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„Mér finnst mjög skemmtilegt að 
elda góða mat. Það er ekkert of erf-
itt fyrir mig og ég er lli

hálf dós af taílenskri rauðri ksósu h

Beint frá Austurlöndum
Elís Rúnarsson háskólanemi er mikill meistarakokkur og eldar mikið bæði fyrir sig og aðra. Elís hefur 

ferðast mikið og einnig búið erlendis en á ferðum sínum hefur hann sankað að sér ýmsum uppskriftum

Aldrei eru rólegheit í eldhúsinu hjá honum Elísi Rúnarssyni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AKUREYRARVAKA  verður haldin um helg-ina. Meðal þess sem boðið verður upp á er drauga-
ganga, bókaupplestur, tónleikar, myndlistarsýningar, 
flóamarkaðir og sigling.

b
ro

t

6.490 kr.

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

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

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

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

Aftur á dagskrá!
Banfi dagarÍ september hefjast á ný Banfi dagar í Perlunni, 

þar sem andi Toscana héraðsins á Norður-Ítalíu 
svífur yfir vötnum. Í boði verður 4ra rétta seðill 
með eða án víns. Tríó Björns Thoroddsen spilar.Sjá nánar á perlan.is.

Hrífandi!
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ANDLÁT Dr. Sigurbjörn Einarsson 
biskup lést á Landspítalanum í 
gærmorgun eftir skammvinn 
veikindi. Hann var 97 ára að 
aldri. 

Dr. Sigurbjörn gegndi embætti 
biskups frá 1959 til 1981. Hann 
var einn áhrifamesti boðberi 
kristni á Íslandi á seinni tímum og 
markaði djúp spor í huga þjóðar-
innar. Honum var afar umhugað 
um íslenskra tungu og þjóðerni og 

stóð vörð um hvort tveggja í ára-
tugi. Hann var einn afkastamesti 
predikari sinnar samtíðar og 
sinnti þeirri köllun sinni til hinstu 
stundar. Hann hafði ávallt 
óslökkvandi þorsta til að læra og 
upplýsa, eins og má greina í pre-
dikunum hans, sem bera með sér 
næman skilning á samtímanum. 

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, segir í minningarorð-
um um dr. Sigurbjörn að hann hafi 

gefið þjóðinni nýja sýn á tímum 
vísinda og tækni. Ljóð hans og 
sálmar muni lifa svo lengi sem 
íslensk tunga er töluð.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra segir að með dr. Sigurbirni 
sé genginn mikilhæfur trúarleið-
togi og djúpvitur hugsuður. Við 
andlát hans sé Íslendingum efst í 
huga þakklæti fyrir það sem hann 
veitti þjóð sinni. 

- bs / sjá síðu 26.

Dr. Sigurbjörn Einarsson biskup látinn, 97 ára að aldri: 

Næmur hugsuður sem hafði 
djúp áhrif á íslenskt þjóðfélag  

HEILBRIGÐISMÁL Áætlað er að veik staða krón-
unnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum hafi 
aukið rekstrarkostnað Landspítalans um 650 
milljónir króna á fyrri helmingi þessa árs. Gjöld 
umfram tekjur nema rúmum 800 milljónum 
króna fyrstu sex mánuði þessa árs, samkvæmt 
nýju rekstraruppgjöri spítalans. 

Að sögn Önnu Lilju Gunnarsdóttur, fram-
kvæmdastjóra fjárreiðna og upplýsinga LSH, 
er sex mánaða uppgjör spítalans unnið mun 
dýpra heldur en hefðbundin milliuppgjör. Meðal 
annars eru  gerðar birgðatalningar. Því liggur 
nú fyrir nokkuð skýr mynd af stöðunni. 

„Gengisþróunin hefur komið heilmikið við 
spítalann,“ segir hún. „Meðal annars vegna þess 
að iðulega eru rekstrarvörur, lyf og lækninga-

vörur í útboðum. Í framhaldi af þeim gerum við 
innkaupasamninga. Í þeim samningum er verð-
ið yfirleitt tengt gengi. Því koma breytingar á 
gengi til lækkunar eða hækkunar.“ 

Anna Lilja nefnir sem dæmi sérhæfð sjúkra-
húslyf, svokölluð S-lyf. Þau eru nær alfarið 
tengd gengi. Í innkaupum á þeim vegur gengis-
þróunin því þyngst. Önnur lyf eru í kringum 80 
prósent gengistengd. Sérhæfðar lækninga- og 
hjúkrunarvörur eru um 70 prósent tengdar 
gengi og svo mætti áfram telja. 

„Staða krónunnar hefur því haft mjög mikil 
áhrif á rekstur spítalans það sem af er ári,“ 
segir Anna Lilja. „Gjöld umfram tekjur nú, 
þessar 800 milljónir króna, eru rúm fjögur pró-
sent af rekstrarfé spítalans. Þegar við erum 

búin að meta gengisáhrifin eins og við getum 
best gert þá nema þau um 650 milljónum króna. 
Hefði gengið haldist eins og lagt var upp með í 
fjárlögunum þá metum við það þannig að rekst-
urinn væri ekki langt frá áætlun eða um eitt 
prósent í halla.“

„Gjöld spítalans voru 0,8 prósent umfram 
heimildir á fyrri helmingi ársins, að teknu tilliti 
til falls krónunnar,“ segir Guðlaugur Þór Þórð-
arson heilbrigðisráðherra. „Á sama tíma í fyrra 
var hallinn 5,5 prósent að teknu tilliti til geng-
is.“ Heilbrigðisráðherra þakkar þessa bættu 
afkomu góðri frammistöðu stjórnenda og starfs-
fólks spítalans. Hann bendir á að tekist hafi að 
vinna á biðlistum og auka þjónustuna. Hins 
vegar ráði menn ekki þróun gengisins. - jss

Landspítalinn tapar 650 
milljónum á veikri krónu
Samkvæmt nýju uppgjöri Landspítalans er áætlað að veikt gengi krónunnar hafi aukið rekstrarkostnað um 

650 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins. Heildargjöld spítalans nema á sama tíma 800 milljónum.

STORMUR   Í dag verða austlægar 
áttir, stormur á Vestfjörðum og 
Snæfellsnesi annars 8-18 m/s. 
Lægir smám saman. Mikil rigning í 
fyrstu en styttir upp NA-til síðdegis 
og léttir til. Hiti 10-15 stig.
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Jackson 
fimmtugur í dag

Konungur poppsins 
kemur mögulega 
fram á VMA-há-
tíðinni í næsta 
mánuði.

FÓLK 41

LÁRA ÓSK HJÖRLEIFSDÓTTIR

Á ævintýralegan fataskáp
Spáir í vetrartískuna 2008
FÖSTUDAGUR FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Nýr íbúi 
Popplands
Margrét Erla Maack 
færir hlustend-
um magadans 
og karaókí.

FÓLK 50

Fjör í fjörunni
Fjörudagur verður haldinn í fjör-
unni við Hrakhólma við Álftanes á 
sunnudaginn. Tilefnið er hundrað 
og þrjátíu ára afmæli Álftaness.

TÍMAMÓT 30

FÖSTUDAGUR 29. ÁGÚST 2008

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

EIDÍS ANNA BJÖRNSDÓTTIRNýr ritstjóri Innlits/útlits
NANNA BJÖRG LÚÐVÍKSDÓTTIRGaf GUCCI, Prada og Versace-skó á SUK-markaðinn

Lára Ósk HjörleifsdóttirFataskápurinn eins í

FÓLK  Eitt besta geymda leyndar-
mál poppsögunnar hefur kvisast 
út í kjölfar velgengni íslenska 
landsliðsins í 
handbolta. 
Komið hefur í 
ljós að íslenska 
landsliðið naut 
árið 1988 
liðsinnis 
forsöngvara 
Baraflokksins, 
Ásgeirs 
Jónssonar, við 
upptökur á 
laginu Gerum okkar besta eftir 
Valgeir Guðjónsson. 

Sagan segir að þar heyrist lítið 
í landsliðsmönnunum sjálfum, 
heldur hafi Ásgeir haldið uppi 
söngnum sem glymur á bak við 
Valgeir. „Við urðum að klára lagið 
í hendingskasti. Þannig að Ásgeir 
söng nokkrar raddir,“ segir 
Tómas Tómasson, sem sá um 
upptökur.

  - jbg / sjá síðu 50

Söng í Gerum okkar besta: 

Kom landslið-
inu til bjargar

ÁSGEIR JÓNSSON

Náði jafntefli 
á Villa Park
Atli Viðar 
Björnsson 

tryggði Hafnfirð-
ingum 1-1 jafntefli 

á móti Aston Villa í 
UEFA-bikarnum.

ÍÞRÓTTIR 46

RÚSTIR Í TSKHINVALI Suður-ossetískir menn syrgja við rústir hússins sem þeir bjuggu áður í. Spenna í samskiptum Rússlands og 
Vesturlanda eykst enn eftir átökin í Georgíu. Rússar prófuðu í gær langdrægar eldflaugar og Frakkar orðuðu refsiaðgerðir Evrópu-
sambandsins gegn Rússum. Sjá síðu 6. NORDICPHOTOS/AFP
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GÓÐGERÐARMÁL Ólafur Stefánsson gaf Jemen-
markaðnum í gær treyjuna sem hann klæddist 
í úrslitaleiknum á Ólympíuleikunum. Treyjan 
er árituð af öllum leikmönnum liðsins. „Áfram 
Ísland, segi ég bara,“ segir Áslaug Hulda 
Jónsdóttir, einn skipuleggjenda uppboðsins 
um gjöf Ólafs.  

Björk Guðmundsdóttir gefur að auki kjól úr 
sinni einkaeigu til uppboðsins í dag. Kjólnum 
klæddist Björk í myndbandinu við lagið 
Alarm Call, sem kom út árið 1998. Áslaug 
segir um einstaka flík sé að ræða enda 
hönnuður kjólsins Alexander McQueen. 
Líklegt sé að kjóllinn fari fyrir háa upphæð. 

Uppboðið verður haldið á morgun og er 
hluti af Jemen-markaðnum sem verður í 
Perlunni. Ágóðinn rennur til byggingar skóla 
fyrir fátæk börn og konur í Jemen. - vsp

DANMÖRK Bráðabirgðakönnun á 
möguleikanum á að leggja brú yfir 
Kattegat milli Norðvestur-Sjálands 
og miðs Jótlands (sem myndi stytta 
mjög ferðatíma milli Árósa og 
Kaupmannahafnar) hefur leitt í 
ljós að slíkt mannvirki myndi kosta 
að minnsta kosti sem svarar um 
1.600 milljörðum íslenskra króna. 
Að mati danska samgönguráðherr-
ans er það of mikið og því hafa 
áformin verið lögð á hilluna í bili. 

Ráðherrann, Carina Christensen, 
segir þó að vel sé hugsanlegt að 
málið verði skoðað á ný eftir 15-20 
ár, með hliðsjón af þróun umferð-
armála fram til þess tíma, að því er 
haft er eftir henni á fréttavef 
Politiken.  - aa

Samgöngubætur í Danmörku: 

Brú yfir Katte-
gat sögð of dýr

LÖGREGLUMÁL Fimm manns, þrír 
karlmenn og tvær stúlkur, sættu 
yfirheyrslum hjá lögreglu í gær 
vegna ráns sem framið var að 
næturlagi fyrir nokkrum dögum. 
Þá var leigubílstjóri rændur eftir 
að hafa ekið farþegum í austur-
borgina. Fimmmenningarnir voru 
handteknir í fyrrakvöld og fyrri-
nótt.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hafði leigubílstjórinn 
ekið fjórum farþegum umrædda 
nótt, þremur karlmönnum og einni 
konu. Ökugjaldið var orðið tals-
vert hátt, þar sem fólkið hafði 
áður ekið vítt og breitt um bæinn í 
leigubílnum. 

Þegar komið var að áfangastað 
fór fólkið út úr bílnum og bað 
leigubílstjórann að bíða. Skömmu 

síðar kom stúlkan út aftur. Tókst 
henni að lokka leigubílstjórann 
bak við hús með sér með loforði 
um að þar biði hans greiðsla fyrir 
aksturinn. Leigubílstjórinn féllst 
á það en þegar komið var aftur 
fyrir húsið sátu mennirnir fyrir 
honum. Þeir réðust á hann og 
rændu af honum veski og lykla-
kippu. Í veskinu voru nokkur þús-
und krónur og greiðslukort.

Bílstjórinn áttaði sig ekki á að 
láta skipta um skrá á útidyrunum. 
Því var það að næturlagi skömmu 
síðar, að fólkið komst inn í hús 
hans, þar sem enginn var heima, 
með lykli sem það hafði stolið af 
honum og lét greipar sópa þar. 
Jafnframt hófu þjófarnir að nota 
þau greiðslukort sem þeir höfðu 
stolið af bílstjóranum ótæpilega. 

Komust þeir yfir allnokkrar fjár-
hæðir með þeim hætti. Lögreglan 
hafði grun um hverjir hefðu verið 
þarna að verki. Eftirleikurinn 
reyndist auðveldur þegar farið 
var að rekja feril kortanna í bönk-
um og verslunum, auk þess sem 
upptökur úr eftirlitsmyndavélum 
voru skoðaðar.

Í fyrstu beindist leit lögreglu að 
fjórum einstaklingum en við rann-
sókn málsins bættist fimmti vit-
orðsmaðurinn, önnur stúlkan, í 
hópinn. Fólkið er á aldrinum frá 
rúmlega tvítugu og upp í rúmlega 
þrítugt. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hafa einhverjir umræddra 
einstaklinga komið við sögu lög-
reglu áður.

 jss@frettabladid.is

Fimm í haldi eftir 
árás á leigubílstjóra
Þrír karlar og kona réðust á leigubílstjóra og tóku af honum peningaveski og 

lyklakippu. Þau voru handtekin nokkru síðar ásamt vitorðsmanni eftir að hafa 

látið greipar sópa á heimili bílstjórans auk þess að nota greiðslukort hans.

LEIGUBÍLL Lögreglan rakti feril greiðslukorta bílstjórans og reyndist eftirleikurinn auðveldur. Fimm voru handteknir og sitja í haldi 
lögreglunnar. Fimmmenningarnir voru yfirheyrðir í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BANDARÍKIN, AP Útnefning Demókrataflokksins í 
Bandaríkjunum á Barack Obama sem forsetafram-
bjóðanda flokksins í haust er tvímælalaust stór 
áfangi í réttindabaráttum þeldökkra. 

Lítið var þó fjallað um þessa hlið útnefningarinnar 
í ræðum á landsþingi flokksins, sem lauk í Denver í 
gær. Ástæðan er sú að demókratar óttast að 
einhverjir hvítir kjósendur fælist frá því að greiða 
Obama atkvæði sitt ef mikið er gert úr því að hann 
sé frambjóðandi svartra.

Obama tók við útnefningunni í gær, þegar rétt 45 
ár voru liðin frá því að Martin Luther King hélt hina 
frægu ræðu sína um drauminn, sem hann ætti um að 
hvítir Bandaríkjamenn kæmu eins fram við alla, 
óháð hörundslit.

Á landsþinginu hafa ræðumenn keppst við að 
hrósa Obama. Á miðvikudagskvöldið tók meðal 
annars Bill Clinton, fyrrverandi forseti, undir með 
eiginkonu sinni Hillary frá kvöldinu áður og lýsti í 
fyrsta sinn yfir eindregnum stuðningi við Obama, 
þótt hann hefði áður ekki getað leynt vonbrigðum 
sínum með að Obama skyldi verða hlutskarpari en 
Hillary í prófkjörsbaráttu flokksins.

John McCain, frambjóðandi repúblikana, sagðist í 

gær ekki hafa ákveðið hvern hann ætli að hafa með 
sér sem varaforsetaefni. Þó er búist við að ákvörðun 
verði tekin á næstunni, jafnvel strax í dag, eða í það 
minnsta áður en landsþing Repúblikanaflokksins 
hefst í St. Paul í Minnesota eftir helgi.  - gb

Söguleg útnefning á landsþingi Demókrataflokks Bandaríkjanna í Denver:

Forðast að ræða hörundslit

JOE BIDEN OG BARACK OBAMA Frambjóðendur Demókrata-
flokksins saman á landsþinginu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

að eigin vali

erikur3
Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Selfoss - Reykjanesbær - Kringlan - Smáralind

999kr

DÓMSMÁL Fyrrverandi háskóla -
kennari á sextugsaldri, sem í lok 
júlí hlaut fjögurra ára fangelsis -
dóm fyrir gróf kynferðisbrot gegn 
sjö stúlkum, hyggst una dómnum. 
Gæslu varðhald yfir manninum 
rann út í gær og hóf hann afplánun 
um leið fyrst hann áfrýjaði ekki.

Maðurinn var meðal annars 
dæmdur fyrir að hafa þröngvað 
stjúpdóttur sinni til samræðis og 
að hafa myndað hana og dætur 
sínar á klámfenginn hátt á erlendri 
nektarströnd. Hann var jafnframt 
dæmdur til að greiða þolendum 
sínum samtals rúmar fjórar 
milljónir króna í bætur.  - sh

Unir fjögurra ára dómi:

Barnaníðingur 
áfrýjar ekki

Björk Guðmundsdóttir og Ólafur Stefánsson leggja Jemen-markaðnum lið:

Árituð treyja og heimsfrægur kjóll

KJÓLL BJARKAR Kjólnum klæddist hún í myndbandinu 
Alarm Call frá árinu 1998. Kjóllinn verður boðinn upp í 
Perlunni á laugardaginn. 

Kári, ertu búinn að klóna 
forsetann?

„Ég hef ekki gert neinar tilraunir til 
þess. Hins vegar kemur mér ekki á 
óvart að hann hafi reynst á tveimur 
stöðum í einu.“

Að sögn forsetaritara lýkur ferð Ólafs 
Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, á 
Ólympíuleikana ekki fyrr en í næstu viku. 
Ólafur Ragnar var þó staddur hér á landi 
í fyrradag. Kári Stefánsson er forstjóri 
Íslenskrar erfðagreiningar, sem hefur 
rannsakað klónun, eða einræktun.

EFNAHAGSMÁL Björgvin G. 
Sigurðsson viðskiptaráðherra 
segir þá sem vilja afnema 

verðtryggingu 
sýna popúlisma. 
„Þessu er oft 
skellt fram í 
aðdraganda 
kosninga 
algjörlega að 
óathuguðu 
máli,“ segir 
Björgvin.

Þingflokkur 
Frjálslynda 

flokksins hefur lagt til að 
verðtrygging verði afnumin. 
Björgvin segir að ef það yrði gert 
myndi lánsfjárframboð minnka 
til muna.

„Verðtryggingin er sjúkdóms-
einkennið og lýsir veikum 
gjaldmiðli. Ef hún er mönnum 
þyrnir í augum er eina leiðin að 
taka upp annan gjaldmiðil,“ segir 
Gylfi Magnússon, dósent við HÍ. 
 - kóp/Sjá síðu 18

Afnám verðtryggingar:

Lítt rökstuddur 
popúlismi

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON 

Fréttablaðinu verður komið 
fyrir í dreifikössum á Selfossi, 
í Hveragerði, Reykjanesbæ, 
Akranesi og Borgarnesi í stað 
dreifingar á hvert heimili. 

„Með þessu erum við að 
færa blaðið nær lesendunum,“ 
segir Ari Edwald, forstjóri 
365-miðla. Þannig sé til dæmis 
hægt að hengja kassana á 
ljósastaura í hverfinu, að sögn 
Ara. Þetta bæti þjónustuna á 
stöðum þar sem dreifing var 
aðeins á sölustöðum.

Breytingarnar taka gildi á 
næstu þremur mánuðum. 
Blaðberum hefur í kjölfarið 
verið sagt upp störfum á 
fyrrnefndum stöðum. - vsp

Breytt dreifing Fréttablaðsins:

Blaðið fært nær 
lesendunum

ELLEFAN Ólafur leggur 
góðu málefni lið og 
gefur treyju númer 11 
sem hann klæddist í 
úrslitaleik 
Ólympíuleikanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt að 71 drukknaður
Óttast er að allt að 71 afrískur inn-
flytjandi á leið til Möltu hafi drukknað 
þegar bátur þeirra hafi sokkið, að því 
er fréttavefur Breska ríkisútvarpsins 
greinir frá. Yfirvöld hafa bjargað átta 
manns og hinna er enn leitað.

MALTA

SPURNING DAGSINS



Fatnaður á alla

fjölskylduna



4  29. ágúst 2008  FÖSTUDAGUR

Jarðskjálfti undan Vancouver
Snarpur jarðskjálfti varð undir hafs-
botni undan strönd Vancouver-eyju við 
vesturströnd Kanada í gær. Skjálftinn 
mældist 6,1 að styrkleika, en skjálfta-
miðjan var 156 kílómetra vestur af 
Port Hardy. Engar fregnir voru af tjóni 
af völdum skjálftans. Röð skjálfta hefur 
orðið á þessu svæði síðustu daga. 

KANADA

BANDARÍKIN, AP Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, er nú þriðja 
árið í röð efst á lista bandaríska 
viðskiptatímaritsins Forbes yfir 
100 voldugustu konur heims. 

Í skýringum er 
Merkel sögð 
fylgin sér í að 
koma á umbótum 
í stærsta hagkerfi 
Evrópu og að hún 
„hiki ekki við að 
ryðjast í gegnum 
ágreiningsefni“. 
Um það bæri 
vitni fundur 
kanslarans með 

Dalai Lama, hvernig hún hirti 
Mugabe Simbabveforseta og 
fleira. 

Condoleezza Rice, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, er 
komin niður í sjöunda sæti 
listans í ár. Hún var í fjórða sæti 
í fyrra. 

Næstvoldugustu konuna telur 
Forbes vera Sheilu C. Bair, 
forstjóra tryggingafyrirtækisins 
Federal Deposit. Í þriðja sæti er 
forstjóri Pepsi, Indra K. Nooyi.  
 - aa

Voldugustu konur heims: 

Merkel trónir 
enn á toppnum

ANGELA MERKEL 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJARAMÁL Ófremdarástand ríkir í 
efnahagsmálum, að mati forystu-
manna verkalýðshreyfingarinnar. 
Signý Jóhannesdóttir, sviðsstjóri 
starfsmanna ríkis og sveitar-
félaga hjá Starfsgreinasamband-
inu, segir „verst að stjórnvöld 
grípi ekki til neinna aðgerða. Það 
jaðrar við að maður segi, sjáið 
hverju aðgerðaleysið hefur skil-
að.“

Fjölmörg stéttarfélög eiga lausa 
kjarasamninga í október og nóv-
ember og er undirbúningur kjara-
viðræðna að hefjast. Aðalsteinn 
Baldursson, formaður Framsýnar 
stéttarfélags, telur erfitt að semja 
við núverandi aðstæður og býst 
við að gerður verði svokallaður 
fleytisamningur til nokkurra mán-
aða þannig að viðræður verði 
teknar upp á næsta ári. „Tónninn 
er sá almennt,“ segir hann. 

Signý rifjar upp að ríkisstjórnin 
hafi lofað ótal aðgerðum eftir gerð 
kjarasamninga á almennum mark-
aði í vetur en ekki staðið við þær 
allar. „Menn vilja fara í gegnum 
þá umræðu. Húsaleigubæturnar 
hafa til dæmis ekki gengið eftir og 
svo mætti flýta skattaaðgerðum 
sem voru tímasettar í lok samn-
ingstímans. Það er takmarkað 
unnið í þessum málum,“ segir hún 
og bendir á að með loforði um sér-
stakar húsaleigubætur hafi ríkið 
verið að lofa upp í ermina á sveit-
arfélögunum. 

Aðalsteinn segir að verkafólk, 
sem er á lægstu laununum, þurfi á 
verulegum bótum að halda. 
„Ástandið er krítískt. Þeir sem eru 
á lægstu kjörunum eiga verst með 
að mæta þrengingum. Við finnum 

það á auknum greiðslum úr styrkt-
ar- og sjúkrasjóðum. Ég held að 
stjórnvöld, atvinnulíf og verka-
lýðshreyfing þurfi að spila vel 
saman næstu mánuði.“ 

Aðalsteinn rifjar upp að Íslend-
ingar hafi ekki staðið frammi fyrir 
jafn erfiðri stöðu frá 1990. Hann 

kallar stjórnvöld til ábyrgðar með 
atvinnulífinu og vill að ríkið spili 
út ákveðnum breytingum, standi 
við loforð um sérstakar húsaleigu-
bætur, veiti fjármagni inn í 
atvinnulífið og fái peninga inn í 
landið. Hann telur líka að ríkis-
stjórnin þurfi að setja aukna fjár-
muni til félagsmála sem gagnast 
láglaunafólki best. 

Garðar Hilmarsson, formaður 
Starfsmannafélags Reykjavíkur-
borgar, er einn af þeim sem koma 
að samningagerð fyrir þúsundir 
launamanna í haust. „Við erum 
ekki sátt við það hvernig verð-
bólgan hefur risið upp og við ekki 
fengið neinar bætur. Ég heyri ekki 
annað en að fólk vilji lagfæring-
ar,“ segir hann.   ghs@frettabladid.is

Vilja að stjórnvöld 
standi við loforðin
Líklegt er að kjaraviðræður í haust endi með fleytisamningi til nokkurra mán-

aða. Forystumenn verkalýðshreyfingar vilja að ríkisstjórnin efni loforð, til 

dæmis um sérstakar húsaleigubætur, og að skattalækkunum verði flýtt.

SIGNÝ 
JÓHANNESDÓTTIR

AÐALSTEINN 
BALDURSSON

STJÓRNMÁL Nefndarmenn allsherj-
arnefndar eru allir jákvæðir í 
garð hugmyndarinnar um að 
færa ákvörðun um nálgunarbann 
frá dómstólum til ákærenda og 
lögreglu. Einnig er einhugur um 
víkkun á skilyrðum til þess að 
nálgunarbanni sé beitt. 

„Vilji er innan nefndarinnar 
um þessar breytingar á frum-
varpinu en við þurfum að vanda 
orðavalið í svona löguðu,“ segir 
Ágúst Ólafur Ágústsson, varafor-
maður allsherjarnefndar. Hann 
segir að málið verði skoðað með 
tilliti til nýfallins hæstaréttar-
dóms, þar sem hafnað var beiðni 
um framlengingu nálgunarbanns. 

„Einhugur er um að reyna að 
breyta í þá átt að úrskurður um 
nálgunarbann taki ekki jafnmik-
inn tíma,“ segir Siv Friðleifsdóttir, 
nefndarmaður í allsherjarnefnd. 

Birgir Ármannsson, formaður 
allsherjarnefndar, segir að gagn-
rýnisraddir hafi verið uppi um að 
skilyrði þess að nálgunarbanni sé 
beitt séu fullþröng.

Fyrir liggur frumvarp frá 
dóms- og kirkjumálaráðherra um 
breytingu á lögum um nálgunar-
bann. Í því frumvarpi er ekki 
gert ráð fyrir miklum breyting-
um á núgildandi lögum, sagði 
Birgir í samtali við Fréttablaðið 
fyrir nokkru.   - vsp

Allsherjarnefnd jákvæð í garð breytinga á lögum um nálgunarbann:

Aðeins spurning um orðaval

Á ALÞINGI Þingið kemur saman í sept-
ember og búist er við umræðum um 
frumvarpið um nálgunarbann.  MYND/VILHELM

VEÐURSPÁ
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HVASST OG BLAUTT  
Framan af degi er í 
gildi stormviðvörun 
fyrir sunnan- og 
vestanvert landið. 
Sýnu hvassast verður 
við suðurströndina, 
Snæfellsnes, Breiða-
fjörð og vestan 
til á Vestfjörðum. 
Annars staðar verður 
vindhraðinn heldur 
hægari þó alls staðar 
verði vindasamt. Síð-
degis dregur smám 
saman úr vindi. Mikil 
rigning fylgir þessu 
veðri en síðdegis 
styttir upp NA-til.

15

12

15

13

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

HAUST Í BORGINNI Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar hafa áhyggjur af efnahags-
málum og sjá fram á að kjarasamningar í haust verði til skemmri tíma. Kallað er á 
aðgerðir og að fyrri loforð stjórnvalda verði uppfyllt.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

HANDBOLTI Fimmtíu milljóna króna 
gjöf ríkisstjórnarinnar til 
Handknattleikssambandsins (HSÍ) 
að frumkvæði menntamálaráð-
herra, á eftir að fá samþykki 
Alþingis.

Tillagan um gjöfina verður lögð 
fram á haustþinginu sem fjárauka-
lög, að sögn Gísla Þórs Magnús-
sonar, skrifstofustjóra fjármála-
sviðs menntamálaráðuneytisins. 
Fjárveitingar þarf Alþingi 
almennt alltaf að samþykkja.

Því er ljóst að samþykki fyrir 
gjöfinni liggur ekki fyrir fyrr en 
aukafjárlög verða afgreidd, sem 
gerist venjulega í desember.   - vsp

Gjöf ríkisstjórnarinnar:

Gjöfin til HSÍ á 
fjáraukalög

HVANNEYRI „Þetta er okkar leið til 
að styðja Sverri í gegnum þessa 
erfiðu tíma. Svona veikindi koma 
illa við fjárhag fólks,“ segir 
Arnar Hrafn Snorrason, einn 
aðstandenda áheita- og styrktar-
maraþons í körfubolta sem haldið 
verður í íþróttahöll Hvanneyr-
inga næstkomandi laugardag. 
Allur ágóði maraþonsins mun 
renna óskiptur til fjölskyldu 
Sverris Heiðars Júlíussonar, 
knattspyrnuþjálfara og brautar-
stjóra búfræðideildar 
Landbúnaðarháskólans á Hvann-
eyri, en hann hefur átt við erfið 
veikindi að stríða undanfarið ár.

Skráning fer fram í síma 849-
4819 eða í gegnum netfangið 
kolla@kerti.is.  - kg

Ungmenni á Hvanneyri:

Spila körfu til 
styrktar Sverri

VASKUR HÓPUR Drengirnir skora á alla 
að mæta í maraþonið.  MYND/SKESSUHORN

Mýrin á topp tíu
Kvikmyndin Mýrin eftir Baltasar Kor-
mák frá árinu 2006, sem gerð var eftir 
metsölubók Arnaldar Indriðasonar, var 
í gær nefnd á lista yfir tíu bestu glæpa-
myndir sögunnar hjá Times Online.

MENNING

FÉLAGSMÁL Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra hefur skipað 
starfshóp til að endurskoða 
núgildandi barnaverndarlög. 

Starfshópurinn mun meta lögin, 
hvernig þau hafa reynst frá því að 
þau tóku gildi, hvaða breytingar 
kunni að þurfa að gera á þeim til 
þess að styrkja barnavernd og 
hvaða breytingar sé hægt að gera 
á barnaverndarstarfi án lagabreyt-
inga. Hópurinn mun einnig skoða 
ákvæði laganna sem varða vistun 
barna utan eigin  heimilis.   - þeb

Starfshópur skipaður: 

Endurskoðar 
barnaverndarlög

GENGIÐ 28.08.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 158,416
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 82,27 82,67

 151 151,74

 121,46 122,14

 16,283 16,379

 15,317 15,407

 12,869 12,945

 0,7528 0,7572

 129,23 130,01

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



allt það besta
beint frá Ítalíu

afsláttur
   við kassa

30%
        afsláttur25%

        afsláttur
   við kassa

30%
        

afsláttur
   við kassa

35%
        

afsláttur25%
        

í Hagkaup!



6  29. ágúst 2008  FÖSTUDAGUR

KÍNA, AP Tveir lögreglumenn dóu 
og að minnsta kosti sjö manns 
særðust í fyrstu óeirðunum sem 
frést hefur af í Kína frá því að 
Ólympíuleikunum í Peking lauk. 

Meðan á leikunum stóð vöktu 
tvö sprengjutilræði í Xinjiang 
athygli á baráttu úígúra, mús-
limaþjóðar sem býr þar á 
norðausturjaðri Kínaveldis, en 
þeir vilja aukna sjálfstjórn eða 
jafnvel aðskilnað. 

Til óeirðanna kom í bæ í Jiashi-
sýslu, en tildrög þeirra voru óljós. 
Dilxat Raxit, talsmaður Heims-
sambands úígúra sem hefur 
bækistöð í Þýskalandi, hafði eftir 
vitnum að „mikil skothríð“ hefði 
heyrst, en nánari upplýsingar 
lágu ekki fyrir.   - aa

Ólga í Xinjiang í Kína: 

Tveir lögreglu-
menn drepnir

Á VERÐI Kínversk varðstöð við Kuqa í 
Xinjiang.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KANADA, AP Kanadíski forsætis-
ráðherrann Stephen Harper hefur 
tilkynnt að kanadísk stjórnvöld 
ætlist hér eftir til að öll þau skip 

sem hyggi á að 
sigla um Norð-
vestur-siglinga-
leiðina svonefndu 
um íshafslögsögu 
Kanada skrái sig 
hjá kanadísku 
strandgæslunni. 

Hingað til hefur 
slík skráning 
verið útgerðum í 
sjálfsvald sett. 

Bandarísk stjórnvöld hafa lagt 
áherslu á að þau líti á siglinga-
leiðina sem alþjóðlega og hún eigi 
því ekki að lúta kanadískri stjórn 
með þessum hætti. 

Harper sagði einnig að Kanada 
myndi gera tilkall til að efnahags-
lögsaga þess í Norður-Íshafi yrði 
stækkuð í 230 sjómílur.   - aa

Norðvestur-siglingaleiðin: 

Skráningar 
krafist í Kanada

STEPHEN 
HARPER

Neytendahorninu barst skemmti-
legt bréf frá vökulum neytanda 
sem getur kennt okkur hinum eitt 
og annað um gildi þess að geyma 
kassakvittanir: 

Fyrir um það bil tíu árum síðan 
keyptum við hjónin lítið Lego-
kubbaborð á 5.000 krónur í Hag-
kaup handa dóttur okkar í jóla-
gjöf. Nokkrum dögum síðar vorum 
við stödd í Bónus. Þar sáum við 
nákvæmlega sama Legokubba-
borðið til sölu, nema hvað verðið 
var einungis 2.000 krónur. Ég 
ákvað að taka til minna ráða og 
snaraði einu kubbaborði í inn-
kaupakörfuna við mikla undrun 

eiginmannsins sem sá 
barnið okkar fyrir sér 
opna tvo alveg eins pakka 
á jólunum.

Á heimleiðinni fórum við í Hag-
kaup, skiluðum borðinu og feng-
um inneignarnótu fyrir 5.000 krón-
ur. Inneigninni gátum við svo eytt 

í ýmsa matvöru sem er hvort eð er 
ekki fáanleg í Bónus.

Þessi innkaup hefðu getað 
endað með svekkelsi en með smá 
útsjónarsemi og með því að geyma 
kassakvittunina frá Hagkaup gat 
ég snúið dæminu við. Við þetta er 
að bæta að jólagjöfin gerði storm-
andi lukku og er enn í notkun tíu 
árum síðar þegar smávaxna gesti 
ber að garði. Það hlakkar alltaf 
svolítið í mér þegar Legokubba-
borðið er tekið fram og notað.

Að lokum vil ég hvetja neytend-
ur til þess að sniðganga vörur sem 
eru óverðmerktar, en það virðist 
vera töluvert mikið um það í flest-
um matvöruverslunum. Bestu 
kveðjur, Katrín.

Katrín fær mikið hrós fyrir frá-
bæra frammistöðu í baráttu neyt-
enda fyrir betra verðlagi og góðri 
þjónustu.

Það borgar sig að fylgjast vel með verðlagi verslana:

Kassakvittanir klikka aldrei

LEGÓKUBBAR ERU ALLTAF Í TÍSKU
Kubbarnir hennar Katrínar eru enn 
vinsælir tíu árum síðar.

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

HELGA ÞÓREY 
neytendur@frettabladid.is

RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín, for-
sætisráðherra Rússlands, sakar 
Bandaríkjamenn um að hafa ýtt 
Georgíumönnum út í stríð í Suður-
Ossetíu, sem síðan hafi kallað á 
viðbrögð Rússa.

Pútín sagðist gruna að þar að 
baki mætti finna tengsl við kosn-
ingabaráttuna í Bandaríkjunum, 
og gaf þar með í skyn að banda-
rísk stjórnvöld teldu það gagnast 
repúblikananum John McCain að 
átök brjótist út í Georgíu.

„Bandaríkjamenn veittu í raun 
Georgíuher bæði vopn og þjálf-
un,“ sagði Pútín í viðtali við 
bandarísku sjónvarpsstöðina 
CNN. Í staðinn fyrir að standa í 
flóknum samningaviðræðum 
árum saman sé auðveldara að 
„vopna annan aðilann og ýta 
honum út í að myrða hina, og þá 
er því lokið“.

Bernard Kouchner, utanríkis-
ráðherra Frakka, sakaði hins 
vegar Rússa um að stunda þjóðar-
morð í Suður-Ossetíu. Rússar 
höfðu sjálfir réttlætt hernað sinn 
í Suður-Ossetíu með því að segj-
ast hafa þurft að koma í veg fyrir 
að Georgíuher fremji þar þjóðar-
morð.

Rússar juku í gær enn á spenn-
una með því að gera tilraun með 
flugskeyti, sem á að smjúga í 
gegnum eldflaugavarnakerfi af 
því tagi sem Bandaríkjamenn 
hyggjast setja upp í Póllandi og 
Tékklandi.

Rússar urðu hins vegar fyrir 
nokkru áfalli í gær þegar þeir 
reyndu að fá stuðning frá örygg-
isbandalagi Asíuríkja, svonefndu 
Sjanghæ-bandalagi, sem Rússar 
og Kínverjar stofnuðu árið 2001 
ásamt Mið-Asíuríkjunum Kasak-
stan, Kirkisistan, Tadsjíkistan og 
Úsbekistan. 

Leiðtogafundur Sjanghæ-
bandalagsins var haldinn í Dus-

hanbe í Tadsjíkistan í gær, en 
undirtektir voru dræmar þegar 
Dmitrí Medvedev bað hina leið-
togana um að fara að dæmi Rússa 
og viðurkenna sjálfstæði Abkasíu 
og Suður-Ossetíu, héraðanna 
tveggja í Georgíu sem í reynd 
hafa haft sjálfstjórn að mestu í 
hálfan annan áratug.

Á mánudaginn ætla leiðtogar 
Evrópusambandsríkja að hittast 
til að taka ákvörðun um hugsan-
legar refsiaðgerðir gegn Rúss-
landi vegna hernaðar þeirra í 

Georgíu og yfirlýsingar Medved-
evs um viðurkenningu á sjálf-
stæði Abkasíu og Suður-Ossetíu.

Evrópuríki eiga erfitt með að 
beita Rússa refsiaðgerðum vegna 
þess hve háð þau eru flutningi á 
jarðgasi frá Rússlandi. David 
Miliband, utanríkisráðherra 
Breta, sagði hins vegar í ræðu 
sinni á miðvikudag að Rússar séu 
ekki síður háðir því að geta selt 
jarðgas til neytenda í Evrópuríkj-
um.

 gudsteinn@frettabladid.is

Ásakanirnar ganga á víxl
Pútín sakar Bandaríkjamenn um að hafa att Georgíuher út í stríð í Suður-Ossetíu. Kína og Mið-Asíuríki 

hafna beiðni Rússa um viðurkenningu á sjálfstæði Abkasíu og Suður-Ossetíu. Rússar skjóta upp flugskeyti.

FENGU DRÆM VIÐBRÖGÐ Dmitrí 
Medvedev forseti og Sergei Lavrov, 
utanríkisráðherra Rússlands, á fundi 
Sjanghæ-bandalagsins í gær.

NORDICPHOTOS/AFP

GEORGÍSKIR HERMENN GRAFA FÉLAGA SÍNA Skammt fyrir utan Tblísí, höfuðborg 
Georgíu, voru í gær jarðsett í fjöldagröf lík 46 óþekktra hermanna, sem féllu í átök-
um í Suður-Ossetíu nýverið. NORDICPHOTOS/AFP

SKIPULAGSMÁL Tillögur að fyr-
ir huguðum nýjum höfuðstöðvum 
Landsbankans á hafnar bakkanum 
í Reykjavík verða kynntar 
opin berlega á næstu vikum, sam-
kvæmt upp lýsingum frá Lands-
bankanum. Ekki hefur verið 
ákveðið hvenær framkvæmdir 
hefjast, né hvers konar hús verð-
ur byggt.

21 arkitektastofa skilaði til lög-
um. Hver þeirra hlaut fimm millj-
ónir fyrir þátttökuna. Engin 
skuld binding fólst í því að halda 
keppnina og því er enn óvíst hvort 
vinningstillagan verður að lokum 
fyrir valinu.

Enn er unnið nánar með sumar 

tillögurnar, meðal annars með til-
liti til stöðunnar sem komin er 
upp með fyrir hugaðan Mýrargöt-
u stokk.

Margrét Harðardóttir, arktitekt 
og formaður dómnefndarinnar, 
sagði í viðtali við Fréttablaðið 
fyrir skömmu að vinningstillagan 
yrði líkast til afar umdeild, en 
greindi ekki frá því nánar hvers 
vegna.

Höfuðstöðvarnar eiga að rísa 
austast á hafnarbakkanum, við 
Lækjartorg, en á milli þeirra og 
tónlistar- og ráðstefnuhússins 
munu rísa hótel og viðskipta mið-
stöð. Bygging þeirra er í bið stöðu, 
að sögn Helga S. Gunnars sonar, 
framkvæmdastjóra Portus sem 
sér um framkvæmdirnar, vegna 
efnahagsástands og Mýrar götu-
stokks.  - sh

Ekki ákveðið hvenær bygging nýs Landsbankahúss hefst eða hvað verður byggt:

Tillögurnar kynntar í haust

LÍKAN AF SVÆÐINU Höfuðstöðvarnar 
verða austast bygginganna, eða efst á 
þessari mynd. FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

STJÓRNMÁL Björgvin G. Sigurðsson 
viðskiptaráðherra átti í gær fund 
með Tsering Tashi, erindreka 
tíbesku útlagastjórnarinnar, vegna 
undirbúnings fyrir komu Dalai 
Lama til Íslands. 

Á fundinum ræddu þeir stöðu 
mála í Tíbet og hvað væri 
framundan í mannréttindabaráttu 
þeirra.

Tashi er hér á landi til að skoða 
aðstæður og fylgjast með 
undirbúningi fyrir fyrirlestur 
Dalai Lama. Dalai Lama verður 
hér á landi frá 25. til 27. júlí 2009. 

 - vsp

Undirbýr komu Dalai Lama:

Funduðu um 
baráttu Tíbet

BJÖRGVIN OG TASHI Björgvin G. Sigurðs-
son viðskiptaráðherra fundaði með Tser-
ing Tashi, erindreka tíbesku útlagastjórn-
arinnar, um mannréttindamál í gær.

Var rétt hjá menntamálaráð-
herra að verja fimm milljónum 
króna í ferðir til Kína?
Já  30,4%
Nei  69,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er toppi verðbólgunnar náð?

Segðu skoðun þína á vísir.is

LETTLAND, AP Forsetar þjóðþinga 
Norðurlandanna fimm og Eystra-
saltslandanna þriggja hafa sent frá 
sér sameiginlega yfirlýsingu, þar 
sem sú ákvörðun rússneskra 
stjórnvalda að viðurkenna sjálf-
stæði georgísku aðskilnaðar-
héraðanna Abkasíu og Suður-
Ossetíu er fordæmd. 

Þingforsetarnir, sem eru á 
árlegum samráðsfundi utan við 
lettnesku höfuðborgina Ríga, segja 
ákvörðun Rússa brot á ályktunum 
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 
og hún stangist á við grundvallar-
reglur Öryggis- og samvinnustofn-
unar Evrópu. Þeir hvetja Rússa til 
að afturkalla ákvörðunina.  - aa

Þingforsetar Norðurlanda: 

Fordæma viður-
kenningu Rússa

KJÖRKASSINN

Fimm stærstu með þriðjung
Fimm kvótahæstu útgerðir landsins 
fara með tæplega þriðjung aflaheim-
ilda eftir kvótaúthlutun Fiskistofu fyrir 
nýtt fiskveiðiár sem hefst á mánudag. 
HB Grandi, stærsti kvótahafinn, fer 
með tæp níu prósent aflaheimilda. 
Fréttavefurinn skip.is greinir frá þessu.

SJÁVARÚTVEGUR



ÍRSKAR SVÍNALUNDIR

959 kr/kg
1.599 kr/kg

TILBOÐIN GILDA 28. - 31. ÁGÚST

 40%
afsláttur

 40%
afsláttur

 30%
afsláttur

 25%
afsláttur

GOURMET UNGNAUTAHAKK

899 kr/kg
1.498 kr/kg

NAGGAR, SÆLKERABOLLUR
450g

440 kr/pk.
629 kr/pk.

DANSKAR
KJÚKLINGABRINGUR 900g

859 kr/pk.

HUMARASKJA 2kg

3.990 kr

BBQ KJÚKLINGALEGGIR

470 kr/kg
626 kr/kg

EGILS
APPELSÍN 0,5l DÓS

39 kr/stk.
89 kr/stk.

EGILS
PEPSI MAX 0,5l DÓS

39 kr/stk.
89 kr/stk.

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

Betri tilboð!
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Birt með fyrirvara um prentvillur.
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1 Hvað er talið að margir hafi 
tekið á móti handknattleiksliði 
Íslands í miðbæ Reykjavíkur í 
fyrradag?

2 Í hvaða kirkju hélt Björk 
Guðmundsdóttir tónleika á 
þriðjudaginn?

3 Hvað heitir aðalhagfræðing-
ur Seðlabankans?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50.

NOREGUR Grunur leikur á að norsk-
ur fangelsisstjóri hafi þegið mútur 
frá viðskiptavinum á árunum 
2004-2007, þar á meðal þegið boð 
um Íslandsferð og sent einn starfs-
manna sinna. Einnig er talið að 
starfsmenn fangelsisins hafi feng-
ið alltof háar launagreiðslur, notað 
bíla fangelsisins í einstaka tilvik-
um í eigin þágu og óreiða verið á 
skjalasafni fangelsisins. 

Málið er heitt í Noregi þessa 
dagana enda hefur það verið sent 
til skoðunar hjá ríkisendurskoð-
uninni þar í landi. Í norska dag-
blaðinu VG kemur fram að fang-
elsisstjórinn hafi þegið múturnar 
á árunum 2004-2007. 

Á þessu tímabili hafi rekstrar-
stjóri fangelsisins farið í ferð til 
Íslands í tengslum við verðlaun 
sem fangelsið fékk fyrir að hafa 

náð niður orkunotkun um 26 pró-
sent. 

Ferðin var farin í boði orkufyr-
irtækisins Fjordkraft sem sér 
fangelsinu fyrir orku en eiginkona 
rekstrarstjórans, sem var með í 
för, greiddi sjálf kostnaðinn af 
sinni ferð. Í tengslum við Íslands-
ferðina var haldin ráðstefna um 
orkunotkun. 

Skoðanir eru skiptar um það 
hvort Íslandsferðin teljist mútur. 
Geir Björkli, forystumaður innan 
norska alþýðusambandsins, hefur 
miklar efasemdir um að embætt-
ismenn geti þegið svona boðsferð-
ir. „Úr því að ferðin er greidd af 
orkubirgi fangelsisins er hún í 
trássi við reglur hins opinbera,“ 
segir hann og telur óhugsandi að 
hægt sé að færa fagleg rök fyrir 
því að þiggja svona ferð. 

Embættisfærsla annarra fang-
elsisstjóra verður í framhaldi af 
þessu tekin til skoðunar hjá norsku 
ríkisendurskoðuninni.  - ghs

Norskur fangelsisstjóri í klípu fyrir meinta mútuþægni 2004-2007:

Þáði Íslandsferð af orkusala

Í TRÁSSI VIÐ REGLUR? Norskur fangelsis-
stjóri er nú í klípu vegna embættisfærslu 
sinnar. Einn starfsmanna hans kom í 
boðsferð til Íslands á árunum 2004-
2007 í boði orkufyrirtækisins Fjordkraft 
sem sá fangelsinu hans fyrir orku. 

MALASÍA, AP Anwar Ibrahim, 
leiðtogi stjórnarandstöðunnar í 
Malasíu, fór fyrir útgöngu 
þingmanna stjórnarandstöðu-
flokkanna á þingi landsins í gær, 
skömmu eftir að hann sór 
embættiseið sem þingmaður á ný. 

Tilgangurinn með útgöngunni 
var að mótmæla lagafrumvarpi, 
sem gagnrýnendur segja að sé 
hannað til að færa yfirvöldum 
fleiri vopn í hendur til að fá 
Anwar dæmdan fyrir kynferðis-
lega áreitni gagnvart manneskju 
af sama kyni, en sá sem fundinn 
er sekur um slíkt athæfi í þessu 
múslimaríki á yfir höfði sér allt 
að 20 ára fangelsi. 

Anwar var birt ný slík ákæra í 
síðasta mánuði, er viðleitni hans 
til að steypa stjórninni var að 
komast á góðan skrið.  - aa

Anwar aftur á þingi: 

Mótmæla mis-
beitingu valds

Á ÞINGI Anwar Ibrahim og eiginkona 
hans í hópi fylgismanna í þinghúsinu í 
Kúala Lúmpúr í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNSÝSLA Borgarráð samþykkti 
jákvæða umsögn um leyfi til 
nektarsýninga á nektardansstöð-
unum Óðali og Vegas á fundi 
sínum í gær. 

„Við samþykkjum jákvæða 
umsögn vegna álits embættis-
manna borgarinnar um það að 
okkur sé ekki stætt á öðru en að 
veita þessi leyfi,“ segir Óskar 
Bergsson, formaður borgarráðs. 
„Það er gert á grundvelli dóms 
sem féll vegna sams konar veit-
ingastaðar í Kópavogi. Við teljum 
að ef við hefðum synjað þessum 
leyfum þá hefðum við verið að 
baka borginni skaðabótaskyldu.“ 
Dómsmálaráðuneytið felldi úr 
gildi ákvörðun sýslumanns í 
Kópavogi um að synja nektar-
dansstaðnum Goldfinger um 
leyfi til nektarsýninga og í kjöl-
farið sendi lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu umsóknir 
Óðals og Vegas til borgarráðs á 
ný. 

„Umbjóðandi minn fagnar 
þessu væntanlega og vonast til 
þess að málið hljóti þá eðlilega og 
lögmæta afgreiðslu hjá lögreglu-
stjóra í kjölfarið,“ segir Halldór 
Backman, lögmaður Óðals. Hann 
segir ekkert því til fyrirstöðu að 
veita umbeðið leyfi, í samræmi 
við þær lagaheimildir sem nú séu 
til staðar. 

Borgarráðsfulltrúar Samfylk-
ingar og Vinstri grænna lögðu 
fram tillögu að neikvæðri umsögn 
en hún var felld. „Við hyggjum að 
þau sjónarmið sem dómsmála-
ráðherra hefur haft uppi haldi 
engan veginn gegn þeirri 
útbreiddu þekkingu og reynslu 
sem er á tengslum nektardans-
staða og vændis og mansals,“ 

segir Svandís Svavarsdóttir, 
borgarráðsfulltrúi Vinstri 
grænna. Hún segir fulltrúana 
hafa talið það nægileg rök til að 
hafna leyfunum. 

„Til þess að undirstrika afstöðu 
okkar þá sameinuðumst við um 

ályktun með minnihlutanum um 
að beina því til Alþingis að endur-
skoða þessi lög,“ segir Óskar. 
Borgarráð samþykkti áskorun til 
Alþingis um að breyta lögum um 
veitinga- og gistihús til að koma í 
veg fyrir starfsemi nektardans-
staða. Að sögn Svandísar verða 
lögin til umfjöllunar á þinginu í 
vetur. 

„Við höfum væntingar til þess 
að þessi rödd nái inn í vinnuna 
núna þegar lögin eru til umfjöll-
unar. Hins vegar er það svo að 
þingmenn Vinstri grænna hafa 
lagt fram breytingartillögu á 
lögum um veitinga- og gistihús 
þar sem lagt er til að undanþágu-
ákvæði, sem segir að nektardans 
sé óheimill nema með undan-
þágu, verði einfaldlega fellt út.“ 

 thorunn@frettabladid.is

Nektardans fær 
jákvæða umsögn
Borgarráð samþykkti jákvæða umsögn um nektardans á Óðali og Vegas í gær. 

Um leið skorar ráðið á Alþingi að breyta lögum til að koma í veg fyrir nektar-

dans. Lögmaður Óðals segir umbjóðanda sinn fagna umsögninni. 

BORGARRÁÐSFUNDUR Kjartan Magnússon, Dagur B. Eggertsson og Svandís Svav-
arsdóttir á fundi borgarráðs í október. Þá veitti ráðið nektardansstöðum neikvæða 
umsögn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÓSKAR BERGSSON Formaður borgarráðs 
segir að ef leyfum hefði verið synjað 
hefði borgin getað verið skaðabótaskyld 
gagnvart nektardansstöðum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

FÓLK Brynjólfur Jónsson 
bæklunarlæknir var sæmdur 
silfurmedalíu af samstarfsfólki 
sínu á deild E-5 á Landspítalanum 
í Fossvogi í gærmorgun. 
Brynjólfur var læknir íslenska 
landsliðsins á Ólympíuleikunum í 
Peking. 

Samstarfsfólk Brynjólfs hafði 
undirbúið veglega móttökuathöfn 
þar sem honum voru færðar 
kökur. Einnig var honum fært 
gult spjald en Brynjólfur vakti 
mikla athygli þegar dómarar í 
leik Íslands og Spánverja gáfu 
honum gula spjaldið fyrir skjót 
viðbrögð til að huga að slösuðum 
landsliðsmanni.  - hþj

Silfurdrengur á Landspítala:

Læknir lands-
liðsins hylltur

BRYNJÓLFUR JÓNSSON LÆKNIR Tekið 
var á móti honum með borða, silfurpen-
ingi og gulu spjaldi.

FÓLK Ekki hefur komið til tals hjá 
frímerkjaútgáfunefnd að gefa út 
frímerki með íslenska hand-
boltalandsliðinu, silfurverðlauna-
höfum á Ólympíuleikunum, en 
það gæti komið til greina. 

