
FRÉTTIR

HÁTÍÐ Á HRAFNSEYRIHátíðardagskrá verður á Hrafnseyri við Arnarfjörð 24. ágúst til að minnast þess að 
800 ár eru liðin frá því höfðinginn Hrafn 
Sveinbjörnsson var tekinn af lífi á Eyri við 
Arnarfjörð. Eyrin var síðar nefnd í höfuð 
honum og kölluð Hrafnseyri.
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HátíðardagskráArnarfjörð 24. á800 ár eru liði
800 ár eru liði
800 ár eru lið0 ár eru lið n nSveinbjörnssosoonon 
SveinbjörnssSveinbjörns
Arnarfjörð. ð. EEyEyEyryrihonum og kkökölölllluluð
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FYRSTI RISASLAGUR TÍMABILSINS Í ENSKA BOLTANUM
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DAGSKRÁRBLAÐ STÖÐVAR 2

NÝIR HEIMILDARÞÆTTIR SÆLKERAFERÐIN BARA GRÍN
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MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Miðvikudagur

14

2 SÉRBLÖÐ
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Sími: 512 5000

21. ágúst 2013
195. tölublað 13. árgangur

Stærsta sýningin opnuð
Um 600 listamenn taka þátt í Götu-
sýningunni 2013 sem haldin er í tilefni 
menningarnætur í Reykjavík. Sigurður 
Sævar Magnússon, sem er 15 ára, er 
annar tveggja listamanna sem valdir 
voru til að opna sýninguna í gær. 10
Bjargaði lífi   Sölumaður lífgaði við 
sjö ára dreng, sem hætt var kominn 
þegar í honum stóð, í verslun Flügger 
á Akureyri í gærmorgun. 2
Spotify til Íslands   Tónlistarveitan 
Spotify hefur gengið til samstarfs við 
Símann um þjónustu hér. 6
„Kaupa, kaupa, kaupa“  Ýmsar upp-
ljóstranir eru í nýútkominni bók um 
íslenskt viðskiptalíf eftir hrun. 8

SPORT ÍBV tekur peninga úr kvenna-
liði sínu í handbolta til að styrkja 
karlaliðið. 28

MENNING Ragnheiður, ný ópera eftir 
Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlings-
son, fær fimm stjörnur. 22

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla
kemur út á morgun

Borgar
leikhús

-

blaðið
ikhús-
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LÖGREGLUMÁL Lögreglumaður á 
höfuðborgarsvæðinu fékk karl-
mann úrskurðaðan í nálgunar-
bann í vor vegna ofsókna. Lög-
reglumaðurinn hafði afskipti af 
manninum í starfi sínu en viðkom-
andi var grunaður um lögbrot. 
Eftir því sem næst verður komist 
er þetta í fyrsta sinn sem grípa 
þarf til þessa ráðs til verndar lög-
reglumanni.

Samkvæmt upplýsi ngum 
Fréttablaðsins kenndi sá sem 
fékk nálgunarbannið á sig lög-
reglumanninum um ófarir sínar. 
Það vatt upp á sig og endaði með 
því að maðurinn var farinn að 
ofsækja lögreglumanninn, bæði 
á heimili hans og annars staðar.

Málið var litið afar alvarlegum 
augum af embætti lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. Úr varð 

að embættið fór fram á nálgunar-
bann gegn eltihrellinum fyrir 
hönd lögreglumannsins og var 
úrskurður þess efnis samþykktur 
í vor. Sá sem fékk nálgunarbannið 
á sig kærði ekki úrskurðinn.

„Það er einstaklega erfitt að 
takast á við svona mál,“ segir 
Snorri Magnússon, formaður 
Landssambands lögreglumanna, 
og bætir við að ofbeldi gegn lög-
reglumönnum  hafi aukist undan-
farin ár og að sú þróun sé í takt 
við það sem gengur og gerist í 
nágrannalöndunum. 

„Það eru til nokkur svipuð 
dæmi á síðustu árum. Þá erum 
við að tala um menn sem haga sér 
eins og eltihrellar,“ segir Snorri. 
Hann útskýrir að ónæðið sé oft í 
formi hótana í smáskilaboðum en 
í verstu tilfellunum ógni menn lög-

reglumönnum á heimilum þeirra. 
Snorri segist ekki muna eftir því 
að lögreglumaður hafi áður fengið 
nálgunarbann á einstakling vegna 
afleiðinga skyldustarfa sinna.

Snorri segir mikilvægt að það 
sé tekið harðar á atlögum gegn 
lögreglumönnum, ekki aðeins því 
ofbeldi sem þeir mega þola við 
handtökur heldur einnig þegar 
árásir beinast að þeim persónu-
lega vegna skyldustarfa þeirra.

Snorri segir heimild í lögum 

til þess að refsa mönnum auka-
lega fyrir að beita lögreglumenn 
ofbeldi. Snorri segir að sá refsi-
auki hafi ekki skilað sér í refsi-
dómum. Dómarar verði að dæma 
eftir alvarleika þessara mála.

Að sögn Snorra skipta brot 
gegn valdstjórninni tugum á 
síðustu árum. Aftur á móti má 
telja ofsóknir gegn einstaka lög-
reglumönnum, sem ná út fyrir 
vinnu þeirra, á fingrum annarrar 
handar.  - vg

Hrellir ofsótti lögreglumann
Karlmaður hefur verið úrskurðaður í nálgunarbann fyrir að ofsækja lögreglumann, meðal annars á heimili hans. 
Ofbeldi eykst og ekki er einsdæmi að lögreglumenn séu ofsóttir, segir formaður Landssambands lögreglumanna

Fréttablaðið greindi frá því síðastliðinn fimmtudag að lögreglan á Eskifirði 
hefði til rannsóknar mál þar sem karlmaður réðist inn á heimili lög-
reglukonu og hótaði fjölskyldu hennar lífláti. Konan var við störf þegar 
atvikið átti sér stað. Maðurinn, sem hafði í hótunum, var ekki úrskurðaður 
í gæsluvarðhald og gengur laus.

Hótaði fjölskyldu lögreglukonu

DÆLURNAR DUGÐU  Sigurður Örn Stefánsson kafari mátti taka á honum stóra sínum á dekkinu á Markúsi ÍS þegar hann var með 
kranabíl dreginn úr kafi í Flateyrarhöfn í gær. Báturinn var kominn á flot um 20 mínútum eftir að byrjað var að dæla. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

FULLNÆGJANDI BÓK

FRÆÐI Nýta má gögn frá gervi-
tunglum til að ákvarða líklega 
veiðistaði makríls við Ísland. 
Þetta sýnir rannsókn Kristínar 
Ágústsdóttur, starfsmanns Nátt-

úrustofu 
Austur-

lands 
og Mar-

sýnar.

„Markmiðið var að afla upp-
lýsinga fyrir mögulegar fiski-
veiðispár, sem geta stuðlað að 
minni orkunotkun fiskiskipa. 
Tilgátan var sú að fjarkönnunar-
gögn úr gervitunglum væru upp-
spretta gagnlegra upplýsinga til 
að ákvarða vænlegar fiskislóðir 
á Íslandsmiðum,“ segir Kristín.

Niðurstöður Kristínar gefa 
meðal annars til kynna að mak-
ríll sem veiddur er á Íslands-

miðum sé meira háður sjón við 
fæðuöflun en hingað til hefur 
verið álitið.

Kristín segir að nú þegar nýti 
sjómenn við Íslandsstrendur 
gögn sem þessi og það sé víðar 
gert við fiskveiðar. „Það má 
nefna að svona gögn eru t.d. 
notuð við túnfiskveiðar við Ind-
land, með eftirtektarverðum 
árangri,“ segir Kristín.  
  - shá / sjá síðu 4

Mögulegt er að nota gögn úr gervitunglum til að finna makríl við Ísland:

Gervitungl nýtt við makrílveiði

SJÁVARÚTVEGUR „Hann flýtur við 
bryggju og bíður örlaga sinna,“ 
segir kafarinn Sigurður Örn 
Stefánsson um bátinn Markús 
ÍS, sem sökk í 
Flateyrarhöfn 
í byrjun mán-
aðar.

Honum var 
komið á flot í 
gær og gekk 
aðgerðin vel, 
að sögn Sig-
urðar. Gerð 
var tilraun til 
þess í síðustu 
viku en dælur 
reyndust ekki nógu öflugar.

Talið er að allar vélar bátsins 
séu ónýtar og segir Sigurður 
framtíð þessa rúmlega fimmtíu 
ára gamla trébáts óljósa. „Ég 
held að það standi til að gefa ein-
hverjum hann eða þá hreinlega 
bara að rífa hann.“  
 - hva

SIGURÐUR ÖRN 
STEFÁNSSON

Markús ÍS kominn á flot:

Verður gefinn 
eða rifinn

18.900 kr.Verð frá:

Bókaðu núna á wow.is

Salzburg
Beint skíðaflug

Elísa Ósk Gísladóttir,
Austurríki

Bolungarvík 12°  S 12
Akureyri 13°  S 8
Egilsstaðir 16°  SV 5
Kirkjubæjarkl. 11°  S 5
Reykjavík 13°  S 10

RIGNING  Í dag verða sunnan 10-18 m/s 
V-til og rigning en þurrt eystra fram eftir 
degi. Hiti 10-17 stig, hlýjast A-lands. 4

SKOÐUN Við okkur blasir ný heims-
mynd þegar siglingar hefjast um 
norðurpólinn, skrifar Elín Hirst. 14
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Hermann, voru þið að landa 
titlinum?
„Nei, þetta var nú bara makríll en 
ef menn leggja svona mikið á sig þá 
kemur titillinn í næstu löndun.“
Hermann Hreiðarsson, þjálfari ÍBV, tók sig til 
ásamt liðsmönnum og tók að sér löndunina 
þegar Huginn VE kom með fullfermi í 
fyrradag.

PAKISTAN Pervez Musharraf, fyrrverandi forseti og herforingi í Pak-
istan, hefur verið ákærður fyrir aðild að morðinu á Benazir Bhutto 
forsætisráðherra árið 2007.

Musharraf sneri aftur til Pakistans fyrr á þessu ári og gerði 
sér vonir um að geta endurnýjað stjórnmálaferil sinn og tekið 
þátt í kosningunum sem haldnar voru í vor. Hann var hins vegar 
hnepptur í stofufangelsi stuttu eftir komuna til landsins.

Lögfræðingar hans segja ásakanirnar upplognar og ekki standast 
neina skoðun. - gb

Ákæra birt Pervez Musharraf, fyrrverandi forseta Pakistan:

Sakaður um aðild að morði

HANDTEKINN   Pervez Musharraf , fyrrverandi forseti og herforingi í Pakistan, hefur 
verið ákærður fyrir aðild að morðinu á Benazir Bhutto.  NORDICPHOTOS/AFP

FÆREYJAR Evrópusambandið hefur 
ákveðið að refsa Færeyingum vegna 
síldveiða úr norsk-íslenska síldar-
stofninum. Refsiaðgerðirnar taka 
gildi eftir viku og felast í löndunar-
banni á síld og makríl.

Færeyingum er einnig bannað að 
landa afurðum úr þessum tveim-
ur fisktegundum og þá mega fær-
eysk skip sem stunda veiðar á síld 
og makríl ekki leggjast að bryggju 
í höfnum Evrópusambandsins, nema 
í neyðartilvikum. Í tilkynningu frá 
framkvæmdastjórn Evrópusam-

bandsins segir að sambærilegar 
aðgerðir séu í undirbúningi gagn-
vart Íslandi vegna veiða á makríl. 

Haft er eftir Maríu Damanaki, 
fiskveiðistjóra Evrópusambandsins, 
að bara sé gripið til refsiaðgerða ef 
öll önnur úrræði bregðast: „Fær-
eyingar hefðu getað hætt ósjálfbær-
um fiskveiðum sínum en ákváðu að 
gera það ekki. Nú er öllum ljóst að 
Evrópusambandið er staðráðið í að 
grípa til allra tiltækra ráða til að 
vernda sjálfbærni fiskistofnanna 
til langframa.“ - gb

Evrópusambandið refsar Færeyjum fyrir síldveiðar úr sameiginlegum stofni:

Löndunarbann á síld og makríl

MARIA DAMANAKI  Fiskveiðistjóri 
Evrópu sambandsins segir verða gripið til 
allra tiltækra ráða.  NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK „Ég fann hvað maður getur 
verið vanmáttugur þegar á hólm-
inn er komið,“ segir Ævar Jóns-
son sölumaður, sem bjargaði lífi 
sjö ára drengs fyrir utan verslun 
Flügger á Akureyri.

Ævar segir að á mánudag-
inn hafi kona komið akandi að 
málningarvöruversluninni með 
sjö ára son sinn í aftursætinu. 
„Strákurinn var orðinn eitthvað 
undarlegur í bílnum svo hún tók 
hann út en þá var hann orðinn 
meðvitundarlaus,“ segir Ævar.

Að sögn Ævars hlupu hann og 
fleiri út þegar konan kallaði á 
hjálp. Svo hafi virst sem staðið 
hafi í litla drengnum og lítt hafi 
gengið að losa um það með því 
að berja á bak hans eða beita 
hann sérstöku taki. Þó hafi hann 
kastað örlítið upp. „En hann hélt 
samt áfram að blána og stífna. 
Það gerðist ekki neitt fyrr en við 
vorum búnir að blása í hann og 
hnoða,“ lýsir Ævar atburðarás-
inni.

Ævar segist hafa sótt skyndi-
hjálparnámskeið á árinu 1995. 
Móðir drengsins hafi einnig haft 
kunnáttu á þessu sviði. „Hún gat 
hins vegar skiljanlega ekki vel 
beitt sér sökum geðshræringar,“ 
segir Ævar, sem kveður móðurina 
þó hafa gefið góð ráð á meðan á 
lífgunartilraununum stóð.

Ævar segir að atvikið hafi orðið 
sér áminning um að drífa sig 
aftur á skyndihjálparnámskeið. 
„Maður hálfpartinn skammaðist 
sín eftir á. Manni fannst maður 
ekki kunna neitt og ekki geta gert 
neitt þótt það hafi rifjast upp á 
meðan á þessu stóð,“ segir Ævar, 
sem kveður fyrir öllu að lánast 

hafi að bjarga drengnum. „Það 
tókst í þetta skiptið. Það komu 
þarna fleiri að svo að sem betur 
fer var ég ekki einn í þessu. Það 
fór allt í gríðarlegt stress, ekki 
síst vegna þess að við vorum með 
barn í höndunum.“

Drengurinn og foreldrar hans 
heimsóttu Ævar í búðina í gær og 
þökkuðu honum lífgjöfina. „Þau 
komu hérna með blóm og þökk-
uðu fyrir sig. Strákurinn var bara 

hinn hressasti,“ segir Ævar en í 
samtali við Fréttablaðið kveðst 
móðirin ekki vilja tjá sig um 
atvikið. 
  gar@frettabladid.is

Endurlífgaði dreng á 
bílaplani á Akureyri  
Sölumaður lífgaði við sjö ára dreng sem hættur var að anda þegar móðir hans kom 
með hann í Flügger-búðina á Akureyri á mánudag. Áminning um að endurnýja 
skyndihjálparkunnáttuna segir Ævar Jónsson. Móðirin hafi veitt honum góð ráð.

ÆVAR JÓNSSON  Ævar endurlífgaði sjö ára dreng utan við vinnustað sinn á mánu-
dag. Drengurinn var hætt kominