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KÖNNUN Meirihluti þeirra sem 
tóku þátt í skoðanakönnun Frétta-
blaðsins sagðist fylgjandi aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið 
(ESB). Alls sögðust 58,5 prósent 
þeirra sem afstöðu tóku fylgjandi 
viðræðum, en 41,5 prósent sögðust 
andvíg þeim.

Þegar þeir sem sögðust 
óákveðnir eða vildu ekki svara 
eru teknir með eru 51 prósent 
fylgjandi viðræðum, 36,1 prósent 
á móti, 12,1 prósent óákveðnir og 
0,8 prósent vildu ekki svara.

Skiptar skoðanir eru innan allra 
stjórnmálaflokka um ágæti aðildar-
viðræðna, en meirihluti stuðn-
ingsmanna beggja stjórnarflokka 
styður viðræðurnar. Meirihluti 
stuðningsmanna Sjálfstæðis flokks 

og Framsóknarflokks er hins vegar 
andvígur aðildar viðræðum.

Af þeim sem tóku afstöðu sögð-
ust 89,1 prósent stuðningsmanna 
Samfylkingarinnar styðja við-
ræðurnar, og 56,8 prósent stuðn-
ingsmanna Vinstri grænna. Af 

þeim sem sögðust myndu kjósa 
Borgarahreyfinguna voru 58,3 
prósent fylgjandi viðræðum.

Alls voru 46,4 prósent þeirra sem 
sögðust myndu kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn fylgjandi viðræðum, en 
53,6 prósent á móti. Um 39,3 pró-
sent stuðningsmanna Framsóknar-
flokksins sagðist styðja aðildar-
viðræður, en 60,7 prósent sögðust 
á móti.

Hringt var í 800 manns þriðju-
daginn 28. júlí. Svarendur skipt-
ust jafnt eftir kyni, og hlutfalls-
lega eftir búsetu. Spurt var: Ert 
þú fylgjandi aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið? Alls tók 
87,1 prósent aðspurðra afstöðu til 
spurningarinnar.  
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FIMMTUDAGUR
30. júlí 2009 — 179. tölublað — 9. árgangur

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

„Ég er í gulum Billabong-bol og hvítum Nike-stuttbuxum,“ segir háskólaneminn Daníel Tryggvi Thors, um íþróttafötin sem hann klæðist. „Gulur er mjög sumarleg-ur litur,“ útskýrir hann.Daníel eignaðist hvort tveg jbolinn b

á aldur, orðinn ungur fullorðinn strákur og þá skiptir meira máli að vera vel klæddur heldur en þegar ég var yngri. Í hlutfalli spái ég ekkert meira í það en í tímaeiningum geri é þ

nokkrum árum og segir tísku-áhugann hafa aukist þar. „Ég átti „mömmu“ sem dældi í mig nýjumfötum. Þá byrjaði é ði

Offramboð af ókeypis fötum í Hong KongDaníel Tryggvi Thors fer í ræktina í íþróttafötum sem hann keypti þegar hann var tólf ára. Áhugi hans á 

tískunni hefur aukist og segist hann nú fá hugmyndir úr umhverfinu en ekki frá tískuþáttum í sjónvarpi.

Daníel Tryggvi átti „mömmu“ í Hong Kong sem dældi í hann nýjum fötum og þar jókst áhugi hans á tísku. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VERÐLAUN PRATT-STOFNUNARINNAR  voru nýlega veitt 
fatahönnuðinum Marc Jacobs sem einnig hlaut verðlaun fatahönnuða í 

New York í síðasta mánuði. Veitir Jacobs þeim viðtöku í boði sem haldið 

verður í október.
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Viðurkenndar stuðningshlífarí úrvali
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Rafskutlur
-frelsi og nýir 

möguleikar
Einfaldar í notkun 

og hagkvæmar 
í rekstri

VEÐRIÐ Í DAG

Tónlist og líf þjóðar
„Bandaríkin gáfu heiminum 
djassinn á 20. öld, og Brasilía gaf 
heiminum bossa nova,“ skrifar 
Þorvaldur Gylfason.

Í DAG 18

Ríflegur meirihluti 
styður ESB-viðræður
Tæp 59 prósent landsmanna styðja aðildarviðræður við ESB samkvæmt niður-
stöðum skoðanakannanar Fréttablaðsins. Tæp 57 prósent stuðningsmanna VG 
styðja viðræðurnar. Um 54 prósent sjálfstæðismanna eru andvíg viðræðum. 

Já
58,5%

Nei
41,5%

■ Ert þú fylgjandi aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið?

Frábær tilboð í dag 

og um helgina!

Afgreiðslutími
Mán-fim 09:00-18:30 + Fös 09:00-19:00 
Lau 10:00-18:00 + Sun 12:00-18:00

BRYNDÍS ÁSMUNDSDÓTTIR

Söngdíva ferjuð með 
einkaflugvél norður
Vildi syngja með Stjórninni á Landsmóti

FÓLK 34

Sykursæt
Regina Spektor  
syngur popptónlist 
en þykir samt 
vera furðufugl.

TÓNLIST 24

NEYTENDUR Borið hefur á því að 
erfiðlega gengur að fá sníða-
blöð í íslenskum verslunum þrátt 

fyrir mikinn 
saumaáhuga. 
„Penninn 
hefur minnk-
að úrvalið og 
mun minna 
hefur komið af 
blöðum,“ segir 
Edda Bára 
Róbertsdótt-
ir, deildar- og 
sölustjóri hjá 

Vogue, og bætir við að júlísníða-
blað hafi komið í síðustu viku.

Kolbrún Ósk Skaftadóttir, 
vörustjóri tímarita hjá Penn-
anum, segir að eftir að Penninn 
skipti um kennitölu hafi þurft að 
semja við birgja upp á nýtt en 
nú hafi samningar tekist við alla 
aðila og bjartari tímar séu fram-
undan.  - mmf / sjá Allt

Færri sníðablöð í verslunum:

Erfitt að finna 
sníðablöðin

EDDA BÁRA 
RÓBERTSDÓTTIR

FÓLK „Ég hef ekki orðið var við 
að nokkur hafi móðgast vegna 
þessa bols, enda grunar mig nú 
að Gordon Brown sé ekkert mikið 
vinsælli úti í heimi en hér á landi,“ 
segir Benjamin Mark Stacey, 
afgreiðslumaður verslunarinnar 
Dogma á Laugaveginum sem 

sérhæfir sig í stuttermabolum í 
öllum litum, stærðum og gerðum. 

Á rölti sínu um miðbæinn mætti 
ljósmyndari Fréttablaðsins nokkr-
um skátastúlkum frá norðanverðu 
Englandi sem hlógu sig máttlausar 
að bol einum í útstillingarglugga 
búðarinnar. Á stuttermabolnum er 

mynd af Gordon Brown, forsætis-
ráðherra Bretlands, og áletrunin 
„Brown is the colour of poo“. 

Þegar ljósmyndari innti stúlk-
urnar eftir áliti sínu á Brown sögð-
ust þær lítið sem ekkert vit hafa 
á pólitík. Bolurinn þætti þeim þó 
afar sniðugur. - kg

Stuttermabolur í útstillingarglugga Dogma á Laugavegi vekur jákvæða athygli:

Englendingar hlæja að Brown

BRÚNALJÓSIN BRÚNU Enskar skátastúlkur gæða sér á ís og brjóstsykri meðan þær virða fyrir sér stuttermabol með tvíræðri 
áletrun í versluninni Dogma á Laugavegi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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BJART MEÐ KÖFLUM SYÐRA   Í 
dag verða fremur hægar norðlæg-
ar áttir. Bjart með köflum syðra en 
rigning norðaustan og austan til 
og síðar norðvestan til seint í dag. 
Hiti 8-16 stig hlýjast sunnan til.

VEÐUR 4

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn á 
heimili kvikmyndagerðarmanns-
ins Hrafns Gunnlaugssonar á 
Laugarnestanga 
fyrir skemmstu. 
Þjófarnir höfðu 
á brott með sér 
fimm tölvur. 
Þrátt fyrir fyrir-
spurnir í undir-
heimum borg-
arinnar bólar 
ekkert á þýfinu. 
„Þetta er örugg-
lega einhvers 
staðar í Austur-Evrópu núna,“ 
segir Hrafn sem syrgir fyrst og 
fremst það sem tölvurnar höfðu 
að geyma. Í klippitölvu var að 
finna framhald af Hvíta víkingn-
um, Ask, sem var að verða tilbúið. 
Þá var einnig handrit að víkinga-
mynd sem Hrafn hefur verið að 
skrifa með Ólafi Gunnarssyni og 
heimildasaga um ´68-kynslóðina.  
 - jbg / sjá síðu 34

Innbrot hjá Hrafni Gunnlaugs:

Þýfið líklega 
flutt úr landi

HRAFN 
GUNNLAUGSSON

DANÍEL TRYGGVI THORS

Fékk aukinn áhuga 
á tísku í Hong Kong
• tíska

           Í MIÐJU BLAÐSINS

GLERAUGU

Hönnun, tækni, tíska 
og alls kyns fróðleikur 
Sérblað um gleraugu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG 

Merkilegur maður
Leiksýning um ævi 

Jörundar hunda-
dagakon-
ungs 

verður sett 
upp í dag
TÍMAMÓT 21

Basel á KR-velli 
í kvöld
KR tekur á móti 
svissneska 
liðinu í fyrri 
leik þeirra í 
Evrópudeild-
inni.
ÍÞRÓTTIR 30
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SAMGÖNGUR Salan erlendis frá 
stefnir í að vera 16 prósentum  
meiri í júlí og ágúst hjá Icelandair 
en á sama tíma í fyrra. „Þetta er 
mjög ánægjulegt í þessu árferði. 
Það stefnir í meiri fjölda en nokkru 
sinni fyrr á þessum tíma,“ segir 
Birkir Hólm Guðnason, fram-
kvæmdastjóri Icelandair.

Þó salan sé svipuð í heildina og 
í fyrra er erlendi markaðurinn að 
vinna upp tapið sem kemur frá 
Íslandi, að sögn Birkis, enda hefur 
Icelandair verið mikið að vinna í 
erlenda markaðnum. „Eftir banka-
hrunið tókum við eiginlega allar 
auglýsingar út á Íslandi og settum 
á erlenda markaðinn.“ 

Mest hefur fjölgun verið í sölu 
milli ára frá Frakklandi og talar 
Birkir um sprengingu í þeim 
efnum. Icelandair sér fram á 55 
prósent aukningu þaðan í ágúst og 
er Frakklandsmarkaðurinn að fara 
fram úr þeim þýska „sem einhvern 
tímann hefði þótt saga til næsta 
bæjar,“ að sögn Birkis.

Ferðamönnum fækkaði um þrjú 
prósent í janúar til júní á þessu ári 
miðað við árið í fyrra, samkvæmt 
tölum frá Samtökum ferðaþjón-
ustu. „Við skiljum ekki alveg þær 
tölur því við höfum verið að horfa 
upp á tíu til fimmtán prósent aukn-
ingu til landsins á þessu tímabili,“ 
segir Birkir.

Þó erfitt sé að meta fjölda bók-
ana fram í tímann, því einhverjir 
panti flug á síðustu stundu, komi 
megnið af bókunum fjórum til 
tólf vikum fyrir brottför, að sögn 
Birkis. Einnig séu fá sæti laus í 
ágúst og því eigi þeir auðvelt með 
að meta þetta. 

Þrátt fyrir velgengnina hefur 
Icelandair þurft að segja um 430 
manns upp á síðustu 18 mánuð-
um, að sögn Birkis. Nú starfa um 
1.200 hjá fyrirtækinu og er stefnt 
að því að halda sama flugframboði 
og á síðasta ári, að sögn Birkis, en 
nýverið fór Icelandair að fljúga til 
Seattle.

Matthías Imsland, forstjóri Ice-
land Express, segir gjörsamlega 
uppbókað framan af ágúst. Iceland 
Express dró áætlunarflug saman 
um 25 prósent í ágúst en eftir á að 
hyggja var það kannski of mikið, 
að mati Matthíasar. „Mikil aukn-
ing er á ferðamönnum í ágúst og 
fækkunin á Íslendingunum er ekki 
eins mikil og búist var við,“ segir 
Matthías sem segist hins vegar 

hafa áhyggjur af framhaldinu.
„Við höfum áhyggjur af vetr-

inum og hvernig ferðamenn 
skila sér hingað sumarið 2010,“ 
segir Matthías sem segir Iceland 
Express nánast einbeita sér ein-
göngu að erlenda markaðnum.

 vidir@frettabladid.is

Stefnir í metfjölda 
ferðamanna í ágúst
Ferðamönnum fjölgar um 16 prósent í júlí og ágúst miðað við árið í fyrra, 
að mati Icelandair. Stefnir í 55 prósenta fjölgun frá Frakklandi milli ára. 
„Gjörsamlega uppbókað“ framan af ágúst, að sögn forstjóra Iceland Express.

MATTHÍAS 
IMSLAND

Heimir, er þetta bara einhver 
tittlingaskítur sem Þjóðverj-
arnir eru að fetta fingur út í?

„Já, þeir líta kannski á þetta sem 
móðgun við bratwurstið.“

Klippa þurfti nýtt tónlistarmyndband upp 
á nýtt fyrir Þýskalandsmarkað þar sem 
það fór fyrir brjóstið á Þjóðverjum að sjá 
glytta í lim Daníels Ágústs Haraldssonar. 
Heimir Sverrisson er annar leikstjóra 
myndbandsins.

BIRKIR HÓLM 
GUÐNASON

PENINGAMÁL Franek Rozwadowski, 
sendifulltrúi Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins (AGS) á Íslandi, vill ekki 
tjá sig um hvort málefni Íslands 
verði tekin fyrir á fundi AGS á 
mánudag.

Sagt var frá því í gær að óvissa 
væri um hvort málefni Íslands 
yrðu tekin til skoðunar á fundi 
AGS á mánudag eins og til stóð. 
Segja stjórnarliðar að ástæðan 
sé sú að ekki sé búið að ganga 
frá Icesave-samningnum. Aðrar 
heimildir segja að þetta gæti 
verið vegna þess að ekki er búið 
að ljúka endurskipulagningu 
bankanna sem ljúka átti í febrúar.

Endurskoðunin á mánudag, sem 
upphaflega átti að fara fram í 
febrúar og maí, er forsenda fyrir 
áframhaldandi lánveitingum 
sjóðsins til Íslands.

 - vsp

Enn óvissa um AGS-lán:

Sendifulltrúinn 
vill ekki tjá sig

DANMÖRK Að mati Dana er Mar-
grét drottning þeirra danskari 
en allt sem danskt er. Þetta kom í 
ljós þegar danska dagblaðið Jót-

landspósturinn 
gerði skoðana-
könnun, þar 
sem Danir voru 
spurðir hver 
komi helst upp 
í hugann þegar 
talað er um Dan-
mörku.

Drottningin 
varð í efsta sæti, 
en næstur henni 

kom ævintýraskáldið H.C. And-
ersen.

Ungmenni í Danmörku líta hins 
vegar á leikarann og skemmti-
kraftinn Dirch Passer sem helsta 
holdgerving þess að vera danskur.

Samkvæmt sömu skoðanakönn-
un telja Danir sig almennt vera 
skemmtilegri, lýðræðissinnaðri 
og frjálslyndari en aðrar Evrópu-
þjóðir. - gb

Dönsk skoðanakönnun:

Drottningin er 
dönskust allra

HEILBRIGÐI Ögmundur Jónas-
son heilbrigðisráðherra óskaði 
eftir því í gær að Geislavarnir 
ríkisins myndu gera tillögu 
um hvernig megi bregðast við 
nýjum upplýsingum um að notk-
un ljósabekkja valdi húðkrabba-
meini.

Krabbameinsrannsóknar-
stöð, sem er hluti af Alþjóðaheil-
brigðismálastofnuninni (WHO), 
kynnti niðurstöðu úr rannsókn 
í gær þar sem kemur fram að 
líkur á húðkrabbameini geti 
aukist um 75 prósent hjá þeim 
sem nota bekkina.

Ögmundur Jónasson, heil-
brigðisráðherra, segir að niður-
stöðurnar beri að taka alvarlega 
og beinir því til þeirra sem reka 
ljósastofur að gera fólki grein 
fyrir þeim hættum sem ljósa-
bekkjanotkun fylgja. - vsp

Heilbrigðisráðuneytið:

Varað við notk-
un ljósabekkja 

BÖRN Átta ára stúlka festi 
reiðhjólahjálm í rimlaleiktæki 
við Engidalsskóla í Hafnarfirði í 
gær. Hugðist hún, í félagi við 
vinkonu sínu, klifra rimlana en 
datt og festi hjálminn milli 
rimlanna, þar sem hjálmurinn 
var stærri en gatið, og missti 
andann í nokkrar sekúndur.

Náði hún þó að losa hjálminn 
en áverkar eru þó nokkrir. 
Herdís Storgaard forstöðu-
maður Forvarnahússins segir að 
mikilvægt sé að foreldrar brýni 
fyrir börnum sínum að spenna 
hjálminn af sér áður en þau fari 
að leika sér í leiktækjum.

 - vsp

Átta ára stúlka missti andann:

Festi hjálm 
á milli rimla

FJÖLMIÐLAR Morgunblaðið og Jón Ásgeir Jóhannes-
son standa í deilum vegna fréttar sem birtist á 
forsíðu Morgunblaðsins í gær. Í tölvupósti, sem 
Morgunblaðið kveðst hafa undir höndum, er fjallað 
um hvernig Jón Ásgeir hugðist, í tveimur skref-
um, ætla að endurfjármagna stóran skíðaskála í 
Courchevel í Frakklandi og selja hann. Þetta átti að 
losa um 17,6 milljónir evra, sem á þeim tíma voru 
rúmir þrír milljarðar króna.

Jón Ásgeir segir hins vegar að „kófdrukkinn“ 
blaðamaður Morgunblaðsins hafi margsinnis hótað 
sér og reynt að kúga út úr sér fé gegn því að tölvu-
pósturinn yrði ekki birtur. Segir hann jafnframt að 
Morgunblaðið hafi átt við tölvupóstinn því „enginn 
skíðaskáli í Frakklandi á þessu svæði er metinn á 
36 milljónir evra“.

Ritstjóri Morgunblaðsins, Ólafur Þ. Stephensen, 
hefur vísað orðum Jóns Ásgeirs á bug og segir hót-
anir blaðamanns Morgunblaðsins hugarburð Jóns 
Ásgeirs. 

Jón Ásgeir hefur sagt að áður en Morgunblaðið 
hafi fengið tölvupóstinn hafi lögfræðingur reynt að 
kúga út úr sér þrjár milljónir fyrir plaggið. Segir 
hann upptökur til af þessu. Hann hyggst hins vegar 

ekki kæra málið þar sem þeirra „reynsla af Ríkis-
lögreglustjóra er þannig að við töldum að ekki yrði 
tekið á málinu þar“.

Jón Ásgeir Jóhannesson er eigandi 365 miðla 
sem Fréttablaðið heyrir undir. - vsp

Jón Ásgeir deilir við Moggann og segir lögmann hafa reynt að múta sér:

Vill ekki kæra meintar mútur

STJÓRNMÁL Guðbjartur Hannes-
son, formaður fjárlaganefndar, 
gerir ráð fyrir að nefndin hittist 
ekkert fyrr en á þriðjudag. Setur 
hann þó þann fyrirvara að mögu-
lega gæti fundur verið boðaður ef 
eitthvað sérstakt komi upp.

Á þriðjudag mun liggja fyrir 
álit frá Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands um skýrslur fjármála-
ráðuneytisins og Seðlabankans 
um Icesave-samninginn sem 
óskað var eftir á dögunum. Þá 
mun taka að minnsta kosti sólar-
hring að fara yfir álitið og skrifa 
nefndarálit, að sögn Guðbjarts. 
Ólíklegt er því að þingfundir hefj-
ist fyrr en í fyrsta lagi á fimmtu-

daginn í næstu viku. „Við vinnum 
eins hratt og við getum og allt er 

á fullu,“ segir Guðbjartur en hald-
inn var fundur í nefndinni í gær 
til að ræða ákvæði 6.9 í Icesave-
samningnum. Þar er talað um 
að ekki megi breyta íslenskum 
lögum þannig að það stangist á 
við evrópsk lög. 

„Menn höfðu áhyggjur af þessu 
ákvæði út af neyðarlögunum, þar 
sem þau breyttu forgangi á kröf-
um,“ segir Guðbjartur. Kallaði 
nefndin lögfræðingana Steinunni 
Guðbjartsdóttur og Eirík Tómas-
son á sinn fund. „Allir voru sátt-
ir eftir þær umræður enda voru 
neyðarlögin samþykkt löngu áður 
en samningurinn var gerður,“ 
segir Guðbjartur.  - vsp

Lögfræðingar kallaðir á fund vegna ákvæðis í Icesave-samningnum:

Þingfundur í fyrsta lagi á fimmtudag

GUÐBJARTUR HANNESSON Fjárlaga-
nefnd mun ekki skila nefndaráliti fyrr en 
á miðvikudag.

ÓLAFUR Þ. STEPHENSENJÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

KÍNA, AP Hæstiréttur í Kína fer 
fram á það við dómara í landinu 
að dauðarefsingum verði beitt 
sjaldnar, en tíðkast hefur til 
þessa. 

Zhang Jun, varaforseti Hæsta-
réttar, segir í viðtali við kínverskt 
dagblað að dauðarefsingum verði 
að beita í hófi, en til þessa hefur 
þeim verið beitt við ýmis konar 
brotum, jafnvel skattsvikum. 

Á síðasta ári voru að minnsta 
kosti fimm þúsund manns teknir 
af lífi í Kína, samkvæmt skýrslu 
frá mannréttindasamtökum sem 
nefna sig Hands off Cain. Þetta 
eru 87 prósent af aftökum í heim-
inum, sem á síðasta ári voru alls 
5.727.  - gb

Yfirvöld í Kína:

Fækkun dauða-
refsinga boðuð

MARGRÉT 
DANADROTTNING

LEIFSSTÖÐ Iceland Express og Icelandair eru farin að einbeita sér að í auknum mæli 
að erlendum markaði metfjöldi er hjá báðum fyrirtækjum í ágúst.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SPURNING DAGSINS



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.

ERTU TIL
FYRIR HELGINA ?

Húsasmiðjan
í heimabyggð

Flíspeysur á tilboði

3.999
Mikið úrval

ATH!
Úrval getur verið mismunandi 
milli verslana

Einnota grill

299

25%
afsláttur

Hayman pappadiskar, 
servéttur, dúkar ofl.Kanna og 4 glös

199

Tax Free verð

3.205
Svefnpoki

Tax Free verð

2.803
Vindsæng, tvíbreið

Tax Free verð

6.490
Tjald, 3ja manna

Regnslá á tilboði

999
3000045

3900933

5868636-7

5869205

4300068

4301095

verð áður

3.490
verð áður

3.990

verð áður

7.990
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www.ellingsen.is

SUMARMARKAÐS
SÍÐUSTU DAGAR

ELLINGSEN 
Sprengfull búð af frábærum tilboðum!

REYKJAVÍK  AKUREYRI

Lokað um verslunarmannahelgina 1.–3. ágúst

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Ósló

París

Róm

Stokkhólmur

30°

20°

22°

26°

18°

21°

25°

24°

19°

22°

31°

22°

29°

34°

 18°

23°

35°

22°

15

12

9

9
10

10

13

13

15

14

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5
8

15

8
10

13

14
Á MORGUN 

NA-strekkingur vestast á 
landinu annars hægviðri.

LAUGARDAGUR 
Hæg breytileg átt.

12 12

12
12

8

FÍNAR 
HELGARHORFUR  
Hæglætisveður verður 
þessa helgina. Á morg-
un verður bjart syðra 
en hætt við síðdegis-
skúrum. Suðaustan 
og austan til verður 
bjart með köfl um og 
hætt við lítilsháttar 
skúrum við ströndina. 
Nyrðra verður úrkoma. 
Á laugardag eru horfur 
á smáskúrum sunnan 
og suðvestan til annars 
þurrt að kalla. En síðan 
verður sólríkt syðra 
sunnudag og mánudag.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Aðalmeðferð í stærsta 
fíkniefnamáli Íslandssögunnar 
lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur 
í gær. Sex eru ákærðir fyrir að 
hafa í sameiningu staðið að inn-
flutningi á rúmum hundrað kíló-
um af amfetamíni, kannabisefn-
um og e-töflum, sem flutt voru til 
landsins um borð í skútu.

Þremenningarnir sem hand-
teknir voru um borð í skútunni 
neita sök og segja lögreglu hljóta 
að hafa farið skútuvillt. Hinir 
játa sök að hluta, en segjast hafa 
haldið sig vera að taka á móti 
sterum. Í gær fengu verjendur 
tækifæri til að tjá sig um gögn 
sem lögð voru fram í málinu á 
síðustu stundu. Málið var því 
næst lagt í dóm.  - sh

Stærsta smyglmálið í dóm:

Aðalmeðferðin 
er yfirstaðin

NEITA Sakborningarnir Rúnar Þór 
Róbertsson, Jónas Árni Lúðvíksson og 
Árni Hrafn Ásbjörnsson huldu andlit sín 
í héraðsdómi. FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

LÖGREGLUMÁL Tveir menn um 
tvítugt, sem handteknir voru í 
Leifsstöð á þriðjudag við komuna 
frá Malaga á Spáni, voru í gær 
úrskurðaðir í gæsluvarðhald í 
eina viku. Þeir eru taldir tengjast 
stórfelldum fjársvikum, þar sem 
meðal annars fyrirtækjaskrá var 
blekkt með fölsuðum skjölum og 
tugir milljóna voru sviknir út úr 
Íbúðalánasjóði.

Tveir menn, fæddir 1989 og 
1990, hafa setið í gæsluvarðhaldi 
vegna málsins í rúma viku. Varð-
haldið yfir öðrum þeirra rennur 
út í dag en fastlega má búast við 
að óskað verði eftir framlengingu 
á því.  - sh

Svik gegn Íbúðalánasjóði:

Tveir í viðbót í 
gæsluvarðhald

UTANRÍKISMÁL Íslendingar verða 
að leysa Icesave-deiluna að sögn 
Evrópumálaráðherra Frakklands. 
Pierre Lellouche var staddur hér á 
landi í gær til að funda með Össuri 
Skarphéðinssyni utanríkisráðherra 
og Árna Þór Sigurðssyni formanni 
utanríkismálanefndar. 

Lellouche segir það hafa komið 
skýrt fram á fundi utanríkis ráð-
herra Evrópusambandsríkjanna síð-
astliðinn mánudag að samkomulag 
um Icesave sé mikilvægt mál fyrir 
tvö aðildarríki og það verði að leysa. 
Það sé sérstaklega skilyrði af hálfu 
Hollendinga. Hann sagði þó að öðru 
leyti myndi efnahagsástandið ekki 
hafa áhrif á aðildarumsóknina. 

Þá segir Lellouche að frönsk 
stjórnvöld leggi áherslu á að allt 
fjármálaregluverk verði styrkt í 
Evrópu og þau vonist til að Ísland 
styðji það og taki fullan þátt í því. 
Lélegt regluverk hafi verið orsök 
fjármálahrunsins hér á landi. 

„Ég hef ekki heyrt um neitt ríki 
sem er mótfallið aðild ykkar, sem 
eru góðar fréttir,“ sagði Lellouche. 
Hann sagði að mikilvægt skilyrði 
fyrir inngöngu allra nýrra ríkja 
væri að Lissabon-sáttmálinn yrði 
samþykktur. Án hans yrði að hverfa 
aftur til Nice-sáttmálans sem heim-
ili ekki stækkun sambandsins. „Þá 
verðum við í vanda.“ 

 - þeb

Evrópumálaráðherra Frakklands fundaði með utanríkisráðherra í gær: 

Þurfum að leysa Icesave-deilu

RÁÐHERRARNIR Össur Skarphéðinsson 
og Pierre Lellouche eftir fund sinn í gær-
morgun. Lellouche sagði Ísland mjög 
vel statt vegna þátttöku sinnar í EES og 
Schengen og landið myndi hafa margt 
fram að færa í Evrópusambandinu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Upplýst var um 
tólf ný tilfelli svínaflensu í gær 
og hafa þá alls 46 greinst með 
flensuna. 

Sex hinna nýgreindu eru nýlega 
komnir frá útlöndum en hinir sex 
hafa smitast hérlendis. Fólkið er 
á aldrinum 14 til 56 ára. Sem fyrr 
veiktist enginn alvarlega og allir 
eru á batavegi. Þar sem einkenni 
eru væg hér á landi eru engin 
áform uppi um að takmarka sam-
komuhald. 

Landlæknir vekur athygli á því 
að handþvottur og hreinlæti sé 
besta leiðin til að forðast smit. 

 - þeb

Svínaflensutilfellum fjölgar:

Allir á batavegi 

KÖNNUN „Þessar niðurstöður eru í 
takt við það sem við höfum verið 
að sjá í öðrum könnunum þar sem 
spurt hefur verið um afstöðu til 
aðildarviðræðna. Ég held að það 
hljóti að vera afskaplega gott fyrir 

ríkisstjórnina 
að finna fyrir 
þetta miklum 
stuðningi við 
viðræðurnar,“ 
segir  Einar 
Mar Þórðarson, 
stjórnmála-
fræðingur, um 
skoðanakönnun 
Fréttablaðsins 
varðandi aðildar-
viðræður við 

Evrópusambandið. Samkvæmt 
könnuninni styðja tæp 59 prósent 
landsmanna viðræðurnar. Um 57 
prósent stuðningsmanna VG er 
fylgjandi viðræðum en tæplega 
54 prósent sjálfstæðismanna eru 
þeim andvíg.

Að mati Einars Mars vekur hátt 
hlutfall stuðningsmanna VG sem 
styðja viðræðurnar mesta athygli. 
„Þessi tæpu sextíu prósent eru 
meira en við höfum séð í öðrum 
könnunum. Ég held að VG geti 
vel við unað, því þetta mál var 
afskaplega erfitt fyrir flokkinn og 
þó nokkrir þingmenn á móti því,“ 
segir Einar Mar Þórðarson.

Útbreitt sjónarmið
Niðurstöð-
urnar koma 
Steingrími J. 
Sigfússyni, fjár-
málaráðherra 
og formanni VG, 
ekki á óvart. 
„Við vissum að 
nokkur meiri-
hluti þjóðar-
innar vildi láta 

reyna á þessar viðræður, en það 
þýðir ekki endilega að meirihluti 
sé fyrir því að Ísland gerist aðili 
að ESB. Einnig höfum við skynj-
að að það er útbreitt sjónarmið í 
stuðningsmannabaklandi flokks-
ins að þessu máli verði komið á 
ferð, þótt þar sé mikil andstaða 
við aðild,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon.

Sýnir víðtækan stuðning
„Þessu hefur 
leng i  ver ið 
lofað og mikill 
einhugur ríkt 
meðal flokks-
m a n n a  u m 
þessa afstöðu,“ 
segir Árni Páll 
Árnason, félags-
málaráðherra 
og þingmað-
ur Samfylking-

ar, en af þeim sem tóku afstöðu 
í könnuninni sagðist 89,1 prósent 
stuðningsmanna Samfylkingar-
innar styðja viðræðurnar. „Að 
mínu mati sýnir könnunin líka 
víðtækan stuðning við málið í 

öllum flokkum. Þetta er ekkert 
eins flokks mál,“ segir Árni Páll 
Árnason.

Miklar væntingar til samnings
Alls voru 46,4 
prósent þeirra 
sem sögðust 
myndu kjósa 
Sjálfstæðis-
flokkinn fylgj-
andi aðildar-
viðræðunum, 
en 53,6 prósent 
á móti. Bjarni 
Benedikts-
son, formaður 
flokksins, segir 

það ekki koma sér á óvart að 
skiptar skoðanir séu um þetta mál 
meðal sjálfstæðismanna. „Á hinn 
bóginn vekur það athygli mína 
að mikill munur er á niðurstöð-
um kannana þegar spurt er hvort 
stuðningur sé við aðildarviðræður 
annars vegar, og hvort Ísland eigi 
að ganga í ESB hins vegar. Það er 
einkennandi fyrir umræðuna að 
mjög miklar væntingar eru gerð-
ar til þess samnings sem okkur 

stendur mögulega til boða,“ segir 
Bjarni.

Á ekki að vera flokkamál
„Ég held að 
könnunin sýni 
að aðild að ESB 
á ekki að vera 
flokkspólitískt 
mál. Málið á 
sér svo marg-
ar hliðar að það 
mun ekki verða 
svo, það höfum 
við líka séð í 
öðrum löndum 
sem staðið hafa 
frammi fyrir þessu vali,“ segir 
Margrét Tryggvadóttir, þing-
maður Borgarahreyfingarinnar, 
en 58,3 prósent stuðningsmanna 
hennar voru fylgjandi viðræðum 
í könnun Fréttablaðsins. Margrét 
segist sjálf vera heldur hlynnt 
slíkum viðræðum.

Í samræmi við væntingar
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
segir niðurstöðurnar í samræmi 
við sínar væntingar, bæði hvað 
varðar flokk sinn og eins þjóðina 
í heild. „Meginrökin fyrir því að 
fara út í slíkar viðræður hljóta 

að vera þau að 
eyða allri óvissi 
um málið. Þeir 
sem hlynntir 
eru aði ldar-
viðræðum 
innan Fram-
sóknarflokksins 
er mörgum ekki 
sama hvernig 
að slíkum við-
ræðum er stað-

ið, varðandi tímasetningu þeirra 
og fleira,“ segir Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson. kjartan@frettabladid.is

Telur VG mega vel við una
Stjórnmálafræðingur segir það hljóta að vera gott fyrir ríkisstjórnina að finna fyrir stuðningi þeirra tæpra 
59 prósenta þjóðarinnar við aðildarviðræður við ESB sem könnun Fréttablaðsins sýnir fram á. Málið hafi 
verið erfitt fyrir VG, sem megi vel við una. Niðurstöðurnar koma fulltrúum þingflokkanna ekki á óvart.

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

MARGRÉT 
TRYGGVADÓTTIR

BJARNI 
BENEDIKTSSON

EINAR MAR 
ÞÓRÐARSON

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

STUÐNINGUR VIÐ AÐILDARVIÐRÆÐUR ESB

Eftir kynjum
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40
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%

Eftir flokkum

KonurKarlar

Já
61,6%

Já
55,2%

Nei
44,8%
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38,4%

Eftir landshlutum

Höfuðborgar-
svæðið Lands-

byggðin

Já
66,1%

Nei
33,9%

Já
47,3%

Nei
52,7%

■ Ert þú fylgjandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið?

GENGIÐ 29.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

234,3028
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,61  128,21

209,14  210,16

180,52  181,54

24,244  24,386

20,525  20,645

16,996  17,096

1,3464  1,3542

198,25  199,43

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Tölvan
sem
klárar
skólann
með þér

Bluetooth stereo 
heyrnartól

Explorer lítil mús Trend Internet 
Security 2009
vírusvörn

Office Home 
and Student 2007

VERÐ

7.390 kr.
VERÐ

8.990 kr.
VERÐ

18.990 kr.
VERÐ

5.990 kr.

