
Sími: 512 5000mest lesna dagblað á íslandi

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 

„Ég reyndi að finna uppáhalds-fötin mín. Það var samt mjög erfitt,“ segir Marta Sif Ólafsdóttir, tónlistar maður, sem kemur fram undir nafninu Mysterious Marta. „Ég er í blettatígursbuxum sem ég er búin að eiga í svona þrjú ár. Þær er mjög þægilegar og alltaf flottar. Ég fékk þær í Gyllta kett-inum á sínum tíma,“ segir Marta. „Ég elska þær.“Hún heldur áfram að lýsa fötun-um sínum. „Svo er ég í grænum skóm sem ég fann í skó búðinni á Ísafirði,“ upplýsir Marta sem bjó á Ísafirði um tíma og kom þar meðal annars fyrst fram undir nafninu Mysterious Marta. „Þar var lagersala. Ég fór einhvers 

staðar á bak við, undir hillur og kassa og fann þar þessa eldgömlu, grænu Ecco-skó,“ segir Marta sem seinna hitti konu sem sagð-ist hafa fremst í svipuðum skóm. „Þeir voru samt ónotaðir þegar ég keypti þá en höfðu verið í búðinni í mörg ár. Núna eru þeir orðnir mjög notaðir.“Þá beinir Marta talinu að peys-unni. „Ég keypti hana um dag-inn. Þetta er síð rauð angóru-peysu-kápa einhvers konar. Hún er með andlit af konu á bakinu,“ útskýrir Marta og heldur áfram: „Svo er ég með spöng sem ég nota frekar mikið. Vinkona mín gerir þessar spang ir og þær kall-ast Kría design. Ég get eiginlega 

farið í hvað sem er og þegar ég set spöngina upp er ég orðin mjög fín.“
Þegar Marta er innt eftir því hvort hún hafi fundið mikið af fötum á Ísafirði segir hún: „Ég var að leita mér að eyrnalokkum og sá eina flotta,“ og bætir við að búðar-konan hafi frætt hana um það að lokkarnir hafi verið þar í um þrjá-tíu ár. „Ég nota þá mjög mikið.“Marta segist hafa gaman af götutísku og búðum með notaðan fatnað. „Ég held ég hafi verið sex-tán ára þegar ég fékk áhuga á þess háttar tísku. Það byrjaði allt með rauðri húfu sem ég keypti mér og ég varð þekkt sem stelpan með húfuna í MK.“ martaf@frettabladid.is

Stelpan með húfunaMarta Sif Ólafsdóttir hefur fundið föt á Ísafirði sem legið hafa lengi í hillum eða skúffum þar í bæ. Hún 

reyndi að klæða sig í uppáhaldsfötin sín þó að hún segi það vera mjög erfitt því úr mörgu sé að velja.

„Þetta byrjaði allt með rauðri húfu sem ég keypti mér og ég varð þekkt sem stelpan með húfuna í MK. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GEORGIA MAY JAGGER , dóttir rokkarans Micks Jagger, stígur nú sín 

fyrstu spor sem fyrirsæta. Hún kemur fram í auglýsingu Hudson-gallabuxna 

og þykir standa sig vel. Hin 17 ára Georgia May þykir ótrúlega lík Brigitte 

Bardot í auglýsingunni.

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r
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Komdu þér í gang!
l 2ja vikna námskeið 5x í viku í tækjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi
l Tilvalið að mæta með vinkonunum – hámark 5 í hópl Leiðbeiningar um mataræðil Mæling og vigtun í byrjun og enda námskeiðsVerð aðeins kr. 10.000.

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

Stutt og strangt 

S&S
stutt ogstrangt

Skráning alltaf í gangi!  Sími 581 3730

NÝTT!
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STOTT PILATES æfingakerfið er frábær leið til að:Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.Lengja vöðva og styrkja sérstaklega djúpvöðva maga og baks.
Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.
Losa um bakverki og hjálpa til við samhæfingu svo fátt eitt sé nefnt.Kennt er 2x í viku í 9 vikur. Þriðjudaga og fimmtudaga kl 15:30 og 16:30.

Nýr tími mánudaga og miðvikudaga kl 7:30. Kennari: Agnes Kristjónsdóttir.
Byrjenda- og framhaldsnámskeið. Verð kr. 32.400.Æfingakerfi byggt á pilatesæfingum Joseph Pilates.Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

STOTT PILATESInnritun hafin á haustnámskeið!  Sími 581 3730
Frjáls

aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

FIMMTUDAGUR
20. ágúst 2009 — 196. tölublað — 9. árgangur

veðrið í dag

www.bt.is

BT bæklingurinn

Sjá nánar á www.betrabak.is

„Flottir
dagar“

í ágúst

Marta Sif ólafSdóttir

Keypti þrjátíu ára 
ónotaða eyrnalokka
• tíska

            í Miðju blaðSinS

SkólatöSkur

Mikilvægt að velja 
réttu töskuna
Sérblað um skólatöskur

fylgir fréttablaðinu í dag

Hundagleði
Hundaræktarfélag 

Íslands er 40 ára 
og heldur af 
því tilefni tvær 
sýningar um 
helgina. 

TíMAMóT 24

Popparar heiðra 
Lennon
Óttar Felix Hauksson 
stendur fyrir  
tónleikum á 
Nasa.

Fólk 36

Á leið í bingó Bingóið í Vinabæ nýtur alltaf mikilla vinsælda. Upphaf bingósins í Vinabæ þess má rekja til þess að Stórstúka Íslands var að safna fé til að halda alþjóðamót 
I.O.G.T. Fengin var að láni bingótölva og ljósaskilti frá templarastúku í Noregi og fyrsta bingókvöldið var haldið í Glæsibæ árið 1982. FréTTaBlaðIð/VallI 

Sekt og ábyrgð 
„Engin hátekjuþjóð hefur áður 
bakað erlendum lánardrottnum 
svo mikið tjón miðað við  
landsframleiðslu,“ skrifar  
Þorvaldur Gylfason. 

í DAG 18

10

8
10

14

16

HVASST VESTAN TIl  Í dag verður 
allhvöss norðanátt á vesturhelm-
ingi landsins annars mun hæg-
ari. Bjart með köflum austan og 
suðaustan til en rigning eða skúrir 
norðan- og norðvestanlands.

VEðUR 4

Niðurlæging
Nýliðar Burnley 

skelltu  
meisturum 
Man. Utd í 
enska  

boltanum.
íþRóTTIR 42

EFNAHAGSMál Ekki hefur verið farið 
í viðræður við Seðlabanka Evrópu 
um aðstoð við að koma á eðlilegum 
markaði með íslensku krónuna.

Gylfi Magnússon viðskipta
ráðherra hefur sagt að þetta ætti að 
gera samfara ESBaðildarumsókn. 
Hann telur að þannig megi liðka 
fyrir því að gjaldeyrishöftum yrði 
aflétt og ákvæði EESsamnings
ins uppfyllt. Hins vegar sé ekk
ert að frétta af slíkum viðræðum. 
„Ég reikna með því að þetta verði 
skoðað í haust eða snemma vetrar, 
en það er ekki komið á það stig enn 
þá,“ segir hann. 

Spurður hvort málið sé stopp 
hjá stjórnvöldum segir Gylfi: „Já, 
það má eiginlega segja. Við mynd
um hafa frumkvæði að þessu, og 
ég reikna fastlega með því að það 
verði gert, en það þarf auðvitað 
að stilla upp óskum okkar og rök
stuðningi áður en farið er af stað 
með það.“

Gylfi vill engri tímasetningu lofa, 
um hvenær gengið verði í málið. 

Seðlabanki Íslands gerir nú ráð 
fyrir að gengi krónunnar verði um 
176 krónur gagnvart evru út árið, 
sem er rúmlega átta prósentum 
lægra gengi en spáð var í maí.

„Ef krónan fer að lækka miklu 
meira verður erfitt fyrir fólkið 
í landinu að halda áfram,“ segir 
Svava Johansen, jafnan kennd við  
17, sem telur þó að krónan sé komin 
á botninn. „Áður þótti verðmætt 
að fá greiðslufrest en það getur í 
dag virkað öfugt, ef gengið fellur 
í millitíðinni. Við höfum því snúið 
okkur að því að borga vöruna fyrir 
fram.“

Ólafur Ísleifsson, lektor í hag
fræði við HR, segir trúverðug
leika krónunnar aukast með góðum 
fréttum, svo sem þegar niðurstaða 
er fengin um Icesave.   - kóþ, vsp

Ekkert verið rætt við 
Seðlabanka Evrópu
Ríkisstjórnin hefur ekki lokið undirbúningi fyrir viðræður um myntsamstarf við 
Seðlabanka Evrópu, til að koma á eðlilegum markaði með íslenskar krónur. 

MENNING Líklegast er að Tinna 
Gunnlaugsdóttir verði endur
ráðin sem þjóðleikhússtjóri, en 
hún og Þórhildur Þorleifsdóttir 
voru metnar jafnhæfar af þjóð
leikhúsráði. Menntamálaráðherra 
mun skipa í starfið á næstu 
dögum.  - kóp / sjá síðu 4

Ráðning þjóðleikhússtjóra:

Tvær jafnhæfar
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Úlfar, fáið þið skeggvaxta
bætur út á þetta?

„Við þyrftum nú að skeggræða það 
við Tommi, en ég sé það samt ekki 
í pípunum.“

Matreiðslumennirnir Úlfar Eysteinsson 
á Þremur frökkum og Tómas Tómasson 
á Hamborgarabúllunni hafa ákveðið að 
mótmæla háum stýrivöxtum Seðlabank-
ans með því að láta sér vaxa skegg.

Fólk Landsmenn voru 109 færri 
þann fyrsta júlí síðastliðinn en 
þeir voru á sama tíma í fyrra. 
Er þetta í fyrsta sinn í 120 ár 
sem fólksfækkun á sér stað hér á 
landi, eða frá árinu 1889. 

Fólki fjölgaði þó í öllum lands-
hlutum nema á Austurlandi og 
Vesturlandi. Þá fækkaði fólki í 

Reykjavík, þó því hafi fjölgað 
á höfuðborgarsvæðinu í heild. 
Fækkunin var langmest á Aust-
urlandi, eða 8,2 prósent. „Austur-
land virðist koma illa út og fólks-
fjöldinn þar er að verða eins og 
hann var fyrir Kárahnjúka-
þensluna,“ segir Ólöf Garðars-
dóttir dósent við HÍ og doktor í 
fólksfjöldafræði. 

Fleiri fæðast hér á landi en 
deyja ár hvert og er því enn nátt-
úruleg fjölgun. Brottfluttir eru 
því líklega mun fleiri en aðfluttir. 
Að sögn Ólafar verður að taka til-
lit til þess að gríðarleg fjölgun 
hafi orðið á síðustu árum, og 
fjölmargir útlendingar hafi flust 
hingað til lands. Það fólk sem 
síðast kom er líklega fyrst til 
að fara, þar sem það hefur ekki 
áunnið sér rétt til atvinnuleysis-
bóta. Það getur tekið Íslendinga 

lengri tíma að flytja úr landi. 
„Við sáum það glöggt á atvinnu-
leysisárunum í kringum 1970, þá 
voru fólksflutningar mestir árið 
eftir að botninum var náð.“ 

 - þeb / sjá síðu 16

Fólksfjölgun í öllum landshlutum utan Austurlands og Vesturlands: 

Fækkun í fyrsta sinn í 120 ár

Mannfjöldi í  
landshlutuM
  2008 2009
Höfuðborgarsvæði 200.969 201.598
Suðurnes 21.431 21.462
Vesturland 15.601 15.512
Vestfirðir 7.279 7.445
Norðurland vestra 7.392 7.421
Norðurland eystra 28.925 28.966
Austurland 13.786 12.649
Suðurland 23.972 24.193

Tölur frá HAgSTofu ÍSlANdS. 

ReykjAvík Enn vantar um 100 
starfsmenn til að fullmanna öll 
frístundaheimili við grunnskóla 
í Reykjavík. Vel hefur gengið að 
ráða í stöður, en 50 starfsmenn 
hafa verið ráðnir síðan í byrjun 
vikunnar.

Alls hefur verið sótt um vist 
fyrir 2.745 börn á haustönn á 
heimilunum. Við þau starfa 100 
starfsmenn með heilsárs ráðn-
ingar og nú hafa 122 starfsmenn 
verið ráðnir þeim til viðbótar. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
íþrótta- og tómstundaráði hefur 
fjöldi umsókna borist síðustu 
daga um störfin og verið er að 
fara yfir þær. - kóp

Frístundaheimili í Reykjavík:

Vantar enn þá 
100 starfsmenn

frá ísafirði  fólki á Vestfjörðum fjölg-
aði en fækkaði á landinu. 

fréTTAblAðið/ANToN

SvISS, AP Svissneski bankinn UBS, 
sem er eitt stærsta fjármálafyrir-
tæki veraldar, hefur samþykkt að 
veita bandarískum skattyfirvöld-
um upplýsingar um bankareikn-
inga 4.450 viðskiptavina sinna.

Grunur leikur á að þessir reikn-
ingar hafi verið notaðir til að 
skjóta fé bandarískra skattgreið-
enda undan skatti.

Doug Shulman, yfirmaður 
bandaríska skattaeftirlitsins, segir 
að á þessum reikningum hafi til 
skamms tíma verið geymdir 18 
milljarðar bandarískra dala, en 
mörgum reikninganna hefur verið 
lokað síðan.

Alls eru 52 þúsund Bandaríkja-
menn með reikning hjá UBS, en 
þessir umræddu 4.450 viðskipta-

vinir þykja líklegastir til að hafa 
svikið undan skatti.

Eveline Widmer-Schlumpf, 
dómsmálaráðherra Sviss, segir 
það hafa verið óhjákvæmilegt að 
fallast á kröfur Bandaríkjanna. 
Að öðrum kosti hefði bankinn átt 
yfir höfði sér málsókn, sem hefði 
getað grafið undan starfsemi hans 
og valdið alvarlegu tjóni á efna-
hagslífi Sviss.

„Það var ekki hægt að fara aðra 
leið,“ segir hún.

Svissneskir bankar hafa til 
þessa haldið fast í þá stefnu sína 
að veita engar upplýsingar um inn-
stæður viðskiptavina sinna, hvorki 
til skattyfirvalda né annarra. - gb

Stærsta fjármálafyrirtæki Sviss veitir Bandaríkjunum upplýsingar:

Bankaleynd vikið til hliðar

höfuðstöðvar uBs í new York 
bandaríkjastjórn náði samkomulagi við 
svissneska bankann. NordicpHoToS/Afp

AlþInGI Fulltrúar réttarfars
nefndar gerðu nokkrar athuga
semdir við frumvarp um kyrr
setningu, á fundi efnahags og 
skattanefndar í gær. Verður í 
kjölfarið hnykkt á ákvæðum um 
gildistöku, þannig að ljóst sé 
að frumvarpið nái til mála sem 
þegar eru í rannsókn.

Pétur H. Blöndal, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, segist enn 
efast um gagnsemi frumvarps
ins, auk þess sem óvissu um 
hvort það gangi á mannréttindi 
hafi ekki verið eytt. Pétur segir 
að nær væri að setjast niður og 
semja nýtt frumvarp sem tæki á 
málunum af festu.  - kóp

Frumvarp um kyrrsetningu:

Enn efasemdir 
um gagnsemi

bAnkAhRUnIð Kjartan Gunnarsson, 
fyrrum bankaráðsmaður Lands
banka, vill í engu svara áskorun 
fjármálaráðherra um að hann 
biðjist afsökunar á þætti sínum í 
bankahruninu né ávirðingum Jóns 
Baldvins Hannibalssonar sem birt
ust í gær.

„Já, heyrðu ég ætla ekki að 
eiga neitt viðtal við þig um það, 
sko,“ segir Kjartan. Spurður 
hvort hann telji ekki að fólk eigi 
að fá svar við þessu, segir Kjart
an: „Þú heyrðir alveg hvað ég 
sagði, er það ekki?“ 

Hann svarar ekki, spurður 
hvort von sé á viðbrögðum frá 
honum á öðrum vettvangi. Kjart
an neitar því að hann óttist að 
svara þessum spurningum.

Jón Baldvin Hannibalsson, 
fyrrum ráðherra, furðaði sig á 
afstöðu Kjartans í Morgunblað
inu í gær. Í stað afsökunarbeiðni, 
kjósi Kjartan að gera hróp að 
þeim sem hreinsi upp eftir hann. 

 - kóþ

Fyrrum Landsbankamaður:

Kjartan svarar 
ekki áskorunum

eFnAhAGSMál Hreiðar Már Sig-
urðsson segir það ekki sitt að 
biðja þjóðina afsökunar. Engir 
fjármunir 
munu lenda á 
herðum hennar 
vegna gjald-
þrots Kaup-
þings. Þetta 
kom fram í 
Kastljósi Ríkis-
útvarpsins í 
gærkvöldi.

Hreiðar sagði 
Seðlabanka 
Íslands hafa 
gert skelfileg mistök, en ekki var 
rætt nánar hver þau væru. Hann 
sagði að í þeim löndum þar sem 
Kaupþing hefði notið eðlilegrar 
fyrirgreiðslu hefði fyrirtækið 
staðið vel. Hann sagðist skulda 
hluthöfum, starfsmönnum og 
kröfuhöfum bankans afsökunar-
beiðni. Þá sagði hann lán til 
Existu, stærsta hluthafa bankans, 
hafa verið eðlileg. - kóp

Hreiðar Már Sigurðsson:

Biður þjóðina 
ekki afsökunar

hreiðar Már 
sigurðsson

eFnAhAGSMál Hugmyndir um 
árangurstengdar greiðslur til 
starfsmanna fjárfestingarbank-
ans Straums eru einungis hluti af 
áætlanagerð bankans um endur-
heimtur fyrir kröfuhafa, og þurfa 
að verða samþykktar af þeim. 

Þetta yrði aldrei fyrr en eftir 
að kröfuhafarnir hafa tekið yfir 
bankann að öllu leyti.

„Endurskipulagning Straums 
gerir ráð fyrir að almennir kröfu-
hafar hans eignist hann óskipt-
an og taki yfir stjórn hans. Þetta 
eru að mestu leyti erlend fjármála-
fyrirtæki,“ segir Óttar Pálsson, 
forstjóri bankans.

Því sé öll umræða um launakerfi 
fyrir hið endurskipulagða félag 
ótímabær. 

„Hún verður á forræði nýrrar 
stjórnar félagsins í viðræðum 

hennar við þá 
stjórnendur 
bankans, sem 
b e r a  m u n u 
ábyrgð á eigna-
stýringu í fram-
tíðinni. Engar 
tillögur þar að 
lútandi hafa 
verið lagðar 
fram gagnvart 
kröfuhöfum og 

engin ákvörðun tekin,“ segir Óttar. 
Hann sjálfur gerir ekki ráð fyrir 
að koma að eignastýringu Straums 
í framtíðinni og hafi þar af leið-
andi ekki persónulegu hagsmuni 
af árangurstengdu launakerfi 
hennar.

Áætlanir Straums gera ráð 
fyrir því að íslenska ríkið og 
Íslandsbanki fái allar kröfur sínar 

greiddar og aðrir kröfuhafar fái 
fimmtíu prósenta endurheimtur, 
fallist þeir á endurskipulagning-
una, en fengju átta prósent ef fyrir-
tækið væri sett í þrot núna.

Í gær bárust fréttir af því að 

áætlanir Straums gerðu ráð fyrir 
því að starfsmenn fengju allt 
að 222 milljónir á mann, á milli 
tveggja og tíu milljarða, í árangurs-
tengdar greiðslur. Hærri upphæðin 
gerir ráð fyrir að þeim takist að 
endurheimta 75 prósent af eignum 
bankans. Árangurstengdu greiðsl-
urnar verða sex prósent af því sem 
starfsmennirnir heimta umfram 
þetta.

Spurður nánar um forsendur 
árangurstengdra launa starfs-
manna, segist Óttar ekki vilja 
ræða þær að svo stöddu.

 klemens@frettabladid.is 

Erlendir kröfuhafar 
ákveði um greiðslur
Forstjóri Straums segir að starfsmenn fái aldrei greitt eftir árangri fyrr en eftir 
að ríkið og Íslandsbanki hafa fengið allt sitt og eftir að erlendir kröfuhafar hafi 
eignast bankann með húð og hári. Umræða um laun í framtíðinni sé ótímabær.

frá aðalfundin strauMs Eignasafn bankans mun vera um 1,6 milljarðar evra. Í 
mati á endurheimtum er gert ráð fyrir því að horfur í efnahagsmálum erlendis verði 
eitthvað betri en nú. Meira en 90 prósent eignanna eru erlendar. fréTTAblAðið/gVA

Óttar Pálsson

Endurskipulagning 
Straums gerir ráð fyrir að 

almennir kröfuhafar hans eignist 
hann óskiptan og taki yfir stjórn 
hans.

Óttar Pálsson 
forSTjóri STrAuMS

FoRSeTInn Forseti Íslands, herra 
Ólafur Ragnar Grímsson, féll af 
hestbaki í gærkvöldi og meiddist 
í vinstri öxl. 

Hann hafði verið í útreiðartúr 
í Húnaþingi, ásamt konu sinni 
Dorrit Moussaieff.

Forsetinn var fluttur með 
sjúkrabíl á Landsspítalann í 
Reykjavík til rannsókna og 
aðhlynningar. Nánari upplýsing-
ar um líðan hans fengust ekki í 
gærkvöldi.

Ólafur Ragnar braut sömu öxl 
í september 1999 þegar hann 
féll af baki hests á Leirubakka í 
Landsveit. Þá hnaut hesturinn og 
kastaði Ólafi af baki. 

- kóþ

Slasaðist á vinstri öxl:

Forseti Íslands 
féll af hestbaki

sPurning dagsins



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

SÍÐUSTU HÚSIN - FRÁBÆRT VERÐ!

GARÐHÚS

4 stk.
takmarkað magn

Gestahús 15 m2

600231
Gestahús 10 m2

600228

Gestahús 25 m2

 600222
Gestahús 20 m2

600227

Garðhús 6 m2

600238
Garðhús 7,2 m2

600236
Garðhús 3,3 m2

600240
Garðhús 4,4 m2

600239

0 stk.
takmarkað magn

22 stk.
takmarkað magn

5 stk.
takmarkað magn

7 stk.
takmarkað magn

4 stk.
takmarkað magn

2 stk.
takmarkað magn

3 stk.
takmarkað magn

TAKMARKAÐ MAGN!

Síðustu húsin 
í sumar

TAKMARKAÐ
MAGN

UPPSELT
UPPSELT

Barnahús 2,69 m2

600230

5 stk.
takmarkað magn

Tækja og vélageymsla 18 m2

Breidd=358 sm, lengd= 595 sm, vegghæð= 239 sm
hurðaop=200x200 sm, bjálkaþykkt= 70 mm.

600235

0 stk.
takmarkað magn

FRÁBÆRT

VERÐ

Garðhús 4.4 m2

159.000

FRÁBÆRT

VERÐ

Gestahús 20 m2

1.360.000

Með öllum húsum frá Húsasmiðjunni fylgja m.a. skrúfur, vinklar, þakefni, kittí, og annað sem þarf til samsetningar.

Gestahúsin eru með einangrun í lofti og gólfi með tvöföldu gleri og bárujárni á þaki.

Skjólveggir
útsala

35-50%
AFSLÁTTUR

Skjólgirðingar
meðan birgðir endast

Girðingarstaurar
tilboð

Girðingarstaur
Fúavarinn.
Þvermál 40 mm, L 150 sm
600004

269 kr/stk.

Fúavarinn.
Þvermál 70 mm, L 180 sm
600008

449 kr/stk.

Búnt, 450 stk í búnti

Fúavarinn.
Þvermál 120 mm, 
L 270 sm
600010

2.249 kr/stk.

70mm verð frá:

409 kr/stk

Búnt, 180 stk í búnti

Búnt, 61 stk í búnti

249
kr/stk í búnti

409
kr/stk í búnti

2.019
kr/stk í búnti
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ANGELA MERKEL OG LASZLO SOLYOM 
Kanslari Þýskalands og forseti Ungverja-
lands við minnismerki á landamærum 
Austurríkis og Ungverjalands.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UNGVERJALAND, AP Í gær minntust 
Ungverjar þess að fyrir tuttugu 
árum skipulagði hópur stjórnar-
andstæðinga lautarferð að landa-
mærum Austurríkis til þess að 
krefjast meira frelsis og aukinna 
samskipta við nágranna sína 
vestan Járntjaldsins.

Lautarferðin átti þátt í að 
breyta gangi sögunnar. Um tíu 
þúsund Ungverjar tóku þátt, en 
brátt bættust um 600 Austur-
Þjóðverjar í hópinn staðráðnir í 
að nota tækifærið til að flýja yfir 
til Austurríkis.

Þremur mánuðum síðar féll 
Berlínarmúrinn. - gb

Upphafið að falli Járntjaldsins:

Lautarferð sem 
breytti Evrópu

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Ósló

París

Róm

Stokkhólmur

31°

33°

34°

34°

30°

32°

35°

35°

27°

28°

29°

23°

32°

33°

 22°

33°

36°

23°

13

13

13

14 6
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3

3
4

10

8

10

9

8
9 10

12

14

12

16
14

4

Á MORGUN 
5-8 m/s

LAUGARDAGUR 
8-13 m/s suðvestan og 

vestan til annars 5-8 m/s. 

10

10
10

10

13 14 10

13
14

13

FÍNT EYSTRA  
Nú blæs hraustlega á 
vesturhelmingi lands-
ins en á austurhlut-
anum er vindhraðinn 
mjög hægur. Best er 
veðrið fyrir austan 
þar sem búast má við 
ágætlega björtu veðri 
og hita, eða 12-16 
stig. Úrkoma verður 
norðan- og norðvest-
an til og á hálendinu 
gæti úrkoman orðið 
slyddukennd.     

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

LÖGREGLUMÁL Áhaldið sem notað 
var til að myrða mann í Dalshrauni 
í Hafnarfirði á mánudags kvöld 
var mölbrotið eftir atganginn og 
svo illa farið að lögreglumenn 
áttu erfitt með að greina hvað það 
var. Samkvæmt heimildum blaðs-
ins var um einhvers konar eldhús-
tæki að ræða, líklega brauðrist eða 
grill, um eða yfir kíló að þyngd.

Rúmlega þrítugur karlmaður, 
Bjarki Freyr Sigurgeirsson, sætir 
nú einangrunarvist á Litla-Hrauni 
grunaður um morðið og verður í 
gæsluvarðhaldi til 1. september 
hið minnsta. Hann kærði ekki 
úrskurðinn til Hæstaréttar.

Hinn látni var kunningi Bjarka 
og í heimsókn í litlu leiguherbergi 
hans í húsinu að Dalshrauni. Svo 
virðist sem þeim hafi sinnast með 
þeim afleiðingum að Bjarki barði 
manninn ítrekað í höfuðið með 
eldhústækinu. Lítil ummerki um 
átök voru í herberginu, sem er litlu 
stærra en fangaklefi samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Árásin 
virðist einungis hafa átt sér stað í 
einu horni þess.

Fórnarlambið marghöfuðkúpu-
brotnaði við árásina og var afar 
illa leikið á eftir. Er það mat lög-
reglu að maðurinn hafi líklega 
misst meðvitund nær samstundis 
við barsmíðarnar og áverkarnir 
hafi dregið hann mjög fljótt til 
dauða. Hann bar ekki teljandi 
áverka nema á höfði.

Bjarki Freyr var í annarlegu 
ástandi þegar hann bankaði alblóð-
ugur en pollrólegur upp á hjá 
nágranna sínum á eftir og sagði 
félaga sinn hafa slasast við að 
leika Köngulóarmanninn. Bjarki 

var handtekinn í kjölfarið.
Ekki fæst uppgefið hvort Bjarki 

hefur játað á sig morðið, en að sögn 
Friðriks Smára Björgvinssonar yfir-
lögregluþjóns beinist grunur ekki að 
neinum öðrum. Hann segir rann-

sóknina í raun langt komna. Tækni-
deildin vinni nú úr gögnum auk þess 
sem enn sé verið að ræða við vitni 
sem voru í húsinu þegar morðið var 
framið.

 stigur@frettabladid.is

Morðvopnið brotið í 
mél í barsmíðunum
Morðinginn í Dalshrauni notaði eldhústæki, líklega brauðrist eða grill, til að 
bana fórnarlambi sínu. Morðvopnið var illþekkjanlegt eftir barsmíðarnar. Talið 
er að fórnarlambið hafi látist fljótt. Bjarki Freyr Sigurgeirsson er einn grunaður.

Morðmálið í Dalshrauni minnir 
óneitanlega mjög á morð sem fram-
ið var í íbúð að Hringbraut 121 þann 
7. október 2007. Einn lögreglumað-
ur orðaði það þannig í samtali við 
Fréttablaðið að morðið í Dalshrauni 
á mánudagskvöld væri í raun nánast 
afrit af hinu.

Í málinu við Hringbraut réðst 

ofurölvi ógæfumaður á félaga 
sinn þar sem hann lá í rúmi í eins 
herbergis íbúð. Hann höfuðkúpu-
braut hann með því að berja hann 
nokkrum sinnum með slökkvitæki. 
Morðinginn, Þórarinn Gíslason, 
hringdi síðan sjálfur eftir hjálp.

Þórarinn neitaði sök í málinu en 
var þó dæmdur í sextán ára fangelsi.

NÁNAST AFRIT AF MORÐINU Á HRINGBRAUT

Í DALSHRAUNI Það var í þessu húsi sem morðið var framið og Bjarki Freyr birtist 
alblóðugur hjá nágranna sínum. FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

UTANRÍKISMÁL Utanríkisráðherra-
fundur Norðurlanda og Eystra-
saltsríkja verður haldinn á 
föstudaginn kemur í Eldborg 
við Bláa lónið. Um er að ræða 
reglubundinn utanríkisráðherra-
fund sem er haldinn hér á landi 
þar sem Ísland fer nú með for-
mennsku í Norðurlandaráði. 
Össur Skarphéðinsson stýrir 
fundinum. 

Á meðal þess sem rætt verður 
um, samkvæmt tilkynningu frá 
utanríkisráðuneytinu, er sam-
starf ríkjanna, viðbrögð við 
fjármálakreppunni, orkumál, 
málefni Norðurslóða og Evrópu-
sambandsmál en Svíar fara nú 
með formennsku í ESB og munu 
kynna helstu áherslumál sín.

   - kh

Norðurlöndin funda:

Utanríkisráð-
herrar funda í 
Bláa lóninu

EFNAHAGSMÁL Aðild Íslands að 
Evrópska efnahagssvæðinu 
gæti verið í uppnámi ef neyðar-
lögin svokölluðu stangast á við 
ákvæði samningsins, segir fyrr-
um yfirlögfræðingur EFTA. 

Hafa 39 evrópskir bankar 
og fjármálastofnanir sent 
inn formlega kvörtun til eftir-
lits stofnunar EFTA vegna 
setningar neyðarlaganna. Þetta 
kom fram í fréttum Stöðvar 2 í 
gær. 

Með setningu neyðarlaganna 
síðasta haust voru innlendar 
innstæður tryggðar að fullu. 
Innstæður í erlendum úti búum 
íslensku bankanna voru ekki 
tryggðar með sama hætti. Deilt 
hefur verið um hvort þetta sé 
brot á jafnræðisreglu EES-
samningsins.  - kh

Málaferli vegna neyðarlaga:

Aðild Íslands að 
EES í uppnámi

MENNING Þær Tinna Gunnlaugsdóttir, sitj-
andi þjóðleikhússtjóri, og Þórhildur Þor-
leifsdóttir voru, af þjóðleikhúsráði, metnar 
hæfastar til að gegna starfi þjóðleikhús-
stjóra, samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins.

Auk þeirra sóttu þau Ari Matthíasson, 
Hilmar Jónsson, Hlín Agnarsdóttir, Kolbrún 
Halldórsdóttir, Magnús Ragnarsson, Páll 
Baldvin Baldvinsson og Sigurður Kaiser um 
stöðuna. Allir umsækjendur voru metnir 
hæfir, en þær Tinna og Þórhildur hæfastar.

Þetta eykur líkurnar á því að Tinna Gunn-
laugsdóttir sitji áfram sem þjóðleikhús-
stjóri. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
er ólíklegt að menntamálaráðherra gangi 
fram hjá sitjandi stjórnanda sem metinn er 
hæfastur, nema viðkomandi hafi brotið af 

sér í starfi. Svo er ekki með Tinnu.
Þá hefur blaðið heimildir fyrir því að í 

menntamálaráðuneytinu sé unnið að  nýjum 
lögum um Þjóðleikhúsið. Samkvæmt þeim 
verði ráðningartímabil þjóðleikhússtjóra 
fjögur ár, en ekki fimm eins og nú er. Þá 
verði það sett í lög að leikhússtjóri sitji ekki 
lengur en tvö kjörtímabil.

Þjóðleikhúsráð mun hafa lagt þessar 
breytingar til og er líklegt að frumvarpið 
líti dagsins ljós á nýju þingi í október.

 - kóp

Tinna Gunnlaugsdóttir og Þórhildur Þorleifsdóttir metnar hæfastar:

Líklegast að Tinna muni sitja áfram

ÞJÓÐLEIKHÚSSTJÓRI Líklegast er talið að Katrín Jakobs-
dóttir menntamálaráðherra skipi Tinnu Gunnlaugs dótt-
ur áfram þjóðleikhússtjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RÚSSLAND Átta manns, sem rændu 
finnska fragtskipinu Arctic Sea, 
eru nú í haldi rússnesku lög-
reglunnar um borð í freygátu. 
Mennirnir rændu skipinu í lok 
júlí og kröfðust lausnargjalds. 
Þeir hótuðu að sprengja skipið  
ef ekki yrði gengið að kröfum 
þeirra. Mennirnir voru vopnaðir 
en fleygðu vopnunum í sjóinn 
rétt áður en þeir voru yfirbugað-
ir. Áhöfn flutningaskipsins slapp 
heil á húfi úr ráninu. - kh

Flutningaskipið Arctic Sea:

Sjóræningjarnir 
í haldi lögreglu

GENGIÐ 19.08.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

236,8155
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

128,93  129,55

211,37  212,39

181,82  182,84

24,424  24,566

20,967  21,091

17,728  17,832

1,3688  1,3768

200,23  201,43

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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TAKTU ÞÁTT Í SKÓLALEIKNUM
Þú færð þátttökuseðil í einni af verslunum Smáralindar, fyllir hann út, 
heftir við hann kassakvittun og skilar í sérmerktan kassa.  

Veglegir vinningar eru í boði:

Dregnir verða út vinningar daglega frá 17.-21. ágúst. Fylgstu með á 
Bylgjunni, FM 957 eða á smaralind.is.

Þátttökuseðlar í verslunum Smáralindar.

MUNDU EFTIR 
AFSLÁTTARHEFTINU! 
Frábær tilboð á skólatöskum, ritföngum og öllu sem þú þarft 
fyrir frábæran vetur. Komdu í skólaferðalag í Smáralind 
– og taktu afsláttarheftið með.

Opið til kl. í dag
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ORKUMÁL Ríki og sveitarfélög hafa 
mikla hagsmuni af því að arður af 
auðlindum á borð við jarðvarma 
á Suðurnesjum verði eftir í land-
inu, segir Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra. Hann vill ekki að 
hlutur Orkuveitu Reykjavíkur í HS 
Orku verði seldur einka aðilum.

„Ég geld mikinn varhug við því að 
menn hendi sér út í einkavæðingu 
á þessum gríðarlega mikilvægu 
undirstöðum í okkar hagkerfi sem 
þarna eru,“ segir Steingrímur.

Kanadíska orkufyrirtækið 
Magma Energy hefur gert tilboð í 
kaup á 16,6 prósenta hlut OR í HS 
Orku. Fyrirtækið vill einnig kaupa 
15,4 prósenta hlut í HS Orku sem 
OR samdi um að kaupa af Hafnar-
fjarðar bæ. Samkeppniseftirlitið 
hefur bannað OR að eiga meira en 
tíu prósent í samkeppnisaðila.

„Ég ímynda mér að það væri 
hægt að fá tímabundna undanþágu 
frá því, þó að samkeppnisyfirvöld 
samþykktu það ekki til frambúðar. 
Ég sé ekki að það færust himinn og 
jörð í samkeppnismálum þó að menn 
fengju eitthvert ráðrúm til að skoða 
þetta,“ segir Steingrímur.

Fulltrúar Orkuveitunnar, borgar-
stjóri og formaður borgarráðs, hittu 
fjármálaráðherra í gærkvöldi. Stein-
grímur segir að bæði ríki og borg 
hafi lýst vilja til að skoða málið 
nánar, þó án skuldbindinga. Aðrir 
aðilar gætu komið að því.

Guðlaugur G. Sverrisson, stjórnar-
formaður OR, segir fundinn hafa 
verið ganglegan. Ríkisstjórnin hafi 
óskað eftir svigrúmi til að skoða 
málið. Tilboð Magma rennur út 
í dag, en Guðlaugur segist þegar 
hafa rætt við fulltrúa fyrirtækisins 

um lengri frest. Ákvörðun þar um 
hafði ekki verið tekin þegar blaðið 
fór í prentun. „Við munum gera 
allt sem í okkar valdi stendur til 
að skapa þetta svigrúm fyrir ríkis-
stjórnina.“

Steingrímur segir marga velta því 
fyrir sér hvað verði um auðlindina 
og arðinn af nýtingu hennar, komist 
hluturinn í hendur kanadísks fyrir-
tækis. Steingrímur segir ekki úti-
lokað að aðrir innlendir aðilar komi 
að kaupum á HS Orku, til að mynda 
lífeyrissjóðirnir.

Guðlaugur segir Orkuveituna 
neydda til að selja í HS Orku í ljósi 
úrskurðar Samkeppniseftirlitsins 
og óþægilegt sé að reynt sé að gera 
tilboð Magma Energy tortryggilegt, 
en söluferlið hafi verið mjög opið. 
 brjann@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

Lífeyrissjóðir taki þátt 
í kaupum á HS Orku
Hugsanlegt er að lífeyrissjóðirnir komi að kaupum á hlut í HS Orku segir fjár-
málaráðherra. Ríkið vill svigrúm til að kanna málið. Tilboð Magma rennur út í 
dag en Orkuveitan hefur þegar haft samband við fyrirtækið um aukinn frest. 

ORKA Talsverð ólga er meðal áhrifafólks innan Vinstri grænna vegna áforma Magma Energy um að eignast stóran hlut í HS Orku 
á móti Geysi Green Energy. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég vil námsmanna-
               þjónustu Byrs“

Vertu hjá Byr og 
sparaðu helling:

• Frítt Byr námsmannadebetkort með 150 frífærslum á ári og 
afsláttum á völdum stöðum.

• Frítt Byr námsmannakreditkort með 5.000 kr. ferðaávísun 
og fríu World for 2  korti fyrsta árið. 

• Ódýrt í bíó hjá Sambíóunum. 2 fyrir 1 á mánudögum og
20% afsláttur alla hina dagana.

• Ódýrt í ræktina hjá World Class og Vaxtarræktinni.
Þú borgar fyrir sex mánuði en æfir í níu mánuði.

• Ódýrara í skólann með 10% afslætti af öllu hjá 
Eymundsson.

• Ódýrara hjá Subway með girnilegum 10% afslætti af öllu.

• Ódýrari tryggingar hjá Verði: 50% afsláttur af 24 mánaða 
tölvutryggingu, 15% afsláttur af ábyrgðar- og 
kaskótryggingu ökutækis og margt fleira.  

Fjárhagsleg heilsa er betra líf!
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fyrir námsmenn

Námsmannatilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum sem í boði eru hverju sinni

DÓMSMÁL Mál blaðamannsins 
Bjarkar Eiðsdóttur af Vikunni 
hefur verið sent til Mannréttinda-
dómstóls Evrópu með stuðningi 
Blaðamannafélags Íslands og 
útgáfufélagsins Birtíngs. Hæsti-
réttur dæmdi Björk til að greiða 
Ásgeiri Davíðssyni, kenndum við 
súlustaðinn Goldfinger, hálfa millj-
ón fyrir ærumeiðandi ummæli sem 
birtust um hann í grein í Vikunni.

Ummælin voru höfð eftir fyrr-
verandi starfsstúlku á Goldfinger 
sem bar staðnum illa söguna og 
sakaði Ásgeir meðal annars um 
að gera út vændiskonur. Málið var 
upphaflega einnig höfðað á hend-
ur starfsstúlkunni fyrrverandi, en 
það var síðan dregið til baka eftir 
að hún sagði fyrir dómi að ekki 
hefði verið nákvæmlega rétt eftir 
henni haft í viðtalinu.

Héraðsdómur sýknaði Björk á 
grundvelli þess að hún væri ekki 
höfundur ummælanna heldur 
starfsstúlkan fyrrverandi. Hæsti-
réttur sneri þeim dómi og sagði 
Björk höfund greinarinnar og því 
ábyrga fyrir því sem í henni kæmi 
fram.

Í tilkynningu frá Blaðamanna-
félagi Íslands segir að Mann-
réttinda dóm stóllinn hafi marg-
sinnis ítrekað í dómum sínum 
að það feli í sér alvarlegt brot 
á tjáningar frelsi og gangi gegn 
frelsi fjölmiðla að gera blaðamann 
ábyrgan fyrir orðum viðmælanda 
síns.  - sh

Meiðyrðadómi vegna Geira á Goldfinger vísað til Mannréttindadómstólsins:

Mál Vikunnar til Strassborgar

ÁSGEIR SIGRAÐI Ásgeir hafði betur í 
máli sínu gegn Vikunni. Málið er nú 
komið til Strassborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Allt erfðabreytt bygg á tilrauna-
reit í Gunnarsholti var eyðilagt nýverið. Tjón 
eftir skemmdarverkið hleypur á milljónum 
króna og seinkar tilraun með ræktun byggsins 
um eitt ár vegna þess.

„Við erum mjög slegin yfir þessu,“ segir 
Björn Lárus Örvar, framkvæmdastjóri ORF 
Líftækni. Tilraunareiturinn er um 40 fer-
metrar og hafði allt korn á reitnum verið 
skorið, segir Björn.

„Þetta er kostnaðarsöm tilraun sem hefur 
verið í undirbúningi lengi og áfallið er því 
mikið fyrir lítið nýsköpunarfyrirtæki,“ segir 
Björn. Markmiðið með tilrauninni var að þróa 
afurðir fyrir læknisfræðilegar rannsóknir, 
snyrtivörur og fyrir lyfjaiðnaðinn.

Fréttastofu Vísis og Stöðvar 2 barst í gær 
nafnlaus tilkynning frá hópi sem lýsir ábyrgð 

á verknaðinum á hendur sér. Samkvæmt 
frétt Vísis segir hópurinn tilraun með rækt-
un á erfðabreyttu byggi ryðja brautina fyrir 
almenna ræktun erfðabreyttra lífvera. Það sé 
hættulegt umhverfinu og dýrum. 

„Mér finnst miður að nú virðast áhrif 
erlendra öfgahópa hafa borist til landsins,“ 
segir Björn. Hann segir tilraunina hættu-
lausa og bendir á að Umhverfisstofnun hafi 
samþykkt hana og Náttúrufræðistofnun veitt 
jákvæða umsögn.

Skemmdarverkið hefur verið kært til lög-
reglu. Samkvæmt upplýsingum frá lögregl-
unni á Hvolsvelli er málið í rannsókn. - bj

Milljónatjón unnið á tilraunareit fyrir erfðabreytt bygg í Gunnarsholti:

Tilraunum á byggi seinkar um eitt ár

AKUR Byggið á tilraunareitnum í Gunnarsholti var 
óþroskað og fræ ekki farin að myndast. Myndin er 
tekin áður en skemmdarverkin voru unnin.
 MYND/ORF LÍFTÆKNI

Ætti að tryggja öllu fólki 
lágmarksframfærslu, 186.000 
krónur á mánuði?
Já  82,2%
Nei  17,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti frekar að setja fé í að 
minnka skuldir hinna verst 
stöddu en skuldir allra?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

KJÖRKASSINN



á betra verði
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1. Hver er nýr framkvæmda-
stjóri NATO?

2. Hvaða geislavirka efni er 
framtíðarorkugjafi og finnst í 
miklu magni á Grænlandi?

3. Hver setti heimsmet í 100 
metra hlaupi á heimsmeistara-
mótinu í Berlín? 
 SVÖRIN ERU Á SÍÐU 

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

● Tækniþróunarsjóður er sjóður sem heyrir undir iðnaðarráðherra og starfar 
samkvæmt lögum nr. 75/2007 um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun.

● Tækniþróunarsjóður fjármagnar nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu 
Vísinda- og tækniráðs.

● Umsækjendur geta verið fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.
● Sjóðurinn veitir framlög til nýsköpunarverkefna sem eru til þess fallin að auka 

samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.
● Forsenda fyrir aðkomu sjóðsins er að fyrir liggi vel mótuð hugmynd um hagnýtt 

gildi og líklegan ávinning sem þróun viðkomandi verkefnis getur leitt til. 
● Tækniþróunarsjóður hefur skilgreint þrjá verkefnisflokka og er umsækjendum 

bent á að kynna sér þá, ásamt reglum um viðurkenndan kostnað, á vefsíðu sjóðsins.
● Umsóknarfrestur er til kl. 17:00 þann 15. september næstkomandi.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um Tækniþróunarsjóð 
eru á www.rannis.is

Tækniþróunarsjóður

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd 

vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis 

vísinda- og tæknisamfélagsins. Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. 

Rannsóknasjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og 

nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á þjóðarhag og hagvöxt 

sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og 

tæknisamfélagsins.

Styrkir til nýsköpunar
Umsóknarfrestur er til 15. september 2009

VIÐSKIPTI „Ég skil ekki hvaða 
Stasi-vinnubrögð þetta eru,“ 
segir Jóhann Hlíðar Harðarson, 
einn skipuleggjenda bekkjarmóts 
1963-árgangs Hólabrekkuskóla. Í 
Fréttablaðinu í gær var sagt frá 
því að STEF krafði að standend-
ur mótsins um leyfisgjald til þess 
að flytja tónlist á samkomunni, 
sem haldin verður 5. september. 
Gjaldið getur numið um 23 þúsund 
krónum. Jóhann segist ósáttur við 
vinnubrögð STEFs.

„Ég hélt upp á fertugsafmælið 
mitt þar sem komu tvisvar sinnum 
fleiri og ekki þurfti ég að borga 
leyfisgjald. Hins vegar segir STEF 
að ef ég myndi halda vinnustaða-

partí þyrfti ég að borga. STEF 
virðist ákveða hvenær þú ert með 
vinum þínum og hvenær ekki.“

Áminning um leyfisgjaldið kom 
vegna auglýsingar sem birtist í 
Fréttablaðinu. Gerður er greinar-
munur á því hvort um sé að ræða 
opinbera samkomu eða einkasam-
kvæmi þegar gjaldið er innheimt.

„Ég vil svör við því hvort STEF 
innheimti af öllum bekkjar mótum. 
Bekkjarmót eru ekki opinberar 
samkomur heldur lokaðar. Eng-
inn kemst inn nema að hafa verið í 
árganginum,“ segir Jóhann. 

„Ég hlýt að geta breytt bekkjar-
mótinu í afmæli hjá einhverjum í 
hópnum sem á afmæli á þessum 
degi og svo skemmtilega vill til að 
hann býður bara þeim sem voru 
með honum í árgangi.“  - vsp

Skipuleggjandi bekkjarmóts Hólabrekkuskóla er ósáttur við vinnubrögð STEF:

Ákveða hvenær fólk er með vinum

JÓHANN HLÍÐAR HARÐARSON Jóhann 
segist ekki skilja vinnubrögð STEFs 
sem hann líkir við Stasi, leyniþjónustu 
Austur-Þýskalands. FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Margrét Jóns-
dóttir, óháður bæjarfulltrúi á 
Álftanesi, og fulltrúar Á-listans, 
boðuðu til fundar á dögunum til 
að biðla til D-lista um samstarf. 
Ástæðan var að enn er óvissa um 
meirihlutasamstarf Á-lista þar 
sem ekki hefur tekist að ná sam-
stöðu með Kristjáni Sveinbjörns-
syni bæjarfulltrúa, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

„Við  erum að reyna að leita 
eftir víðtækara samráði og það 

eru búnar að vera þreifingar um 
að stokka upp í bæjarstjórninni,“ 
segir Sigurður Magnússon, bæjar-
stjóri Álftaness.

Óvissa um meirihlutann á Álfta-
nesi hófst eftir að Kristján Svein-
björnsson, sem sat fyrir Á-lista 
vildi koma úr fríi. Samflokksmenn 
hans töldu hann rúinn trausti 
vegna meiðyrðamáls og sögðu 
hann hafa tekið frí út kjörtímabilið. 
Samgönguráðuneytið úrskurðaði í 
júlí að hann gæti setið áfram. Mar-
grét Jónsdóttir, annar bæjarfull-
trúi Á-lista, sagði sig úr Á-listan-
um skömmu síðar og starfa þau 
bæði sem óháðir fulltrúar.

Reyndu fulltrúar Á-lista að fara 
í samstarf við D-lista, sem hafnaði 
samstarfi. Eftir það reyndu bæjar-
fulltrúarnir sem kosnir voru fyrir 
Á-lista að endurnýja samstarfið.

Fyrsti bæjarstjórnarfundur er 
í september og segir Sigurður að 
æskilegt sé að lausn verði fundin 
á málinu á næstunni. Starfandi 
meirihluti eru þau fjögur sem 
kosin voru af Á-lista, þrátt fyrir 
að tveir séu óháðir. - vsp

Álftaneslistinn biðlaði til D-listans um samstarf:

Enn ein fléttan í 
bæjarstjórn Álftaness

SIGURÐUR MAGNÚSSON Bæjarstjórinn 
segir að reynt verði að leita eftir víð-
tækara samráði í bæjarstjórninni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UMHVERFISMÁL Ný eftirlitsflugvél 
Landhelgisgæslunnar, TF-Sif, fann 
olíuflekk á Faxaflóa í fyrsta eftir-
litsflugi sínu í byrjun júlí. Sannaði 
þar nýr mengunar eftirlits búnaður 
flugvélarinnar gildi sitt um leið og 
fundurinn rifjar upp sögu stríðs-
átaka við landið í heims styrjöldinni 
síðari. Olíulekinn er talinn koma úr 
bandarísku varðskipi sem þýskur 
kafbátur grandaði við Garðsskaga 
í janúar árið 1942.

TF-SIF kom til landsins í júlí-
byrjun og markar vélin tímamót 
í eftirlits-, öryggis- og björgun-
armálum Íslendinga. Yfirmenn 
Gæslunnar hafa einnig bent á 
hversu mikilvægt tæki eftirlits-
vélin er þegar kemur að mengunar-
vörnum, og þá ekki síst eftirliti 
með skipaferðum í því tilliti. 

Olíuflekkurinn sem um ræðir 
er ekki greinanlegur með berum 
augum, en kom greinilega í ljós 
með nýjum mengunareftirlits-
búnaði vélarinnar. 

Strax eftir að olíulekinn fannst 
var talið líklegt að um skipsflak 
á hafsbotni væri að ræða, sam-
kvæmt upplýsingum frá LHS. Það 
fékkst ekki staðfest í flakaskrá 
Sjómælingasviðs LHG en við nán-
ari eftirgrennslan hefur komið 
í ljós að líklegast er um að ræða 
varðskip bandarísku strandgæsl-
unnar USCGC Alexander Hamilt-
on sem var sökkt á svæðinu árið 
1942. 

Fyrir viku átti sjómælinga-
báturinn Baldur leið yfir Faxa-
flóann og var rennt með fjölgeisla-

mæli bátsins yfir upptök 
olíuflekans. Kom þá í ljós þúst á 
hafsbotninum á um níutíu metra 
dýpi sem er átta metra há, 97 
metra löng og þrettán metra breið. 
Fara þessar mælingar saman við 
stærð skipsins. 

Skipið var að fylgja skipalest 
yfir hafið þegar það varð fyrir 
árás þýska kafbátsins U-132. Munu 
26 sjóliðar hafa fallið í árásinni 
eða látist af sárum sínum í fram-
haldi af henni. Íslensk skip björg-
uðu um áttatíu sjóliðum og færðu 
þá til lands.

Hópur eftirlifenda kom til 
Íslands árið 1992 til að minnast 
atburðarins og til að færa íslensk-
um björgunarmönnum sínum við-
urkenningu og þakkir fyrir björg-
unina fimmtíu árum fyrr.

 svavar@frettabladid.is

Olíubrák á 
Faxaflóa rifjar 
upp harmleik
Fullkominn mengunareftirlitsbúnaður TF-Sifjar 
sannaði gildi sitt í fyrstu ferð. Olíubrák sem fannst 
er talin koma frá skipi sem sökkt var af kafbáti 
Þjóðverja í sjóorrustu um N-Atlantshafið árið 1942.

TF-SIF KEMUR HEIM Vélin kom heim 2. júlí og fimm dögum síðar fannst olíubrákin í 
fyrsta eftirlitsflugi hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALEXANDER HAMILTON Fyrsta banda-
ríska herskipið sem sökkt var á Atlants-
hafi eftir árásina á Perluhöfn í desember 
1941. MYND/LHG

ÍSRAEL, AP Þótt Ísraelsstjórn 
hafi opinberlega neitað að 
verða við kröfu Bandaríkjanna 
um að stöðva framkvæmdir á 
landtökubyggðum, þá hefur hún í 
reynd hætt að veita slíkum fram-
kvæmdum opinbert leyfi.

Ísraelskir embættismenn stað-
festa að alþjóðlegur þrýstingur 
hafi orðið til þess að leyfi eru ekki 
lengur veitt, en í yfirlýsingu frá 
skrifstofu Benjamíns Netanjahú 
forsætisráðherra segir að ekkert 
samkomulag um slíkt liggi fyrir.

Á Vesturbakkanum búa um 300 
þúsund ísraelskir landtökumenn, 
en 180 þúsund að auki í austur-
hluta Jerúsalemborgar. Ísrael her-
tók bæði Vesturbakkann og aust-
urhluta Jerúsalem árið 1967. - gb

Ísraelar stöðva framkvæmdir:

Landtökubann 
bak við tjöldin

DÓMSTÓLAR Héraðsdómur Norður-
lands vestra hefur dæmt þrjá 
karlmenn í þriggja mánaða skil-
orðsbundið fangelsi fyrir að hafa 
staðið að ræktun á kannabis-
plöntum. 

Ræktunin átti sér stað í bílskúr 
á Skagaströnd. 

Fjórði karlmaðurinn var 
dæmdur til greiðslu hundrað 
þúsund króna sektar. Hann var 
dæmdur fyrir að hjálpa til við 
ræktunina.

 Lögreglan fann plönturnar, 
sem voru 147 talsins, við húsleit 
í desember. Mennirnir játuðu 
allir brot sín.

 - jhh

Héraðsdómur Norðurlands:

Kannabisrækt-
endur dæmdir

LANDTÖKUMAÐUR Tekur saman föggur 
sínar eftir að Ísraelsher reif niður ólög-
lega byggð. NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?



H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

25-70%
AFSLÁTTUR!

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR!

SVEFNSÓFAR

25-30%
AFSLÁTTUR!

SÆNGURFATNAÐUR30% AFSLÁTTUR!

KING KOILAmerískt heilsurúm(Queen size 153x203)FRÁ kr. 99.850

MARGARTEGUNDIR!KOMIÐ OG SKOÐIÐÚRVALIÐ



10  20. ágúst 2009  FIMMTUDAGUR

VIÐSKIPTI „Þetta hlýtur að vera 
orðin mest selda íslenska hönnunar-
varan fyrir almenning,“ segir 
Daði Agnarsson, framkvæmda-
stjóri Magneat, um alíslenska 
upp finningu þeirra. Hefur varan 
selst í um 20 þúsund eintökum á 
Íslandi. Um 95 prósent af sölunni 
fer fram erlendis og skiptir salan 
þar hundruðum þúsunda.

Magneat er snúrustillir fyrir 
heyrnartól og er „lausn á daglegu 
vandamáli hjá yfir 700 milljónum 
manna,“ eins og Daði orðar það. 
Hægt er að nálgast vöruna í Asíu, 
Bandaríkjunum og Bretlandi og er 
Magneat á leið í frekari útrás.

„Við erum með lönd eins og 

Indland og Kína á teikniborðinu,“ 
segir Daði en einnig er verið að 
vinna með stórum alþjóðlegum 
fyrirtækjum sem vilja setja merki 
sín á Magneat. 

Hönnunarsamkeppni Magneat 
í samstarfi við Hönnunarmiðstöð 
Íslands og Epal verður á næstu 
mánuðum. Þar gefst þátttakend-
um færi á að koma hönnun sinni 
framan á Magneat. 

„Þetta leysir ekki bara snúru-
vandamál heldur getur þetta lýst 
tilfinningum og verið notað í tísku-
tilgangi,“ segir Daði sem segir alla 
skilja tilgang vörunnar hvort sem 
þeir tali kínversku eða sænsku. 

„Svo fáum við líka tugi milljóna 

af gjaldeyri inn í landið og þannig 
öflun þannig gjaldeyristekna fyrir 
landið,“ segir Daði. - vsp

Magneat hefur selst í hundruðum þúsunda eintaka um heim allan:

Magneat á leið í frekari útrás

MAGNEAT Uppfinningin er alíslensk og 
kom á markað fyrir 10 mánuðum. Með 
henni er hægt að stilla heyrnartól sín 
eftir þörfum.

Ótrúlegt tilboð - Allra síðustu sætin
Heimsferðir bjóða nú einstakt tækifæri á síðustu fl ugsætunum til Costa del Sol 25. ágúst í 11 nætur. Þú kaupir 2 
fl ugsæti en greiðir aðeins fyrir 1. Við bjóðum þér fjölbreytta gistingu, m.a. góð íbúðahótel á meðan á dvölinni stend-
ur. Þú nýtur þjónustu fararstjóra Heimsferða allan tímann. Ath. aðeins örfá sæti og íbúðir á þessum kjörum!

Ótrúlegt tilboð!

Verð frá kr. 29.990
Flugsæti með sköttum, m.v. 2 fyrir 1 tilboð 25. ágúst í 11 nætur. Netverð á mann. Takmarkaður fjöldi 
sæta á þessu verði - verð getur hækkað án fyrirvara.

25. ágúst

frá kr. 29.990

2 fyrir 1 til
Costa del Sol

Gisting frá kr. 2.900 m.v. 2-4 í herbergi / stúdíó / íbúð á “stökktu tilboði”. Netverð á mann pr. nótt.
Aukalega m.v. 2-4 í stúdíó / íbúð á Timor Sol kr. 900 (á mann pr. nótt). Aukalega m.v. 2-4 í íbúð á 
Principito Sol kr. 1.800 (á mann pr. nótt).

SVISS, AP Sviss hefur útfært 
landamæri sín og tekið litlar 
ræmur af Ítalíu, sums staðar allt 
að 150 metra breiðar, hátt í Alpa-
fjöllunum.

Ástæðan er sú að jökulbráðnun 
vegna aukinna hlýinda veldur því 
að vatnaskil, sem landamæri ríkj-
anna eru miðuð við, hafa færst 
til.

Sendiráð Sviss á Ítalíu segir að 
Ítalíustjórn hafi fallist á breyt-
inguna.

„Við ætlum samt ekkert að 
breyta landabréfabókunum,“ 
segir Daniel Gutknecht, lands-
lagsfræðingur hjá stjórnvöldum í 
Sviss.  - gb

Sviss klípur af Ítalíu:

Hlýnun færir 
til landamæri

ÍRAK, AP Hátt í hundrað manns 
fórust og meira en 500 særðust 
í öflugum sprengingum í Bag-
dad í gærmorgun. Þetta eru 
mannskæðustu árásir í borg-
inni á þessu ári, en tæpir tveir 
mánuðir eru síðan heimamenn 
tóku við yfirstjórn öryggismála 
í borginni.

Árásir voru gerðar nær samtím-
is á nokkrum stöðum í borginni, 
en öflugasta sprengingin varð 
fyrir utan utanríkis ráðuneytið 
við jaðar Græna svæðisins svo-
nefnda, þar sem öryggisgæsla er 
öflugust í borginni.

Sprengjan þar var svo öflug að 
steyptar plötur utan á tíu hæða 
byggingu utanríkisráðuneytisins 
eyðilögðust, rúður brotnuðu í 
nærliggjandi byggingum og fjöldi 
bifreiða fyrir utan bygginguna 
eyðilagðist. 

Yfir sextíu manns fórust í 
sprengingunni við utanríkis ráðu-
neytið, en einnig voru sprengdar 
sprengjur skammt frá fjármála-
ráðuneyti landsins og í tveimur 
verslunarhverfum borgarinnar.

Írösk stjórnvöld saka Al Kaída 
og aðra uppreisnarmenn úr 
röðum súnní-múslima um árás-
irnar og taka þar með undir orð 
Bandaríkjamanna sem segja 

markmið árásanna vera að grafa 
undan ríkisstjórn landsins, sem 
er stjórnað af sjía-múslimum.

„Hryðjuverkamenn eru að 
reyna að endurvekja vítahring 
ofbeldis frá fyrri árum með því 
að skapa andrúmsloft spennu 
meðal írösku þjóðarinnar,“ sagði 
Jalal Talabani, forseti Íraks. 
„Öryggissveitir okkar verða að 
sýna meiri árvekni og ákveðni. 
Stjórnmálaflokkar verða einnig 
að taka höndum saman.“

Sprengjuárásum í borginni 
hefur fjölgað mikið undanfarnar 
vikur og virðast setja í uppnám 
öll áform um að draga úr öryggis-
ráðstöfunum. Íraskar öryggis-
sveitir voru byrjaðar að rífa 
niður steypta öryggisveggi, bæði í 
íbúðar hverfum og verslunarhverf-
um, til þess að auðvelda borgar-
búum að komast leiðar sinnar og 
bæta um leið ásýnd borgarinnar.

Í lok júní fóru bandarískar 
bardagasveitir frá borgum og 
bæjum landsins og létu öryggis-
eftirlit þar í hendur heimamanna. 
Bandarískt herlið er þó áfram í 
landinu, en hugmyndin er sú að 
allur bandarískur her verði far-
inn þaðan í árslok 2011.

Stefnt er að kosningum í Írak á 
næsta ári. gudsteinn@frettabladid.is

Tugir manna 
týndu lífinu
Samhæfðar sprengjuárásir í Bagdad í gærmorgun 
voru þær mannskæðustu á árinu. Stjórnvöld kenna 
uppreisnarhópum súnní-múslima um.

VIÐ UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ Í BAGDAD Þykkan reyk leggur frá bifreiðum sem 
sprengjan kveikti í. NORDICPHOTOS/AFP

Í VATNSÚÐA Sólin skein skært í 
Brussel í gær. Þessi snáði hafði 
gaman af að leika sér á hlaupahjóli 
innan um bunur úr gosbrunni.
  NORDICPHOTOS/AFP

VERSLUN Grolsch-léttöl fæst ekki í 
neinni af helstu matvöru verslunum 
landsins í dag, þrátt fyrir að aug-
lýsingar frá Öl gerðinni um léttölið 

hafi sést undanfarið. Samkvæmt 
áfengislögum eru hvers konar 
auglýsingar á áfengi bannaðar. 

Guðmundur B. Sigurgeirsson, 
framkvæmdastjóri markaðssviðs 
Ölgerðarinnar, segir að léttölið 
eigi að vera til í búðunum en það 
gæti verið uppselt.

„Ég get ekki sagt til um hvernig 
dreifing vörunnar er. Grolsch-
léttöl hefur ekki verið til í mjög 
langan tíma og síðan bjuggum við 
til léttöl og eigum von á meiru,“ 
segir Guðmundur sem telur þetta 
ekki brot á áfengislögum þar sem 
varan sé til. Hins vegar sé hún 
ekki í almennri dreifingu og því 
ekki til í verslunum eins og Bónus 
og Krónunni.  
 -  vsp

Auglýst léttöl ekki til í verslunum:

Grolsch-léttölið 
ekki til úti í búð

GROLSCH Egils auglýsir Grolsch sem 
léttöl. Sú gerð af ölinu er þó ekki til sem 
stendur í helstu verslunum landsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AFGANISTAN, AP Afganskir blaða- 
og fréttamenn neita að verða við 
fyrirmælum stjórnvalda um að 
skýra ekki frá ofbeldisverkum 
frá klukkan sex að morgni til 
fimm síðdegis í dag, þegar 
gengið er til forsetakosninga í 
landinu.

Stjórnvöld óttast að fréttir af 
hryðjuverkum á kjördag fæli 
kjósendur frá því að fara á kjör-
stað. 

Lögreglan hefur síðustu daga 
hrakið fréttamenn frá vettvangi 
slíkra atburða.

Talibanahreyfingin hefur eflt 
til muna árásir sínar undanfarna 
daga og hefur sagt markmið sitt 
vera að trufla framkvæmd kosn-
inganna eftir megni.

 - gb

Blaðamenn í Afganistan:

Blaðamenn 
neita að hlýða 
stjórnvöldum
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 Guðrún María 
Þorbjörnsdóttir,

Námufélagi og nemi 
í hjúkrunarfræði
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Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is, 
í síma 410 4000 eða í næsta útibúi.

150 fríar færslur á ári 
fyrir Námufélaga
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ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI

Náman leggur námsmönnum lið með því að bjóða hagstæðari kjör, 
betri yfirsýn yfir fjármálin, 2 fyrir 1 í bíó*, 150 fríar færslur á ári, 
Námu A-kort með Aukakrónusöfnun auk fjölda annarra fríðinda. 

MYNDARLEG! Langan ætlaði seint að 
skila sér um borð.

MYND/GUÐBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR

SJÁVARÚTVEGSMÁL Ingibergur G. 
Þorvaldsson, sem stundað hefur 
strandveiðar á bátnum Anítu Líf 
RE, fékk risavaxna löngu á hand-
færi á dögunum. Langan var um 
190 sentimetrar á lengd og 51 
kíló að þyngd - útbelgd af síld og 
makríl. 

Ingibergur var við veiðar á 
Faxaflóa á sunnudaginn og þurfti 
að hafa mikið fyrir ferlíkinu. 
Stutt eftirgrennslan Ingibergs 
leiddi í ljós að þyngsta langa sem 
veiðst hefur hér við land var um 
45 kíló. Þetta er því metfiskur 
sem hóf lífsferil sinn stuttu eftir 
að fiskveiðilögsagan var færð út í 
200 mílur.  - shá

Veiddi risastóra löngu:

Happadráttur á 
strandveiðum

DÓMSMÁL Borghildur Guðmunds-
dóttir, sem gert var að fara til 
Bandaríkjanna með syni sína 
tvo um helgina, heldur forræði 
yfir þeim fram til 15. október. 
Þá hefur verið ákveðið að réttað 
verði í forræðismáli hennar og 
fyrrum eiginmanns hennar, 
Richards Colby Busching.

Dómari í Kentucy-fylki í 
Bandaríkjunum hafnaði á þriðju-
dag kröfum föður drengjanna 
um bráðabirgðaforræði fram að 
réttar höldunum. Borghildur mun 
því hafa drengina hjá sér næstu 
mánuði. Þeir hafa báðir hafið 
nám í Kentucky.  - þeb

Borghildur Guðmundsdóttir:

Heldur sonum 
sínum fram að 
réttarhöldum

NOREGUR, AP Mona Juul, fastafull-
trúi Noregs hjá Sameinuðu þjóð-
unum, gagnrýnir Ban Ki-moon, 
framkvæmdastjóra þeirra, harð-
lega í trúnaðarbréfi til utanríkis-
ráðuneytis Noregs.

Juul segir að Ban skorti bæði 
leiðtogahæfileika og persónu-
töfra auk þess sem hann fái 
hvimleið skapofsaköst.

„Nú þegar meiri þörf er fyrir 
Sameinuðu þjóðirnar og fjölhliða-
lausnir en nokkru sinni, þá vekja 
Ban og Sameinuðu þjóðirnar 
athygli fyrir fjarveru sína,“ 
segir í bréfinu. Norska dagblaðið 
Aftenposten skýrði frá þessu og 
birti afrit af bréfinu.  - gb

Sendiherra Noregs hjá SÞ:

Kvartar undan 
Ban Ki-moon

HAFRANNSÓKNIR Gervitungla sendir 
sem skotið var í steypireyði á 
Skjálfandaflóa í lok júní hefur 
gefið markverðar upplýsingar um 
ferðir og lífsháttu þessa stærsta 
dýrs sem lifað hefur á jörðinni. 

Á 55 dögum hefur dýrið synt 
7.700 kílómetra. Ferðamynstur 
steypireyðarinnar hefur einkennst 
af röskum sundsprettum milli 
þess sem hvalurinn hefur dvalið 
á afmörkuðum svæðum í fimm til 
fimmtán daga. 

Þá hefur steypireiðurin vænt-
anlega verið við fæðunám en 
steypi reyður er talin éta eingöngu 
ljósátu. 

Hafrannsóknastofnunin hefur 

á undanförnum árum lagt aukna 
áherslu á rannsóknir á ferðum 
hvala við landið með aðstoð gervi-
tunglasenda. 

Markmið rannsóknanna er 
að kanna ferðir skíðishvala við 
landið og far þeirra frá íslenskum 
hafsvæðum á haustin, en upplýs-
ingar á þessu sviði eru mjög tak-
markaðar bæði hér við land og á 
heimsvísu. 

Rannsóknir sem þessar eru 
mikil vægar í tengslum við vernd-
un og nýtingu hvalastofna. Tals-
verð óvissa ríkir um útbreiðslu-
mörk hvalastofna hér við land sem 
annars staðar. 

  - shá

Hafrannsóknastofnun rannsakar lífshætti hvala utan úr geimnum:

Gervitungl vaktar steypireyði
Skjálfandaflói 
23. júní 2009

Nýjasta merki 
19. ágúst 2009

Ferð hvalsins

Getur orðið rúmlega 
30 metrar að lengd 
og tæp 200 tonn að þyngd. Íslenski 
stofninn er 1.000 til 1.500 dýr.

SLÆR SÉR Á BRJÓST Þarna sperrir sig 
ein af sjö górillum í húsi stóru apanna 
í þjóðardýragarði Smithson-safnsins í 
Washington. NORDICPHOTOS/AFP

NÁTTÚRA Jarðskjálfti upp á 3,1 
á Richter varð um fimm kíló-
metrum norðaustur af Krýsuvík 
rétt fyrir tvö í gærdag. Upptök 
skjálftans voru sex kílómetrum 
neðanjarðar en hans varð vart 
víða á höfuðborgarsvæðinu.

 - kh

Krýsuvíkursvæðið skelfur enn:

Skjálfti upp á 
3,1 á Richter
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HÆTTUSPIL Trúarhefðir taka á sig 
ýmsar myndir. Í Mumbaí á Indlandi 
príluðu þessir menn í píramída hver 
upp á annan svo sá efsti gæti teygt sig 
í í smjörkepp á afmælishátíð guðsins 
Krishna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÉLAGSMÁL Hringsjá, náms- og 
starfsendurhæfing, er gríðar-
lega arðbær stofnun í rekstri, 
að sögn Ragnheiðar Lindu Skúla-
dóttur, forstöðumanns Hringsjár. 
Ef nemandi, um þrítugt, sem ann-
ars væri á örorkubótum, kemur og 
endurhæfist á stofnuninni, fær fullt 
starf á  meðallaunum til 67 ára og 
borgar sinn skatt, skilar hann um 
það bil jafn miklum peningum til 
samfélagsins og kostar að reka 
Hringsjá á ári.

„Starfsemin er ekki bara arðbær 
heldur eykur hún lífsgæði fólks,“ 
segir Ragnheiður Linda. Um 80 pró-
sent af þeim sem ljúka námi eru í 
áframhaldandi námi eða við störf 
eftir endurhæfingu hjá Hringsjá. 
Þetta kemur fram í nýrri árangurs-
mælingu.

Hringsjá er ætluð fólki yfir 18 ára 
sem orðið hefur fyrir skakkaföllum 
í lífinu, lent í alvarlegum slysum eða 
verið atvinnulaust í langan tíma. 
Endurhæfingin felst í einstaklings-
miðuðu námi með sérhæfðri ráð-
gjöf. „Markmiðið er að fólk öðlist 
færni við að fá störf sem henta því,“ 
segir Ragnheiður Linda. Sá sem vill 
stunda námið þarf að sækja sjálf-
ur um en umsóknin er studd með-
mælabréfi frá viðurkenndum aðila 
sem þekkir vel til haga viðkomandi 
og telur námið henta vel. 

Námsefnið er einstaklingsmiðað 

og rifjar upp síðustu árin í grunn-
skóla og fyrstu framhaldsskólaárin. 
„Námið getur verið einingabært og 
er metið til eininga í öðrum fram-
haldsskólum. Fólk frá okkur hefur 
líka farið beint í frumgreinadeild 
í háskólunum,“ segir Ragnheiður 
Linda.

Námsfögum er skipt í þrennt: 

almenn bóknámsfög, eins og 
íslenska, stærðfræði og félagsfræði 
og létt störf, eins og tölvur og bók-
hald. Síðan eru fög sem lúta að per-
sónulegri og félagslegri tækni eins 
og leiklist og tjáning.

Nemendur Hringsjár eru 18 ára 
og eldri, konur í meirihluta. Meðal-
aldur nemenda er í kringum 40 ára. 
Félagslífið er nokkuð öflugt, þrátt 
fyrir þetta breiða aldursbil. „Við 
erum með tyllidaga, haustferð og 
þegar kreppan skall á var ham-
ingjuvika. Við leggjum mest upp úr 
persónulegri nálgun. Að fólk finni 
öryggi og tilgang og að það sjálft 
skipti máli.“

 vidir@frettabladid.is

Skilar bæði arði og árangri
Hagnaður af meðferð einstaklings í Hringsjá er svipaður og kostar að reka stofnunina í heilt ár. Flestir 
halda áfram í námi eða eru við störf. Hverja önn berast um 150 umsóknir, en aðeins 20 komast inn.

RAGNHEIÐUR LINDA SKÚLADÓTTIR Markmiðið með starfsemi Hringsjár er að fólk 
öðlist færni við að fá störf sem hentar þeim. Kostar starfsemin um 66 milljónir á 
ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hringsjá hefur verið starfrækt frá 
árinu 1987. Hlutverk Hringsjár er 
að veita náms- og starfsendur-
hæfingu samkvæmt lögum um 
vinnu markaðs aðgerðir, almanna-
tryggingar og málefni fatlaðra. 

Um 150 umsóknir berast fyrir 
hverja önn en teknir eru inn tuttugu 
nemendur. Sem stendur eru 60 
nemendur í fullu námi, sem tekur 

um eitt og hálft ár. Ljúka 40 fullu 
námi árlega. Til þess að komast í 
fullt nám þarf nemandi að ljúka 
minnst einu námskeiði með yfir 70 
prósent mætingu. 

Öryrkjabandalagið skipar í stjórn 
Hringsjár, sem fundar að jafnaði 
mánaðarlega. Rekstrarkostnaður 
fyrir árið 2008 nam 66 milljónum 
króna.

UM HRINGSJÁ

Starfsemin er ekki bara 
arðbær heldur eykur hún 

lífsgæði fólks.

RAGNHEIÐUR LINDA SKÚLADÓTTIR 
FORSTÖÐUMAÐUR HRINGSJÁR

ÍRAK, AP Árásum á samkynhneigða 
karlmenn í Írak hefur fjölgað mjög 
í skjóli afskiptaleysis stjórnvalda. 
Þetta segja alþjóðlegu mann-
réttindasamtökin Human Rights 
Watch, sem hafa sent frá sér 
skýrslu um málið.

Fyrr á þessu ári fundust lík 
nokkurra homma í Sadr-hverfinu 
svonefnda í Bagdad, þar sem sjía-
múslimar eru í meirhluta. Á brjóst 
líkanna voru skrifuð niðrandi orð 
um samkynhneigða.

Í skýrslunni eru ekki nefndar 
tölur um fjölda morða og árása á 
samkynhneigðra, þar sem áreiðan-
legar tölur um það eru ekki til, en 
vitnað er í starfsmann Sameinuðu 

þjóðanna sem í maí sagði þau lík-
lega skipta hundruðum.

„Morð eru framin í skjóli refsi-
leysis, ætluð til viðvörunar, og 
líkin skilin eftir á ruslahaugum 
eða hengd upp fólki til varnaðar,“ 
segir í skýrslunni.

Algengust eru þessi verk í höfuð-
borginni Bagdad, en einnig hefur 
þeirra  orðið vart í borgunum 
Kirkuk, Najaf og Basra.

„Það sem áður var gert við 
súnníta og sjíta er nú gert við sam-
kynhneigða,“ segir læknir sem 
flúði frá Bagdad vegna samkyn-
hneigðar sinnar. Í skýrslunni er 
haft eftir honum að nokkrir vina 
hans hafi verið  myrtir. - gb

Mannréttindabrotum í Írak:

Samkynhneigðir verða  
fyrir árásum í Írak

MÁLIN RÆDD Í SADR-HVERFI Í vor komu leiðtogar sjía-múslima saman og stefndu að 
því að „útrýma“ samkynhneigð. NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL „Heimsfaraldur 
inflúensu A(H1N1)v sem ríður 
yfir um þessar mundir er tiltölu-
lega vægur og skapar því ekki for-
sendur fyrir skorðum við skóla-
haldi. Skólastarf á að geta hafist 
með eðlilegum hætti næstu daga 
og vikur þrátt fyrir heimsfaraldur 
inflúensunnar,“ segir Haraldur 
Briem sóttvarnalæknir í bréfi til 
foreldra grunnskólabarna í vik-
unni. 

Seinna geti hins vegar þurft að 
taka afstöðu til þess hvort skólar 
geti haldið áfram starfi vegna 
mikilla fjarvista nemenda og/eða 
kennara. Segir Haraldur skóla-
stjórnendur vinna  í samvinnu 
við menntamálaráðuneyti að sam-

ræmdri áætlun vegna faraldurs-
ins.

