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VEÐRIÐ Í DAG

Hinir ósnertanlegu
„Það er ljóst að almenningur er 
fullur óþolinmæði og vill skeleggar 
aðgerðir. Almenningur vill að 
útrásarvíkingarnir sæti ábyrgð“ 
skrifar Sverrir Jakobsson.
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Gunni er með 11 milljón króna verðtryggt íbúðalán sem

tekið var í september 2007. Með því að greiða 10.000

krónur aukalega á mánuði, sparast 10.671.376 krónur á 

lánstímanum. Miðað er við 6% vexti og 5% verðbólgu á 40 ára 

lánstíma. Aukagreiðslan bætist við mánaðarlega afborgun og 

lækkar höfuðstól lánsins. Höfuðstóllinn lækkar hraðar en upp- 

haflegar afborganir gera ráð fyrir og við

það sparast milljónir í vaxtakostnaði

og verðbótum. Nánari útreikningar og

upplýsingar er að finna á www.byr.is
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Milljóna sparnaður með 10.000 kr. aukagreiðslu á mánuði

2.
PRENTUN
KOMIN Í

VERSLANIR

GRÉTAR BRAGI BRAGASON

Æfði dans en spilar nú 
litbolta í tómstundum
• heilsa

Í MIÐJU BLAÐSINS

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

„Ég prófaði nú bara einn leik og þá varð eiginlega ekki aftur snúið,“ segir Grétar Bragi Bragason, beð-inn um að lýsa í hverju aðdráttarafl litbolta sé fólgið. Hann æfði sam-kvæmisdans um árabil en sneri sér alfarið að litboltanum árið 2004 og gegnir nú stöðu formanns Litbolta-félags Hafnarfjarðar.Grétar segir algengan misskiln-ing að um auðveld

kynjum. Karlmenn eru þó í yfir-gnæfandi meirihluta enn sem komið er, eða fimmtíu á móti tíu. Í vetur hafa félagsmenn hist viku-lega í Sporthúsinu en verið er að reisa aðstöðu skammt frá rallý-krossbrautinni í Hafnarfirði sem bæjaryfirvöld hafa úthlutað félag-inu.
S

kenndan sem keppnisgrein hér-lendis. 
Þótt um áhugamannafélag sé að ræða hefur það þó tvívegis tekið þátt í keppni erlendis, eða árin 2004 og 2005. „Okkur gekk sæmi-lega á fyrsta mótinu, lentum í 64sæti af 120 “

Úr lakkskóm í litboltaGrétar Bragi Bragason stundaði samkvæmisdans um árabil. Fyrir nokkrum árum reyndi hann fyrir sér í 

litbolta, fékk brennandi áhuga í kjölfarið og er nú formaður Litboltafélags Hafnarfjarðar. 

LÝSI  kemur ekki aðeins í veg fyrir hjarta- og æða-
sjúkdóma hjá heilbrigðum heldur minnkar það einnig 
líkur á hjartaáföllum og jafnvel dauða hjá sjúklingum 
með hjartasjúkdóma. Þetta er niðurstaða nýrrar banda-
rískrar rannsóknar sem sagt er frá á www.hjartalif.is.

„Þótt við séum að fá okkar eigin svæði erum við alls ekki í samkeppni við fyrirtæki sem bjóða upp á litbolta sem afþreyingu. Við 

höfum engan hagnað af þessu nema félagsgjöldin,“ segir Grétar, sem mundar hér litboltabyssu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Viðurkenndar stuðningshlífarí úrvali

Fimmtíu nýjar raddir
Grínkóngur 
glímir við fjölda 
persóna og 
mikinn texta á 

nýrri plötu.
FÓLK 26

Stelpurnar okkar
Fyrsta kvikmynd 
Þóru Tómasdótt-
ur í fullri lengd 
verður frumsýnd 
í Háskólabíói í 
vikunni.

TÍMAMÓT 16

SIGNÝ BJÖRG GUÐLAUGSDÓTTIR

Sagði upp draumastarfi
fyrir íslenskt sumar
Vann við Svo fögur bein og Tinna

FÓLK 26

SAMGÖNGUR Snekkjan The Apoise, 
sem nú liggur við Reykjavíkur-
höfn, var í fyrra í 79. sæti á lista 
yfir stærstu snekkjur heims sem 
ekki eru í opinberri eigu. 

Snekkjan, sem er 67 metrar að 
lengd og 13 metrar að breidd, er í 
eigu kanadísks kaupsýslumanns, 
Daves Ritchie að nafni, sem 
á meðal annars stórt uppboðs-
fyrirtæki sem heitir Ritchies. Til 

samanburðar má nefna að fá skip 
í íslenska fiskiskipaflotanum eru 
lengri eða breiðari. 

Snekkjan er á leið til Græn-
lands og þaðan til Kanada, að 
sögn hafnsögumanna, og pant-
aði sér pláss í höfninni fyrir um 
þremur vikum.

Hún var sem áður segir í 79. 
sæti í fyrra yfir stærstu snekkjur 
heims í einkaeigu á lista blaðsins 

Power & Motoryacht. Nokkrar 
risasnekkjur í eigu ríkisstjórna 
í Mið-Austurlöndum komast ekki 
þar á blað, en margar þeirra voru 
áður í eigu Saddams Hussein.

Snekkjan var hönnuð af 
Norðmanninum Espen Oeino, 
sem er stórstirni í heimi hönn-
unar og hefur efnast gríðarlega 
á að hanna snekkjur sem þessa. 
 - sh

Snekkjan The Apoise er 67 metrar og liggur við festar í Reykjavíkurhöfn:

Ein af stærstu einkasnekkjum heims

THE APOISE Snekkjan er með þeim stærri sem komið hafa til Íslands, en öðru hverju koma snekkjur af þessari stærðargráðu í 
íslenskar hafnir. FRÉTTABLAÐIÐ / PJETUR

Hægviðri   Í dag verður hæg norð-
læg eða breytileg átt á landinu. 
Horfur eru á rigningu eða súld víða 
norðan- og austanlands en sunn-
an- og vestantil verður bjart með 
köflum og léttskýjað á stöku stað
 VEÐUR 4
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Ætlar að festa 
sig í sessi
Markvörðurinn 
Hannes Þór Halldórs-
son var í gær valinn í 
fyrsta sinn í lands-
liðshóp Íslands.
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STJÓRNMÁL Haldi Ögmundur Jónas-
son heilbrigðisráðherra fast við 
andstöðu sína við Icesave-málið 
er ríkisstjórnarsamstarfi VG og 
Samfylkingarinnar úr sögunni. 

Um það eru þingmenn í báðum 
flokkum sammála. 

Sjálfur telur Ögmundur að 
ríkis stjórnin geti starfað áfram 
þótt Icesave-málið verði fellt. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er það mat hans að ríkis-
stjórnin geti í framhaldinu unnið 
betur úr málinu og haldið ótrauð 
áfram með önnur brýn verk-
efni. 

Ögmundur telur að drög meiri-
hluta fjárlaganefndar Alþingis 
að fyrirvörum við ríkisábyrgð á 
Icesave-samningunum gangi allt 

of skammt. Hann hefur kynnt 
nefndinni eigin tillögur að fyrir-
vörum en mat stjórnarliða er að 
þeir felli samningana. 

Ögmundur er ekki einn á báti 
í flokki sínum. Guðfríður Lilja 
Grétarsdóttir og Lilja Móses-
dóttir hafa báðar lýst sig and-
vígar Icesave-málinu. Stjórnar-
flokkarnir hafa fimm manna 
þingmeirihluta og mega við því 
að tveir þingmenn greiði atkvæði 
gegn málinu – fari svo að allir 
stjórnarandstæðingar greiði 
atkvæði á móti. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er mikill titringur innan 
VG vegna ástandsins og er sam-
band Ögmundar og Steingríms J. 
Sigfússonar formanns sagt stirt. 

Reynt var að sætta sjónarmið 
þeirra á sérstökum fundi í síð-
ustu viku en án árangurs. 

Steingrímur hefur lagt allt í 
sölurnar fyrir samþykkt Icesave 
og telur sig illa svikinn ef 
Ögmundur leggst gegn málinu. 
Afstaða Steingríms til málsins 
sjálfs er raunar sú að samþykkt 
þess sé lífsnauðsyn íslensku 
efnahagslífi. 

Þingmenn Samfylkingarinnar 
telja sig lítið geta aðhafst í mál-
inu og segja að VG-menn verði að 
leysa það sín á milli. 

Fjárlaganefnd mun áfram 
fjalla um Icesave og er nú stefnt 
að því að hún afgreiði málið frá 
sér á morgun eða á fimmtudag.

   - bþs / kóp

Líf ríkisstjórnarinnar 
í höndum Ögmundar 
Ef Ögmundur Jónasson leggst gegn Icesave-málinu á Alþingi lýkur ríkisstjórnar-
samstarfi Samfylkingarinnar og VG. Mikill titringur er innan VG vegna málsins. 
Samband Ögmundar og Steingríms er stirt. Samfylkingarmenn bíða og sjá.  

HEILBRIGÐISMÁL Öll börn sem 
fæðast á Akureyri verða 
heyrnar mæld frá og með næstu 
mánaðamótum. Þau bætast í hóp 

barna sem fæð-
ast á Landspít-
alanum sem 
undanfarin tvö 
ár hafa verið 
heyrnarmæld 
nýfædd. Guð-
rún Gísladóttir 
framkvæmda-
stjóri Heyrnar- 
og talmeina-
stöðvar Íslands 

segir mælinguna gera að verkum 
að heyrnarskerðing kemur miklu 
fyrr í ljós en áður. „Áður en við 
byrjuðum að mæla var meðal-
greiningaraldurinn þrjú og hálft 
ár. Þá höfðu börnin ekkert heyrt í 
þann tíma.“

Í fyrra voru 94 prósent barna 
sem fæddust á Landspítalanum 
heyrnarmæld en Guðrún vonar 
að það takist að mæla 95 prósent 
allra barna sem fæðast á Íslandi 
innan fárra ára. - mmf / sjá Allt

Ungbörn heyrnarmæld:

Heyrnarskert 
börn greind
við fæðingu

GUÐRÚN 
GÍSLADÓTTIR

LANDBÚNAÐARMÁL Raforkuverð til 
garðyrkjubænda á landsbyggð-
inni hefur hækkað um allt að 35 
prósent vegna aðgerða stjórn-
valda og verðskrárhækkana 
Landsvirkjunnar.

Bjarni Jónsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka garðyrkjubænda, 
segir gjaldþrot blasa við bænd-
um ef stjórnvöld grípa ekki í 
taumana, enda hafa rafmagns-
reikningar hækkað um hundruð 
þúsunda króna.  

Atli Gíslason, formaður land-
búnaðar- og sjávarútvegsnefndar 
Alþingis, segir vandann snúast 
um orkusölu til álfyrirtækjanna, 
sem bitni á garðyrkjubændum og 
öllum almenningi í landinu. 

 - shá / sjá síðu 4

Orkuverð til garðyrkjubænda:

Sligar fyrirtæki 
á stuttum tíma
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Júlíus, sátu margir í súpunni 
um helgina? 

„Bara þeir sem sátu heima, þeir 
supu seyðið af því.“

Ógrynni af fiskisúpu fór í maga svangra 
gesta á Fiskideginum mikla á Dalvík um 
helgina. Júlíus Júlíusson er framkvæmda-
stjóri hátíðarinnar. 

HREYFING Endurbætt rennibraut í Laugardals-
lauginni verður opnuð á næstunni og í síðasta lagi 
á þriðjudaginn eftir viku, á afmæli Reykjavíkur-
borgar, að sögn Loga Sigurfinnssonar, forstöðu-
manns Laugardalslaugar. Rennibrautin hefur 
verið lokuð í um ár. Upphaflega átti að gera við þá 
gömlu en ákveðið var að kaupa nýja braut. Verkið 
kostar í kringum 17 milljónir, að sögn Loga.

„Við notum lendinguna og turninn úr gömlu 
brautinni en létum bæta aðeins við undir-
stöðurnar til þess að ná þessu,“ segir Logi. Nýja 
brautin er um 80 metrar, svipuð þeirri eldri.

„Hún er lokuð alla leið og er að hluta til svarthol 
og að hluta til hálfgegnsæ. Á einum hlutanum eru 
stjörnuljós,“ segir Logi. Engin tónlist eða hávaði 
er í brautinni.

- vsp

Opna á endurbætta rennibraut í Laugardalslaug í síðasta lagi næsta þriðjudag:

Kostar í kringum 17 milljónir

RENNIBRAUTIN Hún verður lokuð alla leið, að hluta til svarthol 
og að hluta til gegnsæ. Opna á brautina á næstunni en gamla 
brautin hefur verið lokuð í um ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SJÁVARÚTVEGSMÁL Uppsjávarveiðar 
ganga vel fyrir norðaustan land 
og nóg virðist vera af stórri síld 
og makríl á stóru svæði. Á vef HB 
Granda segir Guðlaugur Jónsson, 
skipstjóri á Ingunni AK, að stór 
síld sé á svæðinu, en hún sé stygg 
og ekki auðveidd. 

Ingunn er á veiðum langt norður 
af Melrakkasléttu en við veiðar 
sunnar var of mikill makríll til að 
hægt væri að einbeita sér að síld-
veiðum.

Komandi verkefni skipa HB 
Granda eru síldveiðar í norsku lög-
sögunni en þar ræður félagið yfir 
um 6.200 tonna síldarkvóta.  - shá

Uppsjávarveiðar ganga vel:

Mikið af stórri 
síld og makríl

Í HÖFN Ingunn AK í höfn en skipstjórinn 
segir mikið líf á miðunum fyrir norðan 
og austan.

FÓLKSFJÖLGUN Samtals 2.101 barn 
hafði fæðst á fæðingardeildum 
Landspítalans í gær. Það er 72 börn-
um fleiri en fæðst höfðu á sama 
tíma í fyrra. Að sögn Guðrúnar 
G. Eggertsdóttur, yfirljósmóður á 
Landspítalanum, stefnir því í metár 
í fæðingum, þar sem áætlaðar fæð-
ingar í september og október eru 
mjög margar. 

Í fyrra var met í fæðingum jafn-
að á fæðingardeildum Landspítal-
ans, þegar 3.376 börn fæddust þar, 
en alls fæddust 4.846 börn á landinu 
öllu samkvæmt tölum frá Hagstofu 
Íslands. Þann 10. ágúst í fyrra höfðu 
2.029 börn fæðst á Landspítalanum, 
en í ár eru þau 2.101. Auk þess er 
búist við miklum fjölda fæðinga á 
næstu mánuðum og eru áætlaðar 
fæðingar í ágúst til dæmis 287 og 
í september 297. Að sögn Guðrúnar 
fæðast svo yfirleitt á bilinu tíu til 
tuttugu börn til viðbótar. Því stefnir 
allt í að metið verði slegið í ár. 

Erfitt efnahagsástand virðist því 
ekki hafa neikvæð áhrif á fólks-
fjölgun á höfuðborgarsvæðinu, í 
það minnsta ekki enn þá. Guðrún 
segir hent gaman að því á fæðingar-
deildum að nú hljóti fyrstu kreppu-
börnin að vera að líta dagsins ljós. 

Venjan er sú að þegar efnahags-
ástand er slæmt dregst fæðingar-
tíðni saman, að sögn Ólafar Garðars-
dóttur, dósents við Háskóla Íslands 
og doktors í fólksfjöldafræði. „Sem 
dæmi má nefna heimskreppuna á 
fjórða áratugnum. Þá lækkaði fæð-
ingatíðni alls staðar í heiminum, og 
líka á Íslandi.“ Hún segir söguna 
á Norðurlöndunum sýna slíkt hið 
sama. „Í nágrannalöndunum, þar 
sem fæðingarorlofsgreiðslur eru 

tengdar við laun eins og hér á landi, 
þá sér maður það samband að þegar 
það er efnahagslægð lækkar fæð-
ingatíðni, og þegar efnahagsástand 
er gott þá hækkar hún.“ Þetta hafi 
líka verið tilfellið á Íslandi, þar sem 
betri fæðingarorlofslöggjöf og góð-
æri hafi valdið því að fæðingatíðni 
hafi hægt og bítandi hækkað undan-
farin ár. 

Ólöf segir fæðingartíðni þessa 
árs segja lítið til um efnahags-
ástandið. „Fólk sem er komið af stað 
í barneignarhugleiðingum hættir 
því ekki endilega. Það er því ekki 
alveg að marka þetta ár, það væri 
frekar að næsta ár myndi gefa betri 
vís bendingar. Mér finnst líklegt að 
tíðnin fari niður á við þegar efna-
hagskreppan fer að segja meira til 
sín, á næsta ári.“   
 thorunn@frettabladid.is

Stefnir í metfjölda 
fæðinga á þessu ári
Fleiri börn hafa fæðst á Landspítalanum það sem af er ári en á sama tíma í 
fyrra, sem þó var metár. Venjan er að fæðingatíðni lækki þegar efnahagsástand 
er slæmt. Það mun líklega gerast á næsta ári að sögn fólksfjöldafræðings. 

FÆÐINGAR Á LANDSPÍTALA
Fæðingardeild og Hreiður
2006  3.074
2007  3.129
2008  3.376
2009*  2.101

*Fæðingar frá áramótum og til 10. 
ágúst 2009. 

FÆÐINGAR 2008 OG 2009
Til 10. ágúst 2008
Fæðingardeild  1.576
Hreiður  453
Alls  2.029

Til 10. ágúst 2009
Fæðingardeild  1.585
Hreiður  516
Alls  2.101

ALÞINGI Þrátt fyrir að horfur séu 
á að erlendir kröfuhafar eignist 
bróðurpart í Íslandsbanka og 
Kaupþingi telur meiri hluti við-
skiptanefndar Alþingis fulla þörf 
á stofnun Bankasýslu ríkisins. 
Stofnuninni er ætlað að fara með 
eignarhlut ríkisins í fjármála-
fyrirtækjum. 

Í áliti meirihluta nefndarinnar 
segir að eftir sem áður muni ríkið 
eiga Landsbankann og eignarhlut í 
allmörgum sparisjóðum auk hluta 
í Íslandsbanka og Kaupþingi. Sam-
anlagt kunni ríkið því að fara með 
60-70 prósenta hlutdeild á fjár-
málamarkaði. Því verði áfram full 
þörf fyrir bankasýsluna. - bþs

Meirihluti viðskiptanefndar:

Full þörf fyrir 
bankasýsluna 

Lenínstytta kramdi mann
21 árs gamall maður lét lífið þegar 
fimm metra há stytta af Vladimír 
Lenín brotnaði og féll ofan á hann í 
Hvíta-Rússlandi um helgina. Að sögn 
yfirvalda var maðurinn drukkinn og 
hafði klifrað upp á styttuna og hangið á 
handlegg Sovétleiðtogans fyrrverandi. 

HVÍTA-RÚSSLAND

KVENNADEILD LANDSPÍTAL-
ANS Allt stefnir í að metfjöldi 
barna fæðist á fæðingardeild 
og í Hreiðrinu á þessu ári.  
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SAMGÖNGUR Skipulagsstofnun telur 
allar fjórar tillögur um styttingu 
hringvegarins við Hornafjörð hafa 
verulega neikvæð áhrif á lands-
lag, ásýnd, jarðmyndanir og gróð-
ur. Telur Skipulagsstofnun þó leið 
1 vera skástu leiðina. Efnistaka úr 
námunni Friðsæld við Dynjanda er 
minnst ef hún er valin.

Skipulagsstofnun leggur til það 
skilyrði við veitingu framkvæmda-
leyfis að Vegagerðin myndi form-
legan samráðshóp fagaðila um 
endurheimt votlendis vegna fram-
kvæmdarinnar sem felst í að 
byggður verður nýr 11-18 km lang-
ur vegur sem styttir hringveginn 
um 11-12 km eftir því hvaða leið 
verður fyrir valinu. - vsp

Stytting vegar við Hornafjörð:

Samráðshópur 
um votlendi

EFNAHAGSMÁL Þar sem gengi íslensku krónunnar 
hefur lækkað um ríflega eitt prósent frá vaxta-
ákvörðun í byrjun júlí telur Greining Íslandsbanka 
að peningastefnunefnd Seðlabankans ákveði að 
halda stýrivöxtum óbreyttum í tólf prósentum.

Vaxtaákvörðunardagur bankans er á fimmtu-
dag. 

Í Morgunkorni Greiningar Íslandsbanka í gær 
er bent á að í fundargerð peningastefnunefndar-
innar frá síðustu vaxtaákvörðun komi skýrt fram 
að styrking krónunnar sé forsenda vaxtalækkun-
ar. Frestun á lánum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
og hinum Norðurlöndunum, ráðleggingar AGS um 
að vextir verði ekki lækkaðir og vilji Peninga-
stefnunefndarinnar til að halda vöxtum háum við 
afnám gjaldeyrishaftanna hafi líka sitt að segja 
um ákvörðun nefndarinnar. 

Greining Íslandsbanka spáir raunar að stýri-
vextirnir verði óbreyttir fram á annan ársfjórðung 
næsta árs en taki þá að lækka. Spáir bankinn því 
að vextirnir verði komnir í 7,5 prósent í lok næsta 
árs og sex prósent um mitt ár 2011. 

Vaxtaákvörðunin á fimmtudag er væntanlega 

sú síðasta sem seðlabankastjórinn Svein Harald 
Øygard á þátt í að taka en hann lætur af embætti 
í næstu viku þegar skipun Más Guðmundssonar 
tekur gildi. - bþs

Íslandsbanki spáir að peningastefnunefndin ákvarði óbreytta stýrivexti:

Gengi krónunnar enn of lágt

VAXTAÁKVÖRÐUN Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri 
og Svein Harald Øygard seðlabankastjóri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMGÖNGUMÁL Tilfinning heima-
manna á Dalvík fyrir því að mikil 
fjölgun hafi verið á Fiskideginum 
mikla þetta árið hefur verið 
studd rökum á vef Vegagerðar-
innar.

Umferð um Hámundastaða-
háls, milli þjóðvegar 1 og Dal-
víkur, var mun meiri alla dagana 
sem hátíðin stóð, en á sama tíma í 
fyrra eða samtals tæpum 25 pró-
sentum. Rúmlega nítján þúsund 
bílar fóru um hálsinn yfir helg-
ina en rúmlega fimmtán þúsund 
bílar árið 2008.  - shá

Fiskidagurinn mikli á Dalvík:

Nítján þúsund 
bílar þetta árið

DALVÍK Gríðarlegur fjöldi sækir Dal-
víkinga heim ár hvert.

Aflaverðmæti 99 milljarðar
Árið 2008 var afli íslenskra skipa rúm 
1.283 þúsund tonn, 113 þúsund tonn-
um minni en árið 2007. Aflaverðmæti 
nam rúmum 99 milljörðum króna. 
Stærsti hluti afla íslenskra fiskiskipa 
var unninn á Austurlandi. Stærsti hluti 
botnfisksaflans var unninn á höfuð-
borgarsvæðinu og á Suðurnesjum.

SJÁVARÚTVEGSMÁL

SPURNING DAGSINS



verð frá

verð frá

1.995 kr.