„Það hefur ekki enn verið rætt 
um að setja strákana á frímerki 
en öll tilefni eru skoðuð,“ segir 
Ágústa Hrund Steinarsdóttir, 
markaðsstjóri hjá Íslandspósti. 
Ágústa segir það vera megin-
reglu að lifandi fólk sé ekki sett 
á frímerki. Frímerkjaútgáfu-
nefnd sjái um útgáfu á frímerkj-
um og þar séu ýmis mál tekin 
fyrir.

  - þeb

Íslandspóstur: 

Landsliðið gæti 
farið á frímerki

STJÓRNSÝSLA Stefnt er að því að 
Reykjavíkurborg taki að sér 
framkvæmd allrar þjónustu við 
geðfatlaða í Reykjavík í byrjun 
næsta árs, samkvæmt yfirlýsingu 
sem Jóhanna Sigurðardóttir 
félags- og tryggingamálaráðherra 
og Hanna Birna Kristjánsdóttir 
borgarstjóri undirrituðu í gær. 
Borgin tekur nú þegar að sér 
þjónustu við 44 geðfatlaða 
einstaklinga sem tekið hafa þátt í 
verkefninu Stramhvörf í Reykja-
vík á vegum ríkisins.

Tilfærslan er liður í þeirri 
stefnu ríkisstjórnarinnar að færa 
þjónustu við fatlaða frá ríki til 
sveitarfélaga.  - gh

Þjónusta fer frá ríki til borgar:

Geðþjónusta til 
borgarinnar

STJÓRNMÁL Þó að félagsleg lán 
Íbúðalánasjóðs verði afmörkuð 
mun sjóðurinn áfram veita lán á 
almennum markaði. Ríkisábyrgð 
almennra lána verður afnumin 
en ekki er þar með sagt að kjörin 
versni frá því sem nú er.

Þetta segir Jóhanna Sigurðar-
dóttir félagsmálaráðherra.

Í félags- og tryggingamála-
ráðuneytinu er nú unnið að breyt-
ingum á Íbúðalánasjóði vegna 
athugasemda Eftirlitsstofnunar 
EFTA (ESA) sem telur ríkis-
ábyrgð almennra íbúðalána 
brjóta gegn Evrópureglum. Verða 
félagsleg lán aðgreind frá 
almennum lánum. Mun félags-

legi hlutinn áfram njóta ríkis-
ábyrgðar. 

Jóhanna segir að enn sé of 
snemmt að segja til um hvar mörk 
félagslegra og almennra lána muni 
liggja en ljóst sé að almenni hlut-
inn verði að vera nokkuð stór. 

„Hann má ekki vera lítill. Hús-
næði á Íslandi er dýrt og ESA 
verður að horfa til þess,“ segir 
hún. Um kjör almennu lánanna 
segir Jóhanna ekki sjálfgefið að 
þau versni frá því sem nú er. „Það 
þarf ekki að vera og ræðst af þeim 
fjármögnunarkjörum sem Íbúða-
lánasjóði bjóðast.“

Ríkisstjórnin ákvað í sumar að 
gera viðskiptabönkunum kleift að 
taka lán hjá Íbúðalánasjóði. Verð-
ur 30 milljörðum króna varið til 
þess á þessu og næsta ári. Jóhanna 
segir alls óvíst hvort framhald 
verði á slíkri heildsölustarfsemi 
Íbúðalánasjóðs, það verði að skoð-
ast sérstaklega. - bþs

Ekki sjálfgefið að kjör almennra lána Íbúðalánasjóðs versni við afnám ríkisábyrgðar: 

Áfram á almennum markaði

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR segir ESA 
verða að taka tillit til þess að húsnæði á 
Íslandi sé dýrt.

SAMGÖNGUR Stjórnendur rafbíla-
þróunar bílarisanna Toyota, Ford 
og Mitsubishi verða meðal ræðu-
manna á alþjóðlegu ráðstefnunni 
Driving Sustainability ´08, sem 
fram fer í Reykjavík dagana 18. 
og 19. september næstkomandi. 

Aðalviðfangsefni ráðstefnunn-
ar að þessu sinni verður rafvæð-
ing landsamgangna. 

„Að auka hlut hreinnar orku á 
heimsvísu og að gera samgöngur 
sjálfbærari eru tvö verðugustu 
viðfangsefni nútímans,“ er í 
fréttatilkynningu haft eftir Ólafi 
Ragnari Grímssyni, forseta 
Íslands, en hann hefur tekið að 
sér að vera verndari ráðstefnunn-
ar. Aðalskipuleggjandi hennar er 
fyrirtækið Framtíðarorka.

 - aa

Rætt um framtíðarsamgöngur: 

Rafbílabylting-
in í brennidepli

RAFVÆÐING Leiðir til að gera samgöngur 
óháðar olíu verða í fókus á ráðstefnunni. 

NORDICPHOTOS/AFP

Reyndi að ræna barninu
Reynt var að ræna fimm ára dóttur 
Hrundar Karlsdóttur frá Bolungarvík 
um hábjartan dag í verslunarmiðstöð 
í Frankfurt í Þýskalandi á dögunum, 
að því er hún sagði við fréttavef 
Bæjarins besta í gær. Segist hún hafa 
hlaupið burt með dóttur sína eftir að 
maður hafi reynt að kippa henni burt.

ÞÝSKALAND

SKRIFAÐ UNDIR Jóhanna Sigurðardóttir 
félagsmálaráðherra og Hanna Birna 
Kristjánsdóttir borgarstjóri í Þjóðmenn-
ingarhúsinu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

VEISTU SVARIÐ?
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TAÍLAND, AP Þúsundir mótmælenda 
í Taílandi hafa hafst við fyrir utan 
forsætisráðuneyti landsins síðan 
á þriðjudag og krefjast þess að 
forsætisráðherrann, Samak Sund-
aravej, víki úr embætti.

Sundaravej er sakaður um að 
ganga erinda fyrrverandi forsæt-
isráðherra, Thaksin Shinawatra, 
sem hrökklaðist frá völdum árið 
2006 og hefur síðan verið í sjálf-
skipaðri útlegð í Bretlandi.

Dómstóll kvað á miðvikudag 
upp þann úrskurð að aðgerðir 
mótmælendanna væru ólöglegar, 
en stjórnin hefur til þessa ekki 
kosið að fara í hart og látið lög-
regluna rýma svæðið fyrir utan 
forsætisráðuneytið. Chamlung 
Srimuang, einn af leiðtogum Lýð-
ræðisbandalagsins, sem stendur 
fyrir mótmælunum, segir ekkert 

athugavert við aðgerðirnar.
„Við erum að mótmæla vegna 

þess að stjórnin hefur gert of 
mörg mistök og hefur engan rétt 
til að stjórna landinu,“ sagði 
hann.

Allt að þrjátíu þúsund mótmæl-
endur voru á staðnum á þriðju-
dag, þegar fjölmennast var. Í gær 
voru um fimm þúsund manns inni 
á lóð ráðuneytisins og annað eins 
fyrir utan hlið lóðarinnar.

Samak segir mótmælendurna 
reyna að ögra her landsins til að 
gera stjórnarbyltingu á ný eins 
og árið 2006. - gb

Þúsundir mótmælenda dvelja dag og nótt fyrir utan forsætisráðuneyti Taílands:

Krefjast þess að Samak víki úr embætti

FLEIRI BÆTAST Í HÓPINN Mótmælend-
um hefur fækkað yfir daginn, meðan 
fólk er í vinnu, en fjölgar síðan aftur 

seinni partinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NÝFÆDDUR Í ÁSTRALÍU Górillan 
Mouilla í dýragarði í Sydney í Ástralíu 
virðist bara nokkuð stolt þegar hún 
sýnir glápandi mannfólki nýfæddan 
son sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NOREGUR Hörð barátta er fram 
undan um öruggt sæti á fram-
boðslista norska Verkamanna-
flokksins í Osló fyrir þing-
kosningarnar í september á næsta 
ári. Um leið blandast inn í þetta 
baráttan um það hver tekur við 
formennsku í flokknum þegar 
Jens Stoltenberg hættir, að sögn 
norska ríkisútvarpins NRK. 

Stefnt er að því að listi verði 
ákveðinn 9. september og er talað 
um að fjögur efstu sætin sé örugg 
þingsæti, tvö sæti falli í hlut karla 
og tvö í hlut kvenna. Öll sæti eru 
þegar skipuð og er því Jonas Gahr 
Støre, utanríkisráðherra Noregs, 

í vanda. Ef hann 
nær öruggu sæti 
styrkir það 
möguleika hans 
á að taka við for-
mennsku í 
flokknum í fram-
tíðinni. Og ef 
Verkamanna-
flokkurinn tapar 
kosningunum á 
næsta ári þá eru 
meiri líkur á því 

að á næsta kjörtímabili verði 
skipt um formann. 

Bjarne Håkon Hanssen heil-
brigðisráðherra er einn af þrem-

ur sem kæmu til greina í for-
mannsembættið eftir Stoltenberg 
en hann hefur lýst yfir að hann 
gefi ekki kost á sér til endurkjörs, 
Þá eru bara eftir tveir, Jonas 
Gahr Støre og þingmaðurinn 
Trond Giske, og milli þeirra 
stendur baráttan í haust og næstu 
misseri. 

Mikil umskipti eru fyrirsjáan-
leg á norska stórþinginu í þing-
kosningunum haustið 2009. Marg-
ir reyndir þingmenn hafa lýst 
yfir að þeir hyggist draga sig í 
hlé. Áætlað er að um þriðjungur 
norskra þingmanna snúi sér að 
öðrum störfum.  - ghs

JONAS GAHR 
STØRE

Jonas Gahr Støre utanríkisráðherra vill styrkja sig í norska verkamannaflokknum:

Berst fyrir öruggu framboði
LÖGREGLUMÁL  61 ökumaður ók of 
hratt um Arnarbakka í Breiðholti 
á einni klukkustund í gærdag. 
Lögregla fylgdist með ökutækj-
um sem var ekið í vesturátt að 
Dvergabakka eftir hádegi. 

Á einni klukkustund keyrðu 123 
ökutæki um Arnarbakkann, og 
því var helmingur allra ökutækja 
yfir leyfilegum hraða. 

Ökumennirnir sem gerðust 
brotlegir óku að meðaltali á 48 
kílómetra hraða, en leyfilegur 
hámarkshraði er 30 kílómetrar á 
klukkustund. Sá sem ók hraðast 
mældist á 70 kílómetra hraða. 
  - þeb

Hraðamælingar í Breiðholti:

Helmingur 
keyrði of hratt

REYKJAVÍK Samfylking og VG 
spurðu Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur borgarstjóra um veiðiferð 
í Miðfjarðará á borgarráðsfundi 
í gær.

Umrædd ferð Guðlaugs Þórs 
Þórðarsonar heilbrigðisráðherra, 
Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, þá 
borgarstjóra, Björns Inga 
Hrafnssonar, þá formanns 
borgarráðs, og Hauks Leóssonar, 
þá stjórnarformanns Orkuveitu, 
hefur komist í hámæli, sérstak-
lega í ljósi þess að um dýra á er 
að ræða og Baugur átti veiðileyf-
in. Fjármálastjóri Baugs, Stefán 
Hilmarsson, var með í för.

Hanna var spurð hvort hún 
hafi látið kanna málavexti þessa 
og hvernig hún bregðist við, 
varði málið reglur borgarinnar. 

      - kóþ

Borgarráð Reykjavíkur:

Hanna Birna 
spurð um lax
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LÖGGÆSLA „Þetta ástand, sem uppi 
er í rekstri lögregluembættanna, 
hlýtur að setja í uppnám þann 
góða árangur sem stefnt var að 
með sameiningu og stækkun 
þeirra 1. janúar 2007,“ segir Snorri 
Magnússon, formaður Landssam-
band lögreglumanna.

Við blasa samdráttur í rekstri 
og uppsagnir lögreglumanna, eins 
og Fréttablaðið greindi frá í gær, 
hjá hinum ýmsu lögregluembætt-
um á landinu. Ástæður eru sagðar 
ónógar fjárveitingar, auk gríðar-
legra hækkana á bensínkostnaði 
og annarra verðlagshækkana, sem 
aukið hafi rekstrarvanda embætt-
anna enn frekar.

„Í þessari stöðu hlýtur að verða 
erfitt að ná fram markmiðum lög-
gæsluáætlunar fyrir árin 2007-
2011 sem dómsmálaráðherra 
kynnti fyrrihluta árs 2007,“ 
útskýrir Snorri.

Hann segir Landssamband lög-
reglumanna hafa vitað af fjár-
hagsvanda embættanna um langa 
hríð og vakið á honum athygli allt 
liðið ár og reyndar mánuði og ár 
þar á undan. 

„En fjárveitingavaldið hefur 
skellt við skollaeyrum, að því er 
virðist,“ bætir hann við. „Ofan á 
þennan vanda horfum við upp á 
þau arfaslöku launakjör sem lög-
reglumönnum er boðið upp á.“ 
Kjörin hafa enda endurspeglast í 
flótta úr stéttinni eins og ítrekað 
hefur komið fram.

Dómsmálaráðuneytið reyndi að 
sporna við þessum flótta úr stétt-
inni með greiðslu álagsþóknunar 
til lögreglumanna, sem að öllu 
óbreyttu á að renna út í lok samn-
ingstímans 31. október næstkom-
andi. Álagið á starfandi lögreglu-
menn hefur síst minnkað. Fregnir 
af yfirvofandi uppsögnumm munu 
gera stöðuna enn verri, auka álag-
ið á þá sem eftir verða til muna og 
hleypa illu blóði í þegar lang-
þreytta lögreglumenn.“ 

Snorri segir að líta verði til þess 

að LL sé um það bil að hefja kjara-
samningaviðræður við fjármála-
ráðuneytið. Fregnir sem þessar 
séu ekki jákvætt innlegg í þá 
vinnu.

Landssamband lögreglumanna 
og Tollvarðafélag Íslands hafi 
þegar óskað eftir fundi með dóms-
málaráðherra vegna þessarar 
stöðu. Það séu sameiginleg mark-
mið ofangreindra samtaka og 
dómsmálaráðuneytisins að vinna 
að lausn þessa vanda.

 jss@frettabladid.is

Fjárskortur setur ár-
angurinn í uppnám
Sá rekstrarvandi sem uppi er hjá lögregluembættunum í landinu setur í upp-

nám þann góða árangur sem stefnt var að með sameiningu og stækkun þeirra. 

Þetta segir Snorri Magnússon, formaður Landssambands löreglumanna.

LÖGREGLUMENN „Álagið á starfandi lögreglumenn hefur síst minnkað,“ segir 
formaður LL. „Fregnir af yfirvofandi uppsögnum munu gera stöðuna enn verri, auka 
álagið á þá sem eftir verða til muna og hleypa illu blóði í þegar langþreytta lögreglu-
menn.“

MENNTUN Boðið verður upp á 
háskólanám sem alfarið er kennt 
á Vestfjörðum í fyrsta skipti í 
vetur. Námið er meistaranám í 
haf- og strandsvæðastjórnun og 
verður það sett formlega á 
sunnudaginn. 

Meistaranámið í haf- og 
strandsvæðastjórnun verður 
þverfaglegt og alþjóðlegt nám á 
sviði umhverfis- og auðlinda-
stjórnunar. Námið er sett á fót í 
samvinnu við Háskólann á 
Akureyri, sem sér um bæði 
innritun og útskrift nemenda og 
er fræðilegur bakhjarl.  - þeb

Meistaranám á Ísafirði: 

Tímamót í námi 
á Vestfjörðum

VINNUMARKAÐUR Vel gekk að 
manna lausar stöður í sláturhús-
um fyrir komandi sláturtíð. 
Störfum við slátrun fjölgar um 
nokkur hundruð í september og 
október. Flest eru þau mönnuð 
útlendingum. 

Sigmundur Ófeigsson, fram-
kvæmdastjóri Norðlenska, segir 
að vegna gengissigs - og þar með 
raunlaunalækkunar erlends 
starfsfólks - hafi ráðningarnar 
verið þyngri undir fæti en 
undangengin ár en tekist hafi að 
ráða í öll störf. 

Guðmundur Svavarsson hjá SS 
hafði sömu sögu að segja; byrjað 
var að huga að ráðningum í 
upphafi árs og allir básar 
mannaðir.   - bþs

Sláturtíðin að hefjast: 

Mönnun slátur-
húsa gekk vel

FINNLAND Alexander Stubb, 
utanríkisráðherra Finnlands, 
telur að stríðið 
í Georgíu geti 
haft slæm áhrif 
á utanríkismál, 
öryggismál og 
varnarmál 
Finnlands. 

Stubb sagði 
nýlega að 
Rússar bæði 
vildu og gætu 
notfært sér 
vopnavald í 
sinni utanríkispólitík. Rússar eru 
ekki bein hernaðarógn gagnvart 
Finnum, að mati Stubbs, en 
Rússar hafa þó tekið skref í 
hernaðar- og utanríkismálum sem 
Finnum þykja ekki æskileg, hefur 
finnska dagblaðið Helsingin 
Sanomat eftir Stubb. Þau sé ekki 
hægt að samþykkja.  - ghs

Utanríkisráðherra Finnlands:

Rússar geta 
notað vopnin

ALEXANDER STUBB 

SERBÍA, AP Ratko Mladic, herstjóri 
Bosníu-Serba í borgarastríðinu 
1992-1995, verður senn hand-
tekinn. Þetta sagði Vladimír 
Vukcevic, sérskipaður stríðs-
glæpasaksóknari Serbíu, í gær. 

Vukcevic segist telja að Mladic 
fari huldu höfði í Serbíu. Hann 
segist hins vegar vantrúaður á að 
hann hafi breytt útliti sínu eins og 
vopnabróðir hans fyrrverandi, 
Radovan Karadzic, sem var 
handsamaður í júlí. 

Karadzic og Mladic sæta báðir 
ákæru fyrir stríðsglæpadóm-
stólnum í Haag fyrir stríðsglæpi 
og glæpi gegn mannkyni, ekki 
síst fyrir þátt þeirra í fjöldamorð-
inu á Bosníu-múslimum í 
Srebrenica árið 1995.   - aa

Leitin að Ratko Mladic: 

Saksóknari 
spáir handtöku
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ATVINNA „Grænland er orðið land 
tækifæranna í námuvinnslu,“ 
segir Karl Andreassen, tækni-
fræðingur og einn þeirra Íslend-
inga sem störfuðu við forrann-
sóknir við Scoresby-sund á 
Grænlandi. 

Tíu Íslendingar störfuðu í sumar 
við forrannsóknir á opinni námu-
vinnslu við Scoresby-sund. Rann-
sóknum lauk á dögunum. Nema á 
mólýbden úr fjallinu Malmbjerget 
þar í landi. Framkvæmdirnar 
kosta upp undir áttatíu milljarða 
og verður stærsta verkefni sem 
ráðist hefur verið í á Grænlandi 
að sögn Karls.

„Vitað hefur 
verið af því frá 
um árið 1955 að 
Malmbjerget sé 
mikil mólýbden-
náma,“ segir 
Karl. Nokkrar 
rannsóknir hafa 
verið gerðar á 
möguleikanum 
á námugreftri 

þar en ekki verið fýsilegt að vinna 
málminn fyrr en nú því búið er að 
kortleggja málminn betur, að sögn 
Karls. 

Þótt forrannsóknir hafi klárast 
á dögunum á hins vegar enn eftir 
að fá framkvæmdaleyfið. Málið er 
í ákveðnu ferli hjá heimastjórn 
Grænlands. Bæjarstjóri Ittoqqort-
oormiit, sem er bærinn sem liggur 
næst námunni, um 180 kílómetra, 
hefur sagt að náman muni hafa 
jákvæð áhrif á atvinnulíf þar í bæ 
vegna þess að atvinnuleysi hafi 
verið upp í sextán prósent á ári.

Kanadíska fyrirtækið Quadra 
Mining stendur fyrir framkvæmd-
unum. Byggja á vinnslu fyrir mól-
ýbdenið, ómalbikaða flugbraut og 
námubæ fyrir um 370 námustarfs-
menn. Að sögn Karls verður aðal-
lega leitað til Grænlendinga til að 
vinna við námuna.

Auk alls þessa á að byggja stórt 
hafnarmannvirki til að ferma mól-
ýbdenið. Nokkrir Íslendingar 
störfuðu við rannsóknirnar á 
hafnarmannvirkinu. Á meðal 
þeirra voru starfsmenn jarðfræði-
stofu Kjartans Thors og tveir 
starfsmenn Siglingastofnunar 
Íslands.

„Ekki er búið að vinna úr niður-
stöðunum en allt var eðlilegt varð-

andi hafnargerð frá okkur séð,“ 
segir Baldur Bjartmarsson, for-
stöðumaður hjá Siglingastofnun 
Íslands, og segir líklegt að niður-
stöðurnar verði jákvæðar.

Ef framkvæmdaleyfi fæst fyrir 
námunni munu framkvæmdir 
hefjast í ágúst á næsta ári því 
aðeins er hægt að komast að Scor-
esby-sundi frá ágúst til október ár 
hvert vegna íss.

Talið er að um 212 milljónir 
tonna séu af mólýbdeni í fjallinu 
og því væri hægt að stunda námu-
gröft þar í fimmtán til tuttugu ár. 

 vidirp@frettabladid.is

Tuga milljarða verk-
efni í námuvinnslu 
Tíu Íslendingar unnu í sumar við forrannsóknir á áttatíu milljarða króna mól-

ýbden-námu við Grænland. Talið er að þetta hafi jákvæð áhrif á atvinnu þar í 

landi. Hægt er að nema 212 milljónir tonna af mólýbdeni úr fjallinu.

KARL ANDREASSEN

Mólýbden er frumefni sem aðal-
lega er notað sem íblöndunarefni 
í eðalmálma.  Efnið er að auki 
notað fyrir ryðfrítt stál, í smurolíur 
og sem íhersluefni fyrir legugerðir.
Mólýbden er silfurhvítur, harður 
hliðarmálmur og er númer 42 
í lotukerfinu, táknað Mo. Efnið 
hefur eitt hæsta bræðslumark 
hreinna frumefna. 
Margir þekkja efnið undir nafninu 
Molly.

HVAÐ ER 
MÓLÝBDEN?

BORUN Íslendingar tóku þátt í rannsókn 
á stórri námu við Grænland. Starfsmenn 

Siglingastofnunar Íslands og jarðfræðistofu 
Kjartans Thors unnu við rannsóknina. Auk 

þeirra voru leigð þyrla frá Norðurflugi og 
fiskibáturinn Kristrún.

TVEGGJA VIKNA Franny heitir hún, 
gíraffamóðirin í dýragarði í Chicago 
í Bandaríkjunum, sem sinnir tveggja 
vikna gömlu afkvæmi sínu af alúð.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REYKJAVÍK Hver er ferða- og 
dagpeningakostnaður stjórnar-
manna og stjórnenda í fyrirtækj-
um borgarinnar? spurði Ólafur F. 
Magnússon, fulltrúi F-lista, í 
borgarráði í gær.

Tiltók hann sérstaklega 
Orkuveituna og REI, Faxaflóa-
hafnir og Malbikunarstöðina. 
Einnig vildi Ólafur vita um 
símakostnað og fjölda starfs-
manna þessara fyrirtækja, sem 
hefði yfir 700.000 krónur í laun.

Þá forvitnaðist Ólafur um laun 
fyrstu varaborgarfulltrúa og fór 
fram á að tekinn yrði saman 
ferða-, veislu- og risnukostnaður 
borgarstjóra frá árinu 2005.  - kóþ

Ólafur F. Magnússon:

Spyr um ferðir 
stjórnendanna

KANADA Jóhannes Ólafur Markús-
son, sem býr í bænum Gimli í 
Manitoba-fylki í Kanada, hélt upp 
á 107 ára afmæli sitt á mánudag. 
Hann mun vera elsti maðurinn af 
íslenskum ættum.

Foreldrar Jóhannesar, Guð-
mundur Markússon Jónsson og 
Ingibjörg Sigríður Finnsdóttir, 
fluttust til Kanada seint á 
nítjándu öld. Jóhannes hefur alla 
tíð búið í Kanada en talar góða 
íslensku. Hann vann lengst fyrir 
sér sem bóndi en dvelur nú á 
Betel-hjúkrunarheimilinu í 
Gimli.

Samkvæmt Winnipeg Free 
Press á Jóhannes þrjú börn, 
ellefu barnabörn, 22 barnabarna-
börn og tvö barnabarnabarna-
börn. Systir Jóhannesar náði 105 
ára aldri og bræður hans urðu 
101, 98 og 92 ára. - kg

Langlífur Vestur-Íslendingur:

Jóhannes 
Ólafur 107 ára

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært karlmann á fimmtugsaldri 
fyrir að hóta lögreglumanni við 
skyldustörf að „drepa“ hann. 
Jafnframt að hafa hindrað 
lögreglumann í að gegna skyldu-
starfi sínu.

Hinn ákærði, sem er frá 
Sandgerði, reyndi ítrekað að toga 
lögreglumann af manni sem hann 
var að hafa afskipti af og hafði í 
tökum fyrir utan skemmtistað í 
Reykjanesbæ. Þá hótaði sá 
ákærði öðrum lögreglumanni 
lífláti. Hótunin átti sér stað í 
fangaklefa á lögreglustöðinni í 
Reykjanesbæ.

- jss

Maður á fimmtugsaldri:

Ákærður fyrir 
líflátshótun

DÝRAHALD „Ljóst er að alltof 
margir hundaeigendur eru farnir 
að sýna kæruleysi í meðferð á 
hundum sínum og því verður að 
breyta og það strax,“ segir í 
tilkynningu frá Ólafi Hr. Sigurðs-
syni, bæjarstjóra Seyðisfjarðar. 

Þá er minnt á að skylt er að 
hafa hunda í taumi hvar sem er í 
þéttbýlinu og gildir þá einu hvort 
þeir eru á lóðum eða ekki.

Jón Sigurðsson, dýraeftirlits-
maður á Kópavogs- og Hafnar-
fjarðarsvæði, þar sem mikill 
fjöldi dýra er, segir að almennt 
séu hundaeigendur á svæðinu til 
fyrirmyndar, þá sérstaklega 
þegar litið er til þess að spreng-
ing hafi orðið í hundahaldi síðustu 
ár. Inn á milli leynist þó alltaf 
svartir sauðir sem komi óorði á 
fjöldann.  - kdk  

Bæjarstjóri á Seyðisfirði:

Hundaeigendur 
kærulausir

SEYÐISFJÖRÐUR Bæjarstjóri hvetur 
gæludýraeigendur til að taka sig á. 

UMHVERFISMÁL Við hefðbundnar 
rannsóknir Veiðimálastofnunar á 
lax- og sjóbirtingsafla úr netaveiði 
í Þjórsá í júlí kom fram merkileg-
ur fiskur. Í aflanum fannst fimm 
punda sjóbirtingshængur sem bar 
útvarpsmerki í kviðnum. Þegar 
betur var að gáð kom í ljós að hann 
hafði verið merktur sem göngu-
seiði í Kálfá í Gnúpverjahreppi 
þann 5. júní 2003 eða rúmum fimm 
árum fyrr. 

Merkingin var framkvæmd til 
að fylgjast með sjávargöngutíma 
laxa og sjóbirtinga. Þótt merkið 
væri löngu straumlaust og sendir 
þess óvirkur, gerði endurheimt-

ingin kleift að lesa lífssögu sjó-
birtingsins ítarlegar en oft er 
mögulegt. Aldursgreining á 
hreistri sjóbirtingsins staðfesti að 
hann hefði gengið fyrst til hafs 
þriggja ára, hrygnt fyrst eftir aðra 
sjávargöngu og árlega eftir það, 
alls fjórum sinnum. 

Við merkingu var hann aðeins 
tuttugu sentimetra langur og um 
100 grömm. Með bakreikningi á 
hreistri var hægt að áætla árlegan 
vöxt, sem var bestur fyrsta árið í 
sjó, um 15 sentimetrar. Eftir það 
dró úr vexti samhliða kynþroska 
og var hann þá um 3-7 sentimetrar 
á ári.   - shá

Útvarpsmerktur sjóbirtingur endurheimtist fimm árum eftir merkingu:

Silungur með merkilega sögu

MERKILEGUR FISKUR Sjóbirtingurinn 
var merktur sem gönguseiði í Kálfá fyrir 
fimm árum síðan.  MYND/VEIÐIMÁLASTOFNUN

SVISS, AP Svissneska 
sambandsríkisstjórnin hefur 
ákveðið að mælast til þess að 
svissneskir kjósendur hafni 
frumvarpi að lögum, sem miðar að 
því að banna byggingu bænaturna 
við guðshús múslima í landinu. 

Í stjórninni sitja fulltrúar 
fjögurra af fimm helstu flokkum 
Sviss. Fimmti flokkurinn og sá 
stærsti, Þjóðarflokkur hægri-
popúlistans Christophs Blocher, 
mælir hins vegar eindregið með 
samþykkt frumvarpsins. 

Stjórnin segir að tillagan brjóti 
gegn mannréttindum og stjórnar-
skrá og að hún gagnist ekki í 
baráttu gegn herskárri bókstafs-
trú. Stuðningsmenn banns segja 
að bænaturnar séu tákn landvinn-
inga íslamstrúar og stangist á við 
svissneskar hefðir.  - aa

Stjórnmál í Sviss: 

Deilt um bæna-
turna múslima

Bankarútan hætt 
Síðasta bankarútan hefur hætt 
starfsemi eftir þrjátíu ár á vegun-
um í Sogni í Noregi þrátt fyrir mikil 
mótmæli viðskiptavina. Bankarútan 
verður seld og hafa borist margar 
hugmyndir um hvernig hægt er að 
nýta hana, til dæmis sem leikskóla 
og safn.

NOREGUR

Meira áfengi frá Eistlandi
Áfengisinnflutningur Finna hefur 
aukist til muna síðustu mánuði eftir 
að skattur á áfengi hækkaði verulega 
í Finnlandi. 

FINNLAND
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Scape Wallhugger – Eitt með öllu

· þráðlaus fjarstýring
· sér stilling fyrir höfuðlag
· nudd
· sleði sem leggst upp að vegg
· afar hljóðlátt og þægilegt í notkun

Scape Verð Tilboð

120x200 309.900 299.900
160x200 479.900 459.900
180x200 499.900 479.900
KING SIZE 519.900 499.900

Stillanleg rúm með okkar bestu                                 heilsudýnu á góðu verði

       ein allra besta 
heilsudýna sem hægt er að fá í 

dag. Fæst í 2 stífleikum.

10.000 kr. afsláttur af öllum 
heilsurúmum

Fyrst og fremst
í heilsudýnum

Violino
leðurhægindastólar, 

ítölsk hönnun. Þrír litir.
Verð 79.900.

Allt að 50% afsláttur af völdum svefnherbergishúsgögnum

Proflex er mest selda stillanlega 

rúmið hjá okkur, enda á góðu 

verði

Proflex Verð Tilboð

160x200 279.900 259.900
180x200 299.900 279.900

svefnherbergis-
húsgögn

Óseyri 2 Listhúsinu Laugardal
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Einfalt mál

„Markmiðið er að finna nið-
urstöðu sem allir geta sætt 
sig við.“ 

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNN-
LAUGSSON, VARAFORMAÐUR 
SKIPULAGSRÁÐS REYKJAVÍKUR, UM 
LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS. 

Fréttablaðið , 28. ágúst.

 Sérstakur 

„Þetta lætur manni líða 
eins og maður sé dálítið 
sérstakur.“ 

LOGI GEIRSSON, LANDSLIÐSMAÐUR 
Í HANDBOLTA, UM MÓTTÖKURNAR Í 
MIÐBORGINNI Á MIÐVIKUDAG. 

Morgunblaðið,  28. ágúst. 

„Það er allt fínt að frétta af mér,“ segir 
Gylfi Blöndal, skemmtanastjóri á 
tónleikastaðnum Organ. 
„Ég er svolítið spenntur að komast 
í frí en ég er á leiðinni í tónleikar-
ferðalag með Borko og Seabear 
um Evrópu um miðjan septemb-
er.“ Gylfi segir það kærkomna 
tilbreytingu að komast aftur upp 
á svið. „Nú er ég búinn að vera í 
heilt ár á bak við tjöldin svo að þetta 
verður nýtt og skemmtilegt.“  
Gylfi segist annars vera mjög mjúkur 
þessa dagana. „Ég er svo ástfanginn 
af kærustunni minni. Ég vakna alltaf 
glaður með henni,“ segir Gylfi.  
„Hins vegar er ég afskaplega leiður 
yfir því að kveðja Helga Alex-

ander vin minn sem er að flytja til Lundúna 
um mánaðamótin. Það er mikill missir að 

svona góðum félaga.“ 
Rekstur Organ er nú kominn á annað ár 
og gengur vel. „Við förum spennt inn í 
haustið með mikið af tónleikahaldi sem 
endranær. Við erum orðin mjög spennt 
fyrir landsmóti tónlistarmanna í október, 

Iceland Airwaves, og hlökkum 
til að taka þátt í því aftur,“ 
segir Gylfi og bætir við að 
þetta sé líka „skemmtilegasta 
tónlistarhelgi ársins.“  
Tónlistarspurningakeppnin 

Poppkviss hefst á ný í 
haust. „Keppnin gekk svo 
vel að við verðum að 
halda henni áfram.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  GYLFI BLÖNDAL SKEMMTANASTJÓRI ORGAN

Vaknar alltaf glaður með kærustunni
■ Kákasushéruðin hafa verið 
í fréttum undanfarið vegna 
átaka Rússa og Georgíumanna 
um Suður-Ossetíu og Abkasíu. 
Kákasushéröðin eru kennd við 
Kákasusfjöll, sem eru tveir fjall-
garðar sem liggja milli Svartahafs 
í vestri og Kaspíahafs í austri. 
Sunnan megin við syðri fjallgarð-
inn er Íran, en norðan megin við 
nyrðri fjallgarðinn eru rússnesku 
Kákasushéruðin, þar á meðal 
Ingúsetía, Téténía og Dagestan. Á 
sléttunni milli fjallgarðanna eru 
síðan Georgía, sem er Svarta-
hafsmegin, og Aserbaídjan við 
Kaspíahaf. Elbrusfjall, sem er 
syðst í Rússlandi, er hæst Kák-
asusfjallanna, og gnæfir 5.642 
metra upp í loftið.

KÁKASUSFJÖLL
TVEIR FJALLGARÐAR

„Ég kom heim 
frá Sýrlandi í 
síðustu viku 
en er ennþá 
bergnumin yfir 
öllu því sem ég 
upplifði. Þetta 
var yndislegt frí, 
frábær matur, 
menning og 
saga og hjálpsemi og góðmennska 
fólksins sem ég hitti snart mig mjög. 
Að því sögðu verð ég að segja að ég 
er glöð að vera komin aftur heim til 
Íslands, þrátt fyrir að hafa yfirgefið 
40 gráðu hita á Sýrlandi og komið 
hingað í 6 gráður. Ég er ennþá 
formaður Koszmó sem er stúdenta-
félag fyrir útlendinga sem stunda 
nám í íslensku við Háskóla Íslands. 
Við erum að skipuleggja viðburði 
fyrir erlenda nema, hjálpum þeim 
að koma sér fyrir og aðlagast nýjum 
lífsháttum hér á Íslandi.“

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Ferrier

Komin heim
frá Sýrlandi

„Ég kíkti í miðbæ-
inn síðastliðinn 
föstudag með 
nokkrum vinum 
mínum,“ segir 
Junphen um 
atburði síðast-
liðinnar viku. 
„Við héldum 
kveðjupartí fyrir 
vinkonu mína sem var að flytja aftur 
út til Póllands. Eftir partíið fórum við 
svo niður í bæ til að skemmta okkur 
saman.“ Junphen segir margmenni 
hafa verið í veislunni og þar hafi verið 
mikið fjör. Hún er nokkuð leið yfir 
að sjá á eftir vinkonunni enda hafa 
þær leigt saman íbúð í sumar. „Hún 
þurfti að fara aftur heim til Póllands 
þar sem hún er að fara í skóla. Á 
laugardaginn fylgdum við henni út 
á flugvöll en eftir það var ég bara of 
þreytt til að fara aftur í bæinn svo ég 
missti af menningarnótt.“

Junphen Sriyoha
Vinkonan farin til 
Póllands

VIKA 30

DAGBÓK NÝRRA ÍSLENDINGA

Algirdas er 
hæstánægður 
með móttökurn-
ar sem Félag 
Litháa á Íslandi 
fékk á menning-
arnótt. „Þetta 
gekk mjög vel 
og það prófuðu 
margir að skjóta 
á körfuna. Svo þótti mér gaman að 
fylgjast með móttöku karlalands-
liðsins í handbolta,“ segir Algirdas 
sem fylgdist með hátíðarhöldunum 
í sjónvarpinu. „Einkum þótti mér 
gaman að sjá stjórnmálamenn fylgja 
landsliðinu og styðja það. Hand-
boltamennirnir eru þjóðhetjur á 
Íslandi. Þeirra á meðal er Alexander 
Petersson sem er, eins og við vitum, 
af erlendum uppruna sem mér 
þykir sérstaklega skemmtilegt. En 
að sjálfsögðu var ég mjög stoltur af 
þeim öllum.“

Algirdas Slapikas
Stoltur af gengi 
landsliðsins

Allnokkrar pöddutegundir, 
áður óþekktar hér á landi, 
hafa nú numið land í görð-
um landsmanna, að sögn 
Erlings Ólafssonar skor-
dýrafræðings hjá Náttúru-
fræðistofnun Íslands. 

Hann telur þær hafa getað borist 
hingað með innfluttum moldar-
hnausum, líkt og hinn illræmdi 
Spánarsnigil, og vill láta banna 
slíkan innflutning.

„Það virðist vera eitthvað að 
gerast í görðum landsmanna,“ 
segir Erling. „Þar virðast nýjar 
skordýrategundir, sem ekki hafa 
sést hér áður, vera að skjóta upp 

kollinum og ná sér á strik.“ Erling 
segir íslensk heiti yfir pöddurnar 
ekki vera til, þar sem þær hafi 
verið óþekktar hér á landi. 
Umræddar tegundir fyrirfinnist í 
hinum ýmsu Evrópulöndum.

„En þetta eru engin skaðræðis-
dæmi, líkt og Spánarsnigillinn,“ 
útskýrir hann og bætir við að sá 
vágestur finnist nú orðið í nokkr-
um mæli hér á hverju ári.

Spurður um hugsanlegar skýr-
ingar á hingaðkomu þessara nýju 
landnema segir Erling að til 
landsins séu fluttar alls kyns 
gróðurvörur í miklum mæli.

„Sumt af þessu kemur hingað í 
jarðvegshnausum, sem ætti að 
vera alfarið bannað. Það er fleira 
í jarðveginum en það sem sést 

með berum augum. Það eru alls 
kyns örveirur, bakteríur og 
sveppir sem geta verið ansi skað-
legir,“ bætir hann við. „Þá getur 
aukin gróska í görðunum verið 
hluti skýringarinnar, auk þess 
sem það er að hlýna. Þetta helst 
allt í hendur.“

Varðandi innflutninginn á jarð-
hnausum segir Erling það sína 
skoðun að alveg sé út í hött að 
vera að flytja jarðveg milli landa. 
Vilji menn flytja inn plöntur eigi 
að gera það með öðrum hætti, svo 
sem í formi fræja eða stiklinga. 
Það minnki líkurnar á því að 
heilmikið lífríki sem enginn viti 
með vissu hvað innihaldi sé flutt 
til landsins. 
 jss@frettabladid.is

Pöddur nema land

GULA FLUGAN Einn landnemanna 
sem sést hér á vegg hefur enn ekki 
fengið íslenskt nafn. Hún er einfald-
lega kölluð gula flugan. Fræðiheitið 
yfir hana er hins vegar Lyciella rorida. 
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Auglýsingasími

– Mest lesið

GE kæliskáparnir eru öflugir, 
endingargóðir og glæsilega innréttaðir

Amerískir GE 
kæliskápar

GE kæliskápur verð frá kr.:

229.900
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FRÉTTASKÝRING:  Verðtrygging

Deildar meiningar eru 
um verðtryggingu lána, 
en hækkun húsnæðislána 
undanfarið hefur vakið 
umræðu um hana. Neyslu-
verðsvísitala liggur til 
grundvallar verðtryggingu 
og því getur hækkun á ein-
um vöruflokki leitt af sér 
hækkun á afborgunum og 
höfuðstóli lána. Verðtrygg-
ingu var komið á árið 1979, 
en fyrir þann tíma var hún 
ólöglega á lánum.

Hér á landi var ólöglegt að verð-
tryggja lán til ársins 1979, þótt til 
væru verðtryggð ríkisskuldabréf 
fyrir þann tíma. Árið 1979 var 
mikil verðbólga hér á landi, lán 
brunnu upp og einnig innistæður 
fólks. Alþingi setti þá lög, sem 
nefnd voru Ólafslög, þar sem verð-
trygging var heimiluð. Hún varð 
fljótlega mjög útbreidd, nánast 
algild, ekki síst vegna hinnar miklu 
verðbólgu.

Árið 1984 voru sett tímamörk 
um verðtryggð lán og er verðtrygg-
ing útlána til skemmri tíma en 
fimm ára óheimil og innlána til 
skemmri tíma en þriggja ára. Verð-
trygging, í sinni einföldustu mynd, 
felur í sér að einhver upphæð, til 
að mynda á láni, helst óbreytt að 
kaupmætti þrátt fyrir verðlags-
breytingar. Það á því að vera hægt 
að kaupa nokkurn veginn sömu 
vörur fyrir hana þrátt fyrir hækk-
anir.

Hagstofan reiknar mánaðarlega 
út neysluverðsvísitölu og á henni 
er verðtryggingin byggð. Meðal-
hækkun á vörum og þjónustu sem 
dæmigerð íslensk fjölskylda kaup-
ir hækkar því afborganir á lánum.

Gylfi Magnússon, dósent við 
Háskóla Íslands, segir verðtrygg-
ingu fátíða í löndum þar sem verð-
lag er sæmilega stöðugt. „Í stöðugu 
verðlagi er verðtrygging nánast 
óþekkt. Hins vegar hefur hún verið 
tekin upp í löndum sem hafa átt í 
vandræðum með verðbólgu og 
Ísland er tvímælalaust eitt þeirra 
landa.“

Verðbólga hefur ekki mælst 
hærri hér á landi síðan í júlí árið 
1990. Síðastliðna tólf mánuði hefur 
vísitala neysluverðs hækkað um 
14,5 prósent og hækkun í ágúst-
mánuði var 0,9 prósent frá því í 
júlí, samkvæmt tölum frá Hag-
stofu Íslands.

Í Fréttablaðinu í gær var sagt 
frá gagnrýni Alþýðusambands 
Íslands á tvær opinberar stofnanir, 
Íslandspóst og Ríkisútvarpið, fyrir 
fimm prósenta gjaldskrárhækkun. 
Sú hækkun hefur áhrif á neyslu-
verðsvísitöluna sem vegna verð-
tryggingar hefur aftur áhrif á 
lánin.

Jón Magnússon, þingmaður 
Frjálslynda flokksins, var fyrsti 
flutningsmaður tillögu flokksins 
um afnám verðtryggingar. „Verð-
tryggingin var tekin upp miðað við 
óeðlilegar aðstæður í íslensku sam-
félagi. Þær hafa breyst og því eðli-
legt að leggja verðtrygginguna 
niður,“ segir Jón.

Hann segir verðtrygginguna 
afar slæma fyrir neytendur. „Við 
höfum haldið þessum afarkostum 
þannig að hver einasta verðbreyt-
ing í veröldinni er á ábyrgð neyt-
enda. Við erum með tilbúna reikn-
ingsvísitölu sem hefur bein áhrif á 
kjör almennings. Einn dag í mán-
uði er verð kannað og það hefur 
bein áhrif á afborganir og höfuð-
stól lána.“

Björgvin Sigurðsson viðskiptar-
ráðherra segir fráleitt að ætla sér 
að leggja verðtryggingu af við 
núverandi aðstæður. „Það er popúl-
ísk afstaða að vilja afnema verð-
tryggingu. Verðtryggingin sem 
slík er ekki vandamálið, heldur það 

ótrygga ástand 
sem við búum 
við. Ég tel að 
hún sé dapur 
fylgifiskur 
krónunnar og á 
meðan við 
erum með 
okkar sjálf-
stæða gjald-
miðil þá búum 
við við verð-
tryggingu.“

Gylfi tekur undir þetta. „Verð-
tryggingin er merki þess að Íslend-
ingar hafa lítið traust á gjaldmiðli 
sínum, sem hefur verið aumur alla 
tíð. Menn flýja því í verðtrygging-
una, eða þá erlend lán. Krónan á 
sér svo slæma sögu að menn hafa 
ekki trú á henni. Óverðtryggð 
dugar hún því ekki nema fyrir 
skammtímaskuldbindingar,“ segir 
Gylfi.

Hann segir verðtrygginguna 
ekki vera vandamálið. „Hún er 
nánast sjúkdómseinkenni og menn 
takast ekki á við sjúkdóma með því 
að banna einkennin. Það þarf að 
ráðast að rótum vandans. Ef verð-
tryggingin er mönnum mikill þyrn-
ir í augum er eina leiðin að taka 
upp annan gjaldmiðil.

Gallinn við verðtryggingu er að 
tök Seðlabankans á stjórn hagþró-
unar eru minni en ella þegar hún er 
landlæg. Það er erfiðara fyrir 
bankann að hafa áhrif á vexti á 
verðtryggðum lánum og það er 
hluti af vanda bankans núna.“

Gylfi segir að á sínum tíma hafi 
verðtryggingin verið tekin upp 
vegna þess að óverðtryggða kerfið 
hafi gjörsamlega hrunið. „Það var 
ekkert framboð á lánsfé og enginn 
vildi spara, skiljanlega. Það þurfti 
að þvinga menn til þess með 
skyldusparnaði.“

Gylfi og Björgvin telja báðir að 
afnám verðtryggingar hefði þau 
áhrif að framboð á lánsfé mundi 
minnka til muna. Viðskiptaráð-
herra telur hana einnig geta komið 
hinum verst settu verst. „Þá værum 
við að horfa á lán með breytilegum 
vöxtum og í verðbólguskoti gæti 
það sett fólk á hliðina á auga-
bragði,“ segir Björgvin. 

„Samsetningu neysluvísitölunn-
ar má vel skoða. Við erum til dæmis 
með húsnæðisliðinn inni í vísitöl-
unni, en ekki Bretar. Það er eðlilegt 
að menn velti þessu fyrir sér þegar 
menn sjá höfuðstólinn hækka um 
margar milljónir. Þá má ekki 
gleyma hinni hliðinni sem er sú að 
verið er að verðtryggja sparifé 
fyrir fjölda fólks og einnig lífeyris-
sjóðina. Heil kynslóð missti allt sitt 
sparifé fyrir verðtryggingu.“

Jón Magnússon segir að skyn-

samlegt væri að taka upp annan 
gjaldmiðil. „Það er hins vegar ekki 
forsenda þess að leggja verðtrygg-
inguna af. Það þarf að gera aðrar 
ráðstafanir, taka upp reglur um 
sveigjanlega vexti og víðtækari 
möguleika varðandi uppgreiðslur 
lána, eða hraðari afborganir. Verð-
tryggingin er ekki eina leiðin til 
þess að tryggja greiðslur lána.

Það er umhugsunarvert að á 
meðan krónan var í hvað mestu 
hágengi þá hafði það engin áhrif á 
neysluverðsvísitöluna. Hún er 
sterkari en nokkur gjaldmiðill og í 
staðinn fyrir að lán og afborganir 
lækkuðu þá hækkuðu þau vegna 
vísitölunnar,“ segir Jón.

Verðtrygging lána er 
vörn gegn verðbólgu

VÍSITALA NEYSLUVERÐS
Vísitala neysluverðs samanstendur 
af fjölda af undirvísitölum. Hér fara 
helstu flokkarnir, en margir þeirra 
skiptast í enn fleiri undirflokka. 
Hækkun á hverjum þessara flokka 
hefur áhrif á verðtryggð lán:

Brauð og kornvörur  
Kjöt  
Fiskur  
Mjólk, ostar og egg  
Olíur og feitmeti  
Ávextir  
Grænmeti, kartöflur o.fl.  
Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl. 
Aðrar matvörur  
Kaffi, te og kakó  
Gosdrykkir, safar og vatn  
Áfengi  
Tóbak  
Fatnaður 
Greidd húsaleiga  
Reiknuð húsaleiga  
Viðhald og viðgerðir á húsnæði 
Annað vegna húsnæðis  
Rafmagn  
Hiti  
Húsgögn og heimilisbúnaður  
Vefnaðarvörur  
Raftæki  
Borðbúnaður, glös, eldhúsáhöld 
Verkfæri og tæki fyrir hús og garð 
Ýmsar vörur og þjónusta  
Lyf og lækningavörur  
Heilbrigðisþjónusta  
Kaup ökutækja  
Bílar  
Rekstur ökutækja  
Varahlutir  
Bensín og olíur  
Viðhald og viðgerðir  
Annað vegna ökutækja  
Flutningar á vegum  
Flutningar í lofti  
Flutningar á sjó  
Póstur  
Símaþjónusta  
Sjónvörp, myndbönd, tölvur o.fl. 
Tómstundir, stærri tæki o.fl.  
Tómstundavörur, leikföng o.fl. 
Íþróttir, fjölmiðlun og happdrætti 
Blöð, bækur og ritföng  
Pakkaferðir  
Menntun  
Veitingar  
Gisting  
Snyrting og snyrtivörur  
Skartgripir úr o.fl.  
Félagsleg þjónusta  
Tryggingar  
Fjármálaþjónusta (ótalin annars st.) 
Önnur þjónusta (ótalin annars st.)

HÚSNÆÐI Vegna verðtryggingar hækka húsnæðislán í takti við hækkun á vísitölu 
neysluverðs. Almennar verðlagshækkanir geta því valdið hækkun á höfuðstól sem 
og afborgunum. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

GYLFI 
MAGNÚSSON

JÓN 
MAGNÚSSON

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

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

Tíbetar eru ekki eina minnihlutaþjóðin innan landamæra Kína sem telur á 
sér brotið og unir því illa að lúta stjórnvöldum í Peking. Úígúrar sem búa í 
Xinjiang-héraði vestast í Kína eru önnur slík þjóð. Meðan á Ólympíuleikunum 
í Peking stóð voru tvö sprengjutilræði framin af herskáum aðskilnaðarsinnum 
úr þeirra röðum til að vekja athygli á baráttu þeirra. Og í gær fréttist af átök-
um lögreglu og uppreisnar-úígúra í Xinjiang. 

Hverjir eru úígúrar? 
Úígúrar eru múslimaþjóð náskyld 
öðrum Mið-Asíuþjóðum á borð 
við úsbeka, túrkmena og kasaka. 
Þær tala allar mál skyld tyrk-
nesku. Snemma á 20. öld lýstu 
úígúrar yfir sjálfstæði, en komm-
únistastjórnin í Kína náði fullum 
yfirráðum yfir búsvæði þeirra árið 
1949. Opinberlega er Xinjiang lýst 
af yfirvöldum í Peking sem sjálf-
stjórnarhéraði, líkt og Tíbet sem er 
suður af Xinjiang. 

Hvað veldur áhyggjum Kínverja af úígúrum? 
Kínversk yfirvöld segja herskáa úígúra hafa háð ofbeldisfulla baráttu fyrir 
sjálfstæðu ríki. Þeir hafi í þeirri baráttu ekki skirrst við að beita hryðjuverkum, 
sprengjutilræðum, skemmdarverkum og æsa til uppþota. Síðan flugránsárás-
irnar voru gerðar í Bandaríkjunum 11. september 2001 hafa stjórnvöld í Pek-
ing leitast við að lýsa aðskilnaðarsinnum úígúra sem íslömskum öfgamönn-
um og samherjum al-Kaída-hryðjuverkanetsins. Þau hafa sakað þá um að 
sækja andlega innrætingu og skæruliðaþjálfun hjá íslömskum öfgamönnum 
í grannlandinu Afganistan. Fáar haldbærar sannanir fyrir þessum fullyrðing-
um hafa þó komið fram. Meðal fanganna sem Bandaríkjamenn hafa haldið 
föngnum í Guantanamo-herbúðunum á Kúbu eru 20 úígúrar, sem teknir voru 
höndum í Afganistan. 

Hvað saka úígúarar Kínverja um? 
Formælendur úígúra saka kínversk stjórnvöld um að vinna markvisst að 
því að bæla niður trúarbrögð og menningar- og atvinnulegar hefðir úíg-
úra. Á undanliðnum áratug hafa margir framámenn úr röðum úígúra verið 
fangelsaðir eða leitað hælis erlendis eftir að hafa verið sakaðir um aðild að 
hryðjuverkum. 

FBL-GREINING:  ÚÍGÚRAR Í XINJIANG-HÉRAÐI Í KÍNA

Múslimaþjóð í Kína

Barnaspítali Hringsins hefur 
fengið 2,5 milljóna styrk frá 
Thorvaldsensfélaginu. Þetta 
kemur fram á vef Landspítala 
Háskólasjúkrahúss.

Styrkurinn er til gerðar 
meðferðarefnis fyrir of feit börn 
og fjölskyldur þeirra. Offita 
barna hefur aukist á undanförn-
um árum en meðferðarúrræði 
hafa verið af skornum skammti. 