Haraldur brýnir fyrir foreldr-
um helstu leiðir til að draga úr 
smiti. Þær eru að veikist nem-
andi ber hann að halda sig heima 
í sjö daga frá upphafi veikinda 
en ekki er þörf á því að aðrir ein-
kennalausir á heimili sjúklingsins 
haldi sig heima. Hreinlæti skiptir 
mestu máli, að sögn Haraldar, 
og þar ber helst að nefna hand-
þvott og að fólk hafi á sér einnota 
pappírsþurrkur til að hnerra eða 
hósta í.

Nú þegar hafa 118 manns 
greinst með svínaflensu en þær 
tölur birtust á föstudag. 

 - vsp

Sóttvarnalæknir segir skólastarf geta hafist eðlilega í bréfi til foreldra:

Samvinna um svínaflensuaðgerðir

HARALDUR BRIEM Hreinlæti skiptir 
mestu að mati Haraldur og þá helst 
handþvottur og að fólk hafi með sér 
þurrkur til að hnerra eða hósta í.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Alls verða 39 lög-
reglumenn útskrifaðir úr Lög-
regluskóla ríkisins á því skólaári 
sem nú er að hefjast, segir Arnar 
Guðmundsson, skólastjóri Lög-
regluskólans.

Nemendur hafa ekki hætt í lög-
reglunámi þrátt fyrir óánægju 
innan lögreglu og boðaðan niður-
skurð, segir Arnar. Skólinn tekur 
ekki inn nýja nemendur fyrr en 
í fyrsta lagi haustið 2010, enda 
fer nemendafjöldi eftir þörf fyrir 
lögreglumenn og fjárveitingum.

Á síðasta ári útskrifuðust 78 
nemendur úr skólanum, sem er 
metfjöldi. Enn hafa einhverjir 
þeirra ekki fengið fasta vinnu.  - bj

Ekki tekið inn í lögregluskóla:

Munu útskrifa 
39 á skólaárinu

LÖGREGLUMENN Alls voru 78 lög-
reglumenn útskrifaðir úr skóla í fyrra. 
Einhverjir þeirra hafa ekki fengið starf í 
lögreglunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Alls komu 462 
þjófnaðarbrot til kasta lögreglu 
í júlí, eða um það bil fimmtán á 
degi hverjum að meðaltali. Þetta 
er þriðjungs aukning frá sama 
mánuði í fyrra, eins og lesa má úr 
samantekt Ríkislögreglustjóra.

Fíkniefnabrotum fækkar 
umtalsvert milli ára, voru 89 í 
júlí síðastliðnum, samanborið við 
161 í sama mánuði í fyrra, sem er 
um 45 prósent fækkun. Innbrot-
um fjölgar hins vegar um 13 pró-
sent. Þau voru 302 í júlí, eða tæp-
lega tíu á dag að meðaltali.

Fjöldi umferðarlagabrota var 
svipaður og undanfarin ár, 5.860, 
eða tæplega 190 á dag.  - bj

Samantekt Ríkislögreglustjóra:

Þriðjungs aukn-
ing þjófnaða

Skráning á www.songlist.is / umsókn 
eða á songlist@borgarleikhus.is
Kennsla í Borgartúni 1, hefst 7. september.
Kennsla í Borgarleikhúsinu, hefst 14. september.

Gleði - uppbygging - fagmennska - framfarir
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SÍMI 440 1000
  WWW.N1.IS

Meira í leiðinni

Komdu og sjáðu alla svölustu bíla landsins
við stórverslun N1 Bíldshöfða 9 í kvöld.
Lifandi blús, króm, leður, blæjur, Búllu-
borgarar, Coca-Cola og 30% afsláttur 
af öllum vörum nema vélhjólum.

Misstu ekki af þessu. Allir velkomnir!

Krúser- 
kvöld
hjá N1
Bílasýning Krúserklúbbsins 
hjá N1 Bíldshöfða 9, kl. 19-21

AFSLÁTTUR 

30%

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9

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

Það er ekkert grín að nota íslenskan GSM-síma í útlönd-
um þessa dagana. Þeir sem fóru til útlanda munu eflaust 
reka upp stór augu þegar símreikningurinn kemur eftir 
ferðina því gengishrun íslensku krónunnar hefur mikil 
áhrif til hækkunar símaþjónustu. 

Ég var sjálfur að fá reikninginn frá Símanum. Þetta er 
hæsti símreikningur sem ég hef fengið. Við fjölskyldan 
vorum saman og í sitt hvoru lagi á Spáni í sumar og send-
um 60 SMS samtals. Eflaust hefðum við sent færri SMS 
hefðum við vitað að hvert kostar 89,45 kr. hjá Símanum (og 
svipað hjá hinum símafyrirtækjunum). Sextíu SMS á 5.367 
kr! Þá er nú hægt að eyða þeim peningum í eitthvað skyn-
samlegra. Og svo eru þetta ekki einu sinni sextíu SMS því 
þegar maður notar séríslenska stafi er maður oft að brenna 
upp stafabilum. „Dýrustu“ íslensku stafirnir geta tekið allt 
upp í sjö stafabil og því geta löng skilaboð, sérstaklega með 
mörgum íslenskum stöfum, orðið að tveimur: 180 krónur! 
Spurning um að senda bara póstkort aftur?

NEYTENDUR:  SPARIÐ GEMSANN!

Sleppið SMS-um í útlöndum

ÍÞRÓTTIR Öllu fleiri hafa skráð sig til 
leiks Reykjavíkurmaraþonið en á 
sama tíma í fyrra, en hlaupið verð-
ur á Menningarnótt, laugardaginn 
22. ágúst. 

Anna Lilja Sigurðardóttir, upplýs-
ingafulltrúi Reykjavíkur maraþons, 
gerir sér því góðar vonir um að 
metið frá því í fyrra verði slegið 
þegar 11.365 tóku þátt í hlaupinu.

Forskráningu á Netinu lauk á 
miðnætti í gær en hægt er að skrá 
sig í hlaupið á sérstakri skráningar-
hátíð í Laugardalshöll fram á föstu-
dag. 

 Bryddað verður upp á ýmsum 
nýjungum í hlaupinu í ár, til 

dæmis nýjum hlaupaleiðum í 
skemmtiskokkinu og Latabæjar-
hlaupinu fyrir yngstu kynslóðina. 
„Í skemmtiskokkinu hefur yfir-
leitt verið hlaupið út á Hringbraut 
en í ár ætlum við að beina hlaup-
urum meira í miðbæinn á örugg-
ari hlaupaleiðir og skemmtilegri,“ 
segir Anna Lilja. „Þá verður Lata-
bæjarhlaupið haldið í Hljómskála-
garðinum í ár auk þess sem boðið 
verður upp á þrjár hlaupaleiðir 
eftir aldursflokkum.“ 

Þá verður sú nýbreytni tekin upp 
í tíu kílómetra hlaupinu að svo-
nefndir hérar munu hlaupa braut-
ina á jöfnum hraða.  - bs

Skráning í Reykjavíkurmaraþon gengur vel: 

Stefnir í metþátttöku

MARAÞONUNDIRBÚNINGUR Frá vinstri: Jóhanna Eiríksdóttir hraðastjóri, Svava Oddný 
Ásgeirsdóttir hlaupstjóri. Anna Lilja Sigurðardóttir upplýsingafulltrúi, Frímann Ari 
Ferdinandsson, framkvæmdastjóri Reykjavíkurmaraþonsins. Á stólnum situr Knútur 
Óskarsson, formaður nefndar um Reykjavíkurmaraþonið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is



SKÆRI 2 Í PK.

349 kr/pk.

TÚSSLITIR 10 Í PK.

349 kr/pk. HEFTARI

249 kr

BLEIK SKÓLATASKA

2.990 kr
HANNA MONTANA SKÓLATASKA 16"

3.490 kr

HANNA MONTANA SKÓLATASKA 16"

3.990 kr

BLÝANTAR 12 Í PK.

249 kr/pk.

YDDARI 2 STÆRÐIR

249 kr/pk.

SPIDERMAN JUMBO PENNI

249 kr

PRINSESSU PENNAVESKI

699 kr
PRINSESSU LÍMSETT 4stk.

299 kr/pk.

CARS JUMBO PENNI

249 kr
HANNA MONTANA PENNAR

249 kr/pk.

HANNA MONTANA BLÝANTAS

399 kr/pk.

MIKKA MÚS PENNAVESKI 
bleikt eða blátt

299 kr

PRINSESSU SKÓLASETT 30 stk.

1.990 kr/pk.

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

Tilboðin gilda 20. - 23. ágúst eða meðan birgðir endast
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.is LITASETT 72 STK.

599 kr/pk.



Allt fyrir skólann!

PRINSESSU VAXLITIR

299 kr/pk.

REGLUSTIKA OG GRÁÐUBOGI

249 kr/pk.

r

STAR WARS SKÓLATASKA 15"

2.990 kr

WALL-E SKÓLATASKA 16"

2.990 kr

SPIDERMAN SKÓLATASKA 16"

2.990 kr

CRAYOLA TÚSSPENNAR 
6 Í PK.

649 kr/pk.

CARS TÚSSLITIR 8 Í PK.

349 kr/pk.SETT

HIGH SCHOOL MUSICAL
SKÓLASETT 30 stk.

1.990 kr/pk.

CARS SKÓLASETT 30 stk.

1.990 kr/pk.

CARS BLÝANTASETT

299 kr/pk.

CARS PENNAVESKI

499 kr/pk.

B
irt m

eð fyrirvara um
 prentvillur
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
„Nú er ég að ríða norður Kjöl sem fararstjóri 
Íshesta,“ segir Samúel Örn Erlingsson, fyrrver-
andi íþróttafréttamaður á RÚV spurður hvað sé 
að frétta af hans högum þessa dagana. Er hann 
búinn að vera í miklu hestastússi í sumar. „Ég er 
nýkominn úr Arnarfellinu mikla með vinum 
og þar á undan var ég á heimsmeistara-
móti íslenska hestsins í Sviss.“ 
Í haust mun Samúel fara að kenna 
dönsku við Lágafellsskóla í Mosfellsbæ 
og hlakkar hann til þess verkefnis. „Það 
er ýmislegt sem ég gríp í eftir að ég 
hætti föstum störfum á RÚV 
fyrir tveimur árum. Ég er 
líka að fara í meistaranám 
í fjölmiðlun samhliða 
kennarastarfinu. Þar er ég 
að stúdera mitt eigið fag 
sem mér finnst gaman 

og ætla að fá stimpil á það sem maður þykist 
kunna,“ segir Samúel léttur. Í september hefjast 
síðan æfingar hjá Karlakór Reykjavíkur, sem 
Samúel hefur sungið með undanfarin tvö ár.
Samúel er varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins 
í Kópavogi og formaður leikskólanefndar en 

næsta vor eru bæjarstjórnarkosningar. „Ég 
tók mér tilfinningalegt hlé frá pólitík í sumar 
og ákveð hvað ég geri í þeim málum með 
haustinu,“ segir Samúel. 

Samúel hefur verið í lausaverkefnum á 
vegum RÚV undanfarið. Fyrir utan að lýsa 

heimsmeistaramóti íslenska hestsins á 
dögunum á hann eftir að vinna að 
þætti um Vestfjarðavíkinginn sem 
hann tók upp í sumar. „RÚV er búið 
að vera minn lífsförunautur og 
maður kveður ekki svoleiðis appar-
at að fullu,“ segir Samúel. 

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  SAMÚEL ÖRN ERLINGSSON HESTAMAÐUR

Kennir dönsku í Mosfellsbæ í haust

Menningarnótt verður haldin 
hátíðleg á laugardag. Kristrún Heiða 
Hauksdóttir, kynningarfulltrúi hjá 
Forlaginu, ætlar að gera sitt besta til 
að sjá sem flest sem í boði er. „Ég 
er búin að hringa utan um svona 
þrjátíu viðburði í dagatalinu á net-
inu og kortleggja miðbæjarsvæðið 
út frá heitustu reitunum. Stefni 
á að ná menningarlegri mettun 
á miðnætti á útitónleikunum í 
Hljómskálagarðinum. Má samt ekki 
missa af Sálmafossinum í Hallgríms-
kirkju og afmælisnaglasúpu Þórarins 
Eldjárn. 

Menningarnótt verður líka upp-
hitun fyrir allt trumsið sem er að 
koma – Bókmenntahátíð, RIFF, 
Nordisk Panorama, Sequences, Air-
waves, hvað þetta heitir allt saman. 
Það verður algjört menningar-
maraþon í Reykjavík fram í janúar. 
Algjör synd að missa af andlegu 
fóðri á svona örvæntingarfullum 
tímum. Ég sé ekki fram á að geta 
unnið neitt af viti, þannig séð.“ 

SJÓNARHÓLL
MENNINGARNÓTT

Ljósið kviknar

„Það er óhjákvæmilegt að 
afskrifa einhverjar skuldir 
heimilanna eins og það þarf 
að afskrifa skuldir fyrir-
tækja.“

LILJA MÓSESDÓTTIR, FORMAÐUR 
FÉLAGSMÁLA- OG TRYGGINGAR-
NEFNDAR ALÞINGIS, DATT LOKS 
NIÐUR Á LAUSNINA.

Fréttablaðið 18. ágúst

Vantar rúningsmann?

„Þetta hefur verið svona 
svipað og að sofa með tvær 
lopapeysur í framan.“

ÚLFAR EYSTEINSSON, MATREIÐSLU-
MAÐUR Á ÞREMUR FRÖKKUM, 
SAFNAR SKEGGI TIL AÐ MÓTMÆLA 
HÁUM STÝRIVÖXTUM SEÐLABANK-
ANS.

Fréttablaðið 18. ágúst

NÝJAR
HANDHÆGARUMBÚÐIR

Fólksfækkun hefur orðið í 
landinu í fyrsta skipti frá 
því seint á nítjándu öld. 
Margir þættir spila þar 
saman. Brottfluttir eru 
mun fleiri en aðfluttir, en 
náttúruleg fjölgun heldur 
áfram.

Íbúar á Íslandi voru 319.246 hinn 
1. júlí síðastliðinn, en þeir voru 
319.355 á sama tíma í fyrra. Lands-
mönnum hefur því fækkað um 0,03 
prósent eða um 109 manns. Síðast 
fækkaði fólki á milli ára fyrir 120 
árum, árið 1889. 

Að sögn Ólafar Garðarsdóttur, 

dósents við Háskóla Íslands og 
doktors í fólksfjöldafræði, er þó 
enn náttúruleg fólksfjölgun, sem 
þýðir að fleiri fæðast en deyja. 
„Það verður örugglega áfram, 
þjóðin er svo ung og dánartíðni 
því frekar lág.“ Munurinn liggur 
helst í fjölda brottfluttra umfram 
aðflutta. Hún segir líklegt að um 
helmingur hinna brottfluttu sé 
útlendingar. „Við erum líklega að 
sjá þá, sem komu hingað á allra 
síðustu árum og sérstaklega síð-
asta ári, fara í miklum mæli. Þeir 
eru ekki búnir að ávinna sér þau 
réttindi sem þarf til að fá atvinnu-
leysisbætur og annað á Íslandi,“ 
segir Ólöf. 

Hún segir að nauðsynlegt sé að 
taka með í reikninginn að fólki hafi 

fjölgað mikið á síðustu árum, mest 
vegna aðfluttra útlendinga. „Marg-
falt meiri fjölgun en í nokkru öðru 
Evrópulandi. Það hefur verið um 
tveggja til þriggja prósenta fjölg-
un hér frá árinu 2006 á meðan 
íbúafjöldi í mörgum Evrópulönd-
um hefur staðið í stað eða aukist 
lítillega. Þessi þróun er svolítið að 
ganga til baka.“ 

Fólki fækkaði síðast hér á landi 
á seinni hluta nítjándu aldar. „Það 
voru annars vegar Vesturferð-
irnar, þegar Íslendingar voru að 
flytja vestur um haf, og hins vegar 
voru nokkur ár þar sem fleiri dóu 
en fæddust. Dánartíðnin var há, 
sérstaklega á tímaskeiðum þegar 
farsóttir riðu yfir. Þá dóu fleiri 
en fæddust. Ólíkt öðrum Evrópu-

löndum hefur sú þróun ekki verið 
hér lengi, því fæðingartíðnin er 
svo há.“ Ólöf segir einnig athyglis-
vert að skoða að á nítjándu öld hafi 
fólksflutningar aðeins verið í eina 
átt, burt frá Íslandi. 

Íslendingar flytja þó einnig úr 
landi. „Það hefur alltaf verið tals-
vert mikill straumur Íslendinga 
úr landi. Oft er það tímabundið í 
nám, en líka í vinnu. Flest ár flytja 
fleiri Íslendingar frá landinu en til 
þess.“ Mögulegt er að þessi þróun 
aukist á næstu árum. „Ef aðstæður 
verða mjög slæmar hér og þær lag-
ast eitthvað erlendis skyldi maður 
ætla það. Það líður oft svolítill tími 
frá því að samdráttartími hefst og 
þangað til fólk flytur.“

 thorunn@frettabladid.is

Fólksfækkun vegna flutninga

LÆKJARGATA Tveir menn á tali fyrir utan Lækjargötu 10 í kringum aldamótin 1900. 
Árið 1889 var síðast fólksfækkun á landinu. Myndin er úr safni Sigfúsar Eymundsson-
ar. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

ALDAMÓTIN 1900 Dómkirkjan í Reykjavík, Alþingishúsið og Austurvöllur í kringum 
aldamótin. Seint á nítjándu öld voru miklir fólksflutningar úr landinu auk þess sem 
nokkur ár fæddust færri en létust.  MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

KRISTRÚN HEIÐA HAUKSDÓTTIR

Kortleggur 
miðbæinn

■ Lengstu landamæri milli 
tveggja ríkja eru milli Kanada og 
Bandaríkjanna, samtals 8.893 
kílómetrar, en þau skiptast 
í tvennt því milli Alaska og 
Kanada eru landamærin 2.477 
kílómetra löng, þannig að eftir 
standa 6.416 kílómetra landa-
mæri sunnan við Kanada.

Landamærin milli Kasakstans 
og Rússlands koma næst, eru 
6.846 kílómetrar, en milli Argent-
ínu og Chile eru landamærin 
5.150 kílómetrar.

Til samanburðar má geta þess 
að hringvegurinn á Íslandi er 
1.339 kílómetra langur.

FRÓÐLEIKUR
LENGSTU LANDAMÆRIN



www.ejs.is           Grensásvegi 10, Reykjavík           Sími 563 3000             Tryggvabraut 10, Akureyri         Sími 463 3000

Tölvan
sem
klárar
skólann
með þér

Bluetooth stereo 
heyrnartól

Explorer lítil mús Trend Internet 
Security 2009
vírusvörn

Office Home 
and Student 2007

VERÐ

7.390 kr.
VERÐ

8.990 kr.
VERÐ

18.990 kr.
VERÐ

5.990 kr.

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

Nylon fartölvu- 
bakpoki

VERÐ

8.990 kr.

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

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

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

USB minnislyklar

VERÐ frá

2.490 kr.

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

Alhliða vörn fyrir tölvur.
Eldveggur.
Spam vörn.

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

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.
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Þjóðir þurfa stundum í kjölfar 
mikilla atburða að horfast í 

augu við sjálfar sig. Þjóðverjar 
stóðu frammi fyrir slíkri áskorun 
að lokinni heimsstyrjöldinni 
1945. Uppgjör þýzku þjóðarinnar 
þurfti að vera tvíþætt. Annars 
vegar þurfti að rétta yfir stríðs-
glæpamönnum. Bandamenn sáu 
um réttarhöldin í Nürnberg, þar 
sem fjöldi Þjóðverja fékk þunga 
dóma. Hins vegar þurfti þýzka 
þjóðin að gera upp hug sinn og 
sakir við sjálfa sig. Báru allir 
Þjóðverjar ábyrgð á Adolf Hitler 
og grimmdarverkum nasista? 
Voru Þjóðverjar allir samsekir? 
Athuganir eftir stríð bentu til, að 
aðeins um fjórðungur til þriðj-
ungur Þjóðverja var á bandi 
Hitlers og nasista, og voru þær 
niðurstöður í samræmi við raun-
verulegt kjörfylgi nasista 1933. 
Mikill hluti þýzku þjóðarinnar 
var andvígur nasistum. Minni 
hlutinn sá sér hag í að halda því 
fram, að allir Þjóðverjar bæru 
ábyrgð, svo að enginn bæri 
ábyrgð. Ríkisstjórn Þýzkalands 
eftir stríð axlaði skyldur gagn-
vart öðrum þjóðum með því að 
afvopnast, deila fullveldi landsins 
með Frökkum og öðrum þjóðum 
á vettvangi ESB, uppræta ítök 
nasista og setja sannleikann um 
stjórnartíð þeirra í lögboðnar 
kennslubækur handa börnum og 
unglingum. Bandamenn hjálpuðu 
einnig til við þennan hluta upp-
gjörsins. Með hjálp þeirra tókst 
Þjóðverjum að endurheimta 
traust nágranna sinna og treysta 
samheldni þjóðarinnar innbyrðis. 
Þessi upprifjun kallast á við and-
rúmsloftið á Íslandi nú. Stjórn-
málamenn, bankamenn og aðrir 
vara við nornaveiðum; það er 
orðið, sem þeir nota. Það má ekki 
persónugera hrunið, segja þeir. 
Þjóðin kaus ríkisstjórnina, sem 
setti bankana í hendur manna, 
sem keyrðu þá í kaf, svo að þjóðin 
er samsek, segja þeir. Þeir hafa 

augljósan hag af að skella eigin 
skuld á aðra. 

Vitaskuld var helför nasista 
gegn gyðingum miklu alvarlegri 
glæpur en hrunið. Nasistar náðu 
að vísu völdum með lýðræðis-
legum hætti 30. janúar 1933, en 
það var bara byrjunin. Flokkur 
þeirra varð stærsti þingflokkur-
inn eftir haustkosningarnar 1932 
með þriðjungsfylgi. Strax í marz 
1933 voru haldnar hlutdrægar 
kosningar, sem færðu nasistum 
þó ekki nema tæpan helming 
kjörfylgisins. Haustið 1933 voru 
enn haldnar kosningar, og þá var 
aðeins einn flokkur í framboði, 
flokkur nasista. Glæpir nasista 
voru því klárlega framdir í skjóli 
einræðis og ofbeldis. Hugmynd-
in um samsekt allra Þjóðverja og 
samábyrgð þeirra á glæpum nas-
ista átti því frá öndverðu við veik 
rök að styðjast. 

Öðru máli gegnir um Ísland. 
Haustið 2008, þegar bankarn-
ir hrundu, var við völd á Íslandi 
eins og endranær ríkisstjórn 
studd lýðræðislega kjörnum 
meiri hluta á Alþingi, sem þjóðin 
ber ábyrgð á. Ábyrgð þjóðar á 
rétt kjörnum stjórnvöldum í lýð-
ræðisríki er skýr og einföld, og 
gildir þá einu, hversu illa ríkis-
stjórnin hefur farið að ráði sínu. 
Borgurum samfélagsins ber að 
greiða skatta og skyldur að lögum 
hvort sem þeir styðja ríkisstjórn-
ina eða ekki. Andúð á stjórn-
völdum leysir menn ekki undan 
skyldunni til að greiða skatta 

og virða lög. En ábyrgð þjóðar á 
ríkisstjórn í lýðræðisríki felur 
ekki í sér sekt þjóðarinnar. Við 
berum öll ábyrgð á bankahruninu 
og afleiðingum þess, hvort sem 
okkur líkar það vel eða illa, og 
það er hörmulegt, en við erum 
ekki öll sek, því fer víðs fjarri.
Erlendir lánardrottnar sjá fram 
á að tapa allt að fjórfaldri eða 
fimmfaldri landsframleiðslu 
Íslands á viðskiptum sínum við 
landið. Engin hátekjuþjóð hefur 
áður bakað erlendum lánar-
drottnum svo mikið tjón miðað 
við landsframleiðslu, og munu 
Íslendingar þó standa eftir skuld-
um vafðir. Persónulegt gjaldþrot 
Björgólfs Guðmundssonar, aðal-
eiganda Landsbankans, 750 millj-
ónir Bandaríkjadala, jaðrar við 
heimsmet. Þá eru ótaldar þungar 
búsifjar, sem bankahrunið hefur 
lagt á innlend heimili og fyrir-
tæki, og skuldir ríkisins. Þetta 
gerðist fyrir vanrækslu, sem 
varla er hægt að kalla annað en 
glæpsamlega, enda hefur frá 
byrjun leikið sterkur grunur á, 
að lög hafi verið brotin í stórum 
stíl fyrir hrun. Fjármálaeftirlit-
ið hefur að undanförnu staðfest 
þennan grun fyrir sitt leyti með 
því að vísa fjölmörgum málum 
til sérstaks saksóknara. Samt 
hafa stjórnvöld að ýmsu öðru 
leyti slegið slöku við rannsókn 
hrunsins. Þau hafa ekki að fyrra 
bragði sótzt eftir erlendri aðstoð 
við rannsóknina, heldur hafa 
þau beinlínis streitzt gegn slíkri 
hjálp. Eva Joly, ráðgjafi sérstaks 
saksóknara, heldur áfram að 
reka sig á veggi. Hún ætti ef til 
vill að athuga, hvort þeir stjórn-
málaflokkar, sem leiddu hrunið 
yfir landið í eiginhagsmunaskyni, 
eða menn á þeirra vegum, hafi 
gerzt sekir um refsiverða hátt-
semi. Fordæmi er til. Saksóknari 
rússneska ríkisins lýsti Kommún-
istaflokki Rússlands sem glæpa-
samtökum fyrir rétti 1992. 

Erum við öll sek? 

Ábyrgð og sekt Í DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN
Guðmundur Steingrímsson 
skrifar um niðurfellingu 
skulda

Þeir sem tala fyrir almennri 
niðurfellingu [skulda] hafa 

aldrei beinlínis sagt hver á að 
borga fyrir þetta. Það væri gaman 
að vita.“ Þetta er haft eftir vara-
formanni félags- og trygginga-
málanefndar, Sigríði Ingibjörgu Ingadóttir, í forsíðu-
frétt Fréttablaðsins í gær. Mig rekur í rogastans. 
Allur málflutningur þeirra, ekki síst framsóknar-
manna, sem hafa barist fyrir almennri niðurfærslu 
höfuðstóls skulda heimilanna hefur gengið út á það 
að útskýra hvaðan peningarnir eiga að koma. 

Eins og Sigríður veit eru allar líkur á að afföll 
hafi orðið á íbúðalánasöfnum, af ýmsum ástæðum, 
við uppgjör bankanna á dögunum. Gert er ráð fyrir 
minni heimtum. Spurningin er sú hvernig hægt er að 
láta þessi afföll renna til íslenskra heimila. Nokkrar 

leiðir eru í boði: 1) að láta þau renna sem allra minnst 
til heimilanna, 2) að láta þau renna til sumra heimila, 
3) að láta þau renna jafnt til allra heimila, 4) að bjóða 
heimilum upp á einhvers konar val í þessum efnum. 

Stjórnarmeirihlutinn, utan einstakra þingmanna, 
hefur brugðið fyrir sig sama skilningsleysi og Sigríð-
ur gagnvart hugmyndum um almenna niðurfærslu 
skulda. Ef skilningsleysið hefur ekki orðið fyrir val-
inu hefur hugmyndum framsóknarmanna, sem settar 
hafa verið fram af hógværð og með öllum fyrirvör-
um um útfærslur, verið mætt með svo tilfinninga-
ríkri höfnun að undrum sætir.

Þrátt fyrir þetta ætla ég enn að vona að hægt 
verði að vekja ríkisstjórnina til viðureignar við 
þennan vanda. Það er flestum orðið ljóst að minnk-
andi greiðsluvilji skuldara er orðinn verulegt vanda-
mál sem verður stærra ef ekkert er gert. Áðurnefnd 
viðbrögð við hugmyndum um almenna niðurfærslu 
höfuðstóls ætla ég því að leyfa mér að túlka sem pól-
itískt spil, eins og gengur, en halda í þá trú að undir 
niðri dormi þó eftir allt saman skynsemin. Af hverju 
ætti jú ríkisstjórnin beinlínis að leggjast gegn því að 
afföll fasteignalána renni til íslenskra heimila?

 Höfundur er þingmaður.

Skuldir og skilningsleysi

GUÐMUNDUR 
STEINGRÍMSSON

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

Skúrkagengi?
Eins og kunnugt er hefur kanad-
íska jarðvarmafyrirtækið Magma 
gert tilboð í Hitaveitu Suðurnesja. 
Á alfræðivefnum Wikipediu er hins 
vegar ekki hægt að finna nein deili 
á kanadísku jarðvarmafyrirtæki sem 
ber nafnið Magma. Hins vegar má 
þar sjá að Magma er meðal 
annars nafn á þorpara 
úr teiknimyndablöðum 
um Spiderman, sem 
og heilu skúrkagengi 
í Pokémon-teikni-
myndunum. Vonum 
að það séu hvorugir 
þessara sem eru 
að gera hosur sínar 
grænar fyrir Hitaveitu 
Suðurnesja.

Þó það
Fjölmiðlar voru nokkuð uppteknir af 
því í vikunni að segja frá því að ný 
könnun sýndi að um 40 prósent af 
þeim skilaboðum sem send voru á 
Twitter, væru merkingarlaust þvaður. 
Skilgreiningar á þvaðrinu liggja reynd-
ar ekki fyrir.

Dyggir aðdáendur internetsins 
munu hafa hváð og talið sig hafa 
himin höndum tekið. Á því allt-

umlykjandi fyrirbæri væri 
hending að finna 
fyrirbæri sem inni-
héldi aðeins 40 pró-

sent bull. Sannfærðir 
Twitter-notendur 

halda því áfram sínu 
þvaðri.

Ekkert merkilegt
Fregnir hafa borist af því að einn 
ráðherra í ríkisstjórn hafi verið 
greindur með svínaflensu. Menn hafa 
því fylgst spenntir með hvort fleiri í 
ríkisstjórninni myndu leggjast.

Þegar fregnir bárust af því að annar 
ráðherra væri veikur heima, bjuggust 
menn við faraldri. Í ljós kom að þar 
var ekki svínaflensa á ferð, heldur 
lungnabólga. „Nú, bara lungnabólga?“ 
ku einhverjir hafa sagt og ekki þótt 
mikið til koma. 

 bergsteinn@frettabladid.is

 kolbeinn@frettabladid.is

E
inhver varasamasta hugmynd sem hefur orðið til í kjöl-
far hrunsins snýst um að það sé tuttugu til þrjátíu manns 
að kenna. Ef sú söguskoðun nær fótfestu er þjóðin dæmd 
til þess að upplifa miklar hremmingar á nýjan leik áður 
en langt um líður á sögulegan mælikvarða. Hvort sem 

það er annað hrun eða þjóðfélagsgerð sem hyglir sumum hópum 
á kostnað annarra.

Eitt allra mikilvægasta tækifæri yfirstandandi kreppu felst í 
lærdómnum sem má draga af hinni miklu leit að sökudólgum. 

Margir af helstu fjármálafurstum landsins hafa orðið opinberir 
af sorglegri græðgi, hroka og virðingarleysi fyrir verðmætum. 
Sum látalæti hinna ofurríku voru pínleg í samtíma sínum og eru 
enn verri þegar litið er um öxl. 

Sömu einstaklingar áttu að stórum hluta bankana sem féllu 
á skattborgarana. Þeir ásamt stjórnendum stofnananna, sem 
áttu að fylgjast með fjármálafyrirtækjunum, Seðlabankanum 
og Fjármálaeftirlitinu, þykja gjarnan bera höfuðábyrgð á stöðu 
landsins.

Allir þessir einstaklingar eru þó ekki annað en skilgetin 
afkvæmi þjóðfélags sem varð hér til á tiltölulega fáum árum. 
Höfundur að því sköpunarverki er íslenska þjóðin. 

Kristin Halvorsen, fjármálaráðherra Noregs, fangaði þann 
kaldranalega veruleika í hnotskurn þegar hún sagði Íslendinga 
verða að axla ábyrgð á þeirri frjálshyggjutilraun sem stjórnvöld 
réðust í að gera.

Þjóðin þarf að gera sér grein fyrir þeirri ábyrgð. 
Umfram allt þurfa þó landsmenn að gera sér grein fyrir valdi 

sínu til að hafa áhrif á þær þjóðfélagsbreytingar sem eru óum-
flýjanlegar í tómarúminu eftir hrunið.

Það vald snýst um að nýta sér atkvæðisrétt sinn í kosningum en 
líka að sýna stjórnmálum athygli og veita stjórnmálamönnunum 
almennt aðhald þess á milli. 

Stjórnmálaflokkar og einstaklingar á þeirra vegum eru kosnir 
til þess að móta samfélagsgerðina. Afraksturinn veltur á því 
hverjir fá það umboð og hvernig þeir fara með það.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur umfram aðra flokka þurft að þola 
þunga gagnrýni fyrir sinn hlut í hruninu. Það er með réttu. Sjálf-
stæðisflokkurinn var samfellt við stjórn landsins í tæpa tvo ára-
tugi. Til þess fékk hann lýðræðislegt umboð. 

Hitt er annað mál að hluti af þeirri naflaskoðun sem nú er í 
gangi er að velta fyrir sér hvort að æskilegt sé að eitt stjórnmála-
afl, sem ekki nýtur meirihlutastuðnings þjóðarinnar heldur er 
stærsti minnihlutinn, geti komist í þá aðstöðu að ná fram flestum 
stefnumálum sínum? 

Sú pæling snýr ekki síður að styrk og stefnufestu þeirra flokka 
sem ganga til samstarfs við stærsta flokkinn og þunga stjórnar-
andstöðunnar hverju sinni.

Sá gamli frasi að hver þjóð fær þá stjórnmálamenn sem hún á 
skilið fellur aldrei úr gildi. 

Sköpunarverk fólksins í landinu:

Vald og ábyrgð 
þjóðarinnar

JÓN KALDAL SKRIFAR
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

UMRÆÐAN 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
skrifar um borgarmál 

Sigrún Elsa Smáradóttir borg-
arfulltrúi skrifar grein í 

Fréttablaðið 13. ágúst sl. og gerir 
tilraun til að svara þeim athuga-
semdum sem ég hef gert við fyrri 
skrif hennar um málefni borgar-
innar og Orkuveitu Reykjavíkur. 

Sala á hlut borgarinnar í Lands-
virkjun 
Sigrún Elsa er þeirrar skoðunar 
að sala á hlut Reykjavíkur borgar 
í Landsvirkjun hafi verið borg-
inni óhagstæð. Ég fullyrði að fáir 
eru á hennar bandi og salan hefur 

nú gert borginni betur kleift að 
komast frá þeim þrengingum sem 
önnur sveitarfélög eru að ganga 
í gegnum í kjölfar bankahruns-
ins og falls krónunnar. Salan var 
gerð á hárréttum tíma og víst er 
að ríkið yrði ekki í stakk búið að 
kaupa hlutinn á næstu árum. 

Ábyrgðargjald Landsvirkjunar 
Kjarni málsins er sá að ábyrgðar-
gjaldið er greitt með réttum 
hætti til borgarinnar. Sigrún 
Elsa gaf annað í skyn en Friðrik 
Sophus son, forstjóri Landsvirkj-
unar, hefur leiðrétt rangfærslur 
hennar um málið. Sigrún Elsa 
lofar að Samfylkingin berjist 
fyrir því að ábyrgðargjald 
það sem Landsvirkjun greiðir 

borginni verði hækkað. Í 
þessu vil ég styðja hana. 
Barátta Sigrúnar Elsu 
og Samfylkingarinnar 
ætti að vera auðveld þar 
sem stjórnarformaður 
Landsvirkjunar kemur 
úr röðum Samfylkingar-
innar, iðnaðarráðherra 
kemur úr röðum Sam-
fylkingarinnar og for-
sætisráðherra kemur úr 
röðum Samfylkingarinn-
ar. Reykjavíkurborg getur alveg 
þegið hærra ábyrgðargjald. 

Verkefni OR/REI á Filippseyjum 
Sigrún Elsa reynir að tengja 
mig við milljarða fjárfestingu 
á Filipps eyjum, sem 100 daga 

meirihlutinn, undir for-
ystu Samfylkingarinnar, 
ráðgerði. Í minni borgar-
stjóratíð voru engin 
fyrir heit eða samning-
ar gerðir um kaup á 
hlutabréfum fyrir 12,5 
milljarða króna í orku-
fyrirtæki þar sem stóð 
í einkavæðingarferli. 
Segist hún hvergi hafa 
komið nærri og verið 
upptekin við önnur 

störf meðan um þetta var vélað. 
Gott og vel. Þetta er nokkuð sér-
kennilegt miðað við þær kröf-
ur sem þær stöllur Sigrún Elsa 
og Svandís Svavarsdóttir vildu 
hafa í öllum málum: Opin, gegn-
sæ og lýðræðisleg vinnubrögð. 

Er það í raun svo að Sigrún Elsa 
og Svan dís hafi ekki vitað að til 
stæði að OR/REI keypti hluta-
bréf fyrir 12,5 milljarða króna 
í orkufyrirtæki á Filippseyjum 
sem stóð í einkavæðingarferli 
þrátt fyrir að þær stöllur hafi á 
þessum tíma verið að gera eitt-
hvað annað? Ég skoraði á Sigrúnu 
Elsu að tjá sig um vinnulag 100 
daga meirihlutans þegar fjallað 
var um tugmilljarða fjárfestingu 
REI/OR á Filippseyjum í stjórn 
Orkuveitunnar en það vill hún 
sýnilega ekki. Hún veit að vinnu-
brögðin standast ekki skoðun. 
Blessuð Sigrún Elsa. 

Höfundur er forseti 
borgarstjórnar. 

Upptekin við önnur störf 

UMRÆÐAN
Haukur Brynjólfsson skrifar 
um Icesave

Gauti B Eggertsson hagfræð-
ingur fjallar um Icesave-

málið í grein í Fréttablaðinu þann 
15. þm. Hann 
telur Icesave-
samninginn 
málamiðlun og 
veltir upp þeirri 
spurningu hvort 
hægt hefði verið 
að ná fram enn 
betri málamiðl-
un. Ekki treyst-
ir hann sér til 
að skera úr um 
það og svarar 

því ekki spurningunni sem felst 
í fyrirsögn greinarinnar. Loka-
niðurstaða hans er að „af tveimur 
herfilegum kostum sé happa-
drýgst fyrir Alþingi að samþykkja 
Icesave“.

Greinin er ágæt yfirferð yfir 
málið þótt ekki felist í henni nein 
ný sannindi. Vert er að staldra við 
málsgrein undir millifyrirsögn-
inni Kjarni málsins. Þar segir m.a.: 
„Auðvitað voru Bretar og Hollend-
ingar ekki tilbúnir að skrifa undir 
samning sem þeir vissu ekki hvað 
þýddi. Það hefðu verið afglöp af 
þeirra hálfu.“ Okkar menn virð-
ast hins vegar ekki hafa óttast 
afglöpin. Þeir komu fjallbrattir 
heim með samning sem fjármála-
ráðherrann lýsti sem glæsilegum 
og flýtti sér að skrifa undir. 