25 kr.



4  11. ágúst 2009  ÞRIÐJUDAGUR

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

UTANRÍKISMÁL Tvær rússnes-
kar sprengjuflugvélar, af gerð-
inni TU-95, svokallaðir Birnir, 
flugu inn í íslenska loftrýmis-
eftirlitssvæðið á miðvikudag. 
Varnarmálastofnun Íslands ber 
ábyrgð á svæðinu í samstarfi við 
Atlants hafsbandalagið. 

Birnirnir komu inn á loftrým-
is eftirlitssvæðið norð austur af 
landinu, að því er segir á vef 
Varnarmálastofnunar. Þeir 
flugu í suður, milli Íslands og 
Færeyja, og komu næst landi í 
um 50 sjómílur frá Austurlandi. 
Vélarnar flugu út úr sjónsviði 
ratsjárkerfanna hér á landi, um 
það bil 250 sjómílur suðaustur 
af landinu. 

Varnarmálastofnun fylgdist 
áfram með vélunum í kerfum 
Atlantshafsbandalagsins.  - kh

Varnarmálastofnun:

Tveir Birnir í ís-
lensku loftrými

TAÍVAN, AP Allt að sex hundruð 
manns grófust undir aurskriðu á 
Taívan í gær. Fellibylurinn Mora-
kot reið yfir landið um helgina og 
féllu rúmlega 2.500 millimetrar af 
rigningu yfir helgina. Tólf dauðs-
föll hafa verið staðfest þar, en ótt-
ast er að sú tala muni hækka tals-
vert. 

Um hundrað manns sluppu úr 
skriðunni, sem fór yfir stóran 
hluta bæjarins Shiao Lin í suður-
hluta Taívans. Íbúar bæjarins eru 
innilokaðir þar eftir að flóð eyði-
lagði stóra brú við bæinn. Her-
þyrlur hafa bjargað fólki burt og 
komið vistum til þeirra sem eru 
þar fastir. 

Að minnsta kosti sex manns eru 
látnir í Kína vegna fellibylsins og 
22 á Filippseyjum. Auk þess neydd-
ist tæp milljón manna til að yfir-
gefa heimili sín í Kína. Vindhraði 
fellibylsins hefur nú farið úr 119 
kílómetrum á klukkustund niður 
í 83 kílómetra. Búist er við því að 
enn meira dragi úr honum í dag. 

Annar fellibylur kom á land á 
vesturströnd Japans í gær. Tólf 
manns hafa látið lífið þar vegna 
flóða og aurskriðna, og tíu til við-
bótar er saknað. 50 þúsund manns 
hefur einnig verið gert að yfirgefa 
heimili sín. Búist er við því að felli-
bylurinn, sem nefnist Etau, fari 
yfir miðhluta Japans í dag. - þeb

Tveir fellibyljir ganga nú yfir Asíu og valda stórtjóni: 

Hundraða saknað

TAÍVAN Hermenn björguðu fólki sem var innilokað í bæjum í suðurhluta Taívans í 
gær. Herþyrlur voru notaðar til að ná til fólksins, auk þess sem þær komu vistum til 
þeirra sem enn eru fastir.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Alicante

Bassel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

28°

33°

24°

21°

21°

25°

22°

21°

21°

24°

23°

31°

32°

34°

21°

23°

23°

20°
Á MORGUN 

Hæg breytileg átt 
um allt land.

FIMMTUDAGUR
Áfram hægviðri

um allt land.

15

13

14

15

14

13

14

12

13

14

11

5

5

3

3

2

5

3

8

3
4

5

13

11 12

13

16 14

13 12

11

12

RÓLEGHEIT  Þessa 
vikuna eru horfur á 
mildu og tíðinda-
litlu veðri. Vindur 
verður frekar 
hægur alla vikuna.  
Norðan- og austan-
lands verður 
heldur vætusamt 
en sunnan- og 
vestantil verður að 
mestu úrkomulítið 
og yfi rleitt nokkuð 
bjart.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

MEXÍKÓ, AP Tveggja daga fundi 
leiðtoga Bandaríkjanna, Kanada 
og Mexíkó í borginni Guadalajara 
í Mexíkó lauk í gær. 

Á fundi sínum ræddu þeir Bar-
ack Obama Bandaríkjaforseti, 
Felipe Calderon Mexíkóforseti 
og Stephen Harper, forsætisráð-
herra Kanada, aðallega um sam-
stillt viðbrögð við svínaflensu og 
milliríkjaverslun. Stór mál á borð 
við málefni mexíkóskra innflytj-
enda í Bandaríkjunum og áherslu 
bandarískra stjórnvalda á inn-
lenda framleiðslu sátu hins vegar 
á hakanum í þetta sinn.   - bs

Forsetar Norður-Ameríku: 

Hittust í Mexíkó

LEIÐTOGARNIR Stephen Harper, for-
sætisráðherra Kanada, Felipe Calderon, 
forseti Mexíkó, og Barack Obama, forseti 
Bandaríkjanna, komu saman í Guadala-
jara í Mexíkó í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LANDBÚNAÐARMÁL Fjöldi garð-
yrkjubænda horfir fram á alvar-
lega rekstrarerfiðleika vegna 
hækkunar á raforkuverði. Gjald-
þrot vofir yfir stórum fyrirtækj-
um ef ákvörðun stjórnvalda um 
skerðingu á niðurgreiðslum verð-
ur látin standa óbreytt. Skerð-
ingin skilar ríkissjóði litlum 
ávinningi en veldur gríðarlegu 
tjóni, segir Bjarni Jónsson,fram-
kvæmdastjóri Sambands garð-
yrkjubænda.

Bjarni segir að raforkukostn-
aður fjölda garðyrkjubænda 
hafi hækkað um 25 prósent með 
ákvörðun stjórnvalda í ársbyrj-
un um að skerða niðurgreiðslur 
á dreifingarkostnaði rafmagns. 
„Ég vona, framleiðslunnar vegna, 
að það verði tekið á þessu máli 
og þessari ákvörðun snúið við.“ 
Bjarni minnir á að nýleg hækkun 
á gjaldskrá Landsvirkjunar þýði 
að raforkuverð bænda í dreif-
býli hafi hækkað um allt að 35 
prósent. „Mesta hækkun sem ég 
hef séð hjá einum bónda er 600 
þúsund krónur á mánuði. Þetta 
er rekstur sem hefur skilað lítils 
háttar hagnaði og það þarf ekki 
marga mánuði með svona auka-
reikningum til að knésetja fyrir-
tæki. Gleymum því heldur ekki 
að á undanförnum átján mánuð-
um hafa öll aðföng hækkað gríð-
arlega.“ 

Atli Gíslason, formaður land-
búnaðar- og sjávarútvegsnefnd-
ar Alþingis, telur að unnið sé að 
lausn málsins innan landbúnað-
arráðuneytisins, án þess að hún 
sé í sjónmáli. „Þetta virðist mjög 
þungt í vöfum. Við erum að selja 

orku til álbræðslna undir kostn-
aðarverði, liggur mér við að 
segja, og það bitnar á garðyrkju-
bændum og öllum almenningi í 
landinu. Við erum að borga niður 
verðið til álfyrirtækjanna og þar 
liggur stóri vandinn í orkumál-
um.“

Samband garðyrkjubænda 
skrifaði undir samkomulag við 
stjórnvöld í júlí um breytingar 
á gildandi samningi um starfs-
skilyrði garðyrkjubænda. Þar 
kveður á um að starfshópur muni 
skoða hækkun raforkuverðs. 
Bjarni hvetur til þess að starf 

hópsins hefjist sem fyrst svo taka 
megi á þeim vanda sem fyrir-
sjáanlegur er hjá fjölda bænda.

Fjöldi fyrirtækja verður harka-
lega fyrir barðinu á hækkun 
orkuverðs og þeirra á meðal eru 
stærstu fyrirtækin í geiranum. 
Margir geta ekki mætt svona 
áföllum. Gleymum heldur ekki 
hvað þetta þýðir fyrir sveitar-
félög, til dæmis á Suðurlandi, ef 
ekkert verður gert. Þar eru þessi 
fyrirtæki burðarásinn og skila 
stórum hluta skatttekna þeirra,“ 
segir Bjarni. 

 svavar@frettabladid.is

Raforkuverð sligar 
bændur að óbreyttu
Hækkun raforkuverðs til garðyrkjufyrirtækja er allt að 35 prósent á fáum 
mánuðum. Formaður landbúnaðarnefndar segir orkusamninga við álfyrirtæki 
bitna á samfélaginu. Dæmi um 600 þúsund króna hækkun á einum mánuði.

Í GRÓÐURHÚSINU Mörg glæsileg garðyrkjufyrirtæki starfa hér á landi en sum þeirra 
eiga erfitt með að axla gríðarlegar hækkanir á orkuverði. Myndin tengist ekki efni 
fréttarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA ÞÝSKALAND, AP Réttarhöld standa 

nú yfir fjórum meintum með-
limum í þýskri hryðjuverkasellu 
fyrir að ætla að ráðast á bandarísk 
skotmörk í Þýskalandi. Leiðtogi 
sellunnar viðurkenndi fyrir rétti 
í gær að markmiðið hafi verið að 
valda Bandaríkjamönnum í Þýska-
landi sem mestu skaða. 

Upphaflega stóð til að þeir 
myndu vinna hermdarverk sín í 
Pakistan en þeir töldu sig þó geta 
unnið meiri skaða á bandarískum 
skotmörkum í Evrópu.

Formlegar játningar liggja ekki 
fyrir en að sögn lögmanna fjór-
menninganna ætla þeir að játa á 
sig sök í von um mildari dóm. - bs

Réttarhöld í Þýskalandi:

Hryðjuverka-
menn játa sök

SJÁVARÚTVEGSMÁL Aldrei hefur 
verið landað jafnmikið af norsk-
íslenskri síld í júlí eins og í ár 
eða tæpum 63 þúsund tonnum. 
Íslensku skipin á veiðum á deili-
stofnum héldu sig eingöngu 
innan íslensku lögsögunnar í 
nýliðnum júlímánuði, sem hefur 
aldrei gerst áður. 

Landað var tæplega 59 þúsund 
tonnum af makríl í júlí, sem er 
nokkru minna en á sama tíma 
í fyrra, en afturköllun leyfa til 
beinna veiða á makríl snemma í 
mánuðinum hefur þar áhrif.

Líflegra er yfir úthafskarfa-
veiðunum í ár en í fyrra. Í júli 
var landað rúmlega 7.000 tonn-
um samanborið við engan afla á 
sama tíma í fyrra og er úthafs-
karfakvótinn nánast fullnýttur.

 - shá

Góð veiði úr deilistofnum:

Júlímánuður 
sérlega gjöfull

GENGIÐ 10.08.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Auglýsingasími

– Mest lesið

KAUPTHING FUND 
Société d'Investissement à Capital Variable

14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 96.002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
As the Annual General Meeting dated 16 April 2009 could not validly deliberate and decide on 
the items of the agenda, the Board of Directors convenes the Shareholders of KAUPTHING 
FUND, Sicav to attend the second General Meeting to be held at the registered office of the 
company on 31 August 2009 at 10.00 a.m., with the following agenda :

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor 
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2008
3. Allocation of results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and 
that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the 
registered office of the Sicav.

For the Board of Directors

20-50% AFSLÁTTUR AF
VEIÐIVÖRUM Í ALLT SUMAR

SJÁVARÚTVEGSMÁL Landhelgis-
gæslan (LHG) hafði afskipti af 
tveimur skipum vegna meintra 
brota á löggjöf um veiðar innan 
landhelginnar á síðasta sólar-
hring. Varðskip stóð togarann 
Sólbak EA að meintum ólöglegum 
togveiðum á Vestfjarðamiðum og 
færði skipið til hafnar á Akur-
eyri. Handfærabátur var þá stað-
inn að meintum ólöglegum hand-
færaveiðum innan bannsvæðis 
suður af Látrabjargi.

Við skoðun eftirlitsmanns 
LHG kom í ljós að Sólbakur var 
ekki búinn smáfiskaskilju eða 
hafði þá lágmarksmöskvastærð 
sem áskilin er á því svæði þar 

sem hann var við veiðar. Tók 
lögreglan á móti skipinu þegar 
það lagði að bryggju á Akureyri.

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
TF-Líf kom að handfærabátnum 
og sást greinilega að báturinn 
hafði veiðarfæri sín í sjó. Skip-
stjóra bátsins var tilkynnt að 
bátnum yrði vísað til hafnar þar 
sem mál hans yrði tekið fyrir. 
Sigldi báturinn til hafnar í Ólafs-
vík. 

Málin eru í höndum lögregl-
unnar og voru skipstjórar skip-
anna teknir til skýrslutöku í 
gær hjá embætti sýslumannsins 
á Akureyri og sýslumannsins á 
Snæfellsnesi.  - shá

Landhelgisgæslan vísar tveimur skipum til hafnar vegna meintra brota:

Staðin að ólöglegum veiðum

EFTIRLIT Varðskip Landhelgisgæslunnar 
stóð togarann Sólbak EA að meintum 
ólöglegum togveiðum.

VIÐSKIPTI Heimsmarkaðsverð á 
hrásykri hækkaði um þrjú pró-
sent í dag og endaði í 22 sentum 
pundið, eða um 61 krónu kílóið. 
Sykurverð hefur ekki verið 
hærra síðan 1981.

Þessi mikla hækkun á rætur 
sínar að rekja til vaxandi 
áhyggna af framboðsbresti, að 
því er fram kemur á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins.

Haft er eftir sérfræðingum 
í sykurbransanum að þessar 
áhyggjur séu einkum til komn-
ar vegna aukinnar eftirspurnar 
eftir sykri til eldsneytis-
framleiðslu í Brasilíu. Þá hafi 
einnig orðið heilmikill brestur á 
sykuruppskeru á Indlandi, sem 
búist er við að muni versna.

Áhyggjur valda hækkun:

Metverð á sykri

DÓMSMÁL Íslensk kona, Borghildur 
Guðmundsdóttir, þarf samkvæmt 
dómsúrskurði að fara til Banda-
ríkjanna með syni sína tvo fyrir 
sunnudag. Synina á hún með 
bandarískum hermanni sem 
ætlar að höfða forræðismál í 
Bandaríkjunum. 

Samkvæmt dómsúrskurði 
Hæstaréttar þarf Borghildur að 
afhenda fyrrverandi eiginmanni 
sínum synina, sem eru fimm og 
tíu ára. Þar sem hún hefur hvorki 
atvinnu- né dvalarleyfi í Banda-
ríkjunum má hún ekki dveljast 
þar lengur en þrjá mánuði. Mála-
rekstur forræðismálsins fyrir 
bandarískum dómstólum mun 
þó að öllum líkindum taka mun 
lengri tíma. Í raun sé því verið að 
neyða hana til að skilja drengina 
eftir hjá föður sínum, sem þeir 
hafa ekki séð í rúmlega eitt og 
hálft ár. „Þeir sáu hann síðast um 
jólin 2007. Síðan þá hefur hann 
kannski hringt tíu sinnum. Hann 
hefur ekki sent þeim afmælis-
gjafir eða jólagjafir. Hann hefur 
ekki hagsmuni barnanna í huga, 
þetta eru eingöngu aðgerðir gegn 
mér, en þær bitna á börnunum,“ 
segir Borghildur. 

„Yngri sonurinn man ekkert 
eftir pabba sínum, og þú getur 
rétt ímyndað þér sjokkið sem 
hann fær við að vera skilinn 
eftir hjá bláókunnugum manni og 
missa mömmu sína.“ Borghildur 
er í nýrri sambúð. „Báðir synir 
mínir kalla hann pabba. Þeir eru 
því að missa mömmu sína, pabba 
sinn, heimilið, skólann, umhverfi 
og vini. Ég á að afhenda mannin-
um börnin og hann veit ekki einu 

sinni hver svefntíminn þeirra er 
eða hvort þau eru með ofnæmi.“ 

Borghildur segist ekki hafa haft 
efni á flugmiðum til Bandaríkj-
anna, hvað þá að halda sér uppi 
og reka málið fyrir dómstólum 
þar. „Þetta kostar fleiri milljónir 
þegar á heildina er litið.“ Hún 
er ósátt við lög fræðinginn sem 

rak málið fyrir hennar hönd og 
segir hann ekki hafa sinnt mál-
inu nægilega vel. „Það eru undan-
þáguatriði sem hægt var að nota, 
en lögfræðingurinn minn gerði 
það ekki. Til dæmis máttu bara 
líða tólf mánuðir frá því við 
komum til landsins þangað til 
málið væri komið fyrir héraðs-
dóm, en það liðu þrettán mánuð-
ir. Hann hefði getað farið fram á 
að málinu yrði vísað frá, en hann 
gerði það ekki. 

Stofnuð hefur verið stuðnings-
síða á Facebook fyrir Borghildi 
undir nafninu „Hjálpum Boggu 
að halda börnum sínum.“ Þar er 
gefið upp reikningsnúmer fyrir 
þá sem vilja styrkja hana. 

thorunn@frettabladid.is 

Óttast að þurfa að 
skilja börnin eftir
Íslensk kona þarf að afhenda bandarískum fyrrverandi eiginmanni sínum syni 
þeirra tvo samkvæmt dómsúrskurði. Hann hyggst höfða forræðismál í Bandaríkj-
unum. Drengirnir hafa ekki hitt föður sinn lengi og sá yngri man ekki eftir honum. 

BORGHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR OG SYNIR Borghildur segist ekki hafa efni á því að 
reka forræðismál í Bandaríkjunum.

SVÍÞJÓÐ Tveir menn voru skotnir til bana í bænum 
Stora Höga nærri Gautaborg um hádegisbil í gær. 
Nágrannar heyrðu skothljóð úr íbúð og stuttu 
síðar fundust lík mannanna tveggja. Rúmum 
fjórum klukkustundum síðar hafði lögregla hand-
tekið tvo menn sem taldir eru tengjast málinu. 
Talið er að þriðji maður hafi einnig tengst málinu. 

Mennirnir sem voru handteknir voru í bíl sem 
sást yfirgefa morðvettvanginn. Þeir lögðu á flótta 
og veitti lögregla þeim eftirför lengi. Meðal ann-
ars var reynt að skjóta á hjólbarða þeirra, en án 
árangurs. Þeir fundust þó á endanum, en vitni 
höfðu greint frá því að þrír menn hefðu verið í 
bílnum. 

Fjölmiðlar í Svíþjóð hafa greint frá því að morð-
in tengist skipulagðri glæpastarfsemi, og hafi 
verið um uppgjör vegna fíkniefnamála að ræða. 
Lögreglan í Gautaborg hefur neitað að tjá sig um 
það. Dagblaðið Gautaborgarpósturinn greindi frá 
því að bíllinn sem morðingjarnir notuðu til að 
flýja vettvanginn sé iðulega notaður af manni sem 
tengist samtökunum Red & White, sem styðji við 
bakið á Hells Angels.  
 - þeb 

Tveir menn skotnir til bana í grennd við Gautaborg í gær: 

Tengist skipulögðum glæpum

HELLS ANGELS Fjölmiðlar í Svíþjóð hafa greint frá því að 
morðin tengist skipulagðri glæpastarfsemi og samtökum sem 
tengjast mótorhjólasamtökunum Hells Angels.

Yngri sonurinn man ekk-
ert eftir pabba sínum, og 

þú getur rétt ímyndað þér sjokkið 
sem hann fær við að vera skilinn 
eftir hjá bláókunnugum manni 
og missa mömmu sína

BORGHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIR

KJÖRKASSINN

Styður þú nýlegar aðgerðir 
Saving Iceland?
JÁ  16%
NEI  84%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú í berjamó í haust?

Segðu þína skoðun á visir.is.



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

NÁM SEM EYKUR STARFSMÖGULEIKA 

HÉRLENDIS OG ERLENDIS

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

Diplomanám í forritun 
282 stundir - Verð: 469.000.- 

Forritun hefur verið kennd hjá NTV frá stofnun skólans 1997 og hafa um 250
nemendur útskrifast frá skólanum. Í náminu er leitast við að leggja traustan 
þekkingargrunn og byggja ofan á hann með verklegum æfingum.

Að námi loknu eiga nemendur að hafa öðlast góða undirstöðuþekkingu og 
yfirsýn yfir þær aðferðir sem helst eru notaðar í nútíma hugbúnaðargerð.

Námið byggir að miklu leiti á stöðluðum námskeiðum frá Microsoft og að námi
loknu eiga nemendur að vera færir um að taka eftirfarandi alþjóðleg próf: 
070-316, 070-502 og 070-561.

Prófin eru öll innifalin í verði námskeiðsins. Kennslan fer fram í formi fyrir-
lestra og mikið er um verklegar æfingar.

Inntökuskilyrði: Þeir sem hyggja á þetta nám þurfa að hafa skilning á Windows 
umhverfinu og góð enskukunnátta er nauðsynleg þar sem allt kennsluefni er á
ensku.

Leitið til NTV varðandi frekari námsráðgjöf í síma 544 4500.

Kvöldnámskeið:
Hefst: 31. ágúst - Lýkur: 17. desember
Mánud. og miðvikud. 18:00 til 22:00 og laugard. 8:30 til 12:30
Eftirmiðdagsnámskeið:
Hefst: 31. ágúst - Lýkur: 16. desember
13:00 til 17:00 mánud. miðvikud. og  fimmtud.

In a survey of the top ten „best“ jobs in the United States, Money magazine listed Software Engineer as the top job. Reasons include good pay, number of annual openings, and ten year projected growth in jobs (46%).

Helstu námsgreinar:

Kynning á forritun (36 stundir)
Viðmótshönnun (12 stundir)
Gagnagrunnsfræði (36 stundir)
Forritun með C# (66 stundir)
Gluggaforritun (60 stundir)
Gagnagrunnsforritun (36 stundir)
Lokaverkefni (36 stundir)

 Atvinnulausir fá 25% afslátt frá auglýstu staðgreisluverði 
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1. Hvað heitir knapinn sem 
rekinn var úr hestalandsliðinu 
á dögunum?

2. Hvað heitir erlenda konan í 
peningastefnunefnd?

3. Hversu mörg skipulögð atriði 
voru á Gay Pride?

SJÁ SVÖR Á BLS. 26

VEISTU SVARIÐ?

Hagnýtt og hnitmiðað nám, bæði fyrir þá sem vilja
styrkja eigin rekstur og þá sem vilja stofna til eigin 
reksturs með því að finna hugmyndum sínum eða
hugmyndum annara frjóan farveg.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Helstu námsgreinar: 
» Frumkvöðlar og framtíðarsýn (6) 

» Stofnun fyrirtækja (6) 

» Hagnýt markaðsfræði (42) 

» Excel við áætlanagerð (24)

» Fjármálastjórnun og framlegð (30)

» Hagnýtur bókhaldsskilningur (12)

» Gerð viðskiptaáætlunnar (48)

Námið miðar að því að kenna gerð viðskiptaáætlanna,
hvernig hægt er að greina á milli arðbærra og óarðbærra
hugmynda, hvenær borgar sig að fara af stað og hvenær
borgar sig að sitja heima.