Bluetooth stereo heyrnartól 
frá Dell. Smella nett utan um 
eyru og fyrir aftan höfuð. 
Engar snúrur, ekkert vesen.

Nylon fartölvu- 
bakpoki

VERÐ

8.990 kr.

Hentar fartölvum með allt að 
16" skjái. Skjala- og auka- 
hlutahólf með rennilás.
Stillanleg axlar- og mittisól.

Lítil mús með Microsoft 
BlueTrack tækni sem hægt 
er að nota á nánast hvaða 
undirlagi sem er.

Innihald: Word 2007, Excel 
2007, PowerPoint 2007, 
OneNote 2007. Skólaleyfi 
fyrir 3 vélar.

USB minnislyklar

VERÐ frá

2.490 kr.

Nettur og litríkur minnislykill 
(svartur, blár, bleikur) sem 
fæst í 4 GB, 8 GB 16 GB 
útfærslu.

Alhliða vörn fyrir tölvur.
Eldveggur.
Spam vörn.

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og ófyrirsjáanlegar breytingar. Öll tilboð gilda á meðan birgðir endast. Verð getur breyst án fyrirvara.

INSPIRON™ 15
Intel® Centrino® 2 Processor Technology

með Intel® Core™2 Duo processor
P8600 2.40GHz, 1066MHz FSB, 3MB L2 Cache

Fæst í ýmsum litum.
VERÐ frá

119.900 kr.

a á meðan birgðir endast. Verð gettur breyst án án fy fyrirrirvarvara.

Fæst í ýmsum litum.
VERÐ frá

119.900 kr.

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel 
Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, 

Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, and Xeon Inside are trademarks of Intel 
Corporation in the U.S. and other countries. For more information about the Intel processor feature 

rating, please refer to www.intel.com/go/rating.
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SPARNAÐUR

Í ÞÍNA ÞÁGU

PAPPÍRSLAUS
VIÐSKIPTI

FRÁ 1. ÁGÚST 2009

Frá og með 1. ágúst nk. verður allur hefðbundinn póstur 
frá Byr sendur út rafrænt. Pósturinn er sendur beint í 
heimabankann þinn.

Byr mun því ekki lengur senda út eftirfarandi:
 • Reikningsyfirlit
 • Kreditkortayfirlit
 • Greiðsluseðla lána og kreditkorta

Engin breyting verður á útsendum pósti til ófjárráða 
einstaklinga. Pappírslaus viðskipti fela í sér bæði einfaldari 
og öruggari samskipti. Pósturinn skilar sér alltaf til þín í 
heimabankann sem aðeins þú hefur aðgang að.

Hægt er að sækja um pappír og heimabanka Byrs á 
www.byr.is, í næsta útibúi Byrs eða með því að hringja í 
síma 575 4000.

Viðskiptavinir Byrs
geta sparað sér

þúsundir króna á ári!

Dæmi um sparnað Fjöldi á ári Sparnaður á ári

 Yfirlit launareiknings 4 380 kr.
 Kreditkortayfirlit og greiðsluseðill* 12 2.100 kr.
 Greiðsluseðill lána í íslenskum krónum* 12 5.160 kr.
 Greiðsluseðill lána í erlendri mynt* 12 3.600 kr.

 Samtals sparnaður á ári:  11.240 kr.

*Miðað er við skuldfærslu og rafrænt yfirlit
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E F N A H A G S M Á L  F u l l t r ú a r 
álfyrirtækjanna hafna því, 
sem sagt var í Fréttablaðinu 
í gær, að skuldir séu færðar 
frá móðurfélögum til dóttur  -
félaga. Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra lýsti í gær 
yfir áhyggjum yfir slæmri 
skuldastöðu gagnvart móður-
félögunum og aðstoðarmaður 
hans, Indriði H. Þorláksson, 
fyrrum ríkisskattstjóri, tekur 
undir það.

Líkt og greint var frá í gær 
reiknar Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn þessar skuldir inn í  
heildarskuldastöðu þjóðarbúsins.

Fulltrúar Alcan (álverið í 
Straumsvík) segja í yfir lýsingu 
að fyrirtækið hafi gert upp allar 
skuldir við móður félagið um 
mitt síðasta ár. Fyrir tækið sé 
skuldlaust, bæði við móðurfélagið 
og lánastofnanir.

Í tilkynningu frá Norðuráli 
segir að ekki hafi verið færðar 
neinar skuldir frá móðurfélaginu 
(Century Aluminum) til Norðuráls. 
Eiginfjárhlutfall félagsins sé sterkt 
og lán frá móður félaginu séu víkj-
andi, sem þýðir að aðrar kröfur 
eru greiddar á undan þeim.

Í ársreikningi félagsins fyrir 
árið 2007 sést að móðurfélagið 
lánar 301 milljón Bandaríkjadala 
til dótturfélagsins. Á sama tíma er 
greidd upp skuld við lánastofnanir. 
Hluti lánsins, jafngildi 85 millj-
óna dala, var í íslenskum krón-
um á föstum 17 prósenta vöxtum. 
Afgangurinn var í dölum og bar 8 
prósent vexti.

Indriði  H. 
Þorláksson segir 
þetta dæmi um 
að verið sé að 
breyta fjár-
mögnun. Það sé 
ekki ólöglegt, en 
bjóði hættunni 
heim, því lána-
kjör á milli svo 
tengdra aðila 
séu ekki ákveð-

in á viðskiptagrundvelli. Þannig sé 
hægt að flytja hagnað á milli.

„Þetta er einkum vafasamt 
þegar um er að ræða erlent eign-
arhald, því þá getur þetta verið leið 
til að koma tekjum undan skatti hér 
á landi, því vaxtagreiðslur eru, jú, 

frádráttarbær rekstrarkostnaður. 
Ef móðurfélagið leggur inn lánsfé 
í stað þess að fjármagna starfsem-
ina með hlutafé, kemur það niður 
á skattstofninum.“ Indriði segir að 
vextir láns Norðuráls séu óneitan-
lega nokkuð háir.

Ágúst Hafberg, hjá Norðuráli, 
segir fjármögnun fyrir tækisins 
bæði víkjandi lán og hlutafé, 
það síðastnefnda sé mun hærra. 
„Þetta  er alþekkt fyrirkomulag og 
til dæmis það sama og fjármála-
ráðuneytið ætlar að nota við eig-
infjármögnun bæði Kaupþings og 
Íslandsbanka.“

Von var á viðbrögðum frá Alcoa 
(Fjarðaál) í gær en engin bárust.

 kolbeinn@frettabladid.is

Hafna því að skuldir 
hafi verið fluttar inn
Fulltrúar álfyrirtækjanna segjast ekki færa skuldir á dótturfélögin á Íslandi. 
Aðstoðarmaður fjármálaráðherra hefur áhyggjur af skuldastöðu gagnvart 
móðurfélögum. Alcan segist vera skuldlaust við móðurfélag og lánardrottna.

GRUNDARTANGI Fulltrúar Norðuráls segjast ekki hafa flutt skuldir frá móðurfélög-
unum á Grundartanga. Alcan segist vera skuldlaust við móðurfélag og lánardrottna.

INDRIÐI H. 
ÞORLÁKSSON

SPÁNN, AP Talið er að ETA, aðskilnaðarsamtök 
Baska, hafi staðið að baki öflugri bílasprengju, sem 
olli verulegu tjóni á norðanverðum Spáni í fyrrinótt. 

Um sextíu manns slösuðust og miklar skemmdir 
eru á byggingu, þar sem lögreglumenn og fjölskyld-
ur þeirra búa. Sprengjan sprakk fyrir utan þessa 
byggingu í bænum Burgos í Baskahéruðum Spánar 
um tvöleytið að staðartíma.

Enginn frá ETA hringdi áður en sprengjan sprakk 
til að vara við, eins og venjan hefur þó verið. Engu 
að síður telja yfirvöld líklegast að ETA hafi staðið 
að þessu voðaverki.

„Árásinni var greinilega ætlað að valda dauðs-
föllum,“ sagði Alfredo Perez Rubalcaba, innan ríkis-
ráðherra Spánar. „Þessu var ekki aðeins beint að 
þeim sem starfa í varðliðasveitunum, sem væri 
fyrirlitlegt í sjálfu sér, heldur var stefnt að því að 
meiða fjölskyldur þeirra, sem gerir þetta enn viður-
styggilegra.“

Þetta er áttunda árásin frá ETA á þessu ári, sem 
sýnir greinilega að samtökin eru í fullu fjöri þrátt 
fyrir að lögreglunni á Spáni og í Frakklandi hafi 
tekist að gera þeim stórar skráveifur undanfarið.

Samtökin hafa orðið meira en 800 manns að bana 
síðan 1968 þegar þau hófu vopnaða baráttu fyrir 
stofnun sjálfstæðs Baskalands. - gb

Aðskilnaðarsamtök Baska eru engan veginn hætt ofbeldisverkum:

Ráðist á fjölskyldufólk í blokk

MIKLAR SKEMMDIR Öflug bílasprengja sprakk að næturlagi 
fyrir utan bygginguna þar sem lögreglumenn og fjölskyldur 
þeirra búa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Lögregla fann 300 
grömm af amfetamíni, nokkuð 
af e-töflum og talsvert magn af 
öðru efni sem eftir á að greina 
við húsleit í Breiðholti í fyrradag. 
Þá var lagt hald á peninga, sem 
talið er að séu gróði af fíkniefna-
sölu, og ýmsa muni tengda slíkri 
starfsemi. Maður á fertugsaldri, 
sem áður hefur komið við sögu 
lögreglu, var handtekinn.

Um svipað leyti fundust vel á 
annað hundrað grömm af amfet-
amíni og um 50 grömm af hassi í 
húsi í Grafarvogi. Þar voru þrír 
menn á þrítugsaldri, sem allir 
hafa komið við sögu lögreglu. 
Þeir voru yfirheyrðir.  - sh

Fjórir menn handteknir:

Tvö fíkniefna-
mál í borginni

LÖGGÆSLA Lögreglumenn á höfuð-
borgarsvæðinu hafa blásið til 
almenns félagsfundar síðdegis í 
dag til að ræða ástandið í lögreglu-
málum í borginni. Lögreglumenn 
eru ósáttir við nýlegar og væntan-
legar breytingar á skipulagi lög-
reglunnar.

Rannsóknardeildir lögreglunnar 
hafa verið fluttar út í nýjar hverfis-
lögreglustöðvar, sem til stendur 
að veita enn frekara sjálfstæði. 
Að sögn Arinbjörns Snorrasonar, 
formanns Félags lögreglumanna 
á höfuðborgarsvæðinu, eru 
rannsóknarlögreglumenn óánægðir 
með breytinguna sem orðið hefur.

Arinbjörn segir að með því að 

setja á fót þessar sjálfstæðu lög-
reglustöðvar sé í raun verið að 
snúa við þeirri breytingu sem 
gerð var í ársbyrjun 2007, þegar 

lögregluembætti á höfuðborgar-
svæðinu voru sameinuð í eitt. „Það 
má eiginlega segja að þeir séu 
komnir í ríflega 360 gráður,“ segir 
hann. Sameiningin hafi augljóslega 
mistekist að hluta eða öllu leyti.

Þá er að störfum vinnuhópur 
innan dómsmálaráðuneytisins sem 
ætlað er að skila tillögum til ráð-
herra um enn frekari skipulags-
breytingar hjá lögregluembættum 
landsins, sem kunna að verða víð-
tækar að sögn Arinbjörns.

„Við erum orðin breytinga-
þreytt,“ segir Arinbjörn. „Við 
höfum verið í hálfgerðu breytinga-
ferli síðan 1997, mannskapurinn er 
kominn á ystu brún.“  - sh

Nýlegar og væntanlegar breytingar hjá lögreglunni ræddar á félagsfundi:

Lögreglumenn þreyttir á breytingum

ARINBJÖRN Á FUNDI Arinbjörn segir 
hugsanlegt að dómsmálaráðherra mæti 
á fundinn. FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

Ætlar þú í ferðalag um 
verslunarmannahelgina?
Já  29,5%
Nei  70,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú komið á nektar-
nýlendu?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

KJÖRKASSINN



nýjar vörur

Skór
st. 36-41
Vnr. 778761

4.999kr

Sportskór
st. 36-42
Vnr. 769131 

6.499kr

Sportskór
st. 36-42
Vnr. 769129

4.999kr

Skór
st. 36-41
Vnr. 767100 

4.999kr

Kjóll

3.999kr

Buxur

4.999kr

Bolero bolur

3.499kr

Hlírabolur

2.299kr

Kjóll

5.999kr

Kaðlapeysa

9.999kr

Síður bolur

3.499kr

Leggings

2.999kr

Bolur

3.499kr

Buxur

4.999kr

Kjóll

4.999kr

Buxur

3.999kr
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EVRÓPUSAMBANDIÐ OG BIG MAC-VÍSITALAN
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* Vegið meðaltal Evrulanda: Austurríki, Belgía, Finnland, Frakk-
land, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Kýpur, Lúxemborg, Malta, 
Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Þýskaland.

Ísland er töluvert dýrara land en lönd Evrópusambands-
ins ef tekið er mið af Big Mac-vísitölu blaðsins Econom-
ist. Á Íslandi kostar Big Mac-hamborgarinn 650 krónur 
en 582 krónur í löndum sem hafa evruna. Economist vill 
meina að Big Mac-verð sé ein af bestu aðferðunum til að 
mæla verðlag í löndum þar sem um mjög staðlaða vöru 
er að ræða. Eina sem getur skekkt tölurnar eru misháir 
skattar innanlands.
Áhugavert er að skoða að þau lönd sem hafa evru eru 
töluvert dýrari en lönd Evrópusambandsins sem enn 
hafa ekki tekið upp evru. Þannig er Big Mac-hamborgari 
nánast helmingi ódýrari í Póllandi en í evrulöndunum en 
í Póllandi kostar borgarinn 304 krónur.  - vsp

Evrulöndin dýrari en hin ríki ESB

1. Hvað heitir íslenska lands-
liðskonan sem fótbrotnaði 
nýlega í leik á móti Fylki?

2. Hve mikið kostaði breska 
kvikmyndin Colin, sem nú er á 
leið í kvikmyndahús, í fram-
leiðslu?

3. Hvaða stjórnmálaflokkur 
bætti mestu fylgi við sig í könn-
un Fréttablaðsins? 

SVÖR VIÐ SPURNINGUNUM ERU Á SÍÐU

Auglýsing
um álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 

árið 2009

Í samræmi við 1. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er hér með auglýst að 
álagningu opinberra gjalda og ákvörðun vaxtabóta og barnabóta, á árinu 2009 er lokið á 
einstaklinga, sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafl a framangreindra laga.

Álagning gjalda á lögaðila mun liggja fyrir síðar og verður auglýst sérstaklega.

Álagningarskrár verða lagðar fram í öllum skattumdæmum fi mmtudaginn 30. júlí 2009. 
Skrárnar liggja frammi til sýnis dagana 30. júlí til 13. ágúst 2009 (að báðum dögum 
meðtöldum) á skattstofu hvers skattumdæmis, hjá umboðsmanni skattstjóra eða á 
öðrum þeim stöðum í hverju sveitarfélagi sem sérstaklega hafa verið auglýstir.

Álagningarseðlar er sýna álögð opinber gjöld 2009, þ.m.t. tryggingagjald, vaxtabætur og 
barnabætur hafa verið póstlagðir og/eða birtir á þjónustusíðu viðkomandi einstaklings á 
vef skattstjóra; skattur.is.

Kærur vegna allra álagðra opinberra gjalda, sem tilkynnt hefur verið um með álagningar-
seðli 2009, þurfa að hafa borist skattstjóra eigi síðar en mánudaginn 31. ágúst n.k.

30. júlí 2009

Skattstjórinn í Reykjavík, Gestur Steinþórsson.
Skattstjórinn í Vesturlandsumdæmi, Stefán Skjaldarson.

Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi, Rósa Helga Ingólfsdóttir.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi vestra, Hanna Björnsdóttir.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi eystra, Gunnar Karlsson.

Skattstjórinn í Austurlandsumdæmi, Karl S. Lauritzson.
Skattstjórinn í Suðurlandsumdæmi, Steinþór Haraldsson.

Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, Ingi T. Björnsson.
Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi, Sigmundur Stefánsson.

Fréttablaðið leitaði viðbragða for-
ystufólks úr stjórnmálaflokkum við 
könnun sem birtist í blaðinu í gær.

Þakklát fyrir stuðninginn
Birgitta Jóns-
dóttir, þingflokks-
formaður 
Borgarahreyf-
ingarinnar, 
segist þakklát 
fyrir stuðning 
við flokkinn, en 
hann eykst um 
eitt prósentustig 
frá kosningum. 

„Þetta sýnir að við séum að gera 
rétta hluti og að fólk kunni að meta 
það,“ segir hún. Hún segir skiljan-
legt að minnihluti þjóðarinnar styðji 
ríkisstjórnina, enda þurfi hún að taka 
margar erfiðar ákvarðanir, en hafi 
farist það fremur illa úr hendi.

Finnur meðbyr
„Ég get nú ekki 
séð annað en að 
fylgið tvöfaldist 
nú frá því í könn-
uninni 14. apríl 
og Fréttablaðið 
hefur nú sjaldan 
mælt Framsókn-
arflokkinn mjög 
háan í könnun-
um,“ segir Birkir 
Jón Jónsson, varaformaður Fram-
sóknarflokksins, en flokkurinn mælist 
prósentustigi minni en í kosningum. 
Hann segist finna meðbyr með 
flokknum og málflutningi hans. Það 
sé oft svo að flokkurinn njóti í raun 
meira fylgis en mælist í könnunum.

Eins og við er að búast
„Þessi staða er kannski eins og við er 
að búast,“ segir Dagur B. Eggertsson, 
varaformaður Samfylkingarinnar, sem 
mælist tæpu prósentustigi minni en í 
kosningunum. „Ríkisstjórnin stendur 

í stórræðum og 
hreinsun og þrif 
hefur sjaldan 
verið vinsælt verk 
og ekki alltaf 
þakklátt, nema 
þá þegar því er 
lokið,“ segir hann. 
Stjórnandstaðan 
tefli ekki fram 
neinum raunhæfum valkostum.

Mikið starf er eftir
„Við höfum lagt 
á það mikla 
áherslu að veita 
málefnalega 
stjórnarandstöðu 
og uppbyggi-
lega og reynt 
að vanda okkur 
þannig að leggja 
þeim málum lið 

sem við teljum gagn að en um leið 
veita aðhald og halda ríkisstjórninni 
við efnið,“ segir Illugi Gunnarsson, 
þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks-
ins, sem bætir við sig tæpum sjö 
prósentustigum frá kosningum og 
mælist stærsti flokkurinn. Flokkurinn 
þurfi þó að leggja mikið á sig til að 
endurvinna traust eftir afhroðið í 
kosningunum.

Þessi tími núna er erfiður
„Þessi tími núna 
er erfiður þannig 
að ég bjóst alveg 
við svona tölum 
og hefði jafnvel 
búist við verri 
niðurstöðum,“ 
segir Katrín 
Jakobsdóttir, 
varaformaður 
Vinstri grænna, sem tapa um þremur 
prósentustigum frá kosningum. Evr-
ópusambandsmálið og Icesave-málið 
hafi verið ríkisstjórninni og ekki síst 
Vinstri grænum erfið.  - sh

VIÐBRÖGÐ VIÐ FYLGISKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS

NÍGERÍA, AP Hörð átök geisa nú 
í norðanverðri Nígeríu milli 
íslamskra uppreisnarmanna og 
stjórnarhersins. Átökin hafa 
kostað tugi manna lífið og þús-
undir almennra borgara á svæð-
inu hafa flúið heimili sín.

Blaðamenn á svæðinu fullyrða 
að átökin hafi byrjað á sunnudag 
þegar hópur uppreisnarmanna 
réðst á lögreglustöð í Bauchi-
héraði. Síðan hafi þeir ráðist á lög-
regluna í héruðunum Kanu, Yobe 
og Borno.

Umaru Yar‘Adua, forseti lands-
ins, sagði þetta ekki rétt, því 
stjórnarherinn hafi orðið fyrri til 
að gera árás á uppreisnarmenn-
ina, sem hafi verið að undirbúa 
árásir.

„Ég vil leggja áherslu á að þetta 
er ekki trúarbragðastríð og það 
var ekki talibanahópurinn sem 
réðst fyrst á öryggissveitirnar,“ 
sagði forsetinn í gær, áður en 
hann hélt í opinbera heimsókn til 
Brasilíu.

„Ástandið er viðráðanlegt,“ 
bætti hann við.

Þrátt fyrir þetta hefur almenn-
ingur orðið illa úti. Í gær höfðu 
meira en fjögur þúsund manns 
flúið að heiman, en nákvæmar 
tölur um mannfall liggja ekki 
fyrir. Þó er vitað að tugir manna 
hafa látist.

Við járnbrautarstöðina í 

Maiduguri, sem er höfuðborg 
Borno-héraðs, segir fólk að skot-
bardagar hafi haldið fyrir því 
vöku alla nóttina. Þegar birta tók 
af degi streymdi fólk út úr húsum 
sínum með brýnustu nauðsynjar í 
farangrinum.

Á þriðjudag settu stjórnvöld 

á útgöngubann að næturlagi, og 
síðan hafa hermenn verið á hverju 
götuhorni.

Samtökin, sem barist er við, 
ganga undir ýmsum nöfnum, 
meðal annars Al-Sunna wal 
Jamma, sem þýðir „Fylgismenn 
kenninga Múhameðs“, og Boko 
Haram, sem þýðir „Vestræn 
menntun er synd“.

Sumir ráðamenn í Nígeríu hafa 
kallað þau talibanasamtök, en ekki 
er vitað um nein tengsl þeirra við 
talibanahreyfinguna í Afganistan 
og Pakistan.

Stjórnmálaskýrendur segja 
óróleikann nú hafa átt sér nokk-
urra mánaða aðdraganda. Lög-
reglan hafi gert árásir á bæki-
stöðvar hreyfingarinnar og fundið 
þar sprengiefni og vopn.

Óeirðir og átök milli trúarhópa 
og nágrannasamfélaga, meðal 
annars út af vatni og landsvæða-
deilum, hafa brotist út reglulega í 
norðanverðri Nígeríu. Oft standa 
stjórnmálamenn og trúarleiðtogar 
á bak við slík átök.

 gudsteinn@frettabladid.is

Þúsundir flýja að heiman 
Tugir manna hafa látist í átökum í norðanverðri Nígeríu. Íslamskir uppreisnarmenn berjast við stjórnar-
herinn, en Yar‘Adua forseti segir hér ekki neitt trúarbragðastríð á ferðinni. Átökin bitna illa á almenningi.

FÓRNARLÖMB ÁTAKA Mæður og börn þeirra leituðu skjóls í lögreglustöð í bænum 
Maiduguri eftir að herskáir íslamistar tóku hóp bæjarbúa í gíslingu. NORDICPHOTOS/AFP

MOLDÓVA, AP Útgönguspár benda 
ótvírætt til þess að kjósend-
ur í Moldóvu hafi í gær hafn-
að kommúnistastjórn landsins, 
en þess í stað valið frjálslyndari 
stjórnarandstöðu sem vill nánari 
tengsl við Evrópusambandið.

Stjórnmál í Moldóvu hafa verið 
í uppnámi síðan í apríl, þegar 
fjölmenn mótmæli voru haldin 
í kjölfar kosninga. Stjórnin var 
sökuð um að hafa falsað úrslitin. 

Kommúnistastjórnin í þessu 
fátæka landi, sem áður tilheyrði 
Sovétríkjunum, hefur viljað 
halda nánum tengslum við Rússa 
en forðast tengsl við Evrópu. - gb

Kosningar í Moldóvu:

Kommúnistum 
hafnað í gær

LEIÐTOGI STJÓRNARANDSTÖÐUNNAR
Vlad Filat, leiðtogi Frjálslynda lýðræðis-
flokksins, ræðir við blaðamenn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEISTU SVARIÐ?



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

sfirði Ísafirði Bolungarvík Blönduósi Hvammstanga

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Í verslunum Lyfju er hægt að 
birgja sig upp fyrir ferðalagið. 
Kíktu við og gríptu vörur sem halda 
heilsunni góðri og útlitinu í lagi. 
Góða skemmtun í fríinu.

fín í fríið

brostu
framan í 
sumarið

Tannhreinsisett í ferðalagið
Tannbursti, tannkrem, munnskol. 
Ekki gleyma tannþræðinum!

TONI & GUY
Sjampó, næring og hármótunarvörur, 25, 50 og 75ml.
Passlega stórar pakkningar í ferðalagið.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

DR. FISCHER
Feminine Intimate
Ofnæmisprófaðir blautklútar fyrir konur.
Auka hreinlæti á blæðingum. Hreinsa, fríska 
og vernda ph-gildi húðarinnar.

Make-up remover
Ofnæmisprófaðir andlits- og augnhreinsiklútar. 
Innihalda jurtir sem róa húðina.

Kids Hygienic Wipes
Ofnæmisprófaðir blautklútar fyrir andlit 
og hendur. Frískandi ávaxtailmur. Gildir til 4. ágúst 2009.

Gildir til 4. ágúst 2009. ÍBÚPRÓFEN 400 mg.

789 kr.

469 kr.
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FERÐALÖG „Svona ferðalag tekur 
gríðarlega mikið á og ég er ekki 
frá því að ég hafi lést um fimm 
eða sex kíló á þessum þrjátíu 
dögum. En það er algjörlega þess 
virði. Reynslan er ótrúleg og það 
eru forréttindi að fá borgað fyrir 
að starfa við þetta,“ segir Róbert 
Þór Haraldsson hjá Íslenskum 
fjallaleiðsögumönnum. Róbert 
kom til byggða á mánudag ásamt 
sjö erlendum ferðamönnum eftir 
þrjátíu daga langt ferðalag um 
hálendi Íslands.

Hópurinn lagði af stað frá 
Ásbyrgi í Öxarfirði hinn 29. júní 
síðastliðinn. Er hér um að ræða 
lengstu skipulögðu gönguna sem 
boðið er upp á hér á landi í sumar. 
Leið hópsins lá meðal annars 
upp í gegnum Jökulsárgljúfur, að 
Dettifossi, yfir að Kröflu, niður 
í Mývatnssveit, yfir Gæsavatna-
leið, niður Vonarskarð og endaði 
í Vík eftir ferð yfir Mýrdals jökul. 
Var gengið að meðaltali sjö til tíu 
klukkustundir á dag. Á leiðinni 
hvíldi hópurinn sig í fjóra daga. 
„Þetta er alls ekki stysta leiðin en 
alveg örugglega sú athyglisverð-
asta, enda ótal margt að sjá,“ segir 
Róbert.

Ferðamennirnir í hópnum eru 
frá Kanada, Bandaríkjunum, 
Noregi, Danmörku, Noregi, 
Belgíu og Frakklandi. „Á svona 
göngu er ekki um neitt annað að 
ræða en að spjalla saman og því 
myndast sterk vináttubönd. Það 

er alltaf happa og glappa hvernig 
svona hópar ná saman en í þetta 
sinn tókst það hreint ótrúlega 
vel. Hvort sem menn eru reyndir 
göngugarpar eða ekki, þá vaxa 
þeir á leiðinni og verða sterkari 
á eftir.“

Róbert segir þó afskaplega gott 

að koma heim eftir slíka ferð. 
„Skiljanlega er fólkið þreytt. Á 
einum tímapunkti var búið að 
plástra sjö af tíu tám á konu sem 
gekk með okkur, en hún kvartaði 
aldrei og hélt ótrauð áfram,“ segir 
Róbert Þór Haraldsson.

 kjartan@frettabladid.is

Gengið yfir hálend-
ið á þrjátíu dögum
Sjö erlendir ferðamenn ásamt leiðsögumanni komu til byggða í Vík á þriðjudag 
eftir langt ferðalag um hálendi Íslands, lengstu skipulögðu gönguna sem boðið 
er upp á í sumar. Leiðsögumaður segir sterk vinabönd hafa myndast í ferðinni.

SAMTAKA NÚ Sjö ferðalangar gengu alla þrjátíu dagana ásamt Róberti, en einnig var 
boðið upp á að ganga með hluta leiðarinnar. Hér sést hópurinn vaða yfir ána Sveðju, 
skammt frá Köldukvíslarjökli. MYND/DAGNÝ INDRIÐADÓTTIR

SÓMALÍA, AP Ahmedou Ould 
Abdallah, æðsti erindreki Sam-
einuðu þjóðanna gagnvart Sómal-
íu, segir Sómalíustjórn á tíma-
mótum og þurfi á erlendri aðstoð 
að halda, eigi hún að halda velli.

Tveir hópar íslamskra upp-
reisnarmanna vinna hörðum 
höndum að því að steypa stjórn-
inni með vopnavaldi. „Meirihluti 
þjóðarinnar hafnar ofbeldi og 
þeim sem standa að því,“ sagði 
Abdallah á fundi í öryggisráðinu. 
„Þess vegna skiptir stuðningur 
alþjóðasamfélagsins máli.“ - gb

Sómalíustjórn að falli komin:

Þarf aðstoð til 
að halda velli

UPPREISN Undanfarið hafa átök geisað í 
höfuðborginni. NORDICPHOTOS/AFP
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*Sumaráskrift að Tónlist.is stendur viðskiptavinum í Mitt Frelsi til boða án aukagjalds. Nánari skilmálar á www.tonlist.is.
**60 mín/SMS á dag. Áfylling fyrir að lágmarki þúsund krónur virkjar tilboðið. Tilboðið gildir til 1. október 2009.

Uppáhaldslög allra 
Íslendinga á 0kr. í 

allt sumar*

KÆLIR SIG Í GOSBRUNNI Ungur 
maður í borginni Portland í Oregon, 
Bandaríkjunum, brá á það ráð að halla 
sér upp að gosbrunni í miðbænum til 
að kæla sig í hitabylgjunni sem gengur 
yfir þar þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN Yahoo og Microsoft 
hafa hafið samstarf sem mun fela 
í sér að fyrirtækin muni vinna 
saman í samkeppni gegn Google í 
leitarvélum á internetinu. Google 
er með um 65 prósenta markaðs-
hlutdeild meðal netnotenda en 
Yahoo og Microsoft eru saman-
lagt með um 30 prósent.

Samningurinn er til tíu ára og 
talið er að töluverðar uppsagn-
ir séu fram undan hjá Yahoo sem 
hefur sýnt lítinn hagnað undan-
farið. Microsoft hafði áður reynt 
að kaupa Yahoo en ekki náðst 
sættir um kaupverð.  - bþa

Microsoft og Yahoo:

Gegn Google 

EFNAHAGSMÁL Væntingar neytenda 
til efnahags- og atvinnulífsins 
drógust saman í júlí, þriðja mán-
uðinn í röð, samkvæmt væntinga-
vísitölu Gallup.

Í Morgunkorni Íslandsbanka 
segir að svo virðist sem svartsýni 
sé að festa sig í sessi á nýjan leik 
eftir tímabundinn bata síðustu 
þrjá mánuði. Vísitalan stendur nú 
í 20,9 stigum. Ef gildi vísitölunn-
ar er 100 þá eru jafnmargir bjart-
sýnir og svartsýnir. Því lægri 
vísitala þeim mun svartsýnni er 
almenningur. 

Vísitalan hefur undanfarna 
sautján mánuði verið undir 100 
stigum en hún hefur einungis 
einu sinni verið lægri, í janúar 
síðastliðnum. 

Vísitalan mældist hæst í maí 
árið 2007 en þá fór hún upp í 155 
stig. - bþa

Væntingavísitala Gallup:

Svartsýni 
festir sig í sessi
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Það er

Meira Frelsi
0 kr. innan kerfis um helgar í sumar
Fylltu á Frelsið í gegnum Mitt Frelsi og hringdu 
svo eða sendu SMS innan kerfis um helgar 
í mánuð á eftir án þess að borga krónu.

Þú talar auðvitað áfram við vini þína 
innan eða utan kerfis – við fjölgum bara
vinunum um helgar.**

NETIÐ Í SÍMANUM

FYLGIR FRELSINU!

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 8 Velta: 84,5 milljónir

OMX ÍSLAND 6
742,03 -0,09%

MESTA HÆKKUN
ICELANDAIR GROUP 4,76%
 
 

MESTA LÆKKUN
XX -1,41%
ÖSSUR -0,45%
 

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,50 +0,00% ... Atlantic 
Airways 153,00 0,00% ... Atlantic Petroleum 430,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,40  -1,41% ... Eik Banki 86,00 +0,00% ... Føroya Banki 
120,50 +0,00% ... Icelandair Group 4,40 +4,76% ... Marel Food Syst-
ems 50,50 +0,00% ... Össur 111,50 -0,45%

Vísitala neysluverðs hækkaði um 
0,17 prósent milli mánaða. Tólf 
mánaða verðbólga lækkaði hins 
vegar úr 12,2 prósentum niður í 
11,3 prósent og má rekja það til 
þess að verðbólga jókst meira í júlí-
mánuði fyrir ári en nú. Ef litið er 
til verðbólgu án kostnaðar vegna 
húsnæðis þá hefur verðbólga verið 
16,4 prósent.

Sumarútsölur hafa mikil áhrif á 
verðið og lækkaði verð á fötum og 
skóm um 7,3 prósent auk þess sem 
kostnaður vegna húsnæðis lækk-
aði um 2,6 prósent. Bensín hækk-
aði um tæplega fimm prósent sem 
rekja má að öllu leyti til hækkunar 
bensíngjalds. Verð á nýjum bílum 
hækkaði um 3,4 prósent og húsgögn  
um 4,7 prósent. 

Hækkunin var í samræni eða 
eilítið undir því sem greinendur 
gerðu ráð fyrir. Greining Íslands-
banka gerði til að mynda ráð fyrir 
0,2 prósentustiga breytingu , IFS 

greining um 0,2 til 0,4 og Lands-
bankinn 0,4 prósentustigs breyt-
ingu á vísitölu neysluverðs. 

IFS greining gerir ráð fyrir að 
hækkun á vísitölu neysluverðs nemi 

einu prósentustigi í næsta mánuði.  
Ástæður þess eru taldar áhrif frá 
útsölum muni ganga til baka auk 
þess sem mjólk mun hækka um 3,5 
prósent í byrjun ágúst. - bþa

Útsölur draga úr verðbólgu

Fjárfestingasjóður sem 
Róbert Wessman stendur 
á bak við hefur fest kaup á 
bandaríska lyfjafyrirtækinu 
Alvogen Group. Róbert verð-
ur starfandi stjórnarformað-
ur fyrirtækisins. Í tilkynn-
ingu frá fyrirtækinu segir 
að á undarförnum misserum 
hafi Róbert unnið að því að 
setja á laggirnar alþjóðlegan 
fjárfestingasjóð, sem mun 
sérhæfa sig í fjárfestingum í 
samheitalyfjafyrirtækjum og 
að fjárfesting í Alvogen sé sú 
fyrsta sem sjóðurinn gerir.