Á undanförnum árum hefur 
Barnaspítalinn þróað meðferð 
vegna offitu barna. Yfir 100 
fjölskyldur hafa farið í gegnum 
námskeiðið „Heilsuskólinn.“ 
Meðferðarefnið þar er að 
bandarískri fyrirmynd en nú 
verður það lagað að íslenskum, 
aðstæðum.  - hþj

Barnaspítali Hringsins styrktur: 

Meðferð vegna offitu barna efld

OFFITA BARNA HEFUR AUKIST  Yfir 
hundrað fjölskyldur hafa farið í gegnum 
námskeiðið „Heilsuskólinn“ með góðum 
árangri.  NORDICPHOTOS/GETTY
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 156

4.233 -0,24% Velta: 854 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 6,68 -0,15% ... Atorka 5,04 
+0,00% ... Bakkavör 26,45 -1,31% ... Eimskipafélagið 14,20 -1,73% 
... Exista 7,80 +1,43%  ...  Glitnir 15,35 +0,33% ... Icelandair Group 
20,10 +1,26% ... Kaupþing 710,00 -0,42% ... Landsbankinn 24,00 
+0,00% ... Marel 85,80 -0,46% ... SPRON 3,50 -2,78% ... Straumur-
Burðarás 9,27 -1,07% ... Össur 90,80 +0,00%

MESTA HÆKKUN
FØROYA BANKI  +4,61%
EXISTA  +1,43%
ICELANDAIR  +1,26%

MESTA LÆKKUN
SPRON  -2,78%
EIMSKIPAF.  -1,73%
BAKKAVÖR  -1,31%

„Reksturinn er í gangi og verður 
það áfram,“ segir Arnþór Jón 
Egilsson, sem hefur haft rekstur 
veitingastaðarins og blómastöðv-
arinnar Eden í Hveragerði með 
höndum.

Eden ehf., sem áður sá um rekst-
urinn, hefur verið tekið til gjald-
þrotaskipta. Sparisjóður Suður-
lands leysti fasteignir félagsins til 
sín á nauðungaruppboði í sumar. 

Ólafur Elíasson sparisjóðsstjóri 
segir að eignin sé í leigu hjá nýjum 
aðilum en sparisjóðurinn hafi 
fengið tilboð um að selja eignina. 
„Þetta er menningarstofnun,“ 
segir hann, „og við höfum heyrt í 
bæjaryfirvöldum um að varðveita 
ímynd þessarar starfsemi.“

Arnþór Jón segir að vel hafi 
gengið í sumar og hann sé bjart-
sýnn á framhaldið.  - ikh

Eden enn í rekstri

Niðurgreiðslur á olíu dýrar
Samkvæmt skýrslu sem Sameinuðu þjóðirnar 
birtu á þriðjudag eyða þjóðir heimsins 300 
milljörðum dollara á ári í að niðurgreiða verð 
á olíu, kolum og jarðgasi. Mörg fátækari lönd 
Asíu og Afríku eyða meiru í að niðurgreiða 
orkuverð en þau leggja til heilbrigð-
ismála eða menntunar. Mestar eru 
niðurgreiðslurnar í Rússlandi, 40 
milljarðar á ári, en fast á hæla 
Rússa koma Íranir, Kínverjar og 
Sádi-Arabar.  

Duldar niðurgreiðslur eru þó enn 
meiri, en í fyrra áætlaði Cato-stofn-
unin að óbeinn kostnaður banda-
rískra skattgreiðenda af ýmsum nið-
urgreiðslum til olíufyrirtækja hefðu 
verið á bilinu 78 til 158 milljarða 
dollarar á ári. Er þá talið með hern-
aðarstuðningur við olíuframleiðend-
ur í Mið-Austurlöndum og Afríku. 

Gróðurhúsaáhrif og niðurgreiðslur
Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna er staðhæft 
að niðurgreiðslurnar, sem eru réttlættar sem 
stuðningur við fátæka neytendur, gagnist yfirleitt 
hinum efnameiri sem nota meira af orku og 

hafa efni á að kaupa bíla. Það sem verra 
er, þær ýti undir olíunotkun, tefji 

þróun umhverfisvænni orkugjafa 
og séu alvarlegur dragbítur á 
hagvöxt.

Sameinuðu þjóðirnar telja 
að niðurgreiðslur á olíu, gas- og 
kolanotkun kosti um 0,7 prósent 
af landsframleiðslu heimsins. 
Til samanburðar má nefna að 
Sameinuðu þjóðirnar telja að 
það myndi kosta 1 prósent af 
landsframleiðslu heimsins að 
ná yfirlýstum markmiðum um 
samdrátt í útblæstri gróðurhúsa-
lofttegundna fyrir árið 2050.

Peningaskápurinn …

„Verðbólgan ein og sér 
eykur skuldirnar þótt ekki 
væri annað. Svo hefur 
gengið lækkað líka,“ segir 
Ásgeir Jónsson, forstöðu-
maður Greiningardeildar 
Kaupþings.

Samkvæmt tölum Seðla-
bankans jukust heildar-
skuldir íslenskra heimila 
við bankana um fjórtán 
milljarða króna í síðasta mánuði. 
Heildarskuldin nemur nú 963 
milljörðum króna. Stór hluti skuld-

anna er gengisbundinn, 
tæpur fjórðungur. 

Hlutfall þeirra af heild-
arskuldum hefur farið 
hækkandi frá áramótum. 
Það skýrist af gengisfalli 
krónunnar, segir Grein-
ingardeildin.

Heildarskuldir fyrir-
tækja lækkuðu um ellefu 
milljarða í júlí. Þær hafa 

hins vegar aukist um ríflega þriðj-
ung á árinu. 

 - ikh

ÁSGEIR JÓNSSON

Verðbólga og gengi 
hækka skuldirnar

Talsverð uppstokkun varð á stjórn 
bresku herrafataverslunarinnar 
Moss Bros í kjölfar þess að Row-
land Gee, afkomandi stofnenda 
verslunarinnar, seldi meirihluta-
eign sína í vikunni. Tveir stjórn-
endur hverfa á braut í hræringun-
um og koma aðrir í þeirra stað. 

Á sama tíma skipti Moss Bros 
um viðskiptabanka, fór ásamt 
David Stoddart frá Teather & 
Greenwood, sem er í eigu Lands-
bankans, til Altium Capital, að 
sögn Financial Times.

Baugur, sem á um 29 prósenta 
hlut í Moss Bros, lagði fram tilboð 
í verslunina upp á 42 pens á hlut, 
jafnvirði um fimm milljarða króna 
á þávirði í enda febrúar. 

Afkomendur stofnenda verslun-

arinnar, Moss- og Gee-fjölskyld-
urnar, voru andvígar tilboðinu frá 
upphafi. Töldu þær tilboðið alltof 
lágt og endurspegla ekki það verð-
mæti sem leyndist í félaginu. Um 
tíma leituðu þeir að meðfjárfesti 
til að bjóða með þeim í meirihluta 
Baugs í versluninni. Eignarhalds-
félag Lauru Ashley jók verulega 
við hlut sinn í versluninni á sama 
tíma. 

Andstaðan gegn tilboðinu og 
hræringar í hluthafahópnum urðu 
til þess að ekkert varð úr form-
legu ferli. Gengi hlutabréfa í 
versluninni tók dýfu í kjölfarið. 
Það stóð í 27,75 pensum á hlut í 
gær, sem er rúmlega 30 prósent-
um lægra en þegar Baugur lét til 
skarar skríða.  - jab 

Moss Bros breytir til

Danska fyrirtækið A.P. Möller-
Mærsk, eitt stærsta skipaflutn-
ingafyrirtæki í heimi,  hagnaðist 
um 11,6 milljarða danskra króna, 
jafnvirði 190 milljarða íslenskra, á 
fyrstu sex mánuðum ársins. Þetta 
er 58 prósenta aukning frá í fyrra. 

Mestu munar um verðhækkanir 
á olíu síðastliðið árið en eitt félaga 
A.P. Möller-Mærsk stundar olíuleit 
í norðanverðri Afríku, í Kasakstan 
og Túrkmenistan auk þess sem það 
á rétt á olíuleit í Norðursjó. Fyrir-
tækið hefur aukið olíuvinnslu upp 
á síðkastið.

Tekjur skipaflutningafélagsins 
námu rúmum 153 milljörðum 
danskra króna á tímabilinu sem er 
sjö milljörðum meira en í fyrra. 
Fyrirtækið segir horfurnar góðar 
það sem eftir lifir árs og þær muni 
nema 65 milljörðum danskra króna. 
Það er fimm milljörðum meira en 

fyrri spár hljóðuðu upp á. Skipa-
flutningarisinn situr á digrum sjóð-
um og hefur gert tilboð í sænska 
skipaflutningafyrirtækið Brost-
rom upp á 2,8 milljarða danskra 
króna. Stefnt er á að greiða fyrir 
með lausafé.  - jab

SKIP FULLT AF FARMI Skipaflutningaris-
inn A.P. Möller-Mærsk sér fram á gott ár 
í flutningum og olíuvinnslu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Danir telja árið gott

MARKAÐSPUNKTAR
Hrávöruverð á heimsmarkaði var í byrjun 
þessarar viku hið lægsta frá áramótum, 
að því er fram kemur í Hagvísum Seðla-
bankans. Fyrstu fjórar vikur ágúst var 
olíuverð 15 prósent lægra að meðaltali 
en í júlí. Álverð var um 8 prósent lægra 
á sama tíma.

Endurskoðaðar hagvaxtartölur frá við-
skiptaráðuneyti Bandaríkjanna sýna nú 
3,3 prósenta hagvöxt á öðrum ársfjórð-
ungi, í stað 1,9 prósenta áður. Breytingin 
skýrist af meiri útflutningi en fyrstu tölur 
gáfu til kynna, auk meiri ríkisútgjalda. 

Landsvaki hagnaðist um 70,5 milljónir 
króna á fyrstu sex mánuðum ársins 
samkvæmt uppgjöri sem birt var í gær. 
Á sama tímabili í fyrra nam hagnaðurinn 
50,7 milljónum króna. Aukningin nemur 
39 prósentum. Eiginfjárhlutfall félagsins 
er 60,54 prósent.

Ístak ætlar að segja upp 
300 starfsmönnum frá þess-
um mánaðamótum og fram 
í nóvember. Starfsfólki hef-
ur ekki verið tilkynnt um 
uppsagnirnar. Óvíst hverjir 
fara og hvort þeir fara allir, 
segir framkvæmdastjóri. 
Þá verða á næstu þremur 
mánuðum fækkað um 40 
stöðugildi meðal blaðbera 
Fréttablaðsins.

„Við erum með um þúsund starfs-
menn. Stórum verkefnum er að 
ljúka og sá samdráttur kallar á að 
við fækkum  hjá okkur,“ segir 
Loftur Árnason, framkvæmda-
stjóri Ístaks.

Fyrirtækið hefur tilkynnt 
Vinnumálastofnun um hópupp-
sagnir. Þrjú hundruð manns verði 
sagt upp frá þessum mánaðamót-
um og fram í nóvember. 

Loftur segir óákveðið hverjum 
verði sagt upp. Verklokin kalli á 
uppsagnir og reglur krefjist þess 
að greint sé frá þeim með miklum 
fyrirvara.

Yfir þrjú hundruð manns starfa 
við Hraunaveitu, sem tengist 
framkvæmdum við Kárahnjúka, á 
vegum Ístaks. Því verki lýkur að 
mestu nú í haust. Þá hefur félagið 
unnið við breikkun Reykjanes-
brautar, við Nýbýlaveg í Kópa-
vogi, húsnæði Bauhaus við Vest-
urlandsveg og víðar. Stór hluti 
starfsmanna Ístaks er erlendur. 
Loftur vill ekkert um það segja 
hvort uppsagnirnar bitni á erlend-
um starfsmönnum sérstaklega, 
eða þeim sem starfað hafa við 
Hraunaveitu. „Við höfum ekki 
ákveðið hverjum verður sagt upp 
og við höfum ekki greint starfs-
mönnum frá þessu,“ segir hann og 
bætir því við að ekki sé ljóst hvort 
ný verkefni komi til þegar líður á 
haustið. „Það er ekki útilokað að 

þessi tala eigi eftir að breytast.“
Jón Steindór Valdimarsson, 

framkvæmdastjóri Samtaka iðn-
aðarins, segir þetta merki um að 
nú dragi úr umsvifum í bygginga-
starfsemi. „Það er nú eðli þessara 
fyrirtækja að þau stækka og 
minnka. Jafnframt skyldi maður 
þá ætla að þeir sjái ekki fram á 
verkefni fyrir þetta fólk svona í 
bráðina og ákveði því að fara 
þessa leið.“

Jón Steindór segir að þegar hafi 
dregið verulega úr umsvifum á 
byggingamarkaði og býst við frek-
ari samdrætti.

Pósthúsið, sem er dótturfélag 
365 miðla, hefur einnig tilkynnt 
um niðurskurð sem svarar 40 
stöðugildum, en þar er um að ræða 

uppsagnir 129 blaðbera. Hannes 
Hannesson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, segir að lunginn af 
þeim sé fólk á aldrinum 13 til 16 
ára. Uppsagnirnar komi til fram-
kvæmda á næstu þremur mánuð-
um.

Ari Edwald, forstjóri 365, segir 
þetta lið í hagræðingu og endur-
skipulagningu á dreifingu Frétta-
blaðsins. Hætt verði að bera blað-
ið í hús í Reykjanesbæ, Akranesi, 
Borgarnesi, Hveragerði og Sel-
fossi. 

Á móti verði unnið að því að 
bæta dreifinguna um allt land með 
því að koma upp sérstökum blaða-
kössum í íbúðahverfum og víðar, í 
samstarfi við sveitarfélög.

 ingimar@markadurinn.is

Þriðjungur missir 
vinnuna hjá Ístaki

UNNIÐ VIÐ REYKJANESBRAUT Ístak hyggst segja um 300 manns upp störfum á næst-
unni. Félagið hefur unnið við Hraunaveitu, Reykjanesbraut og fleiri verk. Sumum 
þeirra er að ljúka og óvíst hvað tekur við.  MYND/E.ÓL.

„Það væri nær fyrir Byr að horfa 
á samruna sem styrkir sparisjóð-
inn en hitt,“ segir Ragnar Z. Guð-
jónsson, sparisjóðsstjóri Byrs. 
Leitað sé leiða til að styrkja spari-
sjóðinn með samruna inn í hann.

Samþykkt var á fundi spari-
sjóðsins síðdegis í fyrradag að 
breyta Byr í hlutafélag. Ragnar 
segir mætinguna hafa verið mjög 
góða eins og ávallt á fundum 
Byrs en fjögur hundruð stofn-
fjáreigendur mættu til að kjósa 
um það eina mál sem var á dag-
skrá. Mikill meirihluti stofnfjár-
eigenda var fylgjandi breyttu 
rekstrarformi.

Beiðni um breytinguna verður 
nú send til Fjármálaeftirlitsins. 
Ragnar veit ekki hversu langan 

tíma eftirlitið gefur sér en vísar 
til þess að mánuð hafi tekið að 

samþykkja háeff-breytingu 
Spron í fyrra.

Þrálátur orðrómur hefur verið 
á lofti að Byr sameinist öðru fjár-
málafyrirtæki í kjölfar breyting-
anna. Nokkrir bankar eru sagðir 
standa við þröskuldinn. Glitnir er 
oftast nefndur á nafn enda hlut-
hafar tengdir bankanum, Stoðum 
(áður FL Group) og Baugi 
umsvifamiklir hluthafar Byrs. 

Ragnar segir erfitt að ráða í 
framtíðina. Enn sé beðið sam-
þykkis Samkeppniseftirlitsins 
fyrir sameiningu Kaupþings og 
Spron frá í júlí og þeirra skilyrða 
sem þar verði sett fram. „Ég held 
reyndar að það væri mjög gott 
fyrir sparisjóðina að sameinast 
frekar,“ segir Ragnar.  - jab

ÍBYGGNIR STJÓRNENDUR Sparisjóðs-
stjóri Byrs (hér til hægri) er hæstánægð-
ur með stofnfjáreigendafund í fyrradag.  

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Byr á heima með sparisjóðum
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„Ef við megum ekki eiga hann þá 
hljótum við að verða að selja 
hann,“ segir Svandís Svavarsdótt-
ir, fulltrúi Vinstri-grænna í stjórn 
Orkuveitu Reykjavíkur, um hlut 
Orkuveitunnar í Hitaveitu Suður-
nesja (HS).

Samkvæmt áfrýjunarnefnd 
samkeppnismála má Orkuveitan 
ekki eiga meira en 10 prósenta hlut 
í HS, en á nú  ríflega 16 prósent og 
hafði samið við Hafnarfjarðarbæ 
um kaup á ríflega 14 prósentum í 
viðbót. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins hafa bæði Geysir 
Green Energy (GGE) og Norðurál 
spurt eftir hlut Orkuveitunnar.

Svandís kveðst þeirrar skoðunar 
að orkufyrirtækin eiga að vera í 
almenningseigu. 

Kjartan Magnússon, fráfarandi 
stjórnarformaður Orkuveitunnar, 
segir þessi mál hafa verið í 
stöðugri skoðun, hins vegar hafi 
menn tímann fyrir sér í þessu efni. 
Hann staðfestir að utanaðkomandi 
aðilar hafi sýnt áhuga á að eignast 

hlutinn, en kveður ekki tímabært  
að gefa um það nánari upplýsing-
ar.

Hjörleifur Kvaran, forstjóri 
Orkuveitunnar segir sennilegt að 
fátt gerist fyrr en Hitaveita Suður-
nesja hefur verið endurskipulögð.

Orkuveitan og Hafnarfjarðar-
bær eiga ennfremur í málaferlum 
vegna samnings um kaup Orku-
veitunnar á hlut Hafnarfjarðar í 
HS. Orkuveitumenn og Hafnfirð-
ingar segja hvorir um sig að fátt 
verði selt meðan málið sé fyrir 
dómstólum. - ikh

KJARTAN 
MAGNÚSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Orkuveitan hlýtur að selja

„Upphaflega hugmyndin var að 
koma okurlánurunum frá. Nú hafa 
þeir snúið aftur, í gervi góðgerðar-
manna,“ segir Muhammad Yunus, 
upphafsmaður svonefndra örlána í 

þriðja heim-
inum og 
handhafi 
friðarverð-
launa Nób-
els, í samtali 
við Spiegel. 

Fram 
kemur í 
umfjöllun 
tímaritsins 
að vestræn 
stórfyrir-
tæki hafi 
fjárfest sem 

nemur tugum milljarða í örlánum 
undanfarin fjögur ár. 

Í þeim hópi eru fyrirtæki á borð 
við Credit Suisse, Morgan Stanley, 
Axa, Blackstone og Carlyle. Einnig 

hafa vestrænir lífeyrissjóðir fjár-
fest í örlánafyrirtækjum.

Þessi starfsemi hófst í Bangla-
dess fyrir nokkrum áratugum. Hún 
gengur út á að lána fátæku fólki, 
einkum konum, lágar upphæðir til 
þess að hefja rekstur. Vextir eru 
heimtir af lánunum, jafnvel yfir 20 
prósent, en í tilviki Yunusar, fer 
allur ágóði í að mæta útlánatapi og 
greiða kostnað. Hugmyndin er 
fyrst og fremst að draga úr 
fátækt.

Nú hafa ýmsir séð í þessu gróða-
von. Til að mynda er mexíkóski 
Compartamos-bankinn upprunninn 
í örlánastarfsemi. Hann var skráð-
ur á hlutabréfamarkað í fyrra. Þar 
eru vextirnir á örlánum nálægt 
níutíu prósentum og hagnaður 
bankans yfir fimmtíu prósent. For-
stjórar hans réttlæta þetta hins 
vegar með því að þeir þjóni hvor-
um tveggja, fátækum og fjárfest-
um.  - ikh

Okurlán til fátækra

MUHAMMAD YUNUS  
 NORDICPHOTOS/AFP

Samdráttur í útflutningi og einka-
neyslu í ár og á næsta ári munu 
leiða til mikils samdráttar í hag-
vexti og aukins atvinnuleysis. 
Ekki mun rétta úr kútnum fyrr en 
á árinu 2010. Þetta kemur fram í 
skýrslu Hagfræðistofnunar Sví-
þjóðar sem birt var á miðviku-
dag.

Hagvöxtur í ár verður 1,7 pró-
sent, í stað 2,4 prósenta sam-
kvæmt spá stofnunarinnar í júní. 
Hagvöxtur á næsta ári verður 1,4 
prósent í stað 2 prósenta, sam-
kvæmt fyrri spá. Árið eftir mun 
hann ná 3 prósentum. Stofnunin 

spáir 5,9 prósenta atvinnuleysi í 
ár og 6,5 prósenta atvinnuleysi á 
næsta ári. Stofnunin telur sam-
drátt og minnkandi verðbólgu 
gefa færi á stýrivaxtalækkun í 
byrjun næsta árs, en mikill þrýst-
ingur er á Seðlabanka Svíþjóðar 
að lækka stýrivexti.

Spá Hagfræðistofnunarinnar er 
betri en spár greiningardeilda 
SEB og Handelsbanken sem birt-
ar voru í vikunni. Skýrsla SEB, 
sem sænskir fjölmiðlar segja 
„kolsvarta“ segir hagvöxt í ár 
verða 1,4 prósent og 0,9 á næsta 
ári.  -msh

Samdráttarskeið 
hafið í Svíþjóð

Samkvæmt skýrslu Trygg-
ingarsjóðs bandarískra 
sparifjáreigenda sem birt 
var á þriðjudag hefur 
bankakerfi landsins ekki 
staðið verr síðan í upphafi 
tíunda áratugarins, en þá 
gekk stærsta hrina banka-
gjaldþrota í sögu Banda-
ríkjanna yfir.

Bandarísk stjórnvöld hafa nú 
nánar gætur á 117 bönkum sem 
óttast er að reki í þrot. Samanlagð-
ar eignir þeirra nema um 78 millj-
arða dollara. Þetta er mikil aukn-
ing frá því í maí, þegar síðustu 
tölur voru birtar. Þá höfðu stjórn-
völd gætur á níutíu bönkum með 
eignir upp á 26 milljarða. Þetta 
kemur fram í nýrri skýrslu Trygg-
ingarsjóðs bandarískra sparifjár-
eigenda, FDIC.

„Sannast sagna er niðurstaðan 
afleit,“ sagði Sheila Blair, yfir-
maður FDIC, þegar skýrslan var 
kynnt, en hún sagði að enn ætti 
eftir að fjölga á listanum og að 
botninn væri ekki í sjónmáli í láns-
fjárkrísunni. Þá sagðist Blair ótt-
ast að sjóðir FDIC dugi ekki til að 
standa undir skuldbindingum ef 
það komi til stórra bankagjald-
þrota. Að jafnaði hafa 13 prósent 
banka sem lenda á listanum orðið 
gjaldþrota. Listinn er þó hvergi 
nærri tæmandi. Til dæmis var 
Indymac, sem varð gjaldþrota í 
sumar, ekki á lista FDIC um banka 
í vandræðum.

Ársfjórðungslegar skýrslur 
FDIC eru taldar með bestu heim-
ildum um ástand bandaríska 
bankakerfisins sem völ er á. Þessi 
skýrsla er talin sýna að ástand 

bankakerfisins nú sé verra en 
nokkru sinni síðan í upphafi 
tíunda áratugarins, þegar síðasta 
gjaldþrotahrina gekk yfir.

Tekjur bandarískra viðskipta-
banka drógust saman um 86,5 
prósent miðað við sama tíma í 
fyrra. Þá námu afskriftir 26,4 
milljörðum dollara og hafa ekki 
verið meiri síðan 1991. Vanskil 
jukust um 19,6 prósent milli árs-
fjórðunga, en nú nema lán sem 
eru meira en þrjá mánuði í van-
skilum um 26,7 milljörðum doll-
ara og hafa ekki verið hærri síðan 
1993. Vanskil hafa aukist í hverj-
um síðustu níu ársfjórðunga. Þá 
þykir mikið áhyggjuefni að van-

skil hafa vaxið mun hraðar en 
afskriftarreikningar bankanna. 

Verðhrun hlutabréfa í fast-
eignalánasjóðunum Fannie Mae 
og Freddie Mac hafa einnig haft 
alvarleg áhrif á bandaríska banka, 
því hlutabréf þeirra vega mjög 
þungt í eignasafni flestra við-
skiptabanka.

Í síðustu viku vakti Kenneth 
Rogoff, fyrrverandi aðalhagfræð-
ingur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
athygli þegar hann lýsti því yfir 
að fjöldi bandarískra banka ætti 
eftir að verða gjaldþrota á næstu 
árum, og að meðal þeirra yrði 
minnst einn stórbanki.

 - msh@markadurinn.is

VERRA EN Á HORFÐIST Þegar ríkið tók yfir hinn gjaldþrota Indymac-banka í sumar var 
talið að kostnaður skattgreiðenda yrði á bilinu 4 til 8 milljarðar, en nú lítur út fyrir að 
hann verði nærri 9 milljarðar. MARKAÐURINN/AFP

Fleiri bandarískir 
bankar eru í hættu

Eigið fé Sparisjóðs Keflavíkur 
rýrnaði um meira en helming á 
fyrri helmingi ársins, samkvæmt 
hálfsársuppgjöri sem birt var í 
gær.

Það nam 25,5 milljörðum króna 
um áramót, en 12 milljörðum um 
mitt árið.

Sparisjóðurinn tapaði 10,6 millj-
örðum króna eftir skatta á tíma-
bilinu. Það skýrist af þróun hluta-
bréfamarkaða og 
varúðarniðurfærslu eignasafns 
sjóðsins, að því er fram kemur í 
tilkynningu til Kauphallarinnar. 
Þar munar mestu um eignir í 
Exista og Icebank, að sögn Geir-
munds Kristinssonar sparisjóðs-
stjóra.

Haft er eftir honum í tilkynn-
ingunni að sjóðurinn hafi undan-
farin ár byggt afkomu sína á þróun 
fjármálamarkaða, það er verð-
bréfaeign. Undanfarna mánuði 

hafi óhagstæðar markaðsaðstæð-
ur komið niður á afkomu sjóðsins. 
„Miklar lækkanir á mörkuðum, 
verðmætarýrnun og háir stýri-
vextir hafa skilað neikvæðri 
afkomu fyrstu sex mánuðina,“ 
segir hann í tilkynningunni.

Eiginfjárhlutfall sparisjóðsins 
nam 10,31 prósenti um mitt árið.

Geirmundur segir að hefðbund-
in bankastarfsemi skili sjóðnum 
jákvæðri niðurstöðu og í áætlun-
um sé gert ráð fyrir því að styrkja 
grunnreksturinn frekar. Síðari 
helmingur ársins fari vel af stað 
„og ef ytri aðstæður verða hag-
stæðar, þá mun afkoma sparisjóðs-
ins verða vel viðunandi.“  - ikh

Helmings rýrnun eigin fjár

Í SPARISJÓÐNUM Sparisjóður Keflavíkur 
tapaði hátt í ellefu milljörðum króna á 
fyrri helmingi ársins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hagnaður fasteignafélagsins 
Eikar nam 357 milljónum króna á 
fyrstu sex mánuðum ársins sam-
kvæmt hálfsársuppgjöri sem birt 
var í gær (fimmtudag). Á sama 
tíma í fyrra var hagnaðurinn tæpir 
tveir milljarðar króna.

Velta félagsins var 806 milljónir 
króna, en það er 16 prósenta aukn-
ing frá fyrra tímabili.

Arðsemi eiginfjár var 30,2 pró-
sent. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir (EBITDA) nam 646 
milljónum og jókst um 27 prósent. 
Félagið sérhæfir sig í útleigu 
atvinnuhúsnæðis á höfuðborgar-
svæðinu.

Í fréttatilkynningu segir að 
þrátt fyrir samdrátt í samfélaginu 
og erfiða stöðu á fasteignamark-
aði hafi reksturinn gengið vel. 

Eik er í eigu Saxbygg sem á 55 
prósent og Glitnis sem á 43 pró-
sent. Aðrir eigendur eiga aðeins 
tveggja prósenta hlut.  - msh

Eik hagnast um 
357 milljónir
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Hvar dregurðu mörkin í lífi þínu?

Frumsýnum nýjan Honda Accord 

á morgun milli kl. 12 og 16

Umhverfis sjálfan þig?

Umhverfis fjölskyldu þína?

Umhverfis vini þína?

Eða umhverfis umhverfið? 
Framtíðin er í dag. Nýr Honda Accord markar breytta tíma. Hann er glæsilegur í 
alla staði með nýjustu tækni sem dregur úr mengun og skynjar vel umhverfi sitt.  
Það verða náttúrulega allir sigurvegarar um borð í Honda Accord:
Ökumaður, farþegar, næsta kynslóð og síðast en ekki síst - móðir jörð.

Dragðu ný mörk og nýjar leiðir umhverfis lífið þitt 

- komdu og skoðaðu nýjustu útfærsluna af Honda Accord.
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

UMRÆÐAN 
Sóley Tómasdóttir skrifar 
um frístundaheimili

Haustið er uppskerutími okkar Íslend-
inga. Berjaspretta virðist vera með 

eindæmum í ár, mikið veiðist af laxi og mat-
jurtagarðar eru með girnilegra móti. Haust-
ið ætti því að leggjast vel í landann. 
Uppskeran felst þó ekki eingöngu í 
afurðum náttúrunnar. Samfélag mannanna 
uppsker eins og það sáir. Hlutverk stjórn-
málafólks er að forgangsraða áherslum við 
sáningu, svo samfélagið uppskeri sem mest.

Undanfarin ár hefur fréttaflutningur af manneklu 
á frístundaheimilum verið að festa sig í sessi 
samhliða aflatölum úr laxveiðiám og berjamó. 
Manneklan er mismikil eins og laxinn og krækiber-
in, en alltaf einhver.

Haustverkin
Á haustin, þegar bændur fara í leitir og nemendur 
setjast á skólabekk, glímir stjórnmálafólk við 
mannekluvandann. Málin eru rædd í nefndum og 
ráðum og ýmsar hugmyndir reifaðar. Sumar jafnvel 
settar í farveg. Á endanum komast flest börnin inn á 
frístundaheimili og stjórnmálafólkið fær frið.

Þá fer lítið fyrir umræðu um frístundaheimili. 
Innra starf, barnalýðræði og fjölbreytni tómstunda-
tilboða, uppeldisstefna eða -aðferða virðist hvorki 
vera viðfangsefni stjórnmála- né fjölmiðlafólks.

Umræða óskast
Í kynningarefni fyrir frístundaheimilin í Reykjavík 
segir: „Leiðarljós frístundaheimilanna í Reykjavík 
er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast 
í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og 
virðingu. Lögð er áhersla á að þroska félagslega 

færni í samskiptum gegnum leik og starf 
sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum 
og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast 
við að nota lýðræðislega starfshætti, efla 
hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar 
skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og 
aðstæður.“

Mönnunarvandi getur ekki verið það 
eina sem stjórnmálafólk lætur sig varða 
þegar svo metnaðarfullt verkefni er annars 
vegar. Frístundaheimilin eru ekki bara 
þjónusta við foreldra, heldur fyrst og 
fremst börn. Því verður pólítískur vilji að 
vera til staðar.

Nú þegar átta ár eru liðin frá því ÍTR hóf rekstur 
frístundaheimila er tímabært að skoða hvað áunnist 
hefur og hvað mætti betur fara. Stefnumótun sem 
tekur til fleiri þátta en húsnæðis og starfsfólks er 
nauðsynleg. Sú stefnumótun þarf að fara fram á 
vettvangi stjórnmálanna með liðsinni þeirra 
sérfræðinga sem starfa í málaflokknum.

Sáum og hlúum betur að
Þær tillögur sem nú eru í farvatninu og eiga að 
leysa vanda frístundaheimilanna eru góðar og 
gildar. Samþætting skóla- og frístundastarfs er 
löngu tímabært verkefni. Starfsöryggi þarf að efla 
og launin þurfa að hækka. En til að auðvelda 
haustverk stjórnmálafólks þarf fleira að koma til.

Frístundaheimilin þarfnast viðurkenningar sem 
sjálfstætt og mikilvægt verkefni. Umræðan um 
frístundastarf verður að vera lifandi á hinum 
pólítíska vettvangi allan ársins hring, innra starf og 
ytri aðbúnaður, hugmyndafræði og praktík. Þannig 
getur stjórnmálafólk styrkt frístundaheimilin í sessi 
sem eftirsóknarverð frítímatilboð fyrir börn og 
góðan vinnustað fyrir fullorðna. Við uppskerum 
nefnilega eins og við sáum.

 Höfundur er varaborgarfulltrúi.

Pólitík frístundaheimilanna 

SÓLEY 
TÓMASDÓTTIR

SPOTTIÐ

Einn, tveir og siðareglur
Hanna Birna Kristjánsdóttir borgar-
stjóri hefur fengið nóg af hálfkákinu 
sem einkennt hefur vinnu við setningu 
siðareglna fyrir borgarfulltrúa. Hefur 
borgarráð samþykkt tillögu hennar um 
skipan sérstaks starfshóps sem á að 
ljúka gerð siðareglna fyrir 1. desem-
ber. Fimm ár eru liðin frá því að málið 
var sett í farveg innan borgarkerfis-
ins og hafa bæði stjórnkerfisnefnd 

borgarinnar og sérstök 
ritstjórn fjallað um það. 
Nú er að sjá hvort sama 
röggsemin einkenni 
ríkisstjórnina sem batt í 

stefnuyfirlýsingu sína að 
stjórnsýslu ríkisins verði 
settar siðareglur. Að sama 
skapi verður spennandi 

að sjá hvernig vikið verður að laxveiði 
í siðareglunum. Í framhaldinu má svo 
velta fyrir sér hvort reglurnar verði til 
þess að einhverjir sjái sér ekki fært að 
fara í framboð í framtíðinni. 

Vinsæll
Almenn fundasókn hefur dregist 
nokkuð saman frá því sem áður var. 
Fyrir því hafa stjórnmálamenn fundið 
og telja sig góða ef þeir fá um þrjátíu 
manns á fund. Fundir Guðna Ágústs-
sonar þessa dagana er undantekning-
in sem sannar regluna. Þeir hafa verið 
fjölsóttir og umræðurnar líflegar. 

Pólitísk tíðindi
Á fundi Guðna á Húsavík í fyrrakvöld 
urðu fjörlegar umræður um þá 
ákvörðun umhverfisráðherra að meta 
skuli umhverfisáhrif framkvæmda 

vegna álvers á Bakka sameiginlega. 
Dró Guðni ekkert undan þegar hann 
lýsti frati á þá ákvörðun ráðherrans. 
Sigurjón Benediktsson, tannlæknir og 
sjálfstæðismaður í bænum, er hjart-
anlega sammála Guðna í þeim efnum 
sem sést hvað best á því að Sigurjón 
sagðist íhuga inngöngu í Framsóknar-
flokkinn ef sameiginlegt mat fram-
kvæmda yrði til þess að seinka álvers-
framkvæmdum. Um leið og þessi 
pólitísku tíðindi glöddu Guðna tók 
hann þeim af ró og hvatti 
tannlækninn til að gera 
sér ferð suður og kíkja 
upp í flokksbróður 
sinn forsætisráðherrann. 
Tannpína væri kannski 
ástæða aðgerðaleysis í 
efnahagsmálum.

bjorn@frettabladid.isH
venær, hvar og af hverju fólk vill vera nakið er enn 
einu sinni orðið deiluefni í höfuðborginni. 

Í gær kom borgarráð sér í þá undarlegu aðstöðu 
að gefa veitingastöðunum Óðali og Vegas heimild til 
að bjóða upp á nektardans á sama tíma og það sam-

þykkti áskorun til Alþingis um að setja lög sem banna nektar-
dans á Íslandi undantekningalaust.

Rökin fyrir þessari afstöðu koma fram í ályktun borgarráðs, 
en þar segir að þverpólitísk samstaða ríki í borgarstjórn um að 
vinna beri gegn klámvæðingu.

Svandís Svavarsdóttir borgarfulltrúi vinstri grænna segir 
þetta „marka stórtíðindi ef marka má fyrri umræðu hægri 
manna um nektardans og meint atvinnufrelsi tengt slíkri starf-
semi.“ Sem er reyndar rangt hjá Svandísi, því fólkið sem telst til 
hægri í borgarstjórn hefur áður sýnt að það hefur mjög afmark-
aða sýn þegar kemur að nekt og öðru sem tengist mögulega 
kynlífi annarra en þeirra sjálfra. Þetta var þegar þverpólitísk 
samstaða myndaðist í borgarstjórn um að fordæma fyrirhugað 
ráðstefnuhald fólks úr hinum alþjóðlega kynlífsiðnaði á Hótel 
Sögu.

Hitt er rétt að ákveðinn geiri hægri fólks hefur gjarnan 
tekið að sér að verja málstað þeirra sem starfa í kynlífsiðnað-
inum. Þar á meðal þeirra sem fást við framleiðslu á klámefni 
og nektarsýningum og hinna sem vilja notfæra sér þá þjónustu. 
Hatrömmustu andstæðingar slíkrar starfsemi eru hins vegar 
annar hópur af hægri væng stjórnmálanna, sem má kalla kristi-
lega íhaldmenn, ásamt femínistum af vinstri kantinum. Er klám-
ið eitt af tiltölulega fáum málum sem sameinar þessa hópa.

Þessi svarthvíta mynd rammar ágætlega inn hvernig umræð-
an um klám skiptist í tvö horn á Ísland. Annars vegar eru þeir 
sem berjast gegn klámi á þeim forsendum að það brjóti í bága 
við almennt siðgæði og/eða sé niðurlægjandi fyrir konur, og 
hinir sem verja það, undir merkjum frelsis einstaklingsins og 
andstöðu við hvers konar ritskoðun. 

Ef við lítum út fyrir landsteinana flækjast málin hins vegar 
all verulega. Ólíkt Íslandi hefur afstaðan til kláms verið djúp-
stætt ágreiningsmál innan kvennréttindahreyfinga víða um 
heim. Óvægnust hefur baráttan sjálfsagt verið meðal banda-
rískra femínista. Í þeirra hóp er að finna einhverja harðskeytt-
ustu andstæðinga tilrauna til að banna kynlífstengt efni, þar sem 
fullorðnir og fullráða einstaklingar koma við sögu. 

Meðal þess sem bandarísku femínistarnir benda á er að ekkert 
samband sé á milli réttinda kvenna og stöðu þeirra í þjóðfélaginu 
og framboðs klámefnis. Þvert á móti er kvennakúgun almennt 
ríkjandi þar sem klámefni er harðbannað en kvenfrelsi hefur 
blómstrað á Vesturlöndum á sama tíma og framboð af djörfu 
fullorðinsefni hefur aukist. Þessi hópur femínista varar við því 
að lög séu sett, sem gera ráð fyrir því að konur séu fórnarlömb 
kynlífs, undir því yfirskini að þau séu konum til varnar og til að 
uppræta ósiðlega starfsemi. Slík lög þjóni hagsmunum þeirra 
sem vilja konur aftur í sín gömlu hefðbundnu hlutverk.

Þetta eru vissulega róttæk sjónarmið hjá bandarísku femínist-
unum. Hógværari, og örugglega að skapi fleiri, er sú skoðun 
þeirra að þegar upp er staðið er frelsi hverrar manneskju til 
orða og athafna heilagt svo lengi sem það skaðar ekki aðra.

Nektardans leyfður í Reykjavík á nýjan leik.

Klám og 
kvenfrelsi
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Dr. Sigurbjörn Einarsson 
biskup lést á Landspítal-
anum í gærmorgun eftir 
skammvinn veikindi, 97 
ára að aldri. Með honum er 
genginn einn áhrifamesti 
kennimaður og samfélags-
rýnir Íslendinga á 20. öld. 

Dr. Sigurbjörn Einarsson gegndi 
embætti biskups Íslands frá 
árinu 1959 til 1981. Hann fæddist 
30. júní 1911 á Efri-Steinsmýri í 
Meðallandi, Vestur-Skaftafells-
sýslu; sonur Magnúsar Kristins 
Einars Sigurfinnssonar, bónda á 
Efri-Steinsmýri í Meðallandi, og 
Gíslrúnar Sigurbergsdóttur hús-
freyju.  

Sigurbjörn brautskráðist frá 
Menntaskólanum í Reykjavík 
árið 1931 og nam almenn trúar-
bragðavísindi, klassísk fornfræði 
og sögu við Uppsalaháskóla í Sví-
þjóð. Hann lauk þaðan prófi í 
grísku, fornfræðum og sögu árið 
1936 og hlaut cand. fil.-gráðu frá 
heimspekideild Stokkhólmshá-
skóla árið 1937. 

Sigurbjörn hlaut prestsvígslu 
1938 og þjónaði sem sóknarprest-
ur í Breiðabólstaðarprestakalli á 
Skógarströnd frá 1. sept. 1939 til 
1944, þegar honum var veitt Hall-
grímsprestakall í janúar 1941. 
Þar þjónaði hann til 1944 þegar 
hann var skipaður dósent í guð-
fræði við Háskóla Íslands þar 
sem hann hafði verið settur kenn-
ari. Hann var skipaður prófessor 
í guðfræði 1949 og gegndi því 
starfi til 1959, þegar hann var 
vígður biskup Íslands. Hann 
gegndi embætti biskups Íslands 
til ársins 1981.  

Eftir að Sigurbjörn lét af emb-
ætti biskups Íslands sinnti hann 
ýmsum verkefnum, kennslu og 
ritstörfum. Hann var einn 
afkastamesti predikari sinnar 
samtíðar og sinnti þeirri köllun 
sinni til hinstu stundar. 

Sigurbjörn kvæntist árið 1933 
Magneu Þorkelsdóttur. Hún lést 
10. apríl 2006. Börn þeirra eru: 
Gíslrún, kennari, Rannveig, 
hjúkrunarfræðingur, Þorkell, 
tónskáld, Árni Bergur, sóknar-
prestur, d. 2005,  Einar, prófessor, 
Karl, biskup Íslands, Björn, sókn-
arprestur í Danmörku, d. 2003, 
Gunnar, hagfræðingur, búsettur í 
Svíþjóð.

Á langri ævi markaði Sigur-
björn djúp spor í huga þjóðar 
sinnar með kærleika sínum og 
uppörvun, bæði í ræðu og riti. Á 
ævikvöldi sínu stóð hann uppi 
sem áhrifamesti boðberi kristn-
innar á seinni tímum á Íslandi. 
Þjóðin stendur líka í þakkarskuld 
við Sigurbjörn fyrir að vera 
framvörður íslenskrar tungu og 
íslensks þjóðernis í áratugi.

Sigurbjörn fæddist inn í veru-
leika íslenska bændasamfélags-
ins og kynntist af eigin raun erf-
iðleikum. Móðir hans lést þegar 
hann var á öðru aldursári og ólst 
hann upp hjá móðurforeldrum 
sínum til átta ára aldurs. Uppeldi 
Sigurbjörns markaðist á fleiri en 
einn veg af hefðum gamla bænda-
samfélagsins, til dæmis lögðu 
hús- og helgidagalestur grunn 

sem aldrei bilaði. Hann varð þó 
fráhverfur trúnni á tímabili sem 
unglingur en þessi grunnur var 
til staðar og reyndist honum mik-
ilsvert veganesti. Trú sína fann 
hann þegar hann þurfti á henni 
að halda, og hvikaði aldrei frá 
henni síðan.

Sigurbjörn var maður jafnaðar 
og hafði djúpa réttlætiskennd, 
enda þekkti hann fátækt af eigin 
raun. Fyrst og fremst var honum 
þó annt um Ísland, tungumálið og 
sjálfstæði þjóðarinnar. Hann 
felldi sig aldrei við erlendan her 
hér á landi og var formaður Þjóð-
varnarfélags Íslendinga 1946–50, 
og varaði lengi við þeim hættum 
sem hersetan gæti búið þjóðinni 
og sérkennum hennar. 

Dr. Sigurbjörn var í forystu 
fjölmargra hreyfinga og félaga, 

þar á meðal Skálholtsfélagsins 
frá stofnun þess 1949, en endur-
reisn Skálholts var honum afar 
hugleikin. 

Þrátt fyrir háan aldur dvaldi 
Sigurbjörn ekki við hið liðna. 
Hann hafði ávallt óslökkvandi 
þorsta til að læra og ekki síður til 
þess að upplýsa og var tamara að 
ræða tengsl fortíðar og nútíðar í 
víðum skilningi. Hann hafði ríkan 
skilning á samtíma sínum og var 
gagnrýninn á hann, eins og heyra 
mátti í predikunum hans. Þær 
eiga ríkt erindi til allra aldurs-
hópa. 

Dr. Sigurbjörn Einarsson biskup látinn

DR. SIGURBJÖRN EINARSSON Sigurbjörn hafði ávallt óslökkvandi þorsta til að læra og upplýsa og var tamt að ræða tengsl fortíðar og nútíðar í víðum skilningi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MEÐ KONU SINNI Sigurbjörn gekk að 
eiga Magneu Þorkelsdóttur árið 1933. 

Þau eignuðust átta börn. 

Sigurbjörn Einarsson var 
áhrifaríkasti kirkjufaðir og 
trúarleiðtogi Íslendinga á 
síðari öldum; kennimaður, 
predikari, skáld. Hann var 
fæddur í fátækt, íslenskum 
torfbæ, en gaf þjóðinni 
nýja sýn á tímum vísinda 
og tækni, óf saman trúar-
hita og rökfimi meistara 
orðsins. Ljóð hans og sálmar munu 
lifa svo lengi sem íslensk tunga er 
töluð, vera um ókomna framtíð 
þjóðinni samferða á stundum gleði 
og sorgar.

Boðskapur Sigurbjörns var 
fagnaðarerindi kristninnar klætt í 
íslenskan búning, samofið menn-
ingu og sögu þjóðarinnar, gerði Jer-
úsalem og Nasaret jafn nálæg okkur 

og Skálholt og Hóla.
Frá kristnitöku á Þing-

völlum við Öxará fyrir 
þúsund árum hafa fáeinir 
biskupar öðlast heiðurs-
sess í hugum þjóðarinn-
ar. Í þeirri sveit verður 
Sigurbjörn um aldir meðal 
hinna fremstu.

Gáfur hans, geislandi 
nálægð, hlýja og kímni voru okkur 
öllum dýrmætar gjafir. Sumir 
töldu sig jafnvel komast næst guði 
sjálfum í samræðum við Sigurbjörn. 
Á kveðjustundu þakka ég einnig 
vináttu og tryggð sem hann ætíð 
sýndi mér og fjölskyldunni.

Ólafur Ragnar Grímsson,
 forseti Íslands.

Gaf þjóðinni nýja sýn

Með herra Sigurbirni Ein-
arssyni biskupi er genginn 
mikilhæfur trúarleiðtogi og 
djúpvitur hugsuður, sem 
hafði með orðræðu sinni 
og framgöngu meiri og 
varanlegri áhrif á íslenskt 
trúarlíf og þjóðfélag en flestir 
Íslendingar fyrr og síðar. 

Allt til hinstu stundar var 
hann einlægur og virkur í þeirri köllun 
sinni að efla trúarvitund Íslendinga og 
mikilvægi kristinnar trúar í daglegu lífi. 
Prédikanir herra Sigurbjörns bera vott 
um innsæi hans og sálmar hans og 

bænir snerta streng í hjarta 
sérhvers kristins manns. 

Við andlát hans er Íslend-
ingum efst í huga þakklæti 
fyrir það sem hann veitti 
þjóð sinni. Hans er minnst 
sem ástsælasta andlega 
leiðtoga þjóðarinnar á síðari 
tímum. 

Ég færi ástvinum herra 
Sigurbjörns einlægar samúðarkveðjur 
ríkisstjórnar Íslands og þjóðarinnar 
allrar. 

Geir H. Haarde,
forsætisráðherra.

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

„Mér finnst mjög skemmtilegt að 
elda góða mat. Það er ekkert of erf-
itt fyrir mig og ég er alltaf að prófa 
eitthvað nýtt. Austurlenskur matur 
er í miklu uppáhaldi og rétturinn 
sem ég segi frá núna er skelfiskur 
í kókoskarrí,“ segir Elís. Innihaldið 
er eftirfarandi: 300 grömm af 
hörpudiski, hálfur rauðlaukur, 
nokkrir sveppir, rauð og græn 
paprika, ferskt kóríander, hálfur 
brokkólíhaus  ein dós af smámaís, 

hálf dós af taílenskri rauðri karrí-
sósu og heil dós af kókosmjólk, 
tvær matskeiðar af venjulegu 
karríkryddi, fjórir hvítlauksgeirar 
og ein teskeið af söxuðu engifer. 

Aðferðin er einföld. Sveppirnir, 
rauðlaukurinn og paprikurnar, 
ásamt brokkólíinu er steikt á vok-
pönnu ásamt engiferinu, kóríand-
erinu og hvítlauknum og síðan er 
karríduftinu bætt við. Þegar græn-
metið er orðið pínu brúnað er sett 

hálf dós af taílenskri karrísósu og 
ein af kókosmjólk og hörpudiskur-
inn út í. Þetta er látið malla í tvær 
mínútur og hrært í réttinum allan 
tímann. 

„Það er algjör skylda að bera 
fram nanbrauð með þessum rétti 
og gott er að hafa mikið vatn enda 
er rétturinn mjög sterkur svona, 
þó að auðvitað geti fólk stjórnað 
því hversu sterkur hann er,“ segir 
Elís.  mikael@frettabladid.is

Beint frá Austurlöndum
Elís Rúnarsson háskólanemi er mikill meistarakokkur og eldar mikið bæði fyrir sig og aðra. Elís hefur 
ferðast mikið og einnig búið erlendis en á ferðum sínum hefur hann sankað að sér ýmsum uppskriftum. 

Aldrei eru rólegheit í eldhúsinu hjá honum Elísi Rúnarssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AKUREYRARVAKA  verður haldin um helg-

ina. Meðal þess sem boðið verður upp á er drauga-

ganga, bókaupplestur, tónleikar, myndlistarsýningar, 

flóamarkaðir og sigling.

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

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Léttreiktur lax með granateplum og wasabi sósu ·

· Humarsúpa, rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·

· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·

· Banana- og súkkulaðifrauð með vanillusósu ·

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

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

Aftur á 
dagskrá!Banfi dagar

Í september hefjast á ný Banfi dagar í Perlunni, 
þar sem andi Toscana héraðsins á Norður-Ítalíu 
svífur yfir vötnum. Í boði verður 4ra rétta seðill 
með eða án víns. Tríó Björns Thoroddsen spilar.

Sjá nánar á perlan.is.



Soffía Sveinsdóttir, IB stallari við 
Menntaskólann við Hamrahlíð og 
veðurfréttakona á Stöð 2, er mikill 
matgæðingur. Hún leggur áherslu 
á hollustu og eldar reglulega góm-
sætan kjúklingarétt með rófum, 
kartöflum og gulrótum. „Ég reyni 
að hafa matinn sem ég elda ein-
faldan, hollan og góðan og þessi 
réttur sameinar þetta þrennt.

Soffía stundar mikla heilsurækt 
og leggur áherslu á að borða hollan 
mat sem inniheldur rétta samsetn-
ingu af orkugjöfum og næringar-
efnum, en hún er efnafræðingur að 
mennt og hefur mikinn áhuga á 
næringarfræði. „Þegar ég elda vil 
ég blanda saman gæðapróteini og 
trefjaríkum kolvetnagjöfum og ég 
reyni að hafa sem minnst af sterkju 
og einföldum kolvetnum,“ útskýrir 
hún. klara@frettabladid.is

Einfaldur, hollur og góður
Nýuppteknar karöflur, rófur og gulrætur eru einstaklega gómsætar og hægt er að nota þær í margvíslega 
rétti en nú er akkúrat rétti árstíminn til þess að prófa sig áfram með rótargrænmeti. 

Soffía Sveinsdóttir hefur mikinn áhuga á 
næringarfræði og eldar oft rétt úr rófum, 
kartöflum og gulrótum. FRETTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÍVÍ  ER HITAEININGASNAUTT og inniheldur tvö-

falt meira af C-vítamíni en appelsína. Í kívíi er einnig mikið 

af A-vítamíni sem er meðal annars gott fyrir sjónina.

150-200 g kartöflur
150-200 g gulrætur
150-200 g rófur
6-8 kjúklingavængir
1-2 matskeiðar Moroccan krydd frá 
Nomu
1-2 teskeiðar ólífuolía

Grænmetið er brytjað niður og skinn-
ið tekið af kjúklingnum. Þetta er allt 
sett saman í poka ásamt kryddinu og 
olíunni blandað saman við. Öllu hellt 
í eldfast mót og sett inn í ofn. Eldað í 

um 45 mínútur á 200 gráðu hita.

Köld sósa
2-3 dl létt AB mjólk, síuð í kaffifilter 
(þá þykknar mjólkin og verður sætari)
1 teskeið Creole krydd frá Pottagöldr-
um
1/2-1 teskeið hunang
salt

Gott að láta sósuna standa í hálftíma 
áður en hún er notuð.

KJÚKLINGARÉTTUR
með rótargrænmeti FYRIR 2

Soffía 
tekur alltaf 

skinnið af kjúkl-
ingnum til að 

minnka fituna.
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Múffur að hætti Jóa Fel
Skógarberjamúffur

EL
B
A

BAÐINNRÉTTINGARNAR

Heilsteyptu vaskborðin eru vinsæl!30% afsláttur 
af ELBA og Snaigé raftækjum 

þegar þau eru keypt  með 

innréttingu

FATASKÁPAR MEÐ 
HEFÐBUNDNUM HURÐUM

Innréttingatilboð sem þú 
mátt ekki missa af!