Víst er að þeir þingmenn sem 
stöðvuðu hraðferð málsins í 
gegn um þingið og „þvældust 
fyrir“ málinu þar til tekist hafði 
að ræða það í þaula, eiga mikl-
ar þakkir skildar. Um það hljóta 
allir að vera sammála nú, þegar 
forystumenn allra flokka segja að 
málið hafi verið stórbætt í okkar 
þágu, með þeim fyrirvörum sem 
að lokum voru settir fyrir ríkis-
ábyrgðinni. 

En það er mikið umhugsunar-
efni fyrir háttvirta kjósendur og 
hart leikna skattgreiðendur, að 
mögulegar lagfæringar á Icesave-
samningnum – okkar mesta hags-
munamál nú - skuli hafa kostað 
átök í þinginu nærri heilt sumar. 

Höfundur er rafvirki á eftirlaun-
um og flokksbundinn í Samfylk-

ingunni.

„Happa-
drýgst að 
samþykkja“

HAUKUR 
BRYNJÓLFSSON

VILHJÁLMUR Þ. 
VILHJÁLMSSON
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Hin hljóðláta bylt-
ing lífsorkunnar 
UMRÆÐAN
Hallur Hallsson 
skrifar um TFT, EFT, 
LifeWave

Úti í hinum stóra 
heimi fer hljóðlát 

bylting líkt og eldur í 
sinu. Mannkyn stendur á 
þröskuldi nýrrar heims-
myndar. Uppgötvanir á áhrifa-
mætti lífsorkunnar eru að breyta 
læknisfræði og heilsugæslu. Við 
erum orka sem birtir sig í efni. 
Sú staðreynd er að koma af fullu 
afli inn í líf fólks, venjulegs fólks 
sem í vaxandi mæli tekur ábyrgð 
á eigin heilsu með því að rækta og 
virkja lífsorkuna um orkupunkta 
líkamans. Því er spáð að að áratug 
liðnum muni læknavísindin fyrst 
og fremst beita lífsorku við með-
ferð sjúkdóma, andlegs og líkam-
legs eðlis.

Mannkyn hefur þekkt áhrifa-
mátt lífsorkunnar í árþúsundir. 
Fyrir fimm þúsund árum kort-
lögðu Kínverjar orkubrautir 
líkamans. Þeir þróuðu læknis-
fræði sína, svokallaða nálastungu-
aðferð. Kínverskir spekingar 
kenndu að með því að virkja orku-
brautir mætti lækna kvilla og 
sjúkdóma. Á undanförnum ára-
tugum hefur hin kínverska speki 
fest rætur á Vesturlöndum.

Uppgötvun dr. Callahans
Fyrir tæpum aldarfjórðungi 
þróaði bandarískur geðlæknir, 
dr. Roger Callahan, svokallaða 
Thought Field Therapy, TFT sem 
nú er viðurkennd innan sálfræð-
innar. Árið 1986 gerði dr. Callahan 
nánast af tilviljun stórmerka upp-
götvun. Hann hafði haft til með-
ferðar konu sem hafði fóbíu gagn-
vart vatni, var ofurhrædd við vatn 
í baðkari. Það þurfti ekki nema 
botnfullt baðkar til þess að vekja 
hjá henni skelfingu. Dr. Callahan 
hafði meðhöndlað konuna í 18 
mánuði með litlum árangri og að 
sjálfsögðu leitað orsaka í huga 
konunnar, líkt og geðlækna og 
sálfræðinga hefur verið siður. 
Dag einn bað hann konuna að slá 
á orkupunkt á kinnbeini; orku-
punkt tengdan maga. Það gerði 
konan og hið ótrúlega átti sér stað. 
Vatnshræðsla hennar hvarf eins 
og dögg fyrir sólu og hefur aldrei 
aftur gert vart við sig.

Dr. Callahan hafði gert merki-
lega uppgötvun. Hin neikvæða 
tilfinning, fóbían, var truflun á 
orkuflæði í orkubraut, í þessu 
tilfelli magabrautinni. Dr. Calla-
han þróaði meðferðina TFT sem 
hefur verið rannsökuð við margar 
helstu vísindastofnanir veraldar.

Gary Craig þróar EFT
Áratug síðar hóf gamall nemandi 
dr. Callahans, Gary Craig að 

þróa aðferðafræði TFT 
fyrir allan almenning. 
Hann kallaði aðferð sína 
EFT, Emotional Freedom 
Technique. Á nýrri öld 
fer EFT sigurför í gras-
rótinni, meðal fólks sem 
aðhyllist náttúrulækning-
ar en heilbrigðisstéttir, 
læknar og vísindamenn 
beina sjónum sínum í 
vaxandi mæli að heilunar-

mætti lífsorkunnar. Í stuttu máli 
gengur EFT út á að „tappa“ á 
helstu orkupunkta líkamans. Með 
svokallaðri uppskrift eða „recipe“ 
er „tappað“: fingurgómum slegið 
létt á helstu orkupunktana og hug-
anum beint að viðfangsefni: það 
kann að vera hvað sem er, minn-
ing, kvíði, streita, verkur, sjúk-
dómur. Orsakir kvíða, streitu, 
verkja, sjúkdóma liggja í truflun 
í orkubrautum líkamans. Áhrifin 
eru mögnuð og stöðugt koma fram 
nýjar vísbendingar um heilunar-
mátt lífsorkunnar. 

LifeWave-uppgötvun Davids 
Schmidt
Fyrir nokkrum árum var banda-
rískur vísindamaður, David 
Schmidt, að baxa við lífsorkuna 
í bílskúrnum sínum. Hann þró-
aði plástra til þess að örva orku-
punktana, svokallaða LifeWave 
plástra. Aðferðin er í prinsipp-
inu hin sama og TFT og EFT. 
Schmidt flutti úr bílskúrnum 
árið 2002. Life Wave haslar sér 
nú völl um allan heim og er eitt 
fram sæknasta fyrirtæki heims. 
Orku plástrar bæta orkuflæði og 
áhrifin sérdeilis mögnuð gegn 
þreytu, sleni, verkjum, öldrun, 
offitu og svefnleysi. Íþrótta-
menn eins og David Beckham og 
Michael Phelps nota LifeWave.

TFT, EFT og LifeWave eru að 
að breyta heiminum.

Í vor kynntist ég EFT, sótti 
námskeið til Bretlands. Skömmu 
síðar kynntist ég LifeWave og er 
reiðu búinn að deila reynslu minni. 
Fólk segir ótrúlegar sögur; höfuð-
verkir hverfa, bakverkir, kvíði, 
streita, þunglyndi og svo fram-
vegis. Bara eitt dæmi: ungur 
maður slasaðist í bílslysi. Hann 
fór þrisvar í viku í sjúkraþjálfun 
og gleypti verkjalyf án þess að 
finna bót meina sinna. Í dag með-
höndlar hann orkupunktana með 
orkuplástri. Hann hvorki gleypir 
verkjalyf né fer í sjúkraþjálfun.

Prófessor nokkur hefur spunn-
ið ritdeilu í Fréttablaðinu um 
Life Wave. Við því er að búast úr 
heimi efnishyggjunnar en úti í 
hinum stóra heimi uppgötva millj-
ónir galdra EFT og LifeWave. 
Hljóðlát bylting fer um heiminn; 
bylting sem skapar nýja heims-
mynd og leiða mun af sér vitundar-
víkkun mannkyns.

Höfundur er blaðamaður.

UMRÆÐAN 
Kjartan Örn Sigurðsson skrifar 
um samkeppni á ritfanga-
markaði

Í vor skrifaði ég grein hér í blaðið 
og léði máls á því hvaða hættur 

gætu skapast við yfirtöku ríkis-
bankanna á fyrirtækjum á sam-
keppnismarkaði. Beindi ég sjónum 
mínum sérstaklega að erfiðleikum 
þeirra fyrirtækja sem eftir stæðu 
á markaði þegar búið væri að losa 
yfirtekin félög undan skuldbind-
ingum sínum með því að gera 
þau gjaldþrota og stofna ný félög 
á sama grunni. Dæmin sem ég 
notaði voru yfirtaka Kaupþings á 
Pennanum/Eymundsson/Griffli og 
yfirtaka Sparisjóðabanka Íslands 
á A4-Skólavörubúðinni. Eftir þessa 
gjörninga komst ríkið í markaðs-
ráðandi stöðu á ritfanga- og skrif-
stofuvörumarkaði. Nú er svo komið 
að tvö fyrirtæki á þessum markaði 

hafa verið gerð gjaldþrota 
og þriðja fyrirtækið er í 
greiðslustöðvun. 

Gjalda fyrir gjaldþrot 
annarra
Við greinaskrif mín í 
vor sá ég fyrir mér erf-
iða samkeppni við félög 
eftir kennitöluflakk sem 
lifðu m.a. við lægri launa-
kostnað, húsnæðis kostnað 
og tækjakostnað. Ég játa það nú að 
ég sá ekki fyrir þann þrýsting sem 
þau félög, sem eftir stóðu einka-
rekin á markaði, ættu eftir að 
lenda í. Margir inn lendir birgjar 
og þjónustuaðilar urðu brenndir af 
gjaldþroti hinna og létu það óspart 
bitna á þeim sem eftir stóðu. Á 
fáeinum vikum eftir atburðina 
byrjuðu stefnur að streyma inn. 
Algjör taugaveiklun tók við hjá 
lánardrottnum og samkomulag um 
greiðslur og samningar urðu að 
engu. Margar skammtímaskuldir 
voru gjaldfelldar á fá einum 

dögum. Greiðslustöðvun 
var óhjákvæmileg.

Nýjar ritfangaverslanir í 
miðri kreppu
Hvað hefur svo gerst síðan 
bankarnir yfirtóku Penn-
ann/Eymundsson/Griffil 
og A4-Skólavörubúðina? 
Fyrrverandi eigendur 
voru fjarlægðir vegna 
þess hve illa félögin stóðu 

fjárhagslega og eigendur þar með 
látnir gjalda fyrir stöðu félaganna 
sem hugsanlega var tilkomin 
vegna bankahrunsins. Kaupþing 
stofnaði félag um rekstur Pennans/
Eymunds sonar og Griffils, skipti 
um mann í brúnni sem síðan 
hefur opnað nýja Griffils verslun 
á hinum „vinsæla“ Laugavegi, 
lokað Máli og menningu á Lauga-
vegi og opnað nýja Eymundsson-
verslun á Skólavörðustíg. Á sama 
tímabili síðan 1. apríl hefur skila-
nefnd Sparisjóðabanka Íslands 
stutt A4-Skólavöru búðina í því 

að opna stærstu skrifstofuvöru-
verslun landsins á Smáratorgi. 
Einhver gæti haldið að markaður 
um ritföng og skrifstofu vörur 
væri að blása út á Íslandi í miðri 
kreppu á meðan aðrir gætu velt 
því fyrir sér hvort útibúa-útrás 
fyrr verandi bankamanna ráði nú 
ferðinni í stjórnun rekstrar félaga 
í almannaeign. Rannsókna setur 
verslunarinnar segir að verslun 
haldi áfram að dragast saman en 
nú er svo komið að fjórar ritfanga- 
og bókaverslanir eru reknar í sjón-
færi hver við aðra í miðbænum og 
fimmtu verslunina á að opna á 
næstu dögum.

Sóun á almannafé?
Hvaða hagsmunir ráða hér ferðinni? 
Er endalaust hægt að sólunda með 
almannafé í stað þess að skera niður 
og hagræða? Þessi yfirteknu félög 
hafa aldrei sett aðra eins fjármuni 
í auglýsingar eins og einmitt núna. 
Er markmið nýrra eigenda að halda 
úti óarðbærum einingum til þess 

eins að komast í einokunarstöðu? 
Ritfangaverslun ríkisins! Áreiðan-
legar heimildir herma að rekstur A4 
hafi aldrei skilað hagnaði en samt 
er rekstrinum haldið áfram. Sama 
hefur heyrst um Griffil, sem er 
rekinn sem deild undir Pennanum/
Eymundsson. Þá segja heimildar-
menn að á bak við tjöldin hafi verið 
reynt að sameina reksturinn á A4-
Skólavörubúðinni og Pennanum/
Eymundsson/Griffli. Það reynist 
stöðugt erfiðara að sjá samfélags-
lega ábyrgð eða hvata til samkeppni 
í vinnubrögðum ríkisins. 

Ég skrifaði í vor um hætturnar 
á markaði og mögulegt forskot 
fyrir tækja eftir kennitöluflakk 
við yfirtöku ríkisbankanna á 
þeim. Greinin hét: „Forskot eftir 
kennitölu flakk“. Eftir á að hyggja 
hefði ég líklega átt að kalla grein-
ina mína þá „Kúgun eftir kennitölu-
flakk“.

Höfundur er forstjóri 
Egilsson hf./Office1.

KARTAN ÖRN 
SIGURÐSSON

Ritfangaverslun ríkisins 

UMRÆÐAN 
Davíð Erlingsson skrifar um 
hvatningarverðlaun Vísinda-
ráðs

Það ræður dómi um dauðan 
hvern, hvað hann telst hafa 

gefið lifandi mannheimi. Dómur 
um vísindamann markast af því, 
hvað hann hafi lagt vísindum til, 
sem helzt munar um, er þeim til 
mestra bóta. Form framsetningar 
ætti ekki að skipta máli, en fram-
lagið þarf að vera metanlegt og 
ástæðilegt.

Þegar nefnd er sett til verks 
að meta, hver af efnilegum vís-
indamönnum muni maklegastur 
að hljóta „hvatningarverðlaun“ 
Vísinda- og tækniráðs, hlýtur ætl-
unin að vera að finna þann m/k, 
sem líklegastur sé til að láta vís-
indin muna um framlög sín. Það 
er öldungis óvíst að sá munur, 
sem hér felst í hástigi lýsingar-
orðsins líklegur og lýtur að gildi 
sköpunar mannsins þegar lengra 
líður fram, muni standa í neinu 
greinanlegu hlutfalli við tölu, les-
málslengd eða pappírsmagn bóka 
og ritgerða, hvaðþáheldur við sam-
keppnismetið ágæti þeirra háskóla 
og vísindastofnana þar sem mað-
urinn kann að hafa sagt frá því 
sem hann hefur skapað í þekking-
arleit sinni. Magn framleiðslunnar 
er ekki „málið“ heldur það, hverju 
um hana munar. Þeir sem leita að 
æskilegum (hand)hafa hvatningar-
launa í vísindum þurfa að skynja 
þann vilja og greina þá hugsun 
sem líklegast er að gefi af sér það 
sem skila muni vísindunum lengst 
áfram.

Ármann Jakobsson bókmennta-
fræðingur tók um daginn við 
þessum verðlaunum. Ég er ekki 

ókunnugur Ármanni og talsverðu 
af því framlagi hans sem hér hlýt-
ur að vega þyngst; og er innilega 
samþykkur niðurstöðunni um 
þennan virðingarvott og hvatningu 
til hans frá okkur öllum. En lung-
inn í rökstuðningnum sem fylgir 
fréttinni (í Fréttablaðinu 2. júlí 
2009, bls. 37), sem rekur mig nú til 
orða, er í mínum skilningarvitum 
uggvekjandi dæmi um það áhrifa-
vald sem (stundum öldungis mein-
ingarlaus) magnviðmiðun hefur 
öðlast í mati síðustu ára á hugverk-
um og hugverkamönnum. Þetta 
hlýtur að vera yggilegt og ískyggi-
legt þeim sem bærilega reyna að 
fylgjast með ástandi þjóðarinnar 
og mikilvægra stofnana hennar, 
ekki sízt vegna þess að dæmin eru 
hersing sem þrammar um allt. Það 
er ekki óviðkomandi þessu máli að 
minnast á, að háskólinn (H.Í., og 
vitanlega hinir meira) er nú seldur 
undir markaðarreglu, þannig m.a., 
að nemendafjöldi í námskeiðum 
getur valdið talsverðu um laun 
kennara. Minnast má líka ræðu 
rektors H.Í. á útskriftarsamkomu 
í vor. Hún talaði vongóð um árang-
ur skólans við að bæta sig og nálg-
ast með því raðir hinna „beztu“; 
hún nefndi til þess mikla fjölgun 
útskrifta úr doktorsnámi. Það 
segir sig sjálft, að háskóli kemst 
þá fyrst í fremstu röð sinna líka, 
þegar hann fæst við rannsóknir og 
menntun einnig á efsta þrepi, en 
að því viðurkenndu skiptir magn 
eða fjöldi gráðuhafa ekki veru-
legu máli sem mælikvarði á gæði 
hans. Það sem hér var áður orðað 
um grundvöll mats á vísindamönn-
um og vísindum verður að hafa í 
heiðri. Það heldur gildi sínum þrátt 
fyrir læti svonefndra framfara og 
kerfisbreytinga sem gengu marg-
ar í átt markaðsvæðingar o.s.frv. í 
dansinum fyrir hrunið. 

Rökstuðningur Vísindaráðsins 
gegndi ekki frumkröfunni, en 
setti magn í stað gæða. Vegna 
þeirrar óvirðingar samhryggist 
ég Ármanni, en áfellist ráðið, 
einnig fyrir það að þeir skyldu 
leyfa þessu misvísandi pappírs-
gagni að fara fyrir almennings 
sjónir. Fróðleiksfúsri manneskju 
sem les það með sæmilegri athygli 
mun finnast hún svikin af, því að 
þar er ekki að finna það sem heitið 
gæti rökstuðningur. Yfirborðsleg 
fram talning ritverka felur ekki í 
sér þau rök sem hér þyrfti að taka 
fram. Lesandinn getur ekki orðið 
neinu nær, hvorki um hvað Ármann 
hafi lagt til vísinda né heldur með 
hverju hann gæti átt eftir að auðga 
þau. Hafi einhver lesið þennan 
texta til þess að átta sig á, betur 
en fyrr, hvað viðurkennt væri 
vísindi af Vísindaráði landsins, 
hann fær ekki hér það, sem hann 
hafði fulla ástæðu til að vænta. 
Birting þessa texta jafngildir að 
vissu leyti því að segja við fólkið 
sem ráðið starfar fyrir: Hér hafið 
þið nú dóm okkar og úrskurð um 
þessi hvatningarverðlaun. En allt 
hið nánara um ástæðurnar fyrir 
honum kemur ykkur ekki við; en 
við vitum hvað við syngjum. Slík 
afstaða nær engri átt.

Með þessu er komið í siðrænu 
hliðina á málinu, og hún er alvar-
legust. Að hafa það fyrir fólki að 
mikið sé sama sem gott er spill-
ing, hugsunarspjöll og siðspilling, 
sem er angi af afmenningu, sem 
lengi hefur verið að vinna á, illu 
heilli um leið og hugmyndir lýð-
ræðis og frelsis hafa einnig verið 
að vinna á, ekki sízt nú nýlega, í 
þeim samtíma þegar fólk virðist 
hætt að gera greinarmun á raun-
veruleika og sannleika, hvað þá 
gera upp á milli raunveruleika og 
veruleika, nema að það er aðeins 
sá fyrrnefndi sem er sannleiki, en 
veruleikinn er líklega eitthvert 
rugl eða rutl í huganum. Að búa 
við þá reglu sjálfvirka (forhugs-
aða og því óhugsaða), að mikið sé 
gott, á það má líta sem eins konar 
tryllingu hugarfarsins. Við hugs-
um okkur tröllin sem aðra þjóð í 
villináttúrunni kringum og innan 
um menningarheimkynni mann-
anna. Þau voru iðulega hamslaus 
í áti sínu og annarri gleðineyzlu. 
Fífl voru forðum sama þjóð og 
tröll. Ef fólkið í akademíu lands-
ins er farið að hugsa með sjálf-
virkni þeirrar meinloku að mikið 
sé gott, þá er það ekkert minna en 
sjálfs-fífling þeirra, en sem starf-
andi greindarverkamenn hljóta 
akademíumenn að reyna að gegna 
þeirri frumskyldu hlutverks síns 
að fíflast ekki – láta hvorki hafa 
sig að fíflum né fífla aðra. Þetta 
mál hefur þá alvöru sem við skilj-
um af því, að siður er grundvöllur 
tilvistar manns í samfélagi hans. 
Hann er því mikilvægari öllum 
setningum trúarbragða.

Höfundur er fyrrverandi dósent 
við Háskóla Íslands.

Ábending til Vísindaráðs 

HALLUR HALLSSON 

Ertu fangi
í eigin líkama?

Detox vinnur á 
umframþyngd, vefjagigt, 

hjarta- og æðasjúkdómum, 
bakflæði, þunglyndi, 

svefnleysi, ristilsjúkdómum, 
ofnotkun lyfja o.fl.

Kynntu þér málin á
Detox.is

Reykjanesbær - Mývatnssveit - Pólland



*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

einnig ótrúlegt verð á
vinnufatnaði, útivistarfatnaði, 
gasgrillum, heimilistækjum, 

smáraftækjum, parketi, 
verkfæratöskum, áltröppum, 

málningu, sumarvörum 
og mörgu fleiru!

GÓLFFLÍSAR, BÍLSKÚRSFLÍSAR, 
VEGGFLÍSAR

ÚTSÖLULOK Á VIÐARVÖRN OG ÚTIMÁLNINGU

MEST SELDA 
pallaolía á Íslandi 

er komin aftur
Jotun Treolje

3 ltr.

15-70%
AFSLÁTTUR

Af öllum
búsáhöldum

10-70%
AFSLÁTTUR
Allar flísar

20-50%
afsláttur

25%
AFSLÁTTUR
Af ALLRI

VIÐARVÖRN OG 
ÚTIMÁLNINGU

40%
AFSLÁTTUR
Gori 44+

gegnsæ
viðarvörn

Heldur áfram í Blómavali
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ROBERT PLANT (1948) FÆDDIST 
ÞENNAN DAG.

„Ég er ekki blómabarn 
eða neitt slíkt. Hvað svo 

sem það nú var.“

Robert Plant er breskur 
tónlistar maður, þekktastur 

fyrir að vera söngvari 
sveitarinnar Led Zeppelin.

Á þessum degi árið 1933 var 
fyrsta bílferðin farin yfir Sprengi-
sandsveg, landsfjórðunga á milli.

Fjórir menn, þeir Einar Magn-
ússon, ritstjóri Alþýðublaðsins, 
Sigurður Jónsson frá Laug, Jón 
Víðis og Valdimar Sveinbjörns-
son „óku af stað á litlum Ford-
bíl, austur á Landmanna afrétt,“ 
segir í Morgunblaðinu þann 22. ágúst 1933. Bílstjórinn var Sig-
urður.

Veðrið var mestmegnis gott á leiðinni en þó lentu þeir einu 
sinni í byl við Tungnafellsjökul.

Ferðin tók fimm daga en þá komu þeir að Mýri í Bárðardal 
klukkan þrjú síðdegis. Einar Magnússon skrifaði ferðasöguna og 
birtist hún í Alþýðublaðinu um haustið en í greininni segir hann 
meðal annars frá því hvernig þeir þurftu stundum að stöðva bíl-
inn til að velta stóru grjóti til hliðar svo hægt væri að komast leið-
ar sinnar. 

ÞETTA GERÐIST:  20. ÁGÚST 1933

Ekið yfir Sprengisand

„Sýningar helgarinnar er stærsti viðburðurinn til þessa hjá 
félaginu en við höfum aldrei áður staðið fyrir svo stórum 
uppákomum áður,“ segir Valgerður Júlíusdóttir, fram-
kvæmdastjóri Hundaræktarfélags Íslands. Í fyrsta sinn í 
sögu félagsins verða tvær aðskildar sýningar, önnur á laugar-
deginum og hin á sunnudeginum, en hingað til hefur félagið 
staðið fyrir einni sýningu sem hefur þá dreifst á tvo daga 
í stað eins.

„Í tilefni afmælisins langaði okkur að breyta til og gera 
eitthvað allt öðruvísi. Þannig erum við, auk þess að hafa 
tvær sýningar, með danska dýralækna á staðnum og bjóðum 
fólki að skrá hundana í augnskoðun hjá þeim og þá er hægt 
að láta kíkja á hundana eftir að búið er að sýna.“

Á laugardeginum eru 686 hundar af 81 hundategund 
skráðir til leiks og örlítið færri hundar sem keppa á sunnu-
deginum. Samtals voru þetta 1.400 skráningar sem bárust 
og starfsfólk og sjálfboðaliðar því verið önnum kafnir enda 
er skráningarkerfið drifið áfram af gamaldags handafli en 
ekki tölvum.

Fjöldinn allur af fólki kemur að sýningunni og margir 
fórna því að geta sýnt hundana sína sjálfir til að vinna á sýn-
ingunni sem fer fram í Reiðhöllinni í Víðidal.

„Fólki finnst mjög spennandi að geta sýnt hundana sína 
á tveimur sýningum um helgina því þá er möguleiki á að 
safna fleiri Íslandsmeistarastigum. Fjölmennustu hóparnir 
eru Cavalier-hundar og íslenski fjárhundurinn en um 60 ís-
lenskir fjárhundar eru á sýningunni og 61 af Cavalier-
tegundinni.“

Hundunum er ekki aðeins skipt í flokka eftir tegundum 
heldur keppa þeir líka í aldurshópum, þar sem tveir flokkar 
eru fyrir ungviðið, öldungaflokkur, auk fleiri flokka.

„Það er mikil samkeppni í þessu og tíu hundar, sem sigra 
í sínum tegundaflokki, fara í úrslit og úr þeim hópi er svo 
besti hundur sýningarinnar valinn,“ segir Valgerður og hvet-
ur fólk sem hefur áhuga á hundum eða er að spá í að fá sér 
hund að koma og kynnast þeim fjölda tegunda sem til eru.

„Við erum í raun með um viku afmælisdagskrá. Á fimmtu-
daginn í næstu viku er sérstök afmælishátíð, einnig í Reið-
höllinni, og þar má kynnast ýmsum tegundum, sjá vinnu-
hunda og ýmsar uppákomur verða í gangi svo sem tísku-
sýning hunda, hundadans, reiðhjólatog hunda og fleira. 
Fimmtudaginn 27. ágúst, munum við svo ganga niður Lauga-
veginn með fjölda hunda með það að markmiði að vekja at-
hygli á hundahaldi í þéttbýli,“ segir Valgerður. Gangan hefst 
klukkan eitt og endar í Hljómskálagarðinum.  
 juliam@frettabladid.is

HUNDARÆKTARFÉLAG ÍSLANDS:  40 ÁRA

Tvær sýningar

MEÐ VINUM Valgerður með hunda sína Thor og Rjóma. Þeir munu 
taka þátt í sýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

timamot@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Soffía Gunnlaugsdóttir
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,

lést laugardaginn 8. ágúst. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu. Aðstandendur vilja senda 
sérstakar þakkir til starfsfólksins á Reynihlíð fyrir góða 
umönnun.

Halldóra Hrönn Höskuldsdóttir
Ingigerður Soffía Höskuldsdóttir Haraldur Daníelsson
Gunnlaugur Helgi Höskuldsson Stefanía Huld Gylfadóttir
                          ömmu- og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Oddgeir Guðjónsson
bóndi og hreppstjóri frá Tungu 
í Fljótshlíð, Dalsbakka 14, Hvolsvelli,

verður jarðsunginn frá Breiðabólstaðarkirkju 
í Fljótshlíð laugardaginn 22. ágúst kl. 14.00. Blóm og 
kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á minningarsjóð Dvalarheimilins Kirkjuhvols 
á Hvolsvelli.

Guðlaug Oddgeirsdóttir Sigurður Sigurðsson
Ólafur Sv. Oddgeirsson Fiona MacTavish
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jóel Ólafur Þórðarson
frá Ísafirði, Bláhömrum 2, Reykjavík og 
Hjúkrunarheimilinu Eir,

lést sunnudaginn 16. ágúst. Jarðarförin mun fara fram 
í kyrrþey. Þeim sem vilja minnast hans er vinsamlegast 
bent á Hollvinafélag Grensásdeildar Landspítalans.

Kristín Bryndís Björnsdóttir
Margrét Þórhildur Jóelsdóttir  Stephen Fairbairn
Lúðvík Páll Jóelsson  Kolbrún Sveinbjörnsdóttir
Baldur Jóhann Jóelsson
Sigrún Magnea Jóelsdóttir  Erling Bjarnason
Þórður Jóelsson   Birgitta Jóelsson
Ásdís Ósk Jóelsdóttir  Adolf Petersen
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Halldóru Ingimundardóttur 
Hornbrekku, Ólafsfirði. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 
Hornbrekku.

Marý Baldursdóttir Jón Sæmundsson
Gunnar Þorvaldsson Halldóra Bjarnadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar elskulegi

Sigurður Ólafsson
frá Kjarlaksvöllum,

lést á Landspítalanum í Fossvogi miðvikudaginn 
19. ágúst. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Guðrún Guðjónsdóttir og
Helga Björg Sigurðardóttir.

Okkar ástkæri sambýlismaður, faðir, 
sonur, bróðir og frændi,

Kjartan Kári Friðþjófsson
búsettur í Osló,

lést föstudaginn 14. ágúst.
Útförin verður auglýst síðar.

Aroon Kirakiat
Kristin Helene Kjartansdóttir Bergtun
Kjetil Andreas Kjartansson Bergtun
Friðþjófur Max Karlsson Ásdís Jónasdóttir
Ástríður S. Valbjörnsdóttir  Árni Ingi Garðarsson
Sigurlaug R. Friðþjófsdóttir   Jóhann H. Ragnarsson
Jónas G. Friðþjófsson 
Sigurður Andri Sigvaldason, Elín Bríta Sigvaldadóttir,
Birta Marlen Lamm, Maximilian Klimko.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

Guðmundur Marinósson 
Hrísmóum 1, Garðabæ, 

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju á morgun, 
föstudaginn 21. ágúst, kl. 15.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélag Íslands og 
Minningarsjóð Félags nýrnasjúkra, s. 561 9244.

Ingibjörg Guðmundsdóttir    Gísli Blöndal
Guðrún Guðmundsdóttir    Rúnar Helgi Vignisson 
Christian Marinó, Arnar Már, Guðmundur Ragnar
Ísak Einar og Þorri Geir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma, 

Sigríður Th. Ármann 
ballettkennari, 

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
mánudaginn 24. ágúst kl. 11.00.

Sigbjörn Björnsson Ragna J. Sigurðardóttir
Ásta Björnsdóttir Guðni B. Guðnason
Pálína Björnsdóttir
Sigurður Gísli Sigbjörnsson
Sigríður Th. Sigbjörnsdóttir

Hjartkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Bjarni Bentsson 
fv. yfirverkstjóri  hjá Flugmálastjórn,
Digranesvegi 80, Kópavogi,

lést sunnudaginn 16. ágúst. Jarðarförin fer fram frá 
Digraneskirkju föstudaginn 28. ágúst kl. 13.00.

Unnur Jakobsdóttir
Bent Bjarnason Helga Helgadóttir
Anna Þórdís Bjarnadóttir  Stefán R. Jónsson
Jakob Bjarnason  Þóra Kristín Vilhjálmsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 



Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 

„Ég reyndi að finna uppáhalds-
fötin mín. Það var samt mjög 
erfitt,“ segir Marta Sif Ólafsdóttir, 
tónlistar maður, sem kemur fram 
undir nafninu Mysterious Marta. 
„Ég er í blettatígursbuxum sem 
ég er búin að eiga í svona þrjú ár. 
Þær er mjög þægilegar og alltaf 
flottar. Ég fékk þær í Gyllta kett-
inum á sínum tíma,“ segir Marta. 
„Ég elska þær.“

Hún heldur áfram að lýsa fötun-
um sínum. „Svo er ég í grænum 
skóm sem ég fann í skó búðinni á 
Ísafirði,“ upplýsir Marta sem bjó 
á Ísafirði um tíma og kom þar 
meðal annars fyrst fram undir 
nafninu Mysterious Marta. „Þar 
var lagersala. Ég fór einhvers 

staðar á bak við, undir hillur og 
kassa og fann þar þessa eldgömlu, 
grænu Ecco-skó,“ segir Marta 
sem seinna hitti konu sem sagð-
ist hafa fremst í svipuðum skóm. 
„Þeir voru samt ónotaðir þegar ég 
keypti þá en höfðu verið í búðinni 
í mörg ár. Núna eru þeir orðnir 
mjög notaðir.“

Þá beinir Marta talinu að peys-
unni. „Ég keypti hana um dag-
inn. Þetta er síð rauð angóru-
peysu-kápa einhvers konar. Hún 
er með andlit af konu á bakinu,“ 
útskýrir Marta og heldur áfram: 
„Svo er ég með spöng sem ég 
nota frekar mikið. Vinkona mín 
gerir þessar spang ir og þær kall-
ast Kría design. Ég get eiginlega 

farið í hvað sem er og þegar ég 
set spöngina upp er ég orðin mjög 
fín.“

Þegar Marta er innt eftir því 
hvort hún hafi fundið mikið af 
fötum á Ísafirði segir hún: „Ég var 
að leita mér að eyrnalokkum og sá 
eina flotta,“ og bætir við að búðar-
konan hafi frætt hana um það að 
lokkarnir hafi verið þar í um þrjá-
tíu ár. „Ég nota þá mjög mikið.“

Marta segist hafa gaman af 
götutísku og búðum með notaðan 
fatnað. „Ég held ég hafi verið sex-
tán ára þegar ég fékk áhuga á þess 
háttar tísku. Það byrjaði allt með 
rauðri húfu sem ég keypti mér og 
ég varð þekkt sem stelpan með 
húfuna í MK.“ martaf@frettabladid.is

Stelpan með húfuna
Marta Sif Ólafsdóttir hefur fundið föt á Ísafirði sem legið hafa lengi í hillum eða skúffum þar í bæ. Hún 
reyndi að klæða sig í uppáhaldsfötin sín þó að hún segi það vera mjög erfitt því úr mörgu sé að velja.

„Þetta byrjaði allt með rauðri húfu sem ég keypti mér og ég varð þekkt sem stelpan með húfuna í MK. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GEORGIA MAY JAGGER , dóttir rokkarans Micks Jagger, stígur nú sín 

fyrstu spor sem fyrirsæta. Hún kemur fram í auglýsingu Hudson-gallabuxna 

og þykir standa sig vel. Hin 17 ára Georgia May þykir ótrúlega lík Brigitte 

Bardot í auglýsingunni.

telpurS onuK rtelpurS onuK rtelpurS onuK r

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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Komdu þér í gang!

l 2ja vikna námskeið 5x í viku í tækjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi
l Tilvalið að mæta með vinkonunum – hámark 5 í hóp
l Leiðbeiningar um mataræði
l Mæling og vigtun í byrjun og enda námskeiðs

Verð aðeins kr. 10.000.

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

Stutt og strangt 

S&S
stutt ogstrangt

Skráning alltaf í gangi!  Sími 581 3730

NÝTT!

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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STOTT PILATES æfingakerfið er frábær leið til að:
Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.
Lengja vöðva og styrkja sérstaklega djúpvöðva maga og baks.
Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.
Losa um bakverki og hjálpa til við samhæfingu svo fátt eitt sé nefnt.

Kennt er 2x í viku í 9 vikur. Þriðjudaga og fimmtudaga kl 15:30 og 16:30.
Nýr tími mánudaga og miðvikudaga kl 7:30. Kennari: Agnes Kristjónsdóttir.
Byrjenda- og framhaldsnámskeið. Verð kr. 32.400.
Æfingakerfi byggt á pilatesæfingum Joseph Pilates.

Barnagæsla - Leikland JSB

Staðurinn - Ræktin

Velkomin í okkar hóp!

STOTT PILATES
Innritun hafin á haustnámskeið!  

Sími 581 3730
Frjáls

aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal
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Haustdrottningar bæjarins geta tekið gleði sína 
yfir nýjum skópörum sem nú eru komin í 
búðirnar. Skórnir halda áfram að vera 
með góðum hælum fyrir utan einstaka 
flatbotna par sem slæðist inn á milli.  

SCARLETT JOHANSSON  hefur verið dökkhærð undanfarið en skartar 

ljósum lokkum í nýrri auglýsingaherferð fyrir ilmvatnið Rose The One, frá 

Dolce og Gabbana.

Klassískt er kannski orðið yfir skótískuna 
í vetur og svart leður ráðandi sem oft áður. Skórn-
ir eru kannski að verða eilítið kvenlegri í sniðum og 
hælarnir hækka án þess að nokkuð sé skafið af töffara-
legu yfirbragði. Svo má líka alltaf splæsa í skó á útsölu 
sem maður hefur horft á girndaraugum í nokkra mánuði.

Með nýja skó inn 

Í HAUSTIÐ

Bossanova, Kringlunni. 11.900 kr.

Topshop, 
Kringlunni. 

14.990 kr.

Topshop, Kringlunni. 23.990.

Kron kron, Laugavegi 63b. 22.450 (Á útsölu)

GS SKÓR, Kringlunni. 22.990 kr.

KULTUR, 
Kringlunni. 

69.900 kr. 

GS SKÓR, Kringlunni. 22.990 kr. 

Steinlagna- og umhirðutækni 

Innritun stendur yfir
Nám í steinlagna– og umhirðutækni er mótað og uppbyggt af Félagi 
skrúðgarðyrkjumeistara og Horticum menntafélagi ehf. í samstarfi við 
Tækniskólann - skóla atvinnulífsins. 

Kynningarfundur um námið verður haldinn fimmtudaginn 27. ágúst kl.18:00 
Skeljanesi 9, 101 Reykjavík (í Skerjafirði).

Einnig má nálgast ítarlegar upplýsingar um  
námið á heimasíðu skólans www.tskoli.is

Steinlagnatækni 
Uppbygging og viðhald steinlagna 

Umhirðutækni  
Uppbygging og umhirða grænna svæða 

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Góð skólataska á að eiga 
lengri lífdaga en eitt ár þótt 
margar séu þær búnar eftir 
árið. A4 Skrifstofa og skóli 
á Smáratorgi er með úrval 
taska sem eiga að þola 
bunka af bókum og hnjask.

„Við bjóðum upp á skólatöskur 
fyrir allan aldur, bæði fyrir 
yngstu börnin sem þurfa meiri 
bakstuðning og svo eldri hóp-
inn sem leitar til dæmis mikið í 
sportlegri töskur,“ segir Ólafur 
Sveinsson, vörustjóri hjá A4 
Skrifstofu og skóla. 

Margir eru að festa kaup á 
fyrstu skólatösku ungviðisins um 
þessar mundir eða þá að endur-
nýja töskuflotann fyrir þau eldri. 
Ólafur segir að góð skólataska 
eigi að endast í þrjú til fjögur ár 
en Jeva-töskurnar sem hafa verið 
vinsælar hjá yngri kynslóðinni 
eiga til að mynda að hafa þann 
endingartíma. „Jeva-töskurnar 

hafa höfðað til barnanna sem 
spá auðvitað mest í útlit þeirra 
á þessum aldri en þær eru viður-
kenndar fyrir að styðja vel 
við bakið, vera mjög end-
ingargóðar og rúma vel 
skóladótið,“ segir Ól-
afur en töskurnar 
eru einnig með góð 
endurskinsmerki. 