Róbert segir að hann sé 
ánægður með samstarfið við Alvogen og í 
því felist ýmislegt. „Aðkoma mín að Alvog-
en nú er aðeins fyrsta skrefið í spennandi 

og krefjandi verkefni og það 
er mjög ánægjulegt að nú 
sé búið að ganga frá fyrsta 
samningnum,“ segir Róbert. 

Doug Drysdale verður 
áfram forstjóri Alvogen en 
hann hefur yfir tuttugu ára 
reynslu úr lyfjaiðnaði og var 
um árabil yfirmaður fyrir-
tækjakaupa hjá Actavis. 
Svafa Grönfeldt, fyrrverandi 
aðstoðarforstjóri Actavis, 
mun ásamt Árna Harðarsyni, 
fyrrverandi lögfræðingi Act-
avis, setjast í stjórn Alvogen. 
Alvogen er bandarískt sam-
heitalyfja-fyrirtæki með yfir 

100 ára rekstrarsögu. Félagið sérhæfir sig 
í þróun og framleiðslu samheitalyfja, sem 
eru flókin í þróun og framleiðslu.  - bþa

Róbert kaupir lyfjafyrirtæki

Íslenski vatnsframleiðandinn 
Icelandic Glacial hefur gert samn-
ing við bandaríska flugfélagið 
Air Tran Airways um að boðið 
verði upp á vatn í vélum á vegum 
flugfélagsins. 

Í tilkynningu frá félaginu segir 
að vatnið muni verða um borð í 
yfir 700 ferðum á degi hverjum til 
63 áfangastaða í Norður-Ameríku. 
Áður hafði Icelandic Glacial samið 
við Icelandair og viðskiptaflugfé-
lagið Netjets Europe um að bjóða 
upp á vatn frá fyrirtækinu.

Haft er eftir Jóni Ólafssyni, 
stjórnarformanni og stofnanda 
Icelandic Glacial, að hann sé ákaf-
lega ánægður með að samningar 
skuli hafa náðst við flugfélagið og 
að fyrirtækið sé stöðugt að leita 
eftir tækifærum til að auka dreif-

ingu Icelandic Glacial í Norður-
Ameríku.  - bþa

Íslenskt vatn í 
bandarísku flugi 

FYRRUMSTJÓRI ACTAVIS Róbert 
Wessman kaupir lyfjafyrirtækið 
Alvogen.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VERKSMIÐJA Í ÖLFUSI Jón Ólafsson 
stofnandi og stjórnarformaður Icelandic 
Glacial er ákaflega ánægður með þenn-
an samning við AirTran flugfélagið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÚTSÖLUR Á LAUGAVEGINUM Verðbólga hækkaði í takt við væntingar í júlímánuði. 
Útsölur og lækkun á kostnaði vegna húsnæðis drógu umtalsvert úr hækkun vísitölu 
neysluverðs að þessu sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breskir bankar og fjármálastofn-
anir þurfa nú að greiða 406 millj-
ónir punda eða um 85 milljarða 
króna í vaxtagjöld og kostnað 
sem til hafa fallið vegna uppgjörs 
banka sem orðið hafa gjaldþrota í 
Bretlandi á árinu. Hluti af þessum 
kostnaði er til kominn vegna þrota 
Kaupþing Singer og Friedlander 
og Landsbankans. 

Fjármálastofnanirnar sem um 
ræðir eru kröfuhafar á bankana 
og fá fé greitt til baka árið 2012 
miðað við það sem fæst greitt upp 
í kröfur. Gjöldin eru innheimt af 
breska fjármálaeftirlitinu sem 
greiddi innstæður til forgangs-
kröfuhafa skömmu eftir gjaldþrot.  
 - bþa

85 milljarða  
kostnaður 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Svisslendingurinn Christ-
opher Vesey er kominn til 
Íslands að flytja fyrirlestur 
um álfa og aðrar náttúru-
verur. Hann er sérlega 
spenntur fyrir að sjá staði á 
Íslandi þar sem vegir hafa 
verið lagðir fram hjá álfa-
byggðum.

„Ef einhverjum í Sviss dytti í hug 
að setjast niður á fundi með stjórn-
völdum til að ræða hvar mætti 
leggja vegi og hvar ekki til að forð-
ast álfabyggðir, þá væri hann lagð-
ur inn á stofnun,“ segir Christopher 
Vesey, svissneskur álfafræðingur 
sem kominn er í heimsókn hingað 
til lands.

Hann var ekki lengi að ákveða að 
koma hingað þegar vinur hans og 
félagi, Christof Leuze, sagði honum 
frá skoðanakönnun, þar sem fram 
kom að heil 54 prósent Íslendinga 
sögðust trúa á álfa.

„Ég er mjög spenntur fyrir því 
að sjá vegi sem hafa verið lagðir 
í króka fram hjá álfabyggðum,“ 
segir Vesey.

Sjálfur sér Vesey enga álfa, en 
hefur rannsakað efnið og skrifað 
um það lærðar bækur. Niðurstöður 
sínar ætlar hann að kynna í fyrir-
lestri í Háskóla Íslands í dag. 

En hvernig svarar hann efa-
semdarmönnum, á borð við undir-
ritaðan blaðamann Fréttablaðsins, 
sem eiga vægast sagt erfitt með að 
kyngja álfasögum?

„Ég held að það sé mjög erfitt 
fyrir fólk, sem aldrei hefur hitt 
neinn sem sér álfa, að leggja trún-
að á þetta. En það er með þetta eins 
og annað sem menn eiga erfitt með 
að skilja, að það þarf bara að sýna 
þolinmæði og ræða hlutina.“

Reyndar leggur Vesey mikið upp 
úr því, að röklegt samhengi sé í 
hugmyndum fólks um álfa og aðrar 
náttúruverur. „Það er ekki nóg að 
fullyrða bara, menn verða að skilja 
samhengi hlutanna.“

Vesey segir fjölmargar tegundir 

til af álfum og öðrum verum, sem 
hann vill kalla náttúruverur. Mun-
urinn á mönnum og náttúruverum 
er ekki aðeins sá að menn eru lík-
amlegar verur en náttúruverurn-
ar ósýnilegar flestu fólki. Munur-
inn er einnig fólginn í því að menn 
eru andlegar verur með frjálsan 
vilja, en náttúruverurnar hafa ekki 
frjálsan vilja heldur verða að hlíta 

lögmálum náttúrunnar, eða vilja 
Guðs eins og Leuze orðar það.

„Þær hafa allar ákveðin hlutverk 
í náttúrunni,“ segir Vesey, „sumar 
stjórna í steinaríkinu, aðrar sér-
hæfa sig til dæmis í blómum eða 
jurtum, og svo framvegis. Allar 
þurfa þær að sinna sínu sviði í sam-
hengi náttúrunnar.“

Ástæðuna fyrir því að sumt fólk 
er gætt hæfileika til að sjá þess-
ar annars ósýnilegu náttúrverur 
er, að mati Veseys, að finna í blóð-
inu, þessum dularfulla vökva sem 
hefur frá örófi alda snert viðkvæm-
ar taugar djúpt í huga fólks.

„Efnasamsetning blóðsins er 
mismunandi í fólki og þar af leið-
andi er útgeislun blóðsins mismun-
andi. Þegar útgeislunin er með 
ákveðnum hætti þá myndast sam-
bandið við náttúruverurnar.“

Áhugasamir jafnt sem forviða 
lesendur geta síðan heyrt nánari 
útlistanir í stofu 201 í Odda klukk-
an fimm síðdegis.

 gudsteinn@frettabladid.is

CHRISTOPHER VESEY Telur að mismun-
andi útgeislun blóðsins geri sumu fólki 
kleift að ná tengslum við álfaheiminn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Segir frelsi viljans
ekki til hjá huldufólki

Auglýsingasími

– Mest lesið

HULDUHÓLL Við bæinn Akbraut í Rangárvallarsýslu stendur Hulduhóll. Landsvirkjun 
hætti við að reisa hús við hólinn þegar í ljós kom að sögur voru til um að þar byggi 
huldufólk.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÝ SALATLÍNA FRÁ 
SÓMA SEM BYGGÐ ER 
Á LANGRI REYNSLU 
AF SAMLOKUGERÐ

„Það hefur verið brjálað að gera í 
vinnunni í allt sumar og það er bara 
hið besta mál. Það er skemmtilegra 
að hafa mikið að gera en ekki 
neitt,“ segir Salome Hallfreðsdóttir, 
starfsmaður á aðalskrifstofu Banda-
lags íslenskra farfugla. Bandalagið 
er hluti af Hostelling International, 
alþjóðlegri keðju farfuglaheimila sem 
starfar í níutíu löndum um allan 
heim.

Að sögn Salome hefur orðið hátt 
í 300 prósenta aukning gesta á 
farfuglaheimilum Bandalagsins síðan 
síðasta sumar. „Þetta er gríðarleg 
fjölgun og helst líklega í hendur við 
þá staðreynd að við höfum ekki breytt 
verðinu yfir í evrur, eins og hefur 
tíðkast víða annars staðar, og ekki 

hækkað verðið síðan í fyrra. Það eru 
aðallega útlendingar sem nýta sér 
þessa gistingu, og oft finnst mér 
eins og Íslendingar viti ekki nægi-
lega vel af þessum möguleika.“

Salome er að ljúka diplómanámi 
í ferðamálafræði. Í haust flytur hún 

ásamt fjölskyldu til Lundar í Svíþjóð, 
þar sem hún hyggst hefja meistara-

nám í umhverfis- og ferðamálafræði. 
„Ég hef aldrei komið til Lundar, en 
maðurinn minn bjó þar sem barn 
og gefur staðnum hæstu einkunn. 
Ég bjó reyndar í Stokkhólmi um 
hríð og kunni vel við mig þar. 
Borgin er mjög falleg, þar er mikið 
lagt upp úr grænum svæðum og 
fólkið upp til hópa vingjarnlegt,“ 
segir Salome Hallfreðsdóttir.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  SALOME HALLFREÐSDÓTTIR, NEMI OG STARFSMAÐUR FARFUGLA

Á leiðinni til Lundar í haust
■ Íslenskir sjómenn eru um 
4.500 talsins og veiða um millj-
ón tonn af fiski á ári. Alls eru um 
35 milljónir jarðarbúa sjómenn 
og árlegur heildarafli þeirra er 
ríflega 90 milljónir tonna. Að 
auki starfa um 8 milljónir jarðar-
búa við fiskeldi og afrakstur þess 
er um fimmtíu milljónir tonna. 
Samtals eru þetta rúmlega 140 
milljónir tonna af fiski, en aðeins 
110 milljón tonn fara ofan í 

maga jarðarbúa.

FRÓÐLEIKUR
FISKUR ÚR SJÓ

Gísli Friðgeirsson kajakræðari rær nú umhverfis 
landið. Hann lagði af stað frá Geldinganesi þann 1. 
júní og gerir ráð fyrir því að klára ferð sína á mánu-
dagskvöld ef veður leyfir. 

Gísli var nýkominn til Vestmannaeyja þegar 
Fréttablaðið ræddi við hann í gær. „Suðurströnd-
in er mjög erfið og krefjandi og þess vegna er mjög 
gott að geta komið til Vestmannaeyja á þeirri leið. 
Auk þess bjó ég í Eyjum í tíu ár og þykir alltaf gott 
að koma hingað,“ segir Gísli. Hann segir ferðina 
hafa að mestu leyti gengið vel. „Ég hef hugað vel að 
veðri og fengið góð ráð bæði frá félögum og fólki á 
hverjum stað. Ég hef heldur ekkert farið mér óðs-
lega svo þetta hefur gengið vel en stundum hefur 
þetta verið erfitt. Það er mjög gaman að skoða land-
ið svona.

Minn boðskapur er bara sá að gefast ekki upp þó 
að verið sé að fást við erfið mál, hvort sem við erum 
að tala um svona róður eða kreppu í fjármálum. 
Þetta hefst allt ef maður heldur áfram.“  - þeb

Kajakræðarinn Gísli Friðgeirsson rær umhverfis landið: 

Hefst ef maður heldur áfram

GÍSLI Gísli kom að í Vestmannaeyjahöfn um miðjan dag í gær. 
Hann hafði hug á að halda leið sinni áfram nú í morgun ef 
veður leyfði.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Stöðvum stereótýpur

„Einnig kemur áhugi kepp-
endanna á þáttunum „How 
to Look Good Naked“ sér vel, 
því við erum svo fáklædd 
hérna í lauginni.“

JÓN ÞÓR ÞORLEIFSSON KEPPIR 
FYRIR HÖND ÍSLANDS Á OUT-
GAMES, ÓLYMPÍULEIKUM SAMKYN-
HNEIGÐRA, Í KAUPMANNAHÖFN.

Fréttablaðið, 29. júlí

Margur heldur mig sig

„Með umfjöllun sinni hafa 
sameinaðar fréttastofur 
Stöðvar 2 og Vísis vegið al-
varlega að heiðri mínum …“

KARL WERNERSSON HYGGST FARA Í 
MEIÐYRÐAMÁL VIÐ FRÉTTASTOFUR 
STÖÐVAR 2 OG VÍSIS.

Vísir.is, 29. júlí



Stimplaðu þig inn í sumarið með N1

PLAYSTATION 3
leikjatölva

GARMIN
staðsetningartæki í bílinn 
með Íslandskorti

SEG DVD
ferðaspilari með 7” skjá

rtæki í bílinn 

VD

3

3x
1x

3x

3x

KODAK EASY SHARE

myndavél

10x

BROIL KING PORTA-CHEF

ferðagasgrill

N1 INNKORT
10.000 kr.

10x

10x

10x

FERÐASPIL
Spurt að leikslokum

FJÖLSKYLDUMÁLTÍÐ
á Serrano

BÍÓMIÐAR
fyrir 2 í Sambíóin

FJÖLSKYLDU-
ÁRSKORT
í Fjölskyldu og 
húsdýragarðinn

100x

Taktu þátt í skemmtilegum leik á ferðalaginu í sumar. Safnaðu stimplum í Vega- 
bréfið þitt hjá þjónustustöðvum N1 um land allt, lærðu meira um landið þitt og 
fáðu skemmtileg verðlaun. Þú skilar svo inn fullstimpluðu Vegabréfi og átt kost 
á glæsilegum vinningi! Vertu með. Stimplaðu þig inn í sumarið með N1!

SUMARIÐ 20099

f
á

NÁÐU ÞÉR Í VEGABRÉF Á NÆSTU ÞJÓNUSTU-STÖÐ N1 

Gjafir fyrir duglega
stimplasafnara

Fjöldi glæsilegra 
vinninga

170
VINNINGAR!

n

10x

kum

10x
FERÐ INNANLANDS FYRIR
FJÖLSKYLDUNA
Ferð fyrir 4: Flug, gisting, miðar 
í leikhús, gjafabréf út að borða, 
afnot af bílaleigubíl frá Avis og 
skotsilfur. (Akureyri/Reykjavík)



1.999kr/kg
Verð áður 2.599.-

Gildir til 3. ágúst á meðan birgðir endast.

1.649kr/kg

KJÖRFUGL
KJÚKLINGABRINGUR

Merkt verð 2.199.-

1.949kr/kg
Merkt verð 2.998.-

129kr/stk.

BUBBLICIOUS
KÚLUTYGGJÓ

2.398kr/kg
Merkt verð 2.998.-

679kr/2stk.

2 fyrir 1

Nordic Deli
  gæða samlokur

399kr/pk.

KEXSMIÐJAN
SNÚÐAR

299kr/stk.

CAJ´P GRILLSÓSUR
VERÐ FRÁ

MS
KÓKÓMJÓLK

10        
afsláttur v/kassa

%
        

Kjúklingapinnar
BBQ

Kjúklingafille
ferskt

Nauta rumpsteikur
frosnar

Kjúklingavængir í fötu
800g - 2 tegundir

379kr/stk.

MYLLU
SKÚFFUKÖKUR

159kr/stk.

NÓA NAMMI
150GR



1.429kr/kg

HAGKAUPS
GRILLLAMBALÆRI

Merkt verð 2.199.-

1.598kr/kg.
Merkt verð 1.998.-

1.252kr/kg.
Merkt verð 1.788.-

Spennandi á grillið
á betra verði!

199kr/stk.

RISABRAUÐ
1KG

299kr/stk.

KOLAGRILL
EINNOTA

að hætti landsliðs 
matreiðslumeistara

ómótstæðilegt...

499kr/pk. 1.599kr/pk.

689kr/pk.

KINGSFORD
GRILLKOL

239kr/stk.

KARTÖFLU-
FLÖGUR

199kr/pk.

5 STK RUL·LET
GRILLBAKKAR

699kr/pk.

COKE 2LTR.
4 Í PAKKA

20        
afsláttur

%
        

við kassa

Tilvalin í 
ferðalagið

SS brauðsalöt

opið ALLA verslunarmannahelgina 

í Skeifunni og Garðabæ!

Nautaats borgarar
4*80gr m/brauði

Kryddlegnar kótelettur Jensen svínarifMexícó Grísakótelettur

159kr/pk.

STEIKTUR
LAUKUR 200GR

399kr/pk.

SWISS MISS
KAKÓMALT
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Þorsteinn Siglaugsson, einn skýrsluhöfunda, 
segir að sér hafi komið á óvart hve tiltölulega 
lítið þarf til varðandi verðmæti náttúrugæða til 
þess að náttúrukostnaður vegi á móti hagnaði. 
Náttúrugæði eru metin með því að kanna það 
hve fólk er reiðubúið að greiða mikið til að 
viðhalda einhverjum náttúrugæðum.

Dæmi um náttúrugæði eru útsýni, hreinleiki 
og heilnæmi lofts og vatns, veðurlag, kyrrð, 
landrými, gróðurfar, dýralíf og lífríki.

Þorsteinn segir að miðað við að hver fjölskylda 
sé tilbúin til að greiða 8 þúsund krónur fyrir 
ákveðin náttúrugæði, sé búið að núlla út arðsemi 14 

milljarða króna framkvæmdar.
Hvað lága arðsemi íslenskra orkufyrirtækja 

samanborið við evrópsk og bandarísk varðar, 
segir Þorsteinn að skýrslan bendi bara á stað-
reyndina, en finni ekki orsökina. Hann bendir þó 
á að verði sé haldið niðri að einhverju leyti, þar 
sem fyrirtækin séu í eigu hins opinbera. Þá gæti 
önnur skýring verið sú að orka til stóriðju sé seld 
of lágu verði.

„Greinin stendur sig hins vegar ekki eins vel og 
hún ætti að gera. Hún stendur sig verr en aðrar 
íslenskar atvinnugreinar og verr en sambærileg 

fyrirtæki erlendis. Arðsemin í þessum rekstri er ekki mikil.“

ÞORSTEINN 
SIGLAUGSSON

Arðsemi íslenskra orku-
fyrirtækja er minni en 
sambærilegra fyrirtækja í 
Evrópu og Bandaríkjunum. 
Vægi stóriðju í hreinum 
þjóðartekjum nam tveimur 
prósentum í fyrra. Kostn-
aður vegna kolefniskvóta 
mun draga enn frekar úr 
arðsemi og þá verður að 
meta náttúrukostnað, sem 
geri framkvæmdirnar 
óhagkvæmari en ella.

Arðsemi íslenskra orkufyrirtækja 
er talsvert lakari en orkufyrir-
tækja í Bandaríkjunum og Evr-
ópu. Þetta kemur fram í áfanga-
skýrslu um arðsemi orkusölu til 
stóriðju, sem fyrirtækið Sjónar-
rönd ehf. vann fyrir fjármála-
ráðuneytið. Skoðað var tímabilið 
frá 2000 og þá var arðsemi eftir 
skatta af fjármagni bundnu í orku-
vinnslu og dreifingu 10,8 prósent í 
Bandaríkjunum og um 7 prósent í 
Evrópu. Á Íslandi nam arðsemin 
2,4 prósentum.

Séu fjárfestingar í orkufyrir-
tækjum hér bornar saman við 
aðra geira atvinnulífsins, kemur 
einnig í ljós að arðsemi þar er 
mun minni. Að jafnaði er arð-
semi orkufyrirtækjanna 54 til 55 
prósentum minni en arðsemi ann-
arra atvinnugreina, eftir því hvort 
stóriðja er talin með eða ekki.

Skýrsluhöfundar taka þó fram 
að ýmsa fyrirvara megi gera við 
þessa greiningu. Þar sem orku-
fyrir tækin eru að mestu leyti 
í opinberri eigu sé orkan ekki 
endilega verðlögð með það að 
markmiði að hámarka hagnað. 
Önnur sjónarmið geti ráðið verð-
inu. Þá voru orkufyrirtækin ekki 
aðgreind með tilliti til þess hvers 
konar mörkuðum þau þjóna.

Heildarniðurstaðan er engu 
að síður sú að arðsemi íslenskra 
orkufyrirtækja er mjög fjarri því 
að standast þá kröfu sem gerð 
er til slíkra fyrirtækja á banda-
rískum markaði og er umtalsvert 
lægri en í Evrópu.

Svo til öll orka á Íslandi er fram-
leidd með vatns- eða gufuafli. Í 
ljósi arðsemistalna er áhugavert 
að skoða að í Bandaríkjunum er 
stærstur hluti orkunnar fram-
leiddur með kolum, 49 prósent, 
en aðeins tæplega 7 prósent með 
vatnsafli. Í Evrópusambandinu er 
um helmingur raforku framleidd-
ur með kolum, olíu og jarðgasi, en 
um 15 prósent með öðrum orku-
gjöfum, svo sem vatns- og vind-
orku.

Óhentugar tímasetningar
Árið 2008 var vægi stóriðju í 
hreinum þjóðartekjum um tvö 
prósent. Skatttekjur af málm-
framleiðslu sveiflast nokkuð, 
voru 765 milljónir króna, eða 0,14 

prósent af tekjum hins opinbera, 
árið 2005. Árið eftir námu þær 
2,4 milljörðum, 0,43 prósentum 
af tekjum hins opinbera.

Vægi stóriðju í hagkerfinu jókst 
mjög árið 2008, þegar ný álver 
tóku til starfa. Álverð fór hækk-
andi og orkuverð þar með, enda er 
það bundið álverðinu. Álverð tók 
hins vegar dýfu og í júní 2009 var 
verð á áli og rafmagni frá stóriðju 
rétt rúmur helmingur þess sem 
það var í sama mánuði árið 2008.

Skýrsluhöfundar segja að stór-
iðjuframkvæmdir síðustu ára hafi 
komið á óhentugum tíma og ýtt 
undir þenslu þegar þess var síst 
þörf. Stækkun álvers í Straums-
vík og smíði álvers á Grundar-
tanga hafi verið á hentugum tíma, 
aðrar ekki síðustu árin.

Meðallaun í stóriðju eru umtals-
vert hærri en annars staðar og 
munur á þeim og í öðrum geirum 
er ávinningur fyrir Íslendinga. 

Kolefni og náttúra
Hingað til hefur kostnaður við 
náttúruna ekki verið tilgreindur 
þegar kemur að virkjanafram-
kvæmdum. Nú verður hins vegar 
breyting þar á og mun það auka 
kostnaðinn umtalsvert. Hefð-
bundnir arðsemisreikningar taka 
ekki tillit til umhverfisspjalla og 
segja skýrsluhöfundar að af þeim 

sökum sé hætt við að ráðist sé í 
framkvæmdir sem eru arðvæn-
legar fyrir framkvæmdaaðilann, 
en í raun þjóðhagslega óhagkvæm-
ar að teknu tilliti til skerðingar 
náttúrugæða.

Kyoto-samningurinn setur 
hömlur á útblástur gróðurhúsa-
lofttegunda. Ísland hefur heim-
ild til að losa að jafnaði 3,7 millj-
ónir tonna af koldíoxíðs-ígildum 
á ári og átta tonn árlega frá 2008 
til 2012 vegna nýrra stóriðjuverk-
efna, vegna íslenska ákvæðis-
ins. Óvíst er hvort þær heimildir 
verða endurnýjaðar.

Óljóst er hver kostnaður verð-
ur við losunarkvóta, en 300 þús-
und tonna álbræðsla (álver Norð-
uráls í Hvalfirði framleiðir nú 270 
þúsund tonn svo dæmi sé tekið), 
sem kaupir allar losunarheimildir 
á markaði í Evrópusambandinu 
gæti þurft að greiða 1,4 milljarða 
króna á ári. Þó er allsendis óvíst 
hve miklar heimildir fyrirtækin 
þurfa að kaupa.

Reiknað er með að endanlegri 
skýrslu verði skilað á þessu ári. 
Ekki hefur áður verið ráðist í jafn 
ítarlega úttekt.

FRÉTTASKÝRING: Arðsemi íslenskra orkufyrirtækja

Lítill arður af orkunni

KÁRAHNJÚKAR Kárahnjúkavirkjun er ein af þeim framkvæmdum sem farið hefur 
verið í undanfarið til að selja orku til stóriðju.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra segir unnið 
að því innan ráðuneytisins að auka gagnsæi 
hvað varðar raforkuverð. Ákvæði um það eru 
í stjórnarsáttmálanum og Katrín segir að vinn-
unni ljúki á næstu vikum. Þá sé verið að vinna 
að rammalöggjöf um ívilnanir á milli nokkurra 
ráðuneyta.

„Gagnsæi í raforkuverði er liður í að gera 
Ísland að aðlaðandi fjárfestingarkosti. Þá er 
verið að vinna að rammalöggjöf um ívilnanir, 

í stað þess að gera sérstaka samninga um 
hverja fjárfestingu. Þetta gerir okkur meira 
aðlaðandi, því meira sem menn vita fyrirfram 
því betra.

Katrín fagnar skýrslunni og segir hana mik-
ilvægt innlegg í málaflokkinn. „Þetta er mjög 
mikilvægt, enda um mikla hagsmuni að ræða 
til framtíðar. Við verðum að þekkja arðsemina 
og hvort hún sé næg og hvort við getum gert 
betur.“

MEIRA GAGNSÆI Í RAFORKUVERÐ

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

NÁTTÚRUKOSTNAÐURINN HÁR

FRÉTTASKÝRING
KOLBEINN 
ÓTTARSSON PROPPÉ
kolbeinn@frettabladid.is

Skilanefndir bankanna starfa að því að verja hagsmuni þeirra sem áttu kröfu 
á gömlu bankana sem voru teknir yfir af ríkinu síðastliðið haust, svokallaða 
kröfuhafa. Skilanefndirnar starfa því fyrir kröfuhafa gömlu bankanna en ekki 
íslenska ríkið. Skilanefndirnar eru sjálfstæðar og reyna að hámarka virði þeirra 
eigna sem hinn gjaldþrota banki á. Þær starfa fyrir alla kröfuhafa gömlu bank-
anna þrátt fyrir að vita ekki nákvæmlega hverjir þeir eru á þessari stundu.

Í samkomulagi stjórnvalda og skilanefnda, sem kynnt var nýlega, fólst að 
kröfuhöfum Glitnis og Kaupþings er gefinn kostur á að eignast nýju bankana, 
Íslandsbanka og Nýja Kaupþing. Skilanefndirnar koma því til með að ákveða 
fyrir hönd kröfuhafa hvort af kaupunum verður en líklegt má telja að samráð 
verði þó haft við stærri kröfuhafa um það. Skilanefndirnar voru skipaðar af 
íslenska Fjármálaeftirlitinu (FME) í október síðastliðnum og eru skipaðar 
fjórum til fimm einstaklingum sem hafa aðallega menntun í lögfræði, endur-
skoðun og hagfræði.

■ Eru einstaklingar kröfuhafar á bankana?
Kröfuhafar eru allir þeir sem lánuðu fé til bankanna þriggja fyrir fall. Hægt 
er að lána fé til banka í margvíslegu formi. Einstaklingar sem vilja ávaxta fé 
sitt í bönkum og eiga innstæður (fé sem einstaklinga leggja inn í banka) eru 
að lána bönkunum fé. Eftir fall bankanna þriggja þá voru innstæður einstak-
linga færðar yfir í nýju bankanna, Nýja Kaupþing, Landsbankann og Íslands-
banka. Þar af leiðandi eiga einstaklingar ekki kröfu á gömlu bankana vegna 
innstæðna heldur eiga þeir kröfu á nýju bankana sem er ekkert annað en 
innstæða þeirra í nýju bönkunum sem þeir geta nálgast hverju sinni.

Allir þeir sem áttu kröfu á bankana við fall þeirra gætu verið kröfuhafar. Því 
gæti samlokusalinn í Viðey sem seldi einum bankanna bakka af samlokum 
verið kröfuhafi eða einhver sem tók að sér að slá gras fyrir utan bankana og 
var ekki búinn að fá greitt verið kröfuhafi. Afar ólíklegt er hins vegar að kröfur 
sem þessar nemi miklum fjárhæðum. 

■ Hverjir eru stærstu kröfuhafarnir? 
Töluverður hluti af fjármögnun íslensku bankanna var fólgin í sölu á skulda-
bréfum. Bankar gefa gjarnan út skuldabréf sem fjárfestar kaupa gegn því að fá 
ákveðna ávöxtun. Þegar fjárfestar kaupa slík bréf eru þeir að lána bönkum fé. 

Við fall bankanna fengu þessir eigendur skuldabréfa ekki fé sitt greitt 
og eru þessir handhafar skuldabréfa því kröfuhafar á gömlu 

bankana. Þrátt fyrir að íslensku bankarnir séu gjaldþrota 
eru skuldabréfin að ganga kaupum og sölum.  

Heyrst hafa fregnir af því að skuldabréfin hafi 
verið seld til vogunarsjóða eða annarra fjármála-
stofnana. Slík viðskipti með „kröfur“ eru algeng 
og ekki óeðlileg. Sem dæmi ef banki A ákvað að 
kaupa skuldabréf af íslenskum banka fyrir fallið 
að nafnvirði 100 milljónir króna þá getur hann 
reynt að selja þessa kröfu til annars banka, 
banka B, sem er reiðubúinn að greiða 10 millj-
ónir fyrir þessa kröfu. Nauðsynlegt er að veita 
afslátt af upphaflegri kröfu þar sem ljóst þykir 

eftir fall banka að ekki muni fást nægilega mikið 
fyrir allar eignir bankans til að greiða skuldir að 

fullu. Þeir sem kaupa kröfuna af hinum upphaflega 
kröfuhafa eru nú kröfuhafar á gömlu bankana og gætu 

orðið eigendur að nýju bönkunum fari svo að kröfuhafar 
eignist þá. 

Talið er að stærstu kröfuhafar Glitnis og Kaupþings séu stórir evr-
ópskir og bandarískir bankar. Hins vegar má telja líklegt að íslenskir aðilar séu 
á meðal kröfuhafa svo sem lífeyrissjóðir eða aðrar stórar innlendar stofnanir 
eða fyrirtæki. Ekki hefur verið gefið upp hverjir kröfuhafarnir eru vegna banka-
leyndar. Stærstu kröfuhafar Landsbankans eru hins vegar breska og hollenska 
ríkið auk sveitarfélaga í fyrrgreindum löndum.

FBL-GREINING:  SKILANEFNDIR BANKANNA OG KRÖFUHAFAR

Starfa fyrir kröfuhafa

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag

sumar
í Fjarðarkaupum

Fylltu út þátttökuseðil þegar þú verslar og þú gætir unnið 
veglega vinninga. Dregið verður úr þátttökuseðlum vikulega 

á Rás 2. Vinningar frá Ellingsen, Hjólasprett, ÓB, 
Fjörukránni og Fjarðarkaupum.

Nú er

Gleðilegt
   sumar 998,kr./kg

Svínahnakki úrb.

verð áður 1.498,-/kg

748,kr./stk.

Grillaður kjúklingur

verð áður 890,-/stk.

2.998,kr./kg

Lambafille m/fitu

verð áður 3.498,-/kg

1.852,kr./kg

Móa kjúklingafille

verð áður 2.849,-/kg

1.430,kr./kg

Grískar grísasneiðar

verð áður 1.788,-/kg

2.158,kr./kg

Caj P ś lambalærisneiðar

verð áður 2.698,-/kg

2.077,kr./kg

Fjallalamb skyndigrill

verð áður 2.769,-/kg

1.897,kr./kg

FK lambalærisneiðar

verð áður 2.476,-/kg

558,kr./kg

FK Vínarpylsur

verð áður 698,-/kg

298,kr./pk.

Hamborgarar 
2x115g m/brauði

verð áður 398,-/pk.

1.924,kr./kg

Ali hunangmarineraðar
Svínakótilettur

verð áður 2.565,-/kg

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

Tilboð gilda til föstudagsins 31. júlí
Lokað laugardag, sunnudag og mánudag vegna verslunarmannahelgar

1.998,kr.
Emmess Topp 5

499,kr.
Vilkó vöfflur

298,kr.
Doritos snakk

279,kr.

Myllu kanilsnúðar
260 g

79,kr./dósin

Pepsi/pepsi max eða appelsín
500 ml
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FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is 

og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

Ólík örlög skattakónga
Margir iða eflaust í skinninu af spenn-
ingi yfir upplýsingunum um skatta-
kónga landsins sem verða opinber-
aðar síðar í dag. Það er því kannski 
ekki úr vegi, svona rétt til upphitunar, 
að rifja upp nokkur nöfn sem finna 
mátti á listunum í fyrra, og hafa síðan 
verið nokkuð áberandi í umræðunni. 
Fyrstan má nefna Róbert Wessman, 
fyrrverandi forstjóra Actavis, og Hreið-
ar Má Sigurðsson, fyrrverandi 
forstjóra Kaupþings, sem 
vermdu annað og þriðja 
sætið í Reykjavík. Öðrum 
þeirra hefur vegnað bærilega 
síðan, og virðist enn í útrás 
ef marka má nýjustu 
fréttir af kaupum 
hans í bandarísku 

lyfjafyrirtæki. Hinn er í annars konar 
útrás - en hann er að flytjast til Lúx-
emborgar.

Auðugur Stím-stjóri
Annað nafn sem vekur athygli er Jakob 
Valgeir Flosason, stjórnarformaður 
huldufélagsins Stíms, sem sætti 
rannsókn hjá Fjármálaeftirlitinu vegna 
gruns um markaðsmisnotkun og liggur 
nú á borði ákæruvaldsins. Hann var 
þriðji á lista á Vestfjörðum fyrir ári. Mál 
Stíms komst í hámæli þegar fréttist 
að félagið væri í meirihlutaeigu 
Glitnis og hefði fengið stærðar-
innar lán hjá Glitni til að kaupa 
hlutabréf í Glitni. Félagið var 

skráð til heimilis í sama húsi 
og fjárfestingarbankinn 
Saga Capital, 
en forstjóri 

hans, Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, 
vermdi einmitt efsta sæti listans á 
Norðurlandi eystra í fyrra.