ALLT AÐ

20-25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM NETTOLINE INNRÉTTINGUM 
VIÐ BJÓÐUM ENN BETUR OG VEITUM 5% AUKA AFSLÁTT SÉ GREITT Í EINU LAGI VIÐ PÖNTUN

Val um 30 hurðagerðir:

Komdu með málin

Allt á sama stað:

MARKMIÐ OKKAR ER

AÐ VEITA ÚRVALSÞJÓNUSTU

OPIÐ



Dong Qing Guan, eigandi Heilsu-
drekans, hefur í mörg ár haldið 
kínverskan dag einu sinni á ári en 
þó aldrei í sama mánuði. Hún seg-
ist halda hann núna í tilefni af 
Ólympíuleikunum sem fram fóru 
í Kína fyrr í mánuðinum. „Fólk 
man eftir Ólympíuleikunum í 
Kína og við viljum lengja aðeins 
þá tilfinningu. Ég vil fagna leik-
unum sem voru ofboðslega flottir. 
Mikil kínversk tilfinning skapað-
ist líka hér á landi eftir leikana 
því handboltalandsliðið stóð sig 
svo vel og ég vil halda í hana.“

Qing segir að á kínverska deg-
inum verði kynningar á hefð-
bundnum kínverskum lækning-
um, sýningar á kínverskum 
íþróttum, upplýsingar um kínver-
skar æfingar og íþróttir og ókeyp-
is heilsugreining. „Í heilsugrein-
ingunni felst að kínverskir læknar 
athuga púls fólks og geta fundið 
hvernig líkaminn virkar. Þeir ráð-
leggja fólki eftir það hvað er best 
fyrir það í heilsumeðferð, leik-
fimi eða heilsutei.“

Kínverski dagurinn er að sögn 
Qing fyrir alla aldurshópa sem 
vilja kynnast kínverskri menn-
ingu, íþróttum og listum. „Dagur-
inn er fyrir alla. Hann er fyrir 
litla krakka sem hafa áhuga á kín-
verskum námskeiðum og eldra 
fólk sem sýnir kínverskum heils-
uæfingum áhuga.“

„Í gegnum tíðina hafa margir 
komið á kínverska daginn,“ segir 
Qing brosandi. „Fólk hefur meðal 
annars komið til að fræðast um 
kínverska menningu og hefur 
því mikið spurt um hana. Fólk 
hefur líka komið til að fræðast 
um kínverskar æfingar og heilsu. 
Það er margt fólk sem hefur 
áhuga á Kína hér á landi.“

Aðspurð segir Qing kínverska 
daginn standa frá níu til fjögur á 
laugardaginn í Heilsudrekanum, 
Skeifunni 3j. „Allan daginn verð-

ur sem sagt hægt að fá svör um 
heilsuna, sjá kung fu og skoða 
handgerða, kínverska list. Þá 
verður hægt að kynna sér kín-
verskt te sem tengist menningu 
Kína sterkum böndum. Íslend-
ingar ættu eiginlega að breyta 
um lífsstíl og drekka te daglega í 
staðinn fyrir kaffi því það er 
hollara. Það verður í raun ýmis-
legt í gangi á morgun tengt Kína 
sem fólk getur séð og kynnt 
sér.“

martaf@frettabladid.is

Allir geta kíkt til Kína 
Ferðalag til Kína styttist til muna á morgun því Heilsudrekinn stendur fyrir opnum kínverskum degi. Í 
miðri Reykjavík verður því hægt að ganga inn í kínverskt umhverfi og upplifa kínverska stemningu.

Dong Qing Guan stendur fyrir kínverskum degi á morgun og segist vilja lengja 
ólympíska tilfinningu.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYKHÓLADAGURINN  verður haldinn á morgun. 

Fjölskyldan á öll að geta fundið eitthvað við sitt hæfi til að 

geta notið dagsins saman. Nánar á www.reykholar.is.

Þú leyfi r framgöngu og velgengni og enginn annar.

Ásamt almennum námskeiðum fyrir byrjendur sem og lengra komna eru í boði mömmutímar og tímar fyrir eldri 
borgara.

Og nú í fyrsta skipti bjóðum við upp á námskeið fyrir íþróttafólk sem vill ná lengra þar sem við byggjum á 
humgyndafræði Rope Yoga ásamt kröftugum líkamsæfi ngum.

Einnig aðgangur að hitaklefum, lóðum, göngubretti & nuddstól. Hafnarfjarðarbær greiðir niður fyrir eldri borgara og 
unglinga, yngri en 16 ára. MS félagið greiðir niður fyrir MS félaga

Skráning í síma 696-4419 eða á elin@elin.is
Bæjarhraun 2 • Hafnarfi rði • www.elin.is

Í Rope Yoga ertu minnt(ur) á að þú getur:
•  Dafnað og stækkað.
•  Fengið, gert og verið, það sem þú vilt
   gera, vera og eiga ef þú veist það sem þú vilt.

Námskeið hefjast 1. og 2. september. 

Í Rope Yoga ertu minnt(ur) á að þú ert:
•  Fordæmi.
•  Skapari örlaga þinna.
•  Í þakklæti og velsæld
•  Orka og sál, en ekki hugsanir þínar.

Vörur úr lífrænni
ræktun er ávísun á betri

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

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

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

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

Reykjanesbæ • Hafnargötu 10 • s: 421 4601 • www.rain.is • rain@rain.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Öflugur þessi!!! NISSAN PATROL GR 33“. 
Árgerð 2001, ekinn 169 þ.km, DÍSEL, 5 
gírar. Verð aðeins 1.490þ. Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, s:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.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 !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VOLVO XC90 2,5 T 4WD
árg. 2006, ek. 56 þ. mílur. Ssk, topp-
lúga, 7 sæta, leðurinnrétting, fjarlægð-
arskynjarar, DVD skjáir í höfuðpúðum 
ásamt heyrnartólum, rafdr. sæti m/
minni, hiti í sætum, viðarinnrétting 
ásamt viðarstýri. Verð kr. 3.950.000.- 
Viðmiðunarverð kr. 5.300.000.- 
Væntanlegur til landsins eftir ca. 5-7 
vikur. Sjá nánar á: www.interport.is

Bílaport / Interport ehf
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 569 3300 / 897 1928
www.interport.is

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB SR D/C, 
ek. 6 þús.km, Diesel, Beinsk, cd, rafm. 
rúður , stigbretti ofl. Ásett verð 2990 
þús.kr, áhvílandi 2400 þús.kr !!!

DAEWOO KALOS SX, árg. 2004, ek 35 
þús.km, Sjálfsk, rafm. rúður og speglar, 
cd, Góður og lítið ekinn bíll!!! Ásett Verð 
950þús.kr

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

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

Toyota Landcruiser 90 VX, árg. ‘00, 
ek. 170 þús. Fæst á yfirtöku. Uppl. í s. 
898 5458.

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

Peugeot árg. ‘05, beinsk. Ek. 60 þ. V. 
5,4 millj. S. 848 4974.

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).

M.BENZ 990 stgr.
E240 m/öllu ekinn 142 þús. 18“ felgur 
fallegur bill. engin skipti. S.8477663

MMC Lancer 99’árg, hlaðun aukahlut-
um, vetradekk fylgja Tilboð óskast Uppl 
í sima - 8213693

Mitsubishi Outlander ssk. 2005. Einn 
eigandi. Vel með farinn og fallegur bíll. 
Ekinn 50.þús 17“ álfelgur og vetrar á álf 
Dráttarbeisli ofl. Ekkert áhvílandi. uppl 
s. 898-8228

Toyota HiLux Double Cap 3,0 Diesel árg 
2007 ekinn 33Þ. 33“ Dekk Hús.Og fl fl. 
S: 898 2811.

Til sölu flottur bíll, Peugeot 206, árg. 
‘99, ek. 115 þ.km., litur rauður. Ásett 
verð 300 þús. Ný tímareim + brems-
udiskar, verður nýskoðaður. Uppl. 
Bilasprautun SMS, Smiðshöfða 12, 868 
8317 & 849 5768.

Til sölu Ford Explorer Eddie Bauer árg. 
‘92 nýsk. ‘09 Uppl. í s. 862 9145.

Til sölu litli sparibaukurinn minn, Opel 
Corsa ‘98. Ek. rétt um 100 þús. km. 
Skoðun án áthugasemda ‘09. Tvenn 
pör af dekkjum fylgja. Ásett v. 190.000. 
Uppl. í s. 866 9772.

 0-250 þús.

Nissan Almera árg. ‘97, ssk., V. 160 þús. 
dráttarkrókur. Vw Passat árg. ‘97. V. 150 
þús. Uppl. í s. 868 0490.

Toyota Corolla Sedan ‘93. Silfurgrá, 
ekinn 218 þ. Skoðuð ‘09. Á nýjum sum-
ardekkjum og ný nagladekk fylgja. Er í 
góðu standi. Nýtt í dempurum, pústi 
og bremsubúnaði. Verð 150 þ. Uppl. í 
síma 869 4913.

1995 Toyota Corolla Station, sk ‘09, 
ný kúpling, nýjar bremsur, ný sumar 
og vetrardekk, mjög góðu standi, blá-
grænn, 170 þús. 895-5770

 250-499 þús.

Ford Thunderbird ‘94, 3,8 superch, ssk., 
leður, rafm. í öllu. V. 450 þús. S. 820 
6074.

 1-2 milljónir

LAND CRUSER 90 ÁRG ‘99, 
7 MANNA,SJÁLFSK,DISEL,35“ 
BREYTING,EKIN 172Þ, NÝ SKOÐAÐUR 
S 8455007

 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.

Rúta, skólabill Renault Master ,05, 
17farþega,ek.114þ mjög góður bíll verð 
3,7m áhv.ca.3m ekkert mál að skrá 
niður í minna próf. uppl. í síma 896-
8212

Dodge Durango Viperlook SLT 2006 
ek. 43 þús , eyðslulækk.kubb., eyðir 
innanb. 17L/12,8 L utab. plússákl, verð 
3.590. Hagstætt erl.lán 4.14% afb.50, 
Birgir 8202223

 Bílar óskast

Vantar sjálfskiptann/framhjóladrifinn 
og skoðaðann bíl(eða bíl í lagi) á allt 
að 300Þúsund stgr. S 8936959. eða 
drf@simnet.is

Okkur vantar allar tegundir bíla á skrá 
og á staðinn. T.D. Bíla á verðb. 100þús 
- milljón, Toyota allar gerðir, Peugeot 
og Renault allar gerðir. X4 ehf. S: 565-
2500. www.x4.is

Vil kaupa vélavana Opel Astra 1998-
2004 eða bíl sem þarfnast lagfæringa 
á gangverki. sími 5628811

Óska eftir bíl ekki eldri en 1998 Fyrir 20 
til 150 Þúsund. Margt kemur til greina. 
S: 895 2811.

 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.

Volvo Fm 12 380 árg.2000 19 tm 
Palfinger krani krókheysi,Krabbi árg.06 
og pallar efnispallur og flatpallur með 
sliskjum árg.06. Radió fjarstýring 6 liða. 
Fæst á 8 mills eða gegn yfirtöku á láni. 
Möguleiki á að láta ehf fylgja með ef 
áhugi er á því. Upplýsingar í síma 892-
8500 eða 892-6202

Toyota corolla ‘98 ekinn 129þús, 
breyttur skemmtilegur bíll, skoðun ‘09, 
s: 8926558 Óli.

Cavalier hvolpar til sölu. 2 rakkar með 
ætbok. uplisingar ís.8465310

 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.

 Mótorhjól

Eigum til vélhjólafatnað 
í öllum stærðum á karla 

og konur á frábæru 
verði.

Goretex, leður, hanska og 
stígvél. Vandaður, vatnsheldur 

og hlýr. Langbesta verðið á 
landinu.

Opið á kvöldin og helgar. Ský 
Trading Reykjanesbæ. S. 892 

1116 & 892 5005.

Vorum að fá nýja sendingu af 250cc 
hippum. Litir : blár, vínrauður og svartur. 
5 gíra, þjófavörn, fjarstart, rollbar, töskur 
og með framgleri. Verð 380 þús.

X Motors Pit Bike 125 cc, 149 þús, 2 
litir. X Motors Dirt Bike 250 cc, 249 
þús. 2 litir.

Vorum að fá krosshjálma í þremur 
litum og vespu/mótorhjólahjálma í 
þremur litum. Einnig barna krosshjálm-
ar. Verð 12.900 kr.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Til sölu. Kawasaki KLE 500 árg. ‘06. ek. 
2.500 þ. km. V. 550 þ. stgr. Uppl. í s. 
868 0050.

Til sölu Yamaha R6 SPV 04/’08 Ek. 
460km. Glæsilegt hjól. Verð 1390 þ. 
Tilboð óskast. Óli 770 7242 og 823 
1656.

 Fjórhjól

Hjólið er í fínu standi, nýbúið að 
taka mótor í gegn, skipt um stimp-
il+hringi,nýr blöndungur+jettar, yos-
imura pústkerfi og nerfbars og fl. 
Verð:450.000kr. Ekkert lán er á hjólinu. 
Sími: 8986979

Fjórhjól 4x4 óskast er með Ford 
Econoline húsbíl árg 1991 í skiftum , 
góð innrétting en þarfnast lagfæringar 
á bodddýi. Uppl gefur þorsteinn í síma 
8950582/4512649

 Vinnuvélar

JCB 8017 árg. ‘03, notuð 2 þúsund tíma 
+ nýleg vélakerra. Verð 1700 þús + vsk. 
Uppl. í s. 663 1410

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu
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EIDÍS ANNA BJÖRNSDÓTTIR

Nýr ritstjóri 
Innlits/útlits

NANNA BJÖRG LÚÐVÍKSDÓTTIR

Gaf GUCCI, Prada og 
Vers ace-skó á SUK-

markaðinn

Lára Ósk 
Hjörleifsdóttir 

Fataskápurinn eins og vígvöllur ýmissa átaka

Ný garnsending
Ný Drops blöð

Dalvegi 18, Kóp. Sími 568 6500 www.föndra.is
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Helgin verður róleg því ég er með ung-
barn á heimilinu sem ræður ferðinni. 
Við horfum alveg örugglega á 2. 
þátt af Ríkinu í kvöld. Ég mæli með 
þeirri seríu. Mæli líka með hár-
greiðslunni á yfirmanninum þar 
á bæ, sem er leikinn af Þorsteini 
Bachmann snillingi.
Á laugardag tökum við sjálfsagt 
góðan göngutúr með yngsta fjöl-
skyldumeðliminn. Þá er ekki úr 
vegi að enda á Gló, en það er frá-
bær veitingastaður og vill svo vel til að 
hann er í nágrenninu. 
Á sunnudag ætlum við í bíó að sjá 
Skrapp út. Hlakka til að sjá þá mynd.

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA UM HELGINA? 
Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikkona Auðjöfurinn Björgólfur Thor Björgólfsson lætur nýj-

ustu tískutrendin ekki framhjá sér fara og er yfirleitt 
klæddur eins og kvikmyndastjarna. Þetta sannaði 
hann á Ólympíuleikunum í Peking 
þegar hann mætti í svörtu leður-
vesti á úrslitaleikinn. Hingað til 
hafa slík vesti ekki verið áber-
andi nema kannski í Gleðigöng-
unni á Gay Pride en í vetur 
verður leðrið áberandi í vetr-
artískunni. Ef þú vilt 
taka Björgólf þér til 
fyrirmyndar þá eru slík 
vesti fáanleg í verslun-
inni Kos á Laugavegi. 

Í leðurvesti í Peking

Björgólfur Thor klæddist 
leðurvesti á Ólympíuleik-
unum í Peking. Þú getur 
fengið þér samskonar 
vesti í versluninni Kos.
 MYND/VILLI

N
anna Björg Lúðvíksdótt-
ir, einn af prímusmótor-
um SUK-markaðarins í 
Perlunni lét sitt ekki eftir 

liggja. Hún er ein af best klæddu 
konum landsins og lét greipar 
sópa í fataskápnum sínum til að 
gefa á markaðinn. Ekki var um 
nein kreppuklæði að ræða því hún 
gaf mestmegnis merkjavöru. Eitt 
af dótinu sem hún gaf voru skór 
frá GUCCI sem hún keypti á Flór-
ída fyrir tveimur árum. „Þessum 
skóm fylgja bara góðar minning-
ar en ég hef klæðst þeim 
nokkrum sinnum. 
Ég féll alveg fyrir 
þeim á sínum tíma 
því þeir eru svo 
fallegir á fæti. 
Ég hefði þó ef-
laust notað þá 
oftar ef þeir 
væru ekki 
svona háhæl-
aðir,“ segir 
Nanna 
Björg og 
brosir. Þetta 
eru þó ekki einu skórn-
ir sem hún lét af hendi því 
Nanna Björg gaf einnig skó 
frá Vercace og aðra frá hinni 
ítölsku Prada. „Ég heillaðist 
svo af þessu verkefni og öllu 
því sem Jóhanna Kristjónsdóttir 
hefur gert og ákvað að vera bara 

svolítið gjafmild. Ég tók rækilega 
til í fataskápnum mínum og þegar 
sex ára dóttir mín sá hvað ég var 
búin að taka til var hún ekki alveg 
sátt því hún sagðist getað notað 
skóna þegar hún yrði stærri. Þegar 
ég útskýrði verkefnið fyrir henni 
fór hún inn í herbergið sitt og kom 
fram með skóna sem hún klæddist 
þegar við maðurinn minn, Þórður 
Már Jóhannesson, giftum okkur 
fyrir tveimur árum,“ segir Nanna 
Björg. Fyrir þær sem sækjast í 
merkjavöru þá má nefna Dolce & 

Gabbana pels og 
Louis Vuitton 
tösku. Perlunni 
verður skipt 
niður í svæði og 
því ætti hver 

og einn að 
geta fundið 
eitthvað við 
sitt hæfi.

Nanna Björg Lúðvíksdóttir lét greipar sópa í fataskápnum sínum

Gaf GUCCI, Prada og Vercace
Nanna Björg Lúð-
víksdóttir var gjaf-
mild þegar hún gaf 
á SUK markaðinn í 
Perlunni. Hér held-
ur hún á skóm frá 
Gucci.

FRÆGA FÓLKIÐ Á 
NESINU. 
Eftir að líkamsræktarstöðin World 
Class var opnuð á Seltjarnarnesi 
hefur stöðin orðið ansi vinsæl hjá 
þeim sem meira mega sín. Það 
gæti verið fallegt útsýni sem trekk-
ir að eða kannski minnir stöðin svo 
mikið á einkaklúbb að fræga fólk-
inu líði eins og í VIP-herbergi. Geir 
Haarde hefur verið duglegur að 
mæta í ræktina ásamt Skúla Helga-
syni, framkvæmdastjóra Samfylk-
ingarinnar, þótt þeir hafi kannski 
ekki mætt saman. Ágúst Guð-
mundsson í Bakka-
vör, Úlfur Eldjárn, 
Gerður Kristný rit-
höfundur og Jón 
Atli Jónasson hafa 
líka sótt stöðina af 
kappi eins og sést á 
fallegum kroppum 
þeirra. 

 HAFÐU ÞAÐ 

AÐEINS BETRA
Pizza með 2 áleggstegundum kostar það sama og 

Margarita ef þú borgar með Stúdentakorti Glitnis á 

Eldsmiðjunni. Sæktu um Stúdentakortið á glitnir.is 

og gerðu lífið aðeins betra.
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MORGUNMATURINN:

Varske með jarðarberjum. Varske er 

einhvers konar mjólkurvara sem er á 

mörkum skyrs og kotasælu sem er 

mjög gott að stappa ávexti út í.

SKYNDIBITINN:

Lítið um hefðbundna skyndibita þarna 

en mikið framboð af smáréttum með 

bjór, svo sem kjúklingavængjum, svína-

eyrum og slíkt. Það er reyndar allt gott 

með bjórnum þeirra, Svyturys Extra.

LÍKAMSRÆKTIN: 

Að labba rólega um á ströndinni og 

leggja sig síðan. Einnig að fletta blað-

síðum bóka á útikaffihúsi.

UPPÁHALDSVERSLUNIN: 

Þar sem ég er að reyna að standa vörð 

um karlímynd mína mun ég ekki kann-

ast við að eiga mér uppáhaldsverslun í 

þessari borg.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: 

Metu laikai (á íslensku: Árstíðir)

BEST VIÐ BORGINA: 

Góð strönd og fallegar konur.

borgin mín KLAIPEDA
ODDGEIR EINARSSON  lögmaður á Opus

Verslunin Ilse Jacobsen flutti í Litlatún í Garðabæ í síðustu viku. Af því tilefni var haldin smart teiti í tilefni af opn-
uninni. Eigendur verslunarinnar, Ragnheiður Óskarsdóttir og Hallgrímur Thorsteinsson, voru alsæl með daginn 
enda var margt um manninn og mikið stuð. Haustvörurnar trekktu líka að, nema hvað?

Telma Tómasson fréttakona og 
Birna Baldursdóttir dáðust að 
haustvörunum. 

N
ýr ritstjóri hefur tekið við starfi Þórunnar 
Högnadóttur í sjónvarpsþættinum Innlit/útlit. 
Hún heitir Eidís Anna Björnsdóttir og sér nú 
um undirbúning nýrrar þáttaraðar sem fer í 

loftið 23. september næstkomandi.
„Einhver benti á mig í starfið, en ég hef mikinn 

áhuga á innanhússhönnun og öllu sem henni teng-
ist,“ segir Eidís sem var aðstoðarritstjóri þátt-
anna síðasta vetur, en hefur nú alfarið tekið 
við starfinu. Eidís hefur fjölbreytta starfs-
reynslu að baki. Árið 2003 útskrifaðist hún 
af fatahönnunarbraut Listaháskóla Íslands, en 
síðan þá hefur hún unnið að búningagerð fyrir 
Stelpurnar og Latabæ, verið verslunarstjóri í 
fatabúðinni Zöru og innkaupastjóri húsgagna-
verslunarinnar Habitat. „Starfið er ólíkt því 
sem ég hef verið að gera áður, en tengist því 
samt á vissan hátt. Ég sé aðallega um að finna 
efni fyrir þættina, skipuleggja þá og vinna 
með pródúsent og klippara,“ útskýrir Eidís.

Þáttaröðin sem fer í loftið nú í septemb-
er er sú níunda og alltaf virðist vera af nógu 
að taka, en er aldrei erfitt að finna efnivið 
í þættina? „Það er til nóg af efni svo maður 
þarf að velja vel. Fólk sendir líka gjarnan inn 
hugmyndir og þá þarf maður bara að meta 
hvað er spennandi,“ segir Eidís.

Aðspurð segir hún ýmsar breytingar vera í 

skoðun og vissar nýjungar 
muni líklega eiga sér stað í 
Innliti/útliti í vetur. „Hugs-

anlega mun nýtt andlit sjást í 
þáttunum sem gestur og vera 
með sín eigin innslög. En það er 
á algjöru byrjunarstigi enn sem 
komið er,“ segir Eidís að lokum.

Nýr ritstjóri Innlits/útlits

Eidís Anna Björnsdóttir er 32 
ára fatahönnuður með fjöl-
breytta starfsreynslu að baki.

Ný og betri Ilse Jacobsen

Ragnheiður Óskarsdóttir, eigandi Ilse 
Jacobsen. Með henni á myndinni eru 
Halldór Eyjólfsson og Sesselja Ómars-
dóttir.

Kristín Ásta, starfsmaður hjá Ilse, 
spjallaði við Mumma í Götusmiðjunni. 

Guðmundur Þ. Guðmundsson 
landsliðsþjálfari hefur sett íbúð 
sína í Kópalind 4, Kópavogi, á sölu. 
Íbúðin er 153 fermetrar, með sér-
inngangi, bílskúr og fjórum 
herbergjum, en auk þess er 
mikil lofthæð og flott lýs-
ing í íbúðinni. Aðspurður 
segir hann ýmsar ástæður 
fyrir því að þau hjónin hafi 
sett íbúðina á sölu, en 
meðal annars hafi 
þau langað til að 
breyta til. 
Guðmundur 
segir að lægð á 
fasteignamark-
aðnum að und-
anförnu hafi sitt 
að segja og því 
sé erfitt að selja. 
„Við skoðum þetta 
hugsanlega þegar 

markaðurinn tekur aftur 
við sér, en annars erum 
við mjög ánægð þar sem 

við erum,“ segir Guð-
mundur. Hann ætti þó 
ekki að örvænta því 
Hannes Steindórsson 

stjörnufasteignasali á 
Remax er með íbúðina og 

hann gæti selt ömmu sína ef 
hann langaði til. 

Selur glæsiíbúðina

Kópalind 4.

Ekki væri verra ef hús-
gögnin myndu fylgja með!

Guðmundur Þ. 
Guðmundsson
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30–40% afsl.

20% afsláttur 

kr. 13.800.

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Kr. 6.32020 – 30% afsl.

ÞRÍHJÓL TILBOÐ FRÁ
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Upplýsingar um raðgreiðslur veittar í versluninni.

Með hjálpardekkjum og fót- 
bremsu. Bleikt stelpu og silfur/ 
blátt stráka. 12,5”, 14”og 16”. 

VIVI barnahjól TILBOÐ

Kr. 8.900 Álstell og dempari.

GIANT MTX  Fjallahjól TILBOÐ

Álstell, fram dempari  og 21. gír.

GIANT ROCK  26”  fjallahjól TILBOÐ
Alvöru dömuhjól með 
fótbremsu, 3 gírum og körfu. 

BRONCO WINDSOR 26” TILBOÐ

20”  Kr. 19.120
24”  Kr. 22.320

Kr. 26.320 Kr. 26.320

Hjólin eru afhent 
tilbúin til notkunar, samsett 
og stillt á fullkomnu 
reiðhjólaverkstæði.

Aðeins vönduð hjól með ábyrgð, 
öll barnahjól með CE viðurkenningu.  

Frí upphersla fylgir innan tveggja 
mánaða.  

 frá kr. 13.900.
frá kr. 22.900.

frá kr. 14.950.

 kr. 11.900.

Regnjakkar frá kr. 6.960.
Regnbuxur frá kr. 5.340.

Verð kr. 22.410.

Verð frá kr. 14.920.



ára Ósk fékk fata-
dellu upp úr fjór-
tán ára aldri en fyrir 
þann tíma hafði 
hún aðallega klæðst 

íþróttagöllum. Frá því að hún lagði 
íþróttagallana á hilluna hefur hún 
verið dama fram í fingurgóma. 
Fyrir fimm árum náði ævintýra-
þráin að yfirbuga hana með þeim 
afleiðingum að hún hélt til Kaup-
mannahafnar til að læra fatahönn-
un. Í skólanum lærði hún einnig að 
vera stílisti. Þegar hún er spurð að 
því hvort danskar konur klæði sig 
öðruvísi en íslenskar segir hún svo 
vera. „Danskar stelpur eru í allt 
öðrum fíling en við íslensku stelp-
urnar. Þær eru miklu meiri dúllur 
meðan við erum meiri töffarar.“
Eftir að Lára Ósk kom heim hóf hún 
störf hjá Sævari Karli. Fataskápur-
inn hennar er því fullur af Dolce & 
Gabbana, Miu Miu, Prada og Gucci 
varningi. Þegar hún er spurð út 
í eigin fatastíl segir hún að hann 
sé kvenlegur, stílhreinn og oft og 
tíðum djarfur. 

Hvaða flík gæti bjargað öllu í fata-
skápnum? „Ég veit það ekki, heild-
in vinnur saman. Mér finnst æðis-
lega flott taska alltaf getað bjarg-
að dressinu. Maður er alltaf „save“ 
ef maður labbar út í búð með góða 
tösku jafnvel þótt maður sé í jogg-
inggalla.“
Hvað er mest heillandi í hausttísk-
unni 2008? „Vandaðar töskur eru 
eitt það mikilvægasta ásamt áber-
andi fylgihlutum í stærri kantinum. 
Svo mega konur ekki gleyma því 
að vera kvenlegar því stíllinn er að 
verða mun meira í þá átt. Það verð-
ur mikið um blúndur, slaufur og 
rómantík. Mér finnst að konur eigi 
að klæðast pilsum í ríkari mæli. Það 
er lítið mál ef þær eru í þykkum 
sokkabuxum undir. Svo verða þær 
að vera óhræddar við að dressa sig 
svolítið upp án þess að það verði of 
mikið.“
Hvað dreymir þig um að eignast 
fyrir veturinn? „Klassískan svart-
an pels.“
Uppáhaldslitapalletta? „Svartur 
er tímalaus og glæsilegur litur og 

Lára Ósk Hjörleifsdóttir, innkaupamaður hjá Sævari Karli, á ótrúlega fjölbreyttan og ferskan fataskáp. Hún er óhrædd við að 
nota liti og kvenleg snið. Hún segir að veturinn verði sérstaklega kvenlegur og hvetur konur til að vera meira í pilsum.

Vígvöllur ýmissa átaka

„Þessa Dolce & Gabbana var ég búin að 
horfa á lengi og þegar það var bara eitt par 
eftir í minni stærð skellti ég mér á þá.“

L

Miu Miu armbandið sem poppar upp öll föt.

Miu Miu taska með fullt af hólfum. Lára 
Ósk var búin að leita lengi að tösku þegar 
hún hnaut um þessa.

Nýjasti kjóllinn í fatskápnum 
er frá Dolce & Gabbana. Hún 
er í hlýrabol innan undir til að 
tóna kjólinn niður. 

Slaufur eru í miklu uppáhaldi hjá Láru 
Ósk. Þessi er frá Dolce & Gabbana. 

Sími :  568 5305  •   Grandagarði  5
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ljósanótt Flytur inn konunglegan 
ballett frá Svíþjóð
Hin sautján ára Fjóla Oddgeirsdóttir 

skipuleggur ballettveislu BLS. 4FÖSTUDAGUR   29. ÁGÚST 2008

 MYND/ODDGEIR KARLSSON

• Sérhönnuð tæki fyrir konur
• Æfi ngakerfi  sem hefur sannað sig
• Reglulegar mælingar
• Stuðningur og eftirfylgni
• Átakshópar
• Góður félagsskapur, meira fjör

Frábær líkamsrækt fyrir konur
Getur þú séð af 30 mínútum þrisvar í viku til að bæta heilsuna?

Fyrir konur á öllum aldri

Grófin 8 • Reykjanesbær • Sími: 421 8161 • curveskef@simnet.is • Bæjarlind 12 • Kópavogi • Sími 566 6161 • Stillholt 23 • Akranesi • Sími 433 8787

Ljósanæt
urtilboð

Yfi r 9000 staðir víða um heim



Hinn 4. september opnar ný-

stárleg myndlistarsýning þar 

sem vinirnir og listmálararnir 

Elínrós Eyjólfsdóttir frá Reykja-

nesbæ og hinn armenski 

Hagop Keledjian leggja saman 

krafta sína. 

Sýningin verður í vinnustofu El-
ínrósar í Selvík 3 en þar verða til 
sýnis myndir sem Hagop hefur 
málað af fjölskyldu Elínrósar 
auk myndanna hennar. „Þetta eru 
blómamyndir eftir mig, ég er al-
gjör blómamálari. Svo eru það  
portrettmyndir eftir Hagop. Í 
Boston málaði hann mig og mann-
inn minn. Hann kom svo hingað 
til Íslands í júlí og málaði mynd 
af dóttur minni og mömmu og 
pabba. Pabbi er málaður eftir 
ljósmynd af því að hann er dáinn. 
Það er bara eins og hann sé kom-
inn hérna ljóslifandi á vegginn.“

Gestum og gangandi gefst 
kostur á að láta Hagop mála sig 
og sína gegn vægu gjaldi. „Hann 
málar bæði eftir fyrirsætum 
og ljósmyndum,“ segir Elínrós. 
„Þessi fáu verk af fjölskyldunni 
verða bara svona kynning á því 
verkefni.“

„Hann er rosalega fær mál-
ari,“ segir Elínrós um Hagop sem 
hefur unnið til virtra verðlauna á 
listasviðinu. „Málverk hans eru 
víða á söfnum og galleríum bæði 
í Bandaríkjunum og gömlu Sovét-
ríkjunum. Hann er einn af þeim 
bestu á ameríska vísu.“

Elínborg kynntist Hagop í 

Boston þar sem hún málaði með 
honum á þessu og síðasta ári. 
„Hagop hefur búið í Bandaríkj-
unum frá árinu 1980 en þang-
að kom hann í leit að betra lífi 

vegna slæmra aðstæðna í Armen-
íu,“ segir Elínborg. Heimsókn-
in nú er önnur Íslandsheimsókn 
Hagops en hann er heillaður af 
landinu og vildi fá að skoða það 
betur. „Hann var rosalega hrif-
inn af náttúrunni enda mikið nátt-
úrubarn. Listamenn hugsa stund-
um öðruvísi um hlutina en aðrir 
því honum fannst frábært að hafa 
engin tré til að trufla útsýnið,“ 
segir Elínborg sem leynir ekki 
hrifningu sinni á listamanninum 
armenska. „Bæði er hann snill-
ingur á listasviðinu en fyrst og 
fremst er hann ofboðslega góður 
maður.“ - ges

Kammerpoppsveitin Hjaltalín 

og Léttsveit Tónlistarskóla 

Reykjanesbæjar munu sam-

eina krafta sína á tónleikum 

í Andrews Theater á gamla 

varnarliðssvæðinu í Keflavík. 

„Ég hélt að við ættum bara að vera 
upphitunarband en svo kom á dag-
inn að við munum spila saman,“ 
segir Karen J. Sturlaugsson, 
stjórnandi Léttsveitarinnar. „Það 
er hefð fyrir því að Léttsveitin 
spili á Ljósanótt en í fyrra kom-
umst við ekki vegna forfalla og 
ég stakk upp á því að fá Hjaltalín 
í staðinn. Nefndin var svo hrifin 
að hún vildi þróa þetta lengra. Þau 
höfðu samband við mig og stungu 
upp á þessum sameiginlegu tón-
leikum en ég hélt að við myndum 
spila sitt í hvoru lagi.“

Hún segir Högna, söngvara og 
lagasmið Hjaltalín, hafa átt hug-
myndina að samstarfinu. „Það var 
ekki fyrr en ég talaði við Högna að 
ég áttaði mig á því að hann væri að 
útsetja lögin þeirra fyrir okkur.“

Léttsveitin er skólahljóm-
sveit þannig að flestir meðlimirn-
ir eru á menntaskólaaldri. Karen 
segir að krakkarnir séu spenntir 

yfir samstarfinu. „Þegar ég sagði 
hljómsveitinni minni frá verkefn-
inu þá sögðu þau bara: „Vá! Í al-
vörunni!“ Þeim finnst meiri hátt-
ar að spila með svona góðri og vin-
sælli popphljómsveit.“

Hjaltalín er í sterkum tengslum 
við Reykjanesbæ en tveir úr sveit-
inni koma frá bænum. Það eru 
þau Guðmundur Óskar bassaleik-
ari og Rebekka Bryndís Björns-
dóttir fagottleikari. „Rebekka var 
meira að segja sjálf í léttsveitinni 
þar sem hún spilaði á bassa. Svo 

var bróðir hans Guðmundar, Siggi 
í Hjálmum, hérna í hljómsveitinni 
hjá mér líka.“ 

Léttsveitin hefur alið af sér 
marga tónlistarmenn en auk 
þeirra Rebekku og Sigga var til 
dæmis Veigar Margeirsson tón-
skáld lengi í sveitinni „Þetta er 
svona gulrót fyrir langt komna 
nemendur í tónlistarskólanum.“ 
Karen segir að krakkarnir hafi 
gaman af starfinu og það skilar 
sér greinilega í góðum árangri.  

 - ges
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Hljómsveitin Hjaltalín vakti mikla lukku á ljósanótt í fyrra.  MYND/LEÓ STEFÁNSSON

Léttsveit Tónlistarskóla Reykjanesbæjar tónlistarskóli ljósanótt á tuttugu ára afmæl-

istónleikum í vor.  MYND/GEIRÞRÚÐUR F. BOGADÓTTIR

Léttsveitin spennt að 
vinna með Hjaltalín

Elínrós Eyjólfsdóttir glaðbeitt í vinnustofunni sinni.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

Portrett sem Hagop Keledjian málaði af 

foreldrum Elínrósar en faðir hennar er 

látinn. MYND/ VÍKURFRÉTTIR

Erlendur meistari málar 
portrettmyndir hérlendis

2



Heilsuleikskólar - Heilsustefnan
Ef þú ert leikskólakennari sem hefur áhuga á næringu, 

hreyfi ngu og listum, þá átt þú samleið með okkur. 
Við leitum að leikskólakennurum eða öðru 

uppeldismenntuðu starfsfólki.

Skólar ehf reka fjóra heilsuleikskóla í dag.
    • Heilsuleikskólann Krók í Grindavík
    • Heilsuleikskólann Kór í Kópavogi.
    • Heilsuleikskólann Hamravelli í Hafnarfi rði.
    • Heilsuleikskólann Háaleiti í Reykjanesbæ

Við stefnum á að 
opna fl eiri skóla 
á höfuðborgarsvæðinu.

Stefna Skóla ehf er að auka veg Heilsustefnunnar og fjölga 
Heilsuskólum á Íslandi. Innan okkar raða er gott fagfólk 

með mikla reynslu á fag- og rekstrarsviði leikskóla. 
Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Pétur R. Guðmundsson 
og Unnur Stefánsdóttir er framkvæmdastjóri skólasviðs.

Unnur er hugmyndasmiður og stofnandi Heilsustefnunnar 
sem okkar skólar vinna eftir og mun leiða framrás okkar ásamt 
öðru fagfólki hjá okkur að þeirri stefnu sem Skólar hafa, sem er 
að auka veg heilsustefnunnar og fjölga Heilsuskólum á Íslandi.

Hægt er að lesa meira um Heilsustefnuna 
og okkur á heimasíðu okkar: 

www.skolar.is
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Nemendur á lokaári við Kon-

unglega sænska ballettskól-

ann eru væntanlegir til lands-

ins í tengslum við ljósanótt. 

Það er hin sautján ára gamla 

Fjóla Oddgeirsdóttir, sem er 

frá Reykjanesbæ og er nem-

andi við skólann, sem stendur 

fyrir heimsókninni.

„Ég fékk þessa hugmynd fyrir 
næstum því ári, að það gæti verið 
gaman að fá bekkjarfélagana hing-
að heim. Mamma hvatti mig til að 
láta bara verða af þessu,“ segir 
Fjóla sem sjálf safnaði styrkjum 
fyrir ferðinni. 

„Ég prófaði að fara í bankana 
og fleiri fyrirtæki og athuga hvort 
einhver vildi styrkja þetta verk-
efni. Það vildi svo til að allir voru 
rosalega áhugasamir og fyrr en 
varði var bara komin dagsetning.“ 
Það eru tuttugu og átta dansarar í 
hópnum auk kennara og fiðluleik-
ara og dugðu styrkirnir sem Fjóla 
safnaði til að borga alla flugmið-
ana og leigu á Borgarleikhúsinu. 
Reykjanesbær borgar svo gist-
inguna. „Það er rosalega gaman 
að sjá þetta verða að veruleika.“

Hópurinn mun sýna tvisvar, 
fyrst í Borgarleikhúsinu, fimmtu-
dagskvöldið 4. september og síðan 
í íþróttahúsinu í Njarðvík klukkan 
fimm á sunnudaginn 7. septemb-
er.

Nemendurnir koma til með að 
sýna bæði klassískan ballett og 
nútímadans. „Við erum að sýna 
brot úr klassísku verki sem heit-
ir Coppelia,“ segir Fjóla, en það 
verk er eftir Arthur Saint-Léon 
við tónlist Léo Delibes. „Nútíma-
deildin er að sýna ný verk og svo 
er eitt neo-klassískt. Það er að-

eins nútímalegri dans en í klass-
ískum táskóm með klassískar 
hreyfingar. Þetta er í annað skipti 
sem þetta verk er sýnt, en það var 
frumsamið í skólanum fyrir rúmu 
ári.“ Dagskráin er því fjölbreytt 
en hún var sett saman sérstaklega 
fyrir Íslandsheimsóknina.

Nemendurnir, sem eru á aldrin-
um sautján til nítján ára, fá ekki 
mikinn frítíma í ferðinni en mest-
ur tíminn fer í æfingar. „Þau fá að 
vera aðeins frjáls á laugardaginn 
og skoða Reykjarnesið og fara í 
Bláa lónið,“ segir Fjóla brosandi 
og bætir við að þau muni hegða 
sér vel. „Svona fyrirmyndarnem-
endur eins og við. Fyrir okkur er 
þetta bara vinna.“ - ges

Glæsilegur limaburður dansaranna mun væntanlega gleðja íslenska áhorfendur.

Það verður bæði klassískur ballett og nútímaballett á fjölbreyttri sýningu hins Konunglega sænska ballettskóla. MYND/ODDGEIR KARLSSON

Konungleg ballettsýning

Fjóla Oddgeirsdóttir segir að fínu 

tutu-ballettkjólarnir hafi líklegast vakið 

áhuga hennar á ballett í upphafi.

● VERÐMÆTI ÚR VERÐLAUSU EFNI  Kennarar á leikskólan-
um Holti standa um ljósanæturhelgina fyrir lista- og vísindasmiðju 
undir yfirskriftinni Vísindasmiðja - leikur, sköpun, endurvinnsla. 

„Markmið smiðjunnar er að ná fjölskyldunni saman og vinna 
með ýmiss konar verðlausan efnivið,“ segir Kristín Helgadóttir 
leikskólastjóri. „Fjölmargir ættu að geta fundið barnið í sjálfum sér í 
faðmi ljósanæturhátíðarinnar.“ Listsköpun barnanna er í hávegum 
höfð í skólanum, sem starfar í anda Reggio Emilia. „Það hefur verið 
ánægjulegt að sjá hvernig litlir en stórhuga einstaklingar láta óskir 
sínar verða að veruleika með því að prófa sig áfram,“ segir Kristín um 
liststarfið. 

NÝR OG 
STÆRRI 
STAÐUR

LJÓSANÆTUR-

TILBOÐ Á 
BARNUM

568 7574 og 822 3858

Við viljum óska 
suðurnesjamönnum 

til hamingju með 

Ljósanótt.



Menningar- og fjölskylduhátíðin Ljósanótt í Reykjanesbæ

verður haldin hátíðleg í níunda sinn dagana 4. – 7. september.
Sparisjóðurinn í Keflavík hefur verið styrkur stuðningsaðili 
hátíðarinnar frá upphafi og boðið gestum upp á ýmsa menn-
ingarviðburðir, skemmtun og glæislega flugeldasýningu í lok 
hverrar hátíðar.

Dagskrá í boði Sparisjóðsins í Keflavík:

» Tónleikar með Matta (Papa) og Pétri (Jesús).     
Sparisjóðurinn í Keflavík föstudaginn 5. september kl. 16:00

» Tónlistardagskrá á stóra sviðinu 

laugardagskvöldið  6. september

» Balletsýning Sænska Balletskólans.

Íþróttahús Njarðvíkur, sunnudaginn  7. september kl. 17:00

» Tónleikar í Bíósal Duushúsa

sunnudaginn 7. september kl. 20:00:  Bylgja Dís Gunnarsdóttir, 
söngkona  og Lára Rafnsdóttir, píanóleikari 

» Glæsileg flugeldasýning Björgunarsveitar Suðurnesja

Sjáumst á Ljósanótt.

Dagana 4. - 7. september 2008.

Sparisjóðurinn í Keflavík
er aðalstyrktaraðili Ljósanætur 2008.
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Nýverið flutti óvenjulegur nýr íbúi inn í helli í Hólmsbergi við 
smábátahöfnina í Gróf í Reykjanesbæ. Það er fimm metra há og 
fjögur hundruð ára gömul skessa sem þó er með barnshjarta.

Það var Herdís Egilsdóttir rithöfundur sem skapaði skessuna 
og hún átti líka hugmyndina að því að skessuhellirinn yrði reist-
ur á Reykjanesi nú. „Víða um lönd hafa verið gerð söfn í kringum 
sögupersónur úr barnabókum. Ég nefndi þetta við Árna Sigfús-
son bæjarstjóra og hann tók verkefnið strax upp á sína arma.“

Fjöllistahópurinn Norðanbál vann verkefnið í samstarfi við Ás-
mund Friðriksson verkefnisstjóra og réð útliti og stærð hellisins. 
Hann er hlaðinn í kringum smá skúta sem heitir Svartihellir en 
byggingin kostar tæplega sautján milljónir. 

Allt sem tengist safninu er stórt í sniðum. Krakkar geta farið 
ofan í skóna hennar og stór fótsporin. Innanstokksmunir hellisins 
eru í sama stærðarflokki, borð, stólar og risarúm sem má skríða 
upp í. „Augu skessunnar eru á stærð við fótbolta og þau hreyfast. 
Svo andar hún og situr í ruggustól og prjónar þannig að safnið 
verður líflegt,“ segir Herdís. „Svo er hugmyndin að hengja fötin 
hennar á snúru meðfram veginum og mála sporin hennar á götur 
Reykjanesbæjar svo krakkarnir sjái hvar hún hafi verið.“ 

Herdís hefur skrifað fimmtán bækur um skessuna og vinkonu 
hennar hana Siggu. Nú er ný bók á leiðinni sem mun fjalla um 
ævintýri skessunnar í nýja bústaðnum á Suðurnesjum.  - ges

„Þar sem aðrir sjá drasl sé ég 

gull,“ segir Jens Hjelm áhuga-

ljósmyndari sem heldur sína 

fyrstu sýningu á æskuslóðun-

um í Reykjanesbæ yfir ljósa-

næturhelgina.

„Ég hef alltaf verið með bíladellu 
og tekið mikið af myndum af forn-
bílahræjum. Fólk spyr mig stund-
um hvað ég sé að taka myndir af 
einhverju djöfulsins rusli. En mér 
finnst þetta ekkert rusl. Þetta er  
líf mitt og yndi.“

Jens hefur sýnt mikla þolin-
mæði við leit sína að bílhræjum. 
„Ég geng oft mikið og spyrst fyrir. 
Einu sinni sýndi Emil Þór, ljós-
myndari og mikil fyrirmynd mín, 
mér mynd sem hann tók af göml-
um bíl sem hann vissi ekki hvort 
væri ennþá til. Það tók mig tvö ár 
að leita að honum en ég fann hann 
að lokum. Þannig að ég er alveg 
þokkalega þolinmóður.“

Í heildina verða 29 myndir á 
sýningunni en tíu þeirra eru af 
gömlum bílum. „Síðan er ég með 
nokkrar landslagsmyndir, mynd 
af hesti og ýmislegt fleira.“

Sýningin verður haldin í HF-
húsinu á Hafnargötu 2 en þar 
steig Jens einmitt sín fyrstu skref 
í atvinnulífinu. „Mér finnst þetta 
alveg ótrúleg tilviljun. Það er 
skrítið að vera með ljósmynda-
sýningu á sama stað og ég byrjaði 

að vinna þegar ég var lítill tólf ára 
púki að taka á móti fiskflökum.“

Jens byrjaði að taka myndir 
um sama leyti og hann byrjaði að 
vinna. „Ég var ekki nema svona 
ellefu, tólf ára gamall þegar ég 
byrjaði að taka myndir. Ég byrj-
aði með kodak-kassamyndavél  

með rúllufilmu. Þá mátti bara taka 
þrjár myndir af því að það var svo 
dýrt að framkalla.“ Jens er  ekki 
hrifinn af mikilli myndvinnslu. 
„Ég vil hafa þetta beint eins og 
það kemur úr vélinni eins og þegar 
maður var patti,“ segir hann. „Ég 
vil hafa þetta ekta.“ - ges
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Jens hefur alltaf verið með bíladellu og 

flestar myndanna eru af bílhræjum.

Jens tekur líka landslagsmyndir en 

þessa tók hann í Jökulsárlóni.

Þarna heldur Jens Hjelm sjálfur á einni af myndunum sínum. MYND/JENS HJELM

Fjársjóðurinn í draslinu

Vinna við að klára hellinn er nú í fullum gangi.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

Skemmtilegur skessuhellir 

O p i ð  m á n - f i m  6 - 2 2  •  f ö s  6 - 2 0  •  l a u  8 -15
B æ j a r h r a u n  2  •  H a f n a r f i r ð i  •  5 4 4  5 3 0 0

Heilsubyltingin er notalegur staður fyrir fólk sem vill hugsa um líkama og sál. 

Á staðnum er rúmgóður 85m2 salur fyrir ýmis námskeið eins og jóga, fi t pilates ofl r.  
Einnig rúmgóður 50m2 fundar og ráðstefnusalur með aðstöðu fyrir 30 manns. Hjá 
Heilsubyltingunni er aðstaða fyrir nuddara, höfuðbeina og spjaldhryggsmeð-
ferðaraðila, heilara ofl r. til að koma inn og vinna sína vinnu sjálfstætt og í ró 
og næði í útleiguherbergjum Heilsubyltingarinnar. Nánari upplýsingar veittar 
á opnunartíma.

Shake barinn býður 50% afslátt alla opnunarvikuna. 
Bragðgóðir sheikar fullir af næringu án óþarfa hitaeininga.

Í tilefni af opnun Heilsubyltingarinnar á nýjum og glæsilegum stað bjóðum við 
kort í Ultratone líkams og andlitsmeðferðir á afslætti 1.-6. september.

Í Heilsubyltingunni starfa einnig eftirtaldir aðilar, hægt er að panta tíma hjá þeim 
frá og með 1.sept í síma 544 5300:

•  Guðný Ragnarsdóttir, höfuðbeina og spjaldhryggsmeðferðaraðili, 
   hún er einnig reikimeistari og heilari.  Hefur sérhæft sig í meðferð ungbarna.

•  Gyða Pálsdóttir,  hjúkrunarfræðingur, chinese medicine (nálastungur,) 
   Bach multi-terapi (Bach blómadropa meðferð fyrir börn og fullorðna), 
   heilunarmiðill.

•  Þór Gunnlaugsson, heilunarmiðill. 

Í september bjóðum við uppá eftirfarandi lokuð námskeið – ýmist í 6 eða 8 vikur:

•  Fit Pilates  mán, mið, fös kl.6:30-7:25 (55 mín)      Kennari Ásdís Guðmundsdóttir
•  Dansblanda  mán, mið, fös kl.7:30-8:25 (55 mín)      Kennari Ásdís Guðmundsdóttir
•  Hádegisjóga  mán, fi m  kl.11:50-12:40 (50 mín)   Kennari Sigga Dís
•  Meðgöngujóga mán, fi m  kl.12:45-14:00 (75 mín)   Kennari Sigga Dís
•  Jóga pilates  mán, mið  kl.18:30-19:40 (70 mín)   Kennari Anna Steele
•  Magadans  mán  kl.19:45-21:00 (75 mín)   Kennari Sigga Nanna
•  Bakleikfi mi  þri, fi m  kl.18:30-19:25 (55 mín)   Kennari Viktoría Sigtryggsdóttir
•  Salsa fyrir einstaklinga þri  kl.19:30-20:30 (60 mín)  Kennari frá 



viltu hætta? Þarftu aðstoð?

   Dagskrá á mánudögum:
Kl. 10.00 - 16.00  Viðtöl hjá ráðgjafa
Kl. 16.30 - 17.30  Stuðningshópar
Kl. 18.00 - 18.45  Foreldrafræðsla
Kl. 19.00 - 20.00  Hópastarf

Tímapantanir: 421 6700
Erlingur Jónsson: 864-5452, 7725463

Verðum í sama tjaldi og Kaffi tár.
Getið kynnt ykkur starfsemi Lundar.

Lunduratmitt.is

www.lundur.net
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Hálandajötnarnir eru vígalegir í skota-

pilsi með sleggju í hönd.

„Það verða stórmagnaðir hálanda-
leikar laugardaginn 6. september í 
Keflavík,“ segir Hjalti Úrsus sem 
skipuleggur leikana. „Við fáum 
loks alvöru skoska stemningu á 
hálandaleika hér. Við vorum að 
landa heimsfrægri skoskri hljóm-
sveit sem heldur uppi sekkjapípu- 
og þjóðlagastemningu. Svo verða 
menn náttúrulega í skotapilsum.“

Meðal greina á leikunum er 
steinakast, lóðakast yfir rá og 
sleggjukast. „Þessi áhöld voru 
morðvopn Skotanna eins og í mynd-
inni Braveheart þar sem vopna-
burður var bannaður,“ segir Hjalti. 
„Það er ekkert gott að fá svona í 
sig. Eins og tuttugu og fimm kílóa 
lóð í hausinn. Þá ertu bara „game 
over“.“

Auk fjögurra íslenskra krafta-
jötna taka tveir skoskir atvinnu-
menn og Bandaríkjamaður þátt í 
leikunum. - ges

Stórmagnaðir 
hálandaleikar

Ilmur við hægindaróluna sína.

Sýning listakonunnar Ilmar Stef-
ánsdóttur verður opnuð í Lista-
safni Reykjanesbæjar á föstudag-
inn. „Verkin eru illskilgreinanleg 
en þema sýningarinnar er samruni 
þátta eins og fegurðar og leiks. Ég 
er búin að stökkbreyta ýmsum 
hlutum eins og verkfærum og leik-
tæjum,“ segir Ilmur sem hefur oft 
unnið með slíkar stökkbreyting-
ar í verkum sínum. „Ég samein-
aði rólu og hægindastól í svona 
hægindarólu. Svo gerði ég sjón-
varpssófa úr rennibraut, þannig 
að hægt er að klifra upp og njóta 
lífsins, renna sér svo niður og ná 
í snakk. Svo verða til hljóðfæri 
úr gömlum munum,“ segir hún. 
„Virkni rokksins og trommunnar 
er til dæmis svipuð þannig að það 
er engin tilviljun hvernig hlutirn-
ir renna saman.“ - ges

Gerir listrænar 
stökkbreytingar  

Vantar Ultratone stofu í þitt bæjarfélag ?  Nánari upplýsingar í síma: 869-7090 eða á kolbrunrakel@simnet.is 

ULTRATONE
FYRIR & EFTIR 

MYNDAKEPPNI

Fyrir Eftir

Mælingar Fyrir Eftir Missti
Mitti  86 73 13
Mjaðmir  100 95 5
Rass  107 100 7 
Brjóst  95 87 11
Hægra læri 62 56 6
Vinstra læri 65 55 7           
Samtals sm tap:  49 sm

Myndirnar hér að ofan sýna Jenny fyrir og eftir 4 vikna meðferð 
hjá Ultratone.   Hún breytti mataræðinu ekki mikið en gætti þó að 
skammtastærðum og skar niður óhollustu.

Upplýsingar um þátttökureglur og verðlaun færðu á Ultratone 
stofum víðsvegar um land.

