við sögu í þeim sjö leikj-
um sem hann hefur stýrt liðinu.

„Ég er núna að mestu leyti búinn að prófa það sem ég 
ætlaði að prófa. Ég er annars sér í lagi ánægður með alla 
þessa ungu stráka sem hafa komið inn í hópinn hjá mér 
og staðið sig vel,“ segir Ólafur.

Ólafur gaf það út þegar hann tók við liðinu að hann 
myndi leggja höfuðáherslu á varnarleikinn og hann er 
sáttur við afraksturinn til þessa.

„Við höfum lagt í mikla vinnu við að bæta varnarleik-
inn og ég hef verið ágætlega sáttur við hverju það hefur 
skilað upp á síðkastið. Við munum því leggja aðeins meiri 
áherslu á sóknarleikinn gegn Aserum og færa okkur framar 
á völlinn og sjá hvernig til tekst. Ég tel að Aserar komi til 

með að leika svipaðan bolta og Makedóníumenn og það á vonandi 
eftir að nýtast okkur að hafa mætt þeim þegar kemur í undan-
keppnina,“ segir Ólafur en njósnarar á vegum landsliðsins verða að 
störfum í kvöld til þess að fylgjast með mótherjum Íslands í und-

ankeppninni. Kristján Guðmundsson verður á leik Lúxemborgar 
og Makedóníu, Leifur Garðarsson verður á leik Skotlands 

og N-Írlands og Rúnar Kristinsson fylgist með mótherjum 
Íslands í fyrsta leik undankeppninnar, Norðmönnum, 

taka á móti Írlandi. 
Norskir fjölmiðlar hafa annars hneykslast mjög 

undanfarið og spurt af hverju Veigar Páll Gunnars-
son sé ekki í landsliðshóp Íslands og Ólafur skilur 
hneykslun þeirra að mörgu leyti.

„Ég hef reyndar ekki séð umfjöllunina en spurn-
ingin sem slík á alveg rétt á sér. Veigar Páll hefur 

staðið sig frábærlega í Noregi og er líklega einn af bestu 
leikmönnunum þar. Ég valdi hann ekki núna en það er 

ekkert sem segir að ég velji hann ekki fyrir Noregsleikinn,“ 
segir Ólafur. 

LANDSLIÐSÞJÁLFARINN ÓLAFUR JÓHANNESSON: HELDUR ÁFRAM AÐ ÞRÓA LEIK ÍSLENSKA LANDSLIÐSINS Í KVÖLD

Leggjum meiri áherslu á sóknarleik gegn Aserum 
>Hlutirnir þróast hratt hjá Jóhanni Berg

Hinum sautján ára Jóhanni Berg Guðmundssyni hefur 
skotið upp á stjörnuhimininn með Breiðablik í Lands-
bankadeildinni í sumar. Framherjinn ungi hefur leikið 
mjög vel og var verðlaunaður með sæti í landsliðshópn-
um fyrir leikinn gegn Aserbaídsjan. „Þetta er búið að 
gerast svolítið hratt. Ég kom inn í meistara-
flokkinn hjá Breiðabliki í byrjun apríl og 
ég hef bara spilað einu sinni með U-21 
árs landsliðinu og hef ekkert verið með 
yngri landsliðunum. Það er annars mjög 
skemmtilegt að vera hluti af þessu 
núna og ég er að læra heilmikið 
af þessu. Ég vonast svo auðvitað 
til þess að fá tækifæri gegn Aser-
um,“ segir Jóhann Berg brattur.
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PEKING 2008 Mánudagurinn var 
eftirminnilegur hjá handbolta-
þjálfurunum Guðmundi Guð-
mundssyni og Gunnari Magnús-
syni. Dagurinn byrjaði eldsnemma 
því leikurinn gegn Egyptum hófst 
klukkan níu.

Í kjölfarið héldu þeir félagar 
upp í Ólympíuþorp þar sem þeir 
rákust á  knattspyrnustjörnuna 
Ronaldinho. Þar á eftir var haldið 
á sjálfan Kínamúrinn og loks niður 
í bæ þar sem þeir félagar voru að 
láta sauma á sig jakkaföt. 

Á saumastofunni hittu þeir fyrir 
engan annan en Diego Maradona 
sem einnig var að láta sauma á sig 
föt.

„Þegar við sáum hann fyrst 
þarna inni trúðum við því vart að 
þetta væri hann,“ sagði Gunnar 
léttur spurður um uppákomuna. 

„Við létum síðan vaða og feng-
um mynd af okkur með kappan-
um. Hann bað í kjölfarið um að 
ekki yrðu fleiri myndir teknar af 

sér en allir þarna inni vildu eðli-
lega fá mynd af sér með honum. 
Þetta var magnað. Vonandi er það 
fyrirboði um það sem koma skal 
að hafa hitt heimsmeistara í Pek-
ing.“  

Hittu bæði Maradona og Ronaldinho
Handboltaþjálfararnir hittu stórstjörnur á mánudaginn og vonast eftir að það hafi boðað gott fyrir leikinn 

á móti Póllandi í átta liða úrslitunum handboltakeppni Ólympíuleikanna í nótt. 