Lögreglan bankar upp á
Þá má einnig finna á listunum 
auðmennina Magnús Kristinsson, 
kvótakóng frá Vestmannaeyjum, og 
Ólaf Ólafsson, kenndan við Samskip. 
Magnús neyddist til að setja þyrluna 
sína á sölu skömmu eftir hrun og 

Ólafur Ólafsson hefur þurft að taka á 
móti lögreglumönnum á heim-
ili sínu, en þar leituðu þeir 
gagna um grunsamleg millj-

arðakaup katarska sjeiksins 
Al-Thani í Kaupþingi í 

september. Hvernig skyldi 
þessum mönnum hafa reitt 

af, fjárhagslega, á undanförnu 
ári? stigur@frettabladid.is

Brasilía er mér vitanlega 
eina land heimsins, þar sem 

alþjóðaflugvöllur heitir í höfuðið 
á tónskáldi. Flugvöllurinn í Ríó 
de Janeiro er kenndur við boss-
anóvakónginn Tom Jobim. Hann 
samdi Stúlkan frá Ípanema og 
Desafinado (Röng tóntegund), 
svo að tvö af þekktustu lögum 
hans séu nefnd. Og hvað með það? 
– spyrð þú. Brasilíumenn taka 
tónlist alvarlega, mjög alvarlega. 
Brasilía var – nú ætla ég að nota 
efsta stig – mesta veldi heimsins í 
alþýðutónlist á 20. öld frá mínum 
bæjardyrum séð, stóð feti framar 
Bandaríkjunum, og stendur enn. 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959), 
fremsta tónskáld landsins fyrr og 
síðar, lagði línurnar. Yngri menn 
stóðu á öxlum hans.

Gömul tónlistarmenning Bras-
ilíu er samofin litríku lífinu um 
þetta mikla land, sem er stærra að 
flatarmáli en meginland Banda-
ríkjanna að Alaska undanskildu. 
Brasilía er bræðslupottur margra 
kynþátta og þjóða líkt og Banda-
ríkin. Löndin „fundust“ um svip-
að leyti, Bandaríkin 1492 og 
Brasilía 22. apríl 1500; dagsetn-
ingin vitnar um ríka þjóðarvitund 
(ég segi erlendum vinum mínum, 
að Ingólfur Arnarson hafi numið 
land í Reykjavík 874 kl. 9). Brasil-
ía var lengi fram eftir 20. öldinni 
kölluð land framtíðarinnar. Þang-
að fór austurríski rithöfundurinn 
Stefan Zweig ásamt konu sinni 
eftir að hafa í annað sinn tapað 
öllu í heimalandi sínu af völdum 
ófriðar. Hann skrifaði fallega bók 
um Brasilíu (Brasilien: Ein Land 
der Zukunft) með sömu upphafn-
ingu og hann hafði áður skrifað 
Veröld sem var um Evrópu og 
stytti sér síðan aldur þar 1942 og 
þau hjónin bæði. 

Bossa nova er Brasilía 
Bandaríkin gáfu heiminum 
djassinn á 20. öld, og Brasilía 

gaf heiminum bossa nova, sem 
útleggst ný leið. En fyrst kom kór-
inn, sem Brasilíumenn kalla svo, 
eða choro: það eru hljómfögur og 
fjörleg verk fyrir litlar hljóm-
sveitir, einkum strengi og blást-
urshljóðfæri, eins konar danslög; 
seiðandi sömbutakturinn óx fram 
úr þessari fallegu tónlist. Síðar 
ortu skáldin kvæði við mörg þess-
ara laga til söngs. Frægast þeirra 
er kannski Carinhoso (Ástúðlega) 
frá 1917 eftir Pixinguinha (1897-
1973), hann spilaði ýmist á flautu 
eða saxófón. Mér skilst, að flestir 
Brasilíubúar kunni bæði lagið og 
textann líkt og Íslendingar kunna 
Ísland ögrum skorið, nema bras-
ilíska lagið er óður til ástarinnar, 
ekki til landsins. Finnski kvik-
myndagerðarmaðurinn Mika 
Kaurismäki, sem býr í Brasilíu, 
hefur gert dásamlega heimildar-
mynd um choro (Brasileirinho), 
þar sem sumir fremstu chorotúlk-
endur landsins leika listir sínar af 
mikilli snilld.  

Chorotónlistin var mest höfð 
til heimabrúks. Höfundar henn-
ar og flytjendur lögðu grunninn 
að bossanóvabyltingunni 1958-63, 
sem fór eins og eldur í sinu um 
heiminn. Þetta var afslöppuð og 
áhyggjulaus millistéttartónlist. 
Textarnir fjölluðu um fallegar 
stelpur á ströndinni í Río og þess 
háttar. Þarna fóru fremst í flokki 
tónskáldin Tom Jobim (1927-94) 
og João Gilberto (1931-) og ljóð-
skáldið Vinicius de Moraes (1913-

80). Þeir drógu úr trumbuslætt-
inum frá fyrri tíð og ruddu nýjar 
brautir í ríkulegri raddsetningu, 
svo að flóknir og stundum stríðir 
hljómar urðu þýðir í eyrum hlust-
andans. Fótbolti og bossa nova 
bera hróður Brasilíu út um allan 
heim í áþekkum hlutföllum. 

Þriðja bylgjan: Tropicalismo
Herforingjar tóku völdin í Bras-
ilíu 1964. Draumurinn um land 
framtíðarinnar dofnaði, nei, hann 
sofnaði. Áhyggjulausir bossanóva -
söngvar áttu ekki lengur við. 
Caetano Veloso var þá átján 
ára upprennandi tónlistarmað-
ur og mátti ekki til þess hugsa, 
að bandarísk afþreyingarmúsík 
flæddi yfir Brasilíu líkt og stór-
fyrirtækin, sem höfðu komið her-
foringjaklíkunni til valda með 
aðstoð bandarísku leyniþjónust-
unnar CIA. Honum fannst Elvis 
Presley vera þunnur þrettándi, 
ekki bara músíkin, heldur inni-
haldið. Hvar var þjóðfélagsgagn-
rýnin? Hvar var samúðin með 
fátæku fólki? 

Upp úr þessari heitu hugsjón 
spratt þriðja bylgjan í brasilískri 
tónlist á 20. öld, tropicalismo, takt-
fast, fágað, fjölbreytt, rammbrasil-
ískt rokk með afrísku og karabísku 
ívafi. Caetano Veloso stóð stoltur 
á öxlum Gilbertos og Jobims og 
vann með þeim, en fór nýjar leið-
ir. Textarnir hans leiddu fyrst til 
fangavistar heima fyrir og síðan 
til langrar útlegðar í London. Hann 
sneri heim aftur þjóðhetja. Hann 
hefur gefið út mikinn fjölda diska, 
hvern öðrum frumlegri og fallegri, 
og er enn að. Bítlarnir komast 
ekki með tærnar þar sem Caetano 
Veloso hefur hælana. Honum svip-
ar frekar til klassískra tónskálda. 
Hann á það til að taka lagið á bör-
unum í Ríó, ef hann á leið hjá. Í 
New York heldur hann konserta 
í Carnegie Hall eins og Jobim og 
Gilberto gerðu áður. 

Tónlist og líf þjóðar

Í DAG | Brasilísk tónlist
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN
Kjartan Magnússon skrifar 
um aðgæslu í umferðinni. 

Mikil umferð hefur verið um 
þjóðvegi landsins í sumar 

enda kjósa margir að ferðast inn-
anlands vegna versnandi efna-
hags. Við upphaf mestu umferðar-
helgar ársins er, til varnaðar, rétt 
að minna á helstu orsakir bana-
slysa. Hver og einn getur farið yfir þessi atriði og 
metið hvort hann þurfi að breyta aksturslagi sínu. 
Auk banaslysa, valda eftirfarandi þættir fjölda slysa 
og miklu eignatjóni: Hraðakstur, bílbelti ekki notað, 
ölvunarakstur, svefn og þreyta, reynsluleysi öku-
manns, forgangur ekki virtur, vegur og umhverfi.

Orsakir banaslysa tengjast oftast áhættuhegðun 
ökumanns eða mannlegum mistökum hans. Sam-
kvæmt ársskýrslu Rannsóknarnefndar umferðar-
slysa hefur banaslysum í umferðinni fækkað veru-
lega á síðastliðnum árum. Síðastliðin fimm ár 
(2004-2008) fórust 100 manns í umferðarslysum á 
Íslandi en 129 manns á árunum fimm þar á undan 
(1999-2003). 

Þrátt fyrir að umferðarslysum hafi fækkað veru-
lega frá árinu 2006, hefur alvarlegum umferðar-
slysum því miður fjölgað. Í slysaskrá Umferðar-
stofu eru 128 umferðarslys með miklum meiðslum 
skráð árið 2006 en 164 árið 2008. Bifhjólaslysum og 
framan-árekstrum bifreiða fjölgaði mest.

Rannsóknarnefndin telur líklegt að á árunum 
1998-2008 hefðu 43 lifað af slys, hefðu þeir notað 
bílbelti. Í mörgum tilvikum kastast fólk út úr öku-
tækjum og bíður bana eða stórslasast vegna höfuð-
áverka, sem hljótast af harðri lendingu á jörð eða 
þegar ökutækið veltur yfir það. Þau dæmi eru sorg-
lega mörg þar sem sjálfur bíllinn þolir áreksturinn 
en fólk lætur lífið þar sem bílbelti voru ekki spennt. 

Aldrei er nægilega brýnt fyrir vegfarendum 
að sýna sérstaka varúð þegar ekið er eftir malar-
vegum, einkum þegar komið er inn á slíka vegi af 
malbiki. Þar er enn mikilvægara en ella að hægt sé 
á bifreiðum þegar þær mætast vegna grjótkasts og 
rykmengunar. Af sömu ástæðu er mjög mikilvægt 
að menn hægi verulega á sér þegar ekið er fram hjá 
gangandi eða hjólandi vegfarendum á malarvegum. 

Um leið og hvatt er til aðgæslu í umferðinni 
minni ég á gamalt spakmæli Skallagríms Kveld-
úlfssonar, sem enn er í fullu gildi: „Gott er heilum 
vagni heim að aka.”  Höfundur er borgarfulltrúi. 

Góða umferðarhelgi!

KJARTAN 
MAGNÚSSON

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

2.060.000,- kr.AFSLÁTTUR

Tilboð kr. 7.890.000,-
Fullt verð kr. 9.950.000,-
EIGUM EINN BÍL EFTIR
JOINT Z 460

Z460

A
tkvæðagreiðsla Alþingis á dögunum um aðildarviðræður 
við Evrópusambandið er ein þeirra spennuþrungnu 
stunda þegar þjóðin sameinast fyrir framan sjónvarpið 
og ýmist þegir, sýpur hveljur eða skiptist á skoðunum 
um það sem fram fer. Enda var þingið að taka mikla 

og afdrifaríka ákvörðun sem mun hafa veruleg áhrif á líf og kjör 
þjóðarinnar.

Spennan stafaði þó ekki síður af því að niðurstaða atkvæða-
greiðslunnar var ekki fyrirfram gefin, þrátt fyrir samkomu-
lag ríkis stjórnarflokkanna um að umsókn um aðild að Evrópu-
sambandinu væri ofarlega á verkefnaskránni.

Ljóst var að þorri þeirra þingmanna sem höfðu skoðanir and-
stætt útgefinni flokkslínu myndi ekki greiða atkvæði í samræmi 
við sannfæringu sína heldur í samræmi við flokkslínuna. For-
menn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks höfðu í aðdraganda 
atkvæðagreiðslunnar farið mikinn um skoðanakúgun sem átt hefði 
sér stað hjá Vinstri grænum. Í ljós kom að flokksaginn reyndist 
ekki síður skilvirkur í herbúðum stjórnarandstöðunnar. Þingmenn 
hennar hefðu þó átt að hafa frjálsari hendur þar sem flokkar þeirra 
höfðu ekki undirgengist samkomulag eins og Vinstrihreyfingin 
grænt framboð gerði vissulega þegar hún gekk til ríkisstjórnar-
samstarfsins. Eftirtektarvert er þó að enn er enginn þingmaður 
Vinstri grænna kominn út úr skápnum sem stuðningsmaður aðildar 
þótt átta þingmenn hafi greitt atkvæði með aðildarviðræðum. 

Skoðanakönnun Fréttablaðsins sem tekin var á þriðjudagskvöld 
sýnir að meirihluti þjóðarinnar styður aðildar umsóknina sem í 
kjölfar atkvæðagreiðslunnar var skilað inn í vikunni sem leið. 
Samkvæmt könnuninni styðja tæp 59 prósent landsmanna aðildar-
viðræður við Evrópusambandið. 

Mesta athygli vekur að nærri 57 prósent þeirra sem segjast 
myndu kjósa Vinstrihreyfinguna grænt framboð, ef gengið yrði 
til kosninga nú, eru hlynntir aðildarviðræðunum og er hlutfall 
stuðningsmanna aðildarviðræðna næsthæst meðal stuðnings-
manna VG. 

Stuðningurinn var, eins og við mátti búast, mestur meðal þeirra 
sem segjast myndu kjósa Samfylkinguna, eða tæplega 90 prósent. 
Meirihluti stuðningsmanna beggja flokka sem ríkisstjórnina skipa 
styðja því aðildarviðræður. 

Einnig vekur athygli að fylgi við aðildarviðræður er ekki nema 
rúm 39 prósent meðal stuðningsmanna Framsóknarflokksins í 
könnuninni en sá flokkur hefur, utan Samfylkingar, gengið lengst 
í að álykta með Evrópusambandsaðild. Hlutfall stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins sem hlynntir eru aðild er hærra eða liðlega 46 
prósent. Þessi hópur á einn fullrúa í þingliði Sjálfstæðisflokksins, 
Ragnheiði Ríkarðsdóttur.

Umsókn um aðild að Evrópusambandinu er eitt af stóru málum 
ríkisstjórnarinnar. Af könnun Fréttablaðsins má sjá að um það 
málefni ríkir samhljómur milli þjóðar og ríkisstjórnar. Þeim 
stuðningi getur ríkisstjórnin fagnað þrátt fyrir að fylgi hennar, 
samkvæmt sömu skoðanakönnun, nemi 43 prósentum. 

Meirihluti þjóðarinnar er fylgjandi aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið:

Samhljómur milli 
þjóðar og stjórnar

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt 
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu 
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 
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„Ég er í gulum Billabong-bol og 
hvítum Nike-stuttbuxum,“ segir 
háskólaneminn Daníel Tryggvi 
Thors, um íþróttafötin sem hann 
klæðist. „Gulur er mjög sumarleg-
ur litur,“ útskýrir hann.

Daníel eignaðist hvort tveggja, 
bolinn og buxurnar, þegar hann 
var tólf ára. „Þessi föt eldast 
greinilega mjög vel. Ég held ég 
hafi haft það lítinn skilning á 
fötum þegar ég var yngri að stærð 
var í rauninni afstætt hugtak. Ég 
keypti mér bara of stór föt.“

Þegar Daníel er inntur eftir því 
hvort hann spái meira í föt núna 
segir hann: „Spá meira og spá ekki 
meira. Ég er náttúrulega kominn 

á aldur, orðinn ungur fullorðinn 
strákur og þá skiptir meira máli 
að vera vel klæddur heldur en 
þegar ég var yngri. Í hlutfalli spái 
ég ekkert meira í það en í tíma-
einingum geri ég það.“

Daníel lýsir stíl sínum þannig: 
„Hann er svona post „Marilyn 
Monroe rokkabillí pre grunch“-
blanda með smá Hot Chip-nörda-
hressleika,“ fullyrðir Daníel, sem 
lítur í kringum sig eftir flottum 
fötum. „Ég horfi ekki á tískuþætti 
í sjónvarpinu og hugsa: Vá, ég ætla 
að vera svona. Ég fæ hugmyndir 
alls staðar að. Ég lít í kringum mig 
og læri af umhverfinu.“

Daníel dvaldi í Hong Kong fyrir 

nokkrum árum og segir tísku-
áhugann hafa aukist þar. „Ég átti 
„mömmu“ sem dældi í mig nýjum 
fötum. Þá byrjaði ég að hugsa 
meira um tísku og með offram-
boði á ókeypis fötum gat ég valið 
og hafnað. Hún gaf mér það merki-
lega mikið að það var orðið hálf-
vandræðalegt.“

Aðspurður segir Daníel tísk-
una auðvitað vera öðruvísi í Hong 
Kong en á Íslandi. „Í stærri sam-
félögum er meira úrval, það segir 
sig sjálft. Við Íslendingar erum þó 
svo nýjungagjarnir að við finnum 
þetta sjálf á endanum og þurfum 
ekki að reiða okkur á útlendinga.“ 

 martaf@frettabladid.is

Offramboð af ókeypis 
fötum í Hong Kong
Daníel Tryggvi Thors fer í ræktina í íþróttafötum sem hann keypti þegar hann var tólf ára. Áhugi hans á 
tískunni hefur aukist og segist hann nú fá hugmyndir úr umhverfinu en ekki frá tískuþáttum í sjónvarpi.

Daníel Tryggvi átti „mömmu“ í Hong Kong sem dældi í hann nýjum fötum og þar jókst áhugi hans á tísku. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VERÐLAUN PRATT-STOFNUNARINNAR  voru nýlega veitt 

fatahönnuðinum Marc Jacobs sem einnig hlaut verðlaun fatahönnuða í 

New York í síðasta mánuði. Veitir Jacobs þeim viðtöku í boði sem haldið 

verður í október.
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Viðurkenndar 
stuðningshlífar
í úrvali

www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Rafskutlur
-frelsi og nýir 

möguleikar

Einfaldar í notkun 
og hagkvæmar 

í rekstri



Fágaðri fatalínu 
Victoriu Beckham  
vel tekið.

Á vefsíðunni www.
net-a-porter.com 
er að finna flíkur 
og fylgihluti eftir 
þekkta hönnuði 
á borð við Miu 
Miu, Valentino, 
Calvin Klein, 
D&G Dolce 
& Gabbana, 
Ralph Lauren 
og nýgræðing-
inn Victoriu Beck-
ham sem setti afar 
fágaða línu á markað 
síðastliðið haust. 

„Ég hef alltaf 
heillast af hönnun sem 
dregur fram kvenleg-
ar línur,“ segir Victor-
ia um hönnunina en það 
sem einkennir hana 
einna helst eruð aðsnið-
in mitti, hnésíð pils og 
rennilásar í bakið.

Línan er að mörgu leyti 
eins og afsteypa af fata-
skáp Beckham, en hún 
sést aldrei öðruvísi en 
í fötum sem leggjast 
fullkomlega að líkam-
anum. Það er skemmst 
frá því að segja að línunni hefur 
verið vel tekið og selst hún eins og 
heitar lummur. - ve

Kvenlegt og 
aðsniðið

Beckham 
klæðist 

eingöngu 
aðsniðn-

um fötum.

„Penninn blaðadreifing hefur 
minnkað úrvalið og mun minna 
hefur komið af blöðum sem við 
höfum pantað að undanförnu,“ 
segir Edda Bára Róbertsdóttir, 
deildar- og sölustjóri hjá Vogue. 
„Ég hef haft samband við þá en 
hef ekki fengið nánari skýringar 
á því,“ segir Edda Bára, sem tekur 
þó fram að hún hafi ekki fylgt því 
eftir vegna þess að sumarblöðin 
eru minna keypt en vetrarblöðin.

„Auðvitað viljum við vera með 
fullt af blöðum,“ upplýsir Edda 
Bára sem segir leiðinlegt að fá 
sníðablöðin seint. Hún segist finna 
fyrir mikilli uppsveiflu í sauma-
skap og að vinkonur komi oft og 
kaupi blað saman. „Þess vegna 
viljum við auðvitað fá fleiri blöð,“ 
segir Edda Bára sem gripið hefur 
til þess ráðs að lána blöð til við-
skiptavina og íhugar að flytja inn 
blöð með haustinu.

Dagbjört Helgadóttir, skrifstofu-
stjóri Virku, hefur einnig fundið 
fyrir erfiðleikum við að afla sníða-
blaða. „Alls konar aukablöð voru 
innan Burda og Knip sem eru hætt 
að sjást. Af öðrum blöðum virðist 
vera pantað inn mjög takmarkað 
magn hjá Pennanum blaðadreif-
ingu,“ segir Dagbjört og bætir 
við að rekja megi erfiðleikana til 
upphafs kreppunnar. „Við höfum 
þó ekki gengið mikið á eftir því að 
fá fleiri þar til nú og bíðum spennt 
að sjá hvað gerist.“

Aðspurð segir Dagbjört 
sníðablöðin seljast mjög vel 
en færri blöð oft pöntuð held-
ur en eftirspurn er eftir. 
„Blöðin hafa selst upp und-
anfarið og ekki hefur verið 
hægt að panta aukablöð,“ 
útskýrir Dagbjört, en auð-
veldara var áður að fá blöð 
eftir á.

Kolbrún Ósk Skaftadótt-
ir, vörustjóri tímarita hjá 
Pennanum, segir vandræðin 
hafa hafist við hrunið. „Þegar 
Penninn skipti um kennitölu lok-
uðu nokkur fyrirtæki á okkur og 

það þurfti að semja upp á nýtt,“ 
segir Kolbrún en tekið getur upp 

undir hálft ár að fá suma titla 
aftur inn.

Innt eftir því hvenær allir 
titlar verði komnir aftur 
segir Kolbrún það verða 
fyrir lok árs. „Þegar árið er 
liðið ætti allt að vera komið 
í gang eins og var fyrir 
hrun,“ upplýsir hún og held-
ur áfram: „Samningar hafa 
náðst við alla aðila og við 
erum búin að fjölga sníða-
blöðum, því þau hafa selst 

vel. martaf@frettabladid.is

Erfitt að fá sníðablöðin
Fréttir hafa borist af því að heimasaumur sé að sækja í sig veðrið og verða vinsælli. Sníðablöð virðast þó 
ekki fylgja með því erfitt hefur reynst að nálgast þau upp á síðkastið. Verið er að bæta úr því.

Edda Bára segir að leiðinlegt sé hversu seint sníðablöð hafa borist undanfarið.
fréttaBlaðið/gva

TíSkuhönnuðir í new york  funduðu nýverið um 

framtíð tískuvikunnar. Netið virðist hafa breytt iðnaðinum og sagði 

Donna Karan að hönnuðir eyddu tíma og fjármunum í að sýna föt 

sem seldust á afslætti þegar þau loksins kæmu í búðirnar. 

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Bæjarlind 6,  sími 554-7030

Eddufelli 2,  sími 557-1730

C M Y CM MY CY CMY K

��������
���������

���������
����������
���������

���������������������������

��������������������������
������������������������������������





 30. JÚLÍ 2009  FIMMTUDAGUR

Áberandi umgjarðir með 
afturhvarfi til fortíðar ásamt 
nýjum línum með sveigðum 
glerjum má finna í fjölbreyttu 
gleraugnaúrvali Optical Studio 
í Smáralind, Reykjanesbæ og 
Leifsstöð. 

„Tískan í gleraugum er frjálsleg 
og ekkert að biðjast afsökunar á 
sjálfri sér, enda eru gleraugu eigu-
legur skartgripur,“ segir Kjartan, 
eigandi og framkvæmdastjóri 
Optical Studio. Hann telur það at-
hyglisverðasta við gleraugnatísk-
una nú vera glerin sjálf. „Þau eru 
stærri en þau hafa verið og sum 
þeirra eru kúpt eða sveigð. Það 
færir horn gleraugnanna aftur um 
nokkra millimetra og þessi nýja 
tækni gefur gleraugnanotandanum 
víðara sjónsvið. Auk þess fram-
kallar hin sveigða lína nýja gler-
augnaásýnd.“  

Umgjarðir fyrir slík gler eru frá 
framleiðendum eins og Lindberg, 
Robert LaRoche og Oakley. Opt-
ical Studio hefur umboð fyrir þá 
og einnig Ray Ban, Prada, Chanel, 
Tom Ford, Johnson&Johnson og 
Bulgari svo nokkrir séu nefndir. 

Kjartan segir afturhvarf til for-
tíðar einnig birtast í gleraugnaum-
gjörðum. „Umgjarðir sem skír-
skota til þekktra karaktera eins 
og Hemingways, Woddy Allen og 
Elvis Costello eru vinsæl í dag,“ 
segir hann. „Þau eru til dæmis frá 
Cutler and Gross, Dolce&Gabbana 
og Ray Ban.“

Gylltar málmumgjarðir eru 
líka að skjóta upp kollinum aftur 
að sögn Kjartans, nokkuð sem var 
ekki söluvara fyrir stuttu. Hann 
tekur þó fram að allir fái eitthvað 
við sitt hæfi í Optical Studio, hvort 
sem þeir aðhyllist einfaldleika eða 
flúr. 

Barnagleraugu eru í örri þróun 
að sögn Kjartans sem tekur um-
gjarðir frá Dananum Lindberg sem 
dæmi. „Legókubburinn er talin ein 
besta danska hönnun í þágu barna 
sem Dani hefur sent frá sér en 
Lindberg-barna gleraugun eru þar 
í öðru sæti. Þau eru svo hugvits-
samlega hönnuð að hvorki lóðn-
ingar né skrúfur eru notaðar við 
gerð umgjarðanna heldur snúinn 
títanvír sem gerir þau hin léttustu 
en jafnframt sterkustu á markað-
inum. 

Verslanir Optical Studio eru 
á þremur stöðum, í Smáralind, 

Reykjanesbæ og Leifsstöð. „Það 
kemur mörgum á óvart að Optical 
Studio í Leifsstöð er fullbúin gler-
augnaverslun þar sem öll þjón-
usta er fyrir hendi, sjónmælingar, 
linsu þjónusta og algeng gleraugu 
eru útbúin á 10 mínútum,“ segir 
Kjartan. Hann bendir á að versl-
unin í Leifsstöð sé vissulega á frí-
hafnarsvæði og margir noti tæki-
færið og kaupi gleraugu ef leiðin 
liggur þar í gegn.  - gun

„Gleraugu eru skartgripur,“ segir Kjart-
an í Optical Studio.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lindberg-gleraugu með sveigðu gleri og 
umgjörð úr títani.

Fislétt og þægileg gleraugu frá Lindberg. Framstykkið úr plasti en armarnir úr títan. 
Fást í Optical Studio.

Barnagleraugu frá hinum danska Lind-
berg, létt og sterk. 

Frjálsleg og frökk

Unga fólkið í dag hefur gaman 
af því endurvekja gleraugnastíl 
afa og ömmu. Gleraugu frá 
Culter and Gross.

Ýmis fyrirtæki sem sérhæfa sig 
í framleiðslu og sölu á vönduðum 
vörumerkjum hafa átt erfitt upp-
dráttar í Bandaríkjunum og hafa 
því beint sjónum að Kína, þar sem 
óðum er að myndast vel stæð milli-
stétt.

Fyrirtækið Luxottica er á 
meðal þeirra fyrirtækja sem ætla 
að hasla sér völl í Kína, en vöru-
merki á borð við Versace, Chanel, 
Ray Ban, Polo og Ralph Lauren 
heyra undir það. Innrás Luxottica 
er þegar hafin þar sem það hefur 
tekið yfir fyrirtækin Modern Sight 
Optics, Minglong og Xueliang.

Eins og fyrr sagði hafa lífsgæði 
Kínverja batnað á síðustu árum 
og áratugum. Frá árinu 1970 hafa 
nærri 400 milljón Kínverjar færst 
upp fyrir fátæktarmörk og 200 
milljónir verkamanna fluttu til 
borga 2008. Vonast Forsvarsmenn 
Luxottica til að nýríkir Kínverj-
ar muni temja sér neyslumynstur 

Vesturlandabúa.  - ng

Kína allt að óplægður akur

Forsvarsmenn Luxottica vonast 
til að fyrirtækinu muni vegna vel í 
Kína.  NORDICPHOTOS/GETTY 
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Swarovski hefur gert samning við 
Marcolin Group sem kveður á um 
að Marcolin fái leyfi til að fram-
leiða og dreifa sólgleraugum undir 
merkjum hins fyrrnefnda. 

Í yfirlýsingu frá fyrirtækjun-
um segir að nýja línan verði fram-
leidd með áherslu á nákvæmni og 
fágaða hönnun þar sem hreinustu 
kristallar heims verði nýttir til 
hins ýtrasta. Áætlað er að fyrsta 
línan líti dagsins ljós á vordög-
um árið 2011. Varan verður að-
eins seld í Swarovski-verslunum 
og útvöldum búðum og því ekki á 
allra færi.

Swarovski er austurrískt fyrir-
tæki þekkt fyrir hárnákvæman 
og vandaðan kristalskurð. Fyrir-
tækið, sem hefur frá upphafi 
verið í eigu sömu fjölskyldunnar, 
vinnur kristalla fyrir heimilis- og 
tískuiðnaðinn, eins og skart gripir, 
úr, ljósakrónur og alls kyns innan-
stokks munir eru glöggt dæmi 
um. 

Marcolin framleiddi og seldi 

um 5,5 milljónir gleraugna í meira 
en 600 útgáfum árið 2008. Þekkt 
vörumerki á snærum Marcolin 
eru meðal annars Dsquared2, 
Ferrari, John Galliano, Just 

Cavalli, Kenneth Cole New 
York, Miss Sixty Glasses, Mont-
blanc, Roberto Cavalli, Timber-
land, Tod’s Eyewear og Tom Ford 
Eyewear. - ng

● EFTIRLÆTI ÍÞRÓTTAMANNA  Íþróttavöruframleiðandinn Oak-
ley hefur sett á markað framúrstefnuleg sólgleraugu sem ætlað er að 
auka afköst og getu íþróttamanna.

Gleraugun kallast 
Jawbone þar sem undir 
glerjunum eru nokkurs 
konar kjálkar sem má 
spenna frá umgjörðinni 
og þannig skipta hratt og 
örugglega um gler. Sérstakir 
demparar halda glerinu á sínum stað og þótt umgjörðin verði fyrir 
hnjaski hefur það engin áhrif á útsýnið. Þá er hægt að stilla umgjörðina 
þannig að hún passi á hvern sem er. Í Jawbone er notuð Unobtainium 
tækni sem eykur yfirborðsviðnám þrátt fyrir svitamyndun. Sjónglerið er 
að auki búið svokallaðri Oakley Hydrophobic áferð sem hrindir frá sér 
ryki, vatni og olíu. Afreksmenn í íþróttum keppast við að ausa gleraugun 
lofi. Þannig lét járnmaðurinn Chris Lieto meðal annars hafa eftir sér að 
Jawbone væru byltingarkennd gleraugu, bæði hagnýt og flott. - ng

Nú þykir aftur svalt að skarta 
kringlóttum sólgleraugum í 
New York.

Í New York ganga nú allir með 
kringlótt sólgleraugu, en fyrir um 
ári þótti það hreinlega hallæris-
legt.  

Dálkahöfundur á New York 
Times varð svo undrandi á þess-
ari skyndilegu breytingu að hann 
ákvað að rannsaka málið nánar. 
Meðal annars uppgötvaði hann 
að gleraugun eru flest úr smiðju 
tískuhönnuða sem sækja gjarnan 
sömu listviðburðina og umgang-
ast mikið rokkstjörnur, sem halda 
mikið upp á þau um þessar mund-
ir.

Vinsældir kringlóttra sólgler-
augna rekur dálkahöfundurinn 
jafnframt til tónlistarmanns-
ins sáluga Johns Lennon. Plak-
öt af honum héngu víða uppi um 
borgina á síðasta ári í tengslum 
við stóra listsýningu sem þar var 
haldin og auk þess vakti uppboð 
á sólgleraugum hans nokkra at-
hygli. 

Þá rekur hann hina óvæntu eftir-
spurn til söngleiksins Hársins sem 
verið er að setja upp í New York.

Loks ljóstrar dálkahöfundur 
New York Times upp að kringlótt 
gleraugu verði ekki lengur inni á 
næsta ári því þá verði perulaga 
sólgleraugu það heitasta. - ng

Kringlótt aftur í tísku

John Lennon hefur enn áhrif á tískuna.

Hannar fyrir Swarovski

Meðal vörumerkja frá Marcolin má 
nefna Miss Sixty glasses. 

Kate Moss í kjól skreyttum Swarovski-
kristöllum.
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Tækninni fleygir svo hratt fram 
að á stundum virðist hún nærri 
vísinda skáld skap en raunveru-
leika. Til marks um það þarf nú 
ekki lengur á stórum hjálmi að 
halda til að upplifa sýndar veru-
leika, nóg er að setja á sig Myvu 
Crystal-sólgleraugun sem eru 
komin á markaðinn.

Með gleraugunum er hægt að 
tengjast flestum myndspilurum 
með einföldu USB-tengi, og birt-
ist þá fyrir sjónum manns skjár í 
640 sinnum 480 punkta upplausn. 
Myndgæðin jafnast á við þau sem 
fást með góðum DVD-spilara. 
Heyrnartól eru sett á eyrun og 
valið um myndefni með lítilli fjar-
stýringu. Þau má nota hvar sem er 
í allt að fjóra tíma, eða sem nemur 
endingartíma rafhlaðanna. - ng

Gleraugu hjá Plusminus optic 
hafa selst vel í kreppunni en 
Friðleifur Hallgrímsson hefur 
lagað sig að árferðinu og pant-
ar færri gleraugu í einu.

„Sala gleraugna hefur gengið 
óvenju vel hjá okkur í sumar, eig-
inlega betur en við þorðum að 
vona,“ segir Friðleifur Hallgríms-
son, annar eigenda gleraugna-
verslunarinnar Plusminus optic. 
„Júní var virkilega góður mánuður, 
mun betri en í fyrra.“

Plusminus optic er með sérstaka 
íþróttagleraugnadeild og finnur 
Friðleifur einnig fyrir auknum 
áhuga á gleraugum í þeirri deild. 
„Við sjáum að þeir sem stunda 
hreyfingu eru að leita hingað. Fólk 
sem er að þvælast upp á jöklum, í 
golfi, á mótorhjólum og annað vill 
engar málamiðlanir heldur það 
besta.“

Friðleifur segir að í Plusminus 
optic sé að finna gleraugu í öllum 
verðflokkum. „Við erum með gler-
augu á hagstæðu verði og einnig 
dýrari gerðir. Eftir kreppu fund-
um við að fólk var að leita eftir 

ódýrari umgjörðum. Mér sýnist 
það þó aftur vera að breytast. Að-
allega vill fólk gæðagleraugu sem 
endast og þar er útgangspunktur 
okkar.“

Friðleifur segist alltaf reyna 
að taka nýjustu gleraugna tískuna 
inn. „Við tökum eina eða tvær 
gerðir af hverju. Ef þær virka 
fáum við fleiri. Við tökum inn það 
sem er nýjast hverju sinni. Við 

fáum kannski ekki alla litina af 
einhverri tegund en ef fólki líkar 
umgjörðin reynum við að sérpanta 
fyrir viðskiptavinina. Það tekur 
svona tvær til þrjár vikur.“

Hvað er fleira í boði hjá Plus min-
us optic? „Við bjóðum upp á þjón-
ustu sem kölluð er Sjónheilsa og 
leggjum áherslu á sjónheilsu við-
skiptavina okkar. Þegar fólk er 
komið á skrá hjá okkur kemur það 
í sjónmælingu sér að kostnaðar-
lausu og þegar því hentar. Við 
höldum utan um upplýsingarnar og 
reynum að fylgjast með hver þró-
unin er hjá hverjum og einum.“

Friðleifur segir að sérstaða 
Plusminus optic sé að boðið er upp 
á sjóngler frá fjórum mismunandi 
framleiðendum. „Við þurfum ekki 
að einblína á einn framleiðanda 
með örfáar gerðir sjónglerja eins 
og algengast er,“ upplýsir Friðleif-
ur en norræn vörumerki eru einn-
ig sérstaða Plusminus optic. „Þau 
merki sem við erum einir með eru 
þessi skandínavísku eins og Skaga, 
Oscar Magnuson, Prodesign Dan-
mark og fleiri. Síðan erum við með 
fleiri, eins og Porsche Design, 
Armani og Dior.“ - mmf

Gengið vel í sumar

Friðleifur segir Plusminus optic vera 
með gleraugu í öllum verðflokkum, 
bæði á hagstæðu verði og dýrari gerðir.