Margt breytist 
þegar krakkarnir 
eldast og smekk-
urinn þá sér-
staklega en Ólaf-
ur segir að eldri 
krakkarnir vilji 
gjarnan töskur 
sem eru merkt-
ar einhverju 
íþróttamerki og 
hafi því notað 
íþróttatösk-
ur sem skóla-
töskur. „Þessi 
stóru íþrótta-
merki hafa því 
farið að fram-

leiða bakpoka sem eru sérstak-
lega stílaðir inn á skóladótið og 
við erum með Nike-bakpoka sem 

er ætlaður undir námsefn-
ið og fylgir til að mynda 

Nike-pennaveski með 
pokanum. Billa-
bong-pokarnir hafa 
líka þótt flottir og 
mikið verið tekn-
ir af eldri krökk-
unum.“

Ólafur segir 
að lokum að 
skólatöskur 
hafi  hækkað 
mjög óverulega. 

„Okkur finnst 
mjög ánægjulegt, 
í því árferði sem 
hefur verið að 
geta boðið upp á 
töskur sem eru 
á svipuðu verði 

og í fyrra, og þar 
sem um hækkun 

er að ræða, er hún 
óveruleg.“

Skólatöskur á svipuðu 
verði og í fyrra

Ólafur Sveinsson, vörustjóri hjá A4, með Jeva-töskurnar sem eru vinsælar hjá yngstu kynslóðinni. MYND/ARNÞÓR

KYNNING

 Í Þýskalandi ríkir sú hefð að leikskóla-
börn búi til svokallaða Schultüte eða skóla-
poka sem síðasta verkefni áður en farið er 
í grunnskóla. Pokinn er nokkurs 
konar ofvaxið kramarhús sem 
lokað er að ofan með kreppappír. 
Pokarnir eru skreyttir á ýmsan 
máta en það sem er mest spenn-
andi er að foreldrar kaupa ýmislegt 
góðgæti og leikföng og stinga í pok-
ann áður en fyrsti skóladagurinn hefst. 
Krakkarnir fara svo með pokana í skól-
ann fyrsta daginn og fá að opna hann þar og 
gleðjast yfir gjöfunum. Þannig verður fyrsti skóla-
dagurinn ánægjulegur og börnin fá jákvæða mynd af 
staðnum þar sem þau munu dvelja stóran hluta lífs síns 
næstu tíu til tuttugu árin.

Silkiborða má hnýta í haldið á töskunni  
til að börnin þekki sína tösku.

Í stórum bekkjum þar sem margir 
krakkar eiga eins skólatöskur er 
nauðsynlegt að merkja töskurnar. 
Grundvallaratriðið er að tússa 
hver eigandinn sé, eða festa á þar 
til gerða merkimiða. Enn betra 
fyrir krakkana er að bæta um 
betur og binda lítinn spotta ein-
hvers staðar á töskuna í eftirlætis-
litnum þeirra.

Taskan merkt

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 5125462

Glaðningur fyrsta 
skóladaginn
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Hjá verslunum Eymundsson 
geta foreldrar fengið aðstoð 
iðjuþjálfa við val á fyrstu 
skólatösku barns síns. 

„Við leggjum mikið upp úr því að 
hafa alla breiddina í skólatöskum 
hvað varðar úrval og verð,“ segir 
Halldóra Lárusdóttir, vörustjóri 
Eymundsson. „Það eiga allir að 
geta fundið það sem þeir þurfa 
hjá okkur.“

Eymundsson býður foreldr-
um að nýta sér sérþekkingu 
iðjuþjálfa við val á töskum fyrir 
yngstu skólabörnin. Iðjuþjálfar 
verða í verslunum Eymunds-
son á Akureyri, Hallarmúla og 
Smáralind í dag, milli 16 og 18, 
í Kringlunni og Hallarmúla á 
morgun á sama tíma, og í Smára-
lind og Kringlunni á laugardag 
milli 13 og 15. 

Eymundsson þjónar mismun-
andi þörfum skólabarna á öllum 
aldri. Halldóra segir þyngd tösk-
unnar flestum ofarlega í huga 
þegar foreldrar velja fyrstu 
tösku barns síns, en þar fara 
framleiðendurnir Jeva og Beck-
mann fremstir í flokki. 

„Fyrirtækin vinna samkvæmt 
mjög ákveðnum stöðlum og Jeva 
hefur hlotið verðlaun fyrir hönn-
un sína á skólatöskum fyrir börn 
í yngsta aldurshópnum,“ útskýr-
ir Halldóra. Jeva framleiðir til 
dæmis töskur í tveimur stærð-
um, því taska má aldrei vera 
meira en tíu til fimmtán prósent 
af þyngd barns og skólabörn afar 
mismunandi að stærð. Það er þó 
fleira sem skiptir aldurshópinn 
máli. „Yngstu börnunum finnst 
líka æðislegt að fá box og brúsa 
og alls konar hólf,“ segir Hall-
dóra og brosir.  

Unglingar velja sér frekar 
tösku eftir útliti, en þegar komið 
er á menntaskólaaldur verð-
ur notagildi aftur mikilvægt. 
„Sumir þessara krakka, átján til 
tuttugu ára, eru farnir að finna 
fyrir því í baki að bera skóla-
tösku. Við erum til dæmis með 
töskur með sérstöku gúmmíi 
í axlarólunum, sem minnkar 
þyngdina,“ útskýrir Halldóra, og 
bendir á mikilvægi þess að bera 
töskuna rétt. 

Mennta- og háskólanemum 
er hins vegar umhugað um far-
tölvurnar. „Eastpak og Beck-
mann bjóða upp á ýmiss konar 
bakpoka og hliðartöskur fyrir 
fartölvur,“ segir Halldóra, sem 
segir fartölvutöskur hafa tekið 
gríðarlegum breytingum síð-
astliðin ár. „Hólfin eru þykkari 
og betri og hönnunin orðin mjög 
flott,“ segir hún. 

Iðjuþjálfar aðstoða 
viðskiptavini við valið

Halldóra Lárusdóttir vörustjóri segir alla eiga að geta fundið tösku við sitt hæfi hjá Eymundsson. Halldóra er með þrjár 
töskur. Bleika og brúna taskan er frá Jeva sem framleiðir töskur í tveimur stærðum fyrir yngstu skólabörnin. Eastpak-
bakpoki fyrir fartölvur, en fartölvutöskur hafa tekið miklum breytingum. Loks risaeðlutaska frá Beckman, sem framleiðir 
töskur sem höfða til yngstu skólabarnanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Iðjuþjálfafélag Íslands gaf fyrir nokkru út leiðbeiningar til barna og foreldra varð-
andi skólatöskur. Á vef félagsins www.ii.is má einnig nálgast fleiri upplýsing-
ar varðandi rétta beitingu líkamans. Hér eru nokkur atriði sem huga þarf að 
þegar pakkað er í skólatösku.
● Ekki er æskilegt að barn beri tösku sem vegur meira en 10 prósent af 

líkamsþyngd. Ef barnið vegur 40 kíló á það ekki að bera meira en 4 kíló.
● Setjið þyngstu hlutina sem næst baki barnsins.
● Skipuleggið hlutina þannig að þeir séu stöðugir og renni ekki til.
● Farið daglega yfir það sem barnið ber með sér í skólann og hvað það 

ber heim. Gætið þess að barnið beri einungis þá hluti sem nauðsyn-
legir eru þann daginn.

● Þá daga sem skólataskan er yfirhlaðin getur barnið til dæmis borið bækur 
eða íþróttatöskuna í fanginu - það minnkar álagið á bakið.

● Ef skólataskan er of þung íhugið að nota tösku á hjólum ef barnið vill.
● Veljið rétta stærð af skólatösku fyrir bak barnsins, tösku sem hefur nægilegt 

pláss fyrir nauðsynleg skólagögn.

Raðað og pakkað á réttan hátt

KYNNING
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21.00 Rósenberg
Orgel orgía - Hammond hamingja 
Asa tríóið og tríó Þóris Baldurssonar.
Organ Orgy - Hammond Happiness: 
Organ party with Iceland’s leading 
organists.

22.00 Kúltúra/Múlinn
Eyþór Gunnarsson, Matthías Hem-
stock, Tómas R Einarsson, Ari Bragi 
Kárason og Jóel Pálsson.

20.00 Fríkirkjan
Carl Möller og hljómsveit. Tónlist úr 
smiðju þessa margreynda píanista.
Pianist Carl Möller inserts the 
Icelandic Coast-line into his originals.

18.00 Listasafn Reykjavíkur, 
Hafnarhús
History of Jazz in Iceland - In english 
- with recorded samples

21 .00 Nasa
Gítarveisla Jazzhátíðar Reykjavíkur. 
Vinsælasti viðburðurinn undanfarin ár.
Guitarists Hilmar Jensson, Marc 
Ducret, Björn Thoroddsen, 
Ulf Wakenius and Guðmundur 
Pétursson team up for the Guitar 
Concert of the Year
22.00 Rósenberg
Orgel orgía - Hammond hamingja 
Asa tríóið og tríó Þóris Baldurssonar.
Organ Orgy - Hammond Happiness: 
Organ party with Iceland’s leading 
organists.

16.13 Rúv 1 - live
Bein jazzútsending úr Útvarpshúsinu 
Efstaleiti 1.
Live Jazz on Rúv 1 -FM 93.5
Open house at Efstaleiti 1.

20.00 og 22.00 Iðnó
Dúndursveifla í 65 ár! Papa Jazz 
áttræður. Sérstakur gestur: Hollenski 
píanistinn Hans Kwakkernaat.
65 Years of Swing! Celebration of 
drummer Gudmundur Steingrims-
son’s 80th birthday. Special guest  
Hans Kwakkernaat.
21.00 Rósenberg
Scott McLemore sýður saman 
dagskrá úr ýmsum áttum.
American drummer Scott McLemore
performs in 3 different settings.
23.00 Kúltura/Múlinn
Charles Mingus Tribute

16.00 Kjarvalsstaðir
Söngkonur allra landa sameinist 
Tvær okkur bestu jazzsöngkonur 
bjóða til sannkallaðrar söngveislu.
Female singers of the world unite!
Kristjana Stefánsdóttir and 
Ragnheiður Gröndal unite the singers 
on the Icelandic scene.

12.00 Dill Restaurant
Hádegisjazz
Live Jazz at Noon
17.00 Basil og Lime
Síðdegisjazz í tjaldinu hjá Basil og Lime 
Klapparstíg
Afternoon jazz at Basil and Lime 
Restaurant.

20.00 Djúpið
Jazzkvissið sló í gegn á siðustu 
Jazzhátíð Reykjavíkur. 
Jazzlögreglan spyr leiðandi 
spurninga í yfirheyrslum sínum.
Local jazz enthusiasts team up as the 
Jazz Police asks leading questions.
21.00 Rósenberg
Stórsveit Samúels J Samúelssonar…
…og fnykinn leggur upp Klapparstíginn.
Samuel J Samuelssons big band…
…and the street reeks of funk!
20.00 Djúpið
Icons of Jazz: 
DVD kynning Smekkleysu.
Bad Taste Record shop presents the 
new dvd Icons of Jazz series.
21.00 Rósenberg
Ornette Coleman Tribute. Snorri
Sigurðarson, Steinar Sigurðarson, 
Matthías Hemstock og 
Valdimar K. Sigurjónsson.
ADHD: Ómar og Óskar Guðjónssynir, 
Davíð Þór og Maggi trymbill. 
22.30 Kúltúra/Múlinn
Smásveit Rvk - Reyjavik Big Band 
rhythm section and soloists. 3 nights!

20.00 Norræna Hús
Tre Til Tango - Tangó án landamæra. 
Tango without borders.
Maciej Fortuna - trompet og Stefan 
Weeke - bassi, verðlaunadúett.
Award winning Polish/German 
trumpet/bass duo.
21.00 Rósenberg
Einar Scheving og hljsv. Tónlist m.a af 
jazzplötu ársins 2007.
Jazz record of the year 2007.
Trúnó! Tómas R., Ragga Gröndal og 
hljsv. Vocal music of Tomas R. Einars-
son feat. Ragnheidur Grondal.
22.30 Kúltúra/Múlinn
Sjá dagskrá 25. ágúst - See the 25th.

MENNINGARNÓTT
/ CULTURE NIGHT
YFIR 15 MISMUNANDI 
TÓNLEIKAR Á EINUM DEGI!

Dagskrá Jazzhátíðar 
á menningarnótt er því of 
umfangsmikil til að prenta hér. 

Nánari  upplýsingar á 
www.reykjavikjazz.is eða
www.menningarnott.is

OVER 15 DIFFERENT 
CONCERTS IN ONE DAY!

So....The Reykjavik Jazz 
Festival Cultural Night program 
is too extensive to print here.  

Find details at 
www.reykjavikjazz.is or
www.menningarnott.is
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Djasstrommarinn Jim Black 
ræðst ekki á garðinn þar sem 
hann er lægstur í Hafnarhús-
inu á Menningarnótt í Reykja-
vík, en hann hyggst sýna 
gestum og gangandi hvernig 
trommuslátturinn hefur þróast 
og breyst í djasssögunni.

Black er önnum kafinn þá daga sem 
hann dvelst hér á landi, hann kemur 
meðal annars fram á djasshátíðinni 
í Reykjavík með franska gítar leik-
aranum Marc Ducret, föstudag-
inn 21. ágúst á Nasa, en í vikunni 
heldur hann masterclass-námskeið 
og leiðbeinir ungum djassistum. 
Hann bætir því við að hann hafi 
ferðast um landið nokkrum sinnum 

og hann fer ekki af landi brott 
nema taka sundsprett í Kópavogs-
lauginni. „Hún er langbest, alveg 
frábært gufubað og stórkostlegir 
heitir pottar,“ segir Black.

Black er mikill Íslandsvin-
ur, hefur komið hingað nánast ár-
lega í fimmtán ár. Hann og Hilm-
ar Jensson, einn af okkar fremstu 
gítardjassistum, hafa átt farsælt 
samstarf síðan þeir hittust fyrst í 
Boston í upphafi tíunda áratugarins. 
„Skúli Sverrisson kynnti mig fyrir 
Hilmari og það fór strax vel á með 
okkur. Hilmar fór til Íslands, eign-
aðist sína fjölskyldu og fór þessa 
hefðbundnu leið. Þegar ég ætlaði 
síðan að gera sólóplötu þá mundi 
ég strax eftir Hilmari og hversu 
frábær náungi hann var og vildi 
fá hann í lið með mér,“ útskýrir 

Black en samstarf þessara þriggja 
er ákaflega rómað innan hins al-
þjóðlega djassheims. „Reyndar 
finnst mér Íslendingar ekki alveg 
vita hversu hæfileikaríkir Skúli 
og Hilmar eru, þeir eru hálfgerðar 
neðanjarðarhetjur hérna.“

Jim veit alveg hvaða augum al-
menningur lítur djassinn. Hann sé 
sveipaður einhverju reykmettuðu 
skýi á dansstöðum þar sem 
kvennafar og Bakkus frændi eru 
ekki langt undan. „Þessi tími er 
löngu liðinn og á kannski bara best 
heima í bíómyndunum. Foreldrar 
eiga að leyfa börnunum að koma og 
kynnast djassinum enda er þetta 
dásamleg upplifun. Þeir eiga ekk-
ert að vera smeykir við djassinn, 
þessi gamla ímynd er löngu horf-
in.“ - fgg

Með trommuslætti í 
gegnum djasssöguna

Jim Black, einn fremsti djasstrommuleikari heims, fylgist með ungum djassistum á Kjarvalsstöðum. Hann telur Íslendinga ekki 
vita hvað þeir eigi mikla hæfileikamenn í djassinum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hvar byrja ég? Hm. Djass. Látum okkur sjá ... kjallari, jakkafata-
klæddir hippsterar í gargandi sveiflu í reykfylltum klúbbi. En 
er ekki bannað að reykja alls staðar? Ég kaupi plötu og fæ mér 
sígó heima. Spyr búðarmanninn hver sé besta djassplatan. Fer 
heim með hana og set hana á fóninn. Andskotinn! Er þetta djass? 
Hvað seldi maðurinn mér? Hann var líka dálítið skrítinn, sagð-
ist sjálfur vera tónlistarmaður. „Af hverju ertu þá að afgreiða í 
búð?“ hugsaði ég. Það hlýtur að vera málið. Hann er svo lélegur 
búðarmaður að hann hefur selt mér eitthvað sem hann langaði 
að hlusta á sjálfur. Ég sagðist bara vilja einhvern góðan djass. 
Ég væri að fara á djasshátíð í fyrsta sinn og vildi hita upp heima 
með góðri plötu. Bara rótsvíngandi skemmtilegum hefðbundnum 
djassi skilurðu, þetta er fyrsta djassplatan mín. Já, djassjómfrú. 
Ég skila þessu, hann hlýtur að skilja að þetta er ekki fyrir mig. 
Hvað er þetta annars? Er virkilega hægt að búa til allt þetta með 
einni pínulítilli hljómsveit. Og svo allt í einu bráðfalleg melódía. 
Ekki sungið reyndar en fallegt lag engu að síður. Svo kemur lag 
sem er eiginlega meira rokk en djass. Geta þeir ekki ákveðið sig 
þessir djassarar? Þetta er nú annars dáldið gott. Fjölbreytt þó að 
sé klikkað.  

Ekki hægt að segja að það sé fyrirsjáanlegt. Ég held þessari 
plötu en læt hann næst selja mér eitthvað aðeins léttara. Það 

getur enginn hlustað bara á þetta. Sum 
lögin frekar löng, það væri gaman 

að sjá gaurana spila þetta. Ætli 
þetta verði svona á þessari 

Jazzhátíð?  
Dúndrað á mann ein-

hverri geðveiki? Það 
getur varla verið. 20 
dagar.  

Það hlýtur að vera 
fjölbreytt. Ég vona það 
alla vega. Tek sénsinn.  

Þetta kostar svo lítið.

DJASSHUGLEIÐING

Djassi platað inn á mann

      Hilmar Jensson og Marc Ducret 
ásamt Jim Black

Björn Thoroddsen og Ulf Wakenius
Gu mundur Pétursson: Ologies

NASA
Föstudag 21.ágústkl 21
Húsi  opnar kl 20
Forsala hafin á midi.is                   reykjavikjazz.is

Gít
arkonsertá

rsi
ns !

Hann er kallaður Papa Jazz og 
hefur spilað á trommurnar í 65 ár. 
Eftir Guðmund Steingrímsson ligg-
ur margt öflugt trommuslagið með 
listamönnum allt frá KK sextett-
inum til Bjarkar, en Guðmundur 
lék með tríói Guðmundar Ingólfs-
sonar með söngkonunni á plötunni 
Gling Gló. Fyrir djassáhugamenn 
er Guðmundur órjúfanlegur frá 
Íslandsdjassinum og í honum slær 

stórt hjarta í svíngtakti.
Jazzhátíð Reykjavíkur og 

Jazzvakning hylla Guðmund 
á tón leikum í Iðnó sunnudag-
inn 23. ágúst. Fyrri tónleikarnir 
verða klukkan 20 og þeir seinni 
klukkan 22. Meðspilarar hans 
verða hollenski píanistinn Hans 
Kwakkernaat, gítarleikarinn Björn 
Thoroddsen og bassaleikarinn 
Gunnar Hrafnson.

Við trommusettið í 65 ár
Guðmundur sat fyrir í auglýsingu fyrir 
þetta trommusett.

Guðmundur Steingrímsson trommuleikari spilar á tvennum tónleikum í Iðnó á 
sunnudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Papa Jazz á 
yngri árum.

Arve á Nasa
Arve Henriksen er einn af virt-
ustu tónlistarmönnum Noregs. 
Trompetleikur hans þykir opna 
nýjar víddir í tónheimi sem er 
þó þegar fjölbreytilegur. Blanda 
af hefðbundinni og óvenjulegri 
tækni hans umbreytir trompet-
tóninum þannig að stundum 
finnst manni um austurlenska 
flautu eða fjarlægan munkakór 
að ræða. 
Hann heldur, ásamt sópransöng-

konunni Önnu Mariu Fri-
man og Jan Bang, tón-

leika á Nasa laugar-
daginn 29. ágúst 

klukkan 20.
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Þórir Baldursson tónlistar-
maður og Hammond-unnandi 
verður á spani á milli tónleika-
staða á Menningarnótt. 

Þórir verður með tónleika á Café 
Rosenberg í kvöld og annað kvöld, 
sem hluta af Jazzhátíð, en í Frí-
kirkjunni, Hallgrímskirkju og 
á Café Rosenberg á Menningar-
nótt. Hann hefur litlar áhyggjur 
af þéttri dagskrá laugardags-
kvöldsins. „Spanið verður ekki 
svo svakalegt. Ég verð með orgel 
á hverjum stað, svo ég þarf ekki að 
standa í flutningum,“ segir Þórir 
glettinn. 

Kvöldið hefst klukkan 19 með 
orgeldjassi í Fríkirkjunni, þá ligg-
ur leiðin í Sálmafoss í Hallgríms-
kirkju klukkan 20, þar sem antík 
Hammond mætir stærsta pípu-
orgeli landsins, og að lokum á Café 
Rosenberg. 

Þórir notar þrjú af Hammond-
orgelum sínum á einu og sama 
kvöldinu. „Á Rosenberg verð ég 
með kærustuna mína, Hammond 
B3-orgel sem ég hef átt í fjöru-
tíu ár. Í Fríkirkjunni verð ég hins 
vegar með orgel sem ég og bróðir 
minn smíðuðum saman,“ útskýrir 
Þórir. „Við erum saman í því að 
gera upp gömul orgel, hann er svo 
flinkur viðgerðarmaður,“ bætir 
hann við. Í Hallgrímskirkju mun 
hins vegar ekta forngripur þreyta 
frumraun sína á opinberum vett-
vangi. „Þar verð ég með orgel frá 
1937, sem var lengst af í kirkju í 
Kanada,“ útskýrir Þórir, en fyrsta 
Hammondorgelið var selt árið 
1935.

Frumraun forngripsins er ekki 
sú eina á laugardagskvöldið, því 
á Rosenberg leikur Þórir í fyrsta 
skipti ásamt dóttur sinni, Sunnu 
Margréti. „Hún er farin að syngja 

svolítið með annarri hljómsveit, 
en þetta verður frumraun henn-
ar með pabba sínum í djassi,“ 
útskýrir Þórir, sem verður einn-
ig í fylgd Jóels Pálssonar, Einars 
Scheving og Andreu Gylfa. 

Eins og heyra má er hann mik-
ill áhugamaður um Hammond-
orgel, svo ekki sé meira sagt, og 
líkir nostrinu í kringum þau helst 

við fornbíla. „Ég á samtals ellefu, 
en þau eru ekki öll í spilanlegu 
ástandi. Það fer æðislega langur 
tími í að gera þau upp – það er 
alveg yndislegt að hugsa til þess 
að maður eigi svona mikið eftir að 
gera. Þetta eru eins og fornbílar, 
þau auka verðgildi sitt með árun-
um frekar en hitt,“ segir Þórir og 
hlær við.

Frumraun forngripsins

Þórir Baldursson mun spila á þrjú af alls ellefu Hammond-orgelum sínum á laugar-
dagskvöldið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VERNHARÐUR LINNET
Það er hægt að nefna margt á svona stórri hátíð með 50 atriðum á 20 
dögum, til dæmis forvitnilegt íslenskt efni eins og K tríóið, Árna Heið-
ar, ASA tríóið og Stórsveitina með tónlist eftir Toshiko Akyoshi.

Síðan eru það atriði þar sem Íslendingar og erlendir tónlistarmenn 
leiða saman hesta sína. Þá kemur fyrst upp í hugann gítarveislan þar 
sem Björn Thoroddsen, Ulf Wakenius og Guðmundur Pétursson spila 
ásamt hljómsveit. Ulf er einn af þekktari gítaristum í heiminum og var 
meðal annars í kvartett Oscars Peterson. Hollenski píanistinn Hans 
Kwakkernaat spilar í Petersoniskum stíl. Hann kemur fram á tónleikum 
í tilefni af áttræðisafmæli Guðmundar Steingrímssonar trommara og 
það er mjög heitur sveifludjass. 

Eitt athyglisverðasta atriðið er svo norski trompetleikarinn og 
söngvarinn Arve Henriksen. Stjarna hans er mjög rísandi í djass heim-
inum. Merkilegt hvað Norðmenn eiga alltaf góða trompetleikara. Arve 
er einn af þessum ungu mönnum sem brjóta alla múra í tónlistinni. 

Dimma - þar sem jazzinn er heitastur!

   w w w . d i m m a . i s

Kristjana Stefáns 
- Better Days Blues

Tregafull og tilfi nningarík!

Ljóð og jazz - 9 titlar.
Rómaðar hljóðútgáfur!
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SIGURÐUR FLOSASON
Ég er mjög spenntur að heyra 
í norska trompetleikaranum 
Arve Henriksen, en svo finnst 
mér líka frábært hversu margir 
ungir íslenskir listamenn koma 
fram á hátíðinni í ár. Ég hlakka 
til að staulast á milli staða og 
fylgjast með þeim.

EYÞÓR GUNNARSSON
Það sem vekur mesta athygli 
mína er bara hvað hátíðin er 
frábær í alla staði.  Mér finnst 
hún svo skemmtilega skipu-
lögð. Það er gaman að teygja 
hana yfir svona langan tíma 
og hafa svona margt í boði.
 Ég kom frá útlöndum dag-
inn eftir að hátíðin byrjaði og 
síðan er ég eiginlega búinn að 
fylgjast með öllu sem í boði 
hefur verið og ætla að halda 
því áfram. Upp úr stendur hin 
skemmtilega stemning. Það 
er búið að vera troðfullt alls 
staðar. 

JON ESTES
Í fyrsta lagi er ég mjög spennt-
ur fyrir útgáfutónleikunum hjá 
góðvini mínum, Þorvaldi Þor-
valdssyni, miðvikudaginn 19. 
ágúst í Iðnó. Þetta er fyrsta 
sólóplatan hans og hún hljóm-
ar frábærlega og ég er mjög 
stoltur af því að vera partur 
af henni! Næst eru það Óskar 
Guðjónsson og Ife Tolentino 
sem spila á sunnudaginn á 
Basil og Lime. Óskar er uppá-
haldssaxófónleikarinn minn 
í öllum heiminum og þegar 
hann og Ife koma saman þá 
verður útkoman innileg og 
brothætt blanda af ægifagurri 
tónlist. Einar Scheving, sem er 
gamall kennari og vinur minn, 
er ótrúlega hæfileikaríkt tón-
skáld fyrir utan að vera einn af 
bestu trommuleikurum á Ís-
landi, og hann verður með 
tónleika 26. ágúst á Rosen-
berg. Einnig er vert að minnast 
á að allt sem Jim Black kemur 
nálægt er ómissandi!

„Ég mun spila frumsamda tónlist 
með ýmsum blæbrigðum,“ segir 
Carl Möller djasspíanóleikari, sem 
spilar í Fríkirkju Reykjavíkur í 
kvöld klukkan 20. „Það má segja 
að ég sé með landsliðið með mér,“ 
segir Carl glettinn en með honum 
spila Sigurður Flosason, Ari Bragi 
Kárason, Þórður Högnason og 
Einar Valur Scheving.

Stór tímamót eru í lífi Carls 
um þessar mundir en hann hefur 

spilað opinberlega í fimmtíu ár. 
„Fyrst þegar ég byrjaði var ég 
yngsti djasspíanóleikari landsins 
og nú er ég sá elsti,“ segir hann og 
hefur gaman af.

Carl mun einnig spila á laugar-
deginum klukkan 19 í Fríkirkj-
unni, ásamt Þóri Baldurssyni ham-
mondleikara. Kór Fríkirkjunnar 
mun syngja með þeim félögum en 
Carl mun spila á pípuorgel kirkj-
unnar og Þórir á hammondorgel.

Elsti djasspíanistinn 
og hefur spilað í 50 ár

Carl Möller djasspíanóleikari heldur tónleika í kvöld í Fríkirkjunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Langflestir íslenskir skólanem-
ar eignuðust töskur frá Leður-
verkstæðinu við Víðimel 35 um 
og upp úr miðri síðustu öld.

Skólatöskur frá Leðurverkstæð-
inu við Víðimel í Reykjavík voru 
algeng sjón á árum áður. Þær voru 
búnar til í að minnsta kosti tveim-
ur stærðum. Annars vegar voru 
þunnar hliðartöskur, sumar hverj-
ar með myndum úr alþekktum æv-
in týrum eða Walt Disney-fígúrum. 
Þær voru fyrir yngri börnin. Hins 
vegar fengust þar stærri og virðu-
legri töskur með gylltum smellum, 
tveimur vösum og handfangi á lok-
inu. Menntaskólanemarnir gengu 
um með þær áður en striga- og 
stresstöskur komu til sögunnar. 
Kennarar og aðrir embættismenn 
í þjóðfélaginu áttu svoleiðis líka.

Leðurverkstæðið var sett á lagg-
irnar 1937 og er enn starfrækt. 
Hjónin Jón Sigurðsson og Ína Dóra 
Sigurðardóttir fást þar við fram-
leiðslu á beltum, merkisspjöld-
um, barnabeislum og veskjum 
svo nokkuð sé nefnt. Skólatösku-
framleiðslan tilheyrir fortíðinni 
þar á bæ þó efnið, myndaspjöldin 
og lásarnir séu til enn. - gun

Í leiðbeiningum sem Iðjuþjálfafélag Íslands hefur gefið út eru tekin 
fram nokkur atriði sem þarf að hafa í huga þegar skólataskan er 
stillt.

● Báðar axlarólarnar skulu ávallt notaðar. Að bera skólatöskuna á 
annarri öxlinni getur valdið því að hryggjarsúlan sveigist sem haft 
getur sársauka eða óþægindi í för með sér.

● Veljið tösku með vel bólstruðum axlarólum. Í öxlum og hálsi eru 
margar æðar og taugar. Ef of mikill þrýstingur er á þessi svæði 
getur það valdið sársauka og dofa í hálsi, handleggjum og hönd-
um.

● Stillið axlarólarnar þannig að taskan liggi þétt við bak barnsins, án 
þess þó að valda því óþægindum.

● Notið mittisólina ef taskan hefur slíka. Mittisólin dreifir þunga 
töskunnar jafnt á líkamann.

● Neðsti hluti töskunnar á að hvíla við mjóbakið. Taskan á aldrei að 
ná lengra en 10 cm niður fyrir mitti.

● Skólataskan ætti ekki að vera breiðari en efri hluti baks til að 
hindra ekki eðlilegar hreyfingar handleggja.

Stillingin skiptir máli

Þær íslensku voru alls-
ráðandi fyrir hálfri öld

Menntaskólanemarnir 
áttu svona og reyndar 
margir kennaranna 
líka. Glaðlegar myndir 
voru oft á vösunum.

Ína og Jón taka daginn snemma og finna sér alltaf verkefni á verkstæðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ína Dóra gróf upp 
eina sallafína tösku 
með Mjallhvíti og 
dvergunum sjö sem 
þótti toppurinn í den.



KÖFLÓTT MEÐ MYND AF KRÖKKUM
Já, ég man vel eftir henni. Hún var köflótt með mynd 
af krökkum á og hún var úr leðri. Það var hægt að 
hafa hana bæði á bakinu og á hliðinni og sylgjurnar 
á henni voru þannig að þær fóru inn í hnappagöt og 
svo var þeim snúið. 

Þetta var mikilvæg taska en ég á hana ekki leng-
ur. Ég á hins vegar töskuna hans pabba frá því hann 
var í skóla.
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Með hausti og skólasetu verða fartölvur aftur áberandi. Á 
meðan sumir kaupa sér nýja úlpu finnst öðrum bráðnauðsyn-
legt að splæsa í nýjan kjól á besta vininn.

Víðs vegar um bæinn leynast fartölvutöskur, jafnvel í fata- og hús-
gagnabúðum. Töskurnar hafa orðið mun sýnilegri síðustu árin og á 
meðan hliðartöskurnar standa alltaf fyrir sínu er mikið um að fólk 
vilji vasa sem renndur er utan um tölvuna.

Nýju fötin 
fartölvanna

IKEA, Garða-
bæ. 1.790 kr. 

Apple á 
Íslandi, Lauga-
vegi 182. 6.490 

Apple á 
Íslandi, 
Lauga-
vegi 182. 
10.990 kr. 

Fyrsti skóladagurinn er mörgum minnisstæður. Þar leikur fyrsta skólataskan auðvitað stórt hlut-
verk og því voru þrír viðmælendur Fréttablaðsins fengnir til að lýsa minningum sínum um fyrstu 
skólatöskuna.

Minningin um fyrstu töskuna

Þuríður Sigurðardóttir myndlistarkona.

Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur.

Gísli Einarsson fréttamaður. 

Kron kron, 
Laugavegi 63b. 
16.990 kr.

Kron kron, 
Laugavegi 
63b. 8.900 kr. 

Verslanir 
Eymundsson. 
4.900 kr.

Apple á Íslandi, 
Laugavegi 182. 
6.990 kr. 

Verslanir Eymundsson. 15.500 kr. 
(Taska með sér tölvuslíðri innan í) 

LEYNDIR DRAUMAR Á LOKINU
Það er nú langt síðan ég handlék skólatöskur og ég 
man ekki glöggt þá fyrstu. En mig minnir að hún hafi 
verið brún. Hún var keypt handa mér því ég var svo 
heppinn að vera elstur af mínum alsystkinum þannig 
að ég þurfti ekki að erfa neitt og ekki fara með gamla 
hnakktösku heldur. En taska númer tvö var áreiðan-
lega grá hliðartaska sem þótti ógurlega flott á sínum 
tíma og var úr einhverjum segldúk. Svo var krotað 
mikið á hana og örugglega einhverjir leyndir draum-
ar skráðir innan á töskulokið tengdir nöfnum á skvís-
unum í uppsveitum Borgarfjarðar. Síðar fékk ég mér 
stresstösku. Það var auðvitað toppurinn. 

ÞÓTTI MIKIÐ Í HANA VARIÐ
Já, ég man vel eftir fyrstu skólatöskunni. Þetta var 
lítil taska með mynd af Mjallhvíti og dvergunum sjö. 
Það var einhvers konar hamrað leðurlíki í henni og 
mér þótti mikið varið í hana og hún stendur mér skýrt 
fyrir hugskotssjónum. Það var vasi utan á henni og 
lásarnir voru litlar lykkjur sem þræddar voru gegn-
um göt og svo snúið. 

Verslanir Eymundsson. 
12.995 kr. 

WWW.SVAR.IS
SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000 

ALLAR TECAIR

FARTÖLVUTÖSKUR

Á 30% AFSLÆTTI

SKÓLA
TILBOÐ!TILBOÐ!

R
UR
TTI

1119.9009.900119.900

ACER ASPIRE 5536

Öflug fartölva með stórum og björtum 15.6“ 

skjá. Þægilegt lyklaborð með talnaborði og 

nýjasta kynslóð snertimúsar. Öflugur tveggja 

kjarna örgjörvi, 3GB vinnsluminni, 250GB 

harður diskur og ATi Radeon 3200 skjákort.

ALLAR

FARTÖLVU

FARTÖLVUBAKPOKI
FARTÖLVUBAKPOKI

FYLGIR FRÍTT MEÐ!
FYLGIR FRÍTT MEÐ!FARTÖLVUBAKPOKI

FYLGIR FRÍTT MEÐ!



efur ámsgagnastofnunar www.nams.is
tengir saman nám og leik

Vefur Námsgagnastofnunar er öllum opinn án endurgjalds. Á vefnum eru 
hátt í 400 rafrænir titlar. Gagnvirkir vefir eru nærri 100 og þá má finna á 
forsíðu www.nams.is undir Krakkasíðum og Unglingasíðum. 

Efni vefjarins er gott að nota sem ítarefni með almennu námsefni barna 
til heimanáms og tengja þannig saman nám og skemmtun. Foreldar eru 
eindregið hvattir til að kynna sér það margvíslega efni sem stendur til 
boða á www.nams.is

Við hvetjum alla sem hafa áhuga á því námsefni sem er í boði fyrir 
grunnskóla að skrá sig á póstlista Námsgagnastofnunar til að fá 
sendar tilkynningar um allt nýtt efni sem kemur út. 

Kennslubækur

Námsvefir

NÁMSGAGNASTOFNUN  |  Víkurhvarfi 3  |  203 Kópavogur  |  S: 535 0400

   Á                       er að finna:

  ✓  Gagnvirkt námsefni.  

  ✓  Upplýsingar um námsefni.

  ✓  Póstlisti fyrir þá sem vilja fygjast með.

  ✓  Hljóðbækur til niðurhlaðs.

  ✓  Kennsluleiðbeiningar til útprentunar.

  ✓  Fræðslumyndir fyrir skóla.

Skoðið
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● SKÓLATASKA 
NÍUNDA ÁRATUGAR-
INS  Skjalatöskur voru gríðar-
lega vinsælar sem skólatöskur 
menntskælinga og háskóla-
nema á níunda áratug síðustu 
aldar. Þá var enginn maður 
með mönnum nema vera 
með ferkantaða skjalatösku úr 
leðri og helst þurfti að vera á 
henni talnalás.

Töskurnar voru ágætar 
til síns brúks en hentuðu á 
endanum ekki sérstaklega vel 
fyrir allt það sem nemar þurfa 
að hafa með sér í skólann og 
auk þess getur verið þungt að 
halda á skólabókum í annarri 
hendi í stað þess að bera þær 
á bakinu. 

Skjalatöskur eru því fremur 
sjaldséðar í skólum í dag og 
sjást frekar í fórum viðskipta-
fólks og lögfræðinga.

Innritun fer fram á www.tskoli.is

Kvöldskóli

Byggingatækniskólinn

Raftækniskólinn

Tæknimenntaskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Fjarnám

Byggingatækniskólinn

Fjölmenningarskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Diplómanám

Endurmenntunarskólinn
• Rekstur og stjórnun í atvinnulífinu

  - Útvegsrekstrarfræði 

  - Flugrekstrarfræði

  - Almenn lína í rekstri og stjórnun

  - Rekstrarfræði
• Lýsingarfræði

• Lýsingarhönnun

Lækkað verð vegna nýrrar reglugerðar

Innritun í kvöld- og f jarnám
Það er leikur að læra

Innritun lýkur 26. ágúst.
Aðstoð við innritun 26. ágúst frá kl. 16 :00 – 19:00.

Nestisbox með gamla laginu hafa 
yfir sér notalegan sjarma en þau má 
sjá fyrir sér full af flatkökum með 
hangikjöti, kæfusamlokum, banana-
brauði og niðurskornu grænmeti og 
ávöxtum. 