MEÐ RONALDINHO Guðmundur og Gunnar hittu hann í Ólympíuþorpinu og voru 
fljótir að láta smella af sér mynd með kappanum.  MYND/ÚR EINKASAFNI

Á MÚRNUM Guðmundur, Gunnar Magn-
ússon, Einar Þorvarðarson og Brynjólfur 
Jónsson.  MYND/ÚR EINKASAFNI

PEKING 2008 Íslenska landsliðið í 
handknattleik mætti Pólverjum 
klukkan 6.15 í morgun í átta liða 
úrslitum á Ólympíuleikunum. 
Risaleikur hjá strákunum okkar 
sem spila til verðlauna nái þeir 
að leggja Pólverja að velli. Takist 
það mætir Ísland sigurvegaran-
um í viðureign Kóreu og Spánar í 
undanúrslitum.

„Undirbúningur hefur gengið 
vel. Mikið fundað og svo æft. Það 
er alveg ljóst að við verðum að 

spila mjög vel til þess að vinna 
þennan leik,“ sagði Guðmundur 
Guðmundsson landsliðsþjálfari.

„Þeir voru í auðveldum riðli og 
ég hef ekki enn séð þá spila af 
fullum styrk. Þeir hafa eflaust 
verið að spara orku og eiga mikið 
inni. Pólverjarnir eru góðir en 
það erum við líka,“ sagði Guð-
mundur sem er ekki í vafa um 
hver lykillinn að sigri sé.

„Vörnin þarf að vera frábær 
því við erum að taka á móti einni 

sterkustu sóknarlínu heims. Það 
þýðir ekki að vera með neitt hálf-
kák heldur þarf að fara út í Pól-
verjana af krafti. Þeir lágu aftar-
lega gegn okkur síðast og vilja að 
við skjótum fyrir utan og við 
verðum að vera klárir í það,“ 
sagi Guðmundur en allir leik-
menn eru heilir heilsu nema 
Arnór Atlason sem er enn stífur í 
baki en spilar væntanlega þrátt 
fyrir það.  - hbg

Einn stærsti leikur strákanna okkar byrjaði snemma í morgun þegar liðið mætti Póllandi í 8 liða úrslitum:

Við megum ekki vera með neitt hálfkák

SPENNA Leikir íslenska liðsins hafa 
tekið á taugar landsliðsþjálfarans.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
Skrifar frá Peking
henry@frettabladid.is

PEKING 2008 Frjálsíþróttafólkið 
lauk keppni á Ólympíuleikunum í 
gær þegar spjótkastarinn Ásdís 
Hjálmsdóttir féll úr keppni. Ásdís 
náði sér engan veginn á strik 
sökum meiðsla. Tvö fyrstu köstin 
hennar voru í kringum 45 metra 
og hún gerði því viljandi ógilt. 
Síðasta kastið hennar var upp á 
48,59 metra og lét hún það kast 
standa eftir nokkra umhugsun. 

„Mér líður nú ekkert sérstak-
lega vel. Hvorki í hendinni né 
með árangurinn. Olnboginn var 
alls ekki að halda og ég er að 
drepast í hendinni. Það var 
rosalega sárt að kasta spjótinu,“ 
sagði Ásdís.

„Ég komst hingað og er fegin 
að hafa tekið þátt. Nú þarf að fara 
í það að laga höndina. Ef ég þarf 
að fara í aðgerð vil ég gera það 
strax,“ sagði Ásdís en hún segir 
það engu að síður vera frábæra 
reynslu að hafa tekið þátt.
„Það var frábært að vera inni á 
vellinum. Að kasta spjóti er það 
skemmtilegasta sem ég geri og ég 
get vonandi æft án meiðsla fram 
að næstu Ólympíuleikum,“ sagði 
Ásdís.           - hbg

Ásdísi Hjálmsdóttur gekk illa:

Það var rosalega 
sárt að kasta

ÓGILT Tvö af þremur köstum Ásdísar 
voru ógild. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



 20. ágúst 2008  MIÐVIKUDAGUR32

EKKI MISSA AF

18.50 England - Tékkland, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.35 Ísland - Aserbaídsjan, 
beint   SJÓNVARPIÐ

21.00 Britain‘s Next Top 
Model   SKJÁREINN

21.15 Skins   STÖÐ 2 EXTRA

21.35 Ghost Whisperer   
 STÖÐ 2

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse 
Tales, Smá skrítnir foreldrar og Kalli kanína 
og félagar. 

08.20 Oprah

09.00 Í fínu formi 

09.15 Bold and the Beautiful

09.35 La Fea Más Bella (130:300) 

10.20 Sisters (14:24) 

11.20 Logi í beinni

12.00 Hádegisfréttir

12.45 Neighbours

13.10 Sisters (3:28) 

13.55 Grey‘s Anatomy (31:36) 

14.40 How I Met Your Mother (13:22) 

15.05 Friends (11:24) 

15.30 Friends (12:24) 

15.55 Skrímslaspilið 

16.18 BeyBlade 

16.43 Tommi og Jenni 

17.08 Ruff‘s Patch 

17.18 Tracey McBean 

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

19.15 Víkingalottó 

19.20 Veður 

19.30 The Simpsons (12:25) 

19.55 Friends (4:24) 

20.20 Newlywed, Nearly Dead (4:13) 
Nýgift hjón í kreppu fá nýstárlega aðstoð frá 
færum hjónabandsráðgjöfum.

20.45 Hotel Babylon (2:8) 

21.35 Ghost Whisperer (40:44) Me-
linda á erfitt með að lifa venjulegu lífi þar 
sem hún þarf stöðugt að takast á við drauga 
sem birtast henni.

22.20 Oprah

23.05 Grey‘s Anatomy (32:36) 

23.50 The Tudors (3:10) 

00.40 Women‘s Murder Club (9:13) 

01.25 Moonlight (13:16) 

02.10 Crossing Jordan (8:21) 

02.55 The Closer (4:15) 

03.40 New Suit 

05.10 The Simpsons (12:25) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

16.25 Gillette World Sport Fjölbreyttur 
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta 
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi og 
skyggnst á bakvið tjöldin.

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

17.50 Landsbankamörkin 2008 Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferð-
inni skoðuð.

18.50 England - Tékkland Bein út-
sending frá vináttulandsleik Englendinga og 
Tékklands.

20.50 Football Rivalries Í þessum þætti 
er fjallað um ríg Celtic og Rangers innan vall-
ar sem utan.

21.45 World Series of Poker 2007 Á 
Heimsmótaröðinni í póker setjast snjöllustu 
pókerspilarar heimsins að spilaborðinu og 
keppa um stórar fjárhæðir.

22.35 England - Tékkland Útsending frá 
vináttulandsleik Englands og Tékklands.

08.00 Pokémon 5 (Pokémon hetjur) 

10.00 Bride & Prejudice 

12.00 My Baby‘s Daddy

14.00 Finding Neverland

16.00 Pokémon 5 (Pokémon hetjur) 

18.00 Bride & Prejudice

20.00 My Baby‘s Daddy 

22.00 Longford Verðlaunamynd með Jim 
Broadbent og Samantha Morton í aðalhlu-
verkum. 

00.00 The General‘s Daughter

02.00 Air Panic

04.00 Longford

06.00 Glory Road 

16.50 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Hull City og Fulham í ensku úrvals-
deildinni.

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

19.00 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessu markaþætti.

19.30 English Premier League 

20.25 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

21.45 Leikur vikunnar 

23.25 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Arsenal og WBA í ensku úrvalsdeildinni.

07.45 ÓL í Peking - Samantekt

08.35 ÓL í Peking  Körfubolti karla 

09.50 ÓL í Peking  Handbolti karla, Króat-
ía-Danmörk

11.50 ÓL í Peking  Frjálsar íþróttir, úrslit

14.50 ÓL í Peking  Körfubolti karla 

16.15 ÓL í Peking - Samantekt

17.00 ÓL í Peking - Samantekt

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Disneystundin  Nýi skólinn keisar-
ans, Sígildar teiknimyndir og Fínni kostur.

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Landsleikur í fótbolta  Bein út-
sending frá Laugardalsvelli þar sem karlalið 
Íslands mætir Aserbaídsjan í vináttuleik.  

21.35 Hvaða Samantha?  (Samantha 
Who?) (3:15) 

22.00 Tíufréttir

22.20 Ólympíukvöld  (12:16) 

22.40  Sumarið ‘67 (Summer of Love) 
(4:4) 

23.35 ÓL í Peking Handbolti  Ísland-Pól-
land (e)

01.20 ÓL í Peking - Samantekt

01.50 ÓL í Peking  Strandblak kvenna 

02.55 ÓL í Peking  Standblak kvenna

04.00 ÓL í Peking  Fimleikar, trampól-
ín karla

04.30 ÓL í Peking  Blak kvenna 

05.50 ÓL í Peking  Galasýning í fimleik-
um

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.45 Vörutorg

17.45 Dr. Phil  Sjónvarpssálfræðingurinn 
dr. Phil McGraw hjálpar fólki að leysa vanda-
mál og gefur góð ráð.

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

19.20 Design Star  (e)

20.10 What I Like About You  (7:22) 
Holly ætlar að fara í skíðaferð með vinum 
sínum en allt fer úrskeiðis þegar Tina og 
Cal hætta saman. Nú þarf Holly að ákveða 
hvort hún vilji fara í skíðaferðina eða fara að 
óskum Tinu og hætta við allt saman.

20.35 Less Than Perfect  Bandarísk gam-
ansería sem gerist á fréttastofu bandarískrar 
sjónvarpsstöðvar þar sem stór egó og svik-
ult starfsfólk kryddar tilveruna. Claude Casey 
hefur unnið sig upp metorðastigann en það 
eru ekki allir á fréttastofunni hrifnir af henni. 

21.00 Britain’s Next Top Model 
 (7:12) Bresk raunveruleikasería þar sem leit-
að er að efnilegum fyrirsætum. Í kvöld fá 
stúlkurnar leiklistarkennslu og kyssa sjóð-
heitan leikara. Síðan eiga þær að leika í 
skartgripaauglýsingu. 

21.50 Sexual Healing  (5:9) Í þessari 
þáttaröð fá áhorfendur að fylgjast með dr. 
Lauru Berman aðstoða pör sem komin eru 
í kynlífskrísu. Í hverjum þætti kynnumst við 
þremur pörum og fylgst er með þeim í ráð-
gjöfinni og hvernig þeim gengur að fram-
kvæma “heimaverkefnin” sem þeim eru 
sett fyrir.

22.40 Jay Leno  (e)

23.30 Eureka  (e)

00.20 Da Vinci’s Inquest

01.10 Trailer Park Boys

02.00 Vörutorg

03.00 Óstöðvandi tónlist

18.15 Fréttir og Að Norðan  Endurtekið 
á klukkutíma frestin til kl 12:15 daginn eftir

N4 Sjónvarp Norðurlands 

Digital Ísland rás 15

> Christina Applegate
„Ég trúi því að það sé ástæða fyrir 
öllu sem gerist, hvort sem það er 
gott eða illt. Ef ég gerði það ekki 
yrði ég fyrir eilífum vonbrigðum.“ 
Applegate leikur í þættinum Hvaða 
Samantha (Samantha Who) 
sem sýndur er í Sjónvarpinu 
í kvöld.

▼

▼

▼

▼

Það kann að hljóma sem raus, en hins vegar er það 
staðreynd, að kvennasport á verulega undir högg 
að sækja í fjölmiðlum. Hvort sem það er í prent- 
eða ljósvakamiðlum. Ég fylgist lítið með körfu- og 
handknattleik en knattspyrnu fylgist ég vel með. 
Bæði kvenna og karla. Í sjónvarpi er mörkin í Lands-
bankadeild kvenna rétt svo sýnd, og þau ekki einu 
sinni sýnd hægt, og í sumum leikjum eru engin 
mörk sýnd. Í blöðum er fjallað um einn leik og úrslit 
birt í hinum leikjunum. Eini miðillinn sem fjallar að 
einhverju viti um kvennaknattspyrnu er fotbolti.net, 
enda er þar innanborðs einhver dyggasti aðdáandi 
kvennaknattspyrnu sem fyrirfinnst, Hafliði Breið-
fjörð. Hann á hrós skilið og rúmlega það. 

Ég geri mér fullkomlega grein fyrir því að 
kvennaknattspyrna er ekki í sama gæðaflokki og 
karlabolti. Það þýðir ekki að hún sé leiðinleg. Í kvennabolta færðu 
alltaf mörk. Alltaf. Það er sögulegt ef leikur fer 0-0. Auk þess hefur 

sú tugga oft verið tuggin varðandi kvennalandsliðið 
í knattspyrnu, sem er miklu betra en karlalandsliðið 
í alþjóðlegum samanburði, að karlalandsliðið myndi 
auðvitað vinna kvennalandsliðið leikandi væri liðun-
um att saman á Laugardalsvelli. 

Það þarf að lyfta kvennaknattspyrnu upp á næsta 
plan, því þar eigum við möguleika á að verða góð 
miðað við aðrar þjóðir. Fjölmiðlar og auðvitað knatt-
spyrnuforystan þurfa að taka saman höndum og 
gera það. Ég meina, kommon, það er búið að sýna 
einn leik úr Landsbankadeild kvenna í sjónvarpinu 
í sumar. 

Talandi um Landsbankann, hann hefur engan 
veginn staðið sig sem skyldi en hann er til að 
mynda nýlega farinn að birta svokallaðan „banner“ 
á netsíðum þar sem hægt er að velja bestu mörkin 

úr kvennaknattspyrnunni.
Mun þetta einhvern tímann lagast?

VIÐ TÆKIÐ SÓLMUNDUR HÓLM SÓLMUNDARSON OG KVENNABOLTINN

Kvennaboltinn hlýtur að eiga meira inni

KVENNABOLTINN Mjög skemmtileg-
ur oft á tíðum.

Allt sem þú þarft – alla dagaVeglegir vinningar í boði, dregið 31. ágúst og birt í  Ferðalög, aukablaði Fréttablaðsins.

Sumar myndir vinna!
Smelltu sumarmyndinni þinni í ljósmyndakeppni Fréttablaðsins

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

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

3. verðlaun
Ferðavinningur frá Sumarferðum  að 
upphæð 40.000 kr. og Sony Cyber-shot 
dsc-w200 12,1 megapixlar með andlits-
skynjun að verðmæti 40.000 kr.
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Þú einfaldlega hleður inn 
skemmtilegustu myndinni 
þinni frá því í sumar á 
visir.is/ljosmyndakeppni,
skráir inn upplýsingar um 
hvernig má ná í þig og þannig er 
sumarmyndin þín kominn í pottinn. 
Allar nánari upplýsingar um 
fyrirkomulag má finna á visir.is.
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Taktu þátt!
Glæsilegir vinningar í boði.
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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
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SVT 1

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 Viltu syngja minn söng?
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hádegisleikhúsið: Dauði trúðsins
13.15 Á sumarvegi
14.03 Bravó, bravó!

15.03 Útvarpssagan: Hafborg
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Tímakorn
21.10 Út um græna grundu
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Rósin rjóð
22.45 Saga Blue Note útgáfunnar
23.30 Loftbelgur
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (257:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (258:260) 

17.00 Seinfeld (9:24) 

17.30 Special Unit 2 (12:19) 

18.15 Skins (8:9) 

19.00 Hollyoaks (257:260) 

19.30 Hollyoaks (258:260) 

20.00 Seinfeld (9:24) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er svo smámuna-
samur og sérvitur. 

20.30 Special Unit 2 (12:19) Gaman-
samir bandarískir spennuþættir þar sem við 
fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra 
óvenjulegustu málin sem lögreglan þarf að 
hafa afskipti af, mál sem oftar en ekki eru af 
yfirnáttúrulegum toga.

21.15 Skins (8:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á við 
daglegt líf í skugga átröskunar, eiturlyfjaneyslu 
og fleiri vandamála sem steðja að ungling-
um í dag.

22.00 Canterbury‘s Law (5:6) Elizabeth 
Canterbury er eldklár verjandi sem vílar ekki 
fyrir sér að sniðganga lögin þegar frelsi skjól-
stæðinga hennar er í húfi. 

22.45 Moonlight (13:16) Mick St. John 
ódauðlegur einkaspæjari sem býr og starfar í 
Los Angeles. Hann stríðir gegn öllu því sem 
aðrar vampírur standa fyrir með því að nota 
yfirnáttúrulega hæfileika sína til að hjálpa 
hinum dauðlegu.

23.30 Twenty Four 3 (13:24) 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. 

21.00 Vigtarráðgjafarnir 1.þáttur  Um-
sjón: Kristín V. Óladóttir. 

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjón:
Guðjón Bergmann. Gestur: Gunnlaugur 
Briem trommuleikari og lagasmiður.  

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

14.15 NI HAO OL højdepunkter  15.25 Nyheder på 
tegnsprog  15.30 Skæg med tal  15.55 Gurli Gris  
16.00 NI HAO OL i dag  16.30 TV Avisen  17.00 
Chris på Skolebænken  17.30 Hvad er det værd?  
18.00 Søren Ryge præsenterer  18.30 Når mor 
skal dø  19.00 TV Avisen  19.25 NI HAO aftenOL  
20.20 En sag for Frost  22.00 Onsdags Lotto  
22.05 Seinfeld  22.30 En sag for Frost  00.10 
Conviction  01.00 NI HAO OL direkte  05.00 NI 
HAO OL direkte  05.15 Sejlsport og beach volley   

10.00 Sommer-OL i Beijing. Håndball kvartfinaler, 
menn  11.30 Sommer-OL i Beijing. Friidrett  15.00 
Sommer-OL i Beijing. Høydepunkter fra dagen  
15.50 Oddasat - nyheter på samisk  15.55 Nyheter 
på tegnspråk  16.00 Rupert Bjørn  16.10 Ugler i 
mosen  16.30 Lure Lucy  16.40 Distriktsnyheter  
17.00 Dagsrevyen  17.30 Sommer-OL i Beijing. OL-
studio  18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 
21  19.35 Vikinglotto  19.45 House  20.30 
Olavsfestdagene  21.00 Kveldsnytt  21.15 Hva 
skjedde med Madeleine?  22.25 Ein studie i mord  
01.00 Sommer-OL i Beijing     

10.00 Sommar-OS i Peking  16.00 Lilla syster kanin  
16.25 Argfilmen  16.30 Jane och draken  17.00 I 
huvet på varann  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Den olympiska studion  19.30 Olssons 
studio  20.00 Den hårda linjen  20.50 Rapport  
21.00 Sommar-OS i Peking  00.55 Sommar-OS i 
Peking  04.00 Sommar-OS i Peking   

Lífið á Hotel Babylon gerist 
skrautlegra og meira spenn-
andi með hverri þáttaröð-
inni. Þættirnir gerast á hóteli 
fína og fræga fólksins í 
London. Charlie Edwards er 
þar orðinn hótelstjóri og sér 
til þess hvern dag að starfs-
fólkið hafi hugann við það 
þrennt sem öllu máli skiptir, 
þjónustu, þagmælsku og 
þjórfé. Þessi þriðja sería 
sló þeim fyrri við í áhorfi í 
Bretlandi og þykir hún vera 
sú besta til þessa.

STÖÐ 2 KL. 20.45
Hotel Babylon

Vönduð og áhrifarík kvikmynd um 
Lord Longford sem fékk gervalla 
bresku þjóðina upp á móti sér þegar 
hann barðist fyrir auknum réttindum 
kvenfanga. Það var einkum samúð 
hans í garð mýrarmorðingjans Myru 
Hindley sem fór fyrir brjóstið á þjóð-
inni en hún, ásamt elskhuga sínum 
Ian Brady, var dæmd fyrir morð á 
fjórum börnum.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Longford 
Stöð 2 bíó kl. 22.00

▼

Gítarnámskeið
fyrir alla!

HAUSTNÁMSKEIÐIN HEFJAST Í SEPTEMBER

Námskeiðin hefjast í september.
Kennt verður í Kópavogi, Grafarvogi, Foldaskóla 
eftir að venjulegum skólatíma líkur og hljóðveri RMP
Skráningar á heimasíðunni www.tonvinnsluskoli.is
eða í síma 534 9090

Sponsored Digidesign School

Gítarnámskeið fyrir 
byrjendur
Viltu vera stjarnan í partýinu 
eða geta spilað lag fyrir 
ástina þína? Langar þig 
kannski að stofna hljómsveit?
Þetta námskeið er kjörinn 
byrjunarreitur. Kennsla fer 
fram í hóptímum þar sem 
raðað er niður eftir stöðu 
hvers og eins. Markmið 
námskeiðsins er að
nemendur læri undirstöðu-
atriði gítarleiks og kunni 
helstu gítargripin.

Lengd námskeiðs: 12 vikur 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa.

Fyrir þá sem vilja
læra meira
Við bjóðum lengra komnum 
gítarleikurum upp á einka- 
kennslu þar sem farið er 
nánar í tækniatriði, hljóm-
fræði og kenndar upphafs-
línur og þekkt sóló úr lögum 
flytjenda á borð við Metallica, 
Led Zeppelin, Nirvana o.fl.
Uppbygging gítarsólóa og 
notkun skala er kennd í bland 
við skemmtileg gítar-"trix". 
Farið verður í mismunandi 
“karakter”-tegundir gítara og
gítarmagnara og notkun 
þeirra í hljóðverum.

Lengd námskeiðs: 12 einkatímar 
Aldur: Fyrir alla aldurshópa.

Kennarar að þessu sinni eru: Vignir Snær Vigfússon,
Gunnar Þór Jónsson og Hafþór Valur Guðjónsson

ATH: Nú er hægt að nota Frístundakortin til að greiða
niður námskeið hjá Tónvinnsluskólanum*

*Nánari upplýsingar á 
www.itr.is um möguleika 

Frístundakortsins

25.000 kr.
niðurgreiðsla
fyrir þá sem
geta notað

Frístundakort ÍTR*
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Hljómsveitin Bang Gang með 
Barða Jóhannsson í fararbroddi 
hitar upp fyrir dúettinn Air á 
tvennum tónleikum í Frakklandi í 
október. Tónleikarnir verða óhefð-
bundnir að því leyti að þeir verða 
órafmagnaðir hjá báðum hljóm-
sveitunum.

Uppselt var á tónleikana fyrir 
tveimur mánuðum, en þeir verða 
haldnir í klassískum tónleikahöll-
um í borgunum Reims og París. 
„Þetta verður gaman. Þetta eru 
dálítið sérstakir tónleikar því þeir 
eru í þessu klassíska umhverfi 
sem mér finnst eiga vel við tón-
listina  mína,“ segir Barði.

Um mikinn heiður er að ræða 
fyrir Barða enda er Air ein fræg-
asta hljómsveit Frakklands og vel 
þekkt á heimsvísu. Skemmst er að 
minnast tónleika hennar í Laugar-
dalshöll síðasta sumar sem heppn-
uðust einkar vel. Frægasta plata 
sveitarinnar er Moon Safari sem 

kom út fyrir tíu árum og seldist í 
milljónum eintaka. 

Bang Gang er á leiðinni í hefð-
bundari tónleikaferð um Evrópu í 
haust og passa tónleikarnir með 
Air vel inn í þá dagskrá. Á túrnum 
ætlar sveitin að kynna sína nýj-
ustu plötu, Ghosts From the Past, 
sem kom út á dögunum við góðar 
undirtektir. „Þetta leggst allt 
saman gríðarlega vel í mig,“ segir 
Barði, spenntur fyrir komandi 
verkefnum. 

Auk vinnunnar með Bang Gang 
hefur Barði að undanförnu unnið 
að tónlistinni fyrir nýjustu kvik-
mynd Óskars Jónassonar, Reykja-
vík Rotterdam, sem verður frum-
sýnd í október. Upptökum á 
myndinni er lokið og stendur 
hljóðsetningin nú yfir.  -fb
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GAMLA MYNDIN

LÁRÉTT
2. getraun, 6. hæð, 8. krá, 9. ringul-
reið, 11. íþróttafélag, 12. goðmögn, 
14. masar, 16. ætíð, 17. þrí, 18. 
angan, 20. tónlistarmaður, 21. þefa.

LÓÐRÉTT
1. máta, 3. í röð, 4. keppikefli, 5. 
dýrahljóð, 7. lengdareining, 10. svif, 
13. hnoðað, 15. land, 16. taug, 19. 
sjúkdómur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gátu, 6. ás, 8. bar, 9. tjá, 
11. kr, 12. tótem, 14. malar, 16. sí, 17. 
trí, 18. ilm, 20. kk, 21. nasa. 

LÓÐRÉTT: 1. hátt, 3. áb, 4. takmark, 
5. urr, 7. sjómíla, 10. áta, 13. elt, 15. 
ríki, 16. sin, 19. ms. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Ég rakst á þessa bók í Kolaport-
inu í fyrra. Og sá þá að þarna 
vorum við komnir með „kover“ á 
plötuna okkar,“ segir Freyr Eyj-
ólfsson, gítarleikari og söngvari í 
hljómsveitinni Geirfuglunum.

Undarleg og skemmtileg hug-
mynd sem virðist ganga fullkom-
lega upp kviknaði þegar Freyr sá 
bókina Geirfuglarnir eftir Árna 
Bergmann. Þar var sem plötuum-
slag á plötu, þá sjöttu sem Geir-
fuglarnir voru þá byrjaðir að 
vinna, væri fyrirliggjandi með 
yfirskriftinni: Geirfuglar Árni 
Bergmann. Bókin kom út árið 
1982. Sá sem er skráður fyrir 
hönnun bókakápunnar er Harald-
ur Guðbergsson myndlistarmað-
ur. „Við hringdum í Harald en 
hann er á elliheimili. Honum 
fannst þetta skrítið og fyndið og 

gaf okkur góðfúslegt leyfi til að 
endurvinna hönnun hans og 
myndskreytingar,“ segir Freyr og 
bætir því við að þeir Geirfuglar 
þyrftu þá ekki að leggja mikla 
vinnu í gerð plötuumslagsins. 
„Við erum svo nýtnir. Erum að 
loka hringnum,“ segir Freyr og 
viðurkennir fúslega að þetta sé 
póstmódernískur aulabrandari 
öðrum þræði. Freyr lýsir yfir 
mikilli aðdáun á Árna Bergmann 
og verkum hans. Með þessari 
nafngift og vísun eru Geirfuglar 
að votta Árna virðingu sína. „Ein-
hver snjallasti blaðamaður og rit-
höfundur, kennari og fræðimaður 
sem við höfum átt. Uppáhalds-
bókin mín eftir hann er Þorvaldur 
víðförli. Einhver merkilegasta 
skáldsaga sem hefur komið út á 
Íslandi hin síðari ár. Svo var Árni 

svo mikill brautryðjandi á ýmsum 
sviðum. Til að mynda er hann 
einn fyrsti glæpasagnahöfundur 
landsins. Eftir hann liggur frá-
bær krimmi sem heitir Með 
kveðju frá Dublin.“