Innbyggður sýndarveruleiki

Adidas-golfgleraugu. 
Sérstakur litur í sjóngleri 

skerpir skil vallarins. Hægt 
er að fá þau með styrk. Verð 

32.900 krónur.

Gleraugun gætu verið úr vísindaskáldsögu eins og Star Trek. NORDICPHOTOS/AFP

Efva Attling 8476 
- Soft kisses. Til í gylltu, 

silfruðu, og ljóssilfruðu. 
Verð 48.900 krónur.

Skaga 2356. Til 
í ljósbrúnu, svörtu, 
hvítu og fjólubláu. 

Verð 39.900 krónur.
MYND/ÚR EINKASAFNI

FR
ÉT

TA
BL

A
Ð

IÐ
/G

VA

Prodesign Denmark. 
Efni: Frontur úr möttu 
plasti og armar út 
títani. Verð 39.900 
krónur.

Silhouette model: Enviso. 
Fást í átta mismunandi 
litum. Verð 39.900 
krónur.
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Stórar umgjarðir eru hvað vinsælastar í dag að sögn Hildar Hlífar Hilmarsdóttur hjá Gleraugnamiðstöðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stórar og afgerandi umgjarðir 
ráða ríkjum í Gleraugna-
miðstöðinni Laugavegi 24.

Gleraugnamiðstöðin er rótgróin 
gleraugnaverslun á Laugavegin-
um og hefur verið starfrækt frá 
árinu 1972. Þar er tískan kominn 
hringinn enda ræður retrólúkk í 
anda sjöunda og áttunda áratug-
arins ríkjum. 

„Umgjarðirnar hafa verið að 
stækka mikið og hafa flest allir 

gleraugnaframleiðendur sett á 
markað stórar og afgerandi um-
gjarðir á undanförnum misser-
um,“ segir Hildur Hlíf Hilmars-
dóttir, starfsmaður Gleraugna-
miðstöðvarinnar, og virðist liðin 
tíð að fólk reyni að gera sem 
minnst úr gleraugunum með því 
að velja ljósar umgjarðir. 

„Við erum með svartar og áber-
andi týpur innan um skæra liti og 
fleira skemmtilegt en auk þess 
stærum við okkur af úrvali fyrir 
alla aldurshópa í ýmsum stærðum 

og gerðum og ættu því allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. Kjör-
orð verslunarinnar er Með auga 
fyrir því sem þú ert.“

Hildur Hlíf segir bæði kynin 
vilja tolla í tískunni og finnst henni 
bilið á milli þess sem karlar og 
konur velja alltaf vera að minnka. 
Þó umgjarðirnar beri margar með 
sér afturhvarf til fortíðar þá er um 
nýjar útfærslur að ræða en í einu 
horni verslunarinnar er þó að finna 
vintage-horn sem hefur að geyma 
gamlar umgjarðir í úrvali. - ve

Fara ekki fram hjá 
nokkrum manni

Örgreen Nighthawk 
gleraugu frá Dan-
mörku. Verð 48.500 
krónur.

Ray Ban Wayfarer 
sólgleraugu. Verð 

21.500 krónur.

Gucci GG1607. 
Verð 37.000 
krónur. 

Ray Ban-gleraugun eru heit um 
þessar mundir að mati tískuspekúl-
anta, en stjörnur á borð við Linds-
ay Lohan, Angelinu Jolie og Kanye 
West hafa öll fjárfest í slíkum gler-
augum og flíka þeim óspart.

Upphafið að æðinu hefur verið 
rakið til þess að tískufrumkvöðull-
inn Sarah Harding sást skarta slík-
um gleraugum í árslok 2008, en þá 
ætlaði allt um koll að keyra. 
Þess má geta að Ray Ban-gler-
augun litu fyrst dagsins ljós árið 
árið 1936 og voru þá ætluð til af-
nota fyrir bandaríska herflug-
menn. Þau urðu síðan vinsæl 
meðal hippanna og hafa reglulega 
skotið upp kollinum allar götur 
síðan. Nýja gerðin sker sig þó frá 
þeim fyrri að því leytinu til að þau 
eru stærri og ýktari en áður. - ng

Flugmannagleraugu þykja flott

Gleraugun voru upphaflega hönnuð 
fyrir bandaríska flugherinn.

Leikkonan Lindsay Lohan hefur sést 
með Ray Ban-gleraugu.
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● FÍN Í FERÐALAGIÐ  Ítalska sjónglerjafyrirtækið 
Nannini og fyrirtækið Premier Portfolio hafa sameinað 
dreifingu sína. Áhersla verður lögð á ferðamenn sem 
eru helsti markhópur Premier Portfolio.

Meðal þess sem fyrirtækin ætla að dreifa eru 
samanbrjótanleg sólgleraugu úr smiðju Nannini, sem 
hefur fengið einkaleyfi á þeirri hönnun. Gleraugun er 
hægt að brjóta svo kyrfilega saman að þau komast 
fyrir í tíu millimetra breiðu hylki. Að sögn fyrir-
tækisins eru gleraugun þau fyrirferðaminnstu 
sem völ er á án þess þó að það komi niður á 
því flotta útliti sem þykir einkenna ítölsk gleraugu.

Í samræmi við yfirlýst markmið Premier Portfolio 
verða gleraugun seld á helstu ferðamannastöðum, 
svo sem flugvöllum. Vestanhafs munu þau kosta um 
25 til 30 Bandaríkjadali. - ng

Vintage gleraugu, nýtískuleg, 
stílhrein eða skrautleg eru á 
meðal þess sem eru á boðstól-
um hjá Linsunni þar sem góð 
þjónusta og vönduð vöru-
merki eru í hávegum höfð. 

„Hér leggjum við mikla áherslu á 
góða vöru og þjónustu og teljum 
okkur standa fyllilega undir því. 
Sömu viðskiptavinirnir hafa að 
minnsta kosti fylgt okkur um ára-
bil,“ segir Sigrún Bergsteinsdóttir, 
eigandi Linsunnar við Aðal stræti 
9. Linsan er rótgróið fjölskyldu-
fyrirtækis sem hefur verið starf-
rækt í 37 ár.

„Hér er að finna klassík og 
vönduð vörumerki sem stand-
ast tímans tönn,“ segir Sigrún og 
nefnir sem dæmi gleraugnaum-
gjarðir frá Alan Mikli. „Þær eru 
fáanlegar í ýmsum litum, en Ís-
lendingar eru alveg óhræddir við 
að prófa þá, líka karlmennirnir. 
Þessar umgjörðir verða heldur 
aldrei hallærislegar, ég hef rekist 
á fólk með fimmtán ára umgjörðir 
sem eru eins og nýjar. Það er auð-
vitað einkenni góðrar, sígildrar 
hönnunar.“

Sigrún nefnir til sögunnar fleiri 
vönduð vörumerki. „Cartier er 
þekkt merki og ekki að ástæðu-
lausu með sínar háklassaumgjarð-
ir, stílhreinar og flottar. Nina Ricci 
er með ögn skrautlegri umgjörðir 
meira stílaðar inn á konur og karl-
peningnum stendur gott úrval til 
boða, meðal annars frá Morel sem 
er sívinsælt.“ 

Þá segist Sigrún eiga sitt-
hvað á yngstu kynslóðina, nú fari 
einna mest fyrir Harry Potter 
gleraugna umgjörðum. „Þær fást í 
ýmsum gerðum, ein lýsir til dæmis 
í myrkri.“ Hún segir þó ágætt að 
hafa styrkleika í huga og mælir 
með Titan Flex-umgjörðum sem 
þola alls kyns hnjask sem hlotist 
getur í leikjum barna.

Vintage gleraugu segir hún 
njóta sérstakra vinsælda. „Í vetur 
var tekið upp úr því að selja gömul 
gleraugu sem hafa rokselst til ung-
mena. Enda á aðeins 5.000 krónur 
stykkið, sem sýnir líka að hér er 
gott úrval gleraugna í öllum verð-
flokkum.“

Þá segir hún fara ört stækkandi 
hóp viðskiptavina í leit að góðu 

skjávinnugleri. „Þau hafa verið til 
um fimmtán ára skeið, en eru að 
verða eftirsóttari,“ útskýrir hún 
og bætir við að Linsan versli ein-
göngu við Essilor, franskan sjón-
glerjaframleiðanda sem sé sá 
stærsti á sínu sviði.

„Sem undirstrikar enn og aftur 
að hér fást eingöngu hágæða-
vörur.“ - rve

Gæði og góð þjónusta

„Við gerum allt sem í valdi okkar stendur til að gera viðskiptavininn ánægðan; hjálp-
um honum meðal annars að velja gleraugu við hæfi,“ segir Sigrún, eigandi Linsunnar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gler-
augu frá 
Enrico 
Coveri. 
Kosta 
24.900 
krónur.

Harry Potter-gleraugu njóta mikilla 
vinsælda. Þau kosta 14.900 krónur.

Alan Mikli-gleraugu, stílhrein og flott. 
Kosta 48.900 krónur.

Þessi eru frá Anne et Valentin. 
Kosta 48.900 krónur.
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Prooptik er gleraugnaverslun á 
þremur stöðum á höfuðborgar-
svæðinu sem kappkostar að 
bjóða lægra verð og góða 
þjónustu.

„Við leggjum mikla áherslu á að 
bjóða upp á hagkvæm kjör og góða 
þjónustu við viðskiptavini,“ segir 
Hjörtur Jónsson hjá Prooptik-
verslununum og bætir við: „Fólk er 
greinilega duglegra að gera verð-
samanburð nú, því við erum að sjá 
margföldun í viðskiptum síðan í 
fyrra. Til dæmis kostar umgjörð 
eins og Gucci sitt, en þær eru allt 
að 20 prósentum ódýrari hjá okkur. 
Svo erum við líka með umgjarðir 
sem heita Leon Freeman en þær 
kosta allt að 40 til 50 prósentum 
minna hér en annars staðar.“

Hjörtur segir allt það besta í 
boði í búðunum. „Við erum leiðandi 
í daglinsunum, bjóðum upp á sjón-
mælingar, títanumgjarðir, merki 
eins og Diesel, Boss, Armani, Dior, 
Alexander McQueen og fleiri,“ 
segir Hjörtur, en Pro optik hefur 
að auki ákveðna sérstöðu á mark-

aðnum. „Innifalið í gleraugna-
kaupum hjá okkur er trygging til 
eins árs, eins konar Kaskó trygg-
ing. Þannig að ef einhver lendir í 
óhappi þá er hægt að koma hérna 
við og leysa út ný gleraugu gegn 
greiðslu lágrar sjálfs  ábyrgðar. Það 
er enginn annar sem býður upp á 
þessa tryggingu. Svo er ábyrgðin 

á göllum og þess háttar þrjú ár hjá 
okkur þó lögin segi að þau þurfi 
einungis að vera tvö. Við erum það 
vissir um okkar vöru að við bætum 
við heilu ári,“ segir hann.

Stærsti einstaki viðskipta-
hópurinn hjá Prooptik eru börn og 
ung lingar undir 18 ára aldri. Sjón-
stöð Íslands endurgreiðir ákveðna 
upphæð við kostnað gleraugna-
kaupa og hefur Prooptik tekið frá 
ákveðinn hluta gleraugna sem 
kosta ekki meira en endurgreiðsl-
an. „Umgjörðin er frí, en flestir 
borga hluta af glerinu sjálfir. En 
ef einhver vill hvorki rispu- né 
glampavörn í glerið þá getur sá 
aðili labbað hér út með ókeypis 
gleraugu,“ segir Hjörtur og bætir 
við að gríðarlega margir notfæri 
sér þessa þjónustu.

„Svo fást hérna hjá okkur hinar 
margrómuðu Reykjavík Eyes um-
gjarðir eftir Gunnar Gunnarsson. 
Viðtökurnar hafa verið framar 
vonum þrátt fyrir að sala á þeim 
hafi hafist fyrr í vor,“ segir Hjört-
ur.

Nánar á www.prooptik.is. 
 - hds

Sérstök kjör fyrir 
yngstu kynslóðina

Hjörtur Jónsson segist leggja áherslu á 
hagkvæm kjör. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gucci-umgjörð á 45.00 krónur. Umgjörð frá Reykjavík Eyes á 30.800 krónur. Litrík umgjörð frá Eye Stuff sem kostar frá 6.000 
krónur, þar næst Oxydo umgjörð á 19.900 krónur og lengst til Episode umgjörð á 17.900 krónur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Keppinautarnir fyrrverandi Boots 
Opticians og Dollond & Aitchison 
sameinuðust á árinu undir nafninu 
Boots Opticians. Það er nú næst-
stærsti sjóntækjaframleiðandi í 
Bretlandi. 

D&A er þekkt fyrir tískuhönnun 
sína og vilja forsvarsmenn Boots 
Opticians sækja styrk til móður-
fyrirtækis D&A, De Rigo. Mark-
miðið er að verða leiðandi í gler-
augnaframleiðslu. Áður unnu 
2.800 manns hjá Boots Opticians 
en 2.200 hjá D&A. Alliance Boots, 
sem Boots Opticians heyrði undir, 
mun eiga ráðandi hlut í fyrirtæk-
inu enda risasamsteypa í lyfja-, 
heilsu- og snyrtivörugeiranum.- ng

Keppinautar 
sameinast

Boots Opticians ætlar sér stóra hluti.
NORDICPHOTOS/AFP  

Allt frá árinu 2004 hefur Babak 
Parviz og rannsóknarteymi hans 
við háskólann í Washington-borg 
unnið að þróun á rafefldum augn-
linsum. 

Þykja linsurnar henta vel í 
rannsóknir þeirra á nanó-tækni, 
sem miðar að því að koma tækni-
búnaði fyrir á óvenjulegum stöð-
um, svo sem í gleri, plasti og papp-
ír.

Þegar hefur teyminu tekist að 
varpa mynd á gegnsæjar augnlins-
ur sem augað getur greint. Lins-
urnar geta tekið við sjónvarps-
bylgjum og hafa verið reyndar 

á kanínum án þess að þær fyndu 
fyrir óþægindum.

Í allra nánustu framtíð munu 
linsurnar þurfa utanáliggjandi 
búnað sem stjórntæki. Við það er 
svo hægt að tengja lyklaborð og 
snertiskjái. 

Enn er þó eitthvað í að varan 
fari á almennan markað og er þá 
almennt talið ólíklegt að hún muni 
geta sýnt myndir í hágæðaupp-
lausn. Vísindamennirnir við Wash-
ington-háskóla vísa þeirri skoðun 
reyndar á bug, meðal annars með 
hliðsjón af örri þróun tölvuskjáa á 
síðustu árum.  - ng

Rafknúnar augnlinsur

Vísindamenn við háskólann í Washing-
ton þróa nú rafefldar linsur, sem hafa 
verið reyndar á kanínum án þess að þær 
hlytu skaða af.
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Ýmis fyrirtæki vinna nú að því 
að þróa tækni fyrir gleraugu sem 
getur miðlað myndefni beint frá 
gleri til sjónhimnu. Eitt þeirra 
er SBG Labs í Kaliforníu. Gler-
augu þessi eiga að vera stælleg og 
þægileg en í stað venjulegs skrauts 
kemur tæknibúnaður. Í umgjörð-
inni verða örlitlir myndvarpar sem 
skjóta geislum í yfirborð glersins. 
Þar eru gegnsæ tæki sem brjóta 
ljósið eftir kúnstarinnar regl-
um svo úr verður heilmynd fyrir 
augum þess sem gleraugun ber.

Tæknin er enn á tilraunastigi. 
Hermenn notast þó við álíka búnað 
til að komast um óþekkt svæði en 
sú tækni rúmast í stórum þungum 
hjálmum. Menn vilja nú ólmir þróa 
tæknina fyrir almennan markað.

En til hvers væri hægt að nota 
gleraugu af þessu tagi? Talsmenn 
ýmissa hugbúnaðarfyrirtækja sjá 
fyrir sér að tölvugleraugun gætu 
komið að góðum notum við ólík-
legustu aðstæður. Í þeim mætti 
geyma alls kyns haldbærar upplýs-
ingar, meðal annars leiðbeiningar 
til að rata eftir um borgir og bý.

- ng

Heill hafsjór    
af fróðleik

Gleraugun geta geymt ýmsan fróðleik.

Maður í Illinois fylki í Bandaríkj-
unum hefur verið ákærður fyrir 
að stela gleraugum að verðmæti 
45.000 dollarar úr búðum í út-
hverfum Milwaukee.

Ásetningur mannsins var ekki 
að auðgast á brotunum heldur er 
hann haldinn blætiskennd fyrir 
gleraugum. Maðurinn, sem heitir 
Jerry Lowery og er 38 ára, bíður 
dóms fyrir þrjú vopnuð rán en 
einnig fyrir að stinga lögreglu-
þjón af. Hámarksrefsing sem 
hann getur vænst er 120 ár í fang-
elsi og sekt upp á 310.000 Banda-
ríkjadali. 

Lowery þessi fór inn í búðirnar 
og tilkynnti afgreiðslufólkinu 
að hann væri með byssu. Alls 
stal hann meira en 500 pörum af 
háklassa gleraugum en sýndi pen-
ingum engan áhuga.

Við yfirheyrslur sagðist Lowery  
hafa ómælda ánægju af því að 
handleika og umgangast gleraugu. 
Gleraugun mátaði hann fyrir fram-
an spegil og henti svo. - ng

Munalosti leiðir 
til þjófnaðar

Maður í Illinois getur vænst allt að 
120 ára fangelsisvistar fyrir þjófnað á 
gleraugum. 

● CALVIN KLEIN MEÐ INNBYGGÐUM ÞUMLI  Oakley-
gleraugnaframleiðandinn hefur þegar sett á markað sólgleraugu með 
minnisþumli fyrir tölvur, MP3-spilurum og áföstum heyrnartólum. Nú 
ætla aðrir að feta í fótspor hans, þar á meðal 
Calvin Klein. Hátískukeðjan ætlar að 
setja á markað USB-sólgleraugu 
sem munu innihalda fjögurra 
gígabæta USB flash-þumal. Þar 
verður hægt að geyma alls 
kyns stafræn gögn. Gler-
augun koma á markað 
í október og munu þá 
kosta litla 200 Banda-
ríkjadali.

-ng

● FYRSTU GLERAUGUN  Elsta 
ritaða heimild um notkun glerlinsna 
er eftir Roger Bacon frá 1268. En vitað 
er að á þeim tíma var þegar farið að 
nota stækkunarlinsur, settar í ramma, 
til lestrar bæði í Evrópu og Kína. Þó 
er umdeilt á hvorum staðnum þessi 
tækni er upprunnin. Í Evrópu komu 
 gleraugu fyrst fyri r á Ítalíu að frum-
kvæði Alessandros di Spina í Flórens. 
Fyrsta málverkið sem sýnir mann 
með gleraugu er af Hugh frá Prov-
ence og  er eftir Tommaso da  Mod-
ena, málað 1352. Fyrst voru notaðir 
glærir kristallar í þau en svo gler og nú einnig plast. 
Nánar á www.visindavefur.is.

BULGARI



Ódýr tjaldvagn
COMBI CAMP . Árgerð 1993, koja og 
segl fylgir, Verð 180.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is Skoðaður 2011.

MMC L200 DOUBLE CAB MEÐ 
PALLHÝSI. Árgerð 2000, ekinn 231 
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.490.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is Starcraft pallhýsi.

RAPIDO CONFORT. Árgerð 2001, ekinn 
-1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
255.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

TRIGANO OCEANE. Árgerð 1999, ekinn 
258 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
350.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is allt að 100 
% vísa /euro.

HOLTKAMPER SPACER. Árgerð 1999, 
ekinn -1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 450.000. Bílabankinn S 588-0700 
Sjá myndir www.bilabankinn.is Vill 
skifta á 4wd bíl á sléttu.

PALOMINO COLT. Árgerð 2002, ekinn 
-1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
750.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

FLEETWOOD TAOS. Árgerð 2005, ekinn 
-1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
990.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

FLEETWOOD DESTINY SEDONA. 
Árgerð 2004, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.170.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is Ný skoðað.

STARCRAFT 2102. Árgerð 2006, ekinn 
-1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

VANGARD YEARLING 4100. Árgerð 2006, 
ekinn -1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

FLEETWOOD AMERICANA CHEYENNE. 
Árgerð 2008, ekinn -1 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.800.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

PALOMINO BRONCO PALLHÝSI. 
Árgerð 2008, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.890.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is ónotað.

FLEETWOOD AMERICANA BAYSIDE. 
Árgerð 2007, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 1.950.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

COMBI CAMP . Árgerð 1993, koja og 
segl fylgir, Verð 180.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is Skoðaður 2011.

PALOMINO COLT. Árgerð 2006, ekinn 
-1 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.050.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II S. 
Árg. 2003, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. TVÆR TOPPLUGUR. 7 
MANNA OG FLEIRA. Verð 3,5 millj 
TILBOÐSVERÐ 2,9 MILLJ, LÁN 2,9 
MILLJ. . Rnr.128496.

AUDI RS6 TWIN TURBO. 505 
hö fourwheeldrive. Árg 2003, , 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Ásett 6,9 millj. 
StaðgreiðsluTilboð 4,2 millj. lán 4,2 
millj Rnr.101839 ÓSKUM EINNIG EFTIR 
ÖKUTÆKJUM Á SKRÁ.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Óskum eftir Toyota Hilux bílum. Árgerðir 
1988 til 2001. Bensín eða Dísel skipt-
ir ekki máli. Erum með kaupendur. 
Upplýsingar og myndir af bílum má 
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Óskum eftir Toyota Hiace bílum. 
Árgerðir 1990 til 2000. Bensín eða 
Dísel skoðum bæði. Erum með kaup-
endur. Upplýsingar og myndir af bílum 
má senda á toyotaselfossi@toyotasel-
fossi.is

Óskum eftir Toyota Land Cruiser 90 
bílum. Erum með kaupendur fyrir bíla 
sem að eru allt að 800.000 kr í verði. 
Upplýsingar og myndir af bílum má 
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

OPEL ZAFIRA- COMFORT 1,6 L 03/2000, 
ekinn 147 þ.km, 7 manna, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.191825.

OPEL ZAFIRA-A COMFORT DIESEL. 11/ 
2003, ekinn 170 þ.km, 7 manna, DÍSEL 
(eyðir 7l/100), sjálfskiptur, kúla. Verð 
aðeins 990.000. Rnr.191730.

OPEL ASTRA-G-CC 16V SPORT. 
08/2000, ekinn 135 þ.km, 2,0L, 5 gíra, 
2 vindskeiðar, álfelgur ofl. Verð 720.000 
TILBOÐ 550.000 kr. Rnr.191844.

SUBARU LEGACY OUTBACK. 07/2000, 
ekinn 154 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Tilboð 750.000 kr. 
Rnr.191842.

TOYOTA COROLLA WAGON TOURING 
TERRA 4WD. 07/1998, ekinn 203 
þ.km, 5 gírar. Sóllúga Súpereintak! Verð 
525.000. Rnr.280272.

DODGE RAM MAACK III FERÐABÍLL. 
Árgerð 2000, ekinn 88 þ.mílur, sjálf-
skiptur. Verð 990.000. Rnr.280260.

DETHLEFFS 450DB. Árgerð 2005 
Skemmtilegt fyrirkomulag, vel með 
farið., Verð 2.190.000. Rnr.280243.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Vantar ferðavagna á skrá og 

staðinn (innisalur)!
http://www.bilalind.is

TILBOÐ 1.590.þ stgr.
HONDA JAZZ 1.4i LS, árg. 6/2008, 5 
dyra, ek. 14.þ km, beinskiptur, stafræn 
miðstöð, Eyðslugrannur, Verð 2.050þ. 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

TILBOÐ 450 þ. stgr
SSANGYONG MUSSO SJÁLFSKIPTUR 
DÍSEL, árg. 1/1998, ek. 150.þ km, 
Nýskoðaður til 2010 án ath.semda, 
Nýleg dekk, álfelgur, spoiler. Verð 590þ. 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

VW GOLF HIGHLINE STATION, árg. 
1/2003, ek. 157.þ. Beinskiptur, 
Dráttarkúla, Topplúga, Álfelgur, Verð 
850.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 
2700.

NISSAN TERRANO II, Dísel beinskiptur, 
árg 1/1996, ek 275.þ km, Skoðaður 
til 2010, Upphækkaður, Verð 360.þ 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

LMC DOMINANT 560 RBD. Árgerð 
2007. Sólarsella, markísa, gasskynjari. 
vel útbúið hús Verð 3.200.000. tilboð 
2.850.000- Rnr.214603

KAWASAKI VN900 CLASSIC. Árgerð 
2007, ekinn 4 þ.km, Verð 990.000. 
Rnr.177761.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Einstakur bíll!! 2.990.000 
kr.

CHRYSLER CROSSFIRE SRT- 6 COUPE. 
Nýskráður 2008, ekinn 4 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 5.690.000. TILBOÐ 
2.990.000. Rnr.241263.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562 1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

FORD F150 4x4 árg.2002. með 
CAMPER árg. ‘07. ek. 80 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.242091..Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S. 562 1717 eða 898 6337. 
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

Toyota Land Cruiser VX 120, árg. 2007, 
ek.9þús.km, Sjálfsk. Dísel, Leður, 
Rafmagn, Loftpúðafjöðrun og fl. Verð 
7300þús.kr. Stórglæislegur bíll!!

Coleman Carmel, árg. 2005, 
Loftpúðafjöðrun, ískápur, nýtt íslenskt 
fortjald, Eldavél, Bílútvarp með DVD 
spilara. Heitt vatn, Ál felgur og fl. Verð 
1650þús.kr.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Opel Combo ‘01. Ek.85þ. Ný tímareim, 
púst og margt fleira. V.320þ. Uppl. í s. 
898 8835.

Toyota ayko 7/2007 ekinn aðeins 18 
þús. km sjálfskiptur 5 Dyra spoiler cd 
skigðar rúður þokuljós listaverð 1640 
þús. Tilboð 1390 þús. S.691 4441.

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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Stórglæsilegur nýr Thundergun sport-
bátur til sölu með 140 hp Suzuki 
fjórgengis motor, ný kerra fylgir. 
Svefnaðstaða, báturinn er til sýnis hjá 
Bílamarkaðnum Smiðjuvegi, Kópavogi. 
Ásett verð 5.7 mkr. Nú á tilboði 4.7 
mkr skipti athugandi. Bílamarkaðurinn 
s. 567-1800.

Subaru legacy 6/2006 ek. 68þkm 
16’’vetrad & 18’’sumard. 100% 
Þjonustub. Gott lán getur fylgt með 
ahv. 2.250þkr. Afb 37þkr. Yfirtaka á 
láni+100þkr. Uppl. í s. 615 4555.

Coleman Colt árgerð 97. Verð aðeins 
290.000 kr. Til sýnis að Glaðheimum 
16. Fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl. í 
824 6600.

Til sölu Toyota Auris árg. ‘08 ekinn 27.þ. 
Ásett verð 3.200þ. Uppl. í s. 895 0488

Pajero 2,8, árg.’99. ek.199 þ. 35“ breytt-
ur. Góða dekk. Nýsk.’10. Verð 850 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

OPEL ASTRA 1,2 ar2000 5 gira ek.166o-
oo sk. 10. S. 692 4887.

BMW X5, 3.0d ek. 54þ árg. ‘05 einn 
eigandi, topp bíll s. 893 5930.

Hyundai Tucson 3/2006. Dísel, bein-
skiptur. Ekinn aðeins 25 þ. verð 2.6 
millj. Uppl. 820 1922.

Toyota Yaris T-Sport 2005, 1497cc, ek. 
28þ, sk. 2010, beinsk. Verð 1350þ. S. 
899-2425.

Til sölu ‘98 Toyota Avensis sol 1.6 ek. 
161 þ. km. Verð 490þ. uppl. s. 865-
5727.

Opel Corsa ‘00 ek.75 þús. Verð 300 
þús. Símí 421-2377 / 897-7785.

 0-250 þús.

STATION MEÐ KRÓK til-
boð 230 þ.

VOLVO V40 1.8 bsk 97“ ek. 203 þús. 
smurbók dráttarbeysli ofl. fæst á 230 
þús. !!! Uppl. í s. 843 9018.

 500-999 þús.

Golf Highline ‘02. 5g., beinsk., sóllúga, 
pluss ákl., 5d. Ek.127þ. Stgr.800þ. S. 
848 3377.

Góður bíll! VW Polo Basicline 04, 
60þkm. Lýsing, yfirtaka 990þ, 20þ mán. 
8930426

BMW 318i 1999. Til sölu, ekinn 120þ.
km. silfurgrár, vel með farinn tjónlaus 
umboðsbíll. Úrvals eintak. upplýs. 898 
9517 / 544 4004

Til sölu Yaris 2003 Keyrður 133000 
km hvítur, bíll í góðu lagi v.750þ. sími 
6651790

 2 milljónir +

Lincoln LS. árg. 04 ek. 65þ km. V6. Verð 
2,2 mkr. eða 1,8 mkr. stgr. Skipti á nýrri. 
S-8649918.

 Bílar óskast

25-150 ÞÚSUND
Óska eftir bíll fyrir 25-150 þúsund. Sími 
899-9000.

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla 
Peugeot, Daewoo og Lancer bíla. 
Nánari uppl.í s. 661 2222.

 Jeppar

Land rover lr3 dyskovery 7/2007 Dísel 
7 manna leður loftpúðafjöðrun listverð 
7.700 Tilboð 6900 skoða skipti S. 691 
4441.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

VOLVO V50, 1,8-GEGN YFIRTÖKU 
Leður í sætum. Verð:2.790.000,- Lóa 
GSM:6990686

Lærður MÚRARI óskar eftir fastri vinnu. 
Er með mikla reynslu bæði innanhúss 
sem utan. uppl. í síma : 867-6698

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Econoline 6,9 disel 86 sk10 innréttaður 
fortjald fylgir gott ástand verð 550þús. 
772 3118.

 Mótorhjól

City Runner Ítalskt hannaðar 50cc 
svartar, rauðar, bláar, svartar+ silfraðar 
breiðum 12“ dekkjum þjófavörn ál plöt-
ur á gólfi. Kassi fylgir með. Verð aðeins 
245.000.- Nú á tilboðsverði á 188.000 
með skráningu. Aðeins örfáar eftir.

Aðeins nokkrar eftir !! Ótrúleg vespa 
Admiral 125 cc á 16“ dekkjum sem 
gefur möguleika að keyra í möl. 
Ótrúlegur Kraftur. Til í 2 litum. Kassi 
fylgir með. Verð aðeins 358,000.- með 
skráningu.

Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir. 
Einstaklega falleg vespa. Verð aðeins 
298,000.- með skráningu.

Dirt bike Xmotos 250cc 2 litir, stillanleg-
ir demparar, framan og aftan upp side 
down verð 278,000.- Tilboð 249.000.-

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð 
180,000.- Tilboð 149.000.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Yamaha YZ85 árg. ‘09 ekið 0 km. Gott 
unglinga- eða byrjendacrossari. Verð kr. 
450 þús. Uppl. s. 822-8096.

Krossari Husaberg FC 450cc. Árg. ‘04. 
Hjól í toppstandi. Stgr. verð 345þ. Ath. 
skipti á sleða. Uppl. 897 1899.

Yamaha V-star1100 classic Silverado 
árg 05ek 6þm glæsilegt velmeðfarið 
mikið af aukahlutum verð 1190 uppl 
8621755

Honda CBR600RR ‘08 EK. 2300 á 
fáránlegu tilboðsverði: 1.000.000 
Margverðlaunuð hjól hentar bæði byrj-
endum sem lengra komna s:895 1665 
email:rassgatibala@gmail.com

 Vespur

Eins árs gömul vespa (Hagkaup) ekin 
aðeins 220 km, eins og ný, á tilboðs-
verði 118 þúsund með hjálmi. Uppl. í 
820-3889.

 Fjórhjól

Polaris Sportsman x2 500 árg. ‘08 
götuskráð til sölu. Nánast ónotað. s. 
894-1169.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby hjólhýsi 560 UFE. Árg. 
‘06 V. 2.550 þús. S. 894 2460.

Til sölu Hobby Deluxe hjólhýsi, 
‘88, mjög vel með farið og heillegt. 
Svefnpláss fyrir 2-4. Rafm. 220v, gas, 
ísskápur og miðstöð, gashellur, wc, ofl. 
Nýleg burðardekk. V. 600þ. Uppl. í s. 
663 4455.

Til sölu mjög vel mað farið hjólhýsi.
Buerstner 490 árg.91 Svefnplás fyrir 
5.fortjald og fleiri aukahlutir.Nýskoðað 
Verð. 1.200 þús Upplýsingar í síma 
692 1418

Hjólhýsi til sölu Baugner skala, 6m. 
Verðhugm. 1250þ. Uppl. í S. 892 1101.

Til sölu fortjald af Chateau hjólhýsi, 5m 
breitt. Ísskápur og helluborð með vaski. 
Uppl. í s. 894 2910.

Hymer Living 560 ‘06 (f. notað ‘07). 
Markísa, sólarsella, gervihn.diskur, 
aukafjöður, 110ah geymir, hitakútur, 
miðstöð ofl. Verð 2.750 þús. S. 860-
8614

Til sölu Hobby 560 Prestige. Lítið notað 
árg. ‘06. S 896 9497 Jóhann.

 Fellihýsi

Fledwood taos 7/2005 Sólarsella 
skyggni grótgrind trumamiðstð ásett 
verð 1190 tilboð 890 þús. S. 691 4441.

Fleetwood UTAH 12 fet, 2005 eins og 
nýtt. Sólarsella, Fortjald, o.fl. 1.800þ. 
894-0050.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Vanguard Jerling árg.’04, skoðað ‘11. 
Ísskápur, 2 rafg., markísa, hleðsla í bíl 
og grjótgrind. V: 1090þ. 540þ. yfirtöku-
lán, áborgun 11þ. á mán. 500þ. í pen. 
S. 846 5921.

Vel með farið Fleetwood Cheyenne 
fellihýsi ‘02. Geymslukassi, 2 gaskútar, 
rafgeymir 220 V, Trumamiðstöð og gott 
fortjald. Verð 1.090 þús. S. 662-8981

Fellihýsi með fortjaldi. árg. 95“. 
Fleetwood Cedar. s. 861 3901.

Til sölu coleman 9f. árg.’00, nýskoðað-
ur. Sólarsella, fortjald, nýr ísskápur, nýr 
bremsub. V. 875þ. stgr. Uppl. til sýnis í 
Hf. S. 695 3669.

Til sölu fellihýsi 12ft. Fleetwood Utah 
‘06. Mjög vel með farið og mjög lítið 
notað. Verð 1580 þús. Uppl. í s 891 
6676.

Coleman Santa Fe 10ft 2000. Sólarsella 
og fortjald fylgir verð 950þ. Hús í 
frábæru standiog nýskoðað. Ólafur 
8565040

Til sölu sem nýtt Clipper Sport 107 
fellihýsi árg 2008. Heitt og kalt vatn, 
sólarsella, markísa, 2 rafgeymar ofl. 
Frábær vagn. Verð kr. 1.8 millj. Uppl. í 
síma 861 4481

Palomino Yearling, tíu fet árg. ‘07. 
Fortjald. Vel með farið. Verð 1550 þús. 
Uppl. í s 772 9030.

 Pallhýsi

Til sölu sun-lite pallhýsi árg. 1999 uppl. 
í síma 861-5541 Arnar.

 Tjaldvagnar

Til sölu compi camp tjaldvagn TC-O25 
árg. ‘88 með stóru fortjaldi, geymslu-
kassi á beysli,yfirbreiðsla, lýtur mjög 
vel út eftir aldri, skoðaður til 2011, nýjar 
legur í hjólum, ársgamlar fóðringarí 
fjöðrum verð hugmynd 300.000..til-
boð. Uppl. í síma 848 0032.

Combi Camp Family er í toppstandi, 
allur nýyfirfarinn. Skoðaður 2010. Ný 
dekk, beisli og stór kassi, fortjald og 
dúkur fylgir. Uppl. í 891 8272 - Addi.

Combi Camp Family árg. ‘98 til sölu. 
Nýskoðaður. Verð 295þús. Uppl. í síma 
899-5895.

Tjaldvagn Trigano Odissee árg.’98 til 
sölu. Skoðaður ‘10. Rúmgóður vagn 
í toppstandi. V. 380þ. Uppl. í S. 846 
9708.

Camp-let Concorde 2004 lítið notað-
ur,mikill aukabúnaður. Verð 500.000,- 
Simi:462 2364, gsm 821 5025-693 
5343. Rvk.

 Vinnuvélar

 Bátar

GUL Shadow þurrgallar m/öndun. Gott 
verð! www.gummibatar.is Opið um 
helgar. S:6607570

Til sölu seglbátar WR 17 notaður ásamt 
kerru WR 10 nýr uppl. 897 9999/896 
4341

Vill kaupa utanborðsmótor, kajaka og 
kanó. Hafið samband í síma 898 6566 
Jón

 Hjólbarðar

2 stk. 235/50 18“ á 15þ. 3 stk. 175/70 
13“ á Golf felgur á 10þ.1 stk 31/10,5 15“ 
á 6gata felgu á 6þ. 3 stk. 175/70 13“ á 
álfengum á 10þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.

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.

Netpartar-Partasala S. 
772 6010

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

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

VW, Skoda S. 534 1045
Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum 
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 
10, Hfj.

 Viðgerðir

 Hreingerningar

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

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Trjáfellingar
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Sumarklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á 
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

 Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.

 S. 848 1723.

 Bókhald

Viltu kæra?
Ég er viðskiptafræðingur Cant.

Oecon. Með mikla reynslu. Ódýr 
og góð þjónusta.

S. 661 3703. www.skatt.is

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

Þarf að kæra álagninguna ?? Framtöl, 
bókhald, VSK uppgjör, stofnun EHF o.fl.
S 517-3977 framtal@visir.is

 Fjármál

Gjaldþrotaráðgjöf, líf eftir gjaldþrot - 
hvað gerist ef þú hættir að borga? 
Greiðsluaðlögun, skattamál, stofnun 
fyrirtækja atoz@atoz.is s. 588 4545.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

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

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 

Reykjavík og nágrenni
 

Hellulagnir, þökulagnir, klóa-
klagnir, drenlagnir, múrviðgerð-
ir, flísalagnir og allt því tengt, 
berum á sólpalla, garðúðun, 
grassláttur og margt margt fl. 

Fagleg og góð þjónusta. Tökum 
að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Uppl. í síma 820 8888.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. 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.

Tek að mér viðhaldsverkefni stór sem 
smá,mikil reynsla og sanngjarnt verð. 
Óli smiður. 698 9608.

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

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Nudd

Nud Nudd Nudd.Whole body massage.
S.822 7301.

 Spádómar

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 18-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

661 3839 - Símaspá
Er við í dag frá 12-18.

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

 Múrarar

Viðgerðir
Múrverk, flísar, gifs, steining, hellulagn-
ing ofl. Utan sem innan. S. 847 2209.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Staurasteypa
Tilbúin múrblanda í 25 kg. pokum 
Tilboðsverð: kr. 795 m/vsk Upplýsingar 
í síma 4-400-500 Steypustöðin ehf - 
múrverslun Malarhöfða 10, Reykjavík.

Second Hand verslunin 
Marilyn Monroe
Opið frá kl. 13 - 17.30 

alla virka daga. 

Úrval af notuðum og nýjum 
herra- og dömufatnaði á góðu 

verði. 

Skór, töskur, slæður ofl.
Marylin Monroe, Starmýri 2. 

(gengið inn frá Álftamýri) 
s. 866 9747.

Plastmódel í miklu úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587 
0600.

Ísskápur á 10þ. Þvottavél á 10-20þ. 
Þurrkari á 15þ. Bakaraofn á 10þ. 28 
tv á 8þ. Tölva á 10þ. 15“ Tölvuskjár á 
8þ. Leðurstóll á 5þ. Bílageislasp. á 5þ. 
Barnakerra á 4þ. S:896 8568.

 Óskast keypt

Vantar utanborðsmótor, kajaka og 
kanó. Vinsamlegast hafið samband í 
gsm 898 6566 Jón

Ísvél-Taylor
Óska eftir að kaupa nýja eða gamla 
Taylor ísvél ásamt fylgihlutum. Stgr. 
Uppl. í s. 896 3420 / 847 1625.

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið í 
Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

 Til bygginga

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

 Verslun

HEFUR OPNAÐ aftur að 
Suðurlandsbraut 8.

Verslunarmannahelgar tilboð 
4m. tjald og svefnpoki 5.900 
2m. tjald og svefnpoki 4.900. 

Einangrunnar dýnur í tjöld 990. 
Regngallar á 990 kr.

Mikið úrval af leikföngum og 
gjafavörum, ódýr og góð kaup. 

Opið 11 til 18 virka daga. 
Simi 869 1522.

ÚTSÖLUVERÐ MÍNUS VSK! 20% 
AUKAAFSLÁTTUR AF ÚTSÖLUVERÐI 
ÚT ÞESSA VIKU. EMILÍA BLÁU HÚSIN 
FAXAFENI CLAMAL.IS

 Heilsuvörur

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

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

Þjónusta
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 Nudd

ALNUDD - TILBOÐ 
KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-
slökunarnudd, Svæðanudd, sjúkra-
nudd, Ayur Veda, hunangsnudd, heit-
steina- og jurtanudd, sogskálanudd, 
allskyns snyrting og fleira. Ekkert sex 
nudd, NO erotic massage. Opið frá 12-
18. Pantanir í S. 445 5000.

 Námskeið

Enska fyrir börn
 ANGIELSKI dle Poloków 

Icelandic
Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30, 
start: 4/8. Level II: 4w Md to Frd 18-
19:30 st. 4/8. Level III: 4w. Md to Fr 10-
11:30 st 4/8. Level IV: 4 w. Md to Fr 20-
21:30; st: 4/8. ENSKA f. börn: 2 vikur: 
5-8 ára: Md-Fös 10:00-11:00. 9-12 ára; 
11:15-12:15: 4/8, 17/8. ANGIELSKI dla 
POLOKÓW: start 4/8: Level I: 4 weeks; 
Md to-Fr;18-19:30, Level II: 19:45-21:15. 
Ármúli 5, s.5881169. Fullorðinsfræðslan, 
www.icetrans.is/ice

 Ýmislegt

Til sölu 2sæta IKEA klippan sófi. Tvö 
áklæði svart/rautt. IKEA PS skápur hvít-
ur. Rossignol snjóbretti og skór. Neogeo 
spilakassi m. 15 leikjum. EDESA þvotta-
vél. Selst ódýrt. Uppl. í s. 866 7597.

 Dýrahald

Hundabúr til sölu. Clipper nr.2. Góð 
stærð f/smá hunda s.s.Terrier. V. 8000.- 
Uppl. í s. 896 3436.

 Ferðaþjónusta

 Gisting

Hús á Balereseyjunni Menorca (við 
hliðina á Mallorca). www.starplus.info 
Uppl. í s. 899 5863.

 Fyrir veiðimenn

Sjóbleikja
Til sölu veiðileyfi í Fellsá, Kollafirði, 
Strandabyggð. Upplýsingar veitir 
Barbara Ósk í síma: 451 3343 og GSM 
663 4628.

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655. heimavik.is

 Hestamennska

Tökum að okkur tamningar, 35þ. kr. 
mán. + skattur. Vönduð og góð vinnbr. 
góð reynsla. Uppl. í s. 844 5428.

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

www.leiguherbergi.is 

Gistiheimili / 
Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu í suðurhlíðum kópavogs. ca. 
40fm íbúð. sér inngangur. rafm. & hiti 
innifalið. s. 660 2544.

26 fm sérh. m. húsg. á seltj.nesi. Smáv. 
eld.aðstaða. fr. reglusama og reyklausa 
stúlku. Óskað 3 klst. húsþrif á viku leiga 
15 þús. á mán. uppl. sendist á e-mail 
gsverris@gmail.com

Studio 101 30fm. til leigu. Fráb. úts. 
yfir höfn. 67 þús., laus, nýstands. 896 
9694.

Herbergi til leigu á Laugavegi 143 v.33þ. 
40þ. og 45þ. Kristinn 895 2138.

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

Herb. til leigu, með öllu. Innifalið, rúm, 
fataskápur, adsl, ískápur. S. 693 4545, 
693 4848.

2ja herb. mjög góð 70 fm kj.íbúð í 
raðhúsi við Hvassaleiti (pnr. 103). Laus 
1. ágúst. Langtímaleiga. S. 825-7121 
Kristján.

Room for rent in 101. Everything inc-
luded. Nálægt Iðnskólanum Uppl. í s. 
692 1681.

Til leigu 2-3 hebergja íbúð í kórahverfi 
í kópavogi. Eitt 15 fm herbergi með 
gluggum. 1 gluggalaust herbergi með 
loftræstingu inn og út, neðrihæð í par-
húsi, verð 110 þús. per mán. með hita 
og rafmagni, stöð 2 og interneti. Laus 
strax. Uppl. í s. 692 4441.

Stúdíó íbúð til leigu í seljahverfi með 
húsg. Stórar svalir. Leiga 65þús fyrir 
utan hússjóð og rafmagn. Uppl. Egill s: 
698-1022 eða egilla@ru.is

Lítil studíó - Miðb. Rvk. húsg. fylgja. 
leiga 60þ. með hússjóð. Uppl. í síma 
895 0497 kl.10 eða 16.30.

Til leigu 4ra herb.einbýlihús, 10mín 
frá Selfoss. Frá 1. sept. Leiga 110þ. 
Langtíma. Uppl. í s. 481 1541 / 660 
3136 Berglind.

 Húsnæði óskast

Einbýli
Sendiráðshjón (barnlaus) leita 
að einbýlishúsi til leigu strax 
í rólegu hverfi í Reykjavík og 

nágrenni ( Hafnarfjörður með-
talinn), 3-4 herb., nútíma eld-
hús/bað, flatarmál ca. 120-180 
m² mikilvægt: bílskúr eða tvö-
faldur þyrfti að vera til staðar.
Tilboð með lýsingu á fasteign 
sendist til þýska sendiráðsins 

Reykjavík: info@reykjavik.
diplo.de

Par af austan í háskólanámi óskar 
eftir 2-3 herb. íbúð á höfuðborgarsv. 
Nágreni HR eða Hí kostur. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið. s. 860-
8074 & 475-1239 - Reynir Svavar.

Ung kona óskar e. 2 herb. íbúð til leigu 
nál. miðbæ Rvíkur. Þýðandi, kennari, 
reyklaus. Greiðslug. 70-80 þ. s. 691 
4369.

Reglusöm hjón bæði í vinnu vantar 
íbúð í RVK sem fyrst uppl í síma 
8665052

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður - Frábært verð! 
Ásett aðeins 6,9 milljónir. Gott stað-
greiðsluverð. 86 fm sumarbústaður í 
Heklubyggð á steyptri plötu. Fullbúinn 
að utan. Að innan er bústaðurinn ein-
angraður og byrjað er að setja upp 
veggi. Uppl. um svæðið á Heklubyggd.
is. S: 896 2312, 820 6022 & 897 8266.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

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

 Gisting

Akureyri Herbergi eða ibúð til leigu í 
miðbæ Akureyrar fram yfir verslunar-
mannahelgina. Uppl. í síma 695-7045 
/ 570-7045.

2 herbergja íbúð fullbúin húsgögnum 
með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 1 nótt 
í senn eða fleiri. Staðsett við Kringluna. 
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða 
limoutaxi@hotmail.com.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annalilja@stracta.com.

Akureyri Íbúð eða herbergi til leigu á 
Akureyri. Upplýsingar í síma 695-7045 
/ 570-7045.

 Atvinna í boði

Stay ehf. vantar duglegar stelpur í þrif 
á tveimur gistiheimilum í miðbænum. 
Þarf að geta hafið störf strax. Uppl. í 
stay@stay.is

Pósthúsið er dreifingarfyrirtæki á lands-
vísu. Við leitum eftir aðilum til sam-
starfs í ýmsum dreifingarverkefnum 
1-2 í viku á eftirfarandi svæðum : 
Keflavík - Grindavík - Garður - Akranes 
- Sauðárkrókur - Hvammstangi. 
Áhugasamir hafa samband við Siggu 
Birtu í s.585-8330 eða í gegnum tölvu-
póst siggabirta@posthusid.is

Tækifæri í Svíþjóð.
Hefur þú í hyggju að flytja til Svíþjóðar 
en vantar aðstoð með húsnæði? Við 
höfum yfir að ráða einbýlishúsum og 
íbúðum til lengri eða skemmri tíma. 
Gætum einnig boðið handlögnum 
manni eða iðnaðarmanni vinnu í 
skamman tíma - 1-2 mán. Upplýsingar 
um aðstæður og fyrirspurnir sendist á: 
Junshu888@gmail.com

Handflakari óskast. Lítið fyrirtæki á 
Grandanum í Rvk. óskar eftir vönum 
handflakara í framtíðarstarf. Uppl. gefur 
Karl s. 618 4904.

Spjalldömur á Sexychat
Finnst þér gaman að daðra við karl-
menn á netinu? Viltu afla þér tekna 
með áhugamálinu? Kynntu þér málið 
á Sexychat.is.

Verslanir The Pier óska eftir Lagermanni 
í 60% starf. Vinnutími frá 9-15. 
Áhugasamir sendi póst á Katrínu, kat-
rin@pier.is

Veitingahús í Hfj. óskar eftir starfsfólki 
í sal, íslenska skilyrði. Uppl. í S: 822 
5229.

 Atvinna óskast

Starfsfólk fra Lettlandi óskar eftir vinnu 
á Islandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar, 
fiskvinnuslufólk o.fl. S.8457158

 Ýmislegt

Óskum eftir heimilum til láns þrjú eft-
irmiðdegi; 27. 28. og 30. ágúst fyrir list-
ræna rannsókn. Fyrir aðstoðina borgum 
við 30þ. kr. Áhugasamir hafi samband 
í s. 849 7988 eða á edlileikar@gmail.
com

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Frábær ný upptaka
Ung kona fer í nudd til annarrar konu. 
Frásögnin er ákaflega næm og per-
sónuleg og seinasti hluti upptökunnar 
er svo „innilegur“ að það er unun á að 
hlýða. Sögur Rauða Torgsins, s. 905-
2002 og 535-9930, upptökunr. 8530.

Djörf samskipti
Sexychat.is er djarfur samskiptavef-
ur fyrir fólk sem leitar náinna kynna. 
Kynntu þér málið á Sexychat.is

Spjalldömur á Sexychat
Nú geta heitar og skemmtilegar konur 
hagnast á djörfum net-samskipum við 
hvern sem er. Kynntu þér málið á 
Sexychat.is

Undirritaður veitir allar nánari upplýsingar.

Eiríkur Elís Þorláksson hrl.
LEX ehf.
Borgartúni 26, 105 Reykjavík og
Hafnarstræti 94, Akureyri
Sími 590 2600
eirikur@lex.is

Til sölu rekstur og eignir 
Reykjalundar – plastiðju ehf.

Þrotabú Reykjalundar – plastiðnaðar ehf. sem 
rekur röra- og umbúðaverksmiðju, flytur inn 
lagna- og umbúðaefni og starfrækir innflutning 
á leikföngum í húsnæði að Reykjalundi í 
Mosfellsbæ, óskar eftir tilboðum í rekstur og 
allar eignir þrotabúsins.

Áhugasamir kaupendur skili tilboðum til skipta- 
stjóra þrotabúsins, Eiríks Elísar Þorlákssonar 
hrl., eigi síðar en fimmtudaginn 6. ágúst nk. 
kl. 12:00.

Tilkynningar
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„Við erum lítill leikhópur sem ætlum 
að hafa smá leikdagskrá í kvöld í tilefni 
þess að tvö hundruð ár eru liðin síðan 
Jörundur hundadagakonungur var hér 
hæstráðandi til sjós og lands eins og 
hann sjálfur orðaði það. Þetta byrjar 
á sögugöngu um miðbæinn með Sigur-
laugi Ingólfssyni sagnfræðingi þar sem 
hann segir sögu Jörundar hér á landi. 
En svo strax á eftir verður leiksýn-
ingin Jörundur – Slitrur úr ævisögu, í 
Hressógarðinum þar sem við stiklum 
lauslega yfir ævi hans á galgopalegan 
hátt,“ segir Þorgeir Tryggvason, sem 
er annar handritshöfundurinn að verk-
inu ásamt Ármanni Guðmundssyni.
„Það er merkilegt þegar maður fer að 
skoða Jörund nánar hvað hann er illa 
kynntur hér á landi. Hans lífshlaup 
er mjög ævintýralegt, bæði fyrir og 
eftir að hann er hér landstjóri. Hann 
er fyrsti Daninn sem siglir hringinn 
í kringum hnöttinn og gerði það áður 
en hann kom hingað. Þá starfaði hann 
sem njósnari fyrir Breta í Napóleons-
stríðunum. Verður vitni að Waterloo-
orrustunni þar sem hann situr uppi í 
tré með sjónauka. Svo er hann í stöð-
ugum vandræðum út af spilafíkn sem 
endar með því að hann er dæmdur 
til dauða í Bretlandi en dómnum var 
breytt í lífstíðar refsivist á Tasmaníu. 
En á meðan hann er fangi þar gerist 
hann lögreglustjóri og svo deyr hann 
þar. Þannig að það gengur á ýmsu og 
við förum yfir þetta allt, erum ekkert 
bara að hugsa um þennan tíma sem 
hann var hér og gerum þetta á létt-
um nótum,“ segir Þorgeir. Með honum 
að sýningunni stendur góður hópur 
fólks. 

„Það eru tveir leikarar, Magnús Guð-
mundsson sem leikur Jörund, og Huld 
Óskarsdóttir, sem leikur hina ýmsu 
karaktera ásamt því að vera sögumað-
ur. Ágústa Skúladóttir er leikstjórinn 
en hún hefur getið sér góðs orðs í svo-
kölluðu sögumannsleikhúsi þar sem 
allur hópurinn vinnur saman að því að 
segja sögu. Hún hefur einnig fengið 
tvær Grímur fyrir fyrri verk sín. Svo 
er þriggja manna hljómsveit sem heitir 
Hljómsveitin Tólgur því Jörundur kom 
upphaflega hingað á vegum sápugerðar-
manns í Bretlandi til að kaupa tólg en 
tólgur er eitt lykilefnið í sápu. Það er 
ég, Ármann Guðmundsson og Eggert 
Hilmarsson sem erum í Tólgi en við 
munum spila undir og fáum að segja 
nokkrar línur,“ segir Þorgeir en þre-
menningarnir eru einnig meðlimir í 
gleðisveitinni Ljótu hálfvitunum.

„Við höfum verið að vinna í þessu í 
nokkrar vikur núna, búa til handrit og 
grúska í ýmsu. Við höldum eina sýn-
ingu núna og aðra á menningarnótt en 
hver veit hvað gerist eftir það.“

Gangan hefst í kvöld klukkan 19.30 

á Lækjartorgi og endar í Hressógarð-
inum þar sem leiksýningin tekur við 
klukkan 20.30. Þátttaka í göngunni og 
aðgangur að sýningunni er ókeypis, í 
boði Höfuðborgarstofu og Minjasafns 
Reykjavíkur. heidur@frettabladid.is

200 ÁRA AFMÆLI VALDATÍÐAR JÖRUNDAR HUNDADAGAKONUNGS:  FAGNAÐ MEÐ LEIKSÝNINGU

Hreint ótrúlegt lífshlaup  

ÁNÆGÐUR MEÐ ÚTKOMUNA Þorgeir Tryggvason er annar höfundur að verkinu Jörundur - 
Slitrur úr ævisögu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HENRY FORD FÆDDIST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 1863.

„Að mislukkast er einfald-
lega tækifæri til að byrja 

upp á nýtt, en í þetta sinn á 
skynsamlegri hátt.“

Henry Ford var bandarískur 
athafnamaður og stofnandi 

bílaframleiðandans Ford 
Motor Company 1903 en það 

fyrirtæki var eitt það fyrsta 
til að fjöldaframleiða bíla á 

færiböndum.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Erlendur Sigurðsson
Skólatröð 3, Kópavogi,

andaðist laugardaginn 25. júlí. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 4. ágúst kl. 15.00.

                             Svanborg Lýðsdóttir
Jónína Þórunn Erlendsdóttir Birkir Þór Bragason
Lýður Skúli Erlendsson Sigríður Lára Gunnarsdóttir
Erlendur Örn Erlendsson Lilja Björk Kristinsdóttir
Hrafnkell Erlendsson Sigurlaug Viktoría Pettypiece
Aðalheiður Erlendsdóttir Pétur Ólafsson
Kristinn Erlendsson Ásta Guðmundsdóttir
Sigrún Erlendsdóttir Sigurgestur Ingvarsson
Guðrún Lísa Erlendsdóttir Bragi Baldursson
 Þóra Þórhildur Guðjónsdóttir
Elísabet Erlendsdóttir Björn Á. Björnsson
og fjölskyldur.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæra föður, tengdaföður, bróður, 
afa og langafa,

Barkar Ákasonar
frá Súðavík, Sefgörðum 16, Seltjarnarnesi.

Starfsfólki á Krabbabeinslækningadeild 11E, 
Landspítala við Hringbraut og starfsfólki Karitas, 
heimahjúkrunar, er þakkað sérstaklega fyrir alla hjálp-
ina og þá vinsemd og hlýhug sem við öll upplifðum og 
var svo mikilvægur stuðningur bæði fyrir hinn látna og 
aðstandendur. Guð blessi ykkur öll.

Kristín M. Jónsdóttir og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Ágúst Guðmundsson
bifreiðastjóri og ökukennari,
Norðurbrú 5, Garðabæ, áður til heimilis 
að Ásgarði 149, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi föstudaginn 24. júlí. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 11. 
ágúst kl.13.00.

                            Robert John Severson
Margrét Ágústsdóttir   Aðalsteinn Ólafsson
Kristján Ágústsson   Stefanía Sara Gunnarsdóttir
Ágúst Björn Ágústsson  Þórdís Björg Kristinsdóttir
Bjarni Ágústsson   Þórdís Lára Ingadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar og tengda-
faðir,

Björn Helgason
Hæðargarði 24,

sem lést á líknardeild Landspítalans Landakoti laugar-
daginn 25. júlí, verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju, 
föstudaginn 31. júlí kl. 13.00.

                     Jóhanna Björg Hjaltadóttir
 Hrafnhildur Stefánsdóttir
Margrét Ólöf Björnsdóttir Kristján Þór Haraldsson
Helgi Björnsson
Haukur Björnsson Annemarieke Gerlofs
Ásta Björg Björnsdóttir  Andrés Halldór Þórarinsson

Ástkær eiginkona mín,

Ingibjörg Magnúsdóttir,
Kúrlandi 17,

er látin.

Tilkynnt fyrir hönd fjölskyldunnar,
Erling S. Tómasson.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Gunnar Guðjónsson             
húsasmíðameistari, Hrafnistu Reykjavík,

lést á landspítalanum Fossvogi 25. júlí. Útförin fer fram 
frá Bústaðakirkju föstudaginn 31. júlí kl. 11.00. 

Gunnar Ómar Gunnarsson Bjarndís Arnardóttir
Salome Huld Gunnarsdóttir Guðmundur Arason 
Hulda Þorgeirsdóttir
Ísabella Margrét Gunnarsdóttir  Bjarni Guðjónsson
Emilía Sól Guðmundsdóttir   Guðjón Guðjónsson
Patrekur Guðmundsson.

MERKISATBURÐIR
1284 Sturla Þórðarson sagna-

ritari andast. Hann var 
lögmaður og tók saman 
eina gerð Landnámu og 
einnig Íslendingasögu.  

1874 Kristján IX., konungur Ís-
lands og Danmerkur, 
kemur til Íslands til að 
vera viðstaddur þjóðhátíð 
í byrjun ágúst. Hann var 
fyrsti konungur Íslands 
sem kom til landsins. 

1909 Giftar konur fá kosn-
ingarétt á Íslandi ásamt 
vinnukonum sem greiða 
opinber gjöld. 

1951 Örn Clausen verður Norð-
urlandameistari í tug-
þraut 22 ára. 

1980 Vanúatú fær sjálfstæði frá 
Bretlandi og Frakklandi. 

Þennan dag árið 1932 var fyrsta teiknimyndin í 
fullum lit frumsýnd.

Myndin heitir Flowers and Trees og var gerð 
af Walt Disney. Hún er átta mínútna löng og 
segir af baráttu trjáa sem verður til þess að 
eldur brýst óvænt út.

Er þar á ferð fyrsta teiknimyndin í svokallaðri 
þriggja lita tækni en áður höfðu verið gerðar 
teiknimyndir með tveggja lita tækni. Disney 
var eina stúdíóið sem framleiddi teiknimyndir í 
þessum gæðum næstu þrjú árin vegna sérstaks 
samnings við Technicolor.

Flowers and Trees var framleidd af Walt 
Disney sjálfum en leikstýrt af Burt Gillett. Hún 
var vel sótt og héldu gagnrýnendur ekki vatni 
yfir ágæti hennar. Þá varð hún fyrsta teikni-
myndin til að vinna til Óskarsverðlauna í flokkn-
um besta teiknimyndin.

ÞETTA GERÐIST: 30. JÚLÍ 1932

Fyrsta teiknimyndin í lit frumsýnd
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Aaaa! Aaaah!

Pabbi! Bjarni 
er að borða 
málningu!

Þá byrjar 
það!

Aðvörun! 
Rafhlaða að 

tæmast.
Hleður Hleður

Aðvörun! 
Rafhlaða að 

tæmast.

Pétur
Má ég geyma 
bækurnar í 

skápnum þínum 
fram að hádegi?

Helst 
ekki.

Af 
hverju 
ekki?

Ég hef undanfarna 
mánuði unnið að 
því að fá rétt feng 

shui í skápinn minn.

Og ég vil 
ekki ýta við 

jarðguðinum 
Gaia.

Drengur, 
skápurinn 

þinn er full-
ur af drasli.

En allt 
hefur 

það sinn 
stað!

Hætta! 
Kviksyndi

Þú hefur náð sambandi við 
Neyðarlínuna, því miður eru 

allar línur uppteknar sem 
stendur …

SKELLUR!SKELLUR!
BAMM!
BAMM!

BONK!BONK!

Á!Á!
Ég gerði 

þetta 
ekki.

Rætt var um fátt annað á kaffistofum 
bæjarins á mánudaginn en sjáandann 
Láru Ólafsdóttur og spá hennar í Vik-

unni um að stór jarðskjálfti yrði á Krýsu-
víkursvæðinu klukkan nákvæmlega 23.15 
sama kvöld. Margir paranojusjúklingar 
höfðu tekið niður styttur og skrautmuni úr 
hillunum sem jarðskjálftinn mátti ekki ná 
til. Fréttist meira að segja af fólki sem fór 
úr húsi og jafnvel í annað bæjarfélag til 
þess eins að verða ekki fyrir jarðskjálft-
anum. Allt vegna einhverrar bóndakonu, 
sem selur vel að merkja jarðskjálftaheld 
hús, sem segist hafa spáð fyrir um Suður-
landsskjálftana árin 2000 og 2008. 

Það reyndist nú vera rétt hjá 
henni í þau tvö skipti en ef ég 

væri alltaf með ein-
hverjar yfirlýsing-
ar um að þetta eða hitt 

myndi gerast einhvern 

tímann og einhvern tímann þá hlyti ég 
einhvern tímann að hafa rétt fyrir mér. Á 
Íslandi, þar sem jarðskjálftar eru nokkuð 
tíðir, er þetta svipað eins og að spá fyrir 
um að vetur verði harður. Það gerir maður 
ekki vegna hegðunar dýra eða les í stjörn-
urnar heldur er það bara óttalega „basic“. 
Svipað eins og spákonur gera. Ef ég mæti 
ógreiddur og illa til hafður til spákonu 
verður spáin mín döpur. En ef ég mæti í 
jakkafötum og með skjalatösku þá sér hún 
allt í einu peninga. 

Sjálfur er ég mikill efasemdarmaður 
um þessa sjáendur (þó ég trúi því alveg 
að þeir sjái endur). Ég átti meira að segja 
mikilla hagsmuna að gæta að spádómur 
Láru myndi ekki rætast því ég hafði lofað 
að bjóða mig fram í stjórn Sálarrannsókna-
félagsins á næsta aðalfundi ef spádómur 
hennar myndi reynast réttur. Auk þess 
hafði ég lofað að éta hattinn minn.

Sjáendur sjá aðeins endur

NOKKUR ORÐ
Víðir Smári 

Petersen

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..



4 tegundir:
- Vatnsmelónur
- Hunangsmelónur
- Cantaloupe melónur
- Piel de Sapo

Allt fyrir ferðalagið!

99,-
kr/kg

GOURMET 
MEYRNUÐ NAUTAFILLESTEIK

2.185 kr/kg
3.310 kr/kg

ROAST BEEF INNANLÆRI

1.667 kr/kg
2.778 kr/kg

GRILL LAMBAKÓTILETTUR

1.959 kr/kg
2.798 kr/kg

EINNOTA GRILL

599 kr
798 kr

EMERGE ORKUDRYKKUR

39 kr/stk.
99 kr/stk.

GRILL LAMBALÆRISSNEIÐAR

1.889 kr/kg
2.698 kr/kg

PEPSI MAX 2l

99 kr/stk.

DORITOS SNAKK 200g

199 kr/pk.

Svalandi ferskar 
melónur

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

30%
afsláttur

34%
afsláttur

40%
afsláttur

Tilboðin gilda 30. júlí - 2. ágúst eða meðan birgðir endast
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 prentvillur

Frábært 
 verð!
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

> Í SPILARANUM
Riceboy Sleeps - Riceboy Sleeps
Dys - Andspyrna
KK - Bein leið (endurútgáfa)
Tentacles of Doom - Dansað við lík
Six Organs of Admittance – Luminous Night

Hljómsveitirnar múm, Ruxpin 
og Gus Gus sjást í væntanlegri 
heimildarmyndaröð, In Search of 
Sound. Yfir fimmtíu tónlistarmenn 
og hljómsveitir koma fram, meðal 
annars Mouse on Mars, Felix the 
Dog, Coldcut og Mogwai. 

Myndin er um jaðartónlist í 27 
borgum og löndum, þar á meðal 
Íslandi. Myndin er tekin upp af 
22 mismunandi kvikmyndagerðar-
mönnum undir stjórn Brians Par-
sons. Áhersla er lögð á að ná tón-
listarmönnum og vinnu innan 
plötufyrirtækja bak við tjöldin. 
Óákveðið er hvenær sérstök sýn-
ingakvöld verða á Íslandi.

Eysteinn Guðnason og Jónas 
Guðmundson sáu um leikstjórn 
í myndinni hérlendis. „Ég valdi 

íslensku listamennina vegna þess 
að ég hef elskað tónlistin þeirra í 
mörg ár og ég gat ekki séð að þeir 
fengju þá athygli sem þeir eiga 
skilið í Bandaríkjunum,“ segir 
Brian Parsons. Ekki er gefið upp 
hvaða lög hljómsveitanna heyr-
ast í myndinni en Gus Gus verð-
ur í seinni myndaröðinni. Viðtalið 
við múm var tekið við Reykjavík-
urtjörn en fylgst var Ruxpin á tón-
leikaferðalagi sínu um Ísland og 
Eistland.  

„Allt sem Íslandi við kemur 
finnst mér áhugavert og þá sér-
staklega að þessi frábæra tónlist 
komi frá svona litlum stað. Mér 
finnst það merki um menninguna 
og gildi fólksins í landinu,“ segir 
Parsons.  - kbs

Íslensk jaðartónlist í mynd

JAÐARTÓNLIST Múm birtist í heimildar-
myndaröðinni In Search of Sound.

Ein af plötum sumarsins 2009 er Guns Don’t Kill People, Lazers Do 
með Major Lazer. Majorinn er einhentur atvinnuhermaður frá Jam-
aíka sem missti annan handlegginn í átökum við uppvakninga á níunda 
áratugnum. Í dag ferðast hann um á eldflaugaknúnu hjólabretti og 
berst við vampírur og ófreskjur með dancehall-tónlistina að vopni. 

Major Lazer er auðvitað 
uppdiktaður, en á bak við 
hann eru tveir af heitustu 
plötusnúðum og taktasmið-
um síðustu ára, þeir Diplo 
og Switch sem báðir eru 
þekktastir fyrir að hafa átt 
þátt í gerð M.I.A.-platnanna 
Arular og Kala. Diplo gerði 
líka hið frábæra Top Rank-
ing-mix með Santigold.

Tónlistin á Guns Don’t 
Kill People, Lazers Do er 
bráðskemmtileg og grúví 
blanda undir miklum áhrif-
um frá dancehall-tónlist-
inni á Jamaíka.

Þeir Diplo og Switch 
gerðu plötuna að stórum 
hluta í Tuff Gong-hljóð-
verinu í Kingston. Þeir tóku 
Santigold með sér, en fengu 

líka nokkra af heitustu dancehall og reggí-listamönnum eyjarinnar til 
að koma fram á plötunni. Þ.á.m. eru Mr Lex, Ms Thing, Turbulence, 
Mr Vegas og VYBZ Kartel. Platan hefur fengið fína dóma (t.d. á 
Pitchfork, í Urb og Guardian) og er full af flottum lögum, þar á meðal 
Hold the Line, Anything Goes og When You Hear The Bassline. Þegar 
Major Lazer er líkt við Gorillaz samþykkja þeir félagar það: - „Já, 
ódýra útgáfan …“

Ódýra útgáfan af Gorillaz

EIN AF PLÖTUM SUMARSINS Major Lazer er ein-
hentur atvinnuhermaður frá Jamaíka, en á bakvið 
hann leynast þeir Diplo og Switch.