Í Ilvu fást slík box með skemmti-
legum myndskreytingum fyrir jafnt 
stráka sem stelpur. Þau rúma vel það 
sem þarf til að metta litla skólamaga 
og ýta undir matarlystina og tilhlökk-
unina eftir nestistímum. Þá er hand-
fangið einkar handhægt ef börnin 
þurfa að ferja nestið á milli staða og á 

það sérstaklega við um allra minnstu 
gríslingana sem eiga fullt í fangi með 
að passa upp á dótið sitt. - ve

Nostrað við nesti barnanna
Eitt af því sem nauðsynlegt er á 
skólatöskunni er endurskinsmerki 
til að eigandi hennar sjáist vel í 
umferðinni. Sumar töskur eru með 
ásaumuð merki en á aðrar þarf að 
hengja merki eða líma. 

Endurskinsmerkin geta verið 
fjölbreytt að lögun og lit og sum 
verulega töff. Útlit þeirra er þó 
alls ekki aðalatriðið heldur hitt 
að merkið sé eins og ljós í myrkri. 
Hægt er að kaupa merki í mörgum 
apótekum og verslunum með úti-
vistarfatnað. Íþróttafélög, lands-

samtök og fleiri aðilar láta gjarn-
an gera fyrir sig endurskinsmerki 
til að selja eða gefa.

Þessi fallegu 
nestisbox fást 

í Ilvu.

● PENNASTOKKAR 
 Pennastokkar voru fyrirrenn-
arar pennaveskjanna og eru 
fremur sjaldséðir nú nema 
helst á byggðasöfnum. Þeir 
eru ýmist ein eða tvær hæðir 
og hafa þessir tveggja hæða 
örugglega þótt fremur fram-
úrstefnulegir þegar þeir komu 
fram á sjónarsviðið. 

Pennastokkar eru tréhirslur 
með loki sem rennt er eftir 
falsi. Rúma kannski engin 
ósköp af ritföngum en þó það 
nauðsynlegasta sem einum 
nemanda tilheyrir, svo sem 
blýant, blekpenna, kúlupenna, 
sirkil, yddara og strokleður. 
Þeir sem eru svo heppnir að 
eiga skrúfblýant geta líka 
komið honum fyrir og litlu 
hólfin á neðri hæðinni passa 
fyrir blýin. 

Ljósið í myrkrinu

Landsbjörg lét útbúa endurskinsmerki í 
fyrra og gaf 40 þúsund börnum.
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Með aukinni áherslu á 
útlit og baráttu við 
elli kerlingu hafa 
alls kyns fegrunar-

aðgerðir færst í vöxt. Reyndar 
er hin klassíska andlitslyfting 
og munnstækkun, sem naut 
mikilla vinsælda, dálítið búin 
að vera nú á tímum en í staðinn 
hefur komið bótoxið og fitu-
sprautur sem eiga að fylla upp 
í hrukkurnar. Vandamálið er 
þó það að þessar aðgerðir þarf 
að endurnýja reglulega og ekki 
er enn vitað hverjar afleiðing-
arnar gætu orðið eftir áralanga 
notkun.

Nýjasta fegrunartískan er 
þó líklega sú áhugaverðasta 
sem lengi hefur komið fram og 
má kannski leggja út af gam-
alli tuggu um að fegurðin að 
innan þyki best. Hér er notast 
við náttúrulegar og, að talið 
er, skaðlausar aðferðir eins 
og andlitslyftingu sem bygg-
ist á íhugun (jóga). Notast er 
við nálastunguaðferðir, bæði 
hefðbundnar og með rafmagni, 
sem og plöntukúra. Það er 
nefnilega þannig að líkami í 
jafnvægi sem ekki þjáist af 
kvillum eða slæmu matar-
æði geislar af fegurð og 
eldist betur. Hugmynd-
in er því ekki aðeins að 
fegra yfirborðið held-
ur að leita dýpra eftir 
raunverulegum lík-
amlegum og and-
legum jákvæðum 
breytingum, 
samspil lík-
ama og sálar. 
Minnir óneitan-
lega á hugmynd-
ir hómópata sem 
segja sjúkdóma 
vera ákall líkam-
ans eftir hjálp eða 
eftirhreytur 
áfalla. Nýju 

sérfræðingarnir í fegrunar-
aðgerðum segja hverja ein-
ustu manneskju vera einstaka 
og því þurfi að finna réttu 
aðferðina, rétta mataræðið og 
rétta jafnvægið fyrir hvern og 
einn. Um leið skapast tækifæri 
fyrir þessa nýju fræðinga til 
að taka ríflega þóknun fyrir 
að sérhanna fegrunarkúra og 
framkvæma innhverfar andlits-
lyftingar. 

Í megrun er það sama upp á 
teningnum því viðskiptavinir 
vilja nú náttúrulegar aðferðir 
við að grennast, (hefur kannski 
ekki dottið í hug að sleppa 
majonesinu, frönsku kartöflun-
um og pitsunum og að stunda 
íþróttir!). Nú þarf einkaleið-
beinanda til að kenna „sjúk-
lingunum“ það sem kallað er 
neysluendurhæfing. Leiðbein-
andinn byrjar á að gera úttekt 
á mataræði viðkomandi og því 
sem þarf að breyta sem fer svo 
saman við neyslu á plöntum 
og bætiefnum. Í kaupbæti er 
komið í veg fyrir marga neyslu-
sjúkdóma eða þeir læknaðir í 
viðbót við að losa sig við auka-
kílóin. Vissara er samt sem 
áður að fara varlega í að háma 
í sig alls kyns töfrajurtir og 
yngingarelexíra sem lítið eða 
ekkert hafa verið rannsakaðir 
af vísindamönnum. Samkvæmt 

finnskum rannsóknum hafa 
sérfræðingar þar í landi 

fundið tengingu milli 
lifrarsjúkdóma og 

neyslu á jurtum og 
megrunartöflum. 

Líklega best, 
þegar á öllu er á 
botninn hvolft, 
að borða minna, 
sleppa eftirmatn-
um og skella sér 
í langa göngu 

eftir kvöldmat. 
 bergb75@free.fr

Innhverfar andlitslyftingar

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

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

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar
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Kvenleikinn var allsráðandi á 
Diet Coca-Cola-The Little Black 
Dress tískusýningunni í Ástralíu 
í gær.

Drykkjarvöruframleiðandinn Coca 
Cola og nokkrir af fremstu tísku-
hönnuðum heims tóku höndum 
saman á Diet Coca-Cola-The Little 
Black Dress-tískusýningunni sem 
fór fram í Ástralíu í gær, en þar 
mátti sjá þrjátíu mismunandi litla 
svarta kjóla. 

Einhverjum gæti þótt kók og 

tíska eiga lítið sameiginlegt en kók-
flöskur voru þó upphaflega hannað-
ar eftir kvenlíkamanum og eru fáar 
flíkur betur til þess fallnar að undir-
strika kvenleg form og litli svarti 
kjóllinn. Hönnuðum var því uppá-
lagt að hafa form kókflöskunnar í 
huga við hönnunina og var kven-
leikinn allsráðandi. Útgáfurnar 
voru þó allavega og undirstrikuðu 
sumir kjólarnir línurnar meira en 
aðrir. Engan skal svo undra að það 
er Diet-kók sem málið snýst um 
enda hafa sykur og fagrar línur 
sjaldan þótt fara saman. - ve

Kókflöskukjólar

Hér má sjá 
framlag hönn-
uðarins Kate 
Sylvester.

Romance 
Was Born 

fer frjálslega 
með kók -

flösku formið.
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Klæði Forn-Grikkja 

héldust nær óbreytt frá 

kynslóð til kynslóðar 

og voru eins fyrir alla 

frjálsa borgara. Fatn-

aðurinn var 

lítið annað 

en ferhyrndir 

dúkar. Lítið bar 

á saumaskap 

en klæðin 

voru sveip-

uð laus-

lega um 

líkamann 

og sjaldan 

sniðin eftir 

vaxtarlagi.

Tíska aldanna



Ford Fiesta 072003 ek 62 þ.km Topp 
bíll sem nyr verð 890 ákv 585 , 23 
pr mán.

Nissan Qashqai 03/2007 ek. 24 
þ.km,sjálfskiptur. Leður, glerþak, 18“ álf. 
ofl. Flottur bíll, verð 3690, skða skipti.

Opel Corsa 16V Comfort 10/2003 ek. 
aðeins 49 þ.km verð 980 ákv. bíla-
samningur 930 aðeins 24 á mán.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TILBOÐSDAGAR á 
VESPUM

verð frá 195.000 kr með skráningu full 
búð af frábærum og góðum Vespum 
sjáið fleyri tegundir á www.sportx.is

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Skráðu bílinn á www.
hofdabilar.is FRÍTT

eða renndu við í kaffi og við 
skráum hann fyrir þig og tökum 

myndir af bílnum.
Mikil sala!

NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE 
CAB AT LE NÝR!. Árg. 2009 DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 5.980þ. Skoðar ýmiss 
skipti Rnr.128719. Vegna mikillar sölu 
undanfarið óskum við eftir bílum á 
staðinn og á söluskrá okkar. WWW.
HOFDABILAR.IS

SUBARU JUSTY NÝR! Árg. 2009, ekinn 
ca.300.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 2.100þ. 
skoðar ýmiss skipti. Rnr.170088. Vegna 
mikillar sölu undanfarið óskum við eftir 
bílum á staðinn og á söluskrá okkar. 
WWW.HOFDABILAR.IS

SUBARU LEGACY WAGON LUX. NÝR!! 
Árgerð 2009 BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
5.650þ. skoðar ýmiss skipti Rnr.128729. 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum 
við eftir bílum á staðinn og á söluskrá 
okkar. WWW.HOFDABILAR.IS

HONDA ACCORD SEDAN. Árg. 2007, 
ek. 25 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.790þ. Rnr.128558 Vegna mikillar sölu 
undanfarið óskum við eftir bílum á 
staðinn og á söluskrá okkar. www.
hofdabilar.is

NISSAN TERRANO LUXURY 3.0TDI. Árg. 
2004, ek 82 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur 
leður, lúga 7manna. Stgr. tilboð 2.650þ. 
Listaverð er 3.300þ. Rnr.127445 Vegna 
mikillar sölu undanfarið óskum við eftir 
bílum á staðinn og á söluskrá okkar 
WWW.HOFDABILAR.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Öflugir fjarstýrðir bensín- og rafmagns-
bílar í úrvali. Tómstundahúsið, Nethyl 
2, sími 587-0600, www.tomstunda-
husid.is

499 þús stgr.’02
KIA carnival 2002 árg. 7 manna 2,5l v6 
ek. 84 þús. ssk. álf. rafm. í rúð. 2 mið-
stöðvar álf. topplúga mikið endurnýað-
ur sk. ‘10, ekkert lán. s. 847 7663.

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Flottur Avensis
Árg.’05, leður og topplúga Ásett 2.780þ. 
tilboð 2.390þ. S. 840 3425.

Til sölu Toyota Rav 4 ‘03 ek. 90.000km 
Toppeintak. Uppl 898 7874.

VW Passat 1800 Turbo ‘02. ek. 120 þús. 
Áhvíl. 1.050 þús Listv. 1.290 þús. Tilboð 
óskast. S. 863-0741.

Til sölu 2 stk. Renault Kangoo sjálf-
skiptir. 11/2004-ek.76þús. 2/2006-ek. 
71þús. Skoða uppítöku á Jet Ski eða 
slíku. uppl. 842 2930.

 0-250 þús.

Til sölu góður Grand Cherokee árg 94 
, 4 lítra ekinn 141þm. skoðaður.Tilboð 
190þús.Sími 8401759

 Til sölu er Volkswagen Transporter með 
öllu, 10 manna, árgerð 2005, ekinn 170 
þús. km. Nánari upplýsingar gefur Pétur 
í síma 892-3288.

Geðveik vínrauð Honda Civic 97’ keyrð-
ur 146 þús verð 250 þúsund Davíð 
8465182

Renault megan station árg. 99. Ek. 
127þ. Beinskiptur. Verð 240þ. Renault 
Clio árg. 98. Ek. 154þ. Beinskpitur. Verð 
190þ. Bifreiðagjöld greidd á báðum 
bílum og skoðaðir 2010. Uppl. s. 898 
3590.

Stór Útsala!! Peugeot 306 st. ‘98 nýsk. 
v. 95þ. Lancer st. ‘92 heill góður nýsk. 
v. 75þ. S. 821 9887.

 250-499 þús.

Toyota á 290.000-
Toyota Corolla W/G árg 1998 ekinn 
209 þ km 5 gíra ný tímareim álf-
elgur sumardekk krókur verð aðeins 
290.000- upplí síma 861-7600

Opel Astra station árg. 99. Ek. 160þ. 
Sjálfskiptur. Ný skoðaður. Verð 350þ. 
Uppl. s. 898 3590.

 1-2 milljónir

Góður fjölskyldubíll. Golf Variant 
Highline 4 x4 station. 2004.ekinn 
105.000 km. Ný tímareim, sóllúga og 
krókur. Verð 1.250.000 S. 665 6172 / 
694 1863.

 Bílar óskast

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

0-200 STAÐGREITT!!!
Óska eftir bíl á 0-200 þús., helst skoð-
aðan enn má þarfnast smá lagfæringar. 
s. 691 9374.

Benz óskast
Óska eftir Benz á verðbilinu 0-300 má 
þarfnast lagfæringa skoða allt upplý 
síma 863 0149.

Toyota Corolla óskast árg 1998-2001 á 
150-300 þús. Uppl. í s. 821 2545

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

Nissan Terrano
Skipti óskast á Nissan Terrano & Hippa. 
Verðh. 500-700þ. Skipti eingöngu á 
sléttu. S. 898 9026.

Vantar lítinn bíl árg. 2001 eða yngri, er 
með Opel Astra ‘99 + 500 þús. í pen. 
Uppl. í síma 860-0011.

 Jeppar

Til sölu Nissan Terrano II SE Dísel 
95/96“ Dekkjastærð 33“ Vél úr 99“ Ek 
160.000.- Sk. ‘10. Verð 480.000. -Uppl. 
í síma 856 1109.

TILBOÐ!!
HONDA HR-V. Árgerð 2003, ekinn 105 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 940.000. 
Tilboð 799 þús. stgr. Ath. skipti. Uppl. 
í s. 693 5053.

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

 Sendibílar

Leigð’ann og aktu sjálf/ur. Lyfta 1 tonn 
og opnanleg hlið. Uppl. í s. 898 3206.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

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

 Hjólhýsi

Fendt Diamand VIP 700 TFD Lúxus 
hjólhýsi til sölu með svefnpláss fyrir 4. 
Heildarlengd með beisli 884 cm. Verð 
4,5m, áhv. 2,6m. Uppl. í s. 617-6636

84m2 nýtt iðnaðarbil til sölu á Selfossi, 
tilvalið sem geymsla fyrir aftanývagn-
inn. Upplýsngar á Árborgum 4824800 
og Lögmenn suðurlandi 480 2900.

 Fellihýsi

84m2 nýtt iðnaðarbil til sölu á Selfossi, 
tilvalið sem geymsla fyrir aftanývagn-
inn. Upplýsngar á Árborgum 482 4800 
og Lögmenn Suðurlandi 480 2900.

 Tjaldvagnar

Er með fallegan og vel með farin 
Trigano tjaldvagn árg. „98 til sölu. rúm-
góðan og traustan. Allur hjólabúnaður 
yfirfarin í sumar. Vagninn er nýskoð-
aður. Möguleiki að setja vagninn upp í 
vel með farið fellihýsi ekki eldra en ‘99. 
Uppplýsingar í síma 840 2301.

 Hjólbarðar

Til sölu 4 stk. Vetradekk. 205.55.16 V.20 
þús. 4 stk. sumardekk. 175.70.13 B. 12 
þús. Uppl í s 696 9310

 Varahlutir

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

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.

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.

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

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

 Viðgerðir

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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
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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.

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

Haustklippingar!
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.

 Fjármál

Við greiðsluaðlögun er greiðslubyrði 
færð að raunverulegri greiðslugetu. 
Hafðu samband í síma 588 1177 www.
allog.is

 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.

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í 

s. 869 3934.

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

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki eða múrviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

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.

 Málarar

Smáverk - málning. Alhliða málningar-
vinna. Ekkert er of lítið. Uppl. í s. 663 
7576, Jonni.

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 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

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage frábært nudd 
fullkomin sæla tel. 8575015

Tantric whole body massage in down 
town any time!!! 8698602

Excellent whole body massage. Top 
service! 8476555

Frábært heilnudd, fantastic massage. 
S. 894 6823.

 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

661 3839 - Símaspá
Opið alla daga frá kl 16:00.

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

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í Brother, Canon og 
Epson send samdægurs heim að 
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is.

Pípulagningaþjónusta
Viðhald, viðgerðir og breytingar fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki. Gummi pípari 
s. 897 3159.

Hef flutningapláss frá Egilstðum til Rvk 
föstudaginn 21.08. Pláss fyrir 10 eur-
opallettur eða búslóð. Uppl. í s. 892 
9270.

 Til sölu

Öryggismyndavélar fyrir sumarbústað 
eða heimili. Sendir myndir í símann 
skynji hún hreyfingu. Hægt að tengja 
hurða-, reyk- og auka hreyfiskynjara við 
vélina. Einnig hitaskynjara. Allir skynjar-
ar þráðlausir. S:6996869

Mikið magn $$$ dollara til sölu ! uppl. 
í 6185592

 Óskast keypt

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

Staðgreiðum gull,
demanta 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.

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

 Verslun

Öryggis- og peningaskápar.

 Hljóðfæri

Píanó óskast keypt. Verður að vera 
gæðavara. Helst með silent búnaði. 
Uppl. í s. 862 2291

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Óska eftir hringstiga. Ca. 3m á hæð og 
90cm radíus á br. Uppl. í s. 899 6985.

PVC Dúkur
Til sölu 1000 fm af pvc dúk 1,5 mm 
þykkt. Uppl. í s. 693 2900.

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

 Fyrirtæki

Söluturn til sölu á góðum stað. 
Hagstæður rekstur. Uppl. í s. 820 7701 
& mistur@internet.is

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

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.

 Ýmislegt

Mikið úrval af Saucony hlaupaskóm 
fyrir Reykjavíkurmaraþonið Fást í 
Árbæjarþreki, á móti Árbæjarlaug. S. 
567 6471.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style býður 
upp á nám í bæði fatastíl & litgreiningu 
og innanhússtílistanámi. Nánari upplýs-
ingar í síma 533-5101.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

Til sölu húsqvarna regína eldavél í 
góðu standi. Söluverð er kreppuverð. 
s: 897-9218.

 Dýrahald

Ný fiskasending.
Ný sending af ferskvatnsfiskum og 
gróðri. ATH! 50% afsl af Koi tjarnarfisk-
um. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517 
6525 www.dyragardurinn.is

Am.Cocker Spaniel.Ættbók frá Hrfí. 
.Framúrskarandi foreldrar. s.770-4241 
www.eldhuga.com

Yndislegir Chihuahua hvolpar til sölu 
m. ættbók. Gott verð. Uppl. í s. 897 
8848.

 Fyrir veiðimenn

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

Geirlandsá Eigum laus nokkur holl í 
eina bestu sjóbirtingsá landsins. Uppl. 
á svfk.is eða í síma 821 4036

Fyrirdráttarnet
Fyrirdráttarnet fyrir veiðirétthafa. 
Heimavík. Sími 892 8655. heimavik.is

 Húsnæði í boði

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

Til leigu 2 herb. Risíbúð á svæði 108. 
Óska eftir einhleypri konu í íbúðina. 
Uppl. í s. 553 3987.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ Rvk til 
leigu. Kr. 125.000 pr.mán. S: 898-3420

 

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

Ný 4ra herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja með
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 7727553

Til leigu einbýli í vesturbæ Kópavogs 
áhugasamir sendi fyrirspurn á hronn@
ic.is

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.

Herbergi mað aðgangi öllu. Frítt inter-
net. Til leigu frá 1. sept. S. 615 4775

Herbergi til leigu í Garðab. Rétt hjá 
Fjölbr. Aðg. að interneti,sturtu og 
þvottahúsi. S. 849 1657.

Seljahverfi laus strax
Til leigu 2ja herb. íbúð á jarðh. í einbýli, 
allt sér. Verð 90þ.kr. uppl í síma: 846 
3108, 895 8299.

2ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ, Rvk til 
leigu. Kr. 105.000 pr.mán. S: 898-3420

 Húsnæði óskast

Óska eftir lítilli íbúð eða herb. m/eld-
unaraðst. Ódýrt. S. 772 4104 & 865 
8822.

Óska eftir stúdío eða lítilli 2ja herb. 
íbúð. Reyklaus og reglusamur. S. 690 
4624 & 695 8663

Óskast smart 3-4 herb. íbúð á 
Gröndunum 107 Rvk. Langtímaleiga. 
S. 869 4202.

 Fasteignir

Vil kaupa hús/sumarhús til flutnings. 
40-100m2. Radius frá R.vík að 100 
km. Aðeins góð hús koma til greina. 
S. 899 0369.

 Sumarbústaðir

Sumarhús til leigu við Laugavatn. Uppl. 
í s. 840 6260.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til 
leigu í Ármúla, leiga.armuli@gmail.com 
6943113

Leita að ódýru og björtu húsn.f. list-
sköpun/málun. 25-40m2. leggo_4@
hotmail.com

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

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

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

 Atvinna í boði

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

kunnátta skliyrði.
Vinsamlegast leggið inn 

umsókm á : 
info@bonbraedur.is

Blómaheildsalan Grænn 
Markaður

óskar eftir að ráða dugandi 
sölumann. Starfið er fólgið í 

þjónustu við stórmarkaði á litl-
um sendibíl.

Fyrirspurnir sendist á
netfangið info@flora.is

Verkamenn vantar
Adakris óskar eftir verkamönnum til 
starfa strax. Uppl. í s. 844 5167, Stefán.

American Style í Kópav
Ef dugnaður, stundvísi og metnaður á 
við um þig þá getum við hugsanlega 
boðið þér 87% starfshlutfall í vakta-
vinnu. Unnið er í dag- kvöld- og helgar-
vinnu. Sæktu um á umsokn.foodco.is

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki 
til úthringinga á kvöldin. Góð laun 
í boði fyrir rétta fólkið. Uppl veitir 
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 18:00 
á daginn eða Elí á eli@tmi.is

Smiðir óskast. Uppl. í s. 847 5000.

Passion Reykjavík (Bakaríið Álfheimum 
6) Auglýsir eftir fólki til starfa. Um er að 
ræða 50 og 100% störf. Áhugasamir 
hafið samband við Davíð í síma 822 
7707.

FACTORY OUTLET, KÓPAVOGI óskar 
eftir starfsfólki. Aðeins kraftmikið, heið-
arlegt og stundvíst fólk kemur til greina. 
Íslenskukunnátta æskileg. Áhugasamir 
sendið inn umsókn ásamt ferilskrá á 
blend@blend.is

Verslunin Tiger
Starfsfólk óskast í fullt starf. Þarf að 
geta byrjað strax. Umsóknir sendist á 
tiger.sandra@simnet.is

NULL
Óskum eftir röskum starfsmanni á bón 
& þvottastöð hjá Bílkó. Reynsla er kost-
ur. Frekari uppl. gefur Guðni í S. 618 
0560.

Ef þig langar að vinna hjá traustu 
fyrirtæki ert með haldbæra reynslu 
og ert starfsmaður sem hægt er að 
treysta á kíktu þá á okkur. Erum að 
leita að aðstoðarveitingastjórum. Kíktu 
á http://umsokn.foodco.is. Kannski er 
rétta starfið þar fyrir þig?

Vantar húshjálp 2 daga í viku. Tiltekt,þrif 
og þvottur. Þarf að vera rösk og vön 
þrifum. Uppl.í s:898-0500.

Matstofa Sóleyar 
 hlutastarf

Óskum eftir að ráða starfskraft í 
afgreiðslu og eldhús virka daga. Þarf 
að vera yfir 20 ára eða eld og íslensku-
mælandi. Uppl. í s. 771 3540 & mat-
stofa@matstofa.is

Rektu þinn eigin veiting-
arstað

Vel búinn veitingast í Kópav. selst ódýrt. 
Uppl. halldor74@hotmail.com

Óskum eftir barþjónum á veitingastað 
í Hafnaf. Verða að vera vanir. Uppl. í 
s. 899 7188.

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).

 Atvinna óskast

Faglærður bakari óskar eftir vinnu, get 
hafið störf strax. Uppl. í s. 894 8525.

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

 Viðskiptatækifæri

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

 Tapað - Fundið

Flugfreyjutaska barns fannst. Á leik-
svæði nálægt Minni Borg í Grímsnesi 
fannst nýlega bleik „Barbie“ taska með 
ýmsu sem tengist stúlkubarni merkt 
„Magdalena Margrét Flugfreyja“. Símar 
565 7426 og 822 7426.

 Ýmislegt

HARÐFISKUR óskast til kaups í 
heildsölu,LÚÐA,ÝSA, ÞORSKUR OG 
STEINBÍTUR. Uppl.um magn og verð 
sendist:Fiskur09@gmail.com

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Fasteignir

Atvinna

Útboð
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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

Ekki þú 
aftur!

Þú veist, 
Ramóna … 

fyrirtækið mitt á 
þakíbúðina við 
Strandgötu og 

ég fór 
upp í 

glerlyftu.

Eina leið-
in til að 
ferðast, 
Birgitta!

Lyftan var full 
og ég sleppti 

rosalegu 
prumpi! Það 
var eins og 

eitthvað hefði 
dáið!

Hahaha! 
Snilld, 

Birgitta!

Nei, þessi 
var aldeilis 

sætur!

Komdu og 
fáðu sykur, 
Bangsímon!

… hvar var 
ég?

Eins og 
eitthvað hefði 

dáið.
Týpískt 
þynnku-
prump!

Já! Þetta 
var svona 
hljóðlaust, 

blautt og heitt 
prump!

Augun þín eru brún 
eins og maltöl.

En samt 
brúnni … meira eins 

og kara-
mellur …

eða 
kleinur … eða nei, eins 

og brún sósa!

Hmm, 
ert þú 

líka orðin 
svöng?

Mikið hlýtur 
allt að vera róm-

antískara hjá 
stelpum með 

blá augu.

Lalli 
hver

Þetta er 
árlega fjár-

öflunin.

Ekki vera 
svona nei-

kvæður, Lárus.

En 
nammi?

Af hverju selja þeir ekki 
eitthvað sem 

gagnast foreldrum 
krakka á skólaaldri?

Eins og 
hvað?

Lottómiða. Ef ég sel 
ekki alla 
sextán 

kassana þá 
verður þú 
að kaupa 

þá!

Er skólinn hennar 
Sollu að selja 

nammi?

Sjaldan hef ég nennt að fylgja tækni-
straumum samtímans. Ekki af því að 
mér finnst það kúl heldur næ ég venju-

lega ekki að fylgjast með og nenni ekki að 
endurnýja græjurnar mínar á ársfresti.

Fyrsta leikjatölvan mín sem barn var til 
dæmis ekki Nintendo heldur Playstation 1 
árið 1999. Á þeim tíma höfðu flestir vina 
minna spilað Mario Bros í Nintendo þar til 
augu þeirra litu út eins og spagettí. Síminn 
minn er Nokia 3220 sem mamma mín keypti 
árið 2004 og gaf mér síðan þegar minn 
gamli sími, sem ég hafði átt frá 2001, eyði-
lagðist. Oft fæ ég athugasemdir frá fólki 

eins og: „Er ekki auðveldara 
að senda SMS með legg og 
skel“ til þess eins að undir-
strika hverslags fornaldar-
maður ég er. Reyndar er 
síminn minn þar að auki 

einstaklega ófagur í sjón.

Þegar allir voru búnir að fá sér Myspace 
asnaðist ég til að skrá mig. Endaði það á 
því að ég nennti ekki að vera áfram á sam-
skiptasíðunni og skráði mig á Facebook. Var 
ég einn af þeim fyrstu í vinahópnum til að 
skrá mig á Face-ið og var mjög sáttur við 
það. Þar getur maður gert allt milli himins 
og jarðar. 

Nú er hins vegar komin tískubólan 
Twitter. Á Twitter er hægt að blogga upp 
í 140 orð og svo er fólk sem fylgist með 
„tvítinu“. Það sama er hægt að gera á Face-
inu. Þar getur maður alveg gert „statusa“ 
upp á 140 orð, þó að líklegt sé að einhverjir 
vinanna endi á því að eyða manni út, og á 
milljón grilljón vini sem fylgjast með manni. 
Því er Face-ið miklu betra en Twitter. Á 
Twitter er ekki hægt að taka próf og sjá 
hvaða tegund af búðingi maður er eða hvort 
maður er meiri drusla en móðir Teresa. 
Þess vegna mun ég aldrei „tvíta“.

Er hátæknitískuslys og vil ekki „tvíta“

NOKKUR ORÐ
Víðir Smári 

Petersen

Gormabók A4, línu
LDGR93121



10nætur í baráttunni gegn appelsínuhúð

www.biotherm.com

Staðreyndin um líkamsklukkuna / Yfir nóttina er líkaminn í 
hvíld. Sykur breytist í fitu, appelsínuhúð myndast.

Nýjung í meðferð gegn appelsínuhúð / Krem með efnahóp 
(með einkaleyfi) sem vinnur gegn því að sykur breytist í fitu, jurtum 
sem draga úr vökvasöfnun og efnum sem vinna gegn appelsínuhúð.

Sannaður árangur / Virkni mæld með klínískum rannsóknum. 
Þrír þættir sem hafa áhrif á appelsínuhúð mældir.
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BIOTHERM KYNNING Í HAGKAUP KRINGLU, 
SMÁRALIND, GARÐABÆ OG HOLTAGÖRÐUM

20. - 26. ÁGÚST
Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir 
2 Biotherm vörur*
Stór taska 

- 15 ml andlitskrem
- 30 ml andlits og augnhreinsir
- 20 ml Celluli Laser fyrir líkamann
- 20 ml kornaskrúbbur fyrir líkamann
- 75 ml túpa af húðmjólk

Verðmæti kaupauka allt að 9.000 krónur.
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helluborð, bakarofnar, háfar, o.fl .), ljósum, girðingaeiningum, o.fl .
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1.500Fullt verð: 3.767

1.190
Fullt verð: 1.891

1.500
Fullt verð: 4.556

990
Verð frá: 

kr./m2

Vnr. 38972042

Verkfæra-
boð
Element vinnu- og verkfæraborð.

Vnr. 68870174

Verkfæra-
sett
LUX verkfærasett,149 stk.

Vnr. 65745313

Mínútu-
grill
Kassel mínútugrill, 2200W.

Vnr. 65746399

Poppkorns-
vél

5.000

3.000

9.990

5.000

Fullt verð: 8.789

Fullt verð: 7.295

Fullt verð: 12.995

Fullt verð: 7.689

Vnr. 45033655

Blóma-
pottur

Vnr. 0291324

Girðinga-
eining
ARCA girðingaein., 1800x1800 mm, Cedrus.

Vnr. 0291332

Girðinga-
eining
SALIX girðingaein., 1800x1500 mm, lóðrétt.

Vnr. 68116116

Vinnuborð

100

3.500

7.250

1.500

Fullt verð: 271

Fullt verð: 11.500

Fullt verð: 17.570

Fullt verð: 3.684

Vnr. 65001310

Helluborð
SPAN helluborð,
4 hellur, snertitakkar.

Vnr. 41348350

Matarstell 
ABJ matarstell,
ferkantað, hvítt.

Vnr. 13107974

Handlaug
Duravit handlaug,
45x31 cm.

Vnr. 88511029-38-03

Handklæði
Kremlitað, 
dökkbrúnt eða hvítt, 50x100 cm.

74.795

1.500

49.900

500

Fullt verð: 87.995

Fullt verð: 5.000

Fullt verð: 76.247

Fullt verð: 655

Vnr. 65039669

Kæliskápur 
Ariston 
innbyggður kæliskápur. Boz 3031V.

Vnr. 40853015

Uppþvotta-
grind
Drop Special.

Vnr. 79290154

Sekkja-
trilla
Sambrjótanleg, 50 kg.

Vnr. 13204023

Sturtubogi
KAB sturtubogi,
KN-NPU, 180x80 cm.

81.091

3.000

5.000

16.390

Fullt verð: 108.121

Fullt verð: 4.990

Fullt verð: 8.334

Fullt verð: 54.635

Flísar
Gólf-, vegg- og útiflísar.

Vnr. 54400903

Borðsími
Kassel borðsími,
XL-2031 IDM.

Vnr. 0113558

Plastparket
Beiki plastparket, 
7x195x1210 mm.

Vnr. 68570875

Klaufhamar
LUX klaufhamar 
með fiberskafti.

25% 43% 63% 15%

40% 59% 70% 70%

40% 23% 59% 35%

70% 35% 59% 24%

60%

37%

67%

70%
Allt að

Ljós
Síðustu eintök

af ljósum.



REINSUN
ÚTSÖLU-

BORÐ

afsláttur
Mikill

 100 KR.

 500 KR.

 1.000 KR.

 1.500 KR.

 3.000 KR.

 5.000 KR.

 7.500 KR.

 10.000 KR.

G U L U R

R A U Ð U R

L J Ó S G R Æ N N

A P P E L S Í N U G U L U R

FJ Ó L U B L Á R

B L Á R

D Ö K K G R Æ N N

H V Í T U R

Á útsöluborði okkar í garðskála BYKO 
Breidd fi nnur þú fj öldann allan af 
vörum á eftirfarandi föstum verðum:

Fyrstir koma
fyrstir fá

Þetta er aðeins brot

af vöruúrvalinu í

Bætum daglega

við vöruúrvalið.lagerhreinsun BYKO Breidd

Takmarkað magn!

síðustu eintök o.fl.

3.000
Fullt verð: 10.000

75.372
Fullt verð: 100.496

1.790
Fullt verð: 4.113650

Fullt verð: 1.290

Vnr. 65028223

Háfur
Ariston háfur,
HO91X/1.

52.796
Fullt verð: 70.395

Vnr. 68104304

Skrúfbita-
sett
LUX skrúfbitasett, 100 stk.

1.000
Fullt verð: 3.412

Vnr. 14111225-27-30-33

Baðmotta
60x90 cm, 
hvít, kremlituð, brún eða dökkgrá,
100% bómull.

1.990
Fullt verð: 3.712

Vnr. 0291480

Stiklur
Stiklur, 600x600 mm.

Vnr. 0291320

Girðingaeining
ARCA girðingaeining,
1500x1500 mm, Cedrus.

Vnr. 0291441

Hlið
Verbena Facade hlið, 
800x900 mm.

Vnr. 65039982

Bakarofn
Ariston bakarofn,
FZ 1022 C.1 IX.

46%

25%

70%

70%

50% 56%

25%
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tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Bresk-indverska hljómsveitin Cornershop er ekki mjög afkastamikil. 
Á átján árum hefur hún bara sent frá sér fimm plötur í fullri lengd. 
Biðin eftir nýju plötunni var orðin ansi löng. Handcream for a Gener-
ation kom út árið 2002 og sú nýja, Judy Sucks a Lemon for Breakfast, 
kom út í lok júlí, sjö árum seinna. En hún er biðarinnar virði.

Tónlist Cornershop er í grunninn ofurbreskt popp með áhrifum frá 
indverskri tónlist, sýrurokki og danstónlist. Það er sami breski andinn 

yfir henni og er yfir tónlist 
Kinks, Blur eða Pulp, en svo 
eru sítarar og önnur indversk 
hljóðfæri notuð til að skapa 
þennan sérstaka hljóm sem 
er aðalsmerki Cornershop.

Tjinder Singh og Ben 
Ayers stofnuðu Cornershop 
í Leicester árið 1991. Sveit-
in tók fyrstu árin í að skapa 
sér sérstöðu og fyrstu tvær 
plöturnar, Hold On It Hurts 
(1994) og Woman’s Gotta 
Have It (1995) vöktu ekki 
mjög mikla athygli. Það var 

með þriðju plötunni When I Was Born for the 7th Time sem hjólin tóku 
að snúast fyrir alvöru. Á henni voru meðal annars smáskífulögin Good 
Ships, Sleep on the Left Side og Brimful of Asha, en þegar Fatboy Slim 
gerði dansvæna endurgerð af því síðastnefnda sló Cornershop endan-
lega í gegn í heimalandinu.

Nýja platan Judy Sucks a Lemon for Breakfast hefur allt það sem 
góð Cornershop-plata þarf að hafa; góð lög, frábæra texta og tilrauna- 
og spilagleði. Hún byrjar á Stones-legum slagara, Who Fingered Rock 
‘n’ Roll og endar á sýrukenndu sextán mínútna lagi, Turned on Truth 
(The Truth Is Turned on) þar sem gospellegur kvensöngur er í for-
grunni. Á milli er svo fullt af góðgæti, meðal annars útgáfa af Dylan-
laginu The Mighty Quinn og Waterloo Sunset eftir Kinks.

Búðin á horninu opnuð aftur

BIÐARINNAR VIRÐI Eftir sjö ár eru Tjinder Singh 
og félagar í Cornershop komnir með nýja plötu.

Þriðja plata ensku hljóm-
sveitarinnar Arctic 
Monkeys, Humbug, kemur 
út á mánudaginn. Hennar 
hefur verið beðið með mik-
illi eftir væntingu enda er 
sveitin talin ein sú efnileg-
asta í rokkinu í dag. 

Síðustu tvær plötur Arctic Monk-
eys, Whatever People Say I Am, 
That’s What I’m Not og Favourite 
Worst Nightmare, höfðu yfir sér 
ungæðislegan blæ þar sem kraftur-
inn var í fyrirrúmi. Á Humbug 
kveður við nokkuð breyttan og 
fágaðri tón. Hljómsveitin réð Josh 
Homme, forsprakka eyðimerkur-
rokkaranna í Queens of the Stone 
Age og sömuleiðis liðsmann Eagles 
of Death Metal, sem upptökustjóra 
í tilraun til að breyta aðeins um 
áherslur. Strákarnir ferðuðust alla 
leið frá Sheffield í eyðimörkina í 

Kaliforníu þar sem upptökurnar 
fóru fram í Rancho De La Luna-
hljóðverinu. „Hljóðverið var heima 
hjá Dave Catching úr Eagles of 
Death Metal. Hann bjó þarna á 
meðan við vorum að taka upp og 
svaf þar allar nætur. Þetta var 
dálítið skrítið en þetta virkaði,“ 
sagði trommarinn Matt Helders í 
viðtali við tímaritið Clash. 

Söngvarinn Alex Turner segir 
að gítarleikurinn sé meira áber-
andi á Humbug en áður. „Josh 
hvatti okkur til að spila gítar-
sóló. Það er nokkuð sem við höfum 
ekki lagt mikla áherslu á en hann 
og aðstoðar maðurinn hans, Alain 
Johannes, voru ótrúlegir. Alain er 
örugglega besti gítarleikari sem 
ég hef séð og þeir voru mjög hvetj-
andi,“ sagði hann. Homme hvatti 
strákana til að hlusta á hljóm sveit-
ina 13th Floor Elevators með Roky 
Erickson í fararbroddi, en hún 
er í miklu uppáhaldi hjá Primal 
Scream. Einnig hlustuðu þeir mikið 

á Jimi Hendrix og Cream í von um 
að ná fram rétta hljóminum.