Fame
Hafnargötu 34,  
Reykjanesbær
Sími: 421 1441

Heilsubyltingin
Bæjarhrauni 2, 
Hafnarfjörður 
Sími: 544 5300
www.heilsubyltingin.is 

Snyrtistofa Ólafar
Austurvegi 9,  
Selfoss  
Sími: 482 1616
www.olof.is

Hressó 
Strandvegi 65, 
Vestmannaeyjar
Sími: 481 1482

Ultratone Akureyri
Sunnuhlíð,  
Sími: 461 4970

Ultratone Faxafeni
Faxafeni 12
Reykjavík  
Sími: 588 1166
www.ultra.is

Ultratone 
Seyðisfi rði,
Hafnargötu 28, 
Sími: 899 9429

Nánari upplýsingar um Ultratone líkams- og andlitsmeðferðir á 
www.futurapro.co.uk 

Í tilefni 1 árs afmæli Fame 1. sept nk. býður stofan upp á afslátt á kortum út afmælisvikuna. 

Hafðu samband við Ultratone stofuna næst þér:

Í tilefni 1 árs afmæli Fame 1. sept nk. býður stofan upp á afslátt á kortum út afmælisvikuna.



verður hann oft fyrir valinu þegar 
ég vel undirstöðuna í fataskápinn. 
Ég er samt sem áður óhrædd við að 
blanda sterkum litum saman við og 
þá dregst ég oft að fushia bleikum 
og rauðum.“
Uppáhaldshönnuður? „Miucchia 
Prada.“
Hvar kaupir þú fötin þín? „Hjá Sæv-
ari Karli.“
Ef þú værir á leið í verslunarferð, 
hvert myndir þú fara? „Til Mílanó.“
Hvernig er heimadressið þitt? 
„Stella McCartney íþróttagalli sem 
ég held að sé hugsaður fyrir hlaup-
ara, hann nýtist mér þó aðallega 
uppi í sófa fyrir framan sjónvarp-
ið.“
Bestu kaupin? „Miu Miu armband 
sem ég keypti í London fyrir tveim 
árum. Vekur alltaf athygli þó að 
klæðnaðurinn sé einfaldur.“
Verstu kaupin? „Útvíðar gallabuxur 
með skuggalega háu mitti. Þær eru 
eitt heitasta sniðið á buxum í dag 
en einhverra hluta vegna þá hef ég 
klætt mig í þær nokkrum sinnum en 
enda alltaf á því að finna eitthvað 
annað sem virkar miklu betur.“
Eru einhver tískuslys í fataskápn-
um þínum? „Ætli þar sé ekki víg-
völlur ýmissa átaka en ég vil meina 
að þetta séu bara nauðsynlegar til-
raunir til að finna sinn stíl.“
Tískufyrirmyndir? „Mæja frænka. 
Hún blandar saman eigin stíl við 
stór nöfn í tískuheiminum og það 
finnst mér einkenna karakter.“
Hver eru helstu tískumistök sem 
konur gera? „Það er að klæðast 
vitlausum sniðum. Konur verða 
að velja sér snið sem henta þeirra 
vaxtarlagi. Það geta allir klætt sig 
vel ef þeir fá réttar ráðleggingar. 
Konur eiga oft erfitt með að finna 
buxur á sig og þá er mikilvægt að 
vita hvaða snið hentar manni í stað 
þess að elta tískubólur.“
 martamaria@365.is

Vintage kjóll 
sem er í miklu 
uppáhaldi.

„Þetta eru flottustu skór í heimi, þeir 
fara vel á fæti og eru bæði rokkaðir og 
kvenlegir,“ segir Lára Ósk um GUCCI 
skóna sína.

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona 72 ára

„Mín ráðlegging er að fara nú að nota hausinn og spurja 

sig hvað við getum gert því það eru svo margir möguleik-

ar í dag. Það liggur stundum við að mér finnist kreppan 

vera send til okkar til að við vöknum upp, förum aðeins að 

hugsa og vinna svolítið meira. 

Ég hef nú þann aldur að ég hef farið í gegnum nokkr-

ar kreppur og man eftir því að í einni kreppunni, þegar 

allt var svart, þá settust konur við saumavélina og fóru að 

framleiða borðtuskur. Ég er ekki að segja að konur eigi 

endilega að gera það í dag, en fólk er orðið svo þreytt á þessum fjöldafram-

leiddu vörum. Fólk vill frekar eitthvað sérstakt svo það er um að gera að stilla 

því bara í hóf frekar en að fara að kaupa eitthvert drasl. 

Ég þoli ekki þetta væl í fólki. Hingað til hafa Íslendingar ekki sett það fyrir sig að 

vinna og ég held að við höfum bara gott af þessu. Ef við höfum ekki vinnu er 

um að gera að búa hana til og þá fara ævintýri að gerast,“ segir Guðrún.

Ragnar Arnalds rithöfundur 70 ára

„Ég held að það sé höfuðatriði að taka ekki bankalán 

nema í ýtrustu neyð og sjá til þess að vera aldrei með yfir-

dráttarlán. Þá þurfa menn auðvitað að gæta þess að fara 

ekki yfir á reikningnum því það eru svo gífurlega háir vext-

ir á yfirdráttarlánunum. Í öðru lagi á fólk alls ekki að taka 

bankalán til að kaupa hlutabréf eða þess háttar. Fólk getur 

ekki treyst því að kreppan hafi náð botni. Hlutirnir geta enn 

átt eftir að falla mikið, við vitum ekkert um það.

Svo er um að gera að skipta við lágvöruverðsverslanir og 

ef fólk þarf á bíl að halda, skiptir líka máli að vera ekki að kaupa dýra bíla. Það 

eru ekki bara vextirnir af skuldum vegna bílalána sem skipta máli, heldur líka af-

skriftirnar. Bílar eru afskrifaðir svo hratt.

Það skiptir auðvitað máli hvort fólk á mikið afgangs eða ekki, en þegar fólk er 

í fjárhagsvandræðum er mjög þýðingarmikið að lista upp í hvað maður eyðir í 

hverjum mánuði og reyna að skipuleggja fjármál sín,“ segir Ragnar.

Neyðin kennir naktri konu að spinna

Fáðu ferskar 
íþróttafréttir á 
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á 
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit 

dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk 

þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.

Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna 

vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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útlit
smáatriðin skipta öllu máli

S
vo virðist sem heitasta flíkin í kvikmyndum þessa 
dagana sé Glymur softshell-jakki frá 66°Norður. 
Aníta Briem klæddist slíkum jakka í kvikmynd-

inni Journey to the Center of the Earth og vakti mikla 
athygli erlendis. Í kjölfarið jókst sala á jakkanum í 
vefverslun 66°Norður.

„Jakkinn er gríðarlega þægilegur og hentar fyrir 
margs konar umhverfi. Hreyfigetan er líka alveg 
óheft í honum, sem er eflaust ástæðan fyrir því að 
hann var valinn fyrir Anítu Briem,“ segir Helga Við-
arsdóttir, markaðsstjóri 66°Norður, spurð um Glym 
softshell-jakkann sem fæst í sex mismun-

andi litum, 
bæði 

einlitur og tvílitur. Nýjasta kvikmyndin sem skart-
ar stjörnum klæddum 66°Norður-fatnaði er franska 
kvikmyndin Humanis sem frumsýnd verður í byrjun 

árs 2009. Margir af þekktustu leikurum Frakka leika 
í myndinni og má þar fyrstan nefna Dominique Pinon 
sem lék meðal annars í kvikmyndinni Amélie Poulain.

Kvikmyndastjörnur vestanhafs virðast líka kunna 
vel að meta hönnunina því stutt er síðan leikarinn Jake 
Gyllenhall sást skarta Glym-jakka á rölti með kær-
ustu sinni, Reese Witherspoon. Ætla má að þetta sé að-
eins byrjunin á glæstum ferli jakkans, þar sem versl-
anir 66°Norður eru nú í 15 löndum og fer fjölgandi. 
 alma@365.is

EINN MEÐ ÖLLU
Nú þarf ekki lengur að ganga með plokkarann í vesk-
inu. Frá Helenu Rubenstein er komin augnbrúnablý-
antur sem passar öllum hár- og húðlitum, mótar og 
formar augabrúnirnar. Á lokinu er augabrúna-
bursti, en á hinum endanum er plokkari. Allt 
á einum stað fyrir fullkomnar augabrúnir.

LÓTUSBLÓM
Gyllt lótusblóm er nýjung frá Lancome 

sem minnir helst á dýrmætt skart. Blómið 
opnast og afhjúpar litadýrð fyrir augu 

og varir, auk lítils spegils. Flottur lúx-
usgripur í veskið!

Íslensk hönnun vekur athygli erlendis:

Jakki frá 66°Norður slær í gegn
Aníta Briem í 
tvílitum Glymur 
softshell-jakka 
í myndinni Jo-
urney to the 
Center of the 
Earth.

Dominique Pinon og Elise Otzenberger úr frönsku 
myndinni Humanis, bæði í softshell-jakka.

Síðustu tvær vikur hefur ákveðinn hluti þjóðarinn-
ar setið sveittur fyrir framan sjónvarpið að fylgj-
ast með Ólympíuleikunum. Þegar „strákarnir 
okkar“ fóru að standa sig vonum framar varð mik-
ill spenningur í loftinu og jafnvel mestu antísport-
istar létu sig hafa það að vakna fyrir allar aldir til 
að horfa á úrslitaleikinn. 

Til að byrja með var þetta æðislega frábært 
og þjóðin fylltist stolti. Sumir urðu reyndar svolít-
ið spældir með silfrið meðan öðrum fannst þetta 
meiri háttar árangur. 

Ég er mjög stolt af „strákunum okkar“ en mér 
finnst það svolítið gleymast að þetta er íþróttaleik-
ur. Síðast þegar ég vissi giltu allt aðrar reglur um 
leiki en alvöru lífsins.   

Síðustu mánuði hefur niðursveiflan í þjóðfélag-
inu verið mest áberandi og flestir hafa fundið fyrir þrengingum. Geir Haarde hefur 
komið fram í fjölmiðlum, brúnaþungur og áhyggjufullur yfir ástandinu í þjóðfélag-
inu, og beðið fólk að halda að sér höndum. Þegar kom í ljós að gullið gæti hugs-
anlega orðið okkar var eins og „sumir“ hefðu bara steingleymt kreppunni. Skyndi-
lega var til nóg af peningum til að ausa í landsliðið og í ferðir fram og til baka fyrir 
þá allra mikilvægustu. Peking - Hafnarfjörður - hraðferð. Meðan handboltavím-
an sveif yfir vötnum sást ekkert glitta í Geir Haarde og hans blikkandi 

kreppuljós. 
Á sama tíma og 

tugum milljóna er eytt 
í handboltann þokast 
lítið áfram í deilum ljós-

mæðra og ríkisins. Venju-
leg íbúðarlán hækka með 

hverjum deginum og Fjölskyldu-
hjálpin er að lenda á götunni. Ein-
hvern veginn er eins og það sé ekki 
verið að segja sögur frá sama land-
inu og það er eins og þessi vitl-
eysa ætli engan endi að taka. 

En vitleysan hélt svo sann-
arlega áfram á Bessastöðum. 
Ég get ekki skilið af hverju það 
þurfti að drífa í fálkuorðuveiting-
um. Var einhver að missa af lest-
inni? Gátu þeir ekki beðið í 50 ár 
eins og Vilhjálmur Einarsson? 
Eða þurfti kannski bara góða 
afsökun til að halda enn eitt 
partíið áður en skipið sekkur?

Marta María Jónasdóttir

martamaria@365.is

Hvað kemur næst?

REYKJAVIK STORE
 LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
 OPERATED BY V8 EHF

Opið Föstudag 11-18:30
Og laugardag 11-17:00

Nýtt
Underwear Men/Women  

Dorrit sat fyrir 
í breska tíma-
ritinu Hello 
í fatnaði frá 
66°Norður.

Jake Gyllenhaal náðist á 
mynd á göngu í Glym skel-
jakka með sinni heittel-
skuðu, Reese Witherspoon.
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Nú er opið til kl. 18 á laugardögum
og frá 13 - 17 á sunnudögum.
Nú
og

S K Y RT ´ Á ´ A N N  
F Y R I R  K R . 9 9 0

Öll Bertoni jakkaföt
á 19.900 kr.

Allar Bertoni skyrtur 
á 4.990 kr.

Gallabuxur
frá 4.990 kr.

Mittisjakkar
á 4.990 kr.

Peysur 
frá 990 kr.

Skyrtur
frá 990 kr.



díana mist

bland
í gær og á morgun ...

FIMMTUDAGUR 21. ÁGÚST: 
ÞARF AÐ LÁTA LOKA SÍMANUM...
Það besta við það að vera í sumar-
fríi er að geta drukkið ótæpilega og 
þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að 
mæta alltaf timbraður í vinnuna. Í gær-
kvöldi ákvað ég að prófa að blanda 
saman nokkrum tegundum í von um 
að ég gæti búið til einhvern ódauð-
legan drykk sem yrði heimsfrægur á 
mettíma líkt og Fajito. Þetta endaði 
ekki betur en það að sjálf var ég orðin 
hauslaus yfir sportinu þegar mér datt 
í hug að senda eldgömlum kærasta 
sms eftir að hafa rekist á hann á face-
book nokkrum klukkutímum áður. Ætli 
það hafi ekki verið „single“ statusinn á 
honum sem kveikti í mér. Á meðan ég 
var blindfull heima hjá mér voru vin-
konur mínar á Boston að tjútta með 
Andreu Gylfa söngkonu og Birni Jör-
undi. 

FÖSTUDAGUR 22. ÁGÚST: 
LÍÐUR EINS OG LALLA LÚSER...
Þótt það sé stundum svolítið gott að 
skvetta í sig í sínum heimahögum var 
upplitið á mér ekkert sérlega glæsi-
legt þegar ég vaknaði upp við sím-
hringingu frá brjálaðri kærustu eld-
gamla kærastans. Hún lét mig alger-
lega heyra að maður ætti að láta eigur 
annarra í friði og sagðist myndu vilja 
hitta mig í skuggasundi ef ég héldi 
uppteknum hætti. Ég reyndi að malda 
í móinn með því að segja að gæinn 
hefði verið skráður einhleypur á Face-
book en hún hlustaði ekki á það heldur 
gargaði á mig. 

LAUGARDAGUR 23. ÁGÚST: 
LENGI LIFI HAVANA CLUB
Menningarnótt var svolítið eins og 
gamall Benz, lengi í gang en þegar leið 
á kvöldið fór allt í blúss-
andi gang. Rakst 
á Hönnu Birnu 
borgarstjóra hjá 
Pétri Gauti lista-
manni. Hún var 
þar í góðum fíl-
ing ásamt Ósk-
ari Bergssyni og 
mökum þeirra. 
Á leið minni frá 
Njálsgötu 
niður í 

bæ rakst ég á Stefán Jónsson leik-
stjóra og DJ Margeir. Þegar líða tók á 
kvöldið tékkaði ég á stemningunni á 
Prikinu. Þar var Erpur og allt Rottweil-
erliðið, Yvan Rodic Facehunter í fylgd 
með Elísabetu Ölmu Reykjavik Looks 
píu. Erpur og félagar voru hressir, 

drukku Rottweil-
er-drykkinn sem 
inniheldur Hav-
ana Club, grænt 
epla Mickey Finns 
og fyllt upp með 
engiferöli. Þrátt 
fyrir góða lyst á 
áfengi sagði ég 
nei takk þegar 
mér var boðið 

þetta og tók nokkur Havana Club 
staup í staðinn! Þegar leiðin lá á b5 var 
ég orðin megahress. Þar var ekki þver-
fótað fyrir maraþonhlaupnum Glitnis-
starfsmönnum. Þar var líka Guðjón 
Már, Helgi Björns, Jón Ólafsson Vatns-
son, Hulda Pjetursdóttir verðbréfamiðl-
ari í Kaupþingi og Þorsteinn Joð sýndi 
góða takta. Lét samt vera að reyna 
við hann þar sem ég er í tímabundnu 
karlabindindi eftir sms-rugl vikunnar. 
Silja sæta Magg var líka á b5 ásamt 
kærastanum Sigurði Pálma og svo sá 
ég glitta í Aðalbjörgu Ósk Gunnars-
dóttur Ungfrú Reykjavík (fyrir þá sem 
ennþá þekkja fegurðardrottningar). 

Felix Bergsson 
leikari

Gamall draumur rættist þegar ég við fengum 
snúrustaurana við húsið okkar í sumar. Það eiga 
bara að vera snúrustaurar við svona hús eins og 
við búum í, en það var byggt árið 1925.

Dóttir mín var 
miður sín þegar 

við breyttum 
stofunni, því 
henni fannst 

hún svo kósí. 
Við bjuggum 
því til stofu á 

öðrum stað með 
gula kósísóf-

anum okkar og 
þar eyði ég um 

tuttugu prósent 
af mínum degi 

í vinnu við skrif 
og undirbúning 

verkefna.

Ég er brjál-
aður KR-ingur 

og held með 
mínum mönn-

um. Ég held að 
margir haldi á 
móti KR frek-

ar en með 
sínum liðum, 
svo ég mæti 

stoltur hverj-
um þeim sem 

er á móti liðinu 
í KR peysunni 

minni.

Ég vinn mjög mikið á tölv-
una, bæði við að skrifa 

barnaefni og annað. Ég berst 
á móti því að skipta oft um 

tölvur og reyni frekar að vinna 
með þá vél sem ég hef.

Við erum hinsegin fjölskylda og erum 
stolt af því. Við Baldur keyptum fánann 
fyrir tíu árum í Bandaríkjunum og hann 
hefur lent í ýmsum ævintýrum. Hann 
hefur meðal annars farið í nokkrar 
Gay-pride göngur, verið rænt og sem 
betur fer var hann endurheimtur.

Hjólið er samgöngutæki 21. ald-
arinnar og ég legg til að fólk sýni 
gott fordæmi og noti hjálm. Það 
er hægt að hjóla tíu mánuði á ári 
og það er æðislegt.

I-podinn er ekki bara skemmtitæki 
heldur líka atvinnutæki í augnablik-

inu. Ég nota hann mikið í vinnunni með 
Gunna Helga og þar sem ég er að vinna 

á Rás 2 hlusta ég mikið á tónlist.

Kaffivélina fékk ég í fertugsafmælis-
gjöf frá foreldrum mínum og systkinum. 
Þetta er algjör mega maskína og maður 
skrönglast að henni á morgnana til að 
byrja daginn. Hún er svona álíka og 
öndunarvél fyrir mann í andnauð.

Ég er búinn að 
reka leikhóp-
inn Á Sen-
unni um ára-
bil og við eigum 
tíu ára starfsaf-
mæli þriðja jan-
úar næstkom-
andi. Ég er gríð-
arlega stoltur af 
þeim árangri sem 
við höfum náð 
og þeim viður-
kenningum sem 
við höfum hlot-
ið frá starfsfélög-
um okkar á Grím-
unni.

Það er búið að vera mjög gott sumar í 
rifsberjunum. Mér finnst best að sulta 
berin heima og nú er til ógrynni af sultu 
á heimilinu, bæði rifs - og sólberja.
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FÖSTUDAGUR
Ef þú ert ekki nú þegar búin að fara á Jazz-
hátíð Reykjavíkur er um að gera að drífa 
sig í Fríkirkjuna í kvöld klukkan átta. Þar 
mun belgísk-íslenska bandið Mógil spila 
með Heiðu Árnadóttur í fararbroddi 
auk þýska gestaleikarans Theo 
Belckmann. Ekki missa af notalegri 
kvöldstund í Fríkirkjunni.

LAUGARDAGUR
Árlegur útimarkaður í Álafosskvosinni verður haldinn á 
morgun milli klukkan 12 og 16. Hægt verður að kaupa 
allt frá lífrænt ræktuðum kryddjurtum, sultum og brauði 

yfir í kompudót, fatnað og skartgripi. Auk þess 
mun Elísabet Brekkan, útvarpskona hjá RÚV, stýra 
prinsessukjólauppboði svo ef þú vilt finna prins-
essuna í þér skaltu ekki láta 
þetta tækifæri framhjá þér fara!

fiú fær› tvennt í einu í sömu vöru

„Ég hef teki› Angelicu
jurtaveig í fjögur ár.

Mér finnst Angelica gefa
mér orku sem ég flarf á a›

halda bæ›i í vinnu og
langhlaupum. Auk fless er

hún kví›astillandi og ég fæ
sjaldnar kvef.“

www.sagamedica.isFæst í lyfja- og heilsuvöruverslunum

Aukin orka og sjaldnar kvef

Br
yn

dí
s 

M
ag

nú
sd

ót
tir

, R
ey

kj
av

ík

Sæktu styrk í íslenskt náttúruafl!

Me› Angelicu fær› flú tvenns
konar virkni í sömu vöru.

Rannsóknir sty›ja gó›a reynslu af
notkun ætihvannar í 1100 ár.
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ALLT AÐ
RÝMINGARSALA
Verslunin Hobby Room 

er að fl ytja og býður þess 

vegna allar sýningarvörur

á ofboðslegum afslætti!

80%
AFSLÁTTUR

HOBBY ROOM · MIÐHRAUN 2 · GARÐABÆR · HOBBYROOM.IS

Taktu ræktina heim! 

Marathon hlaupabretti: 136.500 kr. Áður: 195.000 kr.

Mayfair þrekhjól: 66.500 kr. Áður: 95.000 kr.

Garlando hágæða ítalskt fótboltaborð: 125.000 kr. Áður: 250.000 kr.

Handsmíðað Zoffoli hnattlíkan/bar með borði: 55.300 kr. Áður: 79.000 kr.

Zoffoli stórt skákborð með stólum: 49.560 kr. Áður: 70.800 kr.

Vortex þythokkíborð, 7 fet: 

89.000 kr. Áður: 179.000 kr.

VIÐ BRÚNA 

HJÁ IKEA!

REYKJAVÍK

HAFNARFJÖRÐUR



5. Fara í suður-amerískt eftirpartí hjá 
Leibba dóna og dansa salsa fram á 
rauða nótt. Eini staðurinn í norðursjó 
sem býður upp á karníval-stemningu í 
sama klassa og sjálf Ríó de Janeiro.

4. Fara út að borða suður-amerískan 
mat á Santa María. Ódýr og góð nær-
ing fyrir líkama og sál.

3. Spila á tónleikum með Retro Stef-
son þar sem Plús 1 sér um beatið. 
Ómetanlegt.

2. Fara í diskókeilu með Tóta Jör. Að 
hrista bossann með keilukúluna í hönd 
hreinsar hugann fyrir átök kvöldsins.

1. Tjilla í Maraþaraborg með Leibba 
dóna, hlusta á teknó og fá sér 
núðlusúpu í smettið. Frábær 
upphitun fyrir ógleymanleg-
an föstudag.

Unnsteinn Manúel 
Stefánsson

Söngvari 
hljómsveit-
arinnar Retro 
Stefson

LEIÐIR TIL 
AÐ GERA 
FÖSTUDAG 
ÓGLEYM-
ANLEGAN5

FÖSTU
DAGUR

Óskar Bergsson er fæddur 
20.9. 1961. Hann er með lífs-
töluna einn sem reiknast út 
af þversummu afmælisdags-
ins hans. Ásarnir eru ávallt 
ábyrgir og sýna styrk þegar 
aðrir bogna. Þeir vilja vera í 

fyrsta sæti, því þeir eru númer eitt. Það kemur 
Klingenberg því dálítið á óvart að hann hafi 
ekki reynt að ná í borgarstjórastólinn. Hann 
hefur mikla keppnisorku yfir sér. 

Hann mun líta vel út til dauðadags, því að 
hann hugsar svo vel um sjálfan sig, meðal 
annars með hreyfingu.

Hann er að fara á árstöluna 
þrjá, en hana fáum við út með 
því að leggja saman fæðing-
ardag og mánuð og bæta árinu 
við. 

Hann er að fara á rosalega 
spennandi og hratt ár þar sem 
hann á fyrst og fremst að taka 
áhættu og það hefur sýnt sig að 
hann hefur gert það.

Mér sýnist hann og Hanna Birna 
eiga mjög vel saman og að þetta verði 
aldeilis ágætt hjónaband.

Óskar þarf að passa sig á því að 

vera ekki í öllu í einu því hann er að fara 
á mikið álagsár. Hann þarf að læra að 
skipuleggja tíma sinn betur þar sem 
það verður aldrei nógur tími fyrir allt 
sem hann ætlar að gera.

Hann er heppinn að Jóhanna, konan 
hans, hefur lífstöluna 6 og þar af leið-

andi ber hún fjölskylduorkuna vel 
uppi.

klingenberg.is

SIGRÍÐUR KLINGENBERG spáir fyrir Óskari Bergssyni

Aldeilis ágætt hjónaband

Vegna fjölda áskorana höfum við ákveðið að 
framlengja ráðgjafardögunum okkar.

Landslagshönnuðurinn Stanislas Bohic 
aðstoðar viðskiptavini Steypustöðvarinnar 
Mest við hönnun garðsins.

Frí landslagsráðgjöf
til 30. september 2008

Í framhaldi færð þú tilboð 
frá söluráðgjafa Mest.

Nauðsynleg gögn fyrir 
landslagsráðgjöf:

Grunnmynd á kvarðanum 1:100 

frá byggingafulltrúa

Útlitsteikning af húsinu í 

kvarðanum 1:100

Afstöðumynd í kvarðanum 1:500

Ljósmynd af húsi og lóð

•

•

•

•

Vinsamlegast skráðu þig í landslagsráðgjöf í síma 4 400 400 eða sendu 
tölvupóst á mest@mest.is

ÁRTÚN

ELLIÐ
A

Á
R

M
ALARHÖ

FÐISÆ
VA

RH
Ö

FÐ
I

ÞÓ
RÐARHÖ

FÐI

URRIÐAKVÍSL

VESTURLANDSVEGURBÍLDSHÖFÐI

STEYPUSTÖÐIN MEST
Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Hringhellu 2
220 Hafnarfirði

Hrísmýri 5
800 Selfossi

Sími 4 400 400
Fax  4 400 401
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 Hjólhýsi

LMC 520 Dominant árg. 2006, eins 
og nýtt hlaðið aukahlutum. Sólarsella, 
markísa, grjótgrind, stór ískápur og 
frystir, DVD, sjónvarp, útvarp ofl. Ásett 
2,7m. Uppl. 893 4416 eða aolar@
simnet.is.

Delta Euroliner 4100 hjólhýsi m/fortj. 
o.fl. árg. ‘06 400 þús. + yfirt. 20 þús. 
mán. S. 693 1416.

 Lyftarar

 Bátar

Hraðfiskibátur til sölu með 130 hö. 
Volvo Penta. Verð 1500 þús. Upplýsingar 
í síma 692 9144.

Grásleppuleyfi 4.5 tonn til sölu. Verð 
350 þús. Einnig trébátur árg ‘72, 8 m. 
Vel SAAB 22 H.P. Nýr saumur, bönd 
og umgjörð. Verð 100 þús. Sími 697 
6407.

24 ha. BUKH ásamt drifi, öxli og skrúfu 
til sölu. Einnig stýrisbúnaður og hálfur 
tankur! S. 8943103

 Aukahlutir í bíla

Rosalegar græjur í bíl til sölu, hafið 
samband í s. 865 1005.

 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.

Varahlutir í Imprezu ‘97. Accent ‘95. 
Vinstra framljós á BMW X3 ‘03-’06. 
Uppl. í s. 896 8568.

Til niðurrifs 2 Iveco turbó daily 40-10, 
4x4, árg.’91 og ‘93. Uppl. í s. 899 4181.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Ódýr og fljót þrif
Þarft þú að láta þrífa húsið þitt 

eða fyrirtæki?
Við gerum allt á besta verði.

Upplýsingar í síma 866 6890 & 
866 6747.

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

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

 Garðyrkja

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

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

JP Verk ehf.
Hellulögn, sólpallar og önnur garð-
vinna. Sími 822 9653.

 Bókhald

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

 Fjármál

Viðskiptaáætlanir (business plans), 
fjármálaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætl-
anagerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.
is s: 771 45 45

 Málarar

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða nýsmíði. Uppl. 
í s. 893 5537 Arnar málarameistari.

 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. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, 

málningu, parketlögn, glerísetn-
ingum og fleira. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Steinsögun, kjarnaborun, 
múrbrot.

Upplýsingar í síma 692 3237.

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

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

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

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

 Tölvur

Er vefsíðan ekki að virka ? Er hún 
ekki að finnast í leitarvélum ? Ódýr 
en vönduð vefsíðugerð. Galfyr Design 
- 847-2323.

 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.

Spámiðill les í spil g bolla tek,fyrirbænir 
tek fólk heim Andrea sími: 8491357

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Sólpallar
Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn 
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu, 
erum búnir að vera í sólpallasmíði í 
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu 
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697 
9660, Ólafur.

 Önnur þjónusta

Sandblástursfilmur í glugga!! Gott verð 
og þjónusta. Hönnum fyrir þig munstur 
og setjum upp. merking@leturprent.is

 Til sölu

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

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

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

Til sölu heil búslóð, húsgögn, tæki og 
húsbúnaður. Kjörið tækifæri fyrir ungt 
fólk. Allt vel með farið og selst ódýrt. 
S. 847 7087.

Til sölu stórt stofublóm af júkku ætt-
hvísl. H. 2,5 m. Heimaræktað. S. 693 
1416.
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 Gefins

Kreppan gefur !
Verslunin Kreppan opnar kl. 12 
á hádegi í dag. Mikið af notuð-
um og nýjum fatnaði af eldri 
lager gefins. Sjáumst hress !

Verslunin Kreppan, 
Kleppsmýrarvegi 8 (ská á móti 

Húsasmiðjunni, Skútuvogi).

Honum Krúsa vantar nýtt heimili,er 
yndislegur kisustrákur,rúml.3ára.Búin 
að fá sprautu og er geldur. uppl í 
8699803 Thelma

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

 Óskast keypt

Óskum eftir skýlishurð. 4-6 m á hæð 
og 16-18 m á breidd. Hafið samband í 
s. 825 1505 & 846 4250.

Óska eftir málverki eftir Eggert Petursson 
til kaups. Uppl. í s. 864 0535.

 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

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. Harmonikkukennsla. EG tónar, 
Rvk. s. 824 7610 & Ak. s. 660 1648.

Antík 18.aldar píanó til sölu tilboð ósk-
ast. Uppl. s. 893-8324

 Sjónvarp

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

 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

www.hbnet.is: Járnaskúffur standard 
og sérsmíði, plötuplast og rósir, hand-
bindivír, galv. og svartur, Max bindivél-
ar, vír, og viðgerðarþjónusta, klippur, 
beygjuvélar ofl. HB Innflutningur ehf 
Skúlagötu 28, inn port frá Vitastíg, 101 
R. Símar: 5442055, 8686369, 8683101

Til leigu 20 f. gámur með rafmagnstöflu 
og öllu tilheyrandi. Uppl. í s.661 9521

Zetur + 2x4“ heflað til sölu. S: 
8650046

 Verslun

Kreppan opnar !
Verslunin Kreppan opnar kl. 12 
á hádegi í dag. Mikið af nýjum 
og notuðum fatnaði, skóm ofl. 

til sölu.
Verslunin Kreppan, 

Kleppsmýrarvegi 8 (ská á móti 
Húsasmiðjunni, Skútuvogi).

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nudd nudd. Uppl. í s. 662 0841.

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

Whole body massage Telepone 846 
4768.

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

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

 Snyrting

Naglaskóli La Fame
Boðið er uppá námskeið í 
naglaásetningu, námskeið 
hefjast 02.09 Kennari Rósa 

Björk Hauksdóttir - margfaldur 
íslandsmeistari. Verð 185.000kr, 
innifalið er startpakki með öllu.
Innritun hafin á negluroglist.is 

og í s. 553 4420.

 Kennsla

Nuddnám
www.nudd.is Uppl. í s. 557 5000 og 
895 7333. Nuddnám Akureyri-Rvk.

 Fatnaður

Til sölu peysuföt st. 38 einnig helluborð 
f. lítið s:8929306

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

6.mánaða boxer hvolpur til sölu. 
Ættbókfærður hjá íshundum,bólusett-
ur og heilsufarskoðaður. Upplýsingar í 
síma 847 0606 eða 869 7612 e-mail 
skessa126@simnet.is Einungis góð 
heimili koma til greina, mjög góður og 
skemmtilegur karakter.

 Ýmislegt

Bílskúrshurð 2.4*2.4m til sölu. 
Upplýsingar í sima 6609970.

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Fyrir veiðimenn

Stórir og sprækir Laxamaðkar á 50 kr. 
- Uppl. í s. 553 8077.

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

 Húsnæði í boði

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

Ljósvallagata
3h, Ljósvallagötu, 135 þ. + 6 þ. 
Skoðun á sunnudag frá kl. 16-

18, fyrir rólega.
Uppl. í s. 847 6389.

TIL LEIGU eða sölu glæsilegt nýstandsett 
húsnæði. Leigist sem 340m2 tvær sam-
liggjandi íbúðir eða sem 170m2 stakar 
íbúðir. Hentar fjölskyldum, vinnuflokk-
um, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
sendiráði sem leita að stærra húsnæði 
um/yfir 200þús. Frábær staðsetning 
umkringt útivistarsvæðum og í göngu-
fjarlægð frá skóla, verslunarmiðstöð og 
félagslífi. Sími 4962002. Nánari uppl: 
www.pulsinn.com/hus.

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

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á 
gistiheimili. Uppl. í s. 824 4530.

3ja herb. rúmgóð íbúð í Fiskakvísl til 
leigu frá 1. sept. Verð 130 þús. á mán. 
+ 1 mán. í tryggingu. Uppl. í síma 
892-2884

Gott herbergi í 101. Sameiginlegt eld-
hús, bað, þv.vél og þurrkari. Þráðlaust 
internet. Laust 1. sept. Uppl. í s. 772-
5422

75 fm fullbúin íbúð f. einstakling eða 
par til 1. jan. Verð aðeins 100 þ. af 
sérstökum ástæðum. í 108 Rvk. S. 
892 0844.

3ja herb. 60 fm. jarðh. í einbýli, 
Seljahverfi 109 Reykjavík. Laus strax. 
Reglusemi áskilin. Uppl. í S. 664 8363

Til leigu 350 m2 einbýlishús í Kóp. leiga 
250 þ. mán, eitthvað af húsg. getur 
fylgt, laust strax. uppl. s 860 8810

Vesturbær- falleg og nýuppgerð 3ja her-
bergja íbúð á 2 hæð á Kaplaskjólsvegi 
til leigu frá 5 sept. 130 þús. kr á mán. 
trygging og reyklausir leigjendur. Uppl. 
í 899 6962.

5 herb. íbúð í Skipholti, laus 6. sept. 
Uppl. í s. 841 9103.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Mjódd m/húsg. 
Uppl. í síma 698 7213

Studio
Við Lokastíg 101 Reykjavík langtíma 
leiga kr 90.000. langtímaleiga þíðir 12 
mánuður og lengra 2 mánuðir fyrirfram 
sem kr 180.000. sími 861 4142 kl 8.oo 
til 14.oo en ekki á öðrum tímum

2 pokojowe mieszkanie na 111 
Reykjavik, Gyðufell. Nowe szafy. 
Pralka suszarka lodowka. Duza piw-
nica. 120.000 wynajem w tym prad 
ogrzewanie i fundusz remontowy. 
Dlugoterminowo. Tel. 615 1074 Hinrik. 
po polsku 867 4877.

Herbergi í 101 Rvk. til leigu. 45 þús./
mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt net, 
engin gjöld. S. 661 5154.

Skammtímaleiga 2ja herb. íbúð í hverfi 
105, fullbúin húsgögnum og húsbún-
aði. Leigist frá 1.sept-15.des. Leiga 100 
þús. með hita, rafmagni og fleira. S. 
692 9267.

2 herb. íbúð í Hlíðunum. Leiga 
120þús+rafm.og.hiti. email:jakobbi@
gmail.com

Rúmgott herbergi í 101 til leigu með 
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s. 
770 6090.

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

Til leigu björt 2ja herb íbúð Boðagranda. 
110 þús hiti + rafm innif S: 8678097

Til leigu stúdíóíbúð í Grafarvogi. Sér 
inngangur. S8998617

2 herb. íbúð til leigu í Hafnafirði frá 
15.sep. leigist í 6 mán. kr 100þús á 
mán. hússj. innf. Uppl. s.893-7474

Til leigu mjög falleg 4 herb. íbúð á 
Völlunum í Hafnarfirði. Laus strax. Uppl. 
í síma 856-8101/861-9700

52 fm. íbúð í þríbýli til leigu í Kóp. V. 
120 á mán. + 1 mán. fyrirfr. S. 897 
2318.

3 herb. rúmgóð íbúð í Laugard. til leigu 
í minnsta kosti ár. Frá fyrsta 1. sept. 
Húsgögn og heimilistæki fylgja. V. 135 
þ. á mán. S. 898 0339.

3 herb. íbúð í 201 Kóp. Laus strax. 
Leigist m/öllum húsgögnum. Uppl. í 
s. 847 7147.

2-3 herb. íbúð til leigu m. sér inng. og 
garði í vesturbæ kóp. Uppl. s.893-8324

3 herb. íbúð með húsg. til leigu í 113 
m.bílskýli. Laus strax. S. 562 5410 eftir 
kl 12

2 herb. íbúð í 105 til leigu frá 1.sep. 
leiga 130þús. á mán. m. húsg. allt innf. 
trygg. samkl. Uppl. s. 659-7569

Einstaklings herb.
Til leigu lítið herb. á sv. 105. Með 
sameig. eldh. & baðh. Uppl. í s. 895 
1441. e.kl 12.

90 fm 3 herb. íbúð til leigu húsg. að 
hluta til frá og með 1 sep. Leiga kr. 130 
þ. á mán., allt innifalið. Uppl. í s. 898 
1492 eftir hádegi.

 Húsnæði óskast

3ja herb. íbúð óskast
Óska eftir að taka á leigu 3ja 
herbergja íbúð í Hafnarfirði 

sem fyrst. Reglusemi og skilvís-
ar greiðslur.

Upplýsingar gefur Ásdís í s. 
698 9122.

Ung hjón í námi og starfi óska eftir 
leiguíbúð á sanngjörnu verði á höfuð-
borgarsvæðinu. Uppl. í s. 865 0337.

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

 Sumarbústaðir

Einstakt tækifæri!!! Nýtt og stórglæsi-
legt 60fm sumarhús í Munaðarnesi. 
Verð 18.9m. Skipti möguleg. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is Rnr.112575. 
Frekari upplýsingar í síma 562-1717 og 
899-3715.

 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 rúmlega 11m2 skrifstofuhús-
næði með aðgangi að eldhúsi, snyrt-
ingu og setustofu á 3 hæð í Mjódd. 
Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga í 
síma 587 7171.

100 fm skrifstofuhúsnæði við Síðumúla 
til leigu. Gott húsnæði. Hagstæð leiga. 
Uppl. í s. 896 8068.

Skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði, 30-90 
fm, til leigu. Uppl. í s. 552 5354.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

Vantar þig geymsluhúsnæði undir tjald-
vagna kr. 9 þ., fellihýsi 13 þ., húsbíla og 
hjólhýsi frá kr. 17 þ. allan veturinn. S. 
892 4791, eftir kl. 20, Ólafsfirði.

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.

Eigum ennþá nokkur upphituð rými f. 
fellihýsi, tjaldv. hjólh. ofl. í Borgarfirði. 
Gott verð. S. 663 2130.

 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

Aktu Taktu
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði 
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til 
að vinna á skemmtilegum og líflegum 
vinnustað þá gæti þetta verið rétta 
vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknir á: www.umsokn.
foodco.is

Óskum eftir fólki í kvöld-og helgar-
vinnu. We need staff during the week-
end. Contact 844 7589, Loftur, eða á 
arnar@cafeoliver.is

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Atvinna Atvinna
Óskum eftir deildarstjórum í 

nýja verslun okkar á Korputorgi.
Upplýsingar gefur Eyþór í síma 

820-8001
Rúmfatalagerinn Korputorgi

Vélavörður
Vélavörð vantar á beitningar-

vélabát á Vestfjörðum.
Upplýsingar gefur skipstjóri í 

síma 861 7655 & 842 2886.

Til söluÞjónusta
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Vaktstjóri á Pizza Hut
Erum að leita að vaktstjóra á Pizza 
Hut. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Starfið felst í: stjórnun vakta, þjón-
ustu og mannastjórnun í samráði við 
veitingastjóra. Hæfniskröfur: Reynsla af 
þjónustu og stjórnun, þjónustulund, 
samviskusemi, og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is Allar nánari upplýsingar veit-
ir Leó veitingastjóri á Nordica í síma 
865-9691.

22 óskar eftir starfsfólki. Vaktstjórum, 
pizzubökurum, starfsfólki í sal og á bar. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsókn með 
mynd sendist á elmar@icarus.is

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Starfsmaður í símaver rúml. 100% 
starf. Hæfniskröfur - 18 ára og eldra, 
stundvísi, hæfni í mannlegum sam-
skiptum. - aðeins umsækjendur sem 
hafa íslensku sem móðurmál koma til 
greina umsoknir á: umsokn.foodco.is

Veislulist Skútan
Óskar eftir starfsmanni í 
útkeyrslu og önnur störf.

Upplýsingar veitir Sigurpáll í 
síma 555 1810 & 822 8253.

Kvöld og helgarvinna

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

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði. 

Only icelandic speaking.
Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 

892 9846.

Sveinsbakarí Breiðhocie
Zatrudni piekarza na nocna 

zmiane. Ang. Wymagany.
Tel. 893 7370.

Lagerstjóri og starfsmenn 
í útkeyslu

1)Leitum að metnaðarfullum og harð-
duglegum einstaklingi í framtíðarstarf 
lagerstjóra Betra Bak. Starfið er krefj-
andi og skemmtilegt. Viðkomandi þarf 
að vera skiplulagður, agaður og vera 
góður í mannlegum samskiptum. 

 2)Leitum einnig að duglegu fólki í 
útkeyrslu. Viðkomandi þarf einnig að 
vera með góða þjónustulund, stundvís 
og skipulagður. Upplýsingar um starfið 
veita Egill 820-6010 egill@betrabak.is 
og Elmar 820-6001 elmar@betrabak.is

Dælumenn
Starfsmenn óskast á steypu-
dælur sem fyrst. Reynsla af 

stjórnun steypudælu er kostur 
en ekki skilyrði.

Umsóknir berist á net-
fangið atvinna@evborg.is 

Einingaverksmiðjan Borg ehf

Smiðir
Óskum eftir smiðum. Mjög 

mikil vinna framundan.
Uppl. í s. 893 0174 & 864 7414.

American Style Hafnafirði 
og Tryggvagötu, fullt starf

Fólki líður vel í vinnu hjá okkur! Í boði 
er vaktavinna, unnið er aðra hverja 
helgi. Á tímum kreppunnar er þetta 
öruggur vinnustaður, samkeppnishæf 
laun, skemmtilegt fólk. Góð íslensku-
kunnátta áskilin. Umsóknir á: umsokn.
foodco.is

Fjarðarbakarí Hafnarfirði
Óskar eftir starfsmönnum í 

verslun nú þegar. Starfslýsing: 
Afgreiðsla og skráning pant-
ana. Viðkomandi þarf að vera 
jákvæður, stundvís og snyrti-

legur.
Umsóknir sendist á fjardar-

bakari@fjardarbakari.is eða í 
síma 898 0445, Sjöfn.

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra og öðru starfsfólki í 
fullt starf. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 
þarf að hafa góða þjónustu-
lund, vera röskur, 18 ára eða 

eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma 

822 8835 eða www.nings.is

Hefur þú metnað og 
áhuga til að veita góða 

þjónustu?
Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfólki í sal. Starfmenn Pizza 
Hut fá alþjóðlega þjálfun sem byggir 
á þjónustugleði, gæðum og áreiðan-
leika. Vilt þú koma í Pizza Hut liðið? 
Lágmarksaldur er 18 ára, Góð tök á 
íslensku er skilyrði . Umsóknir sendist 
á www.pizzahut.is . Allar nánari upp-
lýsingar veitir Abdhul veitingastjóri í 
Smáralind í síma 6929759.

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.

Óskum eftir vönum 
smiðum og/eða raf-

virkjum í fjölbreytilega 
vinnu.

Verktakar koma einnig til 
greina.

Sigurtak@internet.is
Sigurbjörn S: 698-1838

Halló!!
Er ekki einhver hress og ungur 

(í anda) sem hefur áhuga á 
vélum, sem vantar vinnu. Erum 
lítið vélaverkstæði með hress-
um og skemmtilegum vinnufé-
lögum. Möguleiki á að taka á 

samning
Umsóknir sendist á helga@

bætir.com eða í síma: 567-2050

Poszukujemy pracow-
ników powyzes 25 lat. Z 
doswiadczeniem drzy.

-Panele 

-Beton 

-Gegips
Numer Kontaktowy: 868 2487 

& 893 0174.

Óskum eftir að ráða múrara og 
verkamenn í múrvinnu.
Upplýsingar í síma 896 

6614. Kolbeinn Hreinsson, 
Múrarameistari.

Afgreiðslustarf við kassa
Bílaþvottastöðin Löður leitar eftir starfs-
krafti á þvottastöðina að Fiskislóð 29. 
Um er að ræða fullt starf og að við-
komandi geti tekið að sér helgarvinnu. 
Starfið felst í því að taka á móti greiðsl-
um hjá viðskiptavinum, svara í síma og 
sjá um kaffistofu. Áhugasamur þarf að 
geta hafið störf í september. Sótt er 
um starfið á heimasíðu okkar www.
lodur.is

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir 
starfsfólki til starfa. Vinnutími er frá kl 
13-18.30. uppl: Helga 699-5423.

Óska eftir bókara sem hefur unnið 
með DK forriti í 50% starf. Þarf að geta 
sinnt öðrum tilfallandi störfum og þarf 
að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir 
með uppl. um aldur og fyrri störf ofl. 
sendist á diving@diving.is

Herragarðsbakarí óskar eftir starfskrafti í 
afgreiðslu í brauðsölubúð okkar í kópa-
vogi, vinnutími hálfan eða allan daginn 
virka daga eða eftir samkomulagi. Uppl. 
í síma 847-9233/564-0788, herragard-
ur@simnet.is.

Óskum eftir hressum starfsmanni í 
uppsetingar og þjónustu á bílskúrs og 
iðnaðarhurðum. Umsóknir sendist á 
hurdir@hurdir.is

Bakarí
Starfskraftur óskast í afgreiðslu-
starf. Vinnutími frá kl. 10-18 & 06-13 
Möguleiki á helgarvinnu. Uppl. í s. 551 
1531, f.h. Ingunn, eða á staðnum fyrir 
hádegi. Björnsbakarí, við Skúlagötu.

Sjúkraþjálfari óskas til starfa erlendis, 
góð laun. Aldur í kringum 50 ára. Svör 
sendist fréttablaðinu merkt; „sjúkra-
þjálfari“.

Vaktavinna-Egilsstaðir
Vantar starfsfólk til afgreiðslustarfa, í 
vaktavinnu. Grill og sjoppa - Uppl. í s. 
861 7756. Bensínsstöð, S. 864 6680.

Grillhúsið
Óskar eftir vaktstjóra í fullt starf og 
einnig þjóna í hlutastarf. íslensku-
kunnátta skilyrði. Vinsamlegast hafið 
samband við Lindu í s. 697 6797 eða 
562 3456.

Blikksmiður eða maður vanur blikk-
smíði óskast. Verður að geta haft frum-
kvæði í starfi. Uppl. í s. 893 1484

Gröfumaður - Egilstaðir
Vantar vanan gröfumann í 3 mánuði. 
Vinna við grunn og lagnir. Malarvinnslan. 
Uppl. í s. 860 0120.

Handflakari. Handflakari óskast í hálfs-
dagsstarf. Flakarar á öllum aldri koma 
til greina. Nánari upplýsingar í síma 
5677040/8993199

Óskum eftir vönum bílstjórum í vöru-
flutninga með réttindi á 7.5 tonna bíl. 
Uppl. í s. 891 8163.

Starfsfólk óskast til afgreiðslustarfa í 
Bakaríi í Rvk. Uppl. í s. 699 3677.

 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.

Getum bætt við okkur verkefnum í okt. 
Vanir mótauppslætti. Áhugasamir hafi 
samb. í s. 820 3265 Grandverk ehf.

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Seljavegi 2 (Héðinshúsinu) 
Rvk. flytur frá og með 1. júní að 
Borgartúni 6. Minni á neyðarsíma 
deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Þjónusta

Útsala

Atvinna

SPENNANDI VIÐSKIPTATÆKIFÆRI!
Til sölu aðstaða undir veitingarekstur á Stjörnu-
torgi Kringlunnar. 16 m2.  Hagstætt verð: 2,5 m.

Upplýsingar veitir Kristinn í síma: 898-7924

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Kjötskurðarmenn
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 

Kjötiðnaðarmenn eða menn vana kjötskurði 
til starfa við kjötskurð í kjötvinnslu fyrirtæki-
sins hér í Reykjavík um afkastakvetjandi kerfi  

er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 1. sept n.k.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörn Sigurbergs-
son í síma 588-7580 eða 660-6320 frá 

kl. 12:00 til 17:00 virka daga.

Upplýsingar um fyrirtækið er að fi nna á 
heimsíðu þess

 www.ferskar.is.

Styrkir

Til sölu
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Er ypsílon ý eða ekki?
Prófarkalesara vantar til starfa hjá Fréttablaðinu. Umsækjandi 
þarf að hafa góða tilfinningu fyrir íslensku máli, vera óskeikull í 
stafsetningu og nákvæmur í vinnubrögðum.  Um 50% starf er að 
ræða og er vinnutími síðdegis, á kvöldin og um helgar.

Fréttablaðið er lifandi og skemmtilegur vinnustaður þar sem lagt 
er upp úr góðri samvinnu og ábyrgð hvers og eins.

Umsóknarfrestur er til 12. september næstkomandi. Sótt er um á 
vef 365 miðla - http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Ingibergsdóttir 
framleiðslustjóri á netfanginu kolbrun@frettabladid.is

Atvinna

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!
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Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–54 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

Þjóðin veit hvað hún vill
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 dagasem þú þarft... a daga...alla da

Það mælist í tugum þúsunda hvað miklu fleiri lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið og 24 stundir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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UMRÆÐAN 
Kristín Ómarsdóttir 
skrifar um heilbrigð-
ismál

Það er gaman að 
fæðast inní 

skemmtilegan heim. 
Margt hægt að gera, 
láta sig dreyma, vak-
andi og sofandi, leyfa 
sér að njóta augnablikanna. Taka 
á móti landsliðinu í handbolta er 
það kemur heim með medalíu úr 
silfri. Drengirnir aka niður 
Laugaveginn á vögnum í boði 
Ríkisstjórnarinnar, Alþingis og 
Ráðhússins. Ungu stúlkurnar, 
með barmana sætu, rjóðar og 
sælar, veifa af svölum íbúðanna 
sem ég ímynda mér að hafi rauð-
máluð handrit og fögur blóm í 
blómapottum: Klæðast þær ekki 
hvítum blússum með rauða slaufu 
í hálsmálinu og dá íþróttamanns-
leg læri? Og enginn drengjanna 
hefur staurfót, eða afskorið nef, 
hálfa rasskinn sem betur fer því 
þeir koma um langan veg af 
iðgrænum friðarvöllum Ólymp-
íuleikanna. Silfurkonurnar, eigin-
konur íþróttamannanna, hafa 
ekkert að óttast afþví í mann-
þrönginni sem hyllir mennina 
sjást líka börn, einstæðra mæðra, 
og börn draga ætíð úr lífshættu 
girndarinnar; börn, hundar, 
hamstrar, páfagaukar, en ekki þó 
gamalmennin, því hver sem hefur 
unnið á gamalmennahæli kannast 
við laust blundandi erótíkina sem 
þar ríkir. Erótík sem hrekkur upp 
við minnsta hnjask. Ófaglært og 
faglært starfsfólkið bregður sér 
inná lín, að gera það, í sloppum. 
Annars er veika fólkið á Íslandi 
orðið leitt á að halda uppi heil-
brigðiskerfinu, þessum starfs-
vettvangi mörg hundruð manna 
og kvenna: Hví þá ekki? Leitt á að 
liggja í bælinu og horfa á eftir 
rósrauðum vöngum, lækna og 
sjúkraliða, bregða sér frá, inná 
lín, að gera það, í hvítum slopp-
um. Þvílík erótík sem við þeim 
blasir. Leitt á að þiggja skömm 
fyrir að skapa hundruðum manna 
spennandi störf sem má njóta, 
í botn, á leyndardómsfullum 
augnablikum. Eins og þegar 
geislar síðdegissólarinnar stinga 
sér niður gegnum sjúkrahús-
gluggana, baka loftið sem verður 
þykkt og dulmagnað og lengja 
skuggana: Langir skuggar. Enn 
lengri, jafnvel langdregnir, dag-
draumar um sælu og frið, 
skemmtun, líf... o.s.fr.v. - eins og 
ljóðskáld Íslands segja svo fal-
lega. Það er orðið leitt á að vera 
veikt og þiggja ölmusu - refsingu 
– skömm fyrir: 
Skamm-skamm, veiki maður. 
Skamm-skamm, veika kona. 
Vertu ekki með þennan aumingja-
skap. Lokaðu bara augunum og 
hugsaðu: 

Ég er h  e  i  l  –  ég er h  e  i  l  l  
– lokaðu augunum og sjáðu þig 
dansa á Goldfinger eins og alheil-
brigður einstaklingur, faðmaðu 
gæfu þína vinur og sjá, krafta-
verkið gerist, þú ríst uppúr bæl-
inu, þú ert heill. Svona já. Svona á 
að gera það. Ekkert húk. 

Þau veiku eru leið á því að vera 
veik. Þau ætla í verkfall. Hætta 
að taka inn lyf, yfirgefa sjúkra-
rúmin, taka leigubíl heim fyrir 
klink, sem óneitanlega minnir á 
medalíur, leggjast í kör og bíða 
dauðans: Hins frelsandi engils, 
hins óþekkta afls. Hinir krabba-
meinssjúku mæta ekki í geisla, 
eða í lyfjainntöku - þeim er alveg 
sama, þau ætla bara að deyja. 
Hin geðhvarfasjúku hætta að 
taka sín lyf og hlaupa eftir hús-
þökunum, skrúfa niður loftnetin, 
brjóta rúður, öskra. Hin alnæmis-
smituðu grennast á sviphraða 
eins og þegar loft hverfur úr 
blöðru. Þau veiku ætla ekki að 
þiggja það sem í boði er á meðan 
aðför er gerð að velferðarríkinu, 
örorkubótum er líkt við ölmusu, 
hneisu, með vanþóknun hent í 
fólk, sem afgangsmolum af borði 
sem andartaki áður var þungt af 
veigum, og þrýstnum höfugum 
ávöxtum. Mæður á örorkubótum 
hætta að gefa brjóst, leggja börn 

í körfur, fara. Hvað 
meira? Við þurfum 
ekki að vera veik, við 
getum eins dáið.

Svo svífa vagnar 
sem íturvaxnir og 
ósýnilegir guðir teyma 
niður Laugaveg í boði 
fallegrar ríkisstjórnar 
og heilbrigðrar borg-
arstjórnar. Guð veri 
með þeim. Guð er með 
þeim. Þau sögðu í rík-

isstjórninni að eitt sinn áður 
hefðu þau, eða fyrirrennarar 
þeirra, tekið á móti verðlauna-
hafa, hinum meiriháttar Halldóri 
Laxness þegar Gullfoss flutti 
hann með nóbelsverðlaunin heim 
og í Reykjavíkurhöfn. En það 

voru mismæli. ASÍ og Bandalag 
íslenskra listamanna skipulögðu 
móttökurnar á hafnarbakkanum. 
Ríkisstjórnin ákvað að skatt-
leggja ekki verðlaunaféð. Og 
bæjarstjórnin sendi skáldinu 
fagran blómvönd.

Medalíur hinna sjúku eru svo 
mjúkar að sjúklingarnir borða 
þær og skola niður með vatni. En 
nú íhuga þeir að taka ekki við 
fleiri verðlaunapeningum. Af 
auðmýkt. Í sparnaðarskyni. 
Hætta að þiggja lækningu – annað 
hvort deyja eða hugsa í sig, 
dreyma inní sig heilbrigðið með 
áhrifamætti töfra, eins og maður 
sem læknar skemmda tönn með 
hugleiðslu: Þið getið átt þessi 
sjúkrahús. Breytt þeim í hótel. 

Við ætlum heim, leggjast í kör, 
mæta dauðanum, eins og venju-
legur átjándu aldar almenningur. 
Við höfum ekki áhuga á að borga 
reikninga. Við höfum ekki efni á 

að vera veik. Þiggjum ekki ölm-
usugjörð til þess að halda uppi 
eigin hryggðarmynd, sem einnig 
er spegilmynd ykkar, hinna 
hraustu, ef betur er að gáð: Ruslið 
sem þið forðuðuð úr draumum 
ykkar. Verkfall hinna sjúku, 
hinna veiku, hinna lösnu, hinna 
lasburðu, er í burðarliðnum. 
Hvað svo? 

p.s. með litlum stöfum: 
en ef þú skyldir nú deyja, elsku-
legi veiki sjúklingur, skamm, 
skamm, ertu til í að tala máli 
okkar við himnaföðurinn, eða 
móður, ef hann er kelling. etc.

Höfundur er rithöfundur.

Hinir veiku fara í verkfall 
Þau veiku eru leið á því að 
vera veik. Þau ætla í verkfall. 
Hætta að taka inn lyf, yfirgefa 
sjúkrarúmin, taka leigubíl 
heim fyrir klink, sem óneit-
anlega minnir á medalíur, og 
leggjast í kör, bíða dauðans.

KRISTÍN ÓMARSDÓTTIR 

GÓÐUR OG SVALANDI
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UMRÆÐAN
Jón Baldvin Hanni-
balsson skrifar um 
þróunarhjálp

Þótt þær fjárhæðir, 
sem hinir ríku Íslend-

ingar láta af hendi rakna 
til þróunaraðstoðar við 
fátækar þjóðir á fjárlög-
um ár hvert séu svo smáar, að 
þær mælist varla í alþjóðlegum 
samanburði, hafa Íslendingar 
samt sem áður leitast við að 
leggja eitthvað af mörkum til þró-
unarhjálpar á undanförnum ára-
tugum. 

Einkum hafa Íslendingar látið 
til sín taka í Afríku (t.d. í Namib-
íu, Malaví og Mosambique, 
Uganda og víðar), en einnig í Mið-
Ameríku (t.d. í Nikarakva og El 
Salvador). Við höfum helst reynt 
að beita okkur á sviðum þar sem 
við búum yfir umtalsverðri 
reynslu og sérþekkingu: Í sjávar-
útvegi og við nýtingu jarðvarma 
til hitaveitu eða orkuframleiðslu. 

Til þess að stýra þessari þróun-
araðstoð rekum við stofnun sem 
heitir Þróunarsamvinnustofnun 
Íslands (ÞSSÍ, en á ensku ICEIDA) 
og heyrir undir utanríkisráðu-
neytið. Hvað er starfsfólk ÞSSÍ 
að gera? Er þeim takmörkuðu 
fjármunum, sem eru til ráðstöf-
unar, vel varið? Hefur þróunarað-
stoð Íslendinga á undanförnum 
áratugum skilað sýnilegum og 
mælanlegum árangri? 

Berfætlingar á skólabekk
Eftir að hafa náð góðum árangri í 
Namibíu við sjómannafræðslu, 
fiskileit og fiskveiðar og að ein-
hverju leyti við markaðssetn-

ingu sjávarafurða (sem 
nú skilar Namibíumönn-
um næstmestum útflutn-
ingstekjum á eftir dem-
öntum), var ákveðið að 
efna til samstarfs af 
sama tagi við Malaví. 

Sú aðstoð snýst um leit 
að og mælingu á fiski-
stofnum í Malaví-vatn-
inu, rannsóknir á lífríki 
vatnsins, leit að nýjum 

fiskimiðum á meira dýpi en með 
ströndum fram og tilraunir með 
ný veiðarfæri. Heimamenn hafa 
stundað veiðar á vatninu frá 
örófi alda í sjálfsþurftarbúskap.
Hvort tveggja, skipakostur og 
veiðarfæri, geta vart verið frum-
stæðari: Eintrjáningur með lítið 
kastnet, enda aflinn eftir því. Ef 
það tækist að koma Malavímönn-
um upp á sama tæknistig við 
veiðar, vinnslu og markaðssetn-
ingu sjávarafurða og Namibíu-
mönnum, væri það stórt skref 
fram á við í efnahagsþróun lands-
manna. 

Annað svið sem Íslendingar 
hafa látið til sín taka á, er bygg-
ing grunnskóla og námskeiðahald 
til fræðslu fullorðinna, til þess að 
útrýma ólæsi. Íslendingar hafa 
byggt eða endurreist um tuttugu 
grunnskóla í því héraði við vatnið 
þar sem ÞSSÍ er starfandi. Rekst-
ur skólanna er hins vegar í hönd-
um skólayfirvalda heimamanna. 
Heimsókn í nokkra þessara skóla 
verður okkur Bryndísi ógleym-
anleg. Sjálfar byggingarnar voru 
hreinar og aðlaðandi. En þegar 
komið var inn í sjálfa skólastof-
una lá við að okkur féllust hend-
ur. Kennarinn – oftast nær kona 
– stóð frammi fyrir 90-120 ber-
fætlingum í bekkjardeild. Þarna 
var ekkert rafmagn, engar síma-

línur og þ.a.l. engar tölvur. Það 
var m.a.s. skortur á bréfsefni og 
skriffærum. 

Ljós í myrkri
Á þessum tíma árs er hávetur í 
trópísku Afríku og myrkrið skell-
ur á um sexleytið síðdegis. Og 
þvílíkt svartamyrkur þótt 
stjörnuskari á himni lýsi upp 
svartnættið þegar himinn er heið-
skír. Þá er ekkert ljós til að lesa 
við. En íslenskir aðilar (Fjöl-
brautaskóli Suðurnesja) eru að 
gera tilraun með sólarorkupanel 
sem dugir til ljósa fyrir bókasafn-
ið. Þar geta afrískir bókaormar 
lesið fram á nótt í bókum sem eru 
að stórum hluta gjöf frá börnun-
um í Mýrarhúsaskóla, sem að 
sögn söfnuðu fyrir bókagjöf. 

Fyrir tveimur áratugum stóð í 
opinberum skýrslum að einungis 
4% kvenna í Malaví væru læs og 
skrifandi. Þetta skólastarf, sem 
ÞSSÍ hefur gert mögulegt, mun 
áreiðanlega breyta því. 

Íslendingar hafa líka byggt 
sveitasjúkrahús, sem er í sam-
starfi við héraðssjúkrahús þessa 
landshluta. Þar var fylgt sömu 
stefnu um það að afhenda sjúkra-
húsið heimamönnum til rekstrar, 
þótt íslenskir læknar sinni þar 
ráðgjafar- og eftirlitshlutverki. 
Vandamálin sem við er að fást 
varðandi heilsugæslu og umönn-
un sjúkra í landi hinna snauðu eru 
hrollvekjandi. Ásóknin er yfir-
þyrmandi. Það eru ekki þrír sjúk-
lingar um hvert herbergi heldur 
um hvert rúmstæði. Í sjúkrahús-
inu er hvorki eldhús né mötu-
neyti, svo að ættingjar sjúklinga 
elda fyrir þá hver í sínu horni. Af 
þessu hlýst óviðráðanlegur 
óþrifnaður, svo að öðru hverju 
þarf að afeitra sjúkrahúsið af 
kakkalökkum og annarri óværu. 

Að bjarga því sem bjargað verður
Hvernig á að gefa blóð ef annar 
hver maður er grunaður um að 
vera alnæmissmitaður? Hvernig 
er hægt að bjarga mannslífum án 
aðgangs að blóðbanka? Hvernig er 
hægt að halda sjúkrahúsi hreinu án 
þvottahúss? Hvernig er hægt að 
bjarga malaríusjúklingum án 
lyfja? Á sama tíma og velmenntað-
ir læknar frá Malaví setjast að í 
London og Chicago, reyna lækna-
tæknar (með ca. tveggja ára nám 
að baki) og lífsreyndar konur að 
bjarga því sem bjargað verður. En 
í landi vannæringar og jafnvel 
hungurs, malaríu og eyðni, blaktir 
mannlífið á veiku skari.

Barnadauðinn er skelfilegur og 
lífslíkurnar tæpar. Afleiðingarnar 
blasa við í allri sinni eymd á göng-
um sjúkrahússins. Hvað getur einn 
læknir gert á meðan ekki er ráðist 
að rótum vandans? Ræturnar 
liggja djúpt í hinu hefðbundna ætt-
bálkasamfélagi Afríkumanna og 
verður ekki breytt skyndilega með 
neinum töfralausnum. Hefðbund-
inn hugsunarháttur er á þá leið að 
það þurfi að hlaða niður fjölda 
barna af því að þau deyja svo mörg 
við fæðingu eða á barnsaldri. Það 
er ekki langt síðan að þetta var 
ríkjandi hugsunarháttur okkar 
Íslendinga líka. Hugsunarháttur af 
þessu tagi breytist ekki fyrr en 
með iðnþróun og borgarvæðingu, 
sem tekur sinn tíma.

En eitt er víst: Leiðin út úr víta-
hring örbirgðarinnar er vörðuð 
skólagöngu, menntun og réttum 
upplýsingum um orsakir sjúkdóma 
og vannæringar. Það þarf að fjár-
festa í fólki. Til þess duga ekki 
markaðslausnir einar sér. Reynsla 
allra þeirra þjóða sem brotist hafa 
út úr vítahring örbirgðarinnar til 
bjargálna á seinustu þrjú hundruð 
árum eða svo er sú, að ríkisvaldið 
hafi veigamiklu hlutverki að gegna. 
En það getur því aðeins gerst að 
ríkisvaldið búi við stöðugt aðhald 
af upplýstu lýðræði. 

Að ráðast að rótum vandans
ÞSSÍ er líka að reyna að ráðast að 
rótum vandans. Það snýst um 
vatnsbóla- og hreinlætisverkefni 
stofnunarinnar við Apavatn 
(Monkey Bay). Verkefnið snýst 
um að grafa fyrir grunnum og 
byggja vatnsból í a.m.k. 150 þorp-
um og bora fyrir vatni á allt að 
þrjátíu stöðum uppi í fjöllum þar 
sem lengra er niður á grunnvatn-
ið. Þar að auki á að koma upp 
stöðluðum salernum með hrein-
lætisaðstöðu á jafnmörgum stöð-
um. Öllu þessu á að koma í verk 
fyrir upphaf regntímans í desem-

ber n.k. þegar allt fer á kaf í 
vatnselg.

Af hverju er þetta svona mikil-
vægt? Það er vegna þess að mörg 
mannanna mein í þorpum Afríku 
eiga rætur að rekja til þess að 
fólkið á ekki lengur aðgang að 
hreinu vatni. Í stað þess að vera 
lífsins lind er óhreint yfirborðs-
vatn oft þvert á móti gróðrarstía 
smitsjúkdóma. Moskítóan sem 
breiðir út malaríuna þrífst í kyrr-
stæðu og göróttu vatni, sem og 
tse-tse flugan, sem gerir mörg 
ræktarlegustu héruð Afríku 
óbyggileg mönnum vegna sjúk-
dómsfaraldra sem hún breiðir út. 
Kóleran, sem gýs upp með fárra 
ára millibili og strádrepur fólk 
eins og flugur þrífst í þessu sama 
umhverfi. En hvers vegna gera 
stjórnvöld í Malaví ekkert í mál-
inu? Ein skýringin er sú að sjálfs-
þurftarbúskapur þorpsbúa leifir 
engu umfram lífsnauðsynjar til 
þess að borga skatta. U.þ.b. 60% 
af fjárlögum ríkisins í Malaví er 
að sögn gjafafé. En Íslendingar 
hafa hingað til fylgt skynsam-
legri aðferðafræði í sinni þróun-
arhjálp. Við leggjum ekki fram fé 
inn í fjárlög viðtökuríkisins og 
freistum því ekki þjófanna sem 
þar kunna að liggja á fleti fyrir. 
Þvert á móti. Við krefjumst þess 
að stjórnvöld í Malaví leggi fram 
fjármuni, þótt í litlum mæli sé, í 
okkar samstarfsverkefni, þannig 
að þau telji sig líka bera einhverja 
ábyrgð á framkvæmdinni. 

Varðandi vatnsbólin er þess 
krafist að heimamenn leggi fram 
mannskap við að grafa fyrir 
brunnum og steypa upp vatnsból, 
enda verða þeir sjálfir að bera 
ábyrgð á viðhaldi mannvirkisins í 
framtíðinni. 

Það er því ekkert gefið nema 
því aðeins að viðtakendur sýni 
einhvern lit á eigin framtaki á 
móti. Þetta er rétt stefna. Það ber 
að halda fast við hana, hvað svo 
sem líður tískusveiflum í hug-
myndum um að viðtakendur þró-
unarhjálpar eigi sjálfir að taka 
við fénu og bera ábyrgð á fram-
kvæmdinni. Það hefur ekki gefist 
vel. Tilgangur þróunarhjálpar er 
að hjálpa fólki til að hjálpa sér 
sjálft, en ekki að venja menn við 
að verða til frambúðar háðir ölm-
usugjöfum.

Höfundur dvaldist í Malaví í 
júlímánuði og kynnti sér þróunar-

aðstoð Íslendinga í landinu af 
eigin reynd.

Ísland í Afríku 

SKÓLASTARF Í MALAVÍ Kennarinn stóð frammi fyrir 90-120 berfætlingum í bekkjardeild. Þarna var ekkert rafmagn, engar símalín-
ur og þar af leiðandi engar tölvur og skortur á bréfsefni og skriffærum, segir í greininni. NORDICPHOTOS/GETTY

Vandamálin sem við er að 
fást varðandi heilsugæslu og 
umönnun sjúkra í landi hinna 
snauðu eru hrollvekjandi. 
Ásóknin er yfirþyrmandi. Það 
eru ekki þrír sjúklingar um 
hvert herbergi heldur um hvert 
rúmstæði.

JÓN BALDVIN 
HANNIBALSSON

FÖSTUDAGUR 29.ÁGÚST

Budvar kynnir dagskrána i dag

• kL 12.15 Ingólfsnaust – Hádegisjazz í Ingólfsnausti. Frítt

• kL 18  Iðnó /uppi – JAZZ QUIZ! Frítt

Hvenær veit maður eitthvað um jazz og hvenær veit maður
ekkert um jazz? Er nauðsynlegt að vita eitthvað um jazz? 
Vernharður Linnet og Pétur Grétarsson hafa sett saman 
spurningalista sem lið jazzleikara og jazzáhugamanna 
spreyta sig á. Ótrúleg verðlaun í boði.

• KL 20 Fríkirkjan – Mógil / Theo Bleckman solo Kr2500

Söngkonan Heiða Árnadóttir og félagar hennar hafa sérstök 
tengsl við timburkirkjur stórar sem smáar og þess vegna er 
Fríkirkjan tilvalin fyrir tónleika þeirra. Plata Mógil kemur út 
á Radical Duke merkinu í sumar. Heiða Árnadottir söngur, 
Ananta Roosens fiðla og söngur, Hilmar Jensson gítar og 
Joachim Badenhorst klarinettur og saxófónar. 

Theo Bleckman er samkvæmt erlendu pressunni nýfallinn 
af himnum ofan. Tónlist hans er allt í senn viðkvæm og 
ágeng, á gömlum merg og utan úr óravíddum, en umfram 
allt: “ávallt í tengslum við hlustandann.”

• KL 22 Organ – Jóel Pálsson  Varp, 

Tríó Ómars Guðjónssonar: Fram af    Kr2200

Tveir glæsilegustu (og best klæddu) fulltrúrar íslenskrar 
jazztónlistar leiða hljómsveitir sínar í gegnum 
skemmtileg lög og ófyrirsjáanlegan spuna. Jóel vann 
Íslensku tónlistarverðlaunin fyrir plötu sína Varp 2006 
og nýjasta plata Ómars var að koma út, en þar fer 
hann fram af brúninni með tríói sínu. Nokkrir af bestu 
jazztónlistarmönnum landsins skipa hljómsveitir 
þessarra heiðursmanna. Hilmar Jensson, Davíð Þór 
Jónsson, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson, Matthías 
Hemstock, Þorgrímur Jónsson.

• KL 23 Bítbox á Glaumbar. Jam Session   Frítt
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vörurnar fást í Bónus!

Þjóðlegt og gott!

Blandað saltkjöt,
2. flokkur

349kr./kg.
Merkt verð 498 kr./kg.

Brauðskinka,
pakkar
frá Kjarnafæði.

959kr./kg.
Merkt verð 1.599 kr./kg.

Lambakótiletturí raspi
frá Kjarnafæði

1.199 kr./kg.
Merkt verð 1.998 kr./kg

Reykt folaldakjöt
m/beini
frá Kjarnafæði

382 kr./kg.
Merkt verð 637 kr./kg

Grill-lambafram-
partssneiðar
frá Kjarnafæði.

969kr./kg.
Merkt verð 1.292 kr./kg.

Heimilis-
búðingur
frá Kjarnafæði.

479kr./kg.
Merkt verð 799 kr./kg.

Folaldalundir
í piparmarineringu
frá Kjarnafæði.

2.429kr./kg.
Merkt verð 2.699 kr./kg.

Opið:
Mán. - fim. 12:00 - 18:30
Fös. 10:00 - 19:30
Lau. 10:00 - 18:00
Sun. 12:00 - 18:00
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BANDARÍSKI LEIKARINN ELLIOT 
GOULD ER 70 ÁRA Í DAG.

„Vandamál mitt var að ég 
varð þekktur, áður en ég 

þekkti sjálfan mig.“

Elliot Gould á langan og farsælan 
leikferil að baki. Hann hefur leik-
ið í myndum á borð við M*A*S*H, 
The Long Goodbye, American His-
tory X og Ocean´s Thirteen. Hann 

er einnig þekktur fyrir leik sinn 
sem Jack Geller í Friends-þáttun-

um, faðir Monicu og Ross.

Þennan dag árið 1885 fékk 
Gottlieb Daimler einka-
leyfi á hönnun sína, fyrsta 
mótorhjólið í heiminum.
Uppfinningamaðurinn 
Gottlieb Daimler og við-
skiptafélagi hans, Wilhelm 
Mayback, áttu sér þann 
draum að hanna litla, hrað-
skreiða vél sem hægt væri 
að koma fyrir í hvers konar 
farartækjum.
Árið 1885 hönnuðu þeir blöndung sem blandaði 
bensíni með lofti svo hægt var að nýta það sem 
eldsneyti. Sama ár útbjuggu þeir mjög netta, eins 
hestafls vél. Stimpillinn í henni var láréttur og slag-
rýmið hundrað kúbiksentímetrar. Vélin fékk nafn-
ið Standuhr eða Grandfathers Clock því Daimler 
fannst vélin helst líkjast gamalli pendúlklukku.

Daimler setti litla útgáfu 
af þessari vél í tréhjól og 
hannaði þannig fyrsta mót-
orhjólið. Félagi hans, May-
bach, keyrði hjólið þrjá 
kílómetra meðfram ánni 
Neckar og náði hann tólf 
kílómetrum á klukkustund.

Ári síðar settu þeir vél í 
póstvagn og bát og urðu 
þekktir fyrir hönnun sína á 
Grandfathers Clock-vélinni.

Árið 1890 stofnuðu þeir félagar fyrirtækið 
Daimler Motoren Gesellschaft, eða DMG. Þeir 
seldu sinn fyrsta bíl árið 1892. Tuttugu og tveim-
ur árum síðar gerði DMG langvarandi samning 
við bílafyrirtækið Karl Benz´s Benz & Cie. Seinna 
sameinuðust fyrirtækin tvö og úr varð Daimler-
Benz Ag.

ÞETTA GERÐIST:  29. ÁGÚST 1885

Einkaleyfi fæst á fyrsta mótorhjólið
MERKISATBURÐIR
1862 Akureyri fær kaupstaðar-

réttindi. 286 manns búa í 
bænum.

1898 Dekkjafyrirtækið The 
Goodyear stofnað.

1910 Fyrsti keisaraskurður-
inn gerður í Reykjavík þar 
sem bæði móðir og barn 
lifa.

1914 Ráðherra gefur út fyrir-
skipanir til tryggingar hlut-
leysi landsins í „ófriði milli 
erlendra ríkja“.

1945 Bygging Þjóðminjasafns-
ins við Hringbraut hefst.

1948 Baldur Möller lögfræð-
ingur verður skákmeist-
ari Norðurlanda, fyrstur Ís-
lendinga. 

1971 Kirkjan að Breiðabólstað 
á Skógarströnd brennur til 
kaldra kola.

AFMÆLI

Michael 
Jackson tón-
listarmað-
ur er 50 ára 
í dag.

Manúela 
Ósk Harð-
ardóttir feg-
urðardrottn-
ing er 25 ára 
í dag.

Sigurður 
Gylfi Magn-
ússon sagn-
fræðingur er 
51 árs í dag.

Benóný Æg-
isson rithöf-
undur er 56 

ára í dag.

Veglegur fjörudagur verður haldinn á 
Álftanesi í tilefni af hundrað og þrjátíu 
ára afmæli Álftaness. „Við, í Fugla- og 
náttúruverndarfélagi Álftaness, ákváð-
um að hafa fjörudagana í ár veglegri því 
sveitarfélagið okkar á afmæli og vildum 
þess vegna halda hátíð,“ segir Kristinn 
Guðmundsson, formaður Fugla- og nátt-
úruverndarfélags Álftaness, hlæjandi.

Kristinn segir að þetta sé í annað 
sinn sem fjörudagur sé haldinn á Álfta-
nesi, en fjörudagurinn fer fram í fjör-
unni við Hrakhólma sem eru norðvest-
an við Álftanes. „Við héldum fjörudaga 
í fyrra en áður höfum við verið bæði 
með gönguferðir og kynningar á Álfta-
nesi. Þeir mæltust vel fyrir í fyrra. Þar 
sem þetta afmæli sveitarfélagsins kom 
upp í ár ákváðum við að hnýta það við 
fjörudagana.“

Þegar Fugla- og náttúruverndarfé-
lagið tók þá ákvörðun að hafa fjöru-
daginn veglegri bættust fleiri félög 
á Álftanesi í undirbúninginn. „Það er 
félag sem heitir Dægradvöl sem hefur 
haft listviðburði á sinni könnu. Það mun 
efna til hljómleika í fjörunni,“ upplýs-
ir Kristinn og heldur áfram: „Félag 
blakkvenna á Álftanesi ætlar að vera 
með strandblak. Svo kemur formaður 
hestamannafélagsins með harmonikk-
una sína. Þannig að það eru margir sem 
leggja hönd á plóg,“ segir Kristinn glað-
ur í bragði.

Kristinn segir að uppistaðan í dag-
skránni sé fjöruferð sem farin verð-
ur undir hádegið. „Stefna okkar hefur 
verið að hafa eitthvað skemmtilegt og 

fræðandi í fjörunni. Við ætlum að skoða 
fjöruna og höfum fengið til liðs við 
okkur sjávarlíffræðinga sem sýna gest-
um hvernig má sjá og nálgast þær líf-
verur sem finnast í fjöruborðinu. Við 
viljum upplýsa fólk um umhverfi sitt,“ 
segir Kristinn og bætir við að efst í fjör-
unni verði sjóker sem verður fyllt af sjó 
og þar geti fólk losað sig við ýmislegt 
áhugavert sem það finnur í fjörunni. 
„Þá getur fólk skoðað það lengur eftir 
að fer að flæða að. Leikskólinn hefur 

fengið að njóta góðs af þessu og tekur 
eitthvað í sjókerið sitt. Hitt fer svo bara 
í sjóinn aftur.“

Kristinn segir að fjörudagur eigi 
mjög vel við Álftanesið. „Hálft föður-
landið er hafið. Það er mikið grunnsævi 
í kringum Álftanesið og miklar fjörur. 
Þetta er sérstaða Álftaness á miðju höf-
uðborgarsvæðinu.“

Nánari upplýsingar um dagskrána 
má finna á www.alftanes.is.

martaf@frettabladid.is

ÁLFTANES:  VEGLEGUR FJÖRUDAGUR Á 130 ÁRA AFMÆLI

Fjörurnar sérstaða nessins

KRISTINN GUÐMUNDSSON Margir leggja hönd á plóg í dagskrá á veglegum fjörudegi á sunnu-
daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir okkar og afi, 

Óskar V. Friðriksson 
Árakri 5, Garðabæ,

sem andaðist 21. ágúst, verður jarðsunginn frá 
Seljakirkju mánudaginn 1. september kl. 13. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög.

Guðlaug Þorleifsdóttir

Stefanía Óskarsdóttir Jón Atli Benediktsson

Herdís Óskarsdóttir Sæmundur Valdimarsson

Þorleifur Óskarsson Kristrún Lilja Daðadóttir

og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Helga Ingimarsdóttir 
Víðilundi 24, Akureyri, 

lést á heimili sínu laugardaginn 23. ágúst.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju í dag 
föstudaginn 29. ágúst kl. 13.30.

Valborg Svavarsdóttir Haukur Valtýsson 

Agnes Tulinius Svavarsdóttir Ottó Tulinius 

Guðmundur Þorsteinsson 

og ömmubörnin.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og vináttu vegna 
andláts og útfarar elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, stjúpmóður, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Rósu Eiríksdóttur
Hæðargarði 33, áður Miðdal í Kjós,

sem andaðist 11. ágúst síðastliðinn. Sérstakar þakkir 
færum við Dagvist MS og Hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
fyrir einstaka umönnun og hlýju.

                          Davíð Guðmundsson

Fanney Þ. Davíðsdóttir

Hulda Þorsteinsdóttir Aðalsteinn Grímsson

Kristín Davíðsdóttir Gunnar Rúnar Magnússon

Guðbjörg Davíðsdóttir

Katrín Davíðsdóttir Sigurður Ingi Geirsson

Sigríður Davíðsdóttir Gunnar Guðnason

Guðmundur H. Davíðsson Svanborg A. Magnúsdóttir

Eiríkur Þ. Davíðsson Solveig U. Eysteinsdóttir

                        barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Sigurbjörg Svanhvít 

Steindórsdóttir
Borgarheiði 17H, Hveragerði,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 23. ágúst, 
verður jarðsungin frá Hveragerðiskirkju laugardaginn 
30. ágúst kl. 13.30.

Sigurbjörg Gísladóttir Hannes Kristmundsson

 Magnea Ásdís Árnadóttir

Svanhvít Gísladóttir Reynir Gíslason

                               og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóð-
ir, amma og langamma,

Ólína Ragnheiður 

Jónsdóttir 
Hátúni, Skagafirði, 

sem lést 21. ágúst sl., verður jarðsungin frá 
Glaumbæjarkirkju Skagafirði laugardaginn 30. ágúst 
kl. 14.

Gunnlaugur Jónasson

Ragnar Gunnlaugsson

Jón Gunnlaugsson Jónína Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Ólafur Þórir Sighvatsson
skipstjóri
Skúlagötu 2, Stykkishólmi,

lést á St. Franciskusspítalanum, Stykkishólmi, 
þriðjudaginn 26. ágúst. Útförin auglýst síðar.

Eggert Bjarni Bjarnason Hafdís Sverrisdóttir

Sævar Berg Ólafsson Hjálmfríður Guðjónsdóttir

Guðbjörg Halldóra Ólafsdóttir Þorvarður Einarsson

Ægir Þór Ólafsson Eydís Bergmann   

 Eyþórsdóttir

María Bryndís Ólafsdóttir Ásgeir Héðinn  

 Guðmundsson

             barnabörn og barnabarnabörn.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali
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■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

■ Pondus Eftir Frode Øverli

Jesús, þetta bregst aldrei! Í hvert skipti 
sem við setjumst niður að huggulegri 
máltíð fáum við óboðna matargesti!

Þá er matur-
inn tilbúinn.

Hann 
er ekki á 
borðinu.

Hann mun gera það 
þegar þú ert búinn að 
þvo þér um 
hendur og 

setjast.
Geturðu 
ábyrgst 
það?

Því stundum sest ég 
niður og bíð hrein-

lega í margar mínútur 
áður en við byrjum 

loks að borða!

Og við 
neyðum þig 

til að taka þátt 
í kurteislegu 

samtali.

Þú skilur 
sem sagt 
vanda-
málið.
Jæja, 

hvernig 
var í skól-
anum?

Það þarf virki-
lega að klippa 

neglurnar á Lóu

Á ég að 
gera það?

Þú? Af hverju ekki? 
Faðir hlýtur að 

geta klippt neglur 
dóttur sinnar jafn 

vel og móðir

Ef hann finnur þær

Gefðu mér nagla-
klippurnar

Fyrirgefðu! 
Gömul 
pipar-

sveinavið-
brögð!

Og ótrúleg 
björgun! 

Það máttu 
eiga!

Villidýr á verði

Fagnaðarlætin vegna heimkomu strák-
anna okkar voru að stærstum hluta 
óskaplega vel heppnuð. Það var eitthvað 

skemmtilega íslenskt við að sjá mannfjöld-
ann streyma í miðbæinn til að hylla hóp 
manna með silfurmedalíu um hálsinn, og 
dagskráin á Arnarhóli var hreint ágæt. 
Valgeir Guðjónsson var fínn sem kynnir, og 
þegar allir sungu saman „Gerum okkar 
besta“ var erfitt að forðast nostalklígju-
vellíðunarhroll. Laddi var líka góður, þótt 
hann missti sig óþarflega mikið úr Bjarna 
Fel karakternum yfir í Doktor Saxa eða 
jafnvel Martein Mosdal á köflum. 
Allt var þetta ljómandi dúllulegt. 
Þangað til ríkisstjórnin mætti á 
svæðið.

Stemningin varð vægast 
sagt vandræðaleg þegar 
ráðherrarnir bröltu upp á 
svið einn af öðrum. Þarna 

voru 40.000 manns, samankomnir til að berja 
handboltahetjurnar sínar augum á kreppu-
tímum, hálfpartinn neyddir til að fagna 
ríkisstjórn sem margir vilja meina að sé 
fráleitt að standa sig, og hafði í raun ekkert 
með árangurinn að gera. Eins og ef vinur 
þinn kynnti þig í fyrsta sinn fyrir tannlausri 
kærustu með bólur og kryppu og spyrði þig 
fyrir framan hana: „Finnst þér hún ekki 
sæt?“ Var ekki hægt að leyfa hinum sönnu 
hetjum að njóta augnabliksins? Var virkilega 

nauðsynlegt að blanda pólitík inn í þessa 
annars ágætu samkomustund? 

Sá þjóðfélagshópur sem mér er hvað 
minnst gefið um eru þeir fjölmörgu sem 
var skítsama um fótbolta þar til 
Manchester United hóf að ríða húsum 
um miðjan tíunda áratuginn, og þóttust 
þá „alltaf hafa haldið með júnæted, sko!“ 
Ríkisstjórn Íslands er farin að minna mig 
óþægilega mikið á slíka frægðarfangara.

Ráðherrarnir okkar?

NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmundsson
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ath.
Nú hefur verið opnuð sýning á úrvali muna sem 
bárust Þjóðminjasafni Íslands árið 2007. Munir sem 
berast safninu á ári hverju eru jafn fjölbreyttir og þeir 
eru margir. Meðal muna á sýningunni má sjá ferðakló-
sett, sem talið er að Friðrik konungur VIII hafi notað í 
Íslandsheimsókn sinni árið 1907, „hippavesti“ frá því 
um 1970, pappírspoka merktan Latabæ, fermingar-
kort frá 1960, barmmerkjasafn frá 9. áratug 20. aldar, 
forna öxi sem fannst fyrir tilviljun í Þjórsárdal 
sumarið 2004 og rúmfjöl frá 1773. 

Sjónlistaverðlaunin verða afhent 
19. september í Flugsafni Íslands 
við Akureyrarflugvöll. Sent 
verður beint út frá athöfn-
inni í Ríkissjónvarpinu. Á 
morgun opnar Listasafn 
Akureyrar sýningu á verk-
um þeirra sem tilnefndir 
eru til verðlaunanna.  
Komin er út vegleg 
sýningarskrá með 
greinum um heið-
ursverðlaunahaf-
ann Högnu Sig-
urðardóttur 
arkitekt, mynd-
listarmennina 
Margréti H. 
Blöndal, Ragn-
ar Kjartansson-
og Steingrím 
Eyfjörð, og þá 
sem tilnefndir 

eru fyrir hönnun: Guðbjörgu 
Kristínu Ingvarsdóttur, Hjalta 

Geir Kristjánsson og Sigurð 
Eggertsson. Í sýningar-
skránni eru ítarleg viðtöl við 
listamennina sem tilnefndir 
eru. Tvær milljónir króna 
koma í hlut hvors listamanns 

sem hreppir fyrsta sæti í 
sínum flokki, en 
þetta eru hæstu 
verðlaun sem veitt 
eru á sviði mynd-
listar og hönnunar 
hér á landi. Sýn-
ingin er opin til 
19. október. 
 - pbb 

Sjónlistaverðlaunin

RAGNAR KJARTANSSON 
er tilnefndur til Sjónlista-

verðlauna í ár. 

Listasumri á Akureyri lýkur nú 
um helgina með margbreyti-
legum hátíðahöldum í bænum. 
Hefjast þau í kvöld í Lysti-
garðinum í kvöldhúminu með 
hljóðfæraslætti Retro Stefson, 
D.Rangers, sem njóta mikilla 
vinsælda í Kanada; gjörning-
um, upplestri fyrir unga 
sem aldna, rúnaráðning-
um og er boðið upp á kakó 
til hressingar. 

Síðar um kvöldið, kl. 22, leggur 
Draugagangan af stað frá 
Minjasafninu þar sem að venju 
á þessum tíma árs færist vægast 
sagt draugalegur blær í innbæ-
inn. 
Á laugardaginn hefst svo hin eigin-
lega Akureyrarvaka sem markar lok 
Listasumars. Fyrstu dagskrárliðirnir 
hefjast fyrir hádegi þegar kaffihús og 
verslanir opna með kaffi, lifandi tónlist 
og þægilegheitum. Þeir sem vilja hefja 
daginn á að dorga með börnunum sínum 
ættu að taka sér ferð með Haffara sem 
liggur við Torfunefsbryggju. Á hádegi 
hefjast svo opnanir sýninga og uppákom-
ur í söfnum, galleríum, Akureyrarkirkju, 
verslunum og Leirutjörn. Útimarkaðir, 
samkirkjuleg útimessa, flóamarkaðir, leik-
hús og sirkus eru auðvitað hluti af stemmn-
ingu Akureyrarvöku og það sama gildir um 
tísku og falleg föt. Tvær tískusýningar verða 
á Akureyrarvöku, bæði fyrir fínu frúrnar og 
þær sem yngri eru. 

Tónlistinni verða gerð góð skil á Akureyrar-
vöku - Bubbi Morthens spilar í Gilinu, Hjaltalín 
í göngugötunni, Blind Derek and the backhouse 
band svo ekki sé nú minnst á sjálfa Sinfóníuhjóm-
sveit Norðurlands sem í samvinnu við Leikfélag 
Akureyrar flytur Sögu dátans eftir Igor Stravins-
kí, þar sem deilt er á auðsöfnun og ríkidæmi. 

Utan miðbæjarsvæðisins má nefna heyskap og 
fyrirlestur í Akureyrarakademíunni sem staðsett er 

í Gamla Húsmæðraskólanum í Þórunnarstræti – 
notalega stemmningu og veitingar í Laxdalshúsi 
þar sem Sigurður Hallmarsson fjöllistamaður 
sýnir verk sín. Þing Þjóðræknisfélags Íslendinga 

fer fram í Safnaðarheimili Akureyrarkirkju. 
Akureyrarvaka nær hámarki á laugardags-

kvöldið þegar fólk safnast saman fyrir 
framan Samkomuhúsið þar sem 

Bakaríið við Brúna býður bæjar-
búum upp á 16 metra langa ást-

arköku. Á meðan fólk gæðir 
sér á ástarkökunni opnar 
hvorki meira né minna en 

Ástarsafnið á Akureyri. Í 
allt sumar hefur koss-
um, ástarjátningum og 
ástarsögum frá ungum 
sem öldnum verið safn-
að. Ástarsafnið sem 
verður til húsa í göml-
um strætó mun leiða 
ástargöngu Akureyr-
inga þar sem ástin mun 
gleðja augu og eyru og 
vonandi snerta hjörtu 
þeirra þar sem hún 

brýst fram á ótrúlegustu 
stöðum. Leiðin liggur inn 

á Ráðhústorg og þaðan að 
Menningarhúsinu Hofi þar 
sem Anna Richards í gervi 

furðufuglsins mun birtast 
með fulltingi Röggu Gísla.

Dagskrána má finna á 
inni á visitakureyri.is og 
akureyri.is.

pbb@frettabladid.is

 

Akureyrarvaka í kvöld 

TÓNLIST Bubbi spilar í Gilinu 
annað kvöld.



Allt sem þú þarft... ...alla daga

46,25% 

31,16% 

66,13% 

– Fréttablaðið er grunnurinn að dagblaðalestri þjóðarinnar

Óslitin sigurganga

Fréttablaðið er með 43% meiri lestur en
24 stundir og  112% meiri lestur en Morgunblaðið

Það er engum blöðum um það að fletta að yfirburðir Fréttablaðsins eru ótvíræðir. 
Í stærsta neysluhópnum, 18–49 ára er Fréttablaðið sem fyrr, langmest lesna 

dagblað landsins, samkvæmt könnun Capacent Gallup maí–júlí 2008. Kannanir 
síðustu fjögurra ára hafa skotið samkeppnisaðilunum lengra og lengra afturfyrir 
Fréttablaðið. Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Auglýsendur athugið!
Yfirburðir Fréttablaðsins umfram bæði Morgunblaðið

og 24 stundir eru mjög miklir í nánast öllum aldurshópum.
Hvar er þín auglýsing?

Fréttablaðið tryggir þér aðgang að rúmlega 45 þúsund fleiri lesendum en 
Morgunblaðið og rúmlega 25 þúsund fleiri lesendum en 24 stundir í 

aldurshópnum 18-49 skv. nýjustu könnun Capacent.
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Óslitin sigurganga Fréttablaðsins undanfarin sex ár er staðfest með nýrri lestrarkönnun Capacent

24stundir

* Meðallestur 18–49 ára – allt landið

Fréttablaðið Morgunblaðið 24 stundir
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 29. ágúst 2008 

➜ Kvikmyndir

Reykjavík Shorts&Docs Heimilda- 
og stuttmyndahátíð í Austurbæ, 
Snorrabraut 37.
15.00 Mini Panorama stuttmyndir
17.00 Heart of the Factory
19.15 Úrvals heimildamyndir
21.00 Cannes Shorts
23.00 Shakespears and Victor 
Hugo‘s Intimacies
Miðasala opnar kl. 14.30 

➜ Fyrirlestrar

Man, Culture and Nature in Canada 
and Iceland Samstarfsráðstefna 
Háskóla Íslands og Manitobaháskóla. 
Ráðstefnan er öllum opin og stendur 
yfir um helgina í Háskóla Íslands.

➜ Tónlist

Jazzhátíð Reykjavíkur 2008
12.15 Ingólfsnaust, hádegisjazz 
18.00 Iðnó/uppi, Jazzquiz, spurn-
ingakeppni um jazz
20.00 Fríkrikjan, Mógil, Theo 
Bleckman solo
22.00 Organ, Jóel Pálsson og Ómar 
Guðjónsson og hljómsveit.
23.00 Glaumbar, Bítbox jam session

➜ Leiklist

20.00 Uppljómunin Snæbjörn 
Brynjarsson mun flytja sitt 
eigið leikverk á Kaffi Rót. 
Verkið er hluti af sviðslistahá-
tíðinni artFart sem haldin er 
af áhugafólki um sviðslistir.

➜ Myndlist

Grálist - engin smálist Sýning á 
verkum 14 listamanna í Deiglunni, 
Kaupvangsstræti, Akureyri. Opið til 
17.00, laugardag til 22.00. Sýningin 
stendur til 31. ágúst.
Bjarni Bernharður sýnir 20 akrýl-
myndir í 12 Tónum Skólavörðustíg 15. 
Opnunartími: Mán-föst. 10-18, lau 10-
16 og sun. 13-17.
Draumar um ægifegurð í íslenskri 
samtímalist Á Kjarvalstöðum eru 
til sýnis verk listamanna sem byggð 
eru á ólíkum hugmyndum þeirra um 
náttúruna sem fyrirbæri í ljósmynda- 
og vídeólist. Sýningin er á dagskrá 
Listahátíðar Reykjavíkur og lýkur eftir 
helgi. Opið kl. 10 - 17. 
Þýska listakonan Hanna Woll sýnir 
í Galleríi Dynjanda á Bíldudal. Opið 
alla daga frá kl. 9-18.00.
Steingervingar Elín Edda Árnadóttir 
sýnir kolateikningar í Studio Stafni, 
Ingólfsstræti 6. Opið alla daga frá 12 
-17.

➜ Viðburður

18.30 Komandi tímar 2018 - 
Norræna húsið Gjörningahópurinn 
Kúmíkat sýnir leikverk. 
Hljómsveitirnar Sykur, Ásgeir 

Eysteinn & Sæji og 
danska hljómsveitin 
Skandals flytja tón-
list. Norræna húsið 
fagnar 40 ára afmæli 
og þessi viðburður er 
hluti af afmælisdag-

skránni.
Upplýsingar um 

viðburði 
sendist á 
hvar@fretta-
bladid.is 

Það eru rétt tuttugu ár 
síðan Einar Áskell birtist 
fyrst á íslensku leiksviði og 
naut þegar mikillar hylli 
yngstu kynslóðarinnar sem 
hafði alist upp með þessum 
sænska velferðardreng. 

Nú birtist hann enn á sviðinu og 
að þessu sinni í útgáfu brúðu-
meistarans Bernd Ogrodnik. Á 
laugardag frumsýnir Þjóðleik-
húsið, í samvinnu við Fígúru – 
leikhús Bernds Ogrodniks, brúðu-
leiksýninguna Klókur ertu, Einar 
Áskell.

Gestaleikur þessi er verk 
brúðugerðarmannsins Bernds 
Ogrodniks sem byggir á sögum 
Gunillu Bergström um þennan 
uppátækjasama snáða. Sýnt verð-
ur í Kúlunni, barnasviði Þjóðleik-
hússins á Lindargötu 7, og hefst 
sýningin kl. 15.

Einar Áskell hefur verið auf-
úsugestur á íslenskum heimilum 
hátt í fjóra áratugi. Bækurnar um 
hann hafa komið út reglulega og 
sumar í fleiri en einni prentun. 
Þær yngstu af hálfu Gunillu taka 
á brýnum umhugsunar- og þroska-

efnum barna, síðast skelfilegri 
fortíð nýbúa. 

Ogrodnik sækir í sögu af Einari 
þar sem hann fær að leika við 
föður sinn og kemst í verkfæra-
kassann hans. Brúðugerðarmeist-
arinn Bernd Ogrodnik hefur sett 
upp sýningar víða um heim en 
auk þess að semja og sýna brúðu-
sýningar þá býr hann til brúður, 
gerir leikmynd og semur og flyt-
ur tónlist. Bernd hefur gert brúð-
ur af ýmsu tagi, bæði fyrir leik-
hús og kvikmyndir. Hér í 
Þjóðleikhúsinu hefur hann meðal 
annars sett upp sýningarnar 
Pétur og úlfinn og Umbreytingu 
– ljóð á hreyfingu. 

Rithöfundurinn Gunilla Berg-
ström hafði samband við Bernd 
og hafði áhuga á að vinna með 
honum að skemmtilegu verkefni 
tengdu Einari Áskeli. Afrakstur-
inn er sýningin Klókur ertu, Einar 
Áskell en sýningin er byggð á 
bókunum Svei-attan, Einar Áskell 
og Góða nótt, Einar Áskell. Bernd 
hannar og stýrir brúðum í sýning-
unni auk þess að gera leikmynd 
hennar, leikstjóri er Kristján 
Ingimarsson en búninga hannar 
Helga Björt Möller.

Einar Áskell 
stígur fram

Þriðji alþjóðlegi fundurinn um 
rannsóknir á nútíma byggingarlist, 
sem skipulagður er af Alvar Aalto 

akademíunni fer 
fram í Helsinki og 
Jyväskylä í 
Finnlandi og 
verður í endur-
varpi í sölum 
Norræna hússins. 
Á ráðstefnunni 
eru skoðuð böndin 
og tengingarnar 

milli hugsunar, hönnunar og
framkvæmdar. Forsvarsmaður 

ráðstefnunnar er Kari Jormakka. 
Á ráðstefnunni koma saman 
starfandi arkitektar, kennarar, 
heimspekingar, listasagnfræðing-
ar, félagsfræðingar og samfélags-
vísindamenn. Aðgangur ókeypis og 
allir velkomnir. 

Þingað um 
húsagerð

EINAR ÁSKELL. Birtist í Þjóðleikhúsinu á laugardaginn.

ÚR FIMM Í SEX 

JAZZINN
Í BORGINNI!
26.-30. ÁGÚST

CAVALLERIA
RUSTICANA

MASCAGNI

LEONCAVALLO

KRISTJÁN JÓHANNSSON
JÓHANN FRIÐGEIR VALDIMARSSON 

SÓLRÚN BRAGADÓTTIR

ELÍN ÓSK ÓSKARSDÓTTIR

AUÐUR GUNNARSDÓTTIR

TÓMAS TÓMASSON

ALINA DUBIK

SESSELJA KRISTJÁNSDÓTTIR

ALEX ASHWORTH

EYJÓLFUR EYJÓLFSSON

KURT KOPECKY
SVEINN EINARSSON

ÞÓRUNN S. ÞORGRÍMSDÓTTIR
HELGA BJÖRNSSON
PÁLL RAGNARSSON

KÓR OG HLJÓMSVEIT
ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

FRUMSÝNING 19. SEPTEMBER 2008
ATH! AÐEINS ÁTTA SÝNINGAR

MIÐASALAN OPNAR Í DAG

www.opera.is

PAGLIACCI

ALVAR AALTO



Nú gefst aftur tækifæri að sjá ævintýri Gosa og félaga í 
Borgarleikhúsinu. Frábær fjölskyldusýning með skemmtilegum 
sönglögum. Allra síðustu sýningar í september.

Miðasala hafin

Hann er kominn aftur!
Örfáar aukasýningar í haust

Miðasala er í síma 568 8000 
og á borgarleikhus.is

Sun. 7.sept.  kl. 14
Sun. 14. sept.  kl. 14
Sun. 21. sept.  kl. 14
Sun. 28. sept. kl. 14

Sett upp í samstarfi við
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Nú þegar geisladiskurinn hefur verið ráðandi í tónlistarútgáfu í yfir 
tvo áratugi þá er það ekki bara undarlegt heldur stórfurðulegt að enn 
sé ekki hægt að fá þekktustu plötur frægustu hljómsveitar allra tíma 
í almennilegum geisladiskaútgáfum.

Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, Revolver, White Album og 
Abbey Road eru allar á meðal bestu verka poppsögunnar, en samt eru 
útgáfurnar sem eru í boði af þeim á CD algerlega óviðunandi. 
Umslögin eru ófullkomin endurgerð af gömlu vínylumslögunum, það 

er ekkert aukaefni og það 
sem verst er, hljóðblöndun-
in er hræðileg. Hljómgæði 
geisladiska hafa batnað 
mikið síðustu ár, en 
útgáfurnar af fyrrnefndum 
Bítlaplötum eru frá mesta 
niðurlægingarskeiði 
geisladisksins hvað hljóð 
varðar – árunum í kringum 
1990.

Viðhafnarútgáfur af 
helstu meistaraverkum 
poppsins verða alltaf 
vandaðari og vandaðari og 
þeim fer stöðugt fjölgandi. 
Helstu verk U2 og Elton 
John eru t.d. nú farin að 
streyma í verslanir í lúxus-
búningi og fyrstu plötur 

Nick Cave eru væntanlegar í vetrarbyrjun. Í fyrra var talað um 40 
ára afmælisútgáfu af Sgt. Peppers, en hún kom aldrei.

Nú hafa óþolinmóðir aðdáendur hins vegar gripið í taumana. Purple 
Chick er leynihópur aðdáenda sem hefur útbúið viðhafnarútgáfur af 
öllum Bítlaplötunum með mun betri hljóm heldur en opinberu 
útgáfurnar og glás af aukaefni. Sgt. Peppers-útgáfan þeirra er 
sexföld og Revolver tvöföld svo dæmi séu tekin. Nýlega komu svo 
safnplötur með bestu tónleikaupptökunum. Þessar útgáfur eru 
fáanlegar sem niðurhal á netinu og eru ókeypis. Á umslögunum sem 
hver sem er getur prentað út stendur „fan created disc – NEVER 
FOR SALE!!!“ Tímaritið Rolling Stone er á meðal þeirra sem hrósa 
Purple Chick-útgáfunum í hástert.

Allt þetta fer leynihópur aðdáenda létt með. Á sama tíma stöðvar 
helgislepjan og vandræðagangurinn sem hefur loðað við útgáfu á 
Bítlaefni allt hjá EMI. Nýjar útgáfur á vínyl eru þó skref í rétta átt.

Purple Chick bjargar Bítlunum

> Plata vikunnar
Boys in a Band - Black Dia-
mond Train

★★★★
„Þó að tónlist Boys In A Band 
sé ekki byltingarkennd þá 
er þessi bílskúrsrokkkeyrsla 
þeirra félaga sérstaklega 
kraftmikil og stuðvekjandi. Ein 
af skemmtilegri plötum ársins 
það sem af er.“  TJ

> Í SPILARANUM
Mammút - Karkari
Pete Molinari - A Virtual Landslide
Stórsveit Guðmundar Inga - Sagan af Eyfa
Ýmsir flytjendur - Ég fíla 90‘s
The Walkmen - You & Me

MAMMÚT THE WALKMEN

SGT. PEPPERS Besta plata sögunnar?

Vinsælasta, áhrifamesta 
og að margra mati besta 
rokkhljómsveit síðasta 
aldarfjórðunginn er að fara 
að gefa út nýja plötu. Já, 
piltarnir í Metallica halda 
enn að þeir geti rokkað frá 
sér allt vit. Steinþór Helgi 
Arnsteinsson athugaði hvort 
Metallica geti enn framkall-
að gott svitabað.

Angurværir gítartónar, staðfastar 
trommur og væminn en ákveðinn 
Hetfield syngjandi um að sólskin-
ið komi aldrei. Svona líður tíminn 
þangað til hraðinn er aukinn, og 
síðan enn meira og allt í einu tekur 
eitthvað One-wannabe gítarriff að 
hljóma. Síðan rembast allir eins 
og rjúpan við staurinn án sýni-
legrar fullnægingar.
Þannig birtist manni nýjasta lag 
Metallica, The Day That Never 
Comes, af plötunni Death Magnet-
ic sem kemur út í september.

Rick Rubin stígur upp í brúna
Tíðindi af nýju plötunni komu strax 
árið 2006 þegar liðsmenn sveitar-
innar tilkynntu að samferðamaður 
þeirra til fimmtán ára, Bob Rock, 

sem hafði séð um upptökustjórn 
fyrir Metallica allt frá Svörtu plöt-
unni, hefði verið hent úr brúnni og 
við stjórnvölinn myndi verða eng-
inn annar en Rick Rubin. 

Rick Rubin hefur gert ótrúlega 
hluti í gegnum tíðina og ekki ein-
göngu bjargað heldur beinlínis 
búið til feril margra sveita og tón-
listarmanna. Af hverju ætti hann 
ekki að geta blásið nýju lífi í feril 
Metallica? Hann gat jú gert John-
ny Cash aftur hipp og kúl þrátt 
fyrir að Cash væri kominn yfir 
sextugt.

Afturhvarf til gamla skólans
Death Magnetic markar einnig 
fleiri tímamót. Piltarnir hafa sagt 
skilið við Elektra-plötufyrirtækið 
og gerast heiðarlegir með því að 
gefa út beint undir merkjum Warn-
er-bræðranna. Sá hátturinn var líka 
hafður á við gerð plötunnar að allir 
fengu að koma með sitt framlag við 
hvert einasta lag hennar. Lýðræði á 
sem sagt að ríkja núna innan her-
búða Metallica og sálfræðitryllir-
inn sem einkenndi gerð St. Anger 
átti að vera á bak og burt.

Og þótt efnið á Death Magnetic 
sé að nokkru leyti leifar frá St. 
Anger-tímabilinu þá átti hún ekki 
að eiga neitt skylt við þau „mistök“ 
eins og margir vilja kalla St. Anger. 

Nei, afturhvarf til gamla skólans 
var boðað.

Með nostalgíuglampa í augum
Lítum samt aðeins á staðreyndirn-
ar: Starfsaldur Metallica fer að 
nálgast þrjátíu ár, þeir ákváðu að 
fá Rick Rubin, meistarann mikla, 
til að lífga upp á sig, þeir kasta 
fram frösum í viðtölum eins og: 
„Okkur hefur aldrei liðið betur í 
hljóðverinu“ og „Nýja efnið og 
hvernig við vinnum það minnir 
okkur á gömlu tímana, frá Master 
og Justice tímabilinu“, og svo heit-
ir nýja platan Death Magnetic. Ég 
meina, hvað á maður að halda 
annað en að hér séu á ferð gamlir 
menn með nostalgíuglampa í 
augum sem langar til að klófesta 
eitthvað sem þeir höfðu en týndu 
fyrir góðum áratug síðan?

Þeir fá þó allavega prik í kladd-
ann fyrir að reyna og það verður 
ekki af því skafið, Death Magnetic 
minnir um margt á gömlu tímana. 
Ég nefndi það til dæmis áðan að við 
hlustun á nýja slagaranum væri 
One oft ofarlega í huga. Annað lag, 
My Apocalypse, minnir einnig 
ískyggilega mikið á Master of 
Puppets. Svo er líka annað lag sem 
heitir The Unforgiven III (!). Verst 
við þessi lög að þau eru ekki nærri 
eins góð og fyrirrennarar þeirra.

Afturhvarf til gamla skólans
METALLICA Rob Trujillo bassaleikari, Kirk Hammet gítarleikari, James Hetfield söngvari og Lars Ulrich trommuleikari. Metallica 
gefur út nýja plötu í september sem þeir segja að sé afturhvarf til gullaldarára sinna.

Ráðstefna um snertifleti tónlistar 
og kvikmynda verður á tónlistar-
dagskrá Alþjóðlegrar kvikmynda-
hátíðar í Reykjavík, eða RIFF. 

Sjónum verður beint að heimild-
armyndinni Heima og skoðað hvað 
gerði þá mynd eins vinsæla og vel 
heppnaða og raun ber vitni. Til þess 
eru kallaðir umboðsmaður Sigur-
Rósar, Kári Sturluson, Brad 
Abramson, varaforseti heimildar-
deildar VH1, fulltrúi True North og 
Stefan Denitriou hjá EMI.

Þá verður fjallað um hljóðspor, 
eða „soundtrack“ og hvernig tónlist 
og kvikmyndir geta aukið sölu 
hvort á öðru. Til þess eru fengnir 

Eric Michon frá Universal Music í 
Frakklandi og Thomas Jamois, for-
stjóri hljóðsporadeildar Naïve.    

Loks verða samningar og samn-
ingsvandamál rædd. Mikkel Malt-
ha frá Zentropa í Danmörku og 
Elisa Lundgren leiða gesti úr frum-
skógi lagalegra vandkvæða í Evr-
ópu en Atli Örvarsson fræðir gesti 
um aðferðir Hollywood við kaup á 
tónlist í kvikmyndir. 

Ráðstefnan fer fram í Norræna 
húsinu 2. október og kostar 15.000 
krónur að taka þátt, hádegismatur 
innifalinn. Hægt er að skrá þátt-
töku í gegnum netfangið register@
riff.is.   -kbs

Ráðstefna á RIFF

FYRIRMYND Heimildarmyndin Heima 
um tónleikaferð Sigur Rósar telst afar vel 
heppnuð.                  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Skakkamanage hefur ákveð-
ið að breiða út boðskapinn og 
gefa smáskífu með tveimur 
lögum. Skífuna má nálgast á 
netinu.

„Við erum nýbúin að klára 
plötu og stefnum á að gefa 
hana út 1. október. Við ákváð-
um í tilefni af því að platan 
er tilbúin að taka tvö lög og 
setja á netið. Þannig að fólk 
fái forsmekkinn,“ segir Svav-
ar Eysteinsson, liðsmaður 
sveitarinnar. 

En af hverju að gefa skífuna? „Það er 
rosalega erfitt að átta sig á hvernig plötu-
markaðurinn er, hann er eitthvað svo skrít-
inn um þessar mundir. Við lifum í stafræn-
um heimi. Við ákváðum því að í staðinn fyrir 
að fara út í það fyrirtæki að gefa út þessi tvö 

lög væri sniðugra að gera 
þetta svona. Svo er kreppa og 
enginn á pening. Þá vantar 
bara að meira af hlutum séu 
ókeypis,“ segir Svavar.

Smáskífan verður að duga 
aðdáendum í bili því einhver 
bið er á tónleikum með sveit-
inni. „Við erum svolítið hing-
að og þangað þessa stundina. 
En það verða örugglega tón-
leikar með haustinu. Svo verð-
ur partí og læti þegar platan 
kemur út.“

Svavar vonar að uppátækinu verði vel 
tekið. „Við vonumst til þess að þetta kveiki 
gríðarlega eftirvæntingu og löngun eftir 
nýju plötunni og fólk komi sér saman um að 
kaupa hana.“ Smáskífuna má nálgast á 
skakkapopp.is.  - kbs

Frí smáskífa á netið

SKRIFUM LOKIÐ Upptökum á nýrri 
plötu Skakkamanage er lokið og 
smáskífa komin á netið.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL R.

Við leitum að duglegu starfsfólki í verslanir okkar.

Við leggjum mikið upp úr því að starfsfólki okkar 
líði vel í vinnunni og rekum öflugt félagslíf. Einnig 
nýtur starfsfólk fjölda fríðinda.

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is eða 
hafi samband við verslunarstjóra í næstu verslun.

Skemmtileg vinna meðggg
skemmtilegu fólki
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Ólöf Arnalds og Skúli Sverrisson 
munu leiða saman hesta sína í 
New York 9. september. Það verð-
ur í fyrsta sinn sem listamennirn-
ir spila hvor sitt efni á tónleikum 
í Ameríku. 

„Fyrst var mér boðið út til að 
spila á hátíð sem heiti East Vil-
lage Radio Festival,“ segir Ólöf. 
„Svo ákvað ég í framhaldi af því 
að skipuleggja fleiri tónleika og 
þá stilltum við upp einum saman, 
ég og Skúli.“ 

Ólöf kom að plötunni hans og 
öfugt og gefur það atburðunum 
sérstakan tón. „Við ætlum eitt-
hvað að spila, hvort með öðru, 
sem er mjög gaman. 

Þetta eru fyrstu tónleikarnir 
með efninu af plötum okkar 
beggja, í Ameríku. Við höfum 

einu sinni spilað á sömu tónleik-
um, en þá spiluðum við ein.“ Einn-
ig segir hún ánægjulegt að fá að 

sjá þá erlendu tónlistarmenn sem 
komu að plötu Skúla spila með 
honum.

Ólöf er annars á sífelldum 
þvælingi um heiminn. Núna síð-
ast spilaði hún með frænda sínum, 
Ólafi Arnalds, í Brussel og svo 
styttist í risahátíðina WOMEX. 
„Ég gerði mér eiginlega enga 
grein fyrir því hvað hátíðin væri 
stór fyrr en að það var í höfn að 
ég myndi spila. Það kom mér 
skemmtilega á óvart.“    

En hvenær má búast við nýju 
efni frá Ólöfu? „Annaðhvort 
kemur það rétt fyrir jólin eða ég 
sleppi því að strekkja mig á því 
og þá kemur það líklegast í jan-
úar eða febrúar. Það ræðst af 
ýmsu, hvernig gengur með son 
minn og svona.“  - kbs 

Skúli og Ólöf sameinast í NY

SÍFELLT Á FLANDRI Ólöf Arnalds spilar 
með Skúla Sverris í New York.

Nas er níunda plata Nasir Jones. 
Hún átti upphaflega að heita Nigg-
er (eða Nigga), en rapparinn hætti 
við þá nafngift eftir hörð mótmæli 
úr ýmsum áttum, meðal annars 
frá Jesse Jackson og Fox-sjón-
varpssstöðinni. Í staðinn er platan 
nafnlaus.

Textarnir á nýju plötunni eru 
pólitískari en oft áður og fjalla um 
bandarískt þjóðfélag í dag og 
stöðu þeldökkra. Myndin á umslag-
inu og nöfn laganna gefa tóninn: 
America, Ni**er (The Slave and 
the Master), Sly Fox (sem er gagn-
rýni á Fox) og Black President. 
Nas er firnaflinkur rappari. Það 
verður seint leiðinlegt að hlusta á 
hann, hvað sem hann tekur fyrir, 
en hér er hann í stuði og það renn-
ur upp úr honum snilldin.

Tónlistarlega er platan nokkuð 
þétt þó að hún brjóti ekki blað. Á 
meðal taktsmiða eru Salaam Remi, 
Mark Ronson, stic.man úr Dead 
Prez og Polow da Don sem á heið-
urinn af smáskífulaginu Hero. Á 
meðal þeirra sem syngja og rappa 
á plötunni með Nas eru Busta 
Rhymes, The Game, Keri Hilson 
og The Last Poets.

Á heildina fín plata frá einum af 
meisturum rappsins.

 Trausti Júlíusson

Pólitískur Nas

TÓNLIST
Án titils
Nas

★★★★
Nas sannar að hann er einn af 
flinkustu röppurum sögunnar á sér-
staklega pólitískri plötu.

Ekkert lát virðist vera á Abba-
æðinu sem runnið hefur á 
landann eftir frumsýningu 
kvikmyndarinnar Mamma Mia! 

Alls hafa nú 
yfir sex 
þúsund eintök 
selst af 
geisladisknum 
með tónlist-
inni úr 
myndinni.

Þá hefur 
kvikmyndin, 
sem skartar 
stórleikurum á 

borð við Meryl Streep og Pierce 
Brosnan í aðalhlutverkum, notið 
fádæma vinsælda. Vel yfir 80 
þúsund Íslendingar hafa séð 
myndina í kvikmyndahúsum, sem 
gerir hana að stærstu mynd 
ársins til þessa. 

Ótrúlegar 
vinsældir

Það mætti halda að FBI héldi 
sérstaklega upp á Guns ´N´ 
Roses. Bloggarinn Kevin 
„Skwerl“ Cogill fékk all-
tént að kenna á því þegar 
hann lak næstum tilbúnum 
lögum af hinni alræmdu 
Chinese Democrazy 
á vefsíðu sína. 

Kevin var hand-
tekinn með látum 
á miðvikudaginn 
fyrir grun um 
brot á höfund-
arréttarlögum. 
Kevin hefur 
áður lekið lögum 
Guns N‘ Roses, 
nú seinast í júní. 
FBI heimsótti hann 
einnig þá, en 

sleppti honum stuttu síðar. 
Chinese Democrazy hefur 
verið svo lengi í smíðum 
að Dr. Pepper-gosfram-
leiðendurnir eru sagðir 
ætla að gefa öllum Banda-
ríkjamönnum dós ef plat-

an kemur út fyrir lok 
árs. FBI ætlar greini-
lega að sjá til þess að 
platan komi út lög-
lega, þegar og ef hún 
loksins kemur.  
  -kbs

Tekinn fyrir leka

VINUR FBI? Axel Rose 
og félagar í Guns ´N´ 

Roses fengu hjálp við 
að stoppa Kevin í að leka 

lögum þeirra á netið. 

MAMMA MIA! Platan 
hefur selst í yfir sex 
þúsund eintökum á 
Íslandi.

Lystigarðurinn í rökkurró að venju

Draugagangan Minjasafnið og Leikfélag Akureyrar

Sjónlistarverðlaunin 2008 opnun á verkum tilnefndra listamanna

Dulmögn Djúpsins Anna Gunnarsdóttir bæjarlistakona

Saga Dátans Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og Leikfélag Akureyrar

Agora Sirkuz Iceland við Samkomuhúsið

Hjaltalín í göngugötunni

New Icelander Freya Olafsson Húsið - Rósenborg

Tískusýning Christu í göngugötunni

Bubbi Morthens útitónleikar í Gilinu

Ástarkakan Bakaríið við Brúna og MS Akureyri bjóða í kvöldkaffi

Ástarsafnið opnar ást Akureyringa alls staðar

Fljúgandi furðufugl Anna Richardsdóttir bæjarlistakona og Ragga Gísla

Helgin 29. og 30. ágúst

nánari upplýsingar á www.visitakureyri.is
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folk@frettabladid.is

>NÝJASTA NÝTT

Ný fegrunarmeðferð nýtur nú mikilla vin-
sælda í Bandaríkjunum, en þar spila litl-
ir fiskar stóra rullu. Fótum með harðri og 
óásjálegri húð er dýft í vatnsbala með 
svöngum fiskum, sem narta í tærnar þar 
til harða húðin er horf-
in og eftir eru mjúk-
ir og fínir fætur. Búist 
er við því að innan 
skamms verði boðið 
upp á sambærilegar 
meðferðir fyrir líkam-
ann allan. 

Lohan-fjölskyldan er í 
uppnámi eftir að Michael 
Lohan, faðir leikkonunnar 
góðkunnu, talaði við fjöl-
miðla um óánægju sína með 
Samönthu Ronson. Hann 
heldur því fram að hún sé 
„að nota“ Lindsay.

Michael Lohan, föður leikkonunnar 
Lindsay Lohan, hefur enn einu sinni 
tekist að reita dóttur sína til reiði. 
Hann lýsti því nýlega yfir að hann 
hefði miklar áhyggjur af sambandi 
hennar og Samönthu Ronson og 
sagði plötusnúðinn vera að nota 
Lindsay. Michael heldur að Sam-
antha ætli sér að gefa út einhvers 
konar ævisögu og selja þar með 
söguna af ástarsambandi sínu og 
Lindsay. 

„Ég er að missa vitið yfir þessu. 
Þetta kemur Lindsay ekki vel. Við 
skulum bara segja að ég vona að 
Lindsay fari að opna augun og átta 
sig á því hvert fólkið sem er að nota 
hana er,“ sagði Michael, sem ásak-
ar Samönthu einnig um að halda 
víni að dóttur hans – sem á að vera 
edrú eftir að hafa farið í með-
ferð í fyrra. „Samantha drekk-
ur og réttir Lindsay drykki 
undir borðið. Á bak við tjöldin 
versnar þetta bara og versn-
ar,“ segir Michael.

Lindsay var fljót að vísa 
ummælum föður síns á bug. 
„Hann er stjórnlaus. 
Ég vil að hann hætti 
að særa og tala við 
fjölmiðla um fólk-
ið sem ég elska,“ 

sagði leikkonan í viðtali við 
Access Hollywood. Á 
Myspace-síðu sinni er hún 
enn ákveðnari og segir pabba 
sinn verða sér til skammar 
og vera eineltisseggur „við 

fjölskyldu mína, sam-
starfsfólk mitt, vini 

mína og stelpu 
sem er mér allt. 
Það er augljóst 
hver það er“, 
skrifar leikkon-
an. 

„Hann hefur 
ekki hugmynd 
um hvað er í 
gangi í lífi 
mínu því ég 
hef valið að 

hafa hann ekki hluta 
af því. Þessi nýja 

árás hans á líf mitt og ástvini mína 
er bara út af fíkn sem hann hefur – 
frægð,“ segir Lindsay og heldur 
áfram: „Ef hann væri í alvörunni að 
hugsa um mig og líf mitt myndi 
hann læra að virða óskir mínar og 
halda sig frá því.“

Samantha er ekki heldur par 
hrifin af ásökununum, eins og 
kemur í ljós á nýrri færslu hennar 
á blogginu. 

„Ég er ekki ástæðan fyrir því að 
hann og dóttir hans eru ekki í sam-
bandi, það er hann,“ skrifar Sam-
antha, sem kveðst ekki hafa nein 
áform um að skrifa bók. „Ég er ekki 
manneskjan sem er svo týnd að ég 
þurfi að nota samband mitt við 
Lindsay til að hafa í mig og á … ég 
er, mun alltaf vera og hef alltaf 
verið til staðar fyrir hana, ekkert 
annað,“ segir Samantha. 

Lohan-fjölskyldan tekst á

ÁHYGGJUFULLUR 
Michael Lohan 

kveðst bera hag 
dóttur sinnar fyrir 
brjósti og óttast að 

Samantha sé að nota 
hana.

Skólavörðustígurinn verður aftur undir-
lagður af tískusýningardömum á morgun, 
en í þetta skiptið er það sýningin Stígurinn 

sem þar fer fram. Það er samstarfsverkefni 
hárgreiðslustofunnar 101 Hárhönnun og tísku-
hússins ER við Skólavörðustíg. Þá mun Þór-
hildur Ýr Jóhannesdóttir sýna hönnun sína 
undir nafninu Tóta Design. Hár fyrirsætnanna 
verður í höndum starfsfólks Hárhönnunar 
101, sem notar hárvörur frá Aveda til að skapa 
haustgreiðslurnar.

„Við erum að halda sýninguna í þriðja 
skiptið í ár og lokum Skólavörðustígnum 

eins og í fyrra. Núna ætlum við hins vegar 
að breyta aðeins til og fáum hljómsveitina 
Sometime til að spila fyrir gesti og gang-

andi og leika undir sýningunni,“ útskýrir 
Þórhildur, sem er iðulega kölluð Tóta. Tísku-
sýning undir berum himni hefur í för með sér 
ýmsar áhættur og getur verið erfið í fram-

kvæmd ef veður er slæmt, eins og raunin var 
á menningarnótt. „Það var búið að spá rign-
ingu á morgun, en spáin hefur verið að breyt-
ast og lítur mjög vel út núna,“ segir Tóta 
fegin. 

„Það á jafnvel að vera sól og allt að fimmtán 
stiga hiti. Ef veðrið bregst okkur erum við 
með b-áætlun, en við notum hana ekkert, það 
verður bara að vera brjálæðislega gott veður,“ 
segir hún ákveðin og hlær við. 

Fötin frá Tóta design munu fást á Hárhönn-
un 101. Sýningin á laugardag hefst klukkan 16 
og eru allir velkomnir. Bakkus býður gestum 
og gangandi upp á fljótandi veitingar í tilefni 
dagsins.  - sun

Tískusýning á Skólavörðustíg

VONAST EFTIR GÓÐU VEÐRI Þórhildur Ýr Jóhann-
esdóttir er ein þeirra sem standa fyrir tískusýningu 

undir berum himni á Skólavörðustígnum á morgun. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÓSÁTTAR Lindsay segir pabba sinn vera stjórnlausan og Samantha vísar því á bug að 
hún hyggist skrifa bók um lífið með Lindsay. NORDICPHOTOS/GETTY

Móðir leikarans Matthew McCon-
aughey, Kay, hefur sent frá sér 
sjálfsævisöguna I Amaze Myself. 
Þar talar hún meðal annars um 
það þegar eiginmaður hennar og 
faðir Matthews lést í miðjum ást-
arleik þeirra hjóna. 

„Á mánudagsmorgnum kvödd-
umst við oft með því að njóta ásta. 
En einn daginn, allt í einu, gerðist 
það. Ég vissi að eitthvað var að 
því ég heyrði ekkert frá honum. 
Ekki neitt. En það var besta leiðin 
til þess að kveðja!“ skrifar Kay, 
sem kveðst hafa verið afar stolt af 
eiginmanni sínum og öllum lík-
amshlutum hans. „Ég gekk úr 
skugga um að hann væri nakinn 
þegar þeir sóttu hann því ég var 

bara svo stolt að sýna minn stóra, 
fallega Jim McConaughey og gjöf-
ina hans,“ skrifar Kay, sem grein-
ir einnig frá því að Matthew hafi 
komið undir skömmu eftir að hún 
og Jim giftu sig í þriðja skiptið. 

„Ég var að reyna að ákveða mig. 
Vildi ég annað barn? Vildi ég 
halda fram hjá? Eða fara aftur í 
skólann? Þá kom Matthew undir. 
Við höfðum reynt í 16 ár og ekkert 
barn, svo Matthew kom okkur á 
óvart!“ skrifar móðirin. 

Matthew hefur reyndar sjálfur 
sagt að þegar hans tími komi vildi 
hann gjarnan fá að fara sömu leið 
og faðir hans. „Ég get ekki ímynd-
að mér betri leið,“ segir leikar-
inn.  

Vill fara eins og pabbi
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Stefan Erdmann er ástfanginn af Íslandi. 
Svo ástfanginn að hann hefur helgað sig 
landinu og kvikmynd um það seinustu ár. 
Myndin heitir Island 63°66° og er sýnd á 
Shorts and Docs.

„Ég hætti aldrei að elska Ísland. Ég kom til landsins 
árið 2001 og kolféll fyrir því. Þá ákvað ég að gera 
mynd um Ísland, en ekki mynd eins og allar hinar, 
þar sem farið er Gullna hringinn og á aðra ferða-
mannastaði. Ég vildi sýna fólki hvernig mér líður 
þegar ég er hérna og hvernig ég ferðast um landið. 
Þetta er mjög persónuleg mynd,“ segir Stefan. 

„Ég hef eytt mörgum árum í að mynda hvern stað 
fyrir sig, nákvæmlega eins og mér finnst hann eigi að 
vera. Sumir staðir eru leiðinlegir ef veðrið er ekki 
skýjað, eða engin þoka er yfir svæðinu.“ 

Hann segir viðbrögð Íslendinga skipta sig miklu. 
„Ómar Ragnarsson kom til mín eftir sýningu og sagði 
að sér fyndist virkilega mikið til myndarinnar koma. 
Þegar Ómar hrósar manni, þá veit maður að maður 
hefur staðið sig vel. Þegar ég sýndi hana í Þýskalandi 
kom fólk til mín grátandi og þakkaði mér fyrir.“

Island 63°66° er fyrsta mynd Stefans. Hann sér um 
alla þætti myndarinnar sjálfur, en tónlistarkonan 
Isgaard sér um hluta tónlistarinnar. Hann býr í 
Þýskalandi. Af hverju flyst hann ekki til landsins? 

„Það er góð spurning. Markmið mitt er að selja nóg af 
DVD-diskum með myndinni og kaupa svo hús á Vest-
fjörðum. Þar er Ísland, vindurinn, fuglarnir, hrá nátt-
úran og ekkert fólk. Ég vil vera í einmanaleikanum,“ 
segir Stefan með glampa ástfangins manns í augun-
um. Myndina má nálgast í bókabúðum. - kbs 

Einn með íslenskri náttúru

MEÐ GLAMPA Í AUGUM Stefan hefur helgað sig ást sinni á 
landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FIMMTUGUR Í DAG Michael Jackson er fimmtugur í dag. Hann fer mest huldu höfði í 
Las Vegas. NORDICPHOTOS/GETTY

Madonna er ekki eina poppgoðið 
sem fagnar hálfrar aldar afmæli á 
árinu. Michael Jackson, konungur 
poppsins, er fimmtugur í dag. 
Umfjallanir um þau tímamót eru 
þó fyrirferðarminni en þegar 
Madonna brosti og blasti við öllum 
fyrir rétt um viku síðan – enda 
ferill Jacksons allur annar en 
poppprinsessunnar. 

Frá því að réttarhöldin yfir 
poppstjörnunni áttu sér stað árið 
2005, sem lauk þannig að Jackson 
var sýknaður af öllum ákærum 
varðandi meinta kynferðislega 
misnotkun á börnum, hefur popp-
goðið að mestu leyti farið huldu 
höfði. Hann dró sig í hlé á eyjunni 
Bahrain, lokaði búgarði sínum, 
Neverland, og hefur látið lítið 
fyrir sér fara síðan, að örfáum 
atburðum undanskildum. Jackson 

sneri til að mynda aftur til Banda-
ríkjanna til að votta James Brown 
virðingu sína þegar tónlistarmað-
urinn lést árið 2006. 

Nú gengur hins vegar orðrómur 
þess efnis að Jackson muni koma 
fram á MTV Video Music Awards-
hátíðinni  sem  haldin verður í Los 
Angeles 7. september næstkom-
andi. Tónlistarmaðurinn hefur 
verið við upptökur á nýrri plötu í 
Las Vegas ásamt Black Eyed Peas-
meðlimnum will.i.am að undan-
förnu. Forsvarsmenn MTV munu 
gjarnan vilja gefa honum tæki-
færi til að endurlífga tónlistarfer-
ilinn með þátttöku á hátíðinni – þó 
að dæma um að slíkar tilraunir 
misheppnist hrapallega sé ekki 
langt að leita. Það muna enn flest-
ir eftir atriði Britney Spears á 
hátíðinni í fyrra. 

Fimmtugur Jackson 
á VMA?
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L.I.B.Topp5.is

Yfir 65.000 manns

Ásgeir j - DV

TSK - 24 stundir

ÁLFABAKKA SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

TROPIC THUNDER kl. 3:40 - 5:40 - 8 - 10:20 16

TROPIC THUNDER kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
SVEITA BRÚÐKAUP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

GET SMART kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

DARK KNIGHT kl. 5:40 - 8:30  - 10:20 12

STAR WARS kl. 3:40 - 5:50 L

THE MUMMY 3 kl. 8 12

WALL-E m/ísl. tali kl. 3:40D L

DARK KNIGHT kl. 6:20 - 8 - 10 12

STAR WARS kl. 3:40D - 5:50D L

GET SMART kl. 10:10 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 4:10D L

WALL-E m/ensku tali kl. 5:50 - 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40 L

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 8 - 10:10 L

MAMMA MÍA Síð. sýn. kl. 5:50 L

WALL-E m/ísl. tal kl. 5:50 L

SKRAPP ÚT kl. 8 12

X-FILES 2 kl. 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 8 - 10:20 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 8 - 10 L

STAR WARS kl. 5:45 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 5:45 L

SVEITA BRÚÐKAUP kl. 6 - 8 - 10 L

WALL-E. m/ísl. tali kl. 6 L

GET SMART kl.  8 - 10 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

TROPIC THUNDER kl. 5.40, 8 og 10.15 16

GET SMART kl. 5.40, 8 og 10.15 L

MAMMA  MIA kl. 6 og 9 L

����
L.I.B Topp5.is/FBL

����
DV

2 VIKUR Á TOPPNUM Í USA

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
L
7
L

TROPIC THUNDER kl. 6 - 8 - 10.10
THE ROCKER kl. 10.10
MAMMA MIA     kl. 6 - 8 

16
7
L

TROPIC THUNDER kl. 5.30 - 8 - 10.30
TROPIC THUNDER LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
MAKE IT HAPPEN kl. 4 - 6 - 8 - 10.10
THE ROCKER kl. 5.40 - 8 - 10.20
MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

L
7
12
L
L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 6 -  8 - 10 
THE ROCKER kl. 5.30 - 8 - 10.30
SKRAPP ÚT  kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30  - 8 - 10.30
MAMMA MIA SING A LONG SÝNING kl. 8 

5%

5%

SÍMI 551 9000

L
16
16
L

MAKE IT HAPPEN kl. 5.40 - 8 - 10.20
X - FILES kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE STRANGERS kl. 6 - 8 - 10
MAMMA MIA kl. 5.30 - 8 - 10.30

SÍMI 530 1919

“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

FRÁ BEN STILLER KEMUR EIN KLIKKAÐASTA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

-L.I.B.TOPP5.IS/FBL -DV

KUNG FU PANDA ísl. tali
kl. 3:40 í Kringlunni 

MAMMA MIA
kl. 5:50 á Selfossi

WALL-E með íslensku tali
kl. 3.40 í Álfabakka
kl. 4.10 í Kringlunni 
kl. 6 Akureyri, kl. 5:45 í Keflavík og kl. 5:50 á Selfossi

Föstudag
SparBíó 550krSparBíó 550kr

TROPIC THUNDER
kl. 3.40 í Álfabakka

STAR WARS
kl. 3:40 í Álfabakka
kl. 3.40 í Kringlunni
kl. 5:45 í kefl

Í stað þess að styðjast við fullmót-
að og frágengið handrit grípa nú 
sífellt fleiri íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn til þeirrar aðferðar 
að vinna handrit í hópefli með 
leikurunum, í samvinnu við leik-
stjóra móta þeir persónur, aðstæð-
ur og framvindu sögunnar. Fyrir 
kvikmyndagerðarmenn hefur 
þetta þann ókost að erfiðara er að 
sækja um styrki vegna ágalla í 
lögum, sem gera ekki ráð fyrir 
slíkum efnistökum. 

Fyrir áhorfendur hefur ávinn-
ingurinn aftur á móti verið nokk-
ur, hvort sem um er að ræða 
drama eða gaman, eins og tvíleik-
ur Vesturports og Ragnars Braga-
sonar, Börn og Foreldrar, og sjón-
varpsþættirnir Næturvaktin bera 
glöggt vitni um. 

Á þessi mið rær Sveitabrúð-
kaup, fyrsta leikstjórnarverkefni 
Valdísar Óskarsdóttur, sem er að 
góðu kunn fyrir kvikmyndaklipp-
ingu. Valdís sá leikhópnum fyrir 
hugmynd um persónur, söguþráð 
og umgjörð, leikararnir sáu um 
þróun persónanna, sem allar luma 
á leyndarmáli sem ekki mátti 
ljóstra upp fyrr en í tökum. 

Myndin segir frá Ingu og Barða, 
sem ætla að ganga í það heilaga í 
gamalli sveitakirkju, að viðstödd-
um nánustu ættingjum. Tvær 
rútur leggja því í hann, hvor með 
sína fjölskylduna innanborðs, þar 
á meðal brúði á barmi taugaáfalls, 
brúðguma með innilokunarkennd, 
blautan pabba, móður í afneitun, 
fráskilda foreldra brúðgumans og 
ófáa misvelkomna gallagripi til 
viðbótar ásamt nokkrum fortíðar-
draugum. Semsagt tvær fimmtán 
tonna púðurtunnur í talstöðvar-
sambandi á leiðinni út á land – illu 
heilli veit enginn nákvæmlega 
hvert. 

Sveitabrúðkaupi má lýsa sem 
„fílgúdd“ vegafarsa, þar sem 
leyndarmálin spinna af sér mis-
skilning sem magnast smám 

saman upp í allsherjar katastróf-
íu. Hugmyndin er prýðisgóð og 
úrvinnslan fyndin. Þótt sögusvið-
ið sé einsleitt og að mestu bundið 
við rúturnar tvær leiðist áhorf-
anda aldrei; rennslið er öruggt og 
stígandin þétt. Persónugalleríið 
er hversdagslega litskrúðugt, 
breyskar manneskjur og bognar. 
Samspil milli karaktera er vel 
heppnað, þökk sé sannfærandi og 
góðum leikhóp, sem sýnir hvað er 
hægt að gera mikið úr litlu með 
því að nostra við smáatriðin. Það 
er augljóst að hópurinn hefur 
skemmt sér vel við tökur. 

Myndatakan er að hætti dogma-
stílsins, sem raunveruleikasjón-
varpið tók síðan upp, sem skapar 
tilfinningu eins og maður sé að 
fylgjast með atburðarásinni í 
gegnum myndbandsupptökuvél 
einhvers veislugestsins; stundum 
er eins og maður sé að horfa á 
eitthvað sem öðrum var ekki 
ætlað að sjá. Þá setur polkaskotin 
tónlist hljómsveitarinnar Tiger 
Lillies skemmtilegan blæ á mynd-
ina. 

Efniviðurinn býður óneitanlega 
upp á ærsl og læti, en Valdís held-
ur sér réttum megin við strikið 
nánast út alla myndina – þó í blá-

lokin sleppi farsinn af sér beislinu 
í reyndar bráðfyndnu atriði. Það 
er helst persóna prestsins, sem 
Ingvar E. Sigurðsson leikur, sem 
stígur, að minnsta kosti með annan 
fótinn, út fyrir mörk hins trúan-
lega; Herdís Þorvaldsdóttir er 
vissulega dásamleg sem hvefsin 
stútungskerling – en hvað ætli 
þessi persóna hafi komið oft fyrir 
í íslenskum kvikmyndum, þótt 
hún þjáist nú af elliglöpum? 

En allt um það. Sveitabrúðkaup 
er snotur mynd og skemmtileg, 
tekur sig ekki hátíðlega og er auð-
velt að njóta. 

 Bergsteinn Sigurðsson

Brúðkaupsbíllinn 

KVIKMYNDIR 
Sveitabrúðkaup
Leikstjóri: Valdís Óskarsdóttur
Aðalhlutverk: Nanna Kristín Magn-
úsdóttir, Björn Hlynur Haraldsson, 
Kristbjörg Kjeld, Theódór Júlíusson 
og fleiri. 

★★★
Skemmtileg persónusköpun, smitandi 
leikgleði og fyndin framvinda. Snotur 
mynd og hlý sem auðvelt er að njóta.

Samkvæmt tímaritinu OK Magaz-
ine ætlar kvennabósinn Hugh 
Hefner að ganga í það heilaga. Sú 
heppna er engin önnur en „fyrsta“ 
kærasta Hefners, Holly Madison. 
Tímaritið hefur þessar heimildir 
sínar frá manni sem sagðist hafa 
heyrt „aðra“ kærustu Hefners, 
Bridget Marquardt, tala um að í 
lok fimmtu seríu þáttanna The 
Girls Next Door, verði haldið stórt 
brúðkaup og að hún og „þriðja“ 
kærastan, Kendra Wilkinson, 
muni flytja út úr setrinu að þátta-
röðinni lokinni.  

Hefner, sem er 82 ára gamall, er 
þó enn kvæntur seinni eiginkonu 
sinni, fyrrum playboykanínunni 
Kimberley Conrad. Hefner og 
Kimberley giftust árið 1989 og 

skildu að borði og sæng tíu árum 
seinna, en eru samkvæmt lögum 
enn hjón. Það þykir því ekki lík-
legt að Hefner gamli sé að fara að 
ganga í hnapphelduna.

Hugh Hefner 
í hnapphelduna?

EINNAR KONU MAÐUR Samkvæmt tíma-
ritinu OK ætla Hugh og kærasta hans að 
ganga í það heilaga.

Nýlega sást til Kelly Osbourne 
þar sem hún gekk um götur 
Lúndúnarborgar og skartaði 
myndarlegu 
glóðarauga og 
með plástur á 
enni. Í fyrstu 
vildi Kelly 
ekkert segja 
um meiðsli sín 
en að lokum 
tjáði talsmaður 
hennar 
fjölmiðlum að 
Kelly hefði 
verið svo 
óheppin að fá 
heila eldhús-
hillu ofan á sig 
þegar hún teygði sig eftir glasi. 
Kelly er að sögn hress þrátt fyrir 
þetta óhapp..

Fékk hillu 
ofan á sig

ÓHEPPIN Kelly 
meiddist á andliti 
þegar eldhúshilla 
féll ofan á hana. 
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Það kom fram á Cannes að 
Amelie-stjarnan Audrey Tautou 
mun leika tískudrottninguna Coco 
Chanel í nýrri mynd, sem ber 
nafnið Coco Avant Chanel.

Myndin er byggð á ævisögu 
Edmonde Charles-Roux, L‘Irreg-
uliere. Beint er sjónum að hæfni 
hennar til að koma af stað nýrri 
tísku, eins og þegar hún gerði 
sólbrúnku vinsæla með því einu 
að koma heim úr fríi sínu 
gullinbrún. Svo ekki sé minnst á 
litlu svörtu kjólana og tímalaust 
ilmvatnið.

Karl Lagerfeld mun sjá um 
búninga myndarinnar, sem verða 
auðvitað endurgerðir af hönnun 
Chanel sjálfrar. Það er því ljóst 
að Sex and the City hefur verið 
veitt samkeppni hvað varðar 
búningahönnun. Framleiðsla 
myndarinnar hefst í París 15. 
september næstkomandi. - kbs

Chanel leik-
in af Tautou

Í SPOR DÍVU Audrey Tautou mun takast 
á við hlutverk Coco Chanel í nýrri mynd.

Aaron Sorkin, höfundur West 
Wing og Charlie Wilsons War, er 
með kvikmynd um Facebook í 
smíðum. Fréttir af verkefninu 
bárust í gegnum Facebook-síðu 
Sorkin.

Myndin mun ekki snúast um 
fólk sem nær saman í gegnum 
„status“-breytingar eða endalaus-
ar „applications“. Hún snýst um 
hvernig Facebook varð til. 
Facebook var stofnað af Mark 
Zuckerberg og tveimur vinum 
hans, Dustin Moskovitz og Chris 
Hughes, fyrir Harvard-skólann. 
Gullgæs Zuckerberg hefur síðan 
gripið heiminn og honum boðist 
fúlgur fjár fyrir síðuna. Zucker-
berg neitar hins vegar að selja. 

Liðsmenn Empire-tímaritsins 
eru þess handvissir að Sorkin 
sjálfur hafi breitt út fréttina, 
eftir að hafa komist að því að þeir 
gætu ekki „addað“ honum. - kbs 

Facebook-
kvikmyndin

Jazzhátíð Reykjavíkur 
heldur áfram í kvöld með 
forvitnilegri dagskrá.

Theo Bleckman er búinn að vera 
áberandi í tónlistarlífi New York 
frá því hann fluttist þangað fyrir 
fimmtán árum. Hann verður líka 
áberandi á tónleikum í Fríkirkj-
unni í kvöld þar sem hann spilar og 
syngur með Mógil, íslensk-belg-
ísku sveitinni. Hann hikar ekki við 
að blanda saman stefnum og 
straumum í tónlist bæði með yfir-
burða raddtækni sinni og rafræn-
um hjálpartækjum. Af samstarfs-
fólki hans má nefna Laurie 
Anderson, Anthony Braxton, Philip 
Glass, Meredith Monk og Michael 
Tilson Thomas. Hann vinnur úti 
um allan heim og kemur fram með 
listamönnum af ýmsu tagi. 

Íslensk-belgíska hljómsveitin 
Mógil samanstendur af Heiðu 
Árnadóttur söngkonu, Hilmari 
Jenssyni gítarleikara, Joachim 
Badenhorst klarinettuleikara og 
Ananata Roosens fiðluleikara. 
Mógil er að fagna útkomu geisla-
disk síns Ró sem er nýkominn út á 
Íslandi og verður gefinn út í Evr-
ópu 28. september af belgísku 
útgáfunni Radical Duke. Lögin eru 
samin af hljómsveitarmeðlimum 

og textar eru ýmist íslenskar þjóð-
vísur eða eftir Heiðu. 

Tónleikarnir fara fram í Frí-
kirkjunni í kvöld klukkan  20.

Jóel Pálsson og Ómar Guðjóns-
son koma svo fram með tvískipta 
dagskrá á Organ í kvöld klukkan 
22 sem lögð er undir efni af nýleg-
um diskum þeirra, Varpi Jóels og 
Fram af Óskars. Þar verða með 
vaskir sveinar í báðum deildum. 
Síðla kvölds verður svo sitthvað að 
bíta og brenna á Bitboxinu á Gla-
umbar.   pbb@frettabladid.is

Djassinn dunar

TÓNLIST Jóel Pálsson flytur í kvöld efni 
af sinni marglofuðu plötu, Varpi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR Kl. 10:00 Perlan opnar

Kl. 13:00 Gosi skemmtir börnum

Kl. 13:30 Boot Camp ævintýra-ratleikur 

fyrir utan Perluna (fyrir 13 ára og yngri)

Kl. 14:00 Englakórinn syngur

Kl. 15:00 Björn Jörundur Friðbjörnsson tekur lagið

Kl. 16:00 Uppboði lýkur - verk og viðburðir slegnir og seldir!

Kl. 18:00 Markaðnum lýkur.

Dagskrá: Laugardagur 30. ágúst

 Meðal verka á uppboðinu er loftljós 

eftir Ólaf Elíasson og kjóll 

af Björk Guðmundsdóttur 

auk fjölda annarra frábærra atriða. 

Sjá nánar á www.suk.is

Glæsimarkaður í Perlunni, 

laugardaginn 30. ágúst kl. 10-18

sunnudaginn 31. ágúst  kl. 12-17

Arabísk stemmningÆvintýranlegar uppákomur

Flott uppboð
Allt milli himins og jarðar

Practical, Nýherji, 365, Expó, i8, Prentmet, Plastprent, Boot Camp, Securitas, Ölgerðin, Kaf�tár, Kassagerðin, Eik fasteignarfélag, 
Penninn, Grænn Markaður, Augljós Merking, Litla Prent, ásamt fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem ge�ð hafa vörur á markaðinn.

Prada
Karen Miller

Sand
Gucci

Luis Vuitton

Hver króna rennur óskipt til uppbyggingar á 

skóla fyrir börn og konur í Jemen.

Jóhanna Kristjónsdóttir er driffjöður verkefnisins.

ótrúl
egu

verði!merkj
avar

a á

Styrktaraðilar:
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Harðjaxlinn Heiðar Helguson hjá Bolton var valinn í tuttugu og 
tveggja manna landsliðshóp Ólafs Jóhannessonar fyrir leikina 
gegn Noregi og Skotlandi í undankeppni HM 2010 en að hann 
gaf nú kost á sér á nýjan leik, rúmu ári eftir að hafa ákveðið að 
hætta með liðinu.

„Mig langaði bara rosalega til þess að koma aftur og spila 
fyrir landsliðið. Ólafur kom á tali við mig og bað mig um að 
hugsa málið um endurkomu í liðið og ég gerði það og 
þetta er niðurstaðan. Ég ákvað að slá til,“ segir Heiðar.

Spurður út í hvort að Grétar Rafn Steinsson, liðsfélagi 
hans hjá Bolton og nú í landsliðinu, hafi þrýst á hann 

að snúa aftur þá kvað hann að ekki hafi þurft mikla 
sannfæringu til þegar allt kom til alls. 

„Það þurfti náttúrulega ekkert að ýta við mér 
eða þrýsta á mig eftir að ég var búinn að velta 
þessu fyrir mér. Grétar helvítið lét mig annars ekkert 

í friði yfir þessu,“ segir Heiðar á léttum nótum.
Heiðar ákvað að hætta með liðinu á sínum tíma vegna 

persónulegra ástæðna og vildi lítið ræða þær ástæður 

en fullyrti þó að þær hefðu ekkert haft með þáverandi þjálfara 
liðsins að gera.

„Ég get ekki séð að það komi neinum við af hverju ég hætti 
á sínum tíma. Það var bara mín ákvörðun og ég held því bara 
útaf fyrir mig. Ég get alla vega staðfest að það hafði ekkert 

með landsliðsþjálfarann Eyjólf Sverrisson að gera. Samband 
okkar var mjög fínt og ég kunni vel við hann og geri 

enn,“ segir Heiðar.
Heiðar kemur með mikla leikreynslu inn í lands-

liðið þar sem hann á fjörtíu landsleiki að baki og er 
því þriðji landsleikjahæsti leikmaðurinn  í tuttugu og 
tveggja manna leikmannahópunum og hann vonar 
að hún eigi eftir að nýtast liðinu í komandi verkefn-
um.

„Þetta verður mjög erfitt en mjög gaman. Það hafa 
verið ákveðin kynslóðaskipti hjá liðinu síðustu ár og 

það er bara gaman að taka þátt í því. Ég ætla að vona 
að leikreynsla mín geti hjálpað liðinu eitthvað,“ segir 
Heiðar.    

HEIÐAR HELGUSON: ER KOMINN Á NÝJAN LEIK INN Í ÍSLENSKA LANDSLIÐSHÓPINN FYRIR UNDANKEPPNI HM 2010

Mig langaði bara rosalega til þess að koma aftur

FÓTBOLTI Landsliðsþjálfarinn Ólaf-
ur Jóhannesson tilkynnti á blaða-
mannafundi í gær tuttugu og 
tveggja manna leikmannahóp sinn 
fyrir leikina gegn Noregi og Skot-
landi í undankeppni HM 2010 í 
byrjun næsta mánaðar. Endur-
koma Heiðars Helgusonar, fram-
herja Bolton, í íslenska landsliðs-
hópinn vakti þar mesta athygli.

Ólafur sló á létta stengi á blaða-
mannafundinum eins og hans er 
von og vísa og þegar hann var 
spurður hvort valið á landsliðs-
hópnum hafi valdið honum hugar-
brotum var hann fljótur að svara.

„Valið var í sjálfu sér ekki erf-
itt, ekki þegar ég var búinn að 
velja,“ segir Ólafur.

Rætt hefur verið um ákveðin 
kynslóðaskipti hjá landsliðinu og 
Ólafur viðurkenndi að leikmanna-
hópurinn væri ekki reynslumikill 
í vissum stöðum á vellinum en 
hefur ekki sérstakar áhyggjur af 
því.

„Við erum með tvo markmenn 
sem eru ekki með mikla leik-
reynslu og miðjumennirnir okkar 
eru flestir með litla leikreynslu en 
ég treysti þeim leikmönnum sem 
ég valdi og tel þá hundrað prósent 
tilbúna í þetta verkefni sem fram-
undan er,“ segir Ólafur.

Átján leikmenn af þeim tuttugu 
og tveimur sem valdir voru koma 
til með að verða á leikskýrslu 
hverju sinni í leikjunum og það 
hafði örlítil áhrif á val Ólafs.

„Ég velti því mikið fyrir mér 
hvort að ég ætti að kalla á þá Arnór 
Smárason og Jóhann Berg Guð-

mundsson inn í leikmannahópinn 
en ákvað svo að gera það ekki og 
leyfa þeim frekar að spila með U-
21 árs liðinu á móti Austurríki og 
Slóvakíu heldur en eiga jafnvel 
von á því að sitja á varamanna-
bekknum eða uppi í stúku,“ segir 
Ólafur. 

Ólafur hefði viljað velja Brynj-
ar Björn Gunnarsson, miðjumann 
Reading, en hann á við meiðsli að 
stríða en landsliðsþjálfarinn stað-
festi hins vegar að allir þeir leik-
menn sem hann leitaði til hefðu 
gefið grænt ljós og verið tilbúnir í 
slaginn. 

Ólafur var sér í lagi ánægður 
með að Heiðar Helguson hefði 
gefið kost á sér á nýjan leik.

„Ég hitti Heiðar fyrir tæpum 
tveimur mánuðum síðan og átti þá 
gott spjall við hann og athugaði þá 
hvort að hann væri tilbúinn að 
gefa kost á sér að nýju og hann 
kvaðst ætla að skoða sín mál. Hann 
heyrði svo í mér aftur fyrir stuttu 
síðan og var þá tilbúinn í þetta á 
fullu og ég fagna því að sjálfsögðu. 
Hann er í fínu líkamlegu formi þó 
svo að hann sé ekki búinn að spila 
mikið undanfarna mánuði vegna 
meiðsla og hefur enn fremur 
ákveðið hugarfar sem fleytir 
honum langt,“ segir Ólafur.

Spurður út í væntingar til liðs-
ins var svarið einfalt hjá Ólafi.

„Ég geri þær væntingar til leik-
manna liðsins að þeir leggi sig 
hundrað prósent fram og komi 
sáttir út af vellinum,“ segir Ólafur 
sem telur alveg raunhæft að ná í 
stig í Ósló. omar@frettabladid.is  

Heiðar í leikmannahópnum á ný
Tuttugu og tveggja manna leikmannahópur Íslands fyrir leikina gegn Noregi og Skotlandi í undankeppni 

HM 2010 var tilkynntur í gær. Landsliðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson er ánægður með sitt val og kvað 

alla þá leikmenn sem hann leitaði til hafa gefið kost á sér, en þar á meðal er framherjinn Heiðar Helguson. 

UPPLESTUR Landsliðsþjálfarinn Ólafur Jóhannesson þylur upp landsliðsmennina 
tuttugu og tvo sem valdir voru fyrir leikina gegn Noregi og Skotlandi. Honum til full-
tingis eru  Þórir Hákonarson, framkvæmdarstjóri KSÍ, til vinstri og aðstoðarþjálfarinn 
Pétur Pétursson til hægri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LANDSLIÐSHÓPUR ÍSLANDS
Fyrir leiki gegn Noregi og Skotlandi
Markverðir:
Kjartan Sturluson  (Valur)
Stefán Logi Magnússon  (KR)
Varnarmenn: 
Hermann Hreiðarsson  (Portsmouth)
Indriði Sigurðsson  (Lyn)
Kristján Örn Sigurðsson  (Brann)
Grétar Rafn Steinsson  (Bolton)
Ragnar Sigurðsson  (IFK Gautaborg)
Birkir Már Sævarsson  (Brann)
Bjarni Ólafur Eiríksson  (Valur)
Miðjumenn:
Stefán Gíslason  (Bröndby)
Emil Hallfreðsson  (Reggina)
Ólafur Ingi Skúlason  (Helsingborg)
Pálmi Rafn Pálmason  (Stabæk)
Theodór Elmar Bjarnason  (Lyn)
Davíð Þór Viðarsson  (FH)
Aron Einar Gunnarsson  (Coventry)
Hólmar Örn Rúnarsson  (Keflavík)
Sóknarmenn:
Eiður Smári Guðjohnsen  (Barcelona)
Heiðar Helguson  (Bolton)
Gunnar Heiðar Þorvaldsson  (Esbjerg)
Veigar Páll Gunnarsson  (Stabæk)
Stefán Þór Þórðarson  (ÍA)

FÓTBOLTI Pétur Pétursson, 
aðstoðarþjálfari íslenska lands-
liðsins, er sáttur með undirbúning 
liðsins fyrir undankeppnina sem 
hefst von bráðar.

„Við erum sáttir með að hafa 
fengið alla vináttulandsleikina 
sem gáfu okkur kost á að kynnast 
þessum strákum og við erum 
sáttir með valið á hópnum. Nú er 
alvaran hins vegar að byrja og 
menn verða að sýna árangur úti á 
vellinum,“ segir Pétur.  - óþ

Pétur Pétursson, aðst. þjálfari:

Alvaran að byrja

www.ossur.is/cti
cti® - spelkur fyrir sportið

> U-21 árs hópurinn klár

Lúkas Kostic, þjálfari U-21 árs landsliðs Íslands, hefur valið 
átján manna leikmannahóp fyrir leiki gegn Austurríki 5. 
september og Slóvakíu 9. september. Hópurinn er sem 
hér segir: Markverðirnir eru Þórður Ingason og Ingvar 
Jónsson. Vörnina skipa Arnór Aðalsteinsson, Hallgrímur 
Jónasson, Heimir Einarsson, Hólmar Örn Eyjólfsson og 
Þórir Hannesson. Miðjumenn eru Ari Freyr Skúlason, 
Heiðar Geir Júlíusson, Eggert Gunnþór Jónsson, 
Guðmundur Kristjánsson og Jóhann Berg Guð-
mundsson. Sóknarmenn eru svo Birkir Bjarna-
son, Rúrik Gíslason, Guðjón Baldvinsson, Arnór 
Smárason, Gylfi Þór Sigurðsson og Kolbeinn 
Sigþórsson. Leikurinn gegn Austurríki fer 
fram í Austurríki en leikurinn gegn Slóvak-
íu fer fram á Víkingsvelli í Reykjavík.

KÖRFUBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið byrjaði Evrópukeppnina af 
miklum krafti á Ásvöllum á mið-
vikudagskvöldið og tveir af leik-
mönnum liðsins náðu einstökum 
árangri í sögu landsliðsins á 
heimavelli.

Helena Sverrisdóttir og Krist-
rún Sigurjónsdóttir áttu báðar 
mjög góðan leik  og settu báðar 
met. Enginn leikmaður A-lands-
liðs kvenna hefur skorað fleiri 
stig í heimaleik en Helena og eng-
inn leikmaður A-landsliðs kvenna 
hefur skorað fleiri þriggja stiga 
körfur í heimaleik en Krist-
rún. 

Helena skoraði 25 stig í 
leiknum og hefur aðeins 
einu sinni skorað fleiri stig 
í einum landsleik en það var 
þegar hún skoraði 33 stig 
í sigri á Írum í Dublin 
í fyrra. Helena átti 
gamla metið yfir 
flest stig á heima-
velli ásamt þeim 
Hildi Sigurðar-
dóttur og Erlu 
Þorsteinsdótt-
ur en allar 
höfðu þær 
náð að 
skora 22 
stig í 
heima-
leik. 
Hildur 

og Erla skoruðu báðar stigin sín í 
vináttulandsleikjum á móti Eng-
landi.

Kristrún skoraði fjórar þriggja 
stiga körfur á móti Sviss og bætti 
þar með metið sem fimm leik-
menn áttu áður en Pálína Gunn-
laugsdóttir bættist einnig í þann 
hóp í þessum leik með því að 
skora þrjár þriggja stiga körfur.  

Birna Valgarðsdóttir hafði náð 
að skora þrjár þriggja stiga 
körfur í þremur landsleikjum á 

heimavelli en þær Helga 

Þorvaldsdóttir, Björg Hafsteins-
dóttir, Erla Reynisdóttir og Hild-
ur Sigurðardóttir höfðu allar 
skorað þrjár þriggja stiga körfur 
í einum leik.