„Ef listamenn væru vélar 
væri ég einhver önnur teg-
und,“ hefur Pitchfork eftir 
Reginu Spektor. Nýjasta 
platan hennar, Far, þykir 
sanna það með eindæmum. 

Regina Spektor er ein af furðu-
fuglum tónlistarheimsins. Fyrstu 
plötur hennar, 11:11 og Songs 
fóru ekki víða en þegar sú þriðja, 
Soviet Kitsch, kom út hjá Sire árið 
2004 fór tónlistarheimurinn að 
veita söngkonunni og lagasmiðn-
um aukna athygli. Spektor er 
þekkt fyrir persónulega en popp-
aða tónlist í bland við útidúra sem 
sýna hlustendum hversu óslípuð 
og óheft hún getur verið. 

Fjórða plata hennar, Begin to 
Hope, heillaði gagnrýnendur sem 

og hinn almenna hlustenda. Ný 
viðmið voru sett hvað varðar kröf-
ur til listakonunnar og aðdáendur 
biðu í ofvæni eftir að heyra meira. 
Það var því gleðiefni þegar gefið 
var upp hverjum Spektor myndi 
vinna með við gerð nýjustu plöt-
unnar, Far.

Auk David Kahne, sem áður 
hefur unnið að plötum Spektor, 
fær hún nú til liðs við sig pródús-
erana Mike Elizondo, sem unnið 
hefur með Dr. Dre, Eminem, 
Fionu Apple og Maroon 5, Garret 
„Jacknife“ Lee, sem unnið hefur 
með U2, R.E.M, Bloc Party og 
Snow Patrol og Jeff Lynne, sam-
starfsmanni Bítlanna, meðlim í 
Traveling Wilburys, andlit ELO og 
almennt rokkgoð. Jukust vænting-
ar til plötunnar örlítið við það.

Far fór strax í þriðja sæti Bill-
board-listans, en gagnrýnendur 

voru ekki eins hrifnir. Platan 
þykir of falleg, allt að því sykur-
sæt og naívismi söngkonunn-
ar sem býr til háhyrningahljóð 
og syngur um týnd veski virð-
ist pirra skríbentana. Gagnrýn-
andi Pitchfork, Joshua Love, spyr 
hvenær Spektor ætli að fullorðn-
ast og bendir á að hún sé orðin 
29 ára gömul. Gagnrýnandi All 
Music Guide segir sama efni lík-
lega óþolandi í höndum einhverra 
annarra en Reginu.

Einhverjir myndu þó segja að 
þegar þú vekur slík viðbrögð en 
selst samt í bílförmum hljótir 
þú að vera að gera eitthvað rétt. 
Væru gagnrýnendur ekki alveg 
jafn óánægðir ef furðufuglinn 
segði skilið við alla þá skrítnu 
kæki sem komu henni á kortið til 
að byrja með? Dæmi nú hver fyrir 
sig.   kbs@frettabladid.is

Sykursæt plata frá Spektor
BARNALEG EÐA BRILLJANT? Regina Spektor er geysivinsæl en gagnrýnendur virðast vonsviknir með nýjustu plötuna.  

Nýjasta stjarnan í bænum er 
Davíð Berndsen. Myndbandið 
við lag hans Supertime, sem er 
í spilun á Rás 2, verður frum-
sýnt miðvikudaginn 5. ágúst í 
Íslandi í dag. 

„Þetta er svona eitís-homma-
popp,“ segir Berndsen um tón-
list sína. „Ég ólst upp við svona 
tónlist og hvað sem ég geri, þá 
koma bara þessi eitís-hljóð. 
Þau eru bara þarna í undir með-
vitundinni.“  

Berndsen lærði hljóð-
tækni í Hollandi og kynntist 
þar Sveinbirni Thorarensen, 
Hermi gervli. Þeir félagar gera 
disk Berndsens saman, sem 
er væntan legur í september. 
Berndsen hefur einnig vakið 

athygli utan landsteinanna. 
„Mér var boðið að koma til Sví-
þjóðar að gera myndband, hjá 
einhverjum strákum sem eru 
að vinna hjá Filmhuset í Stokk-
hólmi. Þeir heyrðu lagið á Net-
inu og vildu að ég kíkti yfir. 
Það var mjög skemmtilegt.“ 

Myndbandið við Supertime er 
frekar blóðugt, en það byrjar á 
bílslysi. „Atli Viðar Þorsteins-
son og Helgi Jóhannsson, sem 
var í Filmus, spurðu mig hvort 
ég væri til í að gera myndband. 
Pælingin var að gera hálfgert 
splatter myndband, en ég ákvað 
að slá til. Ég sé ekki eftir því 
og þetta lítur vel út. Það verður 
spennandi að sjá hvað fólk segir 
við þessu myndbandi.“    - kbs

Nýstirni gerir splattermyndband

LÆTUR TIL SÍN TAKA Davíð Berndsen stefnir á útgáfu fyrstu plötu sinnar 
í haust.  MYND/ LEÓ STEFÁNSSON
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Verslunarmanna

Neytendafrömuðurinn Dr. Gunni er að 
senda frá sér túristabók sem vænt-
anleg er í bókabúðir innan tíðar. Þar 
leitast hann meðal annars við að spara 
erlendum ferðamönnum fé – sem er 
reyndar í fullkominni andstöðu við 
helstu markmið ferðaþjónustunnar: 
Sem er að næla í sem mestan gjald-
eyri.

„Þetta er reyndar ekki helsta inntak bókar-
innar. En ef svo væri þá ætti það að vera 
allt í lagi. Hrunið kom nefnilega þannig til 
að siðlaus hegðun gráðugu rottunnar varð 
normið,“ segir neytendafrömuðurinn, tónlist-
armaðurinn, blaðamaðurinn og rithöfundur-
inn Dr. Gunni – Gunnar L. Hjálmarsson.

Nú er í prentsmiðju bók sem Dr. Gunni 
skrifaði á aðeins tveimur mánuðum fyrir 
Tómas Hermannsson hjá bókaforlaginu 
Sögum. Hins vegar hefur tekið þrjá mánuði 
að brjóta bókina um enda heldur útgefandinn 
því fram að þarna sé komin flottasta túrista-
bók sem um getur. Topp tíu heitir hún og 
byggir á listum yfir ýmislegt sem útlend-
ingar hljóta að vilja vita þegar þeir koma 
hingað. Þá er einn þráður bókarinnar sá að 
benda á ódýrar lausnir sem er kannski ekki 
eitthvað sem ferðaþjónustan leggur upp með. 
Gunnar sver spurður af sér meint föður-
landssvik. „Nýtt þjóðarstolt verður ekki til 
með því að framlengja þessa hegðun, það er 
að okra á útlendingum. Frekar ætti „Nýja 
Ísland“ að einkennast af sanngirni, heiðar-
leika og gestrisni. Alveg eins gagnvart 
útlendingum og okkur sjálfum. Annað er 
plebbaskapur og heimska.“

Hugsanleg móðgun í garð forsetans tónuð 
niður
Gunni segist hafa haft í huga hvað hann 
sjálfur vildi vita og lesa þegar hann kemur 
á nýjan stað í útlöndum. „Þarna er margt 
hefðbundið eins og matsölustaðir, hótel, söfn 
og annað óhefðbundið eins og líka sælgæti 
og vémyndir kreppunnar. Svo er allnokkuð 
fjallað um tónlist enda er það áhugamál mitt 
og eitt af því fáa sem við getum verið stolt 
af.“

Forlagið sendi nýverið frá sér bók ætl-
aða túristum eftir hinn háðska Pál Ásgeir 
Ásgeirsson. Þar birtir hann meðal annars 
heimilisföng fræga fólksins og tókst með 
því að móðga það þannig að í Forlagið steðj-
uðu lögmenn á þess vegum, Bjarkar og fjöl-
skyldu, sem svo leiddi til þess að Forlagið 
innkallaði bókina. Er eitthvað í bók Dr. 
Gunna sem orkar tvímælis?

„Það held ég ekki,“ segir Dr. Gunni. „Til 
hvers ætti ég að stuðla að því að garður-
inn hjá Björk fyllist af slefandi nördahjörð? 
Reyndar var talin hætta á því að herra for-
seti vor myndi móðgast vegna bókarinnar og 
textinn um hann var slípaður verulega til.“ 
Dr. Gunni þykist reyna að rifja upp hvað það 
var sem hefði getaðð stuðað forseta vorn … 
að það hafi verið eitthvað á þá leið að þorri 
landsmanna væri á móti honum eftir hörmu-

lega og ófyrirgefanlega frammistöðu í faðmi 
ríku karlanna í gróðærinu. „Þetta var aðeins 
tónað niður. Sem mér var svo sem alveg 
sama um. Enda ekki í neinu sérstöku stríði 
við Ólaf Ragnar þó ég vildi gjarnan að geð-
þekkari forseti, með skárri fortíð, væri hér 
ríkjandi.“

Kleinu verður ekki líkt við píku
Þeir sem hafa lesið pistla Dr. Gunna og þá 
ekki síður vinsælt blogg hans vita að hann 
er ekki það sem heitir prúður penni. Ýmis-

legt fær að vaða og forsetanum einum var 
ekki forðað frá hugsanlegri móðgun í bók-
inni Topp 10 heldur einnig þjóðargerseminni 
– sjálfri kleinunni. „Í upprunalega handrit-
inu var gefið í skyn á einum stað að íslenska 
kleinan væri í laginu eins og píka. En hinir 
stórgóðu og rétthugsandi prófarkalesarar hjá 
Sögum tóku það sem betur fer út. Þeir sögðu 
að þó bara einu yrði breytt í bókinni þá yrði 
það að vera þetta: Að ekki megi líkja kleinu 
og píku saman.“
 jakob@frettabladid.is

Dr. Gunni sver af sér föðurlandssvik

EKKI ÞAÐ SEM HEITIR AÐ VERA PRÚÐUR PENNI Í nýrri túristabók Dr. Gunna, sem þarna stendur í grunni hins nýja 
tónlistarhúss, var tónaður niður texti sem hugsanlega hefði getað móðgað forseta vorn auk þess sem frumlegt 
líkingamál höfundar hvað varðar sjálfa kleinuna var fjarlægt. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

Dansarinn Gesa Niendorf er 
hingað komin til landsins og mun 
koma fram í Norræna húsinu í 
dag. Gesa, ásamt fríðu föruneyti 
dansara, mun sýna dansverkið 
Dans frumefnanna sem fjallar 
í stuttu máli um kraft frumefn-
anna, fegurð þeirra og hreinleika 
og leitast dansararnir við að sýna 
hvernig mannskepnan umgengst 
frumefnin. Danstæknin sem 
Gesa notast við kallast eurythmy 
sem snýst um að elta og endur-
taka í hreyfingu hljóð tungumáls-
ins og takt tónlistar og er dans-
tæknin oft nefnd „sýnileg orð“. 
Dans frumefnanna verður sýndur 
í Norræna húsinu í dag klukkan 
16.00 og aftur klukkan 20.00 og 
er aðgangur ókeypis.  - sm

Dans frum-
efnanna

Leikararnir Ryan Reynolds og 
Scarlett Johansson, sem giftu sig 
í september á síðasta ári, hafa 
átt í hjónabandserfiðleikum upp 
á síðkastið. Hjónakornin rífast 
víst mikið og nú síðast lenti þeim 
saman stuttu fyrir fjölmiðlafund 
á vegum DC Comics. Scarlett fer 
með hlutverk Svörtu ekkjunnar 
í kvikmyndinni Iron Man og 
Ryan hefur tekið að sér að hlut-
verk Grænu luktarinnar í kvik-
myndinni Green Lantern. „Þau 
urðu svo ósátt að Ryan neitaði að 
mæta á fundinn og sagði Scarlett 
að hún ætti að fara ein. Scarlett 
reiddist þá enn meira og hótaði 
að fara án giftingarhringsins,“ 
var haft eftir heimildarmanni. 
Scarlett mætti á endanum ein 
síns liðs.  

Vandræði í 
paradís

ÓSÁTT Sögur um ósætti Scarlett og 
eiginmanns hennar hafa verið á ferð og 
flugi upp á síðskastið.

> CLOONEY MEÐ NÝJA DÖMU

Sjarmörinn George Clooney er kom-
inn með nýja dömu upp á arminn, 
sú heitir Elisabetta Canalis og er 
ítölsk. Elisabetta er þekktur þátta-
stjórnandi í heimalandi sínu, en hún 
stýrir vinsælum tónlistarþætti. 
Fyrst sást til parsins þar sem 
þau snæddu kvöldverð ásamt 
vinum á hóteli í Rómarborg 
og stuttu síðar sást aftur til 
þeirra þar sem þau röltu um 
borgina hönd í hönd. 

„Asskotinn hafi það. Þú þurrkar ekki 
út vini þína þó þú dettir inn á Alþingi,“ 
segir þekktasti veðurfréttamaður lands-
ins – Sigurður Þ. Ragnarsson – betur 
þekktur sem Siggi stormur. Hann er 
að tala um Sigmund Erni Rúnarsson 
alþingismann.

Landsmenn hafa almennt áhuga á 
veðurfari og horfum en aldrei sem nú, 
þegar verslunarmannahelgi stendur 
fyrir dyrum og menn steðja úr bænum 
í tjaldútilegur. Ekki úr vegi að spyrja 
hvar Siggi stormur ætlar að ala mann-
inn en hann er frægur útilegujaxl. Hann 
hefur reyndar lent í því að vera staddur 
á mannmörgu tjaldstæði, í leiðindaveðri 
og heyrt kallað: „Hvar er veðurfræðing-
urinn?“ „Drepum veðurfræðinginn.“ En 
það er ekki mikil hætta á því núna. Í 

kortunum er spáð hæglætis veðri og 
tölvuspár klikka sjaldnast í norðaustan-
átt. „Ég verð á Suðurlandi. Þar sem 

veður verður jafnbest. Nánari staðsetn-
ing er ekki gefin upp.“ Siggi er formað-
ur jeppa- og útivistarklúbbsins NFS en 
það stendur til ferð á vegum klúbbsins. 
Áfangastaður: Suðurland. Kjarni NFS 
eru starfsmenn Stöðvar 2 og eða þeir 
sem störfuðu á hinni frægu og metnað-
arfullu sjónvarpsstöð NFS. Nú er svo 
komið að stofnfélagar hafa ýmsir horf-
ið til annarra starfa. Sigmundur Ernir 
er kominn á þing og Lára Ómarsdótt-
ir, ritari félagsins, er komin á RÚV. Það 
breytir engu – þau eru í jeppa klúbbnum 
eftir sem áður. Siggi segir engin óeðli-
leg samskipti við þingmann í kortun-
um þó fréttamenn og þingmaður ferð-
ist saman: „Við höfum það sem reglu að 
ræða aldrei vinnuna í ferðum félags-
ins.“  - jbg

Siggi stormur verður á Suðurlandi

ÚR JEPPAFERÐ NFS Hinir frægu og fræknu 
félagar í NFS hyggja á ferð um Verslunar-
mannahelgina og ætla að ala manninn á 
Suðurlandi.
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helgarnammı

Hið nýopnaða 
glæsilega eldhús okkar 
er opið alla helgina 
frá kl. 18:00

Stúlkur athugið!
...og síðast en ekki síst,

konungar sveitaballanna,
hinir óviðjafnanlegu 

Bæjarlind 6
Kópavogi
Sími. 544-4040
www.spot.is 

Nánar á www.promo.is 

www.facebook.com/spot.kopavogi

STANSLAUS GLEÐI UM 
VERSLUNARMANNAHELGINA Á EINUM 
GLÆSILEGASTA SKEMMTISTAÐ LANDSINS

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 30. júlí 2009 

➜ Tónleikar
12.15 Marteinn H. Friðriksson dóm-
organisti flytur verk eftir m.a. Dietrich 
Buxtehude, F. Mendelssohn og Jón Nor-
dal á hádegistónleikum í Dómkirkjunni 
í Reykjavík.
21.30 Hvanndalsbræður verða á 
Græna hattinum við Hafnarstræti 96 á 
Akureyri. Húsið verður opnað kl. 20.

➜ Kvöldganga
20.00 Guja Dögg Hauksdóttir leiðir 
göngu um Grjótaþorpið og fjallar um 
þær fjölbreytilegu birtingarmyndir 
íbúðarhúsa sem þar eru. Lagt af stað úr 
Grófinni (milli Tryggvagötu 15 og 17). 
Þátttaka er ókeypis.

➜ Sýningar
Spjaldasýning um Drauma-Jóa 
(Jóhannes Jóhannesson) hefur verið 
opnuð í gamla prestsbústaðnum á 
Sauða nesi á Langanesi. Sýningin er 
opin alla daga kl. 11-17.
Torfi Fannar Gunnarsson sýnir málverk 
og skúlptúra í Hugmyndahúsi Háskól-
anna, við Grandagarð 2. Opið alla daga 
nema sunnudaga kl. 8-18. 

➜ Síðustu Forvöð
Sýningum Anthony McCall og Finn-
boga Péturssonar í i8 Galleríi við 
Klapparstíg 33, lýkur á morgun. Opið í 
dag og á morgun kl. 12-18.

➜ Leikrit
18.00 Leikhópurinn Lotta sýnir Rauð-
hettu, nýtt íslenskt leikrit með söngvum 
þar sem blandast saman ævintýrin 
Rauðhetta, Grísirnir þrír og Hans og 
Gréta. Sýningin fer fram í dag í Mosfells-
bæ á túninu við Hlégarð.

➜ Dans
16.00 16.00 og 20.00 Gesa Niendorf 
ásamt dansflokki, sýnir dansverkið 
„Dans frumefnanna“ í Norræna húsinu 
við Sturlugötu. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Forsala á hina árlegu Dragg-
keppni í Óperunni hófst í gær. 
Keppnin fer fram klukkan níu 
miðvikudaginn 5. ágúst næstkom-
andi, en húsið opnar átta. 

Keppendur eru níu að þessu 
sinni og er keppt um titil dragg-
kóngs og dragg-drottningar. Þau 
birtast svo almenningi í Gleði-
göngu Gay Pride. Kynnir keppn-
innar í ár er hin umdeilda Mad-
ame Klingenberg.

Forsalan fer fram á Kofa Tóm-
asar frænda og er miðaverð 1.800 
krónur í forsölu. Miðaverð á 
keppnisdag er 2.400 krónur.  - kbs

Styttist í 
draggkeppni

GLÆISLEGUR Haffi Haff var kynnir 
Draggkeppninnar í Óperunni í  fyrra. Í ár 
tekur Madame Klingenberg við. 

Au
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– Mest lesið
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Fyrir þá sem ekki eru á leið á úti- 
eða innihátíð um helgina eru þrjár 
nýjar myndir á boðstólum í bíó. 
Fyrst ber að nefna Bónorðið (The 
Proposal). Andrew (Ryan Reyn-
olds) þolir ekki yfirmann sinn, 
hina kanadísku Margaret (Söndru 
Bullock) enda gerir hún honum 
lífið leitt. Þegar senda á Margar-
et úr landi biður hún Andrew að 
giftast sér og þarf parið að setja 
á svið samband sem aldrei var, en 
gæti orðið, til að bjarga ferlinum. 
IMDB: 7,2 af 10. Rotten Tomatoes: 
44 prósent, rotin.

Fighting skartar leikurunum 
Terence Howard, Michael Rivera 
og nýliðanum efnilega Channing 
Tatum sem fyrst sýndi sjarma 

sinn í Step Up og fékk í kjölfarið 
rullur í G.I. Joe og Public Enem-
ies. Sagan er af Shawn McArthur, 
sem flytur slyppur og snauður til 

New York og vinnur fyrir sér með 
stuldi. Þegar hinn lævísi Harvey 
Boarden ræður Shawn til að berj-
ast í götubardögum er leiðin upp 
á við greið, en ekki gefin. IMDB: 
5,1 af 10. Rotten Tomatoes: 41 pró-
sent, rotin.

Extreme Movie er enn einn ang-
inn af Movie-myndunum þar sem 
sett er saman það sem hefur ein-
kennt ákveðinn myndaflokk og 
gert grín að því. Extreme Movie 
er samansett úr fjölda atriða sem 
mynda ekki hefðbundinn sögu-
þráð. Í hverju atriði er hins vegar 
unnið með kynhvöt unglingsins og 
vandræðaganginn þegar hún upp-
götvast. IMDB: 4,5 af 10.

  - kbs

Bardagar og vandræðagangur

SLAGSMÁLAHUNDUR Persóna Chann-
ings Tatum í Fighting slær alla í rot.

Hugrún Ívarsdóttir opnaði fyrir 
skemmstu Laufabrauðssetrið við 
Strandgötu 43 á Akureyri. Hug-
rún, sem er menntaður útstillinga-
hönnuður frá Dupont Dekorator 
Fagskole í Kaupmannahöfn, hefur 
um nokkurt bil hannað vörur sem 
unnar eru út frá íslensku laufa-
brauðshefðinni. „Ég hef verið 
að hanna vörur; dúka, servíett-
ur, svuntur og ýmislegt annað, 
sem byggðar eru á laufabrauð-
smunstrinu íslenska. Mér finnst 
laufabrauðshefðin sérstök fyrir 
þær sakir að hún er séríslenskt 
fyrirbæri og þekkist hvergi ann-
ars staðar.“ 

Á Laufabrauðssetrinu er Hug-
rún með sýningarkassa þar sem 
hægt er að skoða mismunandi 
laufabrauðsmunstur. Hugrún segir 
að íslendingar séu hennar stærsti 
kúnnahópur en að erlendum ferða-
mönnum þyki gaman að líta inn 
og skoða Setrið. „Erlendum ferða-

mönnum þykir undarlegt að menn 
skuli eyða svo miklum tíma í að 
vanda sig við eitthvað sem varir 
svo stutt og er á endanum étið. En 
þeim finnst þetta mjög sérstakt og 
flestir vilja hafa með sér minja-
grip heim.“ 

Aðspurð segist hún hafa skreytt 
laufabrauð frá því hún var barn og 
segir hefðina fyrir laufabrauðs-
skreytingum enn mjög sterka 
norðan heiða. „Ég held að þessi 

hefð sé miklu frekar að breiðast út 
en að deyja út. Hér fyrir norðan 
eru fjölskyldur mjög duglegar að 
hittast fyrir jól og skreyta laufa-
brauð saman. Það er líka gaman 
að sjá hvernig munstrin þróast ár 
frá ári og hvernig fólk lærir hvert 
af öðru. Það eru ótrúleg listaverk 
sem líta stundum dagsins ljós.“

Áhugasamir geta skoðað hönnun 
Hugrúnar á síðunni www.merki-
legt.is.   - sm

Laufabrauðshefðin séríslensk

Æðsti draumur nördanna 
hlýtur að vera að fara á 
Comic Con-ráðstefnuna í 
San Diego. Þar safnast sam-
an stjörnur jafnt og uppá-
klæddur almúginn til að 
skoða það nýjasta í vísinda-
skáldskap og myndasögum 
og kvikmyndirnar sem því 
tengjast. 

Kynning James Cameron á mynd-
inni Avatar vakti sérstaka athygli 
í ár. Lítið hefur heyrst af mynd-
inni hingað til en ef marka má 
viðbrögð á netinu var biðin þess 
virði. Myndin gerist í framtíðinni 
þar sem mennirnir hafa uppgötv-
að plánetu að nafni Pandora, en 
þar búa óvinvættar verur, svo-
kallaðir Na‘vi. Mennirnir taka 
upp á því að blanda genum beggja 
í klónun og úr verður Avatar. 

Þá kom kynningin á Kick-Ass 
skemmtilega á óvart. Þar segir 
frá strák sem ákveður einn dag-
inn að hann vilji gerast ofurhetja, 
nema hvað að hann hefur enga 
ofurkrafta. Er Nicholas Cage 
sagður fara á kostum í mynd-
inni. 

Peter Jackson talaði í fyrsta 
sinn opinberlega á ráðstefnunni 
í ár. Jackson var kominn til að 
kynna myndina District Nine, 
eins konar geimveru-aðskilnaðar-
stefnumynd sem hann framleiðir 
en Neill Blomkamp leikstýrir. 
Hann sagði Warner Brothers 

ekki enn hafa samþykkt gerð 
Hobbitans en nokkrar vikur eru í 
að handrit verði tilbúið. Jackson 
sagði þó um tvo mánuði í að nokk-
ur yrði valinn í hlutverk.

Aðrar myndir sem þóttu standa 
upp úr á kynningum voru Spike 
Jonze-myndin Where the Wild 
Things Are, Terry Gilliam-mynd-
in The Imaginarium of Doctor 
Parnassus, sem er einnig seinasta 

myndin sem Heith Ledger lék í. 
Einnig má nefna The Book of Eli 
- en á kynningu hennar glopr-
aði Gary Oldman því út úr sér að 
taka ætti þriðju Batman mynd-
ina á næsta ári -, 9, teiknimynd úr 
smiðju Tim Burton og framhalds-
myndir af Iron Man og Wanted, 
en í þeirri síðari er sagt að eigi að 
lífga við persónu Angelinu Jolie. 

kbs@frettabladid.is

Margt gott í burðarliðnum

NÝ TEIKNIMYND Leikstjórinn Tim Burton var á meðal þeirra sem kynntu ný verkefni 
sín. Hann mætir með teiknimyndina 9.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LAUFABRAUÐSSETRIÐ Hugrún Ívarsdóttir opnaði fyrir skemmstu verslun þar sem hún 
kynnir laufabrauðshefðina fyrir ferðamönnum.  MYND/SIGURÐUR RAGNARSSON

GRÍMUKLÆDD Fjölmargir mæta í 
búningum á Comic Con eða kaupa 
sér nýjasta dótið, myndasögurnar og 
búningana þar.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI 
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

����
T.V. KVIKMYNDIR.IS

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!
STÆRSTA BÍÓOPNUN ÁRSINS, YFIR 36.000 GESTIR

„Dazzlingly well made...“
Variety - 90/100 „Hún var FRÁBÆR!“

New York Magazine – 90/100

59.000 GESTIR!

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

TRYGGÐU 
ÞÉR MIÐA 
Í TÍMA Á 

FYNDNUSTU 
RÓMANTÍSKU 

GAMANMYND
ÁRSINS!

ANDREW ÞOLIR EKKI YFIRMANN SINN. EN TIL AÐ FÁ STÖÐUHÆKKUN 
ÞARF HANN AÐ TAKA BÓNORÐI HENNAR

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

HYSTERICAL!
RIOTOUSLY FUNNY!

THE PROPOSAL kl. 8 - 10 L

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 7  10kl 7 - 10kl 7 - 10 7

THE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 3:15kl. 3:15D - 5:30- 5:30D - 8- 8D - 10:30 - 10:30D L

THE PROPOSAL kl. 3:15 - 5:30 - 8 - 10:30 VIP
HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 4 - 5 - 7 - 8 - 10:10kl. 4 - 5 - 7 - 8 - 10:10 10

BRUNO kl. 8 - 10:30 14

THE HANGOVERTHE HANGOVER kl. 3:40 - 5:50 - 8  - 10:30kl. 3:40 - 5:50 - 8  - 10:30 12

TRANSFORMERS 2 kl. 5 10

THE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 3:20kl. 3:20D - 5:40 - 5:40D - 8 - 8D - 10:20- 10:20D L

HARRY POTTER 6 kl. 5:30D - 8:30D 10

BRUNOBRUNO kl. 8 - 10:10kl. 8 - 10:10 14

THE HANGOVER kl. 4 - 6 12

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

14
14
16
16
12
L
L
10

EXTREME MOVIE  kl. 4 - 6 - 8 - 10
EXTREME MOVIE LÚXUS kl. 4 - 6
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 10.50
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX kl. 8 - 10.50
BALLS OUT  kl. 8 - 10.10
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 
TRANSFORMERS 2 kl.  8 - 10.50 

SÍMI 462 3500

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  6 
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 
LESBIAN VAMPIRE KILLERS     kl.  10

16
L
12
16

16
14
12
L

KARLAR SEM HATA KONUR   kl. 6 - 7.30 - 9 - 10.30
B13 - ULTIMATUM    kl.  8 - 10.10 
MY SISTERS KEEPER    kl.  5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.50

SÍMI 530 1919

16
12
16
L
14

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5.30 - 7 - 8.30 - 10
MY SISTERS KEEPER   kl.  5.40 - 8
THE HURT LOCKER  kl. 10.20
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  5.50 - 8
ANGELS & DEMONS         kl.  10.10 

SÍMI 551 9000

S.V. MBLÓ.H.T., Rás 2Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

kl. 6, 8 og 10 14

FIGHTING kl. 8 og 10.10 14

HARRY POTTER kl. 4, 7 og 10 10

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 4 og 6 L

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 4  L
„Í FiFigighghthtitiningng erer alalvlvövöröruru 
hahararkrkaka ogog frfrárábábæbæræriririr 
leleieikikakararararar.r.“
- BoBosoststotonon glglolobobebe

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI
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sport@frettabladid.is

Fyrstu þrír leikir átta liða úrslitanna í 
VISA-bikar karla fara fram í kvöld og 
má búast við jöfnum og spennandi 
leikjum á öllum stöðum. Allir 
leikir kvöldsins hefjast klukk-
an 19.15 en síðasti leikur 
átta liða úrslitanna verður 
milli Vals og KR á Vodafone-
vellinum á sunnudaginn.
Topplið FH-inga sækir 
Keflvíkinga heim en 
Keflavíkurliðið er 
eina lið landsins sem 
hefur náð að taka stig 

af meisturunum á þessu tímabili. 
Keflavík sló FH út úr bikarnum á sama 
stað í fyrra þegar liðið vann 3-1 sigur í 

leik liðanna í 16 liða úrslitunum.  
Þetta gæti orðið fyrsti leikur 
Haraldar Guðmundssonar 

með Keflavík í tæp fimm ár 
eða síðan að hann spil-

aði bikarúrslitaleikinn 
með liðinu árið 2004.
Kópavogsliðin HK og 
Breiðablik mætast á 
sama tíma á Kópa-

vogsvellinum. Þau 
eru ekki saman í deild 
í fyrsta sinn í þrjú ár 
þannig að það er ekki 
bara sæti í undanúr-
slitum undir í kvöld 
heldur má einnig líta 

á þetta sem slaginn um Kópavoginn 
í sumar. Liðin unnu sitthvorn leikinn í 
fyrra en árið á undan unnu Blikar tvo 
af þremur leikjum þar á meðal slógu 
þeir HK-inga á dramatískan hátt út úr 
16 liða úrslitum bikarsins. HK-ingar 
hafa kallað á kunnan kappa fyrir 
þennan leik því Gunnleifur Gunnleifs-
son er mættur á ný í mark HK-liðsins.  
Síðasti leikur kvöldsins fer síðan fram 
á Laugardalsvellinum og þar sem 
Fram tekur á móti Fylki. Fylkir vann 
2-1 sigur á Fram í Pepsi-deildinni á 
mánudaginn en sækir nú Framara 
heim aðeins þremur dögum síðar. 
Sigurinn í deildinni var þó Fylk-
ismönnum dýrkeyptur því Fjalar 
Þorgeirsson, markvörður liðsins, 
handarbrotnaði í leiknum og verður 
ekki með í kvöld. 

Þrír mjög spennandi bikarleikir í kvöld

Pepsi-deild kvenna
Þór/KA-Fylkir 3-3
0-1 Anna Björg Björnsdóttir (52.), 0-2 Fjolla Shala
(69.), 1-2 Arna Sif Ásgrímsdóttir (70.), 2-2 Bojana
Besic, víti (78.), 2-3 Lidija Stojkanovic (83.), 3-3 
Mateja Zver (90.+5)
GRV-Valur 0-5     
0-1 Rakel Logadóttir (22.),  0-2 Kristín Ýr Bjarna
dóttir (53.), 0-3 Laufey Ólafsdóttir, víti (80.),  
0-4 Rakel (85.), 0-5 Laufey Ólafsdóttir (88.). 
Laufey tók skóna fram á ný og spilaði sinn 
fyrsta leik síðan 2005.
Breiðablik-Keflavík  10-0
1-0 Berglind Björg Þorvaldsdóttir (3.), 2-0 Sandra
Sif Magnúsdóttir (13.), 3-0 Fanndís Friðriksdóttir 
(17.), 4-0 Berglind (22.),  5-0 Sara Björk Gunnars
dóttir (38.), 6-0 Sandra Sif (48.), 7-0 Sara (73.),  
8-0 Sandra (74.), 9-0 Sara (86.), 10-0 Sara (88.)   
ÍR-Stjarnan 0-3
0-1 Björk Gunnarsdóttir (12.), 0-2 Björk (79.), 0-3 
Björk (80.).  Markaskorarar af fótbolti.net.

STAÐA EFSTU LIÐA Í DEILDINNI:
Valur 13 10 2 1 66-15 32
Breiðablik 13 9 2 2 43-11 29
Stjarnan 13 9 2 2 34-11 29
Þór/KA 13 8 2 3 44-22 26
Fylkir 13 6 5 2 41-20 23
KR 13 5 1 7 27-19 16

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI „Það er gríðarleg 
tilhlökkun enda er þetta verkefni 
sem er mjög skemmtilegt að taka 
þátt í,“ segir Grétar Sigfinnur Sig-
urðarson, fyrirliði KR, en Vestur-
bæjarliðið leikur fyrri leik sinn 
gegn Basel frá Sviss á KR-vellin-
um í kvöld. Eingöngu er selt í sæti 
og má því búast við að stúkan á 
KR-vellinum verði þétt setin.

KR lagði gríska liðið Larissa á 
glæsilegan hátt í síðustu umferð 
Evrópudeildarinnar og segir 
Grétar að stefnan sé sett á að end-
urtaka leikinn. 

„Basel var náttúrulega í Meist-
aradeildinni fyrir tveimur árum. 
Við munum nálgast þetta verkefni 
á svipaðan hátt og gegn Larissa. 
Þetta eru bæði mjög vel spilandi 
lið og við þurfum að vera þéttir til 
baka. Það sem skiptir máli er að 
við náum að spila vel úr því þegar 
við náum boltanum. Það mun ekk-
ert duga að bomba fram,“ segir 
Grétar.

Í seinni leiknum gegn Larissa 
skoraði Grétar jöfnunarmark KR-
inga og tók vöggufagnið í kjölfar-
ið enda eignaðist hann barn ekki 
mörgum klukkustundum síðar. 
„Þegar við náðum þessu marki þá 
vissum við að þetta væri nokkurn 
veginn í höfn. Það var skemmti-
legt að fagna þessu þarna einir 
fyrir framan alla áhorfendurna 
frá þeim,“ segir Grétar.

„Við gerum okkur alveg grein 
fyrir því að allt þarf að ganga upp 
til að við náum einhverjum úrslit-
um gegn Basel. Það er allavega 
ljóst að við munum gefa okkur 
alla í þetta og reyna að ná góðum 
úrslitum.“

Basel er þekktast fyrir árangur 
sinn gegn stórliði Liverpool árið 
2006. Liðið er í þriðja sæti sviss-
nesku deildarinnar eftir þrjár 
umferðir með sex stig. Þjóðverjinn 
Thorsten Finks er þjálfari liðsins 

og sagði hann á blaðamannafundi 
í gær að það væri klárt mál að ekk-
ert vanmat væri hjá hans mönn-
um.