FRUMKVÖÐLA
OG REKSTRARNÁM

168 stundir - Verð: 198.000.-
Kvöldnámskeið 15. sept. - 17. des.

Síðdegisnámskeið 14. sept. - 16. des.

Atvinnulausir fá 25% afslátt frá auglýstu staðgreisluverði 

ALÞINGI Formaður fjárlaganefndar 
Alþingis segir að reynt verði til 
þrautar í dag og á morgun að ná 
samkomulagi um fyrirvara við 
samþykki Alþingis á ríkisábyrgð 
vegna Icesave-samningsins. Hann 
segist óttast að Ísland einangrist 
verði málinu ekki lokið fljótlega.

„Við erum sum mjög hrædd um 
það að við séum að lenda hér í 
sömu stöðu og í fyrra, að menn loki 
á okkur meðan óvissan er,“ segir 
Guðbjartur Hannesson, formaður 
fjárlaganefndar. Hann segir að 
endurnýja þurfi lán og lánalínur 
á næstu vikum og mánuðum, og 
óvíst sé að það gangi nema óvissu 
um Icesave verði eytt.

Það verður að skýrast á næstu 
tveimur sólarhringum hvort sam-
komulag næst um að fara þá leið 
að setja fyrirvara við ríkisábyrgð-
ina, segir Guðbjartur. Stjórnar-
andstaðan verði að ákveða hvort 
hún hyggist styðja þá leið eða 
ekki.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær hafa fulltrúar Fram-
sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 
í fjárlaganefnd talað fyrir því að 
skipuð verði ný samninganefnd og 
samningaviðræður við Hollend-
inga og Breta teknar upp að nýju.

„Þá er bara verið að hafna samn-
ingnum, ég styð það ekki,“ segir 
Guðbjartur. Hann segir engan sem 
tali fyrir því að semja upp á nýtt 
hafa útskýrt hvað það er sem eigi 
að ná fram með því sem ekki megi 
ná fram með fyrirvörum.

Hann segir að þrátt fyrir þetta 
verði reynt til þrautar að ná sátt 
milli stjórnar og stjórnarandstöðu. 
Ósamstaða um fyrirvara myndi 
veikja stöðuna gagnvart Bretlandi 
og Hollandi.

„Við höfum ekki lokað á þann 
möguleika að gera einhverja fyrir-
vara,“ segir Kristján Þór Júlíus-
son, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
í fjárlaganefnd.

„Við höfum hins vegar talið 
eðlilegra að áður en við göngum 
lengra með málið þá taki ríkis-
stjórn Íslands upp viðræður við 
Breta og Hollendinga um mögu-
legar leiðir,“ segir Kristján. 

Sífellt fleiri hafa efasemdir um 
þá leið að setja fyrirvara við ríkis-
ábyrgðina, segir Höskuldur Þór-
hallsson, fulltrúi Framsóknar-
flokks í fjárlaganefnd.

„Kannski væri hreinlegast að 
stíga fram og segja við Breta og 
Hollendinga að það þurfi að semja 

upp á nýtt, og þá með nýrri samn-
inganefnd,“ segir Höskuldur. 
Hann segir þá hugmynd hafa verið 
rædda á fundi fjárlaganefndar í 
gær. Líklega verði fyrirvaraleiðin 
þó reynd til þrautar.

Með því að setja fyrirvara við 
ríkisábyrgð væri Alþingi ekki 
að ónýta Icesave-samninginn, 
segir Árni Þór Sigurðsson, full-
trúi Vinstri grænna í fjárlaga-
nefnd. Það sé hagur beggja aðila 
að Ísland geti staðið við sínar 
skuldbindingar, og að því snúi 
fyrirvararnir meðal annars. Árni 
hafnar því að samið verði að nýju, 
og segir mikilvægt að ná samstöðu 
um fyrirvara við ríkisábyrgðina.

 brjann@frettabladid.is

Óttast að Ísland ein-
angrist á nýjan leik
Það mun skýrast á næstu sólarhringum hvort samstaða næst um fyrirvara 
vegna Icesave segir formaður fjárlaganefndar. Óvissa gæti valdið því að lokað 
verði á landið. Hreinlegast að semja upp á nýtt segir þingmaður Framsóknar.

FYRIRVARAR Svein Harald Øygard seðlabankastjóri (fyrir miðju) og Arnór Sighvatsson 
aðstoðarseðlabankastjóri (til vinstri) komu á fund fjárlaganefndar í gær. Seðlabank-
inn mun veita sérfræðiaðstoð til að meta efnahagslega fyrirvara sem þingmenn hafa 
rætt undanfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HREYFING Þrettán félagar úr CrossFit Iceland munu 
hlaupa 100 kílómetra á fimmtudaginn til styrktar 
Mæðrastyrksnefnd. Leggja þeir af stað frá Skipa-
skaga klukkan fimm um morguninn, hlaupa meðfram 
Akrafjalli, hringinn í Hvalfirði og enda í Reykjavík. 

Ekki er um boðhlaup að ræða heldur hlaupa þau 
samtals 1.300 kílómetra. En eruð þið í formi til þess 
að hlaupa 100 kílómetra? „Já, við teljum okkur vera 
það. Það er auðvitað ekki hægt að vita fyrr en við 
erum búin að hlaupa,“ segir Ari Bragi Kárason, einn 
ofurhuganna, kátur. Þeir hafa þegar safnað áheitum 
frá Herbalife, World Class og EAS, að sögn Ara, en 
treysta annars á frjáls framlög.

Endastöð hlaupsins verður World Class í Laugum 
Laugardal og er stefnt að því að hlaupinu ljúki um 
klukkan 19.30. Áhugasamir geta komið og tekið þátt 
í að hlaupa síðustu 15 kílómetrana frá Korputorgi 
klukkan 17 og styðja við bakið á ofurhugunum. Farið 

verður inn í Laugardalinn þar sem móttökulið bíður 
þeirra og slegið verður upp grillveislu.

Þeir sem styrkja vilja ofurhugana í ferð þeirra er 
bent á að hægt er að leggja inn á reikning Mæðra-
styrksnefndar. Reikningsnúmerið er 0101-26-35021 
og kennitalan er 470269-1119.  - vsp

Þrettán úr CrossFit Iceland hlaupa 100 kílómetra til styrktar Mæðrastyrksnefnd:

Telja sig vera í nægilega góðu formi

CROSSFIT-KAPPAR Félagarnir Geir, Ari og Evert eru þrír af þeim 
þrettán sem ætla að hlaupa 100 kílómetra á fimmtudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐSKIPTI Sex sparisjóðir sem sóttu um eiginfjár-
framlag á grundvelli neyðarlaganna í vor hafa enn 
ekki fengið slíkt framlag. Fjármálaráðuneytið bíður 
enn eftir aðgerðum sumra þeirra áður en unnt er að 
afgreiða beiðnirnar.

Óskað var eftir umsögnum Fjármálaeftirlitsins 
og Seðlabankans um umsóknirnar, og hefur þeim 
verið skilað.

„Staða sparisjóðanna er mjög misjöfn og þeir eru 
að fara yfir sín mál og ýmis skref sem þarf að stíga 
samfara fjárframlaginu,“ segir Hjördís Dröfn Vil-
hjálmsdóttir í fjármálaráðuneytinu. Skilyrði hafi 
verið sett fyrir framlaginu, án þess að hún vilji 
greina nánar frá í hverju þau felist, og sumir spari-
sjóðanna vinni enn að því að uppfylla þau. Aðrir 
hafi lokið sinni endurskipulagningu og bíði þess að 
fjármálaráðuneytið taki ákvörðun.

Ákvörðunin verður ekki tekin fyrr en allir sjóð-
irnir hafa klárað sín mál, að sögn Hjördísar, til að 
tryggja það að allir fái sambærilega meðferð. Meðal 
þess sem er í umræðunni er að sameina einhverja 

sjóði, að því er heimildir Fréttablaðsins herma.
Sjóðirnir sex sem sóttu um voru Byr og Spari-

sjóðir Norðfjarðar, Keflavíkur, Vestmannaeyja, 
Svarfdæla og Bolungarvíkur.  - sh

Fjármálaráðuneytið hefur enn ekki veitt sparisjóðum eiginfjárframlag úr ríkisjóði:

Aðgerða sparisjóðanna beðið

BYR Framlögin geta að hámarki verið fimmtungur af eigin fé 
sjóðsins. Áætlað er að fjórtán milljörðum verði veitt til þessa í 
ár. FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

SAMGÖNGUR Iceland Express ætlar 
að hefja áætlunarflug til Birm-
ingham á Englandi næsta sumar. 
Verður áfangastaðurinn sá átjándi 
hjá Iceland Express. 

En af hverju Birmingham? „Við 
höfum verið að skoða það svæði 
og þetta er mjög stórt markaðs-
svæði,“ segir Matthías Imsland, 
forstjóri Iceland Express. Segir 
hann Ísland þekktan áfangastað í 
Bretlandi og þar fari um 25 flug á 
viku. Birmingham er næststærsta 
borg Bretlands og er fyrir norðan 
London. Um tvær og hálf milljón 
manna býr í henni og næsta 
nágrenni. Fyrst um sinn er gert 
ráð fyrir vikulegu flugi. - vsp

Express flýgur til Birmingham:

Eitt flug í viku 
til Birmingham

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365. Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit. Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og
textill. Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og
atvinnugreinum.

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

HEILBRIGÐI Alls hefur 101 greinst með svína-
flensu, A(H1N1)v, á Íslandi frá því í maí 2009 
og komu 29 ný tilfelli upp um helgina. Þar 
af eru 55 karlar og 46 konur. Þriðjungur er 
á aldrinum 15 til 19 ára en aðeins níu hafa 
greinst sem eru eldri en 40 ára. Hafa 46 feng-
ið flensuna erlendis en 52 hér á landi. Óvíst 
er um þrjú tilvik. Haraldur Briem sóttvarna-
læknir segir flensuna byrjaða að smitast 
innanlands. 

Haraldur segir stóran hluta af aldurshópn-
um sem er eldri en fjörtíu ára hafa marga 
fjöruna sopið og líklegt sé talið að þetta fólk 
hafi þróað með sér vörn gegn flensunni. Þó sé 
það ekki ljóst. 

„Við erum enn að bíða eftir að sjá hvort þeir 
sem eru 15 til 30 ára smitist 
mest þar sem þetta er ungt 
fólk sem ferðast mest til 
útlanda og fer á mannamót 
og er því fyrst til að smitast 
og hvort þeir sem eldri eru 
fái flensuna síðar.“

Tugir sýna koma til skoð-
unar á hverjum degi, að 
sögn Haraldar, en nú sé 
þeim tilmælum beint til 
lækna að að taka færri sýni. 
Fara eigi eftir einkennum 

og meðhöndla ef á þarf að halda. 
Enginn er enn alvarlega veikur af þeim sem 

hafa smitast, að sögn Haralds, en nú þegar 
flensan er farin að breiðast hraðar út aukist 
líkurnar á að þeir sem eru veikir fyrir fái 
flensuna. „Dauðsföll eru sjaldgæf sem betur 
fer,“ segir Haraldur sem býst við að einn af 
hverjum 1000 sem smitist á Íslandi gæti lát-
ist.

Lyfin sem gefin eru við svínaflensu, 

Tamiflu og Relenza, hafa fleiri galla en 
kosti fyrir börn allt að tólf ára segir í grein 
í British Medical Journal. Hjálp lyfjanna sé 
lítil en á móti komi alvarlegar aukaverkanir. 
Frekar eigi foreldrar að láta börni sín hvílast 
og drekka nóg af vökva.

Yfir þúsund af þeim 1.154 sem hafa dáið úr 
svínaflensu í heiminum hafa komið frá Norð-
ur- og Suður-Ameríku og hefur viðbragðs-
stigi verið komið á í skólum í Bandaríkjun-

um. Rúmlega fjórðungur þeirra sem látist 
hafa eru frá Argentínu. Dauðsföll á Bretlands-
eyjum eru 41 í það minnsta. 

Flensan hefur greinst í 168 löndum og er 
fjöldi smitaðra að minnsta kosti 162.380, sam-
kvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO. 
Talið er að talan sé þó margföld sú tala þar 
sem lönd þurfa ekki lengur að taka sýni úr 
öllum sem hafa flensueinkenni. 

 vidir@frettabladid.is

Lyfin sögð slæm fyrir börn
Alls hefur 101 greinst með svínaflensu á Íslandi. Aðeins níu hafa smitast sem eru eldri en 40 ára. Þeir eldri 
hafa mögulega þróað vörn gegn flensunni. Bresk rannsókn segir svínaflensulyf ekki virka á börn. 

SVÍNAFLENSA Sóttvarnalæknir telur að einn af hverjum 1000 sem smitast á Íslandi gæti látist. Dánarhlutfallið er 
langhæst í Argentínu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HARALDUR BRIEM

SJÁVARÚTVEGUR „Það kemur í ljós 
hvort þetta fer til Japans, Noregs 
eða Færeyja. Við erum bara að 
skoða það,“ segir Gunnar Berg-
mann Jónsson, framkvæmda-
stjóri Hrefnuveiðimanna ehf. 
Þegar hafa Hrefnuveiðimenn 
veitt 46 hrefnur og stefnt er að 
því að fara yfir eitt hundrað dýr 
áður en vertíðinni lýkur.

Gunnar segir söluna hafa 
gengið glimrandi vel og salan 
stefni á að koma út á núlli á 
innan landsmarkaðnum. Ekki er 
slæmt að salan komi út á núlli 
því byggja þurfti upp kjöt-
vinnslu í sumar en það þyrfti 
ekki að gera á næsta ári, að sögn 
Gunnars. 

Panta á fleiri sprengjur og 
skutla frá Noregi á næstunni og 
kemur gróðinn í söluna því ekki 
nema farið verði í útflutning. 
Ekki hafa þeir átt í samninga-
viðræðum við erlenda aðila, að 
sögn Gunnars. - vsp

46 hrefnur hafa veiðst:

Gróðinn kæmi 
í útflutningi

HREFNUVEIÐI Þegar er búið að veiða 46 
hrefnur og stefnt er að því að veiða yfir 
100 dýr. MYND/GUNNAR BERGMANN

EFNAHAGSMÁL Allar forgangskröfur 
í þrotabú fjármála fyrirtækja 
vegna innistæða eru jafn-
réttháar, og Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda á því ekki að 
njóta forgangs umfram aðra. 

Þetta er niðurstaða lög-
fræðiálits sem Andri Árnason 
hæstaréttarlögmaður og Helga 
Melkorka Óttarsdóttir unnu 
fyrir forsætisráðuneytið vegna 
Ice save-samningsins.

Í tilkynningu frá forsætis-
ráðuneytinu segir að álitið 
staðfesti að ákvæði Icesave-
samningsins um jafnræði milli 
tryggingarsjóða Íslands, Bret-
lands og Hollands rýri ekki 

á nokkurn hátt rétt íslenska 
tryggingarsjóðsins þegar komi 

að úthlutun úr þrotabúi Lands-
banka Íslands.

Ragnar H. Hall hæstaréttar-
lögmaður hefur sagt hlut íslenska 
tryggingarsjóðsins rýrðan með 
Icesave-samningnum, umfram 
það sem íslensk lög um gjaldþrot 
geri ráð fyrir. Því eru þau Andri 
og Helga ekki sammála. 

Í áliti þeirra segir að hefði 
Tryggingarsjóðnum verið veitt-
ur sérstakur forgangur umfram 
aðra kröfuhafa sem ættu kröfu 
vegna innstæðna, andstætt regl-
um kröfuréttar og gjaldþrota-
réttar, væri hætt við að slíkt fæli 
í sér brot á samningnum um Evr-
ópska efnahagssvæðið. - bj

Lögfræðiálit forsætisráðuneytisins vegna Icesave segir allar kröfur jafnréttháar:

Réttur Tryggingarsjóðs minnkar ekki

SAMGÖNGUR Umtalsvert færri 
Bretar og Hollendingar ferðuðust 
hingað til lands í nýliðnum júlí en 
í sama mánuði í fyrra, samkvæmt 
samantekt Ferðamálastofu yfir 
fjölda ferðamanna sem fóru um 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Alls fóru ríflega 6.300 bresk-
ir ferðamenn frá landinu í júlí, 
saman borið við ríflega átta þúsund 
í júlí 2008. Fækkunin er um 21 pró-
sent. Hollendingum fækkar heldur 
minna, úr tæplega 3.450 í rúmlega 
2.800, eða um 18 prósent.

„Ég set þessar tölur ekki í sam-
hengi við Icesave,“ segir Ólöf Ýrr 
Atladóttir, verkefnisstjóri hjá 
Ferðamálastofu. Hún bendir á 
ímyndarkönnun sem gerð hafi verið 

meðal annars í Bretlandi og Hol-
landi. Almenningur þar sé almennt 
jákvæður gagnvart Íslandi sem 
ferðamannalandi.

Ólöf segir að alltaf séu sveiflur í 
fjölda ferðamanna á svo stuttu tíma-
bili, réttari mæling fáist með því að 
skoða sumarið allt í haust.

Einnig verður mikil fækkun í 
komum Pólverja og Kínverja hing-
að til lands. Það segir Ólöf líklega 
tengjast því að færri komi hingað 
til að vinna. Þrátt fyrir þetta fjölgar 
erlendum ferðamönnum sem komu 
til landsins í gegnum Leifsstöð í júlí 
um 1,2 prósent samanborið við júlí 
í fyrra. Hlutfallslega mest er aukn-
ingin á ferðamönnum frá Spáni og 
Ítalíu.  - bj

Erlendum ferðamönnum fjölgar lítillega í heildina:

Færri Bretar og 
Hollendingar

FJÖLGAR Komum erlendra ferðamanna fjölgaði um 1,2 prósent þrátt fyrir mikla hlut-
fallslega fækkun ferðamanna frá Hollandi, Bretlandi, Póllandi og Kína. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PAKISTAN, AP Stjórnvöld í Pakist-
an óttast að hryðjuverkasamtök-
in Al-kaída reyni að koma manni 
úr sínum röðum í forystu talibana 
í Pakistan, en leiðtogi talibana er 
talinn af eftir árás bandarísku 
leyniþjónustunnar CIA. 

Rehman Malik, innanríkisráð-
herra Pakistan, segir áreiðanleg-
ar vísbendingar benda til þess að 
Baitullah Mesud, leiðtogi talibana í 
Pakistan, hafi látið lífið í sprengju-
árásinni og að hreyfingin sé í lam-
asessi sem stendur. „Það sem veld-
ur áhyggjum er að Al-kaída er að 
safna liði  og gætu samtökin reynt 
að sölsa undir sig talibanahreyf-
inguna,“ segir hann.  -bs

Stjórnvöld í Pakistan: 

Óttast upp-
gang Al-kaída 

ORÐUVEITING Dmitrí Medvedev, 
forseti Rússlands, veitti hermönnum í 
Norður-Ossetíu orður um helgina, fyrir 
þátttöku þeirra í stríðinu við Georgíu 
fyrir ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LANDBÚNAÐUR Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra, og Atli Gíslason, 
formaður sjávarútvegs- og 
land búnaðar nefndar Alþingis, 
heimsóttu fjölda bænda á vegum 
Suðurlandsskóga á dögunum. 
Var Jón ánægður með hvernig 
bændur standa að skógrækt á 
Íslandi, segir í fréttatilkynningu 
frá ráðuneytinu.

Suðurlandsskógar er átaks-
verkefni í skógrækt á Suðurlandi 
til fjörutíu ára. Takmarkið er 
að rækta upp skóg á fimm pró-
sentum af láglendi Suðurlands á 
tímabilinu en fyrst var gróður-
sett undir merkjum Suðurlands-
skóga vorið 1998. Starfssvæði 
verkefnisins nær yfir Reykja-
nes, Árnessýslu, Rangárvalla-
sýslu og báðar Skaftafellssýslur.  

 - vsp

Ráðherra á ferð um landið:

Ánægður með 
skógræktarfólk

Fimm létust í eldsvoða
Fimm manns, tveir fullorðnir og 
þrjú börn, létu lífið í eldsvoða í París 
snemma í gærmorgun. Fimmtán 
manns til viðbótar eru á spítala með 
reykeitrun. Þrjátíu manns var bjargað 
úr brennandi húsinu, sem er á tíu 
hæðum. Eldsupptök eru ókunn. 

FRAKKLAND

HELGA MELKORKA 
ÓTTARSDÓTTIR

ANDRI 
ÁRNASON
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Tölvan sem 
klárar skólann 
með þér

Bluetooth stereo 
heyrnartól

Explorer 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 tölvur.

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.
Leyfi fyrir 3 tölvur.

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



LifeCam VX-1000
vefmyndavél

Dell V105 
All in One prentari

LX-2000 
heyrnatól

VERÐ

14.900 kr.
VERÐ

3.990 kr.
VERÐ

3.490 kr.

Sérhönnuð fyrir Microsoft 
Live Messenger
Innbyggður hljóðnemi ásamt 
góðum myndgæðum

Prentar, ljósritar, skannar
19 síður á mínútu í svörtu
15 síður á mínútu í lit
Upplausn: 4800 x 1200 dpi

Heyrnartól með hljóðnema 
sem hægt er að brjóta saman.
Styrkstillir á snúrunni.

250GB FreeAgent 
Go flakkari

VERÐ frá

16.990 kr.

Utanáliggjandi harður diskur 
með USB 2.0 tengi
Sérstaklega hljóðlátur og 
nettur.

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.

INSPIRON™ 15
Intel® Centrino® 2 Processor Technology

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

Verð 189.900 kr.

DELL Inspiron fartölvur á skólatilboði
VERÐ frá

119.900 kr.

LifeCam VX-10
vefmyndavél

LX-2000 
heyrnatól

oft Heyrnartól með hljóð
sem hægt er að brjót

, , ,
the U.S. and othe

000 L
h

Þráðlaust sett 
3000

AX210 USB 
tengdir hátalarar

VERÐ

7.490 kr.
VERÐ

4.490 kr.

Wireless Desktop 3000, flott 
lyklaborð og þægileg
mús sem vinnur á nánast 
hvaða yfirborði sem er.

Litlir og nettir USB hátalarar 
frá DELL, góður hljómur.ta saman.
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Hvers vegna eru útrásar-
víkingar ósnertanlegir? 

Hvers vegna er íslenskt samfélag 
komið í þrot en enginn gengur 
að eignum þeirra og auðæfum? 
Hvers vegna er Björgúlfur Guð-
mundsson enn sem komið er eini 
íslenski stóreignamaðurinn sem 
hefur orðið gjaldþrota þrátt fyrir 
að flest hinna stærri íslenskra 
fyrirtækja hafi komist í þrot á 
undanförnum mánuðum? 

Það er ljóst að almenningur er 
fullur óþolinmæði og vill skel-
eggar aðgerðir. Almenningur 
vill að útrásarvíkingarnir sæti 
ábyrgð. En því miður býður það 
rekstrarumhverfi sem hægri-
sinnuð íslensk stjórnvöld hafa 
þróað fyrir fyrirtæki undanfarna 
áratugi einmitt upp á gagnstæða. 
Það kristallast í gömlu slagorði 
sem íslenskir frjálshyggju-
menn boðuðu eins og hverja 
aðra kennisetningu hér á árum 
áður. Hér er átt við „kosti hluta-
félagaformsins“, möntru sem 
Viðskiptaráð, Stjórnunarfélag 
og Samtök atvinnulífsins, – hin 
íslenska „þrenning sönn og ein“ 
– boðuðu sem allsherjarlausn til 
skamms tíma. Því miður skorti 
nokkrar víddir í þá umræðu, t.d. 
þann flöt að það sem væri kostur 
fyrir einn gæti verið gallar fyrir 
annan eða jafnvel vandamál heils 
samfélags.

Kostir hlutafélagaformsins 
hafa jafnan tengst takmarkaðri 
ábyrgð – ábyrgð eiganda sem 
einungis er ábyrgur fyrir eigin 
hlutafé og ábyrgð stjórnenda 
sem ekki hafa önnur markmið 
en að tryggja eigendum sem 
mestan skyndigróða. Þess vegna 
er hrun bankanna – sjálfra afl-
véla íslensks viðskiptalífs – ekki 
á ábyrgð eigenda þeirra umfram 
þann takmarkaða hlut sem þeir 
áttu. Þeir voru búnir að hirða 
arðinn og stjórnendurnir búnir 
að hirða bónusana. Ábyrgðin 

hvílir hins vegar einhvers staðar 
annars staðar; hún er takmörkuð 
þó að hrunið hafi verið takmarka-
laust.

Í umræðu um gjaldþrot 
íslensku bankanna og hvað verð-
ur um ábyrgðir þeirra hefur 
veruleikafirring verið áberandi, 
einkum sú röksemdafærsla að 
bankarnir hafi verið „einkabank-
ar“ og þess vegna eigi gjaldþrot 
þeirra ekki að koma almenningi 
á Íslandi við. Þannig er það hins 
vegar ekki þar sem bankarnir 
höfðu í raun aldrei leyfi til að 
fara á hausinn – annars myndi 
gangvirki íslensks viðskiptalífs 
stöðvast. Og það blasir við að 
fyrirtæki sem ekki mega fara á 
hausinn eru ekki einkafyrirtæki 
í raun og sann þar sem hið opin-
bera fær þau í kjöltuna við gjald-
þrot. „Einkavæðing“ bankanna 
var því ekki raunverulegur við-
burður – hið eina sem var einka-
vætt var gróðinn og valdið til að 
nýta sér þessi fyrirtæki. Ábyrgð-
in fylgdi aldrei með í kaupunum.

Útrásin var aldrei einkaverk-
efni nokkurra manna – hún var 
frá upphafi klædd í þjóðernis-
legan búning. Hún var birtingar-
mynd þeirrar þjóðernishyggju 
sem lítur ekki á þjóðina sem 
lýðræðislegt samstarfsverkefni 
heldur eigi þjóðernið að tilheyra 
hetjum og afburðamönnum sem 
fari með það í umboði okkar 
hinna. Einkavæðing bankanna 
snerist um að færa vald og 

vegsemd í hendur hinna fáu 
en ábyrgðin hvíldi hins vegar 
áfram á hinu opinbera – öllum 
þorra almennings. Það var sagan 
sem aldrei mátti segja af einka-
væðingunni.

Núna þegar þessi spila-
borg er hrunin hefur önnur 
þjóðernis orðræða náð yfir-
höndinni – hugmyndin um hið 
saklausa Ísland þar sem enginn 
bar ábyrgð nema þeir sem báru 
takmarkaða ábyrgð, hluthafarnir 
og stjórnendurnir. Í rauninni 
er þó ábyrgðinni velt yfir á 
aðra – útlendinga sem eiga að 
bera tapið. Í orðræðu útrásar-
innar voru útlendingar minni 
máttar, fólk sem ekki bjó yfir 
hinum meðfæddu og innbyggðu 
viðskipta hæfileikum íslenskra 
ahafnamanna. Núna eru þeir 
hins vegar orðnir að lambinu 
sem á að bera syndir heimsins 
– eða a.m.k. þær syndir sem við 
erum of smá til að bera sjálf.

Kostir hlutfélagaformsins voru 
meitlaðir í stein; þeir voru hluti 
af þeirri umgjörð sem frjáls-
lynd og áhættusækin íslensk 
stjórnvöld bjuggu viðskipta-
lífinu. Hornsteinn þeirra var hin 
takmarkaða ábyrgð – ábyrgð-
in sem aldrei var lögð á útrásar-
víkingana og þeir munu því 
aldrei þurfa að axla – hvað sem 
okkur hinum kann að finnast 
um það. Eina leiðin til að breyta 
reglunum; til að gefa umheim-
inum til kynna að tíma glæfra-
mennsku í fjármálum sé lokið; til 
þess að skapa Íslandi það traust 
sem víkingarnir hafa sólundað 
– leiðin til þess er að axla ábyrgð 
og að skapa umhverfi þar sem 
fólk axlar ábyrgð. Það þarf að 
gefa skýr skilaboð um það að 
samfélag þar sem ábyrgð fylgir 
ekki völdum sé liðið undir lok og 
að það komi ekki aftur. Það er 
hin róttæka leið út úr núverandi 
kreppu.

Hinir ósnertanlegu 

UMRÆÐAN
Guðrún Guðlaugsdóttir skrif-
ar um Icesave-samningana

Æskilegt væri að þingmenn 
hættu að hugsa um sjálfa sig 

og færu að hugsa fyrst og fremst 
um íslensku þjóðina sem heild 
og hagsmuni hennar. Ef Icesave -
samningarnir verða felldir þá 
horfir verulega illa fyrir okkur. 
Hvernig sem þessu máli er snúið er illskásti kostur-
inn að samþykkja þessa samninga og hætta ekki á 
að þeir verði ógiltir með fyrirvörum. 

Þeir sem hafa lofað að lána okkur yrðu fegnari en 
illskeyttustu andstæðingar samninganna hér ef þeir 
verða felldir. Þá þurfa þeir ekki að lána og allir hafa 
nóg við sína peninga að gera á krepputímum. Afneit-
un eða múður þýðir ekki nú. Við höfum komið okkur 
í þessi vandræði með samblandi af trúgirni, græðgi 
og andvaraleysi og við þurfum að koma okkur úr 
þessu. Það kostar fórnir. Og af hverju skyldu aðrar 
þjóðir vorkenna okkur flónsháttinn? Fólk hér hefur 
lítt látið slíka atburði í öðrum löndum raska ró sinni. 

Íslenska þjóðin hefur oft hagað sér eins og 
ofdekrað barn vegna þeirrar trúar að landið hafi 
hernaðarlegt mikilvægi og því flest mögulegt. En 
sú tíð er greinilega liðin. Við eigum ekkert skjól og 
meira að segja Norðurlöndin myndu yfirgefa okkur 
ef við fellum Icesave-samningana. Þetta er líka for-
dæmismál. Alþjóðasamfélagið getur ekki liðið að við 
semjum ekki um skuldir sem ráðamenn okkar strax 
sl. haust viðurkenndu ábyrgð á. Annað mál er hvað 
verður síðar, þá mætti gera aðrar ráðstafanir. Það 
er mikilvægt fyrir íslenska þjóð að halda reisn. Hik 
og frestun í þessu máli skilar engu. 

Sumir telja að neitun þings felli ríkisstjórnina. 
Slík niðurstaða er ólíkleg. Verði umræddur samn-
ingur felldur skipar stjórnin einfaldlega nýja nefnd. 
Hversu ágætir menn sem í henni sætu ættu þeir við 
sömu aðila að etja – en þeir væru þá orðnir illvígari 
en áður vegna þess að þeir telja sig þegar hafa 
komið til móts við sjónarmið okkar. Útkoman yrði 
því varla betri. En í millitíðinni færi fjöldi fólks úr 
landi og við værum enn verr sett. Kæru þingmenn, 
samþykkið þessa samninga svo við lendum ekki í 
enn meiri vandræðum. Betri er einn fugl í hendi en 
hundrað í skógi.
 Höfundur er blaðamaður og rithöfundur.

Samþykkjum samningana 

GUÐRÚN 
GUÐLAUGSDÓTTIR 

Að axla ábyrgð 
SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG |

Háð og spott 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, fer 
fögrum orðum um Ögmund Jónas-
son heilbrigðisráðherra á heimasíðu 
sinni. Hann segir Ögmund mann 
sannfæringar og geta tekið rökum og 
kveðst vilja fá sem flesta Ögmunda 
á þing. Formaðurinn rifjar upp þegar 
Ögmundur lýsti yfir í góðærinu að 
frekar vildi hann að bank-
arnir færu úr landi en 
að við breyttum sam-
félagsgildum okkar. „Er 
fólk búið að gleyma 
því háði og spotti sem 
Ögmundur mátti þola 
fyrir vikið?“ spyr 
Sigmundur.

Að jafna niður á við
Alls ekki. Háðið var einna mest úr 
ranni Framsóknarflokksins. Á heima-
síðu flokksins var því til dæmis hald-
ið fram að ef hugmyndir Ögmundar 
yrðu að veruleika gæti farið svo að 
tvö eylönd byggju við „últra sósíal-
isma“, Ísland og Kúba. „En Ögmundi 
finnst greinilega mikilvægt að jafna 
niður á við þannig að allir hafi það 
heldur verr en áður og ekki síst virðist 
honum umhugað um að koma í 
veg fyrir að ríkissjóður fái auknar 
skatttekjur til að standa undir 
öflugri samhjálp,“ var bætt við.

Þjóðin á þingi
Borgarahreyfingin er í 

hálfgerðu lamasessi 

þessa dagana eftir trúnaðarbrestinn 
sem varð milli þriggja þingmanna 
hreyfingarinnar og stjórnar hennar 
eftir atkvæðagreiðsluna um ESB. 
Í skýrslu stjórnarinnar sem kynnt 
var á félagsfundi 6. ágúst síðastlið-
inn kemur meðal annars fram að 
þinghópurinn hafi takmarkaðan vilja 
til að starfa með stjórninni og álíti að 
hún eigi ekki að skipta sér af störfum 
þingmanna. Samvinna þinghópsins 
við hreyfinguna hafi einkennst af 

því að „skottið reyni að hrista 
búkinn“. Borgarahreyfingin bauð 
fram undir slagorðinu Þjóðin á 

þing. Er þetta þjóðin?  
bergsteinn@frettabladid.is

smyrja bílinn hjá Max1
Max1 verðdæmi á ódýrri smurþjónustu

Toyota Yaris 1,3   Olía, olíusía og vinna: 9.095 kr.
Nissan Almera 1,5   Olía, olíusía og vinna: 9.092 kr.
Mazda3 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.370 kr.
Ford Focus 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.688 kr.

Sparaðu, láttu

Smurþjónusta

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Innifalið 2 lítrar af Max1 rúðuvökva

Þ
essa daga og vikur er fátt sem við Íslendingar getum 
yljað okkur við. Framtíðin er vægast sagt óljós, hvort 
heldur sem litið er tíu ár fram í tímann, til komandi 
vetrar eða bara næstu daga og vikna. 

Gleðigangan um liðna helgi var því svolítið ljós í 
myrkrinu. Hugsanlegt er auðvitað að ein ástæða þess hversu 
myndarleg þátttakan í hátíðarhöldum dagsins var, sé einmitt sú 
að fólk hafi haft þörf fyrir að lyfta sér upp úr þeim táradal sem 
margir upplifa að íslenskt samfélag sé um þessar mundir.

Almenn þátttaka Íslendinga í gleðigöngunni er reyndar afar 
sérstök miðað við þann sess sem sambærilegar göngur hafa í 
öðrum löndum. Hér er gleðigangan ekki bara hátíð samkyn-
hneigðra. Hún er hátíð fjölskyldna þeirra og allra hinna sem vilja 
sýna samkynhneigðum og réttindabaráttu þeirra samstöðu. Því 
gera verður ráð fyrir að meginþorri þeirra sem koma í miðbæ 
Reykjavíkur til að taka þar þátt í hátíðarhöldum sé með því að 
lýsa yfir stuðningi við málstað samkynhneigðra.

Gleðigangan í Reykjavík er sannkölluð fjölskylduhátíð. Allar 
kynslóðir taka þátt. Börnin eru með í gleðinni, ásamt foreldrum 
og jafnvel ömmum og öfum. Vænta má að hátíðin stuðli að því að 
þau hljóti meiri skilning á margbreytileikanum en ella.

Sú stemning sem ríkt hefur um gleðigönguna í Reykjavík er 
einstök. Leiða má að því líkur að hún hafi haft veruleg áhrif á 
viðhorf fólks. Í það minnsta þykir mörgum sem fordómar í garð 
samkynhneigðra fari stöðugt minnkandi og ekki er annað hægt 
en að finna fyrir nokkru stolti þegar erlent samkynhneigt fólk 
segir okkur að hér á Íslandi upplifi það allt annað viðmót en í 
heimalandi sínu, opinn hug í stað fordóma. 

Það var einmitt þess vegna sem Íslendingar þurftu erlenda 
fjölmiðla til þess að segja sér að það væri merkilegt að forsætis-
ráðherra þjóðarinnar væri samkynhneigður. Obbi Íslendinga 
leiddi hreinlega ekki hugann að þessu heldur fyrst og fremst því 
sem Jóhanna Sigurðardóttir stendur fyrir pólitískt.

Eitt þeirra verkefna sem ríkisstjórnin setti sér þegar hún tók 
til starfa í vor er að breyta lögum á þann veg að ein hjúskaparlög 
gildi fyrir alla. Með setningu laganna um staðfesta samvist 1996 
var brotið blað. Nú er tími kominn til að leika næsta leik og fella 
undir ein hjúskaparlög allt sem að lífssamböndum fólks lýtur, 
óháð því hvort þau eru skipuð tveimur einstaklingum hvorum af 
sínu kyni eða af sama kyni. 

Það liggur fyrir að verkefni ríkisstjórnarinnar eru ærin. Flest 
eru erfið og lítt fallin til vinsælda. Sameining laga um hjúskap 
gagnkynhneigðra og laga um staðfesta samvist samkynhneigðra 
í ein lög er verkefni sem líklegt er að breið samstaða skapist um 
bæði í þinginu og meðal þjóðarinnar og yrði þannig jákvæður 
innblástur í samfélagið.

Mestu máli skiptir þó að með þessari lagabreytingu yrði brotið 
blað í mannréttindum samkynhneigðra og Íslendingar skipuðu 
sér með því í forystusveit þjóða á þessu sviði. 

Íslendingar eiga að vera í forystu um málefni 
samkynhneigðra:

Ein lög gildi um 
allan hjúskap

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR
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„Ég prófaði nú bara einn leik og þá 
varð eiginlega ekki aftur snúið,“ 
segir Grétar Bragi Bragason, beð-
inn um að lýsa í hverju aðdráttarafl 
litbolta sé fólgið. Hann æfði sam-
kvæmisdans um árabil en sneri sér 
alfarið að litboltanum árið 2004 og 
gegnir nú stöðu formanns Litbolta-
félags Hafnarfjarðar.

Grétar segir algengan misskiln-
ing að um auðveldan leik sé að 
ræða. „Þvert á móti þá spilum við 
á svæði sem er á stærð við um það 
bil hálfan fótboltavöll. Hver leik-
ur tekur fimm mínútur og maður 
verður að hafa sig allan við til að 
vera ekki skotinn; eitt skot og þá er 
maður úr leik. Í þetta þarf mikið 
þol, góða tækni og ekki síst sam-
skiptaeiginleika til að geta náð 
árangri.“ 

Að sögn Grétars var félagið 
stofnað árið 2001 og í því eru nú 
um sextíu félagsmenn af báðum 

kynjum. Karlmenn eru þó í yfir-
gnæfandi meirihluta enn sem 
komið er, eða fimmtíu á móti tíu. 
Í vetur hafa félagsmenn hist viku-
lega í Sporthúsinu en verið er að 
reisa aðstöðu skammt frá rallý-
krossbrautinni í Hafnarfirði sem 
bæjaryfirvöld hafa úthlutað félag-
inu.

„Svæðið hefur verið í byggingu 
í um fimm ár og er hugsað undir 
æfingar og keppnir,“ segir Grétar 
og bætir við að félagið sé þó ein-
göngu áhugamannafélag þar sem 
litbolti er ekki viðurkennd keppn-
isgrein á Íslandi. „Erlendis er 
keppt í þessu, þar er þetta atvinnu-
mennska. Hér eru miklar reglu-
gerðir, sem meðal annars gilda um 
litboltabyssur, en þær mega aðeins 
vera skráðar á félagið en ekki ein-
staka meðlimi,“ útskýrir hann og 
bætir við að eitt helsta markmið 
félagsins sé að fá litbolta viður-

kenndan sem keppnisgrein hér-
lendis. 

Þótt um áhugamannafélag sé að 
ræða hefur það þó tvívegis tekið 
þátt í keppni erlendis, eða árin 
2004 og 2005. „Okkur gekk sæmi-
lega á fyrsta mótinu, lentum í 64. 
sæti af 120,“ minnist Grétar og 
bætir við að árangurinn hafi verið 
mun betri í seinna skiptið. „Þá 
lentum við í fimmta sæti af um 120 
sem er bara nokkuð gott.“

Er stefnt á frekari keppni 
erlendis? „Það á nú bara eftir að 
koma í ljós. Vandamálið er nátt-
úrlega að þar sem litbolti er enn 
ekki viðurkennd keppnisgrein er 
erfitt að fá styrktaraðila til liðs við 
okkur. Þess vegna þurfum við að 
kosta allt sjálf,“ segir Grétar, en 
er þó vongóður um að það breyt-
ist þegar litbolti fæst viðurkennd-
ur sem keppnisgrein.

roald@frettabladid.is

Úr lakkskóm í litbolta
Grétar Bragi Bragason stundaði samkvæmisdans um árabil. Fyrir nokkrum árum reyndi hann fyrir sér í 
litbolta, fékk brennandi áhuga í kjölfarið og er nú formaður Litboltafélags Hafnarfjarðar. 

LÝSI  kemur ekki aðeins í veg fyrir hjarta- og æða-

sjúkdóma hjá heilbrigðum heldur minnkar það einnig 

líkur á hjartaáföllum og jafnvel dauða hjá sjúklingum 

með hjartasjúkdóma. Þetta er niðurstaða nýrrar banda-

rískrar rannsóknar sem sagt er frá á www.hjartalif.is.

„Þótt við séum að fá okkar eigin svæði erum við alls ekki í samkeppni við fyrirtæki sem bjóða upp á litbolta sem afþreyingu. Við 
höfum engan hagnað af þessu nema félagsgjöldin,“ segir Grétar, sem mundar hér litboltabyssu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Viðurkenndar 
stuðningshlífar
í úrvali
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„Í lok ágúst ætlum við að byrja 
að heyrnarmæla börn sem fæð-
ast á Akureyri,“ segir Guðrún 
Gísladóttir, framkvæmdastjóri 
Heyrnar- og talmeinastöðvar 
Íslands. „Við erum líka að fara að 
bjóða upp á það að foreldrar barna 
sem fæðast í nágrannasveitar-
félögum Reykjavíkur, á Selfossi, 
Keflavík og Akranesi, geti komið 
við á Heyrnar- og talmeinastöð-
inni á föstudögum eftir hádegi og 
látið mæla heyrn barnsins. Við 
stefnum að því að mælingin verði 
búin áður en barnið verður sex 
mánaða.“

Forsaga þessarar auknu þjón-
ustu við ungabörn er sú að fyrir 
rúmum tveimur árum var gerður 
samningur til tveggja ára milli 
Heyrnar- og talmeinastöðvar 
Íslands og Landspítalans um að 
heyrnarmæla öll börn sem fæð-
ast á Landspítalanum. Árið 2008 
tókst að mæla 94 prósent fæddra 
barna á Landspítalanum en mæl-
ingin er foreldrum að kostnaðar-
lausu. Samningurinn var fram-
lengdur fyrir stuttu.

„Samningurinn gerir það að 
verkum að finnum börnin sem 
eru heyrnarskert miklu fyrr,“ 
segir Guðrún og bætir við að það 
skipti verulegu máli upp á mál-
þroska. „Áður en við byrjuðum 
að mæla var meðalgreiningarald-
urinn þrjú og hálft ár. Þá höfðu 

börnin ekkert heyrt í þann tíma,“ 
upplýsir Guðrún en með heyrnar-
mælingunni verður hægt að finna 
heyrnar skert börn miklu fyrr.

Guðrún segir að sjötíu prósent 
allra barna fæðist á Landspítalan-
um í Reykjavík og tíu prósent til 
viðbótar á Fjórðungssjúkrahúsinu 
á Akureyri. „Ætlunin er að heyrnar-
mæla þau. Það verður opinn tími á 
fimmtudögum á heilsugæslunni á 
milli eitt og hálfþrjú og þá geta for-
eldrar komið með börnin,“ útskýrir 
Guðrún en starfsmaður frá Heyrn-
ar- og talmeinastöðinni fer norður 
til heyrnar mælinganna.

Þegar búið er að bæta Selfossi, 
Keflavík og Akranesi við þau átta-
tíu prósent barna sem heyrnar-
mæld verða í Reykjavík og á 
Akureyri er hlutfall ungabarna 
sem heyrnarmæld eru komið upp 
í níutíu prósent. „Síðan erum við 
að gera okkur vonir um að börn 
sem fæðast á Heilbrigðisstofnun 
Austurlands, í Vestmannaeyjum og 
Ísafirði geti komið til Reykjavíkur 
eða Akureyrar til mælingar.“

Guðrún segir að markmiðið sé 
að heyrnarmæla 95 prósent allra 
þeirra barna sem fæðast á Íslandi. 
„Þá væri ég hress með mig. Þetta 
tekur samt auðvitað tíma að festa 
sig í sessi. Mæður vita af mögu-
leikanum og leita eftir því að heyrn 
barnanna verði mæld.“

martaf@frettabladid.is

Aukin þjónusta 
við ungabörn
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands eykur þjónustu við ungabörn í 
þessum mánuði fyrir ungabörn í nágrenni Reykjavíkur auk þess sem 
starfsmaður fer til Akureyrar einu sinni í viku.

Guðrún segir að markmiðið sé að heyrnarmæla 95 prósent þeirra barna sem fæðist 
á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fólk með flensu og hita þarf að 
drekka vel.

Mjög mikilvægt er að drekka vel 
þegar fólk veikist af inflúensu og 
líkamshiti hækkar. Á vef Landspít-
ala - háskólasjúkrahúss www.lsh.
is, er að finna leiðbeiningar frá 
Rannsóknarstofu í næringarfræð-
um við HÍ og LSH. 
Þar segir að gott sé að 
drekka að minnsta 
kosti tvo lítra á 
dag. Stærra fólk 
þurfi meiri vökva 
og smávaxnir 
eitthvað minna. 
Lítil börn með hita 
þurfi rúmlega lítra 
af vökva daglega.
Sumir af drykkj-
unum sem neytt er 
þurfa að innihalda 
sölt og sykrur. Þess 

vegna er gott að drekka soð, súpur 
og grænmetissafa sem innihalda 
oftast bæði sölt og sykrur, sömu-
leiðis ávaxtasafa og íþróttadrykki 
sem innihalda meira af sykrum en 
einnig sölt. Íste getur einnig verið 
hressandi, eða gosdrykkir. Þegar 
fólk er veikt finnst því oft lyst-

ugra að þynna drykk-
ina, þ.e. að blanda út 
í þá meira af vatni 
en áætlað er. Dæmi 
um heimatilbúna 
blöndu er sódavatn 
og eplasafi, blandað 
til helminga. Fyrir 
börn sem eru á brjósti 
og mæður þeirra er 
gott að brjóstagjöfinni 
sé haldið áfram og hún 

jafnvel aukin ef hægt er – 
hugsanlegt er að mamman 
hafi andlitsgrímu ef hún er 

veik og barnið ekki.

Flensa og næring

KÚMENGANGA  verður farin um Viðey í kvöld. 

Viðeyjarkúmenið er bragðsterkt og vinsælt í matargerð 

og bakstur. Siglt er frá Skarfabakka klukkan 19.15 og 

miðað er við að sigla til baka klukkan 21.30.

Undirstöðunámskeið í STEINANUDDI
Akureyri og í Reykjavík í ágúst.

Námskeið hannað fyrir fagfólk.
Kennsla í nuddi með heitum & köldum steinum.

Kennslan fer fram á ensku og íslensku.

Kennarar:
Júlía Brynjólfsdóttir, lögg. sjúkranuddari og

Debbie Thomas frá Jane Scrivner Stone, London.

Þetta námskeið eitt og sér og gefur þér allt til að verða steinameðferðaðili 
en er uppá diploma til framhaldsnámskeiða bæði á Íslandi og Bretlandi

Farið verður í megin atriðum yfir lífeðlisfræðileg áhrif hita og kælimeðferða 
steinanna, viðbrögð líkamans og aðferðarfræði.

Bráðir/krónískir verkir.
Heilsufar/hvað er varhugar vert

Með steinum er hægt að vinna dýpra og léttir álaginu á hendur nuddarans.
Listin er að framkvæma kröftuga meðferð sem kemur jafnvægi á líkama og 

sál.

Staðsetning og dags.:
Akureyri 10.-12. ágúst – Sunnuhlíð 

Reykjavík 14.-16. ágúst – Rósinni,  Bolholti 3

Nánari upplýsingar:  Júlía Brynjólfsdóttir s: 898-4022 juliam@simnet.is 

Ath takmarkaður fjöldi á hvert námskeið.

Auglýsingasími

– Mest lesið



 Bílar til sölu

Til sölu góður og ódýr Nissan Primera 
station árg. ‘99 ek. 187þ.Smurbók frá 
ca 60þ. S. 847 8704.

Til sölu Hyundai Starex 4x4 disel 
árg.’01, Ek. 138 þ. Vel með farinn 7 
manna frábær fjölskyldubíll, lúxus inn-
rétting, dráttarbeysli. Verð 980 þ. Uppl. 
í síma 6648363

Góður bíll til sölu. Nissan Sunny árg. 
‘95 ek. 180 þús. Nýsk. og vel útlítandi. 
S. 899 2190.

 0-250 þús.

Toyota Corolla 96’ ek. 190 þ. með skoð-
un 2010, sellst á 90 þús. Álfelgur fylgja 
frítt með. s:8400105

Ódýr Honda Civ 99“
skoðaður 10“ ek. 202þ. Mjög sparneyt-
inn 1,4 vél. Selst á 190þ. s. 615-1810.

 250-499 þús.

Toyota Corolla árg. ‘94 sk. ‘10. Fallegur, 
vel viðhaldið. V. 280þ. S. 847 3278.

 2 milljónir +

Til sölu Chrysler 300C SRT8 árg.’06. 
Geggjaður bíll! Verðtilboð 4.590 þ. 
Góðir lánamöguleikar. Uppl. í s. 898 
2111.

 Bílar óskast

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

Vantar bíl!
óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200 
þús, stgr. Má þarfnast lagfæringar eða 
skoðunnar. S. 659 9696.

 Jeppar

Toyota Corolla Touring. Ek. 164. 
Góður bíll í toppstandi. V. 480.000. S: 
8633993

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

Laxa- og silungamaðkar til sölu að 
Holtsgötu 5, í vesturbænum. Símar 
8571389 og 5515839.

 Vörubílar

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

MAN 8.153 árg. ‘97 Nýsk. bíll í góðu 
ástandi. Burðargeta um 3000kg 
Vörulyfta 1500kg með fjarstýringu, 
bakkmyndavél. Til sýnis og sölu hjá 
KHG Þjónustunni ehf Eirhöfða 14, 110 
Reykjavík. S. 587 5452 & 896 0735.

 Húsbílar

M/B Sprinter 316cdi árg 2001 crus 
kontrol læst mismunadrif svefnaðstaða 
fyrir 4 miðstöð skápar. verð 1450 þús 
S:665-6156

Bílvél óskast !!! Óska eftir að kaupa vél 
í Peugeot Boxer húsbíl árg. 1995 - 2,5 
TURBO DIESEL. Upplýsingar í síma 861-
4384 og 892-1150

 Mótorhjól

Enduro ferð um helgina sem þú 
mátt ekki missa af ! Við hjólum um 
Suðurlandshálendið og leggjum af stað 
frá Hólaskógi á laugardaginn kl. 10:00. 
Innifalið í ferðinni er gisting, matur, 
leiðsögumaður, fylgdarbíll og mikið fjör. 
Þú getur komið á þínu eigin hjóli eða 
leigt af okkur KTM enduro hjól. Verð 
kr. 52.000,- ef þú færð hjól hjá okkur, 
annars kr. 22.000,- Hringdu núna og 
pantaðu pláss. www.bluemountain.is 
Ekki missa af þessari ferð !

Gott verð!!
Yamaha Yz 450F árg ‘08, gott hjól. Ásett 
verð 800 þús, Tilboð 590 þús, stgr. í S. 
659 9696.

Haustútsla á þessum fallegu vespum. 
Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir. 
Verð áður 298,000.- með skráningu, 
nú 249.000.- með skráningu. Aðeins 
7 stk eftir.

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 3 stk eftir.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Lyftarar

Til sölu 4 posta bílalyfta. Verð 200 þús. 
S: 898 5329.

 Fjórhjól

Polaris 6x6 ‘07 ek. 500 km. Spil. Verð 
1.300 þús. Uppl. í s. 899 6363

 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. 4 stk. 235/75 15“ á 5 
gata álfelgum á 20þ. S. 896 8568.

Óska eftir að kaupa negld vetrardekk, 
205155R16. Upplýsingar í síma 869 
4152.

 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.

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

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

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

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport 
04.Landrover Discovery 98.Lanos 00-
02.Nubira 02.Cherokee 94.Toy Double 
Cap 94. Kaupum bíla til niðurrifs.Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9.S.864 0984

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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

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

Sumarklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Bókhald

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

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjár-
málaþj., stofnun félaga. SMCO-reikn-
ingshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

 Fjármál

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Húsaviðhald

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.

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

Þjónusta

Auglýsingasími

– Mest lesið
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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.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
mála þakið? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

Húsasmíðameistari
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

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

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Gamalgróin trésmiðja geetur bætt við 
sig verkefnum, erum sérhæfðir í smíði 
og ísetningum á gluggum og hurðum, 
ásamt almennri trésmiði. Uppl. í s. 
660 3533.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

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

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin

 Nudd

TANTRIC WHOLE BODY MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME 8698602

LUXURY WHOLE BODY MASSAGE IN 
DOWN TOWN ANY TIME 8476555

Whole body massage. S. 696 4399.

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásími Daddýar 846 
6364.

Opið frá kl. 12-24 alla daga.
Ekkert mínútugjald Visa/Euro

Spálínur Sjáandans

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

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

Dulspekisíminn 908-6414
Símaspá og draumaráðningar. Spák. 
Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Spái í spil, einnig í gegnum síma. Ekkert 
mínutugjald. S. 891 8727, Stella.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska, 
PS2 leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í 
s. 698 8629.

 Til sölu

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

Rafmagnstúpa frá Rafhitun. Árgerð 05. 
Með neysluvatnsspíral og fylgihlutum. 
18kW. Uppl. í síma 8985524

 Hljóðfæri

Gott píanó óskast til kaups. orn@its.is 
Sími.845 1904.

 Tölvur

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

 Til bygginga

Stálbitar til sölu
Tilboð óskast í notaða IPE330 stálbita, 
ca. 144 m. Hæð 33 cm, breidd 14 cm. 
Tilbúnir til afhendingar. Allar upplýs-
ingar í síma 515 7000, Jóhann eða 
Guðmundur.

Óska eftir að kaupa 100fm vikur-
hleðslusteina, 7-10 cm. járnagrind sirka 
5 mm. 180 fm. 1 tonn steiningarlím, 
hvítt/svart. Cement 1 bretti/pústning-
arsandur. Kjartan 894 3110

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

 Verslun

 Ýmislegt

Til sölu erlendur gjaldeyrir fyrir 1.5 millj-
ón . Tilboð óskast. Sími 697 9300.

Óskum eftir landi til að setja niður 3 
vinnuskúra. Við hjónin erum að rækta 
Bréfdúfur og skraut kanínur. Þarf ekki 
að vera rafm. eða vatn. Erum tilbúin 
að gr. einhverja leigu. S. 562 5013 & 
866 8112.

 Heilsuvörur

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

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

Nýtt líf, betra líf með Herbalíf. Svo 
miklu meira en bara sjeikar! valdis.
topdiet.is S:694 5480 Valdís.

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

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

 Líkamsrækt

Schwinn 103A þrekhjól til sölu ónotað, 
ársgamalt tilboð óskast S:8655994

 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

Nudd
Bíð upp á slökunar og gott heilnudd. 
Rólegt og gott umhverfi í 101. Sími 
896 0082.

Classical relaxing massage for every-
body!!Goodbye cellulite programm. s 
.8683034

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slök-
unarnudd,svæðanudd, Ayur Veda, 
hunangsnudd, heitsteina- og jurta-
nudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic 
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S. 
445 5000.

 Námskeið

 Kennsla

Píanókennsla - Tek að mér að kenna 
fólki á öllum aldri á píanó. Uppl s:691 
5787 / orvar1982@hotmail.com

 Heimilistæki

Óska eftir þvottavél í góðu lagi. S: 
892-4332

 Dýrahald

English Springer Spaniel
Til sölu 8 vikna hvolpar, tilbúnir til 
afhendingar. Heilsufarskoðaðir og 
örmerktir.Tek visa/euro raðgr. S. 660 
1050.

2 yndislegir, kassavanir kettlingar fást 
gefins. Uppl. í s. 896 2410, Helgi.

Gullfallegir hreinræktaðir Papilon 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking

 Fyrir veiðimenn

Stórlaxar og mikil veiði. Laus veiðileyfi 
í Hafralónsá í Þistilfirði mikil veiði síð-
ustu daga. upplýsingar veitta í netfangi 
larus@sela.is

Laxamaðkar til sölu. . Uppl. í s. 562 
5013 & 866 8112.

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133 & 841 7139.

 Húsnæði í boði

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

Þjónusta
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A spacious room with sharing 
kitchen and bathrooms at a 
prime spot in the center of 

Reykjavik. Close to supermark-
ets, cafés, restaurants, galleries, 

a swimming pool and the 
University.

For more info call 661-7000

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.

Akranes Til leigu 230fm 6-7 herbergja 
einbýli í nágr. FVA og sjúkrahúss. Leigist 
með eða án kjallara 180/150þús. Uppl. 
Í síma 8250025

Til leigu - laus strax
Herbergi til leigu á frábærum stað í 
bænum, afnot af fallegu eldhúsi, 2 
baðherb. og þvottavél, nettenging. Er 
laus strax, uppl í s. 863 3328 & 846 
0408. Arnar.

ROOMS FOR RENT WITH FURNITURE IN 
109 BREIÐHOLT AND IN 111 BREIÐHOLT 
8973611

Einstaklingsíbúð með öllu í Hjallahverfi 
kóp. Upplýsingar í síma: 848-9847.

 Húsnæði óskast

Reglusöm Háskólanema vantar studeó-
íbúð sem fyrst. Uppl í s 865 5903

Meistarakokkur og háskólanemi í leit 
að íbúð í 101 eða 107 með 2 sv.herb. 
Greiðslugeta 80-140 þ. S: 8489853; 
8478370

Fullorðinn reglumaður óskar eftir rúm-
góðri 3 eða 4 herb. húsnæði í Rvík. jjjj@
simnet.is, 844-0264.

Einstakl. m. hund óskar eftir langtíma 
húsn. helst miðsv. ca 70 þ. Húsaleigus. 
Reglus.& skilvís. S. 770 6651.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir iðnaðarhúsnæði á stórrvk.sv. 
Helst í Hfj. Rafm og hitaveita verður að 
vera sér. Greiðslug. allt að 100þ. S. 562 
5013 & 866 8112.

 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

 Atvinna í boði

Fjarðarbakarí Hafnarfirði
Óskar eftir starfsmönnum í 

verslun nú þegar. Starfslýsing: 
Afgreiðsla og skráning pant-
ana. Viðkomandi þarf að vera 
jákvæður, stundvís og snyrti-

legur.
Umsóknir sendist á sjofn@

fjardarbakari.is eða í síma 898 
0445, Sjöfn.

Cafe Bleu.
Óskum eftir þjónum fullt starf. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. gefur Berglind 899 1965 
Café Bleu Kringlunni. S. 588 

0300 eða á staðnum.

Ræsting
Óskum eftir fólki til starfa við 
ræstingu sem fyrst. Íslensku 

kunnátta skliyrði.
Vinsamlegast leggið inn 

umsókm á : info@bonbraedur.
is

Hamar ehf óskar eftir 
starfsmönnum,

Hamar ehf er fyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar, vegna mikilla 

umsvifa óskum við eftir að ráð 
til starfa vélvirkja, plötusmiði, 
rennismiði og rafsuðumenn.

Upplýsingar veitir Kári Pálsson 
í síma 6603600 kari@hamar.
is eða Sigurður K. Lárusson í 
síma 6603613 siggil@hamar.is

Hamar ehf óskar eftir 
undirverkökum,

Hamar ehf er fyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar, vegna mikilla 

umsvifa óskum við eftir að ráð 
Rafsuðumenn til starfa tíma-

bundið.
Upplýsingar veitir Kári Pálsson 
í síma 6603600 kari@hamar.
is eða Sigurður K. Lárusson í 
síma 6603613 siggil@hamar.is

Keiluhöllin
Óskar eftir vaktstjórum í fullt 

starf. Vaktavinna. Aðeins 25 ára 
og eldri koma til greina.

Uppl. í s. 617 2929

Bílstjóri á litla rútu fyrir einn hring 
í kringum Ísland fyrir ferðaskrifstofu. 
brattahlid.info@gmail.com

Vélavörð vantar á Steinunni SH 
167. Uppl. gefur Brynjar í s. 00354 
8938707.

Ertu dugleg/ur, stundvís, heiðarleg/ur 
og langar þig að vinna? Pizzabakari, 
uppvaskari, veitingastjóri o.fl.: http://
umsokn.foodco.is

Símadömur óskast
Finnst þér gaman að tala við karlmenn í 
síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við 
djarfar og skemmtilegar símadömur, 
25-45 ára. Nánar á vef okkar, raudat-
orgid.is (atvinna).

Til sölu lítil fótaaðgerðastofa í rekstri. 
Áhugasamir sendi póst á: 

 

 fotaadgerdafraedingur@visir.is

Múrarar. 5 hæða hús sem þarf að 
yfirvara og steina viðgerðir. gunnij@
hotmail.com

HÁR EXPO hársnyrtisveinn/meistari 
óskast www.harexpo.is Gústa 891 
8922

 Atvinna óskast

Smiði vantar vinnu. Áhugasamir hafið 
samb. í s. 848 4362.

 Viðskiptatækifæri

We need help! Do you need 30-200 
IKR? health.and.wealth.iceland@gmail.
com

 Tilkynningar

Orlofsíbúðir og herbergi laus í Ágúst á 
Þingeyri í sumar. Gott verð. S 456 1600. 
Hótel Sandafell.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Óska eftir að kynnast konu á aldrinum 
45-55 ára. Upplysingar í síma 8929512

Kona: hvers leitar þú?
Konur í leit að tilbreytingu hafa nýtt 
sér símaþjónustu Rauða Torgsins í rúm 
10 ár með frábærum árangri. Leggðu 
in auglýsingu og þú nærð strax sam-
bandi við reynda karlmenn. Þjónustan 
er gjaldfrjáls. Síminn er 555-4321.

Ung kona vill kynnast
reyndum karlmanni, 22-32 ára, með 
góða skemmtun í huga. Auglýsingu 
hennar má heyra á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8165.

Ungur maður
er alveg ólmur í að hitta karlmann. 
Auglýsingu hans má heyra á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8940.

Tilkynningar

Atvinna

Hjálpaðu
umhverfinu

með
Blaðberanum

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið
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timamot@frettabladid.is

„Hugmyndin að kvikmyndinni vakn-
aði þegar ég var að vinna að umfjöllun 
fyrir Kastljós um kvennalandsliðið í 
fótbolta. Ég vissi ekkert um fótbolta 
en heillaðist strax af þessum stelpum 
sem sannfærðu mig um að þær myndu 
komast á Evrópumeistaramót tveimur 
árum síðar,“ segir Þóra Tómasdóttir, 
fjölmiðlakona og kvikmyndagerðar-
maður, sem frumsýnir kvikmynd 
sína Stelpurnar okkar í Háskólabíói 
fimmtudagskvöldið 14. ágúst. Mynd-
in fjallar um leið kvennalandsliðs Ís-
lands í fótbolta í úrslitakeppni á Evr-
ópumóti, en þetta er í fyrsta sinn sem 
íslensku landsliði tekst það.

Þóra hafði fulla trú á stelpunum 
og ákvað að fylgja þeim eftir. „Ég 
heyrði strax þegar ég hitti þær að 
mikil þrautaganga væri fram undan. 
Verkefni mitt snerist hins vegar ekki 
um það hvort þær kæmust á mótið eða 

ekki, heldur vildi ég skrásetja stelpur 
með þetta hugarfar,“ segir Þóra sem 
er menntuð í heimildarmyndargerð 
en Stelpurnar okkar er fyrsta mynd 
hennar í fullri lengd. „Þessar stelpur 
eru hörkutól en langt frá því að vera 
einhverjar stereótýpur. Ég vissi það 
frá fyrstu stundu að það yrði fyndinn 
og skemmtilegur tími að fylgja þeim 
eftir,“ segir hún.

„Það hljómar kannski klisjukennt 
en það er heilmikill boðskapur á bak 
við þessa sögu,“ segir Þóra. Henni 
þykir mikilvægt að stelpur hafi sterk-
ar og sýnilegar fyrirmyndir.

En hvað þótti henni merkilegast við 
vinnslu myndarinnar? „Hvað þessar 
stelpur eru með brjálæðislegt hugar-
far. Þær vaða eld og brennistein fyrir 
fótbola og þeim er dauðans alvara,“ 
segir Þóra og heldur áfram. „Þær 
hafa fórnað öllu en oft ekki uppskorið 

þá athygli sem þær eiga skilið.“
Þóra fylgdi landsliðinu í flestar 

ferðir þess á tveggja ára tímabili. 
Myndaði leiki þess í riðlakeppninni 
sem er undankeppni fyrir Evrópu-
mótið og tók þátt í gleði stelpnanna 
þegar ljóst var að þær næðu takmark-
inu og kæmust í úrslitakeppnina.

Þóra leikstýrði myndinni og Hrafn-
hildur Gunnlaugsdóttir framleiddi 
en hún er að sögn Þóru einnig gömul 
fótboltakempa. Önnur fótboltakona, 
Elísabet Ronaldsdóttir klippti mynd-
ina en Barði Jóhannsson sá um tón-
listina.

„Ég er sannfærð um að það er ekki 
að ástæðulausu sem mikil aukning 
er í kvennafótbolta. Íslenskar stelp-
ur sjá núna að það er töff að spila fót-
bolta,“ segir Þóra og hvetur alla til að 
sjá myndina. 
 solveig@frettabladid.is

ÞÓRA TÓMASDÓTTIR:  FRUMSÝNIR STELPURNAR OKKAR Á FIMMTUDAG

Stelpunum er dauðans alvara 

KVIKMYNDAGERÐARKONA Þóra frumsýnir fyrstu kvikmynd sína í fullri lengd á fimmtudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÓLAFUR GAUKUR TÓNLISTAR-
MAÐUR ER 79 ÁRA Í DAG

„Ég verð annaðhvort að 
vinna til dauðadags eða 

bara segja mig á sveitina.“

Þetta sagði Ólafur Gaukur 
Þórhallsson í viðtali í Frétta-

blaðinu í desember árið 2006.

MERKISATBURÐIR
1580 Katla gýs.
1794 Sveinn Pálsson og maður 

með honum ganga á Ör-
æfajökul. Var þetta önnur 
ferð manna á tindinn. 

1938 Baden-Powell, upphafs-
maður skátastarfs, og 
hópur skátaforingja frá 
Englandi koma til Reykja-
víkur. 

1951 Á Bíldudal er afhjúpað-
ur minnisvarði um Pétur 
J. Thorsteinsson og konu 
hans Ásthildi, en Pétur 
rak þar verslun og þil-
skipaútgerð og gerði síðar 
út frá Reykjavík. 

1960 Tsjad hlýtur sjálfstæði frá 
Frakklandi. 

1979 Flak af Northrop-flugvél 
sem nauðlenti á Þjórsá og 
sökk þar 1943 er tekið upp 
og gefið safni í Noregi. 

Síðasta kvöldgangan í Kvos-
inni í sumar verður farin 
næstkomandi fimmtudags-
kvöld. Gangan ber yfir-
skriftina Komdu út að leika 
og býðst krökkum og fjöl-
skyldum þeirra að taka þátt 
í skemmtilegum leikjum og 
þrautum. Farið verður yfir 
það hvernig börn léku sér 
þegar bærinn var minni en 
nú og jafnvel allt aftur til 
landnámstímans.

Farið verður í einfalda 
leiki eins og að rísa upp 
frá dauðum og gengið yfir 
heljar brú. Þátttakendur í 
göngunni fá einnig að kynn-
ast leggjum og skeljum og 
fræðast um líf barna á þessu 
svæði á fyrri tíð.

Þema kvöldganganna 
hefur verið mismunandi 
þetta sumarið og boðið hefur 
verið upp á göngur tengdar 
hundadögum, kennileitum í 
Kvosinni og miðbæjarbrun-
um í máli og myndum.

Dagskráin hefst klukk-
an átta við Grófarhús og 
er í boði Borgarbókasafns, 
Listasafns, Ljósmyndasafns 
og Minjasafns Reykjavíkur.

Síðasta 
kvöldgangan 

LEIKIR OG ÞRAUTIR Farið verður 
yfir það hvernig börn léku sér 
þegar bærinn var minni.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Húsdýragarður var nýlega 
opnaður að Hólmi á Mýrum 
í Hornafirði. Ábúendur þar 
eru Magnús Guðjónsson og 
Guðrún Guðmundsdóttir 
sem frá árinu 2005 hafa 
boðið ferðamönnum upp á 
gistingu, morgun- og kvöld-
verð. Sem tómstundagamni 
hafa þau svo safnað að sér 
margs konar dýrum sem 
gestir ferðaþjónustunnar 
hafa sýnt mikinn áhuga. Því 

datt þeim í hug að opna garð 
þar sem fleiri gætu notið 
þess að skoða dýrin og hafa 
nú aflað sér tilskilinna leyfa. 
Hann er bæði utan- og innan-
dyra og í stuttu göngufæri 
frá bænum. Meira að segja 
er reynt að hafa sem mest af 
staðnum með aðgengi fyrir 
fatlaða. 

Þarna getur að líta hænur, 
kálfa, hunda, fugla, lömb, fas-
ana, skrautdúfur og margar 

gerðir af kanínum svo nokk-
uð sé nefnt. Á vefnum www.
vatnajokull.is er skemmti-
leg lýsing á heimsókn að 
Hólmi. Þar kemur fram að 
grísinn Frekja hefur ákveð-
ið að vera ýmist hundur eða 
lamb eftir því hvernig ligg-
ur á honum. Stundum bregð-
ur Frekja á leik og líkist þá 
litlum klunnalegum hvolpi, 
hleypur um og stríðir öðrum 
dýrategundum.   - gun

Opnuðu dýragarð í Hornafirði

DÝRAGARÐUR Ferðafólk fylgist 
með geitunum í Hólmi, Degi og 
Kreppu.  MYND/WWW.RIKIVATNAJOKUSL.IS

Stjórnarskrá Weimar-lýðveldisins var tekin í 
gagnið í Þýskalandi þennan dag árið 1919. 

Weimar-lýðveldið er heiti sem sagnfræð-
ingar nota yfir lýðræði og lýðveldi í Þýska-
landi á tímabilinu 1919 til 1933. Lýðveldið 
var stofnað eftir þýsku byltinguna í nóvember 
1918 og kom þjóðarráð saman í borginni 
Weimar þar sem stjórnarskrá fyrir Þýskaland 
var tekin upp.

Stjórnarskráin var ekki numin úr gildi 
fyrr en eftir síðari heimsstyrjöldina en með 
lögum sem stjórn nasista setti í febrúar og 
mars 1933 þá var ekki lengur lýðræði í Þýska-
landi og er það talið marka endalok Weimar-
lýðveldisins og upphaf Þriðja ríkisins.

Hitler varð kanslari Þýskalands 30. janúar 
1933 og þinghúsið brann 27. febrúar. Eftir 
brunann voru afnumin ýmis mannréttindi 
sem Weimar-stjórnarskráin kvað á um.

ÞETTA GERÐIST:  11. ÁGÚST 1919

Weimar-stjórnarskráin tekin upp

WEIMAR Söguleg stjórnarskrá var samin í þýsku 
borginni Weimar.

100 ára afmæli
Í dag, 11. ágúst, er 

Irene Gook 
100 ára. Hún býr á Dvalar- og hjúkrunar-
heimilinu Hlíð á Akureyri. Irene tekur á 
móti gestum milli klukkan 15 og 17 í dag í 

hátíðarsalnum á Hlíð. Hún afþakkar blóm og 
g jafi r en biður um að sumarbúðirnar Ástjörn 
og/eða Gídeonfélagið njóti góðs af.  Banka- og  
reikningsnúmer Ástjarnar er: 0162-26-18363. 
Kt. 580269-0609.  Banka- og reikningsnúmer 

Gídeonfélagsins er: 0525-26-103. 
Kt. 510571-0109.

Láttu hólminn heilla þig er 
yfirskrift á skemmtigöngu 
sem boðið er upp á í Stykkis-
hólmi hvern laugardag í 
sumar.

Göngurnar eru með sögu-
legu ívafi og eru farnar í 
fylgd heimamanna. 

Hver ferð er óvissuferð 
enda ekki gefið upp hvert 

haldið verður. Gengið 
verður alla laugardaga 
frá íþróttamiðstöðinni 
í bænum. Gangan hefst 
klukkan 10 og tekur um 
eina og hálfa klukkustund. 
Gangan hentar öllum og 
kostar einungis 300 krón-
ur, en frítt er fyrir 13 ára 
og yngri.

Óvissa í hverri 
gönguferð

NORSKA HÚSIÐ, STYKKISHÓLMI
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„Ég er skírð í höfuðið á móður-
ömmu minni sem heitir 
Unnur. Aspar-nafnið er svo 
valið út í bláinn af foreldrum 
mínum í anda hippaáranna,“ 
segir leikkonan Unnur Ösp. 

Hún segist alltaf hafa borið 
nafn ömmu sinnar með stolti 
og þótt vænt um að heita í 
höfuðið á henni. „Amma er 
eldklár og dugleg kona og ég 
er þakklát foreldrum mínum 
að hafa skírt í höfuðið á henni 
í stað þess að reyna að fara 
algerlega ótroðnar slóðir eins 
og oft vildi vera á þessum 
tíma.“

Nafnið Unnur þýðir alda. 
„Kannski er það eilítið lýsandi 

fyrir minn karakter, aldan sem 
brýst upp og fer svo niður. Ég 

og við nöfnunar getum bæði 
verið mjög duglegar og orku-

miklar en svo eigum við okkar 
rólegri kafla.“

Allra nánasta fjölskylda kall-
ar Unni Ösp oft Unnsu og svo 
segist hún eiga skemmtilegt 
gælunafn sem góðvinur henn-
ar í leikhúsinu, Sigurður Skúla-
son, hafi gefið henni sem lít-
illi stúlku: Rösp. „Annars hef 
ég jafnan verið kölluð báðum 
nöfnum og verið ánægð með 
það. Ég hef hins vegar rekið 
mig á að nafnið er ekki mjög 
„útlandavænt“. Í fyrravetur var 
ég að leika úti í Bretlandi og 
heyrði það til undantekninga 
ef nafnið mitt var rétt stafsett í 
blöðum, dómum og öðru.“

juliam@frettabladid.is

NAFNIÐ MITT:  UNNUR ÖSP STEFÁNSDÓTTIR

Unnur lýsandi fyrir karakterinn

KÖLLUÐ UNNSA AF SÍNUM NÁNUSTU Unnur Ösp Stefánsdóttir leik-
kona er stundum kölluð Unnsa en þó var maður nokkur í leikhúsinu 
sem bjó til nafnið Rösp á hana þegar hún var lítil. 

Járn- og glerlistaverkið Vitinn var afhjúpað í Bergi, nýja 
menningarhúsinu á Dalvík, á Fiskideginum mikla sem 
haldinn var laugardaginn 8. ágúst síðastliðinn. Listaverkið 
er eftir Höllu Har, gler- og myndlistarkonu. Hún gaf Dal-
víkurbyggð það til minningar um Friðleif Jóhannsson sem 
var afi eiginmanns hennar, Hjálmars Stefánssonar. 

Friðleifur var útgerðarmaður á Dalvík og Siglufirði 
um og eftir næstsíðustu aldamót og lét sig málefni bæjar-
félaganna miklu varða. Hann hóf fyrstur, í félagi við bróð-
ur sinn Jóhann, vélbátaútgerð á Dalvík árið 1906 og hefur 
verið reist minnismerki í fjörunni þar sem þeir lentu 
fyrsta vélbáti sínum Viktori. Friðleifur var sparisjóðs-
stjóri Sparisjóðs Svarfdæla frá 1904-1920 og 1921-1927. 
Hann var einnig formaður fyrstu fræðslunefndar á Dal-
vík. 

Svanfríður Jónasdóttir bæjarstjóri veitti listaverkinu 
viðtöku fyrir hönd bæjarins en fjöldi afkomenda Frið-
leifs og Sigríðar Stefánsdóttur konu hans auk annarra 

gesta á Fiskideginum mikla voru viðstaddir athöfnina. 
Listaverkið stendur í anddyri Bergs menningarhúss.  - ve

Viti til minningar um Friðleif

VIÐ LISTAVERKIÐ Friðleifur lét málefni Dalvíkur og Siglufjarðar sig 
miklu varða um og eftir næstsíðustu aldamót. MYND/DALVÍKURBYGGÐ

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts eiginmanns míns,  
bróður okkar, föður, fósturföður, tengda-
föður, afa og langafa,

Gunnars Þorvaldssonar 
rafvirkja, Eyrarvegi 2, 600 Akureyri.

Fyrir hönd aðstandenda
Guðríður Steindórsdóttir
börn Gunnars og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og 
amma, 

Sigríður Ingimundardóttir 
Hornbrekku, Ólafsfirði,

lést á heimili sínu að Hornbrekku þann 7. ágúst sl. 
Útförin fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 
15. ágúst kl. 14.00.

Gíslína Helgadóttir Ingimar Antonsson
Sigurður Helgason Ágústa Pétursdóttir
Hannes Helgason María Jónsdóttir
Ingimundur Helgason Arndís Friðriksdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir og afi,

Gunnar K. Gunnlaugsson
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, fimmtudaginn 6. 
ágúst. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, laugardaginn 
15. ágúst kl. 13.00.

Hafdís Baldvinsdóttir, börn og barnabörn.  

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför okkar elskulegu móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Maríu Hólmfríðar 
Jóhannesdóttur 
Asparfelli 8, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð 23. júlí sl. 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar A-7 á 
Landspítalanum Fossvogi og einnig starfsfólki á hjúkr-
unarheimilinu Seljahlíð, fyrir góða umönnum og sér-
staka hlýju sem okkur var sýnd í veikindum hennar.

Fyrir hönd ástvina
Bjarni Thorarensen Sigríður Magnúsdóttir
Smári Thorarensen Steinunn Sigurjónsdóttir
Hallbjörg Thorarensen Óskar Elvar Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur vináttu, samúð og hlýhug við andlát 
og útför

Fanneyjar G. Hannesdóttur
Neðstaleiti 4, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarþjónustunnar 
Karitas og líknardeildar LSH, Landakoti fyrir frábæra 
umönnun.

Bára Brynjólfsdóttir
Brynjólfur G. Brynjólfsson Emma Eyþórsdóttir
                   Sólveig Hlín Brynjólfsdóttir

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

Rannveig Edda 
Hálfdánardóttir
Holtsflöt 6, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness föstudaginn 7. ágúst. 
Útförin fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn 
18. ágúst kl. 14.00.

Kristján Emil Friðriksson 
Dórothea Kristjánsdóttir Madsen Jørgen Elsted Madsen 
Hálfdán Kristjánsson Ragnhildur Jónsdóttir 
Rannveig Kristjánsdóttir 
Kristján Emil Jónasson 
og ömmubörn. 

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir og 
amma,

Sigurlaug Sigurðardóttir 
nuddkona, áður til heimilis að 
Einarsnesi 64, 

lést á Vífilsstöðum 8. ágúst sl. 

Páll Árni Jónsson Ásdís Björgvinsdóttir 
Jón Helgi Pálsson Lilja Garðarsdóttir 
Kristbjörg Pálsdóttir 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
lang- og langalangamma.

Marsibil Guðmunda 
Helgadóttir
frá Bæjum á Snæfjallaströnd

lést á Fjórðungssjúkrahúsi Ísafjarðar þriðjudaginn      
4. ágúst sl. Jarðsett verður frá Ísafjarðarkirkju laugar-
daginn 15. ágúst kl. 14.00.

Sigríður Helga Jensdóttir Valur Karl Pétursson
Friðbjört Elísabet Jensdóttir Þórir Kjartansson
Guðmundur Helgi Jensson
Freymóður Jensson Inga Jóna Björgvinsdóttir
Pálína Jóhanna Jensdóttir Þorbjörn Halldór Jóhannesson
Margrét Bjarndís Jensdóttir Kristinn Guðni Ebenesersson
Sigvarður Halldórsson Guðríður Elíasdóttir
Ingi Guðnason
Halldóra Magnúsdóttir Guðmundur M. Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Sigríður María Tómasdóttir 
frá Sandeyri,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum 
sunnudaginn 2. ágúst, verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju 13. ágúst kl. 15.00.

Sigurborg Sigurbjörnsdóttir 
Kolbeinn Sigurbjörnsson  Helga Jónsdóttir
Tómas Sigurbjörnsson  Kristín Nanna Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Gróa Bjarnadóttir
Skipalóni 8, Hafnarfirði, áður Hringbraut 
50, Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 9. ágúst. Jarðarförin auglýst síðar.

                 Sigurður Guðjónsson
Bjarni Sigurðsson   Rut Sigurðardóttir 
Guðjón Sigurðsson   Herborg Friðriksdóttir
Elín Sigurðardóttir    Steingrímur Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur, afi og bróðir,

Jónas Teitsson
Hesthömrum 14, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 6. ágúst. Jarðarförin fer fram í 
Dómkirkjunni fimmtudaginn 13. ágúst kl. 13.00. Blóm 
og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

                       Inga Marta Jónasdóttir
Jónas Ingi Jónasson  Áslaug Torfadóttir
Kristín Jónasdóttir  Magnús Hjálmarsson
Birgitta Jónasdóttir
Ástbjörg Halldórsdóttir  Teitur Jónasson
                      barnabörn og systkini.
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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

Malla mín, við verðum að 
hafa áætlun ef það kemur 

hvirfilbylur eða flóð.

Hún var orðin þreytt á að leita á djamm-
inu svo Bína ákvað að reyna fyrir sér úti á 

flugvelli...

Hr. 
Gunnar

Hr. 
Emil

Drauma-
prinsinn

KomufarþegarKomufarþegar

Nei, nei, 
neiii!

Þú verður 
að hugsa, 

stelpa!

Við kom-
umst í 

gegnum 
þetta saman 

Hugó!

Gott að þú 
ert hérna, 
Ívar. Það 
væri ekki 
gaman að 

horfa á 
þetta einn!

Krúsídúllan í 
restina var flott.

Lengi lifi 
eins og 

hálfs lítra 
gosið.

Mig langar 
að slást.

Mig 
líka!

Í alvöru? 
Núna?

Já! Sömu reglur 
og venjulega?

Hljómar 
vel.

Getið þið aldrei verið 
sammála um neitt!?

Bam
m!

Ái!

Það er nokkuð stutt síðan ég fór að ferð-
ast eitthvað af viti um Ísland. Fram að 
því hafði ég einungis ferðast um Suður-

landið og tvisvar farið norður á Akureyri. 
Fyrir ári síðan lagði ég af stað í jómfrúr-
ferð mína vestur á firði í félagsskap sam-
býlingsins. Fyrir ferðina höfðu vinir og 
vandamenn sagt mér frá ýmsu sem ég 
hreinlega yrði að sjá eða gera, meðal ann-
ars var mér sagt að ég hreinlega yrði að 

borða á veitingastaðnum Tjöruhúsinu á 
Ísafirði. Ég, sambýlingurinn og sam-

ferðamenn okkar slógum upp búðum 
í grennd við Bíldudal, þar sem við 

dvöldum alla helgina í glampandi 
sól, dúnalogni og Miðjarðarhafs-

hita. Ferðin vel lukkuð í alla 
staði, náttúrufegurðin var ein-

stök, veðrið var eins og best var 
á kosið og félagsskapurinn góður. En 

eitt skyggði á gleði mína. Ég fékk ekki 

að snæða í Tjöruhúsinu því sambýlingnum 
fannst það helst til of mikil keyrsla. Í stað-
inn var mér boðið að skoða fossinn Dynj-
anda og mér lofað að við mundum koma 
aftur að ári liðnu og þá fengi ég að borða í 
Tjöruhúsinu.

Svo leið og beið. Snjó tók að leysa, dag-
inn að lengja og áður en maður vissi af var 
sumarið gengið í garð og það þýddi aðeins 
eitt; að ég fengi loks að snæða kvöldmat á 
hinum margrómaða veitingastað Tjöruhús-
inu. 

Fimmtudaginn fyrir verslunarmanna-
helgina var ég búin að pakka niður svo 
við gætum lagt í hann strax að vinnudegi 
loknum án nokkurra tafa. Á sunnudegin-
um rennum við loks í hlaðið, svöng og full 
tilhlökkunar, þið getið því rétt ímyndað 
ykkur hversu svekkt ég varð þegar mér 
var tilkynnt að Tjöruhúsið væri lokað 
þessa helgi. 

Tjöruhúsaferðin sem aldrei var farin

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

Hjálpaðu

umhverfinu

með

Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

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

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

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



*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

ÚTSALA -30% ÚTSALA -50% ÚTSALA -70%

1.490m2

1.690m2

Plastparket eik
3ja stafa eikarlíki frá Austurríki. 
Borðastærð 1292x192x6 mm.
146956

Einnig til Hnotulíki 146957

3.990m2

4.990m2

Eik Secunda 
Prostrong silkimött áferð.
Líflegt og fallegt 3ja stafa eikarparket. 
Gætu verið opnir kvistir og holufyllingar.
Fáið að skoða nokkur borð fyrir kaup.
Ekki hægt að skila nema heilum pökkum.
Efnið er Austurrískt og með krækju.
146400

133x400 sm.
8260338

GRASTEPPI FRÁBÆRT Á PALLINN EÐA 
SVALIRNAR
Grasteppi
Gervigras, 100% Polyp, takkar undir.
7mm þykkt. 5.550

7.890

7.690
10.990

200x400 sm.
8260340

Einnig hægt að sérpanta í 
lengdum, breidd 1.33 m vnr 
8260339 og 2m 8260341.
(afhending nokkrum dögum eftir 
pöntun)

30%
AFSLÁTTUR

Gólfflís Negro Az.
svartar glansandi 
stærð 33,3x33,3 sm.
8613064

3.244m2

4.990m2

35%
AFSLÁTTUR

Gólfflís Linear matt
Frostþolin, gegnheil.
Hornréttar.
stærð 30x30 sm.
8630007

3.095m2

6.190m2

50%
AFSLÁTTUR

Veggflís Dublin
Hvítar glansandi m/bugðóttu 
yfirborði, stærð 20x25 sm.
8611000

10%
AFSLÁTTUR

1.790m2

1.995m2

stærð 20x60 sm. Þykkt 10 mm.
8630081

Flís Tecno
Grá yrjóttar, frostþolnar og gegnheilar 
stærð 60x60 sm. Þykkt 10 mm.
8630080

4.047
13.490

3.279m2

10.990m2

FRÁBÆRAR FLÍSAR Á FRÁBÆRU VERÐI

TAKAMARKAÐ MAGN

70%
AFSLÁTTUR

Gólfflís Albireo
Beige, yrjóttar. Þykkt 9,8 mm.
Frostþolin gegnheil. Hornréttar.
Stærð 30x60 sm.
8630703

50%
AFSLÁTTUR

4.995m2

9.990m2
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Stúlkur úr Listafélagi Verzlunar-
skóla Íslands, LFVÍ, söfnuðu 
nokkrum tugum þúsunda með 
bílabóni sínu í Faxafeninu á sunnu-
daginn. Þær höfðu í nógu að snúast 
þennan ágæta dag og stemningin 
var einnig ákaflega góð, enda var 
plötusnúður á staðnum til að halda 
uppi stuðinu. 

Eins og kom fram í Frétta-
blaðinu á laugardaginn er Lista-
félagið að safna fyrir starfsemi 
félagsins í vetur þar sem leikrit 
og ýmis námskeið verða á döfinni. 
Næst á dagskrá hjá stúlkunum 
er að halda Kolaportsdag 5. sept-
ember þar sem ýmislegt verður 
til sölu, þar á meðal föt og heima-
bakaðar kökur.  - fb

Söfnuðu tugum þúsunda

BÓNUÐU BÍLA Stúlkurnar í Listafélagi Verzlunarskóla Íslands bónuðu fjölda bíla í 
Faxafeninu. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Erpur Eyvindarson hug-
leiðir nú atvinnutilboð frá 
Einari Bárðarsyni sem vill 
fá hann á nýja Kanaútvarp-
ið. Erpur segir að tilboðið 
snúist ekki um inneignir á 
pitsustöðum enda sé hann 
atvinnumaður.

„Ég er nú ekki búinn að ákveða 
mig. En ef af yrði þarf ég líklega að 
flytja til KEF,“ segir Erpur Eyvind-
ar son, rappari og útvarpsmaður.

Einar Bárðarsson athafnamaður 
vinnur nú hörðum höndum að því 
að koma á fót útvarpsstöðinni Kan-
anum sem staðsett verður á gamla 
beisnum á Suðurnesjum og hefur 
útsendingar 1. september. Erpur 
er einn þeirra sem Einar hefur 
boðið starf en óneitanlega virðist 
þetta ætla að verða göróttur kok-
teill sem Einar ætlar að bjóða upp 
á: Jón og Gulli, Tvíhöfði, Jógvan og 
Erpur á einni og sömu útvarpsstöð-
inni. Fréttablaðið hafði spurnir af 
því að Einar væri að bera víurnar 
í Erp sem er nú er meðal annars í 
sumarafleysingum á X-inu þar sem 
hann er ýmist með Frosta Loga-
syni eða Þorkeli Mána í þættinum 
Harmageddon. Erpur segist vera 
að velta fyrir sér tilboði sem hann 
vill undir engum kringumstæðum 
tjá sig um hvernig er – segir þó að 
þetta snúist ekki um einhverjar 
inneignir á pitsu stöðum enda hann 
atvinnumaður. Hann þurfi meira 
að segja, ef af verður, að flytja til 

Keflavíkur. Á gamla beisinn. Sem 
sætir tíðindum því Erpur er yfir-
lýstur kommúnisti og enginn vinur 
heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. 

„Já, vá, í risaíbúð. Kanaíbúð 
með plássi fyrir fjóra kalkúna í 

ofninum í einu. Tvö klósett hlið við 
hlið. Maður þarf að passa sig á að 
sogast ekki niður þegar sturtað er 
niður. „Sick“ stór klósett gerð til að 
sturta niður krókódílum.“

 jakob@frettabladid.is

Einar býður í Erp

ERPUR EYVINDARSON Það yrði saga til næsta bæjar ef þessi yfirlýsti kommúnisti 
myndi flytjast í „kanaíbúð“ með risastórum ofni sem rúmar fjóra kalkúna.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

299kr.

ÞRIÐJUDÖGUM
Ódýrt í matinn á

Tilboðið gildir
alla daga

Tilboðið gildir 
alla daga

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
16
16
L
L
L
10

CROSSING OVER   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 10.10 
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX kl. 5 - 8 
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3 D (850)
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45
ICEAGE 3 ENSKT TAL - ÍSL. TEXTI kl.  3.30 - 5.45 - 8
TRANSFORMERS 2 kl.  8 - 10.50 

SÍMI 462 3500

KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 6 - 9
B13: ULTIMATUM kl.  8 - 10 
THE HURT LOCKER     kl.  5.45

16
14
16

18
16
12
L

FUNNY GAMES    kl.  5.40 - 8 - 10.20 
KARLAR SEM HATA KONUR   kl. 6 - 7.30 - 9 - 10.30
MY SISTERS KEEPER    kl.  8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.50

SÍMI 530 1919

16
16
16
L
14

CROSSING OVER   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5.30 - 8.30
THE HURT LOCKER  kl. 5.15 - 8 - 10.45
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.

Frábær spennumynd með Harrison Ford og Frábær spennumynd með Harrison Ford og
Ray Liotta í aðalhlutverkum.Ray Liotta í aðalhlutverkum.

Harðsvíraðir glæpamenn nota sér neyð fólks Harðsvíraðir glæpamenn nota sér neyð fólks
og örvæntingu til að komast yfir landamærin og örvæntingu til að komast yfir landamærin

til Bandaríkjanna.til Bandaríkjanna.

Mögnuð mynd um hvað fólk leggur á sig... Mögnuð mynd um hvað fólk leggur á sig...
með ófyrirséðum afleiðingum!með ófyrirséðum afleiðingum!

Frábær spennumynd með Harrison Ford og 
Ray Liotta í aðalhlutverkum.

Harðsvíraðir glæpamenn nota sér neyð fólks 
og örvæntingu til að komast yfir landamærin 

til Bandaríkjanna.

Mögnuð mynd um hvað fólk leggur á sig... 
með ófyrirséðum afleiðingum!

ATH: Ekki fyrir viðkvæmaATH: Ekki fyrir viðkvæmaATH: Ekki fyrir viðkvæma

30.000 MANNS!

40.000 MANNS!40.000 MANNS!

allar myndir 
allar sýningar 
alla þriðjudaga 
allt sumar

r.50500kr.500
Gildir ekki í lúxussal, Borgarbíó né á 3D myndir

- bara lúxus
Sími: 553 2075

PUBLIC ENEMIES kl. 4, 7 og 10-P 16

FIGHTING kl. 8 og 10.10 14

HARRY POTTER kl. 4 10

MY SISTER’S KEEPER kl. 8 og 10.10 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 4 og 6 L

- BoBosoststotonon glglolobobebe

ÞRIÐJUDAGUR
ER TILBOÐSDAGUR

TILBOÐ
Á  A L L A R
M Y N D I R

STÆRSTA KVIKMYNDASERÍA ALLRA TÍMA ER KOMIN Í BÍÓ!

POWERSÝNING

KL. 10.00
500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.

500 kr.500 kr.
SÝND MEÐ 

ÍSLENSKU TALI

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

HEIMURINN ÞARF 
STÆRRI HETJUR

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

ÞEIR ERU NÝJUSTU NJÓSNARAR FBI OG ÞEIR ÞURFA 
AÐ TAKA HÖNDUM SAMAN TIL AÐ BJARGA HEIMINUM

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

ANDREW ÞOLIR EKKI YFIRMANN SINN. EN TIL AÐ FÁ STÖÐUHÆKKUN 
ÞARF HANN AÐ TAKA BÓNORÐI HENNAR

BÓNORÐIÐ

G-FORCE m/ísl.tal kl. 6 L

PUBLIC ENEMIES kl. 8 - 10:50 16

HARRY POTTER 6 kl. 5 7

THE PROPOSAL kl. 8 - 10 L

PUBLIC ENEMIESPUBLIC ENEMIES kl. 5:30 - 8 - 10:50kl. 5:30 - 8 - 10:50 16

PUBLIC ENEMIES kl. 2 - 8 - 10:50 VIP
G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ ísl. Talikl. 2kl. 2(3D) - 4- 4(3D) - 6- 6(3D) L

PROPOSAL 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 - 8:30 - 10:20 - 11 L

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 1:20 - 2 - 5 - 8 - 10:20kl. 1:20 - 2 - 5 - 8 - 10:20 10

HARRY POTTER 6 kl. 5 VIP
BRUNOBRUNOBRUNO kl. 11kl. 11kl. 11 14

THE HANGOVER kl. 5:30 - 8 12

TRANSFORMERS 2 kl. 2 10

PUBLIC ENEMIESPUBLIC ENEMIES kl. 8 - 10:50kl. 8 - 10:50 16

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 2(3D) - 4(3D) - 6(3D) L

G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ Ensk. Tali kl. 6kl. 6 L

THE PROPOSAL kl. 1:30D - 3:40D - 8D - 10:20D L

HARRY POTTER 6HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5 - 8kl. 2 - 5 - 8 10

BRUNO kl. 11 14

FRÁ LEIKSTJÓRA „HEAT“ OG „COLLETERAL“ MICHAEL 
MANN KEMUR EIN ALLRA BESTA MYND ÁRSINS

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI 
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS 

ÞÞRRIÐIÐJÐJUJUDUDADAGAGSGSSBBÍÓÍÓ Í SASAAMBMBBÍÓÍÓÓUNUNUNUMUM Í DADAGAG KRKR.R. 5050000
GILLDDIR EKEKKKKIKI Í VIVIP,P, Á ÍSÍSSLELENENSNSSKAKAAR MYMYNYNDDIR OOG Á MYMYNYNDDIR Í 33D



Stök námskeið á meistarastigi
í samstarfi við deildir Háskóla Íslands
Framboð Endurmenntunar á meistaranámskeiðum hefur aukist mikið síðustu misseri. Þetta form símenntunar 
hefur fallið í góðan jarðveg og höfðar sterkt til þeirra sem vilja safna einingum í meistaragráðu.

Umsóknarfrestur er í flestum tilfellum til 15. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

SIÐFRÆÐISTOFNUN HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD

 FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

 LAGADEILD

 GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD

 LYFJAFRÆÐIDEILD

 LÆKNADEILD

  HAGFRÆÐIDEILD

  VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

  og doktorsnema 

  og stjórnun
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Í kvöld fer fram heil 
umferð í Pepsi-deild kvenna og 
ríkir hörkuspenna á toppi deildar-
innar. Þrjú lið – Valur, Breiðablik 
og Stjarnan – eru efst og jöfn á 
toppnum og Þór/KA er ekki nema 
þremur stigum á eftir þeim. Tvö 
þeirra mætast innbyrðis í kvöld 
er Þór/KA tekur á móti Stjörn-
unni á Akureyri. Valur mætir 
Fylki og Breiðablik tekur á móti 
KR. Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari spáði í spilin 
fyrir Fréttablaðið.

„Það er mikið undir í leikjum 
kvöldsins en ég held þó enn að 
mikilvægasti leikur sumarsins 
verði viðureign Stjörnunnar og 
Vals í byrjun september,“ sagði 
Sigurður Ragnar. „Til þess að sá 
leikur verði úrslitaleikur verð-
ur Stjarnan því helst að vinna á 

Akureyri því ég á ekki von á því 
að Valur lendi í vandræðum 
með Fylki í kvöld. Þær munu 
mæta ákveðnar til leiks í 
kvöld og vinna.“

Hann á þó von á hörkuleik 
á Akureyri. „Þetta er gríðar-
lega sterkur heimavöllur 
og Þór/KA hefur mikið 
sjálfstraust. Mér finnst 
það vera lið sem getur 
unnið alla andstæðinga á 
góðum degi. Þær fóru að 
vísu hægt af stað í mótinu 
í vor en hafa síðan verið á 
miklu skriði.“

Sigurður 
Ragnar telur 
að Blikar gætu 
lent í vand-
ræðu m í 
kvöld. 

„KR hefur spilað 
vel að undanförnu 
og unnið þrjá leiki í 

röð. Breiðablik hefur 
að sama skapi verið að 

veikjast. 
Harpa 
Þorsteins-

dóttir er fótbrot-
in og Sandra Sif Magnús-

dóttir er farin til útlanda. 
Ég spáði því þó fyrir mót að 

Breiðablik yrði meistari og ég 
er ekki reiðubúinn að breyta 
spánni enn. Valur hefur þó enn 
mótið í sínum höndum en hin 

liðin hafa þó sýnt að það er vel 
hægt að sigra Val.“  - esá  

Sigurður Ragnar Eyjólfsson spáir í leiki kvöldsins í Pepsi-deild kvenna:

Mikilvægur leikur á Akureyri

KR batt enda á ógöngur sínar gegn FH með 2-4 sigri á Kaplakrika-
velli í Pepsi-deildinni í fyrrakvöld en Vesturbæjarliðið hafði ekki 
unnið í Krikanum síðan árið 1994 og jafnframt ekki unnið deildar-
leik gegn FH síðan árið 2003. Gunnar Örn Jónsson átti sannarlega 
stóran þátt í sigri KR en hann skoraði mörk númer tvö og þrjú 
fyrir Vesturbæinga og lagði upp fjórða og síðasta markið fyrir 
Baldur Sigurðsson sem innsiglaði frækinn sigur. 

„Við vorum búnir að bíða lengi eftir því að vinna FH og 
nú tókst það loksins og við verðum bara að halda áfram 
á sömu braut og halda okkur á jörðinni. Við förum annars 
í hvern leik til þess að vinna hann og það er mikið sjálfs-
traust í liðinu og mjög góður mórall og við höfum bara svo 
gaman af því sem við erum að gera,“ segir Gunnar Örn.

Gunnar Örn segir þátttöku KR í Evrópudeild UEFA hafa 
hjálpað liðinu mikið til þess að bæta leik sinn.

„Þátttaka okkar í Evrópu hefur verið skemmtilegt 
krydd í sumarið og hjálpað okkur að þétta liðið betur 
og vinna í ákveðnum hlutum eins og að halda 
boltanum innan liðsins og annað slíkt,“ segir Gunnar 

Örn og kvartar ekkert yfir auknu leikjaálagi sem velgengnin í 
Evrópu kostaði.

„Það er búið að vera fínt að spila svona þétt eins og við 
höfum verið að gera og það er enginn að kvarta yfir því þegar 

vel gengur. Við tökum samt þessarri viku fagnandi 
og munum nota hana vel til þess að hlaða 

batteríin og undirbúa okkur fyrir mikilvæg-
an leik gegn Fylki. Það verður gríðarlega 

erfiður leikur því Fylkir er, líkt og við, 
með mikið stemningslið sem hefur 

verið að spila vel í sumar. Við 
höldum bara áfram að elta 
FH á meðan tölfræðilegur 
möguleiki er fyrir hendi en 

það verður erfitt. Ég efast stórlega 
um að jafn gott lið og FH eigi eftir að tapa það mörgum 
stigum en við vonum auðvitað það besta. Við einbeitum 

okkur annars bara að okkur og okkar leik og tökum einn leik 
fyrir í einu,“ segir Gunnar Örn að lokum.   

KR-INGURINN GUNNAR ÖRN JÓNSSON: ER LEIKMAÐUR 16. UMFERÐAR PEPSI-DEILDARINNAR HJÁ FRÉTTABLAÐINU

Vorum búnir að bíða lengi eftir því að vinna FH
> Lið umferðarinnar í Pepsi-deild karla

Fréttablaðið hefur valið lið 16. umferðar Pepsi-deildar 
karla.  Markvörður: Ólafur Þór Gunnarsson (Fylki). 
Varnarmenn: Daníel Laxdal (Stjörnunni), 
Elfar Freyr Helgason (Breiðabliki), Kristinn 
Jónsson (Breiðabliki), Jordao Diogo 
(KR). Miðjumenn: Gunnar Örn 
Jónsson (KR), Ólafur Stígs-
son (Fylki), Halldór Hermann 
Jónsson (Fram), Scott Ramsay 
(Grindavík). Sóknarmenn: 
Guðmundur Benediktsson (KR), 
Björgólfur Takefusa (KR).

SPENNA Stjörnustúlkur mæta Þór/KA í 
stórleik kvöldsins í Pepsi-deild kvenna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Í gær var tilkynnt að þeir 
Hannes Þór Halldórsson og Bjarni 
Ólafur Eiríksson hefðu tekið sæti 
þeirra Árna Gauts Arasonar og 
Hermanns Hreiðarssonar í íslenska 
landsliðshópnum vegna meiðsla 
þeirra síðarnefndu. Bjarni Ólafur 
hefur verið fastamaður í landsliðinu 
undanfarið en Hannes Þór er nú val-
inn í fyrsta sinn. Ísland mætir Sló-
vakíu í vináttulandsleik á morgun.

Hannes hefur varið mark Fram 
undanfarin misseri með miklum 
ágætum og fær hann nú tækifæri 
til að sanna sig með landsliðinu. 

„Ég var auðvitað hrikalega 
ánægður þegar ég fékk fréttirnar. 
En ég var annars ekkert að spá í 
þessu enda búið að velja hópinn,“ 
sagði Hannes í samtali við Frétta-
blaðið í gær.

Hann neitar því ekki að hafa 
bundið vonir við að fá tækifærið 
nú. „Ég vissi þó að fyrir voru tveir 
markverðir sem Ólafur landsliðs-
þjálfari hefur verið ánægður með 
og kom það því ekki á óvart að þeir 
voru valdir. En nú datt Árni Gautur 
út og er það mitt að sýna að ég eigi 
heima í þessu liði og ég stefni að því 
að halda sæti mínu.“

Hann segist þokkalega ánægður 
með eigin frammistöðu í sumar og 
stefnir einnig að því í framtíðinni að 
komast í atvinnumennskuna. „Það 
er eins og með landsliðið, ég hef 
stefnt að því leynt og ljóst að kom-
ast út. Það hefur þó ekki mikið verið 
í gangi í þeim málum í sumar en það 
er vonandi að landsliðið hjálpi til.“

Hann segist reiðubúinn fyrir 
nýjar áskoranir sem fylgja bæði 
landsliðinu og atvinnumennsku. 
„Ég fékk góða reynslu af því að 
spila með Fram í Evrópukeppn-
inni og þá sérstaklega í útileiknum 
í Tékklandi. Þar spiluðum við gegn 
sterkum andstæðingi fyrir framan 
mikinn fjölda áhorfenda. Þar fékk 
maður aðra tilfinningu fyrir knatt-
spyrnunni en hér heima. Það var 
mikilvægt að fá að fóta sig í slíku 
umhverfi.“

Hannes segist einnig vongóður 
um að fá tækifæri í leiknum á morg-
un. „Ég geri mér fulla grein fyrir 
því að Gunnleifur (Gunnleifsson) 
er væntanlega fyrsti kostur í byrj-
unarliðið en það væri gaman að fá 
að spreyta sig. Það er aldrei að vita 
hvað gerist.“ 

 eirikur@frettabladid.is

Vil festa mig í 
sessi í landsliðinu
Hannes Þór Halldórsson var í gær valinn í íslenska 
landsliðið í knattspyrnu fyrir leikinn gegn Slóvakíu.

HANNES ÞÓR Í fyrsta sinn valinn í landsliðshóp Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen 
var mættur á landsliðsæfingu á 
Laugardalsvelli í gær fyrir leik-
inn gegn Slóvakíu en hann hefur 
undanfarið verið í æfingaferð með 
Barcelona í Bandaríkjunum.

„Ég kom bara í morgun eftir langt 
ferðalag frá Bandaríkjunum þannig 
að það er smá ryð í mér enn þá en 
það er náttúrulega alltaf gaman 
að koma heim og hitta strákana 
og svona,“ segir Eiður Smári sem 
hefur fengið að spila talsvert á undir-
búnings tímabilinu með Barcelona 
og er því að komast í fínt stand fyrir 
komandi tímabil.

„Þetta hefur verið ágætt og ég 
var sérstaklega sáttur við síðasta 
leikinn. Ég hef annars notað síðustu 
vikur til þess að vinna vel og koma 
mér í eins gott stand.“

Eiður Smári hefur stöðugt verið 
orðaður við félagsskipti frá Nývangi 
í sumar en hann er enn sallarólegur 
yfir stöðu mála.

„Það er svo sem ekkert nýtt að 
segja frá eins og staðan er núna og 
lokast félagsskiptaglugginn nokkuð 
fyrr en í lok ágúst? Ég ætla alltént 
ekki að flýta mér og ætla að vanda 
valið vel hvað sem verður,“ segir 
Eiður Smári að lokum.  - óþ 

Eiður Smári er rólegur yfir framtíð sinni í boltanum:

Ætla að vanda valið



ALLTAF
BETRAVERÐ

FARTÖLVA

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

www.tolvulistinn.is

TL.IS
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FLAKKARI
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17”
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Umræður um pólitík líðandi 
stundar.

21.00 Græðlingur  Í umsjón Guðríðar 
Helgadóttur garðyrkjufræðings. 

21.30  Reykjavík – Vestmannaeyjar – 
Reykjavík  Seinni hluti. Opinber heimsókn 
ÍNN til Vestmannaeyja. Umsjón Árni Árna-
son og Snorri Bjarnvin Jónsson. (e)

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

16.20 Bikarmót FRÍ  (2:3) (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Matta fóstra og ímynduðu vinir 
hennar  (56:65)

17.52 Herramenn  (6:13)

18.02 Hrúturinn Hreinn  (40:40)

18.10 Íslenski boltinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Skólaklíkur  (Greek) (13:22) 
Bandarísk þáttaröð um systkinin Rusty og 
Casey Cartwright og fjörugt félagslíf þeirra 
í háskóla. Helstu leikarar eru Jacob Zachar, 
Spencer Grammer, Scott M. Foster, Jake 
McDorman, Clark Duke, Dilshad Vadsaria, 
Paul James og Amber Stevens.

20.55 Dauðinn á Madame Arthur  (Da 
döden kom forbi Madame Arthur) Dönsk 
heimildamynd um hommaklúbbinn Mad-
ame Arthur í Kaupmannahöfn. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Uppljóstrarar  (The Whistle-
blowers) (2:6) Bresk spennuþáttaröð um 
lögfræðinga sem komast í hann krappan 
eftir að þeir verða vitni að ólöglegri hand-
töku lögreglunnar á meintum hryðjuverka-
manni. Meðal leikenda eru Richard Coyle, 
Indira Varma, Daniel Ryan og Paul Freeman. 

23.15 Kastljós  (e)

23.50 Dagskrárlok

08.00 Can‘t Buy Me Love 

10.00 Iron Giant 

12.00 Tenacious  D. 

14.00 Look Who‘s Talking 

16.00 Can‘t Buy Me Love 

18.00 Firehouse Dog 

20.00 Confetti Bresk gamanmynd um 
þrjú pör sem taka þátt í keppni um frumleg-
asta brúðkaup ársins, en í verðlaun er hús. 

22.00 Network Sígild verðlaunamynd 
frá 1976 sem gerist á sjónvarpsstöð og fjall-
ar um hina eilífu togstreytu milli sjálfstæði 
fréttastofu og eignarhaldsins.

00.00 Jackass Number Two 

02.00 Infernal Affairs 

04.00 Network 

06.00 Borat

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

18.00 Rachael Ray  

18.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (11:48) (e)

19.10 Family Guy  (10:18) (e)

19.35 Everybody Hates Chris  (e)

20.00 According to Jim  (4:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi og 
Courtney Thorne-Smith í aðalhlutverkum.

20.30 Style Her Famous  (15:20) Jay 
Manuel heimsækir venjulegar konur sem 
dreymir um að líta út eins og stjörnurn-
ar í Hollywood. Að þessu sinni hjápar hann 
konu sem vill vera bæði sexí og virðuleg að 
líta út eins og Tyra Banks.

21.00 Design Star  (3:9) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem efnilegir hönn-
uðir fá tækifæri til að sýna snilli sína. Hönn-
uðurnir fara á bílskúrssölu til að fá innblástur 
fyrir næsta verkefni sem er að innrétta tvær 
stofur í stóru hefðarsetri. 

21.50 The Dead Zone  (9:13) Johnny 
Smith sér framtíð þeirra sem hann snertir 
og reynir að bjarga þeim sem þurfa á hjálp 
að halda. Johnny blandast í morðrannsókn 
eftir að ung kona er myrt en ekkert er eins 
og það sýnist.

22.40 Penn & Teller: Bullshit  (38:59) 
Penn & Teller leita sannleikans en takmark 
þeirra er að afhjúpa svikahrappa og lyga-
laupa með öllum tiltækum ráðum. 

23.10 How to Look Good Naked  (e)

00.00 CSI. New York  (18:21) (e)

00.40 Home James  (6:10) (e)

01.10 Dr. Steve-O  (5:7) (e)

01.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Go Diego 
Go!, Maularinn og Tommi og Jenni.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (11:25)

10.00 Doctors (12:25)

10.35 In Treatment (6:43) 

11.05 Cold Case (23:23) 

11.50 Gossip Girl (24:25)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (252:260)

13.25 Man From Snowy River 

15.05 Sjáðu

15.35 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein, 
Ben 10, Go Diego Go! og Tommi og Jenni.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (13:24) 

18.23 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 (22:24) 
Charli Sheen og John Cryer leika Harper-
bræðurna gerólíku, Charlie og Alan. Enn búa 
þeir bræður saman ásamt Jake, syni Alans, 
og enn er Charlie sami kvennabósinn og 
Alan sami lánleysinginn. 

20.10 Notes From the Underbelly 
(10:10) Gamanþættir þar sem dregnar eru 
upp fyndnar hliðar á barneignum og barna-
uppeldi. Í fyrstu seríu eignuðust Andrew og 
Lauren sitt fyrsta barn en nú fyrst byrjar ballið 
- sjálft barnauppeldið.

20.30 ´Til Death (11:15) Brad Garrett leik-
ur fúlan á móti, óþolandi nágranna sem gekk  
af göflunum þegar ungt og nýgift par flutti í 
næsta hús. En svo tókst með þeim hjónum 
ágætis vinskapur.

20.55 Bones (23:26)

21.40 Little Britain (2:6)

22.10 My Name Is Earl (20:22)

22.35 The Sopranos (28:39) 

23.30 The Amityville Horror 

01.00 Infernal Affairs 

02.55 Man From Snowy River 

04.35 Bones (23:26) 

05.20 Fréttir og Ísland í dag 

17.40 World Supercross GP Að þessu 
sinni var mótið haldið á Lucas Oil leikvangin-
um í Indianapolis.

18.35 Pepsímörkin 2009 Magnaður þátt-
ur þar sem Magnús Gylfason og Tómas Ingi 
Tómasson fara yfir alla leiki umferðarinnar 
ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

19.35 Man. Utd. - Chelsea Útsending 
frá leik um Samfélagsskjöldinn.

21.30 Meistaradeildin í golfi 2009 
Skemmtiþáttur um golf. Fylgst með Meist-
aradeildinni í golfi, kylfingar teknir tali, golf-
kennsla skoðuð og einnig verða íslenskir golf-
vellir skoðaðir.

22.00 PGA Tour 2009 - Hápunkt-
ar Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröð-
inni í golfi.

22.55 Íþróttahetjur Íþróttahetjur eru af 
öllum stærðum og gerðum. Í þættinum er 
fjallað um fólk sem æfir og keppir í ólíkum 
íþróttagreinum en allt er það íþróttahetjur á 
sinn hátt. 

23.20 World Series of Poker 2008 
Sýnt frá World Series of Poker þar sem mæta 
til leiks allir bestu og snjöllustu pókerspilar-
ar í heiminum.

18.00 Premier League World 2009/10 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum.

18.30 Coca Cola mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deild-
inni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum 
stað.

19.00 PL Classic Matches Man Unit-
ed - Middlesbrough, 1996. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

19.30 PL Classic Matches Man Utd - 
Derby County, 1996. 

20.00 Goals of the Season 2008 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

20.55 Liverpool - Atl. Madrid Útsend-
ing frá leik sem fór fram á Anfield.

22.35 Premier League World 2009/10 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hlið-
um.

23.05 Man. Utd. - Chelsea Útsending 
frá leik Samfélagsskjöldinn.

20.00 Confetti   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Notes From the Under-
belly   STÖÐ 2

20.10 Skólaklíkur   SJÓNVARPIÐ

21.00 Design Star   SKJÁREINN

21.40 Love You to Death 
  STÖÐ 2 EXTRA

Fólk gerir kröfur til sjónvarps. Það vill að það sem í 
boði er sé af ákveðnum gæðum, auglýsingar séu í 
litlum mæli, helst ekki innan dagskrárliða heldur á milli 
þeirra, textinn undir sé á íslensku (sem hann er reynd-
ar sjaldnast) og svo framvegis. Þetta sama fólk hefur 
yfirleitt mikið fyrir því að horfa á stutt óskýr myndbönd 
í á Netinu. Hvers vegna er engin krafa um gæði þar?

Youtube var eitt sinn Mekka gláparans þar sem finna 
mátti allt á milli himins og jarðar. Nú má bara finna 
það sem ekki er hæft til birtingar í öðrum miðlum, 
sem sagt draslið. Brot úr þáttum, tónlistarmyndbönd, 
viðtöl, jafnvel eldri stiklur úr bíómyndum og annað efni 
sem birt var upphaflega í kynningarskyni, allt horfið 
eða „ekki í boði í þínu landi“. Síðan hvenær er Netið 
bundið við lönd? Skiptingin er því orðin alger, það sem 
er nógu gott fyrir sjónvarp og svo hitt. 

Einhverra hluta vegna sættum við okkur við minna á 

Netinu en þegar heim er komið og sest í sófann. Við heimt-
um alvöru dagskrágerð en leiðist svo þegar okkur býðst hún. 
Hugsanlega einmitt af því að það sem bjargar vinnudeginum 
er ruslið á Netinu. Sjónvarpið býður ekki upp á niðusoðið grín 
nema með misheppnuðum árangri. Rusl, hugsum við og hlöð-
um Ninja Cat niður einu sinni enn og vælum af hlátri.

Af þessu hlýtur maður að draga þá ályktun að það sem 
er snobbað mest fyrir sé í raun það sem okkur leiðist mest. 
Heimildarmyndir, kryfjandi fréttaskýringarþættir og útlenskar 
bíómyndir. Við heimtum að þetta sé í boði, borgum okkar skatt 
fyrir þann munað að eiga ríkissjónvarp sem hugar að menn-
ingarlegu gildismati samfélagsins, en höfum við gaman að því 
þegar öllu er á botninn hvolft? 

Kannski er ríkissjónvarpið ekki ætlað mér. Það er allt í lagi, 
ég get borgað fyrir það líkt og ég borga í framkvæmdasjóð 
aldraðra. Því einhvern tímann mun það höfða til mín. En ekki 
núna.

NÆSTA KYN-
SLÓÐ VELUR 
NETIÐ Eins 
og er á Netið 
vinninginn 
yfir sjónvarp 
þegar kemur 
að afþrey-
ingu. 

> Courtney Thorne-Smith
„Í fullri hreinskilni þá væri ég grennri 
ef það myndi ekki valda mér sársauka 
og vanlíðan en sem betur fer skil 
ég núna að þyngdin skiptir ekki 
öllu máli.“ 
Thorne-Smith leikur Cheryl í 
þættinum According to Jim sem 
SkjárEinn sýnir í kvöld kl. 20.00. 
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Nýr matseðill
á Ruby Tuesday

Höfðabakka 9   &   Skipholti 19   Sími 577-1300

17 nýir réttir
til að gæða sér á

Komdu í heimsókn

VIÐ TÆKIÐ KOLBRÚN BJÖRT SIGFÚSDÓTTIR SKIPTIR SKEMMTUN Í TVO FLOKKA

Snobbið í sjónvarpinu, grínið á Netinu
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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

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely 
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30 
Absolutely Fabulous 12.00 My Hero 12.30 After 
You‘ve Gone 13.00 Only Fools and Horses 13.30 
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link 
14.45 My Hero 15.15 After You‘ve Gone 15.45 
Only Fools and Horses 16.15 Absolutely Fabulous 
16.45 EastEnders 17.15 The Weakest Link 18.00 
My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00 Coupling 
19.30 The Black Adder 20.00 Waking the Dead 
20.50 Coupling 21.20 The Black Adder 21.50 
EastEnders 22.20 The Weakest Link 23.05 Waking 
the Dead 23.55 Coupling 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Aftenshowet med Vejret 10.40 En elg i linsen og 
en ræv bag oret 11.30 Forandring på vej 12.00 
Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Hovdingebold 13.55 En lille reminder 14.05 Lucky 
Luke 14.30 Naruto 14.55 Den lyserode panter 
15.00 Ninja Turtles 15.20 Oggy og kakerlakkerne 
15.30 Lille Nord 16.00 Vilde verden 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Kær på tur 18.00 Hammerslag 18.30 Så for 
sommer 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 
D‘Artagnan og de tre musketerer 21.05 Ildproven 
22.45 Dodens detektiver 23.05 Seinfeld 

10.30 Norge rundt jukeboks 11.30 Sport Jukeboks 
12.30 Svisj gull jukeboks 14.10 Peggy Sue blei 
gift 15.50 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Dora utforskeren 
16.25 Travelbymysteriene 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Ut i naturen 17.55 
Smaken av Danmark 18.25 Fisker‘n i Oslofjorden 
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 
Sommeråpent 20.20 Extra-trekning 20.30 Ebba 
Haslund i krig og kjærlighet 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Dragning mot dod 22.05 Darwins verden 22.55 
Uventet besok 23.25 Jazz jukeboks 

16.45 Hollyoaks (251:260) 

17.15 Hollyoaks (252:260)

17.40 The O.C. 2 (7:24) 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 (15:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

18.45 Hollyoaks (251:260) 

19.15 Hollyoaks (252:260) 

19.40 The O.C. 2 (7:24)

20.25 Seinfeld (15:22)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 Love You to Death (5:13) Í 
hverjum þætti er sögð dagsönn saga af 
hreint lygilegum sakamálum sem eiga það 
sameiginlegt að tengjast hjónum og ástríðu-
glæpum. Þessir frumlegu þættir koma úr 
smiðju Johns Waters.

22.05 So You Think You Can Dance 
(16:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur 
fimmta sumarið í röð. 

23.30 So You Think You Can Dance 
(17:23) 

00.15 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

00.45 Fréttir Stöðvar 2 

01.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.00 Rapport 10.05 Merete Mazzarella i fyra akter 
11.40 Brott i sol 13.05 Affären 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Pistvakt 15.25 
Sjukan 15.55 Anslagstavlan 16.00 Rapport 16.10 
Regionala nyheter 16.15 AnneMat 16.45 Så såg 
vi sommaren då 17.00 Cirkusliv 17.30 Rapport 
17.50 Regionala nyheter 18.00 Vem tror du att du 
är? 19.00 Foyle‘s war 20.35 Norsk attraktion 21.05 
Upp till kamp 22.35 1800-talet ut-och-in 23.15 
Sändningar från SVT24 

Brennan og Booth snúa aftur í nýrri seríu 
af spennuþættinum Bones. Sem fyrr 
fylgjust við með störfum dr. Temperance 
„Bones“ Brennan réttarmeinafræðings 
sem kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu 
morðmálum. Brennan og rannsóknarlög-
reglumaðurinn Booth vinna vel saman 
en spennan á milli þeirra hefur verið að 
magnast allt frá upphafi þáttanna og 
stóra spurningin verið sú hvort þau verði 
einhvern tíma par. Það sem færri vita er 
að persónan Brennan er byggð einum virt-
asta réttarmeinafræðingi Bandaríkjanna, 
Kathy Reichr, sem hefur allt frá upphafi 
tekið þátt í að skrifa þættina og leggja til 
sönn sakamál sem hún sjálf hefur leyst á 
ferli sínum.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Bones

06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin 
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Óvissuferð - allir velkomnir
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Drottning hundadaganna

15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Sumarraddir
21.20 Djassveisla í 20 ár
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Syndin er lævís og lipur
23.00 Gatan mín
23.35 Kvöldtónar
00.07 Næturtónar

▼

▼

Dönsk heimildarmynd um homma-
klúbbinn Madame Arthur í Kaup-
mannahöfn. Klúbburinn var áberandi 
í skemmtanalífi borgarinnar á árunum 
upp úr 1980 en átti undir högg að 
sækja eftir að HIV-smit fór að breiðast 
út í landinu. Í myndinni rifja fastagestir 
staðarins upp minningar frá Madame 
Arthur og segja frá óttanum sem greip 
um sig þegar alnæmi kom til sögunnar 
og fordómunum sem því fylgdi. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 
Dauðinn á Madame Arthur

Sjónvarpið kl. 20.55
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LÁRÉTT: 2. jurtatrefjar, 6. samþykki, 
8. beita, 9. þrá, 11. tvíhljóði, 12. sæti, 
14. bragðbætir, 16. nafnorð, 17. hús-
freyja, 18. umhyggja, 20. til, 21. borg 
í Portúgal.
LÓÐRÉTT: 1. útihús, 3. í röð, 4. doka, 
5. vefnaðarvara, 7. frilla, 10. söng-
hópur, 13. meðal, 15. kappklæða, 16. 
bjargbrún, 19. númer.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. bast, 6. já, 8. áta, 9. ósk, 
11. au, 12. stóll, 14. krydd, 16. no, 17. 
frú, 18. önn, 20. að, 21. faró. 
LÓÐRÉTT: 1. fjós, 3. aá, 4. staldra, 5. 
tau, 7. ástkona, 10. kór, 13. lyf, 15. 
dúða, 16. nöf, 19. nr. 

LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Ég set Beach Boys á til að 
koma mér inn í daginn, ekkert 
fallegra en byrjunin á Good 
Vibrations. Eftir það hlusta 
ég mjög líklega smá á Billie 
Holiday, Nick Drake eða Bonnie 
Prince Billie. Ef dagurinn er 
langur og strangur þá skelli ég 
Hauki Morthens og hans Frost-
rós á í lokin.“ 

Halldóra Malín Pétursdóttir leikkona 
vinnur í Skaftfelli á Seyðisfirði.  

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1   Þórður Þorgeirsson.

 2   Anne Sibert.

 3   35.

Laddi hristir fram úr erminni 
fimmtíu nýja karaktera á nýrri 
plötu sem gefin verður út sam-
hliða einleiknum Jólasögu, þar 
sem Laddi leikur Skrögg sjálf-
an. Nýlega var tekin upp tónlistin 
fyrir plötuna. „Þetta er sem sagt 
einleikur og þeir ætla víst að gefa 
þetta út á disk, þessa sögu. Það er 
hljómsveit og það er kór og ég bý 
þetta náttúrlega allt til sjálfur,“ 
segir Laddi, en æfingar standa 
yfir á verkinu.   

„Þetta er heljarinnar verkefni, 
það er mikið mál að vera einn með 
alla þessa karaktera, skipta um 
rödd stanslaust. Það er enginn 
annar á sviðinu þannig að ég þarf 
að tala við sjálfan mig, þetta er 
svolítið mikið. Það vefst ekki fyrir 

mér svoleiðis. Það er aðallega að 
muna þennan texta, það gæti vaf-
ist aðeins fyrir manni sem er kom-
inn svona aðeins á efri ár eins og 
maður segir.“ 

Þegar líður á æfingar verður svo 
sagan sjálf í töluðu máli tekin upp. 
„Þeir eru allir að myndast svona.“ 
Á hann sér uppáhaldsrödd meðal 
þessara persóna?  „Aðalkarakter-
inn er náttúrulega Skröggur sjálf-
ur, eigum við þá ekki að segja að 
hann sé í uppáhaldi. Hún er svona 
sambland, ábyggilega heyrir ein-
hver rödd sem hann kannast við. 
Ég var nú einu sinni í Óliver Twist 
og lék þar Fagin, ætli hann sé ekki 
svolítið líkur honum, það eru svo-
lítið líkir karakterar.“

Þrátt fyrir umfangið er Laddi 

spenntur fyrir frumsýningu sem 
er 20. nóvember. Platan er  væntan-
leg fyrir jól en þá koma Grimms-
ævintýrin einnig út hjá fyritæki 
Jóns Gunnars Þórðarsonar, leik-
stjóra Jólasögu.    - kbs        

Fimmtíu nýjar raddir frá Ladda

„Þetta var stórskemmtilegt. Það 
var bæði góð reynsla og upplifun 
að taka þátt í þessu,“ segir Gísli 
Sigmundsson, söngvari dauðarokk-
sveitarinnar Beneath sem spilaði á 
Wacken-tónlistarhátíðinni í dögun-
um fyrst íslenskra sveita.

Beneath vann hljómsveitakeppn-
ina Wacken Metal Battle á Íslandi í 
apríl og öðlaðist þá rétt til að spila 
í lokakeppninni sem var haldin 
meðfram öðrum tónlistaratriðum 
á Wacken. Tóku 22 hljómsveitir 
frá jafnmörgum löndum þátt og 
fór spænsk þungarokksveit með 
sigur af hólmi. „Þetta var gjör-
ólíkt því sem maður þekkir heima. 
Þetta batterí er svo svakalega 

„professional“. Þýsk skipulagning 
klikkar ekki,“ segir Gísli um hátíð-
ina. „Það var líka öðruvísi að spila 
við þessar aðstæður. Þetta var 
töluvert stærra svið en maður er 
vanur hérna heima, aðeins stærra 
en Grand Rokk,“ segir hann og 
kímir. 

Engin tilboð um plötusamning 
bárust þeim félögum á hátíðinni en 
Gísli segir það ekki koma að sök. 
„Við spjölluðum við slatta af blaða-
mönnum og dreifðum kynningar-
efni. Það er vonandi að það komi 
eitthvað út úr því. Við höldum bara 
okkar striki hérna heima og stefn-
um á upptökur í haust.“ 

 - fb

Wacken stærra en Grand Rokk

BENEATH Rokkararnir í Beneath skemmtu sér vel á Wacken-hátíðinni í Þýskalandi. 

ÞÚSUND RADDA SMIÐUR Laddi kokkar-
upp fimmtíu nýjar raddir á jólaplötu.

Um verslunarmanna-
helgina voru fjölmiðlar 

undirlagðir af fréttum af 
vopnuðu ráni sem framið 

var í verslun 11-11 
í Skipholti. Ræn-
ingjarnr ógnuðu 
starfsmönnum með 
stórum hnífum og 
komust undan 
með einhver verð-

mæti. Mennirnir 
náðust svo daginn 

eftir. Fréttablaðið hefur fyrir satt að 
einn umræddra ræningja var tón-
listarmaðurinn Ívar Örn Kolbeins-
son, sem þekktastur er fyrir veru 
sína í hinni umdeildu hljómsveit 
Dr. Mister & Mr. Handsome. Ívar 
hefur undanfarið verið að koma sér 
aftur í gang í tónlistinni með nýrri 
hljómsveit, Krooks. Sveitin hefur 
vakið mikla athygli en búast má við 
að þessi atburður setji einhver strik 
í framtíðarplön bandsins. 

Þorsteinn J. Vilhjálms-
son er að verða einhver 
þekktasti stangveiði-
maður landsins og sýndi 
ótvírætt fram á hæfi-
leika sína á því 
sviði um síðustu 
helgi. Hann var 
þá í stórum hópi 
veiðimanna á 
silungasvæðinu í Vatnsdal og var sá 
eini sem setti í góðan lax þar þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir annarra í þá 
áttina.

Leikhússpírurnar Símon Birgisson 
og Þorleifur Arnarsson, sem báðir 
eru búsettir í Þýskalandi, hafa 
nú tekið höndum saman og eru 
að undirbúa leiksýningu meðal 
Þjóðverja, nánar tiltekið í Karlsruhe. 
Símon er, eins og fram hefur komið 
í blaðinu, að undirbúa verk sem 
flutt verður í Útvarpsleikhúsi Viðars 
Eggertssonar við Efstaleitið sem 

heitir „Guð blessi Ísland“ 
auk þess sem hann 
mun leikstýra öðru 

verki þar síðar í 
vetur og er hann 
nú kominn með 

sérstakan passa í 
útvarpshúsið með 
þeim virðulega titli: 
Leikstjóri.

 - hdm, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það hvílir ákveðinn dýrðar-
ljómi yfir þessu fyrirtæki og 
fólki fannst út í hött að ég ætlaði 
að segja upp vinnunni og flytja 
aftur heim,“ segir Signý Björg 
Guðlaugsdóttir, stafrænn fjöl-
miðlahönnuður, en hún útskrifað-
ist með hæstu eink unn frá Vict-
oria University of Wellington á 
Nýja-Sjálandi. Þar lærði Signý 
stafræna fjölmiðlahönnun og 
segir hún námið hafa verið mjög 
skemmtilegt og fjölbreytt.

Eftir útskrift sótti Signý Björg 
um vinnu hjá Weta Digital, fyrir-
tæki sem er í eigu leikstjórans 
Peters Jackson og hefur unnið að 
framleiðslu kvikmynda á borð við 
King Kong, Lord Of The Rings 
og X-Men. „Ég sótti um í lok nóv-
ember á síðasta ári og fékk svo 
að vita í janúar að ég hefði feng-
ið vinnuna. Ég vann aðallega við 
upplýsingasöfnun fyrir leikstjór-
ana en tók einnig að mér verkefni í 
grafískri hönnun og í móttökunni,“ 
segir Signý en hún vann meðal 
annars fyrir Peter Jackson við 
gerð myndarinnar Svo fögur bein, 
James Cameron við gerð mynd-
arinnar Avatar og fyrir Steph en 
Spielberg við gerð myndarinnar 
um Tinna. Aðspurð segir Signý 
starfið hafa verið mjög skemmti-
legt en krefjandi. 

„Þetta var mjög skemmtilegt 
starf en vinnudagarnir voru mjög 
langir. Vinnustaðurinn var líka 
ólíkur öllu því sem ég hafði áður 
kynnst. Það eru um sjö hundruð 
og fimmtíu manns sem vinna hjá 
Weta Digital og öryggisgæsla var 
gífurleg og menn fengu ekki að 
flakka á milli deilda án eftirlits. 
Starfsmenn eru látnir skrifa undir 
samning um þagnareið til að koma 
í veg fyrir að upplýsingar um kvik-
myndirnar leki út. En þeir gerðu 
líka mjög vel við starfsfólk sitt, á 
hverjum föstudegi voru til dæmis 
haldnar veislur fyrir starfsfólkið 
og menn fengu frí í hádeginu til að 
skella sér á ströndina.“

Þrátt fyrir að hafa fengið 
draumastarf margra ákvað Signý 
að flytja heim í vor og freista 

gæfunnar hér heima. „Ég hef svo 
lítið verið heima síðustu fjögur 
árin og mig langaði að koma heim 
og upplifa íslenskt sumar. Á meðan 
ég var úti fæddust til dæmis 
fimm börn inn í fjölskylduna sem 
mig langaði að sjá og kynnast. 

Ég er búin að fá vinnu hjá kvik-
myndafyrirtækinu True North og 
hlakka mikið til að hefja störf þar 
í haust,“ segir Signý. Áhugasamir 
geta skoðað verk Signýjar á slóð-
inni www.signydesign.com.

  sara@frettabladid.is   

SIGNÝ BJÖRG: VANN AÐ STÓRMYNDUM Í FYRIRTÆKI PETERS JACKSON

Sagði upp draumastarfi
fyrir íslenskt sumar

ÚTSKRIFAÐIST MEÐ HÆSTU EINKUNN Námið segir Signý Björg hafa verið fjölbreytt og 
skemmtilegt. 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

5.07 13.33 21.57
4.39 13.18 21.54

Í dag er þriðjudagurinn 11. ágúst 
2009, 223. dagur ársins.

Í gær grillaði maðurinn minn á 
svölunum. Hann er annálaður 

grillari enda hófsamur lífskúnstner 
fram í fingurgóma. Slíkir menn hafa 
undantekningarlaust ánægju af því 
að grilla á svölum; fá sér einn til tvo 
bjóra og heilsa gangandi vegfarend-
um kumpánlega. Hann er meistari 
hinnar göfugu matargerðar listar 
smáborgarans, eins og bóka béusinn 
vinur minn kallar grillmennsku 
með fyrirlitningartón. 

ÉG SKELLI þó skollaeyrum við 
þusi þess bókvitra og horfi alltaf 
andaktug á eiginmanninn við amer-
íska gasgrillið okkar. Slík glóðar-
steiking þykir mér ein mergjaðasta 
táknmynd íslenskrar hamingju. 
Af því einu að finna ilm af steik 
stikna á teinum stendur mér sam-
stundis fyrir hugskotssjónum blóm-
um skreytt verönd, þar sem börn 
bregða á leik, sæt kona ber fram 
litríkt salat og við grillið stendur 
sterklegur fjölskyldufaðir klæddur 
svuntu með sniðugri áletrun; gjöf 
til hans frá vinunum úr golfinu eða 
old boys-boltanum. 

ÞAÐ er þráin eftir glötuðum tíma 
sem vekur upp þessi hughrif hjá 
mér um þessar mundir. Sú var tíðin 
að fólk hafði almennt ekki á tilfinn-
ingunni að stoðir velferðarkerfisins 
gætu hrunið þá og þegar, flug rúss-
neskra herflugvéla væri ógn við 
land og þjóð, heimsfaraldur kennd-
um við svín ætti eftir að dynja yfir 
og Íslendingar hættu að vera til 
nema þeir gengjust við himinháum 
skuldum einhverra karlfauska. Ég 
man þá tíð þegar Ísland var best í 
heimi og Íslendingum allir vegir 
færir. Ég man eftir að hafa fundið 
sterklega fyrir þessari tilfinningu 
sem barn við kolagrill á Skaganum 
þar sem ég horfði á Jón Pál á sviði. 
Grillið og hamingjan voru bundin 
órjúfanlegum böndum frá fyrstu tíð 
í huga mér. 

ÉG ÁTTI mér því einskis ills von 
þarna á svölunum í gær og ákvað 
á smella kossi á þann heittelskaða, 
svona til að reyna blanda gleðileg-
um minningum við það sem varir. 
Í augnablik hvarflaði maðurinn 
minn augum sínum af steikinni og 
það var eins og við manninn mælt. 
Illskulegur mávur sem hnitað hafði 
hringa yfir okkur steypti sér niður 
og stal einni steikinni. Fleiri ill-
fygli gerðu tilraun til þess sama en 
maðurinn minn hratt þeim á brott 
með því einu að veifa grilltönginni 
eins og riddara Garðabæjar einum 
sæmir. Kannski er það vegna þess 
hve mjög ég kann að meta grill-
mennsku að ég snöggreiddist og 
kallaði á eftir mávinum. „Veistu 
ekki að Gísli Marteinn býr í þessari 
götu!“ Ránfuglinum virtist standa 
gersamlega á sama. 

Glóðarsteiking 
borgarans

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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