Geirfuglarnir verða með sér-
lega útgáfutónleika á föstudags-
kvöldið en þeir hafa haft fyrir 
venju að troða upp á menningar-
nótt í Iðnó og hefur alltaf verið 
troðfullt hús við það tækifæri. En 
hvernig er svo platan? Freyr segir 
þetta eins og í stofunni heima 
eftir að konan henti út antíksófa-
settinu og vildi kaupa allt nýtt. 

Geirfuglar keyra að þessu sinni 
á hefðbundinni hljóðfæraskipan. 
„Nú er ekkert harmonikku-, 
mandólín- og polkakjaftæði leng-
ur. Við svikum polkann.“

 jakob@frettabladid.is

FREYR EYJÓLFSSON:  G EIRFUGLAR HAFA SVIKIÐ POLKANN

Gefa Árna Árna Bergmann
VEISTU SVARIÐ

Svör við spurningum á síðu 8.

 1   Valsmönnum.

 2   Framsóknarflokki.

 3   Matthías Johannessen.

Vinsælasti útvarpsþáttur lands-
ins, Reykjavík síðdegis, gengur í 
gegnum tímabundnar manna-
breytingar vegna sumarleyfa. Nú 
eru Þorgeir Ástvalds og Bragi 
Guðmunds í fríi og hleypur hinn 
glaðværi Ásgeir Páll Ágústsson 
í skarð þeirra beggja og stendur 
vaktina með Kristófer Helgasyni. 
Ásgeir var lengi vel einn af föstum 
stjórnendum þáttarins - þekktur 
fyrir afbragðs skemmti-
legan og smitandi 
hlátur. Nú þegar Ásgeir 
hefur snúið aftur hafa 
gárungarnir endurnefnt 
þáttinn - Krissi og Flissi. 

Golfæði virðist 
hafa gripið lands-
menn en þeirra á 
meðal er Jón Steinar Gunnlaugs-
son hæstaréttardómari. Jón Steinar 
er þekktur fyrir að taka allt það sem 
hann leggur fyrir sig heljartökum. 
Hann byrjaði í golfi fyrir tæpum 
þremur árum og hefur ástundunin 
verið með ágætum, svo miklum að 
hæstaréttardómarinn er kominn 
í 12 í forgjöf sem þykir gott. Jón 
Steinar á sumarbústað við Heklu 

og þar í nágrenni eru 
afbragðs aðstæð-
ur til að stunda 
golfið.

Nánast allir fjölmiðlar 
landsins leituðu 

til Íslenskrar 
getspár og 
vildu birta 

viðtal við hina heppnu fjölskyldu 
í Fellahverfinu sem hreppti 66 
milljónir í lottóvinning um síðustu 
helgi. Eftir að hafa fengið lista í 
hendur yfir valinkunna fjölmiðla-
menn frá Íslenskri getspá völdu 
hjónin Jakkapong Srichakan og 
Penporn Theehakde nafn Þóru 
Kristínar Ásgeirsdóttur, sem nú 
er hjá Mogganum, til að 
heimsækja sig í Fella-
hverfið. Jakkapong 
og Penporn sögðu 
Þóru meðal annars 
að þau væru nú að 
byggja hús í Taílandi 
og kæmu peningarn-
ir sér því vel. -shs/jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég litaði hárið á mér ljóst. Svo 
varð ég að taka ákvörðun um 
hvort ég vildi vera ljóshærð eða 
dökkhærð í einhverri bíómynd 
og mér fannst ég frekar heima 
hjá mér með dökkt hár. Fyrir 
það var ég búin að prófa fleiri, 
fleiri liti. Þá þótti sjálfsagt að 
vera með blátt í dag og appels-
ínugult á morgun.“

Ragnhildur Gísladóttir tónlistarmaður.

Myndin er tekin í september 1980.

„Nei, hörkutólið táraðist nú ekki. 
Ég veit ekki alveg hvernig hægt er 
að lýsa þessu á prenti, honum er 
ekki um það gefið að honum sé 
hampað. En hann var ánægður 
með þetta. Greinilega,“ segir 
Arnar Valgeirsson. 

Arnar var leiðangursstjóri 
Hróksmanna sem eru nýkomnir 
frá Grænlandi. Þar gáfu þeir sér-
stökum „agent“ félagsins, Ísmann-
inum ógurlega, Sigurði Péturssyni, 
afmælisgjafir í tilefni sextugsaf-
mælis hans sem er um þessar 
mundir. Ísmaðurinn fékk forláta 
skákborð áritað af Kasparov, tafl-
menn, íslenska tónlist frá Smekk-
leysu, íþróttagalla frá Henson og 
konfekt frá Sandholti svo eitthvað 
sé nefnt. Fyrir þá sem ekki þekkja 

tók Sigurður sig upp og fluttist til 
Grænlands og hefur búið þar und-
anfarin ár og verið Hróksmönnum 
innan handar en þar hafa þeir stað-
ið fyrir víðtæku barnastarfi, kennt 
skák, staðið fyrir skákmótum og 
stuðlað að frekari samskiptum 
landanna.

„Við vorum þarna í tíu daga, 17 
manns alls en mér skilst að þetta 
sé ferð númer 15,“ segir Arnar. 
Ferðunum lýkur alltaf á Green-
land Open sem Róbert Harðarson 
vann í ár. 

„Svo var stofnað skákfélag í 
Kúlúsúkk. Heiðursfélagi númer 13 
varð til í þessari ferð; Harald 
Bianco en hann hefur verið okkar 
helsta stoð og stytta í Tasiilaq 
undanfarin ár.“ - jbg

Ísmaðurinn fékk áritað tafl í afmælisgjöf

ARNAR FÆRIR ÍSMANNINUM GJAFIR Ísmaðurinn ógurlegi er sextugur um þessar 
mundir og Hróksmenn færðu honum gjafir af því tilefni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

ÁRNI AFHENTUR
Árni Bergmann veitir sam-
nefndri plötu viðtöku Freyr 
og Þorkell Heiðarsson, 
félagar úr Geirfuglunum, 
fóru í gær til að færa Árna 
Bergmann eintak nýrr-
ar plötu sinnar með um-
slaginu góða. Haraldur 
Guðbergsson myndlistar-
maður veitti Geirfuglum 
góðfúslegt leyfi til að end-
urvinna hönnun sína og 
myndskreytingar.FR
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Bang Gang hitar upp fyrir Air

BARÐI JÓHANNSSON Barði og hljóm-
sveit hans Bang Gang hita upp fyrir 
dúettinn Air á tvennum tónleikum í 
Frakklandi.

AIR Franski dúettinn Air hélt vel 
heppnaða tónleika í Laugardalshöll 

síðasta sumar.

Löggildir 
rafverktakar
Rafmagnsvandamál
Talaðu þá við okkur

Uppl. síma 
8604507 / 8494007
islagnir@islagnir.is

www.islagnir.is
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 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í fyrri viku gekk athyglisverður 
dómur á Norðurlandi þar sem 

maður var sýknaður af að hafa 
refsað börnum fyrir óskilgreinda 
óþekkt með flenginum á beran 
rassinn. Í rökstuðningi dómsins er 
vísað til hugsanlegrar hefðar fyrir 
því í samfélaginu að flengja börn 
og ekki sé hægt að kveða á um 
refsingu fyrir slíkt ef uppalandi 
tekur á því ábyrgð með samþykki 
sínu og nærveru.

MIÐAÐ við þetta er foreldrum 
heimilt að berja börnin sín til 
hlýðni eða fá aðra til verksins. 
Þótt Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna kveði á um að börn skuli 
njóta verndar gegn öllu ofbeldi af 
hvers kyns tagi virðist dómurinn 
frekar vilja miða við það sem hann 
hefur á tilfinningunni að tíðkist á 
Íslandi. Burtséð frá samþykktum 
réttindum barna er þar semsé 
stuðst við óstaðfesta hugmynd um 
refsiaðferðir sem íslenskir for-
eldrar í hrönnum beiti börnin sín.

EN raunar eru áratugir síðan 
flengingar þóttu boðleg uppeldis-
aðferð. Fyrir nokkuð löngu fór að 
hvarfla að fólki að ef til vill væru 
barsmíðar ekki vænlegar til að 
byggja upp sjálfstraust barna og 
trúnaðartraust við foreldra. Þar á 
undan þótti kannski í fínu lagi að 
flengja smá. Þá þótti gefa góða 
raun að hræða með Grýlu og 
Kuldabola því hvað er nú með-
færilegra en barið og hrætt barn?

TRÚLEGA eru fleiri en ég sem 
stundum mislíkar ögn hegðun litlu 
grísanna. Stundum fara þeir jafn-
vel töluverða vegalengd yfir strik-
ið og æði misjafnt hvernig við 
sjálf erum upplögð til að höndla 
uppsteytinn. Göfugri manneskja 
getur kannski litið á nauðsynlega 
búðarferð með heimtufrekan 
krakka síðla dags sem dásamlega 
upplifun en ekki harðneskjulega 
þjálfun í jafnaðargeði. Reyndar 
þekki ég ekkert foreldri sem 
aldrei hefur dottið í hug eitt örstutt 
augnablik að taka oggulítið í 
hnakkadrambið á krakkaormin-
um. Ekkert er eins yndislegt og 
sofandi börn.

MARKMIÐ sæmilega þenkjandi 
fólks er vitaskuld að hafa góð 
áhrif á afkvæmi sín og til þess eru 
yfirvegaðar leiðbeiningar vænleg-
astar til árangurs. Börn hafa yfir-
leitt tilhneigingu til að skilja prýði-
lega ýmsar aðferðir sem eru 
lausar við bæði ofbeldi og niður-
lægingu. Og þó enn eimi eftir af 
gamaldags uppeldisaðferðum 
getur varla verið hlutverk dóm-
stóla að leyfa það sem er bannað.

Að leyfa það 
sem er bannað

Í dag er miðvikudagurinn 20. 
ágúst, 233. dagur ársins.

5.35 13.31 21.24
5.11 13.16 21.18

www.toyota.is
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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

Handa þeim sem þér þykir vænst um !