„Larissa er mjög gott lið og það 
sýnir styrkleika KR að liðið komst 
áfram gegn þeim. Við munum 
leggja okkur alla í þennan leik og 
vitum að þetta verður ekki auð-
velt verkefni enda KR mjög skipu-
lagt lið. Þeir eru mjög hættulegir í 
föstum leikatriðum og við verðum 
tilbúnir,“ sagði Finks sem hefur 
undir búið sig vel fyrir þennan 
leik.

Njósnarar frá Basel fylgdust 
með leikjum KR gegn Larissa og 
Finks skoðaði myndbandsupp-
töku frá stórsigrinum gegn Þrótti 
í Pepsi-deildinni. Logi Ólafsson, 
þjálfari KR, sagði að hann hefði 
ekki mikið séð frá Basel enda verið 
skammur tími til þess. Hann telur 
þó að sóknarlína liðsins sé helsti 
styrkleiki þess. elvargeir@365.is

Dugar ekki að bomba fram
Evrópuævintýri KR-inga heldur áfram í kvöld þegar Basel frá Sviss mætir á KR-
völlinn í Evrópudeild UEFA. Mikil tilhlökkun er í Vesturbænum fyrir leikinn.

HUGSI Thorsten Fink tók við þjálfun Basel fyrir tímabilið. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÉTTIR Það var létt yfir Atla Jóhannssyni 
og félögum á síðustu æfingunni fyrir 
Basel-leikinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Gunnar Oddsson er 
hættur sem þjálfari Þróttara í 
Pepsi-deild karla en Þróttarar 
sendur frá sér fréttatilkynningu í 
gærkvöldi. 

Þorsteinn Halldórsson og 
Eysteinn Pétur Lárusson munu 
taka við þjálfun Þróttaraliðs-
ins út tímabilið. Þorsteinn var 
aðstoðarmaður Gunnars.

 - óój

Nýr þjálfari hjá Þrótturum:

Gunnar hættur

KVEÐJUÆFINGIN Gunnar Oddson á sinni 
síðustu æfingu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Strákarnir í 19 ára 
landsliðinu tryggðu sér sæti í 
úrslitaleiknum á HM í Túnis með 
33-31 sigri á heimamönnum í 
undanúrslitaleiknum í gær. 

Íslenska liðið lenti mest fimm 
mörkum undir en kom sterkt til 
baka og vann glæsilegan sigur.

FH-ingurinn Ólafur Guð-
mundsson skoraði 10 mörk í 
leiknum, Akureyringurinn Oddur 
Grétarsson var með 
sjö mörk og fyrir-
liðinn Aron Pálm-
arsson skoraði 
fimm mörk. Ísland 
mætir Króatíu í 
úrslitaleiknum 
á föstudags-
kvöldið. - óój

19 ára landslið Íslands á HM:

Spila um gullið

TÍU MÖRK 
Ólafur Guð-
mundsson 
var marka-
hæstur í 
gær. FRÉTTA-

BLAÐIÐ/STEFÁN
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Verð áður 74.900 kr. Verð áður 84.900 kr. Verð áður 86.117 kr. Verð áður 88.556 kr. Verð áður 49.900 kr. 

ÞRIGGJA BRENNARA
Vnr: 61287

Verð Verð Verð Verð Verð 

ÞRIGGJA BRENNARA
Vnr: 61290 Vnr: 54439 Vnr: 54777 Vnr: 44100

tvíbreið
Vnr: 24938Vnr: 56249

VerðVerð

Verð áður 7.500 kr.Verð áður 25.946 kr.

4,2 kW
Vnr: 28601

Verð

Verð áður 18.900 kr.

f. palla
Vnr: 47659 

f. palla
Vnr: 29316 

Verð Verð

Verð áður 44.170 kr. Verð áður 73.772 kr.

margir litir, stærðir: S-XXL

Verð

Verð áður 13.276 kr.

www.ellingsen.is

3ja manna tjald
Vnr: 61556

Verð

Verð áður 29.900 kr

Vnr: 45625

Verð

Verð áður 20.701 kr.

Verð áður 15.782 kr.

COLEMAN-

TVEGGJA MANNA
 -12°C kuldaþol

Stærð: 230 x 150 cm

4,55 kg að þyngd
Vnr: 44465

Verð 

COLUMBIA

Verð áður 10.900 kr. 

Verð 

Vnr: 23598
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing

21.00  Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
stjórnmálafræðingur ræðir um daginn og 
veginn að þessu sinni við Gunnar Dal.

21.30 Maturinn og lífið  Fritz Jörgens-
son ræðir um matarmenningu við gest sinn 
en honum til liðs eru þeir Manuel Vincent 
Colsy matreiðslumeistari og Óskari Erni Ein-
arssyni yfirþjónn og vínsérfræðingur.

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Monitor  (6:8) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX-tónlist

12.00 Monitor  (6:8) (e)

12.30 Pepsi MAX-tónlist

17.00 Rachael Ray  Rachael Ray fær til 
sín góða gesti og eldar gómsæta rétti. 

17.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (6:48) (e)

18.10 Greatest American Dog  (e)

19.00 All of Us  (16:22) Bandarísk gam-
ansería um fráskilin hjón, Robert og Nees-
ee, sem eiga erfitt með að slíta tengslin og 
hefja ný sambönd. 

19.30 Matarklúbburinn  (6:8) (e)

20.00 Everybody Hates Chris  (10:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háðfugl-
inn Chris Rock gerir grín að uppvaxtarár-
um sínum. 

20.30 Family Guy  (9:18) Teiknimynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. 

21.00 Flashpoint - NÝTT  (1:18) Í fyrsta 
þættinum er sérsveitin kölluð út þegar þrír 
menn taka yfirmann lánastofnunnar í gísl-
ingu eftir að þeir hafa tapað öllum eign-
um sínum. Á sama tíma er verið að leita að 
nýjum meðlimi í sérsveitina á meðan Jules 
jafnar sig eftir að hafa orðið fyrir skoti.

21.50 Law & Order: Criminal Intent 
 (11:22) Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í 
New York fást við klóka krimma. 

22.40 Penn & Teller: Bullshit  (32:59)  
Penn & Teller leita sannleikans. 

23.10 Britain’s Next Top Model  (e)

00.00 CSI. Miami  (13:21) (e)

00.40 Pepsi MAX tónlist

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Skorað með drottningunni  (e)

17.45 Tómas og Tim  (11:16)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Hvaða Samantha?  (Samantha 
Who?) (3:15) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters III) (47:63) Bandarísk þáttaröð um 
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjör-
ug samskipti. 

20.25 Fréttir aldarinnar 

20.35 Fréttir aldarinnar

20.45 Fé og freistingar  (Dirty Sexy 
Money 2) (11:23) Bandarísk þáttaröð um 
lögmann auðugrar fjölskyldu í New York 
sem þarf að vera á vakt allan sólarhringinn 
til að sinna þörfum hennar.  Aðalhlutverk: 
Peter Krause, Donald Sutherland, Jill Clay-
burgh og William Baldwin.

21.30 Trúður  (Klovn II) (e)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Nýgræðingar  (Scrubs VII) Gam-
anþáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrú-
legar uppákomur sem hann lendir í. Aðal-
hlutverk leika Zach Braff, Sarah Chalke, Don-
ald Faison og Neil Flynn.

22.50 Gróðabragð  (Scalp) (1:8) Franskur 
myndaflokkur um unga konu sem situr uppi 
með miklar skuldir eftir að maðurinn henn-
ar fyrirfer sér. (e)

23.45 Dagskrárlok

08.00 House of D 

10.00 Over the Hedge 

12.00 Zoom 

14.00 Coming to America 

16.00 House of D 

18.00 Over the Hedge 

20.00 Zoom Fjörug og skemmtileg fjöl-
skyldumynd frá Disney með Tim Allen Cour-
teney Cox í aðalhlutverkum. 

22.00 When a Stranger Calls 

00.00 Acacia 

02.00 The Omen 

04.00 When a Stranger Calls 

06.00 Bowfinger 

16.50 Fylkir - Fram Útsending frá leik í 
Pepsí-deild karla.

18.40 PGA Tour 2009 - Hápunkt-
ar Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröð-
inni í golfi.

19.35 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

20.00 Rey-Cup mótið Sýnt frá Rey-
Cup mótinu en þangað mættu til leiks fjöldi 
drengja og stúlkna á öllum aldri. Aldrei hafa 
fleiri erlend lið tekið þátt.

20.40 10 Bestu: Arnór Guðjohnsen 
Þriðji þátturinn af tíu í þáttaröð um tíu bestu 
knattspyrnumenn Íslandssögunnar. 

21.25 Augusta Masters Official Film 
Þáttur um Masters golfmótið. 

22.20 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. Doyle Bronson, Chris Mon-
eymaker, Daniel Negreanu, Gus Hansen, 
Chris „Jesus“ Ferguson, Johnny Chan og fleiri 
magnaðir spilarar sýna áhorfendum hvernig 
atvinnumenn spila póker.

23.05 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar ásamt íþróttafréttamönn-
um Stöðvar 2 Sport.

07.00 Man. Utd. - Boca Juniors Út-
sending frá leik Man. Utd og Boca Juniors.

16.25 Audi Cup: 3ja sætið Bein útsend-
ing frá leiknum um 3. sætið á Audi Cup.

18.40 Audi Cup: Úrslit Bein útsending 
frá úrslitaleiknum á Audi Cup.

20.40 PL Classic Matches Liverpool 
- Manchester Utd, 2000. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

21.10 PL Classic Matches Southampton 
- Liverpool, 2000. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.40 3ja sætið Útsending frá leiknum 
um 3. sætið á Audi Cup.

23.20 Audi Cup: Úrslit Útsending frá úr-
slitaleiknum á Audi Cup.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur 
Sveinsson, Lalli, Litla risaeðlan, Elías og Íkorn-
astrákurinn.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (23:26) 

10.00 Doctors (24:26)

10.30 Sjálfstætt fólk 

11.05 New Amsterdam (4:8) 

11.50 Gossip Girl (16:25)

12.35 Nágrannar

13.00 Hollyoaks (244:260) 

13.25 Wings of Love (112:120)

14.10 Wings of Love (113:120)

15.00 Ally McBeal (12:21) 

15.50 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Nonni nifteind og Íkornastrákurinn. 

17.05 Bold and the Beautiful 

17.30 Nágrannar 

17.55 Friends (8:25)

18.20 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons 

19.45 Two and a Half Men (17:19) 

20.10 The Apprentice (1:14) Leitin að 
nýjum lærlingi Donalds Trumps er hafin á ný. 

21.15 NCIS (23:24) Spennuþáttaröð sem 
fjallar um sérsveit lögreglumanna sem rann-
sakar glæpi tengda hernum.

22.00 Eleventh Hour (3:18) Dr. Jacob 
Hood eðlisfræðingur aðstoðar FBI við rann-
sókn sakamála sem krefjast vísindalegrar úr-
lausnar eða eru talin vera af yfirnáttúrlegum 
toga. Það er jafnan allra síðasta úrræði að 
kalla á Hood þar sem hann er bæði hroka-
fullur og erfiður í samstarfi.

22.45 Thunderball Emilio Largo og 
hryðjuverkasamtökin hans Spectra ræna 
tveim kjarnorkusprengjum og hóta að 
sprengja þær ef ekki verður farið eftir kröf-
um þeirra. Sean Connery fer með hlutverk 
James Bonds.

00.50 Lie to Me (6:13)

01.35 Cracker. Nine Eleven 

03.25 The Detonator 

05.00 NCIS (23:24)

05.45 Fréttir og Ísland í dag 

> Seth Gabel
„Við höldum að peningar auðveldi lífið 
en eins og sést hjá Darling-fjölskyld-
unni geta einföldustu hlutir 
breyst í stór vandamál þegar 
peningar flækjast fyrir.“ 
Gabel fer með hlutverk Jer-
emys Darling í þætt inum Fé 
og freistingar sem Sjónvarp-
ið sýnir í kvöld kl. 20.45.

20.00 Zoom   STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 Flashpoint - NÝTT 
  SKJÁREINN

21.40 Love You to Death 
  STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Eleventh Hour   STÖÐ 2

22.25 Nýgræðingar 
  SJÓNVARPIÐ

Á sumrin á maður ekki að horfa á sjónvarp, 
enda nóg gert af því yfir vetrartímann. Nei, á 
sumrin á maður að vera úti að hitta fólk, eða 
heima að lesa bækur. Svo má líka hlusta á 
útvarpið.

Kvöldsaga Ríkisútvarpsins í sumar hefur 
verið skáldsaga Davíðs Stefánssonar frá 
Fagraskógi, Sólon Íslandus. Saga Davíðs af 
Sölva Helgasyni; heimspekingnum sem hér 
kom einn á húsgangsklæðum, er um margt 
mögnuð og þó að á henni séu fjölmargir gallar 
þá gleymast þeir fljótt. Orðkynngi Davíðs var 
við brugðið og lýrískar lýsingar hans á kjörum 
lítilmagnans láta engan ósnortinn, eins og á víst að segja, nema 
tilfinningasnauðustu kletta. 

Það sem hefur gert gæfumuninn er hins vegar lesarinn. 
Þorsteinn Ö. Stephensen var einn ástsælasti leikari þjóðarinnar, en 

við sem höfum ekki enn fyllt allt of marga ára-
tugina – nema kannski í anda – höfum ekki oft 
séð hann leika. Þorsteinn var frábær lesari og 
rödd hans á jafn vel við þessa sögu Davíðs og 
rödd Gísla Halldórssonar við Svejk og Erlings 
Gíslasonar við Réttarhöldin.

En þegar maður situr með kvöldsólina í 
glugganum og kvöldsöguna í eyrunum kemur 
upp það vandamál hvað á að gera við hend-
urnar. Ekki flettir maður í bók, þar sem athyglin 
er við útvarpið, og því vantar að kunna hand-
verk. Hvort maður finnur sig á prjónanámskeiði 
bráðlega veit ég ekki, en eitthvað vantar – en 

það vantar sosum alltaf eitthvað.
Í gærkvöldi hófst ný kvöldsaga; Syndin er lævís og lipur eftir 

Jónas Árnason. Ég hvet fólk til að hlusta á hana – prjónandi eður ei 
– og heyra af lífinu austur á fjörðum fyrir rúmri hálfri öld.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ VILDI AÐ HANN KYNNI AÐ PRJÓNA

Kvöldsól og -saga; getur ekki klikkað

- Gasgrill í ferðalagið ásamt úrvali af aukahlutum 

Söluaðilar : 

Járn & Gler hf. – Garðheimar – Húsasmiðjan –  
Seglagerðin Ægir – Útilegumaðurinn - Everest –  
Búsáhöld Kringlunni - Rótor                  www.weber.is
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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

SVT 1

12.30 Svisj gull jukeboks 14.00 Aldri annet enn 
bråk 15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat - nyheter 
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Månebjorn 16.15 Bernt og Erling på nye eventyr 
16.20 Rorri Racerbil 16.30 Froken Fridas helsproe 
eventyr 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Ei kaldblodig verd 18.20 Der fartoy flyte 
kan 18.50 Smilehullet 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 
Partydronninger 21.00 Kveldsnytt 21.15 Empire 
Falls 22.40 E6 - en reise gjennom nordmenns 
hverdag 23.10 Du skal hore mye ... mer 23.25 
Ekstremvær jukeboks 

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 Flight 29 savnes! 13.20 Kærlighed 
i duften 13.30 SommerSummarum 13.35 
Svampebob Firkant 13.55 SommerSummarum 
15.05 Trolddomsæsken 15.30 Fandango med 
Rebecca 16.00 Supernabo 16.30 TV Avisen med 
Sport 17.00 SommerVejret 17.05 En Kongelig 
Familie 18.00 Den store dag 19.00 TV Avisen 
19.25 SommerVejret 19.35 Post Danmark Rundt 
2009 20.00 Landsbyhospitalet 20.50 Mansfield 
Park 22.25 Seinfeld 

12.30 Svisj gull jukeboks 14.00 Aldri annet enn 
bråk 15.20 Litt som deg 15.50 Oddasat - nyheter 
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Månebjorn 16.15 Bernt og Erling på nye eventyr 
16.20 Rorri Racerbil 16.30 Froken Fridas helsproe 
eventyr 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Ei kaldblodig verd 18.20 Der fartoy flyte 
kan 18.50 Smilehullet 18.55 Distriktsnyheter 
19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Sommeråpent 20.15 
Partydronninger 21.00 Kveldsnytt 21.15 Empire 
Falls 22.40 E6 - en reise gjennom nordmenns 
hverdag 23.10 Du skal hore mye ... mer 23.25 
Ekstremvær jukeboks

10.35 Flyttlasset går 13.00 Sommarkväll med 
Anne Lundberg 14.00 Rapport 14.05 Gomorron 
Sverige 14.55 Geocentrum 15.25 Stora Dimun 
på Färöarna 15.55 Blomsterspråk 16.00 Rapport 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Simning 17.30 
Rapport 17.50 Regionala nyheter 18.00 Packat &  
klart sommar 18.30 Mitt i naturen 19.00 Spioner 
på riktigt 20.00 Friidrottskväll 20.30 Uppdrag 
granskning - sommarspecial 21.30 Kriminaljouren 
22.15 Sändningar från SVT24 

16.45 Hollyoaks (243:260)

17.15 Hollyoaks (244:260)

17.40 The O.C. 2 (5:24) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. 

18.25 Seinfeld (14:24) 

18.45 Hollyoaks (243:260)

19.15 Hollyoaks (244:260)

19.40 The O.C. 2 (5:24) 

20.25 Seinfeld (14:24) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 Love You to Death (1:13) Bráð-
fyndnir þættir þar sem sagðar eru dagsann-
ar sögur sem tengjast hjónum og ástríðu-
glæpum. 

22.05 Gossip Girl (25:25) Þættir byggð-
ir á samnefndum metsölubókum sem fjalla 
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á 
Manhattan í New York. Þar snúast áhyggj-
ur þessa unga fólks fyrst og fremst um það 
hver baktali hvern, hver sé með hverjum og 
hvernig eigi að klæðast í næsta glæsipartíi.

22.50 The Closer (14:15) Brendu Leigh 
Johnson leiðir sérstaka morðrannsóknadeild 
innan hinnar harðsvíruðu lögreglu í Los Ang-
eles. Á milli þess að leysa flókin sakamál 
og sinna viðkvæmu einkalífi sínu, þarf hún 
stöðugt að glíma við íhaldssemi og ofríki karl-
anna í lögreglunni.

23.35 Monarch Cove (7:14) 

00.20 In Treatment (11:43)

00.50 Sjáðu 

01.20 Love You to Death (1:13)

01.45 Fréttir Stöðvar 2 

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.38 Morgunfrúin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Á sumarvegi

14.03 Andrarímur
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Á sumarvegi
20.00 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Syndin er lævís og lipur
23.00 Útvarpsperlur: Eigi er ein báran stök
00.07 Næturtónar

Leitin að nýjum lærlingi Donalds 
Trump er hafin á ný. Átján þátt-
takendur takast á í fjölbreyttum 
og skemmtilegum markaðs- og 
kaupsýsluþrautum þar sem reynir 
á viðskiptavit þeirra, markaðsþekk-
ingu, leiðtogahæfileika, samstarfs-
vilja og færni í almennum samskipt-
um. Í hverjum þætti rekur Trump 
einn þátttakanda heim. Í lokin er 
það aðeins einn fær draumastarfið 
eftirsótta og ávísun á glæstan frama 
í viðskiptaheiminum.

STÖÐ 2 KL. 20.10

The Apprentice

Spennuþáttaröð sem fjallar um 
sérsveit lögreglumanna sem starfar í 
Washington og rannsakar glæpi sem 
tengjast hernum eða hermönnum á 
einn eða annan hátt. Mark Harmon 
fer með aðalhlutverkið.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

NCIS - NÝTT
Stöð 2 kl. 21.15

▼

▼

KRINGLAN // SMÁRALIND

ÚTSALAN HEFST
Í DAG KL.10 50% AFSLÁTTUR
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LÁRÉTT
2. æsa, 6. kúgun, 8. bók, 9. dauði, 
11. tveir eins, 12. fáni, 14. mennta-
stofnun, 16. gyltu, 17. gat á steðja, 18. 
orga, 20. fyrir hönd, 21. flokka.

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. tveir eins, 4. hrörnun, 5. 
sigað, 7. kálsoð, 10. verkur, 13. gaul, 
15. sjá eftir, 16. haf, 19. til.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. örva, 6. ok, 8. rit, 9. lát, 
11. tt, 12. flagg, 14. skóli, 16. sú, 17. 
löð, 18. æpa, 20. pr, 21. raða. 

LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. rr, 4. vitglöp, 5. 
att, 7. kálsúpa, 10. tak, 13. gól, 15. 
iðra, 16. sær, 19. að. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1.  Harpa Þorsteinsdóttir.

 2.  70 dali eða rúmlega átta 
þúsund krónur.

 3.  Sjálfstæðisflokkurinn.

Landsmót UMFÍ var nýlega hald-
ið á Akureyri og þótti takast 
afspyrnu vel. Sjálf Sigga Beinteins 
söng með Stjórninni og það kveikti 
heldur betur í söngdívunni og leik-
konunni góðu Bryndísi Ásmunds-
dóttur. Hún vildi í fjörið en of seint 
var í rassinn gripið þegar sú löng-
un greip um sig, ekkert áætlunar-
flug var á dagskrá. En vandamálin 
eru til að sigrast á þeim. Einhver 
velviljaður aðdáandi sendi einka-
flugvél eftir Bryndísi, sem skutl-
aðist norður og tók nokkur lög með 
Siggu og Stjórninni. Og skemmti 
sér konunglega á Akureyri.

Að sögn leikhússtjóra LA, 
Maríu Sigurðardóttur, ætlar 

Bryndís að hafa vetursetu á 
Akureyri næsta vetur. Hún mun 
leika í Rocky Horror og taka þátt 
í ýmsum uppákomum LA: Troða 
upp með söng og leik. Bryndís og 
Magnús Jónsson leikari, sem fer 
með hið eftirsóknarverða hlut-
verk Frank N. Further, ætla til 
dæmis að troða upp um næstu 
helgi á Ráðhústorginu, á úti-
hátíðinni Ein með öllu, og syngja 
nokkur lög úr Rocky Horror. - jbg

Söngdívu flogið með einkaflugvél

„Ég varð fyrir þessu áður að brot-
ist var inn. Ég stóð þá menn að 
verki. Þeir ætluðu fyrst að ráð-
ast á mig en það endaði með því 
að við fengum okkur einn romm 
saman og þeir báru aftur úr bíln-
um inn í húsið. Þá hélt ég að þetta 
væri búið en nú mörgum mánuðum 
síðar er brotist inn aftur,“ segir 
Hrafn Gunnlaugsson kvikmynda-
leikstjóri.

Fyrir um það bil tveimur mán-
uðum var brotist inn til Hrafn 
Gunnlaugssonar, í þekkt heim-
ili hans á Laugarnestanga en hús 
hans hefur nánast tekið á sig mynd 
kvikmyndasafns. Laupur Hrafns-
ins. Og óhætt er að fullyrða að 
ómetanleg menningarverðmæti 
hafi horfið auk ýmissa hluta sem 
Hrafn segir að hæglega megi bæta. 
En hugverkin ekki. Fimm tölvur 
alls hurfu: Þrjár Dell-fartölvur 
og tvær klippitölvur. Hrafn hefur 
fengið menn til að skima eftir 

þessum tölvum í undir heimunum 
en aldrei þessu vant hefur þeim 
ekki orðið ágengt. Kenningar eru 
uppi um að það færist sífellt í auk-
ana, í þeim innbrotafaraldri sem 
nú gengur yfir Reykjavíkurborg 
– 61 prósenti fleiri innbrot eru í ár 
en voru í fyrra samkvæmt tölum 
frá lögreglu – að innbrotsþjófar 
húrri góssinu í gáma og sendi út. 
„Jájá, þetta er örugglega einhvers 
staðar í Austur-Evrópu núna,“ 
segir Hrafn sem segir þetta hafa 
reynst sér afskaplega erfitt. Því í 
tölvunum voru verkefni sem hann 
var farinn að sjá fyrir endann á. 
Verkefni sem hann hefur verið 
að vinna að undanfarin tíu ár og 
engin öryggisafrit eru til af. „Ég 
hef verið eins og hauslaus síðan og 
á erfitt með að koma mér að verki. 
Búið að kippa fótunum undan 
manni, stoðirnar farnar úr húsinu 
– þetta er eins og að ætla sér að éta 
eigin ælu.“ 

Einkum eru það þrjú verkefni 
sem eru óbætanleg. Í klippitölv-
unni er framhald af Hvíta vík-
ingnum sem var að verða tilbúið 
– Askur – en myndin fjallar um 
kristniboðstökuna á Íslandi og 
greinir frá örlögum Emblu, stúlk-
unnar í Noregi. „Síðan mynd sem 
átti að verða mín kveðjumynd. Frá 
óræðum tíma. Víkingamynd sem 
ég var að skrifa með snillingnum 
Ólafi Gunnarssyni sem skrifaði 
Öxina og jörðina. Og svo er það 
eins konar heimildasaga sem ég 
var langt kominn með. Fjallar 
um ´68-kynslóðina, hvernig ekki-
byltingin í Frakklandi virkaði á 
okkur, um okkur Vilmund Gylfa-
son, en ég var hans helsti æsku-
vinur, þá merkilegu tíma þegar 
Davíð [Oddsson] varð borgarstjóri 
– svona út frá mínum sjónarhóli 
en ég var að einhverju leyti kopp-
ur í búri.“

  jakob@frettabladid.is

HRAFN GUNNLAUGSSON: BÚIÐ AÐ KIPPA FÓTUNUM UNDAN MANNI

Brotist inn í laup Hrafnsins

BRYNDÍS OG EINKAFLUGVÉLIN
Það er líkt og stjarnan sé beinlínis fædd 

til að ferðast um með einkaflugvélum.

HRAFN GUNNLAUGSSON Hús hans á Laugarnesi hefur staðið gestum og gangandi opið, enda maður manns gaman, en eftir 
innbrotið er Hrafn ekki eins opinn fyrir ókunnugum og áður. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í símaskránni eru fimmtán manns sem bera 
titilinn ninjameistari og er Sigurður Kristinn 
Ómarsson einn þeirra. Sigurður segir titilinn 
þó ekki vera grín heldur hafi hann þjálfað bar-
dagaíþróttina nin‘jitzu í mörg ár. „Ég bjó í 
munkaklaustri í Tíbet í sex ár og lærði nin‘jitzu 
hjá munkunum þar. Þetta var kannski ekki 
alveg eins og sena úr kvikmyndinni Kill Bill 
en minnti svolítið á það samt. Ég þurfti að búa 
með munkunum í að minnsta kosti ár og kynn-
ast samfélagi þeirra áður en þeir tóku mig í 
kennslu,“ segir Sigurður, en bardaga  íþróttin 
minnir um margt á taekwondo. Sigurður segir 
að fyrstu mánuðirnir í klaustrinu hafi verið erf-
iðir og að heimþráin hafi verið mikil. „Þetta var 
erfitt fyrst en svo vandist maður þessu og fann 
hvað þetta var gott fyrir líkama og sál. Ég held 
að það séu ekki allir sem hafa taugar í þetta, en 
þetta hefur án efa mjög góð áhrif á mann. Það 
voru níu aðrir útlendingar þarna á sama tíma 

og ég. Við bjuggum í litlum kofum og vöknuð-
um klukkan sex á hverjum morgni og við tóku 
strangar æfingar. Við unnum svo fyrir uppi-
haldi og húsnæði með því að þrífa og skúra og 
þess háttar.“ 

Sigurður segist ekki hafa æft bardaga íþróttir 
áður en hann hélt út til Tíbet, en að áhuginn 
hafi alltaf verið til staðar. Þegar Sigurður er 
að lokum inntur eftir því af hverju hann hafi 
ákveðið að titla sig ninjameistara, en hann 
starfar sem klippari við Kvikmyndaskóla 
Íslands í dag, svarar hann: „Maður gerði það 
bara ef einhver skyldi einhvern tímann þurfa á 
hjálp að halda, þá getur fólk náð í mig.“  - sm

Bjó í munkaklaustri í sex ár

NINJAMEISTARI Sigurður Kristinn bjó í 
tíbesku munkaklaustri í sex ár og lagði 

stund á bardagaíþróttina nin‘jitzu. 

MORGUNMATURINN

„Ég fæ mér oftast kaffi og 
sígarettu til að byrja daginn, svo 
fæ ég mér almennilegan mat í 
hádeginu.“

Heimir Sverrisson kvikmyndagerðar-
maður

Frægustu drengir á Íslandi 
hljóta að heita Kári litli 

Egilsson Helgasonar 
og Dagbjartur 

„Kjörísdrengur“ 
Dr. Gunnason. 

Lesendur 
bloggs 

Dr. Gunna 
fengu að fylgjast 

með heimsókn 
fjölskyldunnar í Kjörís-

fabrikkuna – þar sem Doktorinn 
fékk teygað ferskan ísinn beint 
úr rörunum. Og aðdáendur Egils 
kunna vel að meta þegar blogg-
arinn deilir með þeim sögum af 
skondinni hnyttni sonar síns og 
móður hans. Nú er einn afar efni-
legur drengur að blanda sér í þessa 
baráttu, nefnilega Böðvar Stefáns 
Pálssonar en Stefán upplýsir sína 
lesendur um að Böðvar hafi aldrei 
migið á pabba sinn.

Gríðarlegur hugur er í Eyjamönnum 
nú og að sögn framkvæmdastjóra 
þjóðhátíðar, Birgis Guðjónssonar, 
er dalurinn að fyllast af tjöldum. 
Menn byrjuðu að tjalda strax í byrj-
un viku og í dag slá heimamenn 
upp sínum hvítu tjöldum. Sá sem 
flytur hátíðarræðuna að þessu sinni 
er Ásmundur Friðriksson, nýr bæj-
arstjóri í Garði, en hann er einmitt 
sérlegur vinur Hrútavinafélagsins. 

Eyjasnótin Elva Ósk Ólafs dóttir, 
flutti ræðuna í fyrra og 
upplýsti þá að gera ætti 
kvikmynd byggða á bók 
Yrsu Sigurðardóttur, 
Ösku, sem gerist ein-
mitt í Eyjum. Elva sjálf 
mun fara með hlutverk 
lögmannsins Þóru, 
sjálfkjörin, en Sigurjón 
Kjartansson handrits-
höfundur vinnur nú 
að því að skrifa kvik-
myndahandrit upp úr 
bókinni. Pegasus er framleiðandi 
og samkvæmt upplýsingum þaðan 
stendur til að huga að tökum í 
haust en nú er verið að taka Rok-
landið á Sauðárkróki.

Sigurður Einarsson, 
fyrrverandi stjórnar-
formaður Kaupþings, 
er nú við veiðar 
ásamt fjölskyldu sinni. 

Sigurður og hans 
fólk er með allar 
stangirnar í 
Straumfjarðará.

 - jbg, hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI



OPIÐ 11 - 19 ALLA DAGA VIKUNNAR

ÞÞúsundir titla í boði á ótrúlegum verðumÞúsundir titla í boði á ótrúlegum verðum

Leikir á allar leikjavélar
PC - PS2 - PS3

PSP - Xbox - Nintendo

Topptitlar á botnverði

klassík - jazz - DVD tónlist
Íslensk tónlist - erlend tónlist 

TTónlist
frá 99 kr.
Tónlist

frá 99 kr.

Tölvuleikir

frfrá 999 kr.
Tölvuleikir

frá 999 kr.

DVD myndir

frfrá 399 kr.
DVD myndir

frá 399 kr.

TTónlist
frá 79 kr.kr.
Tónlist

frá 79 kr.

TölvuleikirTölvuleikir

frá 799 kr.kr.
Tölvuleikir

frá 799 kr.

DVD myndirDVD myndir

frfrá 319 kr.kr.
DVD myndir

frá 319 kr.



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Í dag er fimmtudagurinn 30. júlí 
2009, 211. dagur ársins.

4.28 13.34 22.37
3.55 13.19 22.40

Á Íslandi er veðrið jafnan 
umræðuefni þegar fólk hitt-

ist. Veðrið skiptir okkur máli og 
þessi hefð að spyrja eftir veðr-
inu er jafnsjálfsögð og að spyrja 
útlendingana „how do you like 
Iceland“. Þetta er auðvitað til-
komið vegna þess að afkoma 
forfeðra okkar í harðbýlu landi, 
stóð og féll með veðrinu. Þar 
sem sólar nýtur nánast allan 
ársins hring hefur fólk engan 
áhuga á að vita hvort gráðurn-
ar voru einni eða tveimur fleiri 
handan við hólinn. 

VIÐ lifum hins vegar í stöðugum 
ótta við veðrið. Við blótum hríðar-
byljum og rigningar úrhelli og 
þegar sólarinnar nýtur loksins 
erum við á nálum um að þessi 
glæta muni ekki endast. Í raun-
inni er það meira taugatrekkj-
andi þegar sólin skín, sérstak-
lega ef hún skín nokkra daga í 
röð. Í rigningunni finnum við 
friðinn.

AÐ morgni fyrsta sólardags 
vakna ég glöð í hjartanu og dríf 
mig út. Gleymi að bera á mig 
sólarvörnina og skaðbrenn á 
öxlum og nefi. En strax upp úr 
hádegi fer ég að horfa áhyggju-
full til himins og fylgjast með 
skýjaferðum. Þetta er of gott til 
að vera satt, nú hlýtur að draga 
fyrir sólina hvað úr hverju og 
fara að rigna. Um kaffileytið er 
ég orðin viss um að hann sé að 
þykkna upp í norðri og líst ekki 
á blikuna.

EF sólin skín enn á öðrum 
morgni læðist ég fram úr til 
að hræða hana ekki burt. Allan 
daginn horfi ég svo til himins, 
naga á mér neglurnar og finn 
enga eirð til að liggja og flat-
maga úti í garði né skjótast 
eftir ís, því nú fer hann alveg að 
rigna. Eyði seinni partinum í að 
leita að stígvélunum mínum til 
að vera viðbúin þegar úrhellið 
brestur á. Á þriðja degi er mér 
alveg hætt að lítast á. Ég er 
hálfpartinn farin að vonast til 
að hann fari þá bara að rigna, 
svo ég þurfi ekki að vera svona 
hengd upp á þráð.

SVO fer auðvitað að rigna. Ég 
vissi það alltaf. Hitinn fer niður 
í fimm gráður og þokan liggur 
alveg ofan í túnfætinum. Allt er 
rennandi blautt. Jæja, það var 
þá eins gott að ég fann stígvélin 
mín hugsa ég, þar sem ég horfi 
á rigninguna lemja rúðurnar og 
anda léttar.

Í rigningunni 
finnum við frið

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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