Anna María Sveinsdóttir á enn 
stigametið í einum leik hjá 
kvennalandsliðinu en hún skor-
aði 35 stig á móti Möltu á Möltu 
árið 1996. Birna Valgarðsdóttir 
hefur síðan skorað flestar þriggja 
stiga körfur í einum leik en hún 
setti niður 6 þriggja stiga körfur 
á móti Möltu í Andorra sumarið 
2004.   - óój

Sigurleikur kvennalandsliðsins á Sviss á miðvikudagskvöldið var sögulegur:

Helena og Kristrún með met

4 ÞRISTAR Enginn leikmaður 
hefur skorað fleiri þriggja 
stiga körfur á heimavelli 
í einum leik heldur en 
Kristrún Sigurjónsdóttir á 
móti Sviss.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

25 STIG Enginn leik-
maður hefur skorað 
fleiri stig á heimavelli 
í einum leik heldur 
en Helena Sverr-
isdóttir á móti 

Sviss.  FRÉTTA-

BLAÐIÐ/RÓSA
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ALLUR PAKKINN...
....Og meira til

Réttritunarhugbúnaðurinn 
Málfar að verðmæti 3.900 kr 
fylgir
Málfar er leiðréttingaforrit fyrir Microsoft 
Word og Microsoft Outlook  Það er notað 
til að lesa yfir íslensk skjöl og benda 
notandanum á stafsetningarvillur. Forritið er 
mjög hraðvirkt og getur lesið 10 blaðsíðna 
ritgerð á aðeins nokkrum sekúndum

24 mánaða aðgangur að 
Orðabók.is að verðmæti 
5.000 kr fylgir 
Orðabók.is er ensk-íslensk og 
íslensk-ensk veforðabók með samtals 
150.000 uppflettiorðum. Sparaðu þér 
tímann og láttu tölvuna finna orðið 
sem þig vantar

Bullguard 8.0 öryggislausn 
að verðmæti 5.999 kr fylgir
Bullguard öryggislausnin samanstendur 
af einum fullkomnasta  antivirus /anti-
spyware hugbúnaði sem fáanlegur er 
ásamt öflugum eldvegg og ruslpóstsíu. 
Til viðbótar býður Bullguard upp á 5gb 
öruggt geymslupláss á netinu.

14.899 kr kaupauki fylgir 

öllum tölvum á skóladögum 20.222,-
VERÐLÆKKUN

LG fartölva
E500 E500-K.AP88V. Ein sú allra vinsælasta á markaðnum í 
dag. Frábær hönnun. Talnaborð  í fullri stærð hentar vel í Excel 
skjölin. Gott skjákort gerir hana líka að öflugri margmiðlunarvél. 
(Vörunúmer: 159891). VERÐ ÁÐUR 129.999,-

22.222,-
VERÐLÆKKUN

107.777,-

4.285,-
36 mánaða

LÁN
TM

Verð frá

• Intel Pentium Dual Core T2370
• 3 GB RAM, (2 GB + 1 GB DDR2)
• 250 GB SATA hard disk
• DVD multi dual layer brennari
• 15.4” FineBright(glare) WXGA

• WiFi a/g/n þráðlaust netkort
• Nvidia GeForce 8600M GS 256 MB
• Talnaborð og kortalesari
• Webcam 1,3m pixel
• Windows Vista Home Premium

4.605,-
36 mánaða

LÁN
TM

Verð frá

14.899 kr 
kaupauki

fylgir

14.899 kr 
kaupauki

fylgir

• Intel Pentium Dual Core T2390
• 2GB DDR2 / 160 GB HDD
• 17” TruBrite WXGA+
• Intel GMA X3100 skjástýring
• DVD Skrifari

• Inbyggð vefmyndavél
• Face tracking
• Windows Vista Home Premium
• Works, WinDVD

Toshiba fartölva
SAT L350-14K. Þú þarf ekkert að fórna 
afkastagetunni þó þú skiptir yfir í fartölvu. Í þessari 
17” sameinast kostir fartölvu og borðtölu. Stór 17” 
háskerpu skjár og lyklaborð í fullri stærð með 
talnaborði gerir hana að alvöru vinnuhesti. 
(Vörunúmer: 160062) VERÐ ÁÐUR 119.999,-
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FÓTBOLTI Hvít-rússneska liðið FC 
BATE Borisov er komið alla leið 
inn í Meistaradeildina eftir að 
liðið sló út búlgarska liðið PFC 
Levski Sofia í 3. umferð forkeppn-
innar. BATE-liðið hafði áður sleg-
ið Valsmenn út úr keppninni í 
fyrstu umferð og belgíska stórlið-
ið RSC Anderlecht út úr annarri 
umferð. 

„Við sáum að þetta var alvöru 
fótboltalið. Það kemur hins vegar 
á óvart að þeir séu komnir alla leið 
inn í riðlakeppnina,“ sagði Guð-
mundur Benediktsson en hann og 
aðrir Valsmenn voru greinilega að 
glíma við mjög sterkt lið í fyrstu 
umferðinni þar sem Valur tapaði 

0-3 samanlagt. Þetta er í fyrsta 
sinn frá árinu 1999 þegar for-
keppnin varð fyrst spiluð í þrem-
ur umferðum sem andstæðingar 
íslensks liðs fara alla leið inn í 
riðlakeppni Meistaradeildar-
innar. Slóvakíska liðið FC 
Kosice fór reyndar inn í 
Meistaradeildinni 1997 eftir 
að hafa unnið Skagamenn en 

þá voru aðeins spilaðar tvær 
umferðir í undankeppni Meistara-

deildarinnar. 
„Ég held að það hafi 

verið hægt að vera 
heppnari með drátt í 
þessu og það voru 
mörg önnur lið sem 
maður hefði frekar 

kosið að lenda á móti,“ 
segir Guðmundur „Ég er 

þá bæði að tala um lið 
sem við hefðum átt 

meiri möguleika 
gegn en einnig 

meira spenn-
andi lið. Við 
getum samt 

alltaf sagt að við höfum spilað á 
móti þessum þegar við förum að 
fylgjast með meistaradeildinni,“ 
sagði Guðmundur sem kemur til 
með að lýsa leikjum liðsins á Stöð2 
Sport í vetur. 

 „Ég verð að halda með þeim 
aðeins og vera aðeins hlutdræg-
ur,“ sagði Guðmundur í léttum 
tón. Hann býst ekki við að þeir 
spili heimaleiki sína í Meistara-
deildinni á sama stað og Valsmenn 
léku. „Ég hugsa að þeir muni spila 
á Þjóðarleikvanginum í Mínsk en 
við spiluðum í Borisov sem er í 
nokkurra klukkutíma fjarlægð 
frá höfuðborginni,” segir Guð-
mundur. - óój

Andstæðingar Valsmanna, FC BATE Borisov frá Hvíta-Rússlandi, fór alla leið inn í Meistaradeildina:

Við sáum að þetta var alvöru fótboltalið

LÝSIR LEIKJUM BATE 
Guðmundur 
Benediktsson 
segir Bate-liðið 
hafa komið 
sér á óvart.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
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HVER VINNUR!

12.

KEMUR Í VERSLANIR 28. ÁGÚST

FÓTBOLTI Það var mikil spenna í 
loftinu í Monte Carló í gær þegar 
dregið var í riðla fyrir Meistara-
deildina í vetur. Það er ólíkt hlut-
skipti ensku liðanna í drættinum 
fyrir riðlakeppni í Meistaradeild-
inn, því á sama tíma og Manchest-
er United og Chelsea virðast eiga 
greiða leið inn í 16 liða úrslitin þá 
gæti það orðið mun erfiðara verk-
efni fyrir lið Arsenal og Liverpool 
að komast upp úr sínum riðlum.

Manchester mætir Celtic
Evrópumeistararnir í Manchester 
United drógust á móti skosku 
meisturunum í Celtic sem ætti að 
vekja mikla lukku í Bretlandi. Í 
riðlinum eru einnig Villareal frá 
Spáni og danska liðið Aalborg. 

„Við elskum alltaf að dragast á 
móti Evrópumeisturum eins og 
við gerðum líka síðast. Við ætlum 
bara að endurtaka leikinn og kom-
ast aftur áfram og það er alveg 
ljóst að þetta verða frábærir leik-
ir á móti Manchester United,“ 
sagði Scott McDonald, framherji 
Celtic. 

Þetta er í annað skiptið á þrem-
ur árum sem United og Celtic 
dragast saman í riðil.

Chelsea er í fínum málum, eins 
og mótherjar þeirra í úrslitaleikn-
um síðasta vor, því liðið mætir 
ítalska liðinu Roma og svo Bor-

deaux frá Frakklandi og rúm-
enska liðinu Cluj. Það vita fáir 
eitthvað um rúmenska liðið en að 
öllu eðlilegu þá ættu Chelsea og 
Roma að skila sér upp úr þessum 
riðli.

Arsenal lenti í mjög sterkum 

riðli með Porto, Fenerbahce og 
Dynamo Kiev og á bæði löng ferð-
lög og erfiða leiki framundan. 

Fernando Torres snýr aftur 
heim til Atlético Madrid því Liver-
pool dróst í riðil með spænska lið-
inu. Liverpool keypti Torres frá 

Atlético fyrir rúmu ári síðan en 
hann var þá fyrirliði liðsins og 
aðalstjarnan. Liverpool á ekki 
auðvelt verkefni fyrir höndum 
því í riðlinum eru einnig hollensku 
meistararnir í PSV og franska 
liðið Marseille. 

„Við erum með Fernando og 
fullt af öðrum spænskum leik-
mönnum þannig að það verður 
gríðarlegur áhugi fyrir þessum 
leikjum,“ sagði Rick Parry, stjórn-
arformaður Liverpool um viður-
eignina á móti Atlético.

Erfitt hjá Real Madrid
Dauðariðillinn verður væntanlega 
riðill H þar sem stórliðin Real 
Madrid og Juventus drógust 
saman og þriðja lið riðilsins er 
síðan rússneska liðið Zenit St. Pet-
ersburg sem varð Evrópumeistari 
félagsliða á síðasta tímabili. Síð-
asta liðið í riðlinum ættu Íslend-
ingar að þekkja betur en margir 
því BATE hefur slegið út íslensku 
meistarana tvö síðustu ár.

Eiður Smári Guðjohnsen og 
félagar í Barcelona geta verið 
nokkuð lukkulegir með sinn riðil 
en þeir drógust á móti Sporting 
Lissabon, Basel frá Sviss og 
Shakhtar Donetsk frá Úkraínu.

Fyrstu leikdagar Meistaradeild-
arinnar verða 16. og 17. septemb-
er næstkomandi.   ooj@frettabladid.is

Torres fer aftur heim til Madrídar
Ensku liðin voru ekki jafn heppin þegar dregið var í riðla í riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Real Madrid, 

Juventus og Evrópuemeistarar félagsliða í Zenit drógust öll í sama riðli ásamt Valsbönunum úr Bate.

NÚ OG ÞÁ Spánverjinn snjalli Fernando 
Torres kom frá Atletico Madrid (til vinstri) til Liverpool (til hægri) þar sem hann spilar 
í dag.  NORDICPHOTOS/AFP

RIÐLARNIR SEX
MEISTARADEILDIN 2008-09

A-riðill
Chelsea Roma
Bordeaux Cluj

B-riðill
Internazionale Werder Bremen
Panathinaikos Famagusta

C-riðill
Barcelona Sporting
Basel Shakhtar Donetsk

D-riðill
Liverpool PSV Eindhoven
Marseille Atlético de Madrid

E-riðill
Manchester United  Villarreal
Celtic Aalborg 

F-riðill
Lyon Bayern München
Steaua Fiorentina

G-riðill
Arsenal  Porto
Fenerbahce Dynamo Kyiv

H-riðill
Real Madrid Juventus
Zenit BATE Borisov

FÓTBOLTI Leifur Garðarsson var í 
gær rekinn sem þjálfari Fylkis í 
Landsbankadeild karla, aðeins 
þremur dögum fyrir undanúr-
slitaleik liðsins á móti Fjölni í 
VISA-bikar karla. Síðasti leikur 
Leifs með Fylki var 0-2 tap á 
heimavelli á móti KR en Fylkir 
hefur aðeins unnið 1 leik af 
síðustu 11 deildarleikjum sínum. 

Leifur hefur þjálfað Fylki í 
þrjú sumur en liðið er sem 
stendur í 10. sæti deildarinnar, 
fjórum stigum frá fallsæti og 
með leik meira en HK sem er í 11. 
sætinu. 

Það verða Páll Einarsson og 
Sverrir Sverrisson, fyrrum 
leikmenn Fylkis, sem taka við 
liðinu út tímabilið og fyrsti leikur 
þeirra verður undanúrslitaleikur-
inn á móti Fjölni á Laugardals-
vellinum á sunnudaginn.   - óój

Landsbankdeild karla:

Leifur rekinn

REKINN Leifur Garðarsson, stjórnaði 
Fylkisliðinu í 54 leikjum og liðið vann 17 
þeirra en tapaði 22. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Atli Viðar Björnsson 
tryggði FH 1-1 jafntefli í seinni 
leik liðanna í UEFA-bikarnum í 
Birmingham í gærkvöldi. Aston 
Villa vann fyrri leikinn 4-1 á 
Laugardalsvellinum og sætið í 
riðlakeppninni var því aldrei 
í hættu en FH-liðið sýndi 
allt annan og betri leik 
en heima á Íslandi og 
fagnaði í lokin 
sögulegum 
úrslit-
um.

„Við 
erum ánægð-

ir með leikinn og 
ánægðir með 
úrslitin. Við 
lágum til baka 
og vorum 
minna með 
boltann en við 
vorum að fá 
sóknir og flott 
færi. Það var 
allt annar 
bragur á lið-
inu í dag, við 
vorum að 
berjast 
hver 
fyrir 

annan. Þetta var flott 
fyrir okkur og flott 
fyrir klúbbinn,” sagði 

Atli Viðar eftir leikinn.
Íslensk lið höfðu tapað 

þrettán leikjum í röð á 
móti enskum liðum í Evr-

ópukeppninni fyrir leik 
Aston Villa og FH á Villa 

Park í gær. Tíu þessara tapa 
höfðu verið með þremur mörkum 
eða meira. 

„Við ætluðum að gera allt til 
þess að ná í jafnteflið því við 
vitum að svona úrslit telja þegar 
árangur í Evrópukeppninni er 
gerður upp. Það gerir það að 
verkum að við erum í efri styrk-
leikaflokki en ÍA og fáum þar 
með léttari andstæðinga í fyrstu 

umferð eins og gerðist í ár,” segir 
Atli Viðar og með þessu jafntefli 
ætti staða FH-liðsins að batna í 
Evrópukeppninni á næsta ári. 

„Ef FH heldur áfram að komast 
í Evrópukeppni eins og klárlega er 
markmiðið og stefnan í krikanum 
þá vorum við að leggja þarna inn á 
bankabók,“ sagði Atli Viðar.

Craig Gardner kom Aston Villa í 
1-0 á 27. mínútu en Atli Viðar nýtti 
sér mistök Brad Friedel í marki 
Aston Villa og jafnaði leikinn 
þremur mínútum síðar. Ásgeir 
Gunnar Ásgeirsson átti þá góða 
fyrirgjöf eftir samspil við Björn 
Daníel Sverrisson. Friedel sló bolt-
ann beint til Atla Viðars sem lagði 
hann fyrir sig og skoraði örugg-
lega.

„Ég hafði ekki spilað í þrjár 
vikur en fékk að spila í 60 mínútur 
og er mjög ánægður með það. 
Heimir sýndi mér traust og lét 
mig byrja. Það er gaman að geta 
sagt að að maður hafi skorað á 
Villa Park. Ég sá þegar boltinn 
kom til mín að ég hafði tíma og það 
var því bara spurning um að vera 
yfirvegaður, leggja hann fyrir sig 
og finna það hvar var hægt að 
setja hann í markið,“ sagði Atli 
Viðar en hann og margir í liðinu 
ætla að eyða næstu dögum í Bret-
landi og hlaða batteríin fyrir loka-
sprettinn í deildinni þegar FH spil-
ar fimm síðustu leiki sína á aðeins 
tveimur vikum.  - óój

FH varð í gær fyrsta liðið til að ná jafntefli gegn ensku liði í Evrópukeppni:

Atli Viðar jafnaði á Villa Park

BARÁTTA Davíð Þór Viðarsson 
í baráttu við markaskorara 

Aston Villa Craig Gardner. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

AFTUR AF 
STAÐ Atli Viðar 
Björnsson. FRÉTTA-

BLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI Árni Gautur Arason er 
búinn að finna sér lið og er 
kominn aftur í norska boltann. 
Árni Gautur, sem hefur ekkert 
spilað síðan hann kom frá Thanda 
Royal Zulu í Suður-Afríku, samdi 
við norska b-deildarliðið Odd 
Grenland út tímabilið. 

Dag-Eilev Fagermo, þjálfari 
liðsins, var ánægður með að fá 
Árna til sín í samtali við norska 
blaðið Telemarksavisa og segist 
vonast að hann verði kominn með 
öll leyfi fyrir leikinn á móti 
Sogndal á sunnudaginn. 

Odd Grenland verður þriðja 
norska liðið sem Árni Gautur 
spilar fyrir en hann hefur orðið 
norskur meistari með bæði 
Vålerenga og Rosenborg. 

Odd Grenland er á góðri leið 
upp í norsku úrvalsdeildina en 
liðið er í toppsæti deildarinnar 
þrátt fyrir að hafa fengið á sig 28 
mörk, eða 12 mörkum fleiri en 
Start sem er í 2. sæti. Það er því 
ljóst að Árna Gaut er ætlað að 
reyna að loka fyrir lekann.  - óój

Árni Gautur til Odd Grenland:

Ætlað að loka 
fyrir lekann 

ODD-MAÐUR Árni Gautur er orðinn 33 
ára gamall. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Kantmaðurinn knái 
Shaun Wright-Phillips hefur 
ákveðið að ganga aftur í raðir 
Manchester City eftir að félagið 
náði samkomulagi við Chelsea um 
kaupverð.  

Kaupverðið er óuppgefið en 
Chelsea keypti hann á 21 milljón 
punda árið 2005. Wright-Phillips 
skrifar undir fjögurra ára 
samning við City og kvaðst 
hæstánægður með að snúa aftur 
til félagsins.

„Það er gott að koma aftur til 
City og ég get ekki beðið eftir því 
að leika með liðinu á ný,“ segir 
Wright-Phillips í viðtali á 
opinberri heimasíðu Manchester-
félagsins.

Mark Hughes, knattspyrnu-
stjóri City, er að sama skapi 
ánægður með komu leikmanns-
ins.

„Ég hef alltaf haft dálæti á 
honum og ég var ákveðinn í að fá 
hann aftur til City þegar ég tók 
við starfi þar,“ segir Hughes.

Wright-Phillips er ættleiddur 
sonur hins frækna markaskorara 
Arsenal, Ian Wright.   - óþ

Shaun Wright-Phillips:

Gott að koma 
aftur til City

KOMINN HEIM Wright-Phillips skrifaði 
undir fjögurra ára samning við City en 
hann fór þaðan til Chelsea árið 2005.

NORDIC PHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Landslið Íslands í 
handbolta karla, „Silfurdrengirnir 
okkar” eins og þeir kallast núna, 
heilsuðu upp á stuðningsmenn í 
Laugardalshöllinni í gær. Lands-
liðsmennirnir árituðu veggspjöld, 
treyjur og hvað eina sem aðdáend-
ur þeirra réttu fram en fullt var út 
úr dyrum og strákarnir áttu 
skemmtilega stund með stuðn-
ingsmönnum sínum. 

Það hefur verið nóg að gera hjá 
landsliðinu frá því að þeir komu 
heim því hvert boðið hefur rekið 
annað en lokapunkturinn var þessi 
blaðamannafundur í gær þar sem 
Kaupþing, aðalstyrktaraðili HSÍ 
undanfarin ár, afhenti HSÍ 10 

milljóna króna styrk til viðbótar 
föstum styrk, sem bankinn greiðir 
sambandinu árlega.

Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ ætti að sjá 
betri daga framundan í fjármálum 
sambandsins enda hefur samband-
ið fengið marga góða styrki á síð-
ustu dögum. Meðbyr með landslið-
inu og handboltanum á Íslandi 
ætti að gefa HSÍ tækifæri til að 
efla starf sitt og sjá til þess að 
handboltalandsliðið verði áfram í 
hópi þeirra bestu í heimi.  -óój

Fullt út úr dyrum í Laugardalshöllinni í gær þegar „Silfurdrengirnir” heilsuðu upp á stuðningsmenn sína:

Kaupþing styrkti HSÍ um 10 milljónir

NÓG AÐ GERA Ólafur Stefánsson gefur 
hér tveimur Gróttustelpum eiginhandar-
áritun.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15  Fréttir og Föstudagsþátturinn
 Endurtekið á klukkutíma fresti til kl 12.15 
daginn eftir

N4 Sjónvarp Norðurlands
Digital Ísland rás 15

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir

17.25 Spæjarar  (Totally Spies) (22:26)

17.47 Snillingarnir  (Disney’s Little Ein-
steins) (46:54)      

18.10 Ljóta Betty  (Ugly Betty) (17:23) 
Bandarísk þáttaröð um venjulega stúlku 
sem er ráðin aðstoðarkona kvennabósa 
sem gefur út tískutímarit í New York. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Kastljós

20.10 Góðir saman  (Just Perfect) 
Bandarísk fjölskyldumynd frá 1990 um 
skólastrák sem kemst í hann krappan þegar 
hann er beðinn að passa uppátækjasaman 
hund. Aðalhlutverk: Judith Jones, Christop-
her Daniel Barnes, Sean Patrick Flanery og 
Jennie Garth.

21.50 Ég spæjarinn  (I Spy) Banda-
rísk hasarmynd frá 2002. Hnefaleikakappi 
er fenginn til að hjálpa yfirvöldum að hafa 
uppi á stolinni herþotu. Aðalhlutverk: Eddie 
Murphy, Owen Wilson, Famke Janssen og 
Malcolm McDowell. 

23.25 Skýjaborgir  (Head in the Clouds) 
Bandarísk bíómynd frá 2004. Sagan gerist 
upp úr 1930 og segir frá lífsglaða ljósmynd-
aranum Gildu sem deilir íbúð í París með 
írskum kennara, Guy, og Miu sem er flótta-
maður frá Spáni. Leiðir þeirra skilur þegar 
Guy og Mia finna sig knúin til að fara og 
berjast gegn fasismanum sem er farinn að 
herða tökin á Evrópu. Aðalhlutverk: Charlize 
Theron, Penélope Cruz, Stuart Townsend og 
Thomas Kretschmann. 

01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.40 Little Miss Sunshine

08.20 Hot Shots! 

10.00 James and the Giant Peach

12.00 Ella Enchanted

14.00 Hot Shots! 

16.00 James and the Giant Peach

18.00 Ella Enchanted

20.00 Little Miss Sunshine 

22.00 Thelma and Louise     Tvær konur 
sem eru orðnar leiðar á lífinu ákveða að 
breyta til með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 

00.05 Air Force One 

02.05 Jagged Edge 

06.05 Fantastic Four 

07.00 Evrópukeppni félagsliða Útsend-
ing frá leik Aston Villa og FH.

16.35 Gillette World Sport Fjölbreytt-
ur íþróttaþáttur þar sem farið er um víðan 
völl. Farið er yfir það helsta sem er að gerast 
í íþróttunum úti í heimi og skyggnst á bak-
við tjöldin.

17.05 Inside the PGA Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið fram-
undan skoðað.

17.30 Spænski boltinn Hitað upp fyrir 
spænska boltann og liðin skoðuð sem leika 
í deildinni.

18.00 UEFA Super Cup 2008 Bein 
útsending frá leik Man. Utd og Zenit í UEFA 
Super Cup.

20.45 Evrópukeppni félagsliða Útsend-
ing frá leik Aston Villa og FH.

22.25 World Series of Poker 2008 Sýnt 
frá World Series of Poker þar sem mæta til 
leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilarar í 
heiminum.

23.20 UEFA Super Cup 2008 Útsending 
frá leik Man. Utd og Zenit í UEFA Super Cup.

17.30 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Newcastle og Bolton í ensku úrvals-
deildinni.

19.10 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Liverpool og Middlesbrough í ensku úr-
valsdeildinni.

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

21.20 English Premier League 
2008/09 

21.50 PL Classic Matches  Liverpool - 
Man. United, 93/94. Hápunktarnir úr bestu 
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

22.20 PL Classic Matches  Chelsea - 
Liverpool, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.50 English Premier League 
2008/09 

23.20 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Tottenham og Sunderland í ensku úr-
valsdeildinni.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg

09.45 Óstöðvandi tónlist

16.45 Vörutorg

17.45 Dr. Phil  

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

19.20 America´s Funniest Home Vid-
eos  (e)

19.45 Style Her Famous  (e)

20.10 Life is Wild  (11:13) Bandarísk 
unglingasería um stúlku sem flyst með fjöl-
skyldu sinni frá New York til Suður-Afríku. 
Katie býðst til að vinna með HIV-smituðum 
unglingum og kynnist stelpu með alnæmi. 
Emily sér Jesse með Mbali og spyr hann út 
í sambandið.

21.00 The Biggest Loser  (11:13) Í 
kvöld er sýndur sérstakur þáttur þar sem 
einkaþjálfararnir Bob og Kim fara ásamt 
sigurvegaranum í síðustu þáttaröð, Matt 
Hoover að heimsækja skóla. Offituvanda-
mál barna og unglinga er mikið vandamál 
og þau freista þess að fræða krakkana um 
heilsusamlegt líferni.

21.50 The Eleventh Hour  (5:13) Dram-
atísk þáttaröð sem gerist á sjónvarpsstöð og 
aðalsöguhetjurnar eru fréttamenn og pró-
dúsentar á fréttaskýringaþætti. 

22.40 Criss Angel Mindfreak  (10:17) 

23.05 Swingtown  (e)

23.55 Sexual Healing  (e)

00.45 Law & Order. Criminal Intent 
 (e)  

01.35 The IT Crowd  (e)

02.00 High School Reunion  (e)

02.50 Da Vinci’s Inquest  (e)

03.40 Jay Leno  (e)

04.30 Jay Leno  (e)

05.20 Vörutorg

06.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Firehouse 
Tales, Draugasögur Scooby-Doo og Kalli kan-
ína og félagar.

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 La Fea Más Bella (137:300) 

10.15 Sisters (21:24) 

11.10 Logi í beinni

12.00 Hádegisfréttir

12.45 Neighbours 

13.10 Forboðin fegurð (27:114) 

13.55 Forboðin fegurð (28:114) 

14.50 Notes From the Underbelly

15.25 Bestu Strákarnir (5:50) 

15.55 Galdrastelpurnar (23:26) 

16.18 Bratz 

16.43 Nornafélagið 

17.03 Smá skrítnir foreldrar 

17.28 Bold and the Beautiful

17.53 Neighbours

18.18 Markaðurinn og veður

18.30 Fréttir

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.17 Veður 

19.30 The Simpsons (19:25) 

19.55 Beauty and The Geek (6:13) 
Fjórði hópurinn af nördum og fegurðardís-
um er mættur til leiks í æsilegri keppni um 
það hvaða par skákar hinum í hinni víðfrægu 
kænsku og krúttkeppni. 

20.40 Ríkið (2:10) 

21.10 The Big Nothing David 
Schwimmer leikur frústreraðan kennara sem 
orðinn er hundleiður á eilífu strögli og pen-
ingaleysi. Hann gengur því í lið með alræmd-
um svikahrappi og hyggst verða sér út um 
skjótfengið fé með fjárkúgun. En auðvitað fer 
allt úrskeiðis sem getur farið úrskeiðis.

22.40 Lords of Dogtown    Sannsöguleg 
mynd um hóp af eldhugum sem ólust upp 
á götum Dogtown í Kaliforníu. Drengirnir full-
komnuðu tækni sína á hlaupabrettum og 
urðu síðar goðsagnir fyrir það að skapa þessa 
nýju íþrótt.

00.25 The Hurricane

02.45 12 Days of Terror

04.10 Beauty and The Geek (6:13) 

04.55 Ríkið (2:10) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag

> Eddie Murphy
 „Ef ég er beðinn um ráð þá 
segi ég fólki að hlusta ekki 
á hvað aðrir segja“. Murpy 
leikur í myndinni Ég spæjar-
inn (I Spy) sem sýnd er í 
Sjónvarpinu í kvöld. 

Þegar dimma tekur og dagarnir fara að renna saman í einn 
þá er fátt betra en að horfa á E! Entertainment stöðina. 
Topp-listar rúlla allan daginn auk þess sem stjörnurnar 
eru settar undir smásjá í True Hollywood Story. Hvað væri 
þynnkan og grámyglan án skerandi ljóma stjarnanna?

Ég er ekkert stolt af því þegar ég dett inn í slúðrið. 
Þegar ég dregst inn í heim fíkniefna, glæsikjóla, undarlegra 
sambanda og óumflýjanlegrar grimmdar fjölmiðla. Samt 
getur maður ekki hætt að horfa, þegar maður er byrjaður. 
Hundrað bílslys, eitt af öðru og maður getur ekki rifið 
augun af skjánum.

Er ég svona afbrýðisöm? Dreymir mig um þetta líf? Eða 
er gægjuþörfin svona innbyggð í mann, Freud hoppandi 
á himni eða í helvíti, tilbúinn að segja heiminum að 
sálgreining sé sannleikurinn og lífið? Hvað fær maður út 
úr því að vita hvernig frægu fólki líður? Væri Amy Winehouse 
svona vinsæl ef hún drægi ekki ógæfuna með sér, hvert 
sem hún fer? Man einhver eftir Önnu Nicole Smith? 

Kannski er eins dauði annars brauð og rándýrið í okkur þar með 
mettað við að rífa í okkur slúðrið. Kannski er ákveðin huggun í því 
að fallega og ríka fólkið á líka erfitt með að feta sig í lífinu. Það 
klæðir sig illa, upplifir söknuð, sefur hjá fólki sem það ætti ekki að 
koma nálægt og sér eftir mistökum sínum. Kannski er það þess 
vegna sem okkur finnst við þekkja það, vita hvernig því líður í 
raun. 

Hinar stjörnurnar virka svo sem einhvers konar fyrirmyndir, 
þeirra líf gulrót fyrir okkur meðalmennina að taka okkur á, fara í 
ræktina og hlúa að fjölskyldunni. Sumar hvetja okkur jafnvel til að 
bæta heiminn, ættleiða börn og ferðast um framandi slóðir. 

Það væri smá huggun, þegar skömmin hellist yfir mann, ef 
maður liti frekar til stjarnanna til að sækja sér innblástur en 
til þess að krossfesta þær og segja, hér er víti til varnaðar.

VIÐ TÆKIÐ KOLBRÚN BJÖRT SIGFÚSDÓTTIR SKAMMAST SÍN FYRIR SLÚÐURGLÁP

Sönn Hollywood slúðurmál seðja hungrið

VÍTI TIL VARNAÐAR Við áttum ekki í neinum erfið-
leikum með að smjatta á lífi Önnu Nicole Smith 
heitinnar. En af hverju sækjum við í slúðrið? 

18.99 Man. Utd. - Zenit   
 STÖÐ 2 SPORT

21.00 The Biggest loser  
 SKJÁR EINN

21.10 The Big Nothing   
 STÖÐ 2

21.30 Happy Hour   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.50 Ég spæjarinn (I Spy)  
 SJÓNVARPIÐ

▼

▼

▼



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sumarást
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Hádegisleikhúsið: Dauði trúðsins
13.15 Á sumarvegi
14.03 Táslur og tjull

15.03 Útvarpssagan: Hafborg
15.30 Heimsauga
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Mánafjöll
21.10 Brjóstdropar
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Viltu syngja minn söng?
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks (4:260) Bresk unglinga-
sápa sem segir frá lífi og ástum íbúa Holly-
oaks í Chester. 

16.30 Hollyoaks (5:260) 

17.00 Ally McBeal (10:23) 

17.45 Skins (9:9) 

18.30 Happy Hour (4:13) 

19.00 Hollyoaks (4:260) 

19.30 Hollyoaks (5:260) 

20.00 Ally McBeal (10:23) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma. 

20.45 Skins (9:9) Átakanleg bresk sería 
um hóp unglinga sem reynir að takast á við 
daglegt líf.

21.30 Happy Hour (4:13) Lánið leik-
ur ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur 
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. Hann 
ákveður að leigja íbúð með Larry, sjálfselsk-
um og raunveruleikafirrtum glaumgosa sem 
útvegar honum vinnu og reynir að kenna 
honum að lifa lífinu.

22.00 Las Vegas (8:19) Við fylgjumst 
með lífi og störfum öryggisvarða í Montecito-
spilavítinu þar sem freistingarnar eru óheyri-
lega margar fyrir spilafíkla, glæpahyski, fjár-
glæpamenn og aðrar veikgeðja sálir. 

22.45 The Kill Point (5:8) Félagar úr her-
num ákveða eftir heimkomuna frá Írak að 
nýta herþekkingu sína til að fremja bankarán.

23.30 ReGenesis (12:13) 

00.20 Twenty Four 3 (14:24) 

01.05 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Krist-
björg Kristmundsdóttir, Ellý Ármanns, Björk 
Jakobsdóttir.  

21.00 Hvernig er heilsan?  Umsjón: 
Guðjón Bergmann. Gestur: Guðmundur 
Jónsson.  

21.30 Mæður og dætur  Umsjón: Stein-
unn Anna Gunnlaugsdóttir. Gestir: Sigrún 
Guðjónsdóttir, Ragnheiður Gestsdóttir, Ingi-
björg Þóra Gestsdóttir, Kolbrún Anna Björns-
dóttir. 

10.00 Rapport  10.05 Debatt  12.25 Veronica 
Mars  13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  
14.05 Hannah Montana  14.30 Wallace & 
Gromit. Fel brallor  15.00 Disneydags  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  
17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport med 
A-ekonomi  18.00 Doobidoo  19.00 Friidrott. 
Finnkampen  20.00 Shanghai Noon  21.50 
Kulturnyheterna  22.05 Vit oleander  23.50 
Sändningar från SVT24 

10.00 NRK nyheter  10.10 Med hjartet på rette 
staden  11.00 NRK nyheter  11.05 Jessica Fletcher  
12.00 NRK nyheter  12.05 Tinas mat  12.35 
‚Allo, ‚Allo!  13.00 NRK nyheter  13.05 Megafon  
13.30 Dracula junior  14.00 NRK nyheter  14.10 
Pysj-klubben  14.35 Edgar og Ellen  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Oddasat - nyheter på samisk  15.25 
Verdensserien i sandvolleyball, Kristiansand  15.55 
Nyheter på tegnspråk  16.00 Fragglene  16.25 En 
unge til  16.35 Pip  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Norge rundt  17.55 Friidrett. 
Golden League fra Zürich  20.00 Detektimen. 
Taggart  21.05 Kveldsnytt  21.20 Detektimen. 
Taggart  21.55 Kriseteamet  22.45 Gullkantet kveld 
på Sentrum Scene - Ian Hunter  23.45 Country 
jukeboks med chat

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Jersild 
Live  10.35 Aftenshowet  11.00 Aftenshowet med 
Vejret  11.25 Med rygsæk  11.50 Rabatten  12.20 
Fra opvasker til hotelkonge  12.50 Nyheder på 
tegnsprog  13.00 DR Update - nyheder og vejr  
13.10 Flight 29 savnes!  13.35 Pigebandet Frank  
14.00 Boogie Listen  15.00 Anna og hormonerne!  
15.30 Det kongelige spektakel  15.45 Den lille 
prinsesse  16.00 Aftenshowet  16.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 
Talent 2008  19.00 TV Avisen  19.30 America‘s 
Sweethearts  21.10 Guess Who-Dual  22.50 
Boogie Listen

Þættirnir gerast á ótilteknum tíma þar 
sem allt er kjánalegt, húsgögnin, vinnu-
tækin, klæðaburðurinn, hárgreiðslan og 
þá sérstaklega starfsfólkið. Í þáttunum 
er gert grín að samskiptum kynjanna, 
undarlegu tómstundagamni, vinnustaða-
rómantíkinni og svo er hið svokallaða 
vinnustaðagrín allsráðandi. Grínsnillingar 
Íslands eru hér samankomnir í þessum 
nýstárlega sketsaþætti: Eggert Þorleifs-
son, Þorsteinn Bachmann, Friðrik Friðriks-
son, Halldóra Geirharðsdóttir, Sverrir Þ. 
Sverrisson, Auðunn Blöndal Kristjánsson, 
Víkingur Kristjánsson, Elma Lísa Gunnars-
dóttir, Vignir Rafn Valþórsson, Jóhannes 
Haukur Jóhannesson og Inga María 
Valdimarsdóttir.

STÖÐ 2 KL. 20.40

Ríkið 
Áhrifarík kvikmynd frá árinu 2006 
sem vann til fjölda verðlauna, meðal 
annars tvennra Óskarsverðlauna. Hér 
segir frá fjölskyldu sem leggur upp í  
langferð í þeim tilgangi að láta draum 
yngsta meðlims fjölskyldunnar rætast 
en það er að taka þátt í fegurðarsam-
keppninni Little Miss Sunshine. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Little Miss Sunshine
Stöð 2 bíó kl. 20.00

▼

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til 

að koma þér af stað á mjög árangursríkan 

og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðisins 

er að koma þér á æðra stig hvað varðar 

líkamlega og andlega heilsu. 

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur

 3 öflugir brennslutímar

 2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara

 Vikulegar mælingar

 Ítarleg næringarráðgjöf

 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna

 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu

 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu

 Takmarkaður fjöldi 

 Tímar eru: 6:30, 7:30, 10:00, 12:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku

 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

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

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

holla matnum sem þú ert að borða. 

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun 

hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft. 

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

líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 8. september
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 

nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

Styrmir Þór Bragason 37 ára
forstjóri MP Fjárfestingarbanka

Skemmtilegt og fjölbreytt námskeið og besta aðhald 
sem ég hef fengið og það er það sem skiptir öllu 
máli þegar maður er að koma sér í form með 
breyttu mataræði og meiri hreyfingu. Ég var farinn 
að hlakka til að komast á æfingar og ég fann að 
orkan jókst mikið á skömmum tíma sem skipir miklu 
máli í minni vinnu. 

Kristbjörg Sveinbjörnsdóttir 27 ára
Hjúkrunarfræðingur 

Guðbjörg Sveinbjörnsdóttir 32 ára
Viðskiptafræðingur

Við systurnar ætluðum einungis á eitt námskeið en 
þau urðu þrjú og árangurinn lét svo sannarlega ekki á 
sér standa. Misstum 23 kíló til samans á þremur 
mánuðum. Það eigum við Gunnari Má þjálfara og 
starfsfólkinu á Nordica Spa að þakka. Frábært aðhald, 
skemmtun, útrás og vellíðan. Við gátum þetta og því 
getur þú þetta líka.

Rannveig I. Marelsdóttir 48 ára
bókari hjá Mannviti

Björk Baldvinsdóttir 29 ára
sérfræðingur hjá Kaupþingi

Markviss leiðsögn, frábær aðstaða og mesta aðhald 
sem hægt er að fá. Hér eru engar öfgar á ferð. Farið 
er vel ofan í mataræðið á skynsaman hátt og bætt 
við skemmtilegri hreyfingu – útkoman er aukinn orka, 
úthald og vellíðan í daglegu lífi. Getum mælt með 
þessu námskeiði við hvern sem er – 100% árangur.

Fjögurra vikna 
lúxusnámskeið

fyrir konur og karla
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. sælgæti, 6. samanburðarteng-
ing, 8. fornafn, 9. þukl, 11. gelt, 12. 
kompa, 14. leiðsla, 16. hola, 17. utan, 
18. drulla, 20. tveir eins, 21. traðkaði.

LÓÐRÉTT
1. viðartegund, 3. umhverfis, 4. 
peningagræðgi, 5. af, 7. saumspor, 
10. forað, 13. rotnun, 15. sálar, 16. 
margsinnis, 19. kyrrð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. en, 8. mér, 9. káf, 
11. gá, 12. klefi, 14. snúra, 16. op, 17. 
inn, 18. for, 20. dd, 21. tróð. 

LÓÐRÉTT: 1. tekk, 3. um, 4. fégirnd, 
5. frá, 7. nálspor, 10. fen, 13. fúi, 15. 
anda, 16. oft, 19. ró. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8 

 1 Um fjörutíu þúsund manns.

 2 Langholtskirkju.

 3 Arnór Sighvatsson.

„Ég er mikið í því að tala í sím-
ann og hitta fólk í vinnunni svo 
ég næ nú ekki að hlusta á mikið. 
Þegar ég er í bílnum á leiðinni á 
fundi hlusta ég hins vegar á Red 
Hot Chili Peppers og hækka það 
í botn. Þá er ég rétt stemmdur 
fyrir fundina – svolítið rokk í 
manni, eins og þarf að vera á 
þessum síðustu og verstu.“

Einar Skúlason, framkvæmdastjóri 
Alþjóðahússins.

Margrét Erla Maack mun ganga til 
liðs við Óla Palla og aðra Popp-
landsmeðlimi á næstunni. „Ég er 
nú enn þá að átta mig á þessu, ég 
var bara að fá að vita þetta sjálf,“ 
segir Margrét Erla og hlær við, en 
hún hefur starfað sem skrifta hjá 
Evu Maríu Jónsdóttur í Sjónvarp-
inu frá því í janúar. Margrét fór 
fyrst í prufu í apríl og aftur nú í 
ágúst og hefur aðdragandinn því 
verið nokkuð langur. „Óli hringdi í 
mig og sagðist vera með góðar 
fréttir og slæmar og spurði hvorar 
ég vildi heyra fyrst. Ég valdi þær 
slæmu og þá sagði hann mér að á 
hverri sekúndu deyr eitt barn í 
heiminum úr hungri. Þær góðu 
væru hins vegar að þeir vildu fá 
mig í Poppland. Maður vogar sér 
varla að kætast,“ segir hún bros-

andi. Þótt Margrét hafi kannski 
ekki stefnt markvisst að starfi í 
útvarpi síðustu ár liggur það þó 
ansi beint við. „Ég hef mikinn 
áhuga á tónlist og hef verið að vinna 
sem plötusnúður í tvö ár. Ég hef 
samt lítið verið að tala ofan í tón-
listina, svo það verður nýtt fyrir 
mér,“ útskýrir hún. „Reyndar hef 
ég eiginlega enn meiri áhuga á 
karaókí, en ég ætla mér nú samt 
ekki að fara að koma upp einhverju 
karaókíhorni í Popplandi … ekki 
strax,“ segir hún og hlær við.

Fyrir utan tónlistina hefur Mar-
grét einnig brennandi áhuga á 
magadansi, sem hún kennir einmitt 
í Kramhúsinu. „Maður nálgast 
kannski tónlistina á aðeins annan 
hátt sem dansari en tónlistarspek-
úlant. Það gæti verið ný vídd í 

Popplandinu, þó ég komi nú kannski 
ekki með egypsku magadanstón-

listina alveg strax,“ segir Margrét 
hugsi.  - sun

Færir Popplandi karaókí

NÝR POPPLANDSBÚI Margrét Erla Maack gengur til liðs við Popplandsbúa á næstunni. 
Hún hefur starfað sem skrifta, plötusnúður og magadanskennari upp á síðkastið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég lét alla vega hálsinn standa 
upp úr hálsmálinu,“ segir Ásgeir 
Jónsson aðspurður hvort hann 
hafi ekki örugglega gert sitt 
besta.

Í kjölfar velgengni íslenska 
landsliðsins í handbolta hefur eitt 
best geymda leyndarmál poppsög-
unnar hvískrast út. Valgeir Guð-
jónsson söng hástöfum lagið 
Gerum okkar besta fyrir þátttöku 
landsins á Ólympíuleikunum 1988 
í Seoul ásamt íslenska landsliðinu. 
Eða var íslenska landsliðið jafn 
illa fjarri góðu gamni í laginu og á 
leikunum sjálfum það árið? Sagan 
segir að tökurnar með landsliðinu 
hafi ekki verið nothæfar þegar til 
kom að setja lagið saman og hafi 
Ásgeir, sem er forsöngvari Bara-

flokksins frá Akureyri, haldið 
uppi söngnum sem glymur á bak 
við Valgeir: „Við gerum okkar, 
gerum okkar, gerum okkar, gerum 
okkar besta …“ Og Þorgils Óttar 
Mathiesen, Kristján Arason, 
Alfreð Gíslason, Valdimar Gríms-
son og félagar hafi lítið lagt til 
málanna. Eða öllu heldur söngs-
ins.

„Þetta er ekki alls kostar rétt,“ 
segir Tómas Tómasson sem pró-
dúseraði lagið. Hann var þá að 
vinna í Stúdíó Sýrlandi ásamt 
Ásgeiri sem þar var hljóðupptöku-
maður. Tómas stýrði upptökum á 
laginu „Gerum okkar besta“. Og 
kom sér oft vel að hafa Ásgeir við 
höndina. „Kórinn er þarna. Og 
öskrin í byrjun og það allt er kórs-

ins. En … jú, það var gripið til þess 
að láta Ásgeir syngja með. Það eru 
þarna einir tíu til tólf Ásgeirar í 
kórnum,“ segir Tómas. Hann segir 
svo að þegar kór handboltakapp-
anna var tekinn upp hafi aðstæður 
verið slæmar. Þeir höfðu aðeins 
tvo tíma til að taka kórinn upp, 
sem var á hraðferð. „Aðstæður 
voru ekki eins og æskilegt hefði 
verið. Svo var landsliðið flogið út 
daginn eftir og við urðum að klára 
lagið í hendingskasti. Þannig að 
Ásgeir söng nokkrar raddir með 
en við náttúrulega blönduðum 
landsliðinu með. Þetta voru 
aðstæður sem þurfti að bjarga 
með illu eða góðu og við kusum að 
gera það með góðu,“ segir Tómas 
og kímir. jakob@frettabladid.is

TÓMAS TÓMASSON: ÞAÐ ERU TÍU TIL TÓLF ÁSGEIRAR Í KÓRNUM

Maðurinn sem hélt lands-
liðinu á floti í söngnum

SLAGARINN TEKINN UPP 
Íslenska landsliðið í handbolta söng kórinn í Gerum okkar besta fyrir tuttugu árum og naut aðstoðar Ladda sem er 
fremst á myndinni. Nú hefur komið í ljós að söngur landsliðsmannanna var vart nothæfur. Fyrir miðri mynd er Guð-
mundur Guðmundsson, núverandi landsliðsþjálfari. Ásgeir Jónsson, hljóðupptökumaður og söngvari Baraflokksins, 
til hægri, söng einar tíu eða tólf raddir í kór landsliðsins í laginu Gerum okkar besta.

Stórskyttan og kyntröllið Logi 
Geirsson vakti óskipta athygli í 
miðborg Reykjavíkur á miðviku-
dagskvöldið. Logi skemmti sér í 
góðra vina hópi á Vegamótum 
enda nógu að fagna; fyrr um 
daginn höfðu 40 þúsund Íslending-
ar hyllt hann og strákana okkar á 
Arnarhóli og síðar hafði hann tekið 

á móti fálkaorðu úr hendi 
Ólafs Ragnars Grímsson-
ar, forseta Íslands. Gestir 
Vegamóta fengu einmitt 
Loga í fullum skrúða, með 

silfur-medalíuna um 
hálsinn og fálkaorð-
una á bringunni. Af 
alkunnu viðmóti 
sínu lét Logi sig 
ekki muna um að 
leyfa gestum að 

handleika báða grip-
ina og máta þá á sér.

Og meira af strákunum okkar. 
Frægt er orðið að markmaðurinn, 
Björgvin Páll Gústavsson, leggur 
stund á nám í bakaraiðn meðfram 
handboltanum. Á vef Samtaka 
iðnaðarins kemur fram að dreng-
urinn hafi í vor gert sér lítið fyrir og 
verið hæstur allra á sveinsprófinu 
í þeirri grein. Jói Fel, lærimeistari 
Björgvins, ber honum vel söguna 
og segir að hann sé einn af 
betri bakaranemum sem 
hann hafi séð. Jói 
segir að mikil 
eftirsjá verði 
að Björgvini 
þegar hann 
fer í atvinnu-
mennsku í 
haust.

Ástin blómstrar á Facebook-vef-
samfélaginu. Þar geta 

áhugasamir nú séð 
að leikskáldið og 
fyrrum blaða-
maðurinn Símon 
Örn Birgisson 

og söngkonan Jar-
þrúður Karlsdóttir 

hafa opinberað 
samband sitt.

 -hdm/sm

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Mér var boðin þyrla til að sækja 
mig en ég afþakkaði það. Á endan-
um tóku konan mín og fólkið sem 
var með okkur byrðarnar af mér og 
við gengum til byggða,“ segir Sig-
urjón M. Egilsson, ritstjóri Mann-
lífs, sem varð fyrir því óláni að 
ökklabrotna í gönguferð í ítölsku 
ölpunum um síðustu helgi. 

Sigurjón segir að óhappið hafi 
orðið á síðasta degi gönguferðar-
innar. „Við fórum nokkur út úr aðal-
hópnum um gönguslóð sem hafði 
ekki verið gengin mjög lengi. Við 
vorum fimm Íslendingar og einn 
Ítali í hóp og hann gekk fremstur en 
ég á eftir honum. Óhappið varð 
þegar við gengum einstigi en yfir 
það lágu þyrnirunnar svo við sáum 
ekki slóðann undir. Ég virðist hafa 
gengið nær brúninni en Ítalinn því 
þegar ég stíg niður þá vantar bara 
klöppina fyrir neðan mig. Sem betur 
fer tókst mér að setja vinstri fótinn 

á lítinn trjástubb og náði að spyrna 
í hann til að stoppa mig. Ég rann tvo 
eða þrjá metra niður hlíðina, en 
fyrir neðan var stórgrýttur árfar-
vegur.“

Of bratt var til að samferðamenn-
irnir gætu komist til hans. „Ég ris-
paðist mjög mikið og það lak úr mér 
blóð svo þetta leit ekki mjög vel út 
fyrir samferðafólkið mitt. Sem 

betur fer gátu þau togað mig upp 
með því að notast við göngustafina 
mína,“ segir Sigurjón sem kann 
samferðamönnum sínum bestu 
þakkir fyrir skjót og góð viðbrögð.

Sigurjón er vel þjálfaður göngu-
garpur og lét sig ekki muna um að 
ganga til byggða eftir að hafa feng-
ið smávegis aðhlynningu. Reyndar 
komst hann ekki að því að hann 
væri ökklabrotinn fyrr en til Íslands 
var komið á þriðjudag. Hann verður 
í gifsi í sex vikur hið minnsta. Sig-
urjón lætur eymslin ekki halda sig 
frá vinnu, hann leggur nú lokahönd 
á nýtt tölublað Mannlífs þar sem 
meðal annars verður fjallað um 
West Ham-ævintýri Eggerts Magn-
ússonar. „Ég er búinn að vera að 
skrifa í allan dag, ligg bara með 
tölvuna uppi í rúmi,“ segir ritstjór-
inn sem er harðákveðinn í að fara 
aðra gönguferð um ítölsku alpana 
að ári. - hdm

Ritstjóri ökklabrotnaði í ítölsku ölpunum

ÖKKLABROTINN RITSTJÓRI Sigurjón M. Egilsson, ritstjóri Mannlífs, vinnur heiman frá 
sér þessa dagana eftir að hafa ökklabrotnað í gönguferð í ítölsku ölpunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI





GÓÐAN DAG!
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BAKÞANKAR
Þórgunnar 
Oddsdóttur

Í dag er föstudagurinn 
29. ágúst, 242. dagur ársins.

6.02 13.29 20.53
5.40 13.13 20.44

Það var klippt á borða þegar 
mamma og pabbi komu með 

mig heim af fæðingardeildinni. Ég 
man náttúrulega ekkert eftir þessu 
en systur mínar strengdu borða 
milli tveggja staura og stóðu heið-
ursvörð við afleggjarann heima 
með eldhússkærin til reiðu. Borð-
inn var klipptur og rauði Volvóinn 
með hvítvoðunginn innanborðs ók 
hægt í gegn. Viðstaddir segja mér 
að þetta hafi verið ákaflega hátíð-
leg stund og lengi vel stóð ég í 
þeirri meiningu að fáir hefðu feng-
ið konunglegri móttökur á íslenskri 
grund. Nú held ég hins vegar að 
þetta atvik norður í landi sem 
aðeins sex einstaklingar (þar af 
einn sofandi) urðu vitni að hafi 
loksins verið toppað. 

SÚ SJÓN sem blasti við vegfar-
endum í miðborg Reykjavíkur á 
miðvikudag, þegar strákarnir 
okkar sneru heim frá Peking, var 
klikkuð og krúttleg í senn. Það var 
tilkomumikið að sjá flugvélina 
nálgast með þennan dýrmæta 
farm, sleikja húsþök gamalla 
bárujárnshúsa í höfuðborg á hjara 
veraldar og lenda svo mjúklega á 
Reykjavíkurflugvelli. Slík sýn 
dugar jafnvel til þess að réttlæta 
veru flugvallarins í Vatnsmýrinni 
um alla framtíð. Í fyrstu minnti 
þetta á stundina, fyrir tæpum tíu 
árum, þegar Keikó kom heim nema 
núna var allt miklu stærra og flott-
ara. Rauður dregill, fálkaorður, 
tárvotir hvarmar, ráðherrakossar 
og þjóðhátíð í miðbænum. Borðinn 
sem klippt var á við heimkomu 
mína um árið bliknar í saman-
burði. 

HEIMKOMUNNI glæsilegu fylg-
ir þó dálítill tregi. Veislan er á 
enda. Hetjurnar komnar heim með 
silfurpeningana sína, landinn búinn 
að þvo af sér áhorfendasvitann og 
allt fellur aftur í sama hversdags-
lega horfið. Ég óttast að það séu 
eintóm leiðindi fram undan, ekkert 
til að hlakka til og ekkert fyrir 
þjóðina að sameinast um. Í stað 
hressilegra frétta af gengi strák-
anna fyllast fjölmiðlarnir á ný af 
umfjöllun um efnahagsástandið og 
borgarstjórastólinn. Það er freist-
andi að sökkva í þunglyndi. Meira 
að segja sumarið er á enda. 

NEMA við tileikum okkur 
jákvæðnina sem fyrirliðinn kenndi 
okkur og segjum bara *bíb* þegar 
kreppuna eða skammdegið ber á 
góma. Það virkaði vel á vellinum. 
Trúin var slík að liðið varð að hálf-
gerðu náttúruafli. Það hætti meira 
að segja að rigna um leið og kapp-
arnir stigu til jarðar á Reykjavíkur-
flugvelli. Það fannst mér flottast í 
þessu öllu saman. Fálkaorðuna 
geta nær allir öðlast en það er ekki 
á margra færi að stöðva rigning-
una.

Heimkoman