Strákarnir yfirgáfu þó ekki 
algjörlega rætur sínar við gerð 
plötunnar því eftir að tökum lauk í 
Kaliforníu héldu þær áfram í New 
York þar sem James Ford, sem tók 
upp fyrstu tvær plöturnar, var við 
stjórnvölinn.

Svo virðist sem hinn breytti 
hljómur Arctic Monkeys, sem 
sumir gagnrýnendur segja að sé 
þroskaður, hafi hitt í mark því 
Humbug hefur fengið prýðilega 
dóma að undanförnu. Til að mynda 
fékk hún fjórar stjörnur af fimm 
mögulegum hjá hinum virtu tíma-
ritum Q, Mojo og Rolling Stone.

Fram undan hjá strákunum er 
spilamennska á Reading/Leeds-
hátíðunum á Englandi í lok ágúst, 
þar sem Homme og félagar í 
Eagles of Death Metal verða einn-
ig á meðal gesta. Eftir það er ferð-
inni heitið í tónleikaferð til Banda-
ríkjanna. freyr@frettabladid

Nýjar áherslur í eyðimörk
ALEX TURNER Turner og félagar í Arctic Monkeys gefa á mánudaginn út sína þriðju plötu, Humbug. NORDICPHOTOS/GETTY

> Í SPILARANUM
DJ Margeir - Blue Lagoon Soundtrack
Skelkur í bringu - Húðlitað klám
Polvo – In Prism
múm - Sing Along to Songs You Don’t Know
Blindfold – Faking Dreams

DJ MARGEIR BLINDFOLD

Bassaleikarinn Glen Matlock, einn af uppruna legum 
meðlimum Sex Pistols, verður á meðal gesta á tón-
leikum hljómsveitarinnar Hjálma í Austurbæ á föstu-
dag. „Hann er bara að koma á tónleikana. Það kom 
til tals að hann myndi klára plötu hjá mér í stúdíó inu. 
Ætli hann sé ekki aðallega að koma í helgar ferð og 
kíkja á stúdíóið,“ segir Kiddi í Hjálmum.

Matlock var meðhöfundur tíu af lögunum tólf 
á hinni frægu plötu Sex Pistols, Never Mind the 
Bollocks, Here‘s the Sex Pistols. Hann hætti í hljóm-
sveitinni árið 1977 og við stöðu hans tók vandræða-
gemlingurinn Sid Vicious. Eftir að hafa verið í 
nokkrum lítt þekktum hljómsveitum gekk Matlock 
aftur til liðs við Pistols þegar sveitin kom saman á 
ný árið 1996. Síðan þá hefur hann spilað með sveit-
inni á tónleikaferðum.

Staðfest hefur verið að tveir góðkunningjar 
Hjálma spili með þeim á tónleikunum, sem eru 
haldnir vegna útkomu nýrrar heimildarmyndar um 
gerð fjórðu plötu sveitarinnar. Annar þeirra er Sví-
inn Mikael Svensson sem gekk til liðs við Hjálma 

árið 2005 en hætti nokkru síðar til að snúa sér að 
öðrum verkefnum, þar á meðal spilamennsku með 
sænsku söngkonunni Lykke Li. Hinn heitir Cat 
Coore, söngvari hljómsveitarinnar Third World, sem 
stjórnaði upptökum á plötunni á Jamaíka. - fb

Meðlimur Pistols sér Hjálma

MATLOCK OG ROTTEN Glen Matlock á tónleikum Sex Pistols 
ásamt söngvaranum Johnny Rotten. NORDICPHOTOS/GETTY

Liam Gallagher, söngvari Oasis, 
ætlar ekki að standa í vegi fyrir 
því að bróðir hans Noel taki upp 
sólóplötu. Noel hefur gefið í skyn 
að hann vilji taka upp sína fyrstu 
sólóplötu eftir að Oasis lýkur 
núverandi tónleikaferð sinni. 
„Hver veit, kannski þarf hann að 
gera þessa sólóplötu. Ef það veitir 
honum hamingju þá er það hið 
besta mál,“ sagði Liam. Tónleika-
ferðinni, sem  hefur staðið yfir í 
þrettán mánuði, lýkur um næstu 
helgi. „Ef ég mætti ráða mynd-
um við taka okkur sex mánaða frí 
og fara síðan aftur í hljóðverið og 
taka upp plötu,“ bætti Liam við.

Noel má taka 
upp sólóplötuNítján ára trommari, Mike Byrne, hefur 

gengið til liðs við rokkarana í Smashing 
Pumpkins. Forsprakkinn Billy Corgan 
hélt áheyrnarpróf fyrir framtíðartromm-
ara sveitarinnar og um eitt þúsund sóttu 
um hina eftirsóttu stöðu. „Mike virtist 
hafa þennan X-Faktor sem allir frábærir 
trommarar hafa. Hann býr yfir ótrúlegri 
blöndu af krafti, hraða og reisn,“ sagði 
Corgan um Byrne. „Ég er spenntur fyrir 
því að vinna með honum í framtíðinni. 
Hann á svo sannarlega skilið þetta tæki-
færi. Hann á eftir að gera mig að betri 
tónlistarmanni.“ 

Byrne mun taka við trommukjuðunum 
af Jimmy Chamberlin sem yfirgaf 
Pumpkins í mars síðastliðnum. Sveitin er 
að undirbúa nýja plötu sem mun fylgja á 
eftir Zeitgeist sem kom út fyrir tveimur 
árum.

Réðu 19 ára trymbil

BILLY CORGAN Trommarinn Mike Byrne hefur geng-
ið til liðs við Smashing Pumpkins. NORDICPHOTOS/GETTY

10. HVER

VINNUR!
VINN SENDU SMS ESL WMV

Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU WATCHMAN Á DVD,
TÖLVULEIKIR, AÐRAR DVD MYNDIR,

PEPSI OG MARGT FLEIRA.

20. ÁGÚST Í

ELKO Á DVD

OG BLU-RAY!

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 
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Borgnesingurinn Sölvi Gylfa-
son bar sigur úr býtum í keppni 
í að halda bolta á lofti sem var 
haldin í Kringlunni á dögunum. 
Hann fékk í sigurlaun þriggja 
mánaða áskrift að Stöð 2 Sport 
2 sem sýnir enska boltann. Alls 
hélt hann boltanum 722 sinnum á 
lofti og var langt á undan næsta 
manni, sem hélt 167 sinnum á 
lofti. „Ég var þarna fyrir tilvilj-
un. Ég er námsmaður og mér 
finnst gaman að horfa á enska 
boltann,“ segir Sölvi, sem spilar 
fótbolta með Skagamönnum í 1. 
deildinni.

Hélt bolta 
oftast á lofti

SIGURVEGARI Sölvi Gylfason fékk í 
verðlaun þriggja mánaða áskrift að Stöð 
2 Sport 2.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 20. ágúst 2009 

➜ Jazzhátíð
18.00 Saga djassins rakin á ensku með 
hljóðbrotum í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi.
20.00 Tónleikar Carls Möller og hljóm-
sveitar í Fríkirkjunni.
21.00 ASA tríó heldur tónleika á Café 
Rósenberg.

➜ Sýningar
21.00 Dansstuttmyndatvenna Sigríðar 
Soffíu Níelsdóttur sýnd á artFart í Leik-
hús-Batteríinu. Miðaverð er 500 krónur.

➜ Námskeið
18.00 Frítt námskeið í framkomu í 
Austurbæ. Fyrirlesarar eru Vera Knúts-
dóttir og Finnur Þ. Gunnþórsson.

➜ Sýningarspjall
20.00 Kennarakvöld í söfnum borg-
arinnar. Hafþór Yngvason, safnstjóri og 
listfræðingur, kynnir sýningadagskrá 
skólaársins í fjölnotasal Hafnarhúss. 
Alma Dís Kristinsdóttir, menntunar-
fræðingur mun kynna fræðslumöguleika 
í tengslum við sýningar fram undan í 
öllum safnhúsum, námskeið haustsins 
og fleira.

➜ Ljóðahátíð
17.00 Nýhil, ljóðahátíð í Norræna hús-
inu. Opnunarteiti hátíðarinnar þar sem 
norræn skáld lesa úr verkum sínum.
21.00 Ljóðalestur utandyra í miðbæ 
Reykjavíkur ef veður leyfir. Alþjóðlegt 
ljóða-myndband Eiríks Arnar Norðdahl 
sýnt. 

➜ Tónlist
21.00 Tónlistarkvöldið 198X á Kaffi-

barnum. Plötusnúðar eru Árni Kristjáns 
& Kalli. Frítt inn. 

21.00 Woodpigeon frá Kanada, Retro 
Stefson og Skakkamanage í Batteríinu. 
Miðaverð 1000 krónur.
21.00 Nesi, Sjana og hinar kellingarnar 
á Græna Hattinum. Miðaverð 1500 
krónur
21.00 Hljómsveitin Weapons heldur 
útgáfutónleika á Sódómu Reykjavík í 
tilefni af útgáfu hennar fyrstu plötu, A 
Ditch In Time. Aðgangseyrir 500 krónur.
22.00 Nú er komið að síðasta sumar-
kvöldi Weirdcore á Jacobsen. Þeir sem 
koma fram að þessu sinni eru Skyage, 
Anonymous og Biogen. Einnig mun DJ 
3D þeyta skífum. Aðgangur er ókeypis.

➜ Myndlist
13.00 Þórunn Hjartardóttir opnar 
sýningu í verkefnarými Skaftfells á 
Seyðisfirði sem ber nafnið Leiðréttingar, 
en hún er gestalistamaður þar þennan 
mánuð.
17.00 Halldór Baldursson teiknari 
opnar sýningu í Gerðubergi á teikning-
um sínum og kallast sýningin Í fréttum 
var þetta helst. Litið verður yfir farinn 
veg síðustu tveggja ára.
17.00 Ólöf Erla Einarsdóttir opnar 
sýninguna Sögur án orða í Menningar-
miðstöðinni Gerðubergi. Á sýningunni 
eru ljósmyndir sem Ólöf Erla hefur 
unnið í Photoshop og kallast Photo-
manipulation. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Krúserar, klúbbur áhugamanna 
um klassíska fornbíla, stend-
ur fyrir sínu árlega Krúser-
kvöldi í kvöld. Uppákoman verð-
ur haldin frá 19 til 21 á planinu 
fyrir utan verslun N1 við Bílds-
höfða þar sem sýnd verða mörg af 
flottustu tryllitækjum landsins. 
Einnig mun blúsband leika tónlist 
frá þeim tíma þegar þessar bíl-
tegundir runnu fyrst af færiband-
inu og munu menn klæða sig upp 
með lakkrísbindi og sólgleraugu. 

Nú eru síðustu forvöð fyrir 
almenning að berja fararskjóta 
Krúsaranna augum áður en þeir 
hverfa aftur inn í bílskúrinn 
fyrir veturinn. Klúbburinn var 
stofnaður formlega í mars 2006 
og eru meðlimir komnir vel á sjö-
unda hundrað. Nánari upplýsing-
ar um klúbbinn má finna á síð-
unni Kruser.is.

Krúserar 
spæna mal-
bikið í kvöld

KLASSÍSKUR BÍLL Einn af klassísku 
fornbílunum sem Krúserarnir hafa yfir 
að ráða.

> LANGAR Í KÆRUSTU

Robert Pattinson segist ekki skilja í 
því að hann sé ekki búinn að eignast 
kærustu eftir velgengni sína á hvíta 
tjaldinu. Í viðtali við dagblaðið 
Daily Mirror segir Pattinson, 23 
ára, flestar konur sem reyna 
við hann vera of ungar eða 
of gamlar. „Ég er kvikmynda-
stjarna og langar að fara á 
stefnumót með fyrirsætum, 
en ég skil ekki af hverju 
það gerist ekki,“ segir leik-
arinn. 

„Ég lærði alþjóðaviðskipti og hún er 
menntaður stjórnmálafræðingur. Okkur 
langar að tala um mismunandi kynn-
ingaraðferðir, af hverju fólk er að nota 
power point, af hverju ekki og svo tala 
um mismunandi aðstæður sem fólk 
getur lent í þegar það er að koma fram,“ 
segir Finnur Þ. Gunnþórsson, en hann 
og Vera Knútsdóttir standa fyrir fríu 
framkomunámskeiði sem hefst klukk-
an sex í kvöld í Austurbæjarbíói. 

„Ég held almennt að fólk eigi miklu 
auðveldara með kynningar en það 
heldur. Flestir reyna að koma allt of 
miklu á framfæri í einu og það er 
augljóst að þeir hafa ekki hugsað um 
hverjir eru að hlusta á þá. Þetta eru í 
raun mjög einföld atriði sem við erum 
að koma fram með, það eru engin 
töfrabrögð í gangi“.

Finnur segir þau ætla sér að efla 
sjálfstraust, ræða framkomu í mis-
munandi menningargeirum og fleira. 
Einhver góð ráð varðandi sjálfs-
traust? „Í raun bara að vita að við 
erum öll manneskjur. Ef maður er 
ekta, maður er líkast til á staðnum 
af því að maður á eitthvert erindi, 
er að fara að tala um eitthvað sem 
maður hefur vit á, þá þarf maður ekki 
að vera að „feika“ neitt. Ef maður 
gerir það ekki þá gengur vel. Yfirleitt 
hverfur stress þegar fólk fer að setja 
reynslu sem því hefur liðið vel með 
í einu samhengi yfir í það samhengi 
sem því finnst erfitt.“

Námskeiðið er eitt af fjölmörgum 
liðum í starfsemi Austurbæjarbíós í 
sumar. Skráning fer fram í gegnum 
tölvupóst á brynja83@hotmail.com. 

Framkoma engin töfrabrögð

FYRIRMYNDARPILTUR Finnur kennir framkomu í 
Austurbæ ásamt Veru Knúts. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einvalalið íslenskra tón-
listarmanna hyggst heiðra 
Bítlagoðsögnina John 
Lennon á tónleikum á Nasa. 
Skipuleggjandi tónleikanna 
ætlar að bjóða Yoko Ono 
og býst fastlega við að hún 
þekkist boðið. Þar til annað 
kemur í ljós.

Tónleikarnir verða 09.09.09 eða 
miðvikudaginn 9. september. Óttar 
Felix Hauksson, sem hefur veg og 
vanda af veislunni, segir dagsetn-
inguna enga tilviljun þótt sú stað-
reynd liggi ekki alveg í augum 
uppi hjá hinum sauðsvarta almúga. 
„Talan níu var mikill örlagavaldur 
í lífi Lennons. Hann var náttúr-
lega fæddur þann 9. október, Yoko 
Ono hitti hann í fyrsta skipti þann 
9. nóvember 1966, níu árum eftir 
að leiðir hans og Pauls McCartney 
lágu fyrst saman, og Sean, sonur 
hans, fæddist þann 9. október,“ 
útskýrir Óttar. 

Hann bætir við að þótt Lennon 
hafi verið skotinn af Mark 
Chapman síðla kvölds þann 8. 
desember 1980 í New York þá hafi 
9. desember verið runninn upp í 
fæðingar borg hans, Liverpool. „Og 
svo samdi Lennon þrjú lög með töl-
unni níu; One After 909, Revolution 
9 og #9 Dream.“ Sem sagt, Lennon 
lifði í níunni og Óttar segir það 
einfaldlega skyldu sína að heiðra 

minningu Bítilsins á þessum degi. 
„Við fáum ekki aðra svona dagsetn-
ingu fyrr en eftir þúsund ár.“

Óttar hefur fengið til liðs við 
sig fjölbreyttan hóp söngvara 
sem ætla að spreyta sig á mörgum 
af þekktustu lögum Bítlanna og 
Lennons. Meðal þeirra má nefna 
Björgvin Halldórsson, Egil Ólafs, 
Hauk Heiðar yngri, Helga Björns, 
Ingó, Krumma og Stefán Hilmars-
son. „Fyrri hlutinn verður tileink-
aður ferli Lennons með Bítlunum 

og þá fá gestir að heyra lög á borð 
við Ticket to Ride, In My Life og 
Lucy in the Sky with Diamonds. 
Eftir hlé horfum við síðan til New 
York-tímabilsins og sólóferilsins,“ 
útskýrir Óttar en þá ættu að hljóma 
lög á borð við Working Class Hero, 
Imagine og Jealous Guy. Óttar 
hyggst að sjálfsögðu senda Yoko 
Ono, ekkju Lennons, boðskort. 
„Og þangað til annað kemur í ljós 
þá geri ég fastlega ráð fyrir því að 
hún mæti.“ freyrgigja@frettabladid.is 

Popparar heiðra Lennon
TIL HEIÐURS 
LENNON 
Óttar Felix blæs til mikillar 
veislu þann 9. september á 
Nasa þegar fjöldi tónlistarmanna 
heiðrar minningu Johns Lennon. 
Dagsetningin er engin tilviljun; 
talan níu hafði mikil áhrif á líf 
Lennons. Meðal þeirra sem troða 
upp eru Krummi, Daníel Ágúst og 
Björgvin Halldórsson.

KISI SNÝR AFTUR!
BLÓÐSÓSA 
Eineygði kötturinn Kisi 
og ástandið, seinni hluti: 
Flóttinn frá Reykjavík
Ný bók eftir Hugleik Dagsson, 
ókrýndan myndasöguprins Íslands
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Í fréttum var þetta helst...
Sýning á skopteikningum Halldórs Baldurssonar
frá 2007 - 2009.  Spéspegill á sálartetur þjóðar.

2009
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Leifur Gunnarsson og félagar leika fyrir gesti
Verið velkomin á opnun sýninganna í dag kl. 17.00

Sögur án orða
Ólöf Erla Einarsdóttir sýnir myndverk byggð 
á ljósmyndum sem endurskapaðar eru með hjálp 
tölvutækninnar og er útkoman dramatískar myndir, 
sveipaðar dulúð.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS
Sími 440 1000

Lærðu

6020 5535

Plastmöppur

6020 6837

Áherslupenni

að spara
Verslanir N1 við Bíldshöfða og á Akureyri eru 
nýr valkostur fyrir þá sem vilja gera góð kaup 
á ritföngum. Gerðu verðsamanburð!

lupen

n
á r

6020 1621

Reiknivél

6020 A4

Ljósritunarpappír A4 
80 gr. 500 blöð

6020 0341

Heftari no. 24/6

6020 E0012

Hefti no. 24/6 1000 stk.

6020 7689

Stílabók A4 

6020 7684

Stílabók A5 

6020 6811

Töflutúss

89 kr.

49 kr.

24/6 1000 k

49 kr.

990 kr.

190 kr.
pr. stk.

140 kr.
pr. stk.

35

ö

49 kr.
pr. stk.

83

rslupennii
837

slupen

49 kr.
pr. stk.

59 kr.
pr. stk.

0 0341

390 kr.

öð

590 kr.

6020 7001

Skrúfblýantur 0,5

6020 95984

Blý áfylling 0,5/HB

N1 Verslun Bíldshöfða 9 og  
Tryggvabraut 18-20, Akureyri    

Egill Sæbjörnsson sló í gegn á eft-
irminnilegan hátt með plötunni 
Tonk of the Lawn og samnefndu 
lagi fyrir níu árum. Síðan hefur 
hann verið upptekinn í myndlist-
inni, en líka verið að búa til tón-
list og meðal annars sent frá sér 
tvær plötur sem komu út í mjög 
takmörkuðu upplagi.

Reproduced & Deper kom út 
árið 2002 í fimmtíu eintökum og 
Crazy Diamond kom 2005, en hún 
hafði að geyma tónlist við kvik-
mynd Daria Martin, Closeup Gall-
ery. Nýja platan, Egill S, er hins 
vegar fyrsta platan hans til að fá 
almenna dreifingu síðan Tonk of 
the Lawn kom út, en hún var meðal 
annars gefin út af Some Bizarre-
fyrirtækinu í Bretlandi og Banda-
ríkjunum.

Það sem einkennir tónlist Egils 
er annars vegar innlifunarkennd-
ur söngurinn – röddin minnir oft 
á David Bowie – og svo leit hans 
að nýju og flottu sándi. Egill hefur 
mjög sterka tilfinningu fyrir tökt-
um, riffum og grúvi. Hljómurinn 
á Egill S er frábær og stemningin 
í lögum eins og Crazy Like a Bee, 
Bold Hearted Woman og Sleep er 
mjög flott.

Egill hefur smekk fyrir mjög 
skærum og svolítið bjöguðum gítar-
hljómi. Hann skreytir lögin með 
skemmtilegum hljóðeffektum og 
hann gerir góða hluti með rödd-
uninni. Eini veikleikinn er sjálfar 
lagasmíðarnar. Þær eru ekki allar 
mjög sterkar. Samt eru nógu mörg 
góð lög á þessari nýju plötu hans 

til að gera hana hans bestu plötu. 
Platan hefur sterkan heildarhljóm, 
en hún er líka nokkuð fjölbreytt. 
Lögin eru mishröð og misjafnt 
hvaða leið er valin varðandi hljóð-
færaskipan og útsetningar.

Egill S sýnir að Egill Sæbjörns-
son er flottur tónlistarmaður. 
Hann mætti alveg gefa tónlistinni 
meiri tíma í framtíðinni. Níu ár á 
milli platna er fullmikið.

 Trausti Júlíusson

Flottur tónlistarmað-
ur, Egill Sæbjörnsson

TÓNLIST
Egill S
Egill Sæbjörnsson

★★★★
Níu árum á eftir hinni rómuðu Tonk 
of the Lawn er loksins komin ný plata 
frá Agli Sæbjörnssyni. Flott plata. 
Vonandi verður biðin styttri eftir þeirri 
næstu.

Fataframleiðandinn Nikita opnar 
eigin verslun á Laugavegi 56 um 
helgina þar sem hægt verður að 
kaupa hönnun þess auk annarra 
brettavara. „Okkur hefur lengi 
langað að opna verslun hér heima 
en ekki haft tíma til að gera það 
fyrr en núna. Þetta verður þó ekki 
aðeins fataverslun heldur verð-
um við með stórt port á bak við 
húsið þar sem við ætlum að skapa 
skemmtilega miðstöð fyrir fólk 
til að hittast og fara á hjólabretti. 
Við ætlum að hafa opið hús á 
Menningar nótt en verslunin verð-
ur þó ekki opnuð formlega fyrr 
en um miðjan september,“ segir 
Ásgeir Höskuldsson, markaðs-
stjóri Nikita. Í versluninni verð-
ur hægt að kaupa flíkur úr öllum 
línum Nikita, þar á meðal föt úr 
nýrri og sparilegri fatalínu sem 
kallast Selekzion.

Nikita opnaði sams konar verslun 
í franska skíðabænum Chamonix 
í desember og hefur sú verslun 
gengið vel að sögn Ásgeirs. 

„Á Menningarnótt verðum við 

með sýningu á verkum Þórdísar 
Claessen og plötusnúðar munu 
þeyta skífum og skemmta gestum,“ 
segir Ásgeir. Opið verður frá 11 til 
miðnættis.  - sm 

Nikita opnar á 
Laugaveginum

GÓÐUR ÁRANGUR Rúnar Ómarsson 
og Aðalheiður Birgisdóttir opna Nikita 
verslun á Laugaveginum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 
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SÍMI 564 0000

14
16
16
12
16
L
L

THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123 LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11 
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30

SÍMI 462 3500

TAKING OF PELHAM 123    kl. 8 - 10
G.I. JOE kl. 5.45 - 8 - 10.10
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5.20 - 

16
12
16

12
L
12
18
16

THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
STELPURNAR OKKAR kl. 8 
G.I. JOE kl. 6.30 - 9
FUNNY GAMES kl.  10
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9

SÍMI 530 1919

12
16
12
16
16

THE TIME TRAVELER’S WIFE  kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 - 10.20 
CROSSING OVER   kl. 5.30 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 7 - 10

SÍMI 551 9000

S.V. MBLÓ.H.T., Rás 2Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

35.000 MANNS!

- E.E., DV

Frá Tony Scott, leikstjóra 
Deja Vu og Man on Fire 
kemur magnaður 
spennutryllir. 

Washington upplifir sína 
verstu martröð þegar hann 
þarf að takast á við Travolta 
höfuðpaur glæpamannanna.

Einstök
kvikmyndaperla
sem engin má 

missa af!
Byggð á 

metsölubókinni
„Kona

Tímaflakkarans“

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

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

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

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

DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 5:40 - 8 - 10:20kl. 5:40 - 8 - 10:20 16

DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:20 VIP
PUBLIC ENEMIESPUBLIC ENEMIES kl. 5 - 8 - 10:50kl. 5 - 8 - 10:50 16

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

G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 3:40kl. 3:40 L

THE PROPOSAL kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

HARRY POTTERHARRY POTTERHARRY POTTER kl. 5  8  10:20kl 5 - 8 - 10:20kl 5 - 8 - 10:20 10

HARRY POTTER kl. 5 VIP
BRUNO kl. 11 14

THE HANGOVER kl. 8 12

DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 8:20 - 10:30kl. 8:20 - 10:30 16

PUBLIC ENEMIES kl. 8:20 - 11 16

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

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

THE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 3:40 kl. 3:40D - 6- 6D - 8:20- 8:20D - 10:40- 10:40D L

HARRY POTTER 6 kl. 5 10

DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10 16

THE PROPOSAL kl. 8 L

PUBLIC ENEMIES kl. 10 12

SKRÁÐU ÞIG Í FRÍÐINDAKLÚBB SAMBÍÓANNA Á 
HTTP://FACEBOOK.SAMBIOIN.IS

LEIKSTJÓRA EVIL DEAD OG SPIDER MAN MYNDANNA 
 SEM ER Í TOPPFORMI Í SINNI BESTU KVIKMYND TIL ÞESSA!

Gagnrýnendur eru á einu máli;

Entertainment Weekly - 100/100

Los Angeles Times - 100/100

Wall Street Journal - 100/100

Washington Post – 100/100

Film Threat – 100/100

FRÁ SAM RAIMI

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE GOODS kl. 6, 8 og 10 12

THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 5.50, 8 og 10.10 16

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 3.40, 5.45, 8 og 10.20 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 3.50 L

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 4 L

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

„Við erum einmitt að fínstilla 
bardagaatriðin,“ segir Halldór 
Halldórsson, betur þekktur sem 
Dóri DNA um sýningu leikhópsins 
Cobra Kai, Kata-Dori: !!Seagal!! 
sem frumsýnd verður á laugar-
daginn í Leikhús-Batteríinu.  

„Það sem við erum að reyna að 
gera er að skapa okkur nýja stefnu 
sem við köllum „action-theater“, 
sem sækir margt í gamlar hug-
myndir Brechts um sjónarspil 
leikhússins í bland við „action“-
hlaðna æsku okkar. Þetta er undir 
áhrifum níunda áratugarins og 
það sem við getum kallað Planet 
Hollywood-gengisins, Schwarz-
enegger, Bruce Willis, Sylvester 
Stallone og Van Damme.“

Sýningin einblínir þó á gamla 
brýnið Steven Seagal. „Í einhverj-
um æsingi, þegar við erum að tala 
um þessar myndir, þá fer einhver 
að tala illa um Steven Seagal, 
eins og siður er. Ég tók það ekki í 
mál. Við fundum þarna eitt atriði 

á youTube og horfðum á það og 
það var svo magnað, stígandinn 
í því var svo geðsjúkur að við 
hugsuðum bara, þetta verður að 
komast á svið. Þetta á erindi við 
kreppta þjóð.“ Með honum í verk-
inu eru Hjörtur Jóhann Jónsson, 
Snorri Engilbertsson og Björn 
Leó Brynjarsson, en þeir stunda 
allir nám tengt leikhúsi í Lista-
háskólanum.

Dóri segir hópinn sprenglærð-
an í hverlags bardagaíþróttum 
en sjálfur útfærði hann bardaga-
atriðin í kvikmyndinni Veðra-
mót. „Það er mikil harka í þessu 
hjá okkur. Mörkin milli alvöru 
og leikhúss eru svo þunn, eins 
og landamæri Mosfellsbæjar og 
Reykjavíkur, bara tveir metrar, 
þú sérð þetta varla. Þetta verður 
æsispennandi, við lofum því. Allir 
aðdáendur leikhúss, ofbeldis, has-
ars og húmors ættu endilega að 
mæta.“ Miðapantanir eru í síma 
897-0496.  - kbs

Hasar að hætti Seagals á svið

Spennan er allsráðandi í bíóhúsum 
um helgina, en Drag Me to Hell og 
The Taking of Pelham 123 voru 
frumsýndar í gær. Frumkvöðull 
hryllingsmynda með gamansömu 
ívafi, Sam Raimi, leikstjóri Evil 
Dead, snýr aftur eftir langt hlé frá 
hryllingnum með Drag Me to Hell. 
Myndin segir frá ungri stúlku sem 
vinnur í banka. Dag einn kemur til 
hennar gömul kona og biður um 
lán til bjargar húsi sínu, en stúlkan 
neitar til að ganga í augun á yfir-
manni sínum. Leggur gamla konan 
við þetta á hana bölvun og kallar 
á djöfulinn Lamiu sem reynir að 
draga hana niður til helvítis næstu 
tvo daga. Í aðalhlutverkum eru Ali-
son Lohman og Justin Long. „Uppá-

haldið mitt við hryllingsmyndir er 
þegar áhorfendur öskra saman og 
hlæja saman,“ er haft eftir Raimi 

á Times online. Það virðist ganga 
ágætlega ef marka má dóma. 
IMDB: 7,8 af 10. Rotten Tomatoes: 
92 prósent, fersk.

Úr smiðju leikstjórans Tonys 
Scott kemur svo spennumyndin 
The Taking of Pelham 123, endur-
gerð myndarinnar frá 1974 sem 
Joseph Sargent leikstýrði. John 
Travolta leikur Ryder, mann sem 
fer fyrir hópi ræningja sem taka 
yfir neðan jarðarlest í New York 
og krefjast lausnargjalds fyrir 
gíslana. Það kemur í hlut starfs-
mannsins Walters, leikins af 
Denzel Washington, að tala um 
fyrir geðsjúklingnum og bjarga 
málunum. IMDB: 6,8 af 10. Rotten 
Tomatoes: 51 prósent, fersk.  - kbs

Djöflar helvítis og ræningjar

GRÁÐUG Í GRÖFINA Álög Lamiu eru 
lögð á unga konu fyrir græðgi í kvik-
mynd Raimi, Drag Me to Hell.

COBRA KAI Hjörtur, Dóri, Bjössi 
og Snorri svitna fyrir þig í Leikhús-
Batteríinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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lÍs en kus

Dúnúlpur dömu 50% afsláttur
Krakkaúlpur 30% afsláttur
Útivistarjakkar 30% til 60% afsláttur
og fleira og fleira...

Ekki missa af þessu
Takmarkað magn!



60
%

e s t a b l i s h e d  1 9 3 4

Ú T S A L A

enn meiri lækkun
af öllum vörum !

60% afsláttur
af öllum vörum



Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:

kr.

pk.499
Tússliti

kr.

pk.349
Trélitir, 12 stk.

kr.

pk.299
Vaxlitir, 16 stk.

kr.

pk.599
Reiknivél

kr.

stk.3995
Converse skólataska/

hliðartaska, 3 litir
kr.

stk.

5490
Körfu- og fótboltatöskur

ÓDÝRT
FYRIR SKÓLANN

kr.

stk.7990
Skólataska Explore Moda

tvær töskur í einni

Betri

fyrir bakið!

kr.

stk.499
Pennaveski

kr.

stk.890
Converse pennaveski

kr.

stk.599
Ljósritunarpappír

80g/500bls.

kr.

stk.249
Stílabækur, A4

verð frá



í takt við tímann

12
stk.

kr.

pk.149
Foska HB Blýantur 

12 stk.

kr.

stk.799
5-faga mappa

kr.

stk.299
Reikningsbók, A4

kr.

stk.490
Pennaveski glans

kr.

stk.199
Stílabækur A4

kr.

pk.390
Pennar 4 stk.

ALLAR VÖRUR

Á
kr.

59

Skólavörur á frábæru verði

kr.

stk.59

kr.

stk.59

kr.

stk.59

kr.

stk.59

kr.

stk.59 kr.

pk.59

kr.

stk.59kr.

stk.59

690
bakpoki með mynd

kr.

stk.

Ótrúlegt

verð!
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sport@frettabladid.is

B-deild EM (karlar):
Danmörk-Ísland   54-66 (28-35)
Stig Íslands: Jón Arnór Stefánsson 21, Logi 
Gunnarsson 13, Fannar Ólafsson 10, Páll Axel 
Vilbergsson 10, Hörður Axel Vilhjálmsson 5, Helgi 
Már Magnússon 4, Pavel Ermolinskij 3.

B-deild EM (konur):
Ísland-Holland   52-70
Stig Íslands: Helena Sverrisdóttir 19 (12 frák., 8 
stoðs., 9 fiskaðar villur), Hildur Sigurðardóttir 10, 
Signý Hermannsdóttir 9, Birna Valgarðsdóttir 5, 
María Ben Erlingsdóttir 4, Sigrún Sjöfn Ámunda-
dóttir 4, Hafrún Hálfdánardóttir 1.

Enska úrvalsdeildin:
Burnley-Man. Utd   1-0
1-0 Robbie Blake (19.).
Birmingham-Portsmouth   1-0

1-0 James McFadden, víti (90.).
Hull City-Tottenham    1-5
0-1 Jermain Defoe (10.), 0-2 Wilson Palacios 
(14.), 1-2 Stephen Hunt (25.), 1-3 Jermain Defoe 
(45.), 1-4 Robbie Keane (78.), 1-5 Jermain Defoe 
(90.).
Liverpool-Stoke City   4-0
1-0 Fernando Torres (4.), 2-0 Glen Johnson (45.), 
3-0 Dirk Kuyt (78.), 4-0 David Ngog (90.).

Meistaradeildin:
Levski Sofia-Debrecen    1-2
Lyon-Anderlecht   5-1
Miralem Pjanic, Lisandro Lopez (víti), Fernandes 
Bastos, Bafetimbi Gomis 2 - Matias Suarez
Panathinaikos-Atletico Madrid   2-3
Dimitrios Salpigidis, Sebastian Leto - Maxi 
Rodriguez, Diego Forlan, Sergio Aguero
Salzburg-Maccabi Haifa   1-2
Ventspils-Zurich   0-3

> Breytingar á Pepsi-deild karla

Mótanefnd KSÍ frestaði í gær leik Fram og Grindavíkur 
sem átti að fara fram á fimmtudag yfir á miðvikudaginn 
næsta. Ástæðan eru veikindin í herbúðum Grindavíkur-
liðsins. Í kjölfarið þurfti KSÍ að færa 
tvo leiki til um helgina. Þeir áttu að 
fara fram á sunnudag og mánudag 
en færast báðir yfir á laugardaginn. 
Það er leikur FH og Grindavíkur og 
leikur Fram og Stjörnunnar. Það 
verða því fimm leikir í Pepsi-
deildinni á laugardag og einn 
á sunnudag er ÍBV tekur á 
móti Þrótti í Eyjum.

Sumarafgreiðslutími:

Virka daga kl. 6:30–22:30

Helgar kl. 8:00–22:00

Skelltu þér í sund í Laugardalslauginni og prófaðu 

nýju rennibrautina sem er ein sú glæsilegasta á landinu. 

Við lofum fjöri og fiðringi!

SALÍBUNA!
Í LAUGARDALSLAUG
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KÖRFUBOLTI Íslenska karlalandsliðið sýndi flest-
ar af sínum góðu hliðum er það lagði Dani í 
Álaborg í gær með tólf stiga mun, 54-66. 
Leikurinn var liður í B-deild Evrópu-
keppninnar.

Íslenska liðið tók öll völd á vell-
inum strax í upphafi og leiddi 
allt til enda. Lengstum var 
íslenska liðið með þægilega 
forystu en Danir áttu gott 
áhlaup í þriðja leikhluta 
er þeir minnkuðu muninn 
í tvö stig.

Þá gaf íslenska liðið aftur í með 
Jón Arnór Stefánsson í broddi fylk-
ingar, nældi sér í þægilegt forskot og 
sigldi sigrinum þægilega í höfn í loka-
leikhlutanum.

„Það er alltaf gott að vinna og ég 
tala nú ekki um í lokaleikhlutanum. 
Þetta var annars virkilega flottur leik-
ur og það var sterk vörn og frábært hugar-
far hjá strákunum sem skóp þennan sigur,“ 

sagði sigurreifur landsliðsþjálfari, Sigurður 
Ingimundarson, við Fréttablaðið eftir leikinn.

„Ég var aldrei hræddur þó svo þeir hefðu 
minnkað muninn. Við sýndum í raun aldrei nein 
veikleikamerki og vorum ekki líklegir til þess 

að tapa þessu. Þegar þeir komust nálægt þá fór 
vörnin aftur í gang og þetta var auðvelt í síð-
asta leikhluta.“

Jón Arnór Stefánsson fór mikinn og sér-
staklega þegar mest á reyndi. „Ég var mjög 
ánægður með Jón og hann tók af skarið 
þegar á þurfti að halda. Hörður Axel gerði 
það um tíma líka og Fannar var frábær í síð-
ari hálfleik. Annars voru allir að leggja sig 
fram og ég er afar sáttur,“ sagði Sigurður 
en Ísland mætir síðan Hollandi hér heima 

um næstu helgi.
„Þessi sigur gefur okkur byr undir 
báða vængi og það skilar sér vonandi 

í leiknum um helgina.“    - hbg

Íslenska körfuboltalandsliðið vann góðan tólf stiga sigur á Dönum ytra:

Sýndum aldrei nein veikleikamerki

STERKUR Jón Arnór Stefánsson var 
atkvæðamestur í íslenska liðinu í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ísland tapaði í gær fyrir Hollandi, 70-52, í B-deild Evrópumóts 
kvenna í körfubolta. Íslenska liðið náði sér aldrei á strik og 
það hollenska þurfti afskaplega lítið að hafa fyrir hlutunum í 
leiknum í gær.

Leikar voru nokkuð jafnir framan af en um miðjan annan 
leikhluta komust Hollendingar í forystu sem þeir létu aldrei 
af hendi. Munurinn í hálfleik var tíu stig, 40-30, Hollandi 
í vil.

Ísland spilaði á köflum ágæta vörn en leyfði þó 
gestunum að miklu leyti að spila sinn leik óáreittir. 
Sóknarleikur liðsins var þó langt frá því eins góður 
og hann getur verið. 

Helena Sverrisdóttir náði ekki sínu besta 
fram eins og svo mikilvægt er fyrir landsliðið 
en flestir leikmanna voru að spila undir getu í 
leiknum.

„Þetta var ekki góður leikur hjá okkur og 
náðum við aldrei að komast í rétta taktinn,“ 
sagði Henning Henningsson landsliðsþjálfari. 

„Við eigum miklu meira inni. Það sem ég var hvað óánægðastur 
með að lykilmenn í mínu liði voru að hengja haus allt of 

snemma. Þær hollensku náðu að ýta okkar leikmönnum 
allt of mikið út úr sínum stöðum. Það gerði það að 
verkum að við náðum ekki að setja upp okkar sóknir eins 

og við áttum að gera. Þegar á heildina er litið vorum við að 
spila við lið sem var einu númeri of stórt fyrir okkur.“

Hann segir að liðið byrjaði ágætlega í leiknum en 
þegar þær hollensku byrjuðu að hitta almennilega 
hafi mótstaðan ekki verið mikil. 

„Vörnin var ágæt í byrjun og við náðum að halda 
þeim ágætlega frá körfunni. En við vorum ekki að 
spila eins fast ég hefði viljað. En það þýðir ekkert 
annað en að halda áfram. Við erum að spila við 
mjög sterkar þjóðir og það sem máli skiptir er 
að hugarfarið hjá leikmönnum og stemningin 
í hópnum sé í lagi. Við viljum klára þetta með 
reisn og ætlum alls ekki að gefast upp.“

ÍSLENSKA KVENNALANDSLIÐIÐ Í KÖRFUBOLTA:  TAPAÐI FYRIR HOLLANDI Í GÆR Á ÁSVÖLLUM

Hollendingar númeri of stórir fyrir Ísland

FÓTBOLTI Mjög óvænt úrslit urðu í 
enska boltanum í gærkvöld þegar 
nýliðar Burnley gerðu sér lítið 
fyrir og skelltu meisturum Man. 
Utd á heimavelli sínum, Turf 
Moor. Robbie Blake skoraði eina 
mark leiksins með glæsilegu skoti 
í teignum í fyrri hálfleik. Michael 
Carrick, leikmaður United, klúðr-
aði víti skömmu fyrir leikhlé.

„Þetta var náttúrulega bara 
ótrúlegt. Við vitum að við getum 
spilað fótbolta og eina leiðin til að 
standa sig í deildinni er að halda 
áfram að gera það. Við bárum enga 
virðingu fyrir þeim, lögðum okkur 
alla fram og uppskárum ríku-
lega,“ sagði Jóhannes Karl Guð-
jónsson, leikmaður Burnley, við 
Fréttablaðið eftir leik.

„Okkur gekk vel gegn stóru lið-
unum í fyrra og það breytist ekki 
núna. Það kannski hljómar asna-
lega en ég held það henti okkur 
betur að spila í þessari deild en 1. 
deildinni. Maður lendir oft á öðru-
vísi fótbolta í neðri deildunum og 
meiri leiðindabolta. Þessi bolti 
hentar okkur ágætlega því við 
reynum að spila fótbolta,“ sagði 

Jóhannes sem lék síðustu 20 mín-
útur leiksins.

„Það var magnað að fá að taka 
þátt í lokin. Ég var ekki viss um 
að fá tækifæri en það var skyn-
samlegt að skipta enda menn 
orðnir þreyttir. Ég held ég hafi 
staðið mig ágætlega og við héldum 
hreinu sem er frábært gegn þessu 
liði,“ sagði Jóhannes og bætir við 
að stemningin hafi verið mögnuð 
eftir leik.

„Þjálfarinn var í skýjunum en 
reyndi að ná okkur niður á jörð-
ina. Þetta væri bara byrjunin en 
frábær þrjú stig og sjálfstraust 
sem við fáum með þessu,“ sagði 
Jóhannes en leikmenn United voru 
fljótir inn í klefa.

„Sonur minn er mikill stuðn-
ingsmaður United og ég ætlaði að 
fá treyju fyrir hann eftir leik. Það 
var ekki hægt því þeir voru fljótir 
inn í klefa. Ferguson fór svo með 
þá inn í sturtuklefann sem er innar 
í klefanum. Hann vildi líklegast 
ekki að heyrðist fram á gang þegar 
hann lét þá heyra það eftir leikinn. 
Þeir fengu víst að heyra það.“

 henry@frettabladid.is

Las yfir liðinu í 
sturtuklefanum
Jóhannes Karl Guðjónsson og félagar í Burnley 
skelltu Man. Utd á Turf Moor í gær. Jóhannes segir 
að Alex Ferguson hafi lesið yfir sínu liði í sturtunni.

KLÚÐUR Michael Owen heldur um höfuð sér eftir að hafa klúðrað færi í leiknum í 
gær.   NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Enska úrvalsdeildin. Burnley 
- Man. Utd. Útsending frá leik Burnley og 
Man. Utd í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Enska úrvalsdeildin. Birming-
ham - Portsmouth Útsending frá leik 
Birmingham og Portsmouth í ensku úrvals-
deildinni.

19.00 Premier League World 2009/10 
Flottur þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

19.30 Enska úrvalsdeildin: Liverpool - 
Stoke Útsending frá leik Liverpool og Stoke í 
ensku úrvalsdeildinni..

21.10 Enska úrvalsdeildin. Hull - Tot-
tenham Útsending frá leik Hull og Totten-
ham í ensku úrvalsdeildinni.

22.50 Enska úrvalsdeildin. Burnley 
- Man. Utd. Útsending frá leik Burnley og 
Man. Utd í ensku úrvalsdeildinni.

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

07.00 Meistaradeild Evrópu: 
Panathinaikos - Atl. Madrid Útsending 
frá leik í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu.

15.55 Meistaradeild Evrópu: 
Panathinaikos - Atl. Madrid Útsending 
frá leik í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu.

17.35 PGA Tour 2009 - Hápunktar Sýnt 
frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

18.30 Starbæk - Valencia Bein útsend-
ing frá leik Stabaek og Valencia í Evrópu-
deildinni.

20.40 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
komandi keppni. Gunnlaugur Rögnvalds-
son skoðar undirbúning liðanna fyrir kapp-
aksturinn.

21.10 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

21.35 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. Doyle Bronson, Chris Mon-
eymaker, Daniel Negreanu, Gus Hansen, 
Chris &quot;Jesus&quot; Ferguson, Johnny 
Chan og fleiri magnaðir spilarar sýna áhorf-
endum hvernig atvinnumenn spila póker.

22.20 Starbæk - Valencia Útsending frá 
leik í Evrópudeildinni.

08.00 Raise Your Voice 

10.00 Firehouse Dog 

12.00 Ruffian

14.00 Raise Your Voice 

16.00 The Murder of Princess Diana 

18.00 Iron Giant Teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna. Hogarth Hugh er 9 ára strákur 
sem vingast við vélmenni utan úr geimnum. 

20.00 Fauteuils d‘orchestre

22.00 Out of Reach

00.00 Darkness

02.00 The Woodsman

04.00 The Kite Runner

06.05 United 93

07.00 Barnaefni: Svampur Sveinsson, 
Lalli, Elías, Gulla og grænjaxlarnir, Bratz

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Sjálfstætt fólk 

10.05 Doctors (25:25) 

10.35 Doctors (1:25)

11.05 New Amsterdam (7:8)

11.50 Wildfire (6:13)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (259:260) 

13.25 La Fea Más Bella (6:300) Suð-
uramerísk smásápa sem er fyrirmyndin að 
framhaldsþáttaröðinni Ljótu-Betty.

14.10 La Fea Más Bella (7:300)

15.00 Ally McBeal (15:21) 

15.45 Barnaefni: Nonni nifteind, A.T-
.O.M., Elías

16.48 Bold and the Beautiful 

17.13 Nágrannar 

17.38 Friends (15:24) 

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 (5:24) 
Fjórða sería af þessum bráðskemmtilegum 
þáttum um bræðurna Charlie og Alan. 

20.10 The Apprentice (4:14) Leitin að 
nýjum lærlingi Donalds Trumps er hafin á 
ný. 18 þátttakendur að takast á í fjölbreytt-
um og skemmtilegum markaðs- og kaup-
sýsluþrautum.  

20.55 NCIS (2:19) Spennuþáttaröð sem 
fjallar um sérsveit lögreglumanna sem starf-
ar í Washington og rannsakar glæpi tengda 
hernum eða hermönnum á einn eða annan 
hátt. 

21.40 Eleventh Hour (5:18) 

22.25 Dr. No Aðalhlutverk: Sean Connery 
og Ursula Andress.

00.10 Lie to Me (9:13) 

00.55 The 4400 (2:13)

01.40 Shadow of Fear 

03.05 Cold Blood 5

04.15 NCIS (2:19) 

05.00 Friends (15:24) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag 

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.30 Monitor  (4:8) (e)

17.00 Rachael Ray  Rachael Ray fær til sín 
góða gesti og eldar gómsæta rétti. 

17.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (15:48) (e)

18.10 Greatest American Dog  (10:10) 
(e)

19.00 All of Us  (19:22) Bandarísk gam-
ansería um fráskilin hjón, Robert og Nees-
ee, sem eiga erfitt með að slíta tengslin og 
hefja ný sambönd.  

19.30 Matarklúbburinn  (8:8) (e)

20.00 Everybody Hates Chris (13:22) 

20.30 Family Guy  (12:18)

21.00 Flashpoint  (4:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar sem er 
kölluð út þegar hættan er mest. Unglings-
piltur er ósáttur þegar hann kemst að því 
fjölskylda besta vinar hans þarf að flytja 
vegna fjárhagsvandræða og freistar þess að 
fá peninga með því að ræna matvöruversl-
un. Ránið fer úr skorðum og hann heldur 
viðskiptavinum verslunarinnar í gíslingu.

21.50 Law & Order: Criminal Intent 
 (14:22) Bandarísk sakamálasería. Kona sem 
hefur barist fyrir frelsi Tamila á Sri Lanka 
er látinn laus úr stofufangelsi og send til 
Bandaríkjana. Við komuna til New York er 
henni sýnt banatilræði en aðstoðarkona 
hennar verður fyrir skotinu.

22.40 Penn & Teller: Bullshit  (44:59) 
Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarnir 
Penn & Teller leita sannleikans. 

23.10 Britain’s Next Top Model  (8:10) 
(e)

00.00 CSI: New York  (20:21) (e)

00.50 Pepsi MAX tónlist

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Barnaefni:  Heyrðu mig, Kevin, 
Tómas og Tim,  Stundin okkar

18.30 Hvaða Samantha?  (6:15) (Sam-
antha Who?) (e) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Bræður og systur  (50:63) (Broth-
ers and Sisters III) 

20.55 Fréttir aldarinnar  Ómar Ragnars-
son fjallar um helstu fréttir síðustu aldar. 
Dagskrárgerð: Andrés Indriðason.

21.15 Fé og freistingar  (14:23)(Dirty 
Sexy Money 2) Bandarísk þáttaröð um 
ungan mann sem tók við af pabba sínum 
sem lögmaður auðugrar fjölskyldu í New 
York og þarf að vera á vakt allan sólarhring-
inn við að sinna þörfum hennar, ólöglegum 
jafnt sem löglegum. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.25 Nýgræðingar  (Scrubs VII) Gaman-
þáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrúleg-
ar uppákomur sem hann lendir í. Á spítal-
anum eru sjúklingarnir furðulegir, starfsfólkið 
enn undarlegra og allt getur gerst.

22.50 HM í frjálsum íþróttum  Sam-
antekt frá keppni dagsins á HM í frjálsum 
íþróttum sem fram fer í Berlín.

23.45 Trúður  (2:10) (Klovn III) (e) 

00.15 Gróðabragð (4:8) (Scalp) (e)

01.10 Kastljós (e)

01.45 Dagskrárlok

20.00 Hrafnaþing  Umsjón: Ingvi Hrafn 
Jónsson. 

21.00  Útvegurinn   Umsjón: Sigurður 
Sveinn Sverrisson. 

21.30 Maturinn og lífið  Umsjón: Fritz M. 
Jörgensson 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn

18.00 Iron Giant   STÖÐ 2 BÍÓ

20.55 NCIS   STÖÐ 2

21.00 Flashpoint    SKJÁREINN

22.35 Medium   STÖÐ 2 EXTRA

22.50 HM í frjálsum íþróttum 
  SJÓNVARPIÐ

> Sean Connery
„Ég er ekki Englendingur, hef 
aldrei verið Englendingur 
og vil aldrei verða 
Englendingur. Ég er 
Skoti! Ég hef alltaf 
verið Skoti og mun 
ávallt vera Skoti.“ 
Sean Connery fer með hlut-
verk njósnarans James Bond í 
kvikmyndinni Dr. No.

Dansþátturinn So You Think You Can Dance var sem 
fyrr sýndur á Stöð 2 á mánudagskvöld en í stað þess 
að hlusta á hina óþolandi dökkhærðu konu æpa í 
hvert sinn sem myndavélarnar sneru að henni fylgdist 
ég með fjórða þættinum í nýjum heimildarmynda-
flokki á RÚV um bresku konungsfjölskylduna. 

Mun meiri rólegheit þar á ferðinni, enda er Elísabet 
Englandsdrottning og hennar föruneyti ekki þekkt fyrir 
hróp og köll, heldur fágaða framkomu í einu og öllu.

Þátturinn fjallaði um tengsl fjölskyldunnar við hinn 
almenna borgara og var gaman að fylgjast með öllu 
umstanginu sem fylgir hverri einustu heimsókn drottn-
ingarinnar. Rætt var við fólk áður en það átti að hitta 
drottninguna og voru allir með hjartað í buxunum og 
hræddir um að þeim myndi vefjast tunga um tönn. 
Sýnt var frá árlegu teboði sem drottningin heldur í 
Buckingham-höll og fleiri áhugaverðum uppákomum. 
Aðdáendur Elísabetar sem fylgja henni hvert fótmál, 

þar á meðal til útlanda, voru líka í nærmynd og börð-
ust um að fá að sjá hana með berum augum, eins og 
um poppstjörnu væri að ræða. Þeirra hápunktur var 
að geta gefið henni gjöf eða bara hlotið vingjarnlegt 
augnaráð úr hennar átt. 

Drottningin er merkilega yfirveguð kona sem virðist 
ekki láta titilinn stíga sér til höfuðs. Álagið á henni er 
greinilega mikið og alveg ljóst að ekki hver sem er 
gæti leikið eftir allt það sem hún tekur sér fyrir hendur 
á degi hverjum. Gaman væri að sjá fleiri heimildar-
þætti af þessum toga í framtíðinni þar sem veitt væri 
innsýn í daglegt líf fólks á borð við Nelson Mandela, 
Barack Obama og Madonnu svo eitthvað sé nefnt. 

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON SÁ ÞÁTT UM BRESKU KONUNGSFJÖLSKYLDUNA

Fáguð framkoma drottningar

ENGLANDSDROTTNING Elísabet hefur í nógu að snúast 
sem Englandsdrottning og fer í hverja heimsóknina á 
fætur annarri.

▼
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó FM 90,9  Gullbylgjan FM 93,5  Rás 1  
FM 95,7 FM957 FM 96,3  FM Suðurland FM 96,7  Létt Bylgjan 
FM 97,7  X-ið FM 98,9  Bylgjan FM 99,4  Útvarp Saga 
FM 90,1  Rás 2 FM 102,2 Útvarp Latibær FM 102,9  Lindin 
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

10.10 Only Fools and Horses 11.00 Only Fools 
and Horses 11.50 Absolutely Fabulous 12.20 My 
Hero 12.50 My Hero 13.20 Only Fools and Horses 
14.10 The Weakest Link 14.55 My Hero 15.25 
My Hero 15.55 Only Fools and Horses 16.45 
EastEnders 17.15 The Weakest Link 18.00 My Hero 
18.30 Extras 19.00 Coupling 19.30 Blackadder II 
20.00 Dalziel and Pascoe 20.50 Coupling 21.20 
Blackadder the Third 21.50 EastEnders 22.20 The 
Weakest Link 23.05 Dalziel and Pascoe 23.55 
Coupling 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Jokulen 
- vild, smuk og farlig 10.35 Aftenshowet 11.00 
Aftenshowet 2. del 11.30 Diagnose soges 12.00 
Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 
Boogie Mix 14.00 Danmarks Storste Beach Party 
14.30 Braceface 14.55 Den lyserode panter 15.00 
Lloyd i Rummet 15.20 Oggy og kakerlakkerne 
15.30 Fandango med Sine 16.00 Aftenshowet 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet 
med Vejret 17.30 Rabatten 18.00 Sporlos 18.30 
Det store år 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 
Landsbyhospitalet 20.15 Gensyn med Wounded 
Heart 21.40 Pakistan‘s Taliban Generation 22.25 
Seinfeld 

10.00 Dansefot jukeboks 11.00 Selma og Sophie 
12.00 Jobben er din! 13.00 Kystlandskap i fug-
leperspektiv 13.05 Min forunderlige onkel 15.00 
Eit år med J.K. Rowling 15.50 Oddasat - nyheter 
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Månebjorn 16.15 Rorri Racerbil 16.25 Her er 
eg! 16.30 Froken Fridas helsproe eventyr 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 VM frii-
drett 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.30 Velg! 09 20.30 Stormen 21.00 Kveldsnytt 
21.40 Dragning mot dod 22.30 I USA med 
Stephen Fry 23.30 Ekstremvær jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Flyttlasset går 10.35 AnneMat 
13.00 Vem tror du att du är? 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 Hedebyborna 15.55 
Anslagstavlan 16.00 Rapport 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Systrarna mot strömmen 16.45 
Hemliga svenska rum 17.00 Att vara adoptivbarn 
17.30 Rapport 17.50 Regionala nyheter 18.00 
Packat &amp; klart sommar 18.30 Öringfiske jorden 
runt 19.00 Necrobusiness 19.45 Matlust 20.00 
Debatt 20.45 Taxibekännelser i New York 21.45 
Kriminaljouren 22.30 Sändningar från SVT24 

16.45 Hollyoaks (258:260) 

17.15 Hollyoaks (259:260) 

17.40 The O.C. 2 (8:24) Stöð 2 Extra og 
Stöð 2 endursýna þessa vinsælu þáttaröð 
frá upphafi. 

18.25 Seinfeld (20:24) 

18.45 Hollyoaks (258:260)  

19.15 Hollyoaks (259:260) 

19.40 The O.C. 2 (8:24)

20.25 Seinfeld (20:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 In Treatment (14:43)Sálfræðing-
urinn Paul Weston sálgreinir skjólstæðinga 
sína og hlustar þolinmóður þar sem þeir lýsa 
sínum dýpstu tilfinningum, vandamálum og 
sláandi leyndarmálum. Gabriel Byrne hlaut á 
dögunum Golden Globe verðlaun sem besti 
leikari í sjónvarpsþáttaröð.

22.10 Ástríður (1:12) Ný rómantísk 
gaman þáttaröð um unga konu sem ræður 
sig til vinnu hjá fjármálafyrirtæki þar sem allt 
er auðvitað að gerast en um leið ekki neitt. 
En þótt Ástríði reynist erfitt að fóta sig í hörð-
um heimi viðskiptalífsins þá gengur henni 
enn verr í mun harðari heimi ástarlífsins. 

22.35 Medium (1:19) Hér er á ferð-
inni fimmta þáttaröðin af þessum dulmagn-
aða spennuþætti sem fjallar um sjáandann 
Allison Dubois sem gegn eigin vilja sér í 
draumum sínum skelfileg sakamál sem enn 
hafa ekki átt sér stað. 

23.20 Monarch Cove (10:14) 

00.05 Sjáðu

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin - heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Andrarímur
15.03 Útvarpssagan: Nafnabókin

15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Ást í hundrað ár
20.00 Sumartónleikar evrópskra útvarps-
stöðva
22.00 Fréttir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Syndin er lævís og lipur
23.00 Útvarpsperlur: Tuttugu kýr, tíu geitur
00.00 Fréttir
00.07 Næturtónar

Bandarísk þáttaröð um ungan mann 
sem tekur við af pabba sínum sem 
lögmaður auðugrar fjölskyldu í New 
York eftir að hann deyr af slysförum. 
Auðmannafjölskyldan er sérvitur og 
sundruð en hefur sterk ítök í sam-
félaginu og 
er kröfuhörð. 
Ungi lög-
fræðingurinn 
þarf að vera 
á vakt allan 
sólarhring-
inn við að 
sinna þörf-
um hennar, 
ólöglegum 
jafnt sem 
löglegum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Fé og freistingar
Sjónvarpið kl. 21.15

Leitin að nýjum lærlingi Donalds 
Trump er hafin á ný. Átján þátt-
takendur takast á í fjölbreyttum 
og skemmtilegum markaðs- og 
kaupsýslu þrautum þar sem allt í 
senn reynir á viðskiptavit þeirra, 
markaðsþekkingu, leiðtoga-
hæfileika, samstarfsvilja og færni í 
almennum samskiptum. Í hverjum 
þætti rekur Trump einn þátttakanda 
heim. Í lokin er það aðeins einn 
sem fær draumastarfið eftirsótta 
og ávísun að glæstum frama í 
viðskiptaheiminum.

STÖÐ 2 KL. 20.10

The Apprentice
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www.ellingsen.is

SKÓLADAGAR 
Í ELLINGSEN 

MIKIÐ ÚRVAL AF SKÓLATÖSKUM, 
SKÓM, ÚLPUM OG ÖÐRUM HLÍFÐARFATNAÐI. 

ALLT HÁGÆÐAVÖRUR Á GÓÐU VERÐI.

COLUMBIA ÚLPA
stærðir 6-14 ára

stráka

COLUMBIA ÚLPA
stærðir 6-14 ára

stráka

COLUMBIA ÚLPA
stærðir nr. 90-120

stráka

COLUMBIA ÚLPA
stærðir 6-14 ára

stráka og stelpu

BERGANS SKÓLATASKA
m. styrktu baki,

yfirhlíf m. endurskini fylgir

BERGANS SKÓLATASKA
m. styrktu baki,

yfirhlíf m. endurskini fylgir

BERGANS SKÓLATASKA
m. styrktu baki,

yfirhlíf m. endurskini fylgir

TATONKA
SKÓLATASKA
fáanleg í mismunandi litum

COLUMBIA SKÓR
barnastærðir

COLUMBIA SKÓR
barnastærðir

DIDRIKSON ÚLPA
stærðir nr. 90-120

stelpu

Verð 4.900 kr. Verð 8.900 kr. Verð 5.790 kr. Verð 4.990 kr.

Verð 8.900 kr.Verð 3.500 kr. Verð 7.900 kr. Verð 5.900 kr. Verð 9.900 kr. Verð 6.900 kr.

Verð 8.900 kr.

REYKJAVÍK AKUREYRI
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. hróss, 6. þys, 8. lítið býli, 9. 
gifti, 11. holskrúfa, 12. rót, 14. morðs, 
16. ætíð, 17. dauði, 18. annríki, 20. 
tveir eins, 21. þráður.
LÓÐRÉTT 1. korntegund, 3. kúgun, 
4. fjarsýnn, 5. arinn, 7. fiskur, 10. fley, 
13. tal, 15. flóki, 16. verkfæri, 19. 
númer. LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. ys, 8. kot, 9. gaf, 
11. ró, 12. grams, 14. dráps, 16. sí, 17. 
lát, 18. önn, 20. rr, 21. garn. 
LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. ok, 4. forspár, 
5. stó, 7. sardína, 10. far, 13. mál, 15. 
strý, 16. sög, 19. nr. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Anders Fogh Rasmussen.

 2 Þórín.

 3 Usain Bolt.

„Ég fæ 
mér einn 
bolla af 
haframjöli 
og þrjár 
skeiðar 
af súkkul-
aðiprótíni 
hrært sam-
an í vatni. 
Síðan sker 
ég hálft epli 
niður í bita og dreifi yfir þetta. 
Þetta er morgunmaturinn sem 
einkaþjálfarinn Arnar Grant 
kenndi mér og sagði að væri 
besti mögulegi morgunmatur 
sem hægt væri að borða „break-
fast of the champions“ eins og 
hann kallar það.“

Ásgeir Kolbeinsson sjónvarpsmaður.

Ólafur Halldór Ólafsson, bassaleikari rokksveitar-
innar Weapons, er nýkominn heim frá Tennessee 
í Bandaríkjunum þar sem hann skrifaði meistara-
verkefni um sögu Elvis Presley, eins helsta áhrifa-
valdar síns og sveitarinnar.

„Ég var í blaða- og fréttamennsku við Háskóla 
Íslands og ákvað að fara út síðustu önnina þegar ég 
var búinn með alla áfangana,“ segir Ólafur, en um 
skiptinám var að ræða.

Meistararitgerðin fjallaði um sjónvarpsþættina 
sem konungurinn kom fram í og hvernig þeir höfðu 
áhrif á feril hans og dægurmenningu samtímans. 
„Ég fór í Graceland og Sun Studios og hitti ýmsa 
sem voru fróðir um þetta. Þetta var rosa gaman,“ 
segir Ólafur. „Ég hitti fyrrverandi kærustu hans, 
Wendy Jackson. Fór á tónleika með henni og hitti 
hana á eftir. Hún sagði að hún hefði deitað hann í 
smá tíma.“

Í Sun Studios, hljóðveri Presleys og fleiri kappa 
á borð við Johnny Cash, gerði Ólafur sér lítið fyrir 
og keypti fyrstu plötuna sem Cash gaf út. Hún er 78 
snúninga og upprunnin úr dánarbúi Cash, sem fjöl-
skylda hans gaf Sun Studios.

Vegna ferðar Ólafs á heimaslóðir Presleys átti 
Weapons eftir að halda útgáfutónleika fyrir plötu sína 
A Ditch in Time sem kom út fyrir jól. Bætt verður úr 

því á Sódómu Reykjavík í kvöld klukkan 21. 
Weapons stefnir á tónleikaferð um Bandaríkin í 

haust og gerð nýrrar plötu. Gordon Raphael, fyrrum 
upptökustjóri The Strokes, tók upp A Ditch in Time 
og hefur þegar boðið sveitinni að taka nýju plötuna 
upp í hljóðveri sínu í Berlín. - fb

Skrifaði meistararitgerð um Elvis

ÓLI DÓRI Ólafur Halldór Ólafsson, eða Óli Dóri, gerði meistara-
verkefni um Elvis Presley í Tennessee. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta var sjúklega vont, eigin-
lega bara ógeðslega sársauka-
fullt. Það er ekki gott að láta 
húðflúra á sér rifbeinin,“ segir 
Oddur Snær Magnússon. Hann 
lét nýverið húðflúra á sig laglínu 
úr hinu sígilda lagi Trúbrots, 
To be Grateful, sem faðir hans, 
Magnús Kjartansson, söng svo 
eftirminnilega á hljómplötunni 
Lifun. Línan „Life is all around 
and it‘s my toy. And I‘m living,“ 
sem Oddur kveður lýsa sér nokk-
uð vel, varð fyrir valinu. „Systir 
mín, Margrét Gauja, og Sara vin-
kona mín, voru mér til halds og 
trausts og hughreystu mig þegar 
með þurfti,“ segir Oddur sem 
vinnur hjá íslenska tölvuleikja-
risanum CCP.

Oddur segir þetta ekki hafa 
verið neina skyndihugdettu sem 
hafi verið gerð í einhverju flippi. 
„Nei, alls ekki, það leið bara vika 
frá því að hugmyndin vaknaði og 
þar til ég var kominn inn á húð-
flúr-stofu. Pabbi skrifaði upp nót-
urnar, svo var bara pantaður tími 
og látið verða af þessu,“ útskýrir 
Oddur en það var Tomas Asher, 
bandarískur húðflúrmeistari, 
sem hafði veg og vanda af verk-
inu hjá Reykjavik Ink. Spurður 
hvernig faðir hans hafi tekið 
þessu kveðst Oddur ekki hafa 
hugmynd um það, hann hafi ekki 
ennþá séð útkomuna. „En ég held 
að hann sé bara ánægður, von-
andi skulda ég honum bara ekki 
stefgjöld.“ - fgg

Húðflúraði laglínu eftir pabba

VEGLEGT HÚÐFLÚR Oddur er ákaflega 
stoltur af húðflúrinu sem er laglína úr 
To be Grateful en faðir Odds, Magnús 

Kjartansson, söng það á plötunni Lifun 
með Trúbroti.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við erum búin að mynda þetta 
fræga þríeyki í Gauragangi, Guð-
jón Davíð Karlsson, Gói, verður 
Ormur Óðinsson og honum til 
halds og traust verða þau Hall-
grímur Ólafsson og Ilmur 
Krist jánsdóttir,“ segir Magn-
ús Geir Þórðarson, leikhússtjóri 
Borgarleikhússins. 

Eins og fram kom í fjölmiðlum 
fyrir skemmstu verður Gaura-
gangur, byggður á samnefndri 
ung lingabók Ólafs Hauks Sím-
onarsonar, settur upp í mars á 
næsta ári. Verkið verður þá búið 
að liggja í dvala í sautján ár eða 
alveg síðan að þau Ingvar E. Sig-
urðsson, Sigurður Sigurjónsson 
og Ólafía Hrönn sprönguðu um 
á fjölum Þjóðleikhússins undir 
taktföstum tónum Ný Danskrar í 
afar vinsælli uppfærslu.

Sautján ár eru langur tími í 
unglingamenningu, nýverið var 
meðal annars haldið upp á fimm-
tán ára afmæli GSM-sambands á 
Íslandi, tækni sem skiptir miklu 
máli fyrir framtíð landsins um 
þessar mundir og svo má ekki 
gleyma Fésbókaræðinu og MSN-
samskiptaforritinu. „Þetta mun 
tala til ungs fólks í dag en ég efast 
um að það verði fullt af fésbókar-
tilvitnunum. Ungt fólk er í grunn-
inn það sama og það var fyrir 
fimmtán og þrjátíu árum síðan. 
Þetta er þroskasaga Orms Óðins-
sonar, átök hans við eldri kynslóð-
ina og ástina,“ segir Magnús.

Og þótt það sé Gauragangi 
eiginlega óviðkomandi þá hafa 
átt sér stað töluverðar tilfærsl-
ur milli leikhúsanna tveggja í 
höfuðborginni að undanförnu. 
Fjöldi leikara hefur flutt sig um 
set og hafið störf innan veggja 
Leikfélags Reykjavíkur. Nægir 
þar að nefna Hilmi Snæ, Rúnar 
Frey, áðurnefnda Ilmi, Jörund 

Ragnarsson og spúsu hans, Dóru 
Jóhannesdóttur. Að ógleymdri 
Nínu Dögg Fillipusdóttur. Þá 
hefur Unnur Ösp Stefánsdóttir 
fengið fastan samning við leik-
húsið eftir að hafa verið áberandi 
á síðasta ári. 

Samanburður við Real Madrid, 
spænska knattspyrnufélagið sem 
sankað hefur að sér stórstjörnum 
í ár, er einhvern veginn óhjá-
kvæmilegur. Magnús hlær að 
þessari samlíkingu en segir, í 
fullri alvöru, að það hafi alltaf 
verið meginmarkmið hjá honum 

að horfa fram á veginn og styrkja 
leikarahópinn. Hvort slíkt sé ekki 
aðeins auðveldara nú, þegar eilít-
il óvissa ríkir um hver muni setj-
ast í stól þjóðleikhússtjóra, verður 
Magnús ögn alvarlegri í svörum. 
„Við lögðum nýja stefnu í Borgar-
leikhúsinu í fyrra og starfs-
mannahópurinn hefur verið að 
styrkjast mikið síðan þá. Og leik-
árið sem nú er að hefjast er eðli-
legt framhald af því og það skipt-
ir okkur engu máli hvort það sé 
ólga í kringum Þjóðleikhúsið eður 
ei.“  freyrgigja@frettabladid.is

MAGNÚS GEIR: GALÁCTICO-BRAGUR Á BORGARLEIKHÚSINU

Guðjón Davíð verður Orm-
ur Óðinsson í Gauragangi

ÞRÍEYKIÐ FRÆGA
Þau Hallgrímur Ólafsson, Guðjón 
Davíð Karlsson og Ilmur Kristjánsdótt-
ir verða þríeykið fræga í Gauragangi. 
Guðjón Davíð verður unglingahetjan 
Ormur Óðinsson en verkið er sett uppí 
Borgarleikhúsinu og verður frumsýnt í 
mars. Ný Danskir verða ekki á sviðinu 
til að leika lagasmíðar sínar við verkið 
heldur verða ögn yngri menn fengnir til 
að hressa aðeins upp á lagasmíðarnar.

Sigurður Svavarsson 
og Guðrún Magnúsdóttir 
í Opna bókafélaginu 
hafa slegið í gegn með 
endurútgáfu bókarinnar 

Matar og drykkjar 
eftir Helgu Sigurð-
ardóttur. Bókin situr 

í efsta sæti sölulista 
Eymundsson og það tók 

ekki nema sjö virka daga að klára 
upplagið. Alls hafa tvö þúsund 
eintök verið send í verslanir. Bóka-
útgefendurnir leita nú allra leiða til 
að flýta prentun á næsta upplagi 
en það gengur hægt því skortur er 
á pappír hjá birgjum. Þau Sigurður 
og Guðrún eru afar ánægð með 
viðtökurnar og segja hverjum sem 
heyra vill að það sé nú ekki á hverj-
um degi sem endurútgáfa hálfrar 
aldar gamallar bókar fái viðlíka 
viðtökur.

Björgvin Hall-
dórsson getur 

unað glaður við sitt 
og nýjasta afkvæmi 
sitt, Sígræna söngva. 

Platan fór í toppsætið 
á metsölulista Skíf-

unnar þegar hún kom 
út en þurfti að horfa 
á eftir því viku seinna. 

Enda kláraðist upplagið. Björgvin 
er hins vegar seigur og er kom-
inn aftur í efsta sætið með þessa 
ágætu köntrý-plötu sína. 

Eins og greint var frá í Morgun-
blaðinu verður umfang menningar-
næturtónleika Rásar 2 mun minna 
en verið hefur. Aðstandendur 
Menningarnætur með Skúla 
Gautason í fararbroddi fóru í ár 
þá leið að fá hljóðkerfisfyrirtæki 
til að skipuleggja tónleika fyrir sig 
og nú er svo komið að tvennir 
menningarnæturtónleikar verða 
á laugardaginn. Rás 2 verður með 
sína í Hljómskálanum en 
skammt undan, nánar 
tiltekið á Ingólfstorgi, 
verður Bylgjan með sína. 
Báðir tónleikarnir hefjast 
klukkan hálfátta um 
kvöldið og standa 
fram að flugelda-
sýningu. - hdm, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI



 Apple búðin  | www.icemac.is
 Sími: 512-1300  | Opnunartími:
 Laugavegi 182  | Mán. til fös. 10-18 og lau. 12-16

MacBook 13”
Verð: 194.900.-

MacBook
er skólabókin þín

Já, getur keyrt Windows
og fer létt með það...
Sífellt fleiri kjósa tölvur frá Apple og nú eru engar 
afsakanir eftir þar sem tölvurnar geta keyrt hvaða 
hugbúnað sem er.  Verðið ætti ekki að hindra heldur 
því Apple-tölvur eru orðnar ódýrari en aðrar PC-tölvur 
af sambærilegum gæðum. 

Frí Apple námskeið
Varstu að kaupa þér Apple tölvu eða langar þig að 
læra meira? Þá getur þú kíkt á námskeið í Apple 
búðina á Laugaveg 182 og lært eitthvað nýtt. 
Námskeiðin eru án endurgjalds í allann vetur 
og þú þarft ekki að skrá þig, bara mæta.

Nánar um dagsetningu og tíma:
www.apple.is/fraedsla

iLife ‘09
Stafrænn lífsstíll að hætti Apple sem inniheldur iPhoto, 
iMovie, GarageBand, iWeb og iDVD. iLife gerir 
Mac-notendum kleyft að skapa ótrúlegustu hluti og halda 
utan um ljósmyndir og hreyfimyndir á einfaldan máta. 
Að búa til fallegar heimasíður, ljósmyndabækur og 
kvikmyndir er leikur einn. 

Microsoft Office pakkinn
3 leyfi í pakka
Verð: 18.990.-

Western Digital
Flakkarar
USB2/640GB
Verð: 19.990.-

Fartölvutöskur
Fyrir MacBook / MacBook Pro
Verð frá: 7.990.-

PURO
Hátalarar / Music Balls
fyrir iPod / iPhone
Verð: 4.990.-
(iPod á mynd fylgir ekki)

innbyggð vefmyndavél

engir vírusar

getur keyrt Windows

frí námskeið

iLife ‘09

          fartölvu hulstur
fylgir öllum fartölvum keyptum hjá Apple í Ágúst
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Ég fór aldrei í leikhús sem 
barn. Ég gerði bara eitt-

hvað annað skemmtilegt með 
foreldrum mínum í staðinn. Við 
fórum til dæmis stundum í bíl-
túr og skoðuðum nýbyggingar. 
Kannski var stoppað fyrir framan 
hús á Álftanesi og pabbi minn, 
húsa smiðurinn, fór háðulegum 
orðum um gluggalausan futur-
kumbaldann. Svo flissuðu allir 
yfir því hvað fólk væri vitlaust að 
byggja svona bjánaleg hús.

VEGNA þessa leikhúsleysis 
missti ég alveg af leikritum 
Thorbjörns Egners. Ég stóð á gati 
þegar krakkar voru að tala um 
þessi verk. Þau voru ekki einu 
sinni til á plötum heima hjá mér. 
Það var því ekki fyrr en nýlega, 
þegar ég hafði eignast mín eigin 
börn, að heimur norska meistar-
ans fór að ljúkast upp fyrir mér. 

NÚ ER komið að því að ég tengi 
innihald Bakþankans við Hrunið, 
enda gengur illa að slíta sig frá 
þeim fjanda. Helstu verk Egners 
eru auðvitað dæmi sögur fyrir 
það sem er að gerast og mun ger-
ast í kjölfar Hrunsins. Karíus 
og Baktus (hinir seku) hugsuðu 
bara um eigið rassgat á kostnað 
Jens (íslensku þjóðarinnar). 
Loks fer Jens að bursta sig 
(Búsáhalda byltingin) og sníkju-
dýrin verða skilin eftir úti á rúm-
sjó (Tortola).

Í VERKUM Egners eru vondu 
karlarnir ekki vondir af ásetningi 
heldur eru þeir bara svona vit-
lausir. Vondu karlar Hrunsins eru 
það sjálfsagt líka auk þess að hafa 
orðið ótrúlega gráðugir þegar þeir 
sáu hvað þeir gátu skrifað háa 
gúmmítékka. Í Kardimommubæ 
fá þjófarnir uppreisn æru með 
því að slökkva eldinn í turni 
Tóbíasar. Nú er bara að sjá hvaða 
elda Kasper, Jasper og Jónatan 
íslenska Hrunsins munu slökkva, 
ef þá nokkra.

MESTRI dýpt nær Egner í Dýr-
unum í Hálsaskógi. Þar er komist 
að þeirri niðurstöðu að öll dýrin í 
skóginum eigi að vera vinir. Þetta 
er frábær niðurstaða sem ætti 
auðvitað að fást í mannheimum 
líka. Löng og ströng fundahöld 
þarf til að niðurstaðan liggi fyrir 
og erfiðast er að sannfæra Mikka 
ref. Á fundinum er Mikki viss um 
eigið sakleysi og fullyrðir að það 
hafi í raun verið Marteinn skógar-
mús sem læddist á eftir honum og 
reyndi að éta hann – ekki öfugt. 
Þetta er alveg það sama og Mikkar 
refir Hrunsins halda fram, bæði í 
blaðagreinum og þegar þeir mæta 
á útifundi.

Mikki refur 

Í dag er fimmtudagurinn 20. 
ágúst 2009, 231. dagur ársins. 

5.34 13.31 21.25
5.10 13.16 21.19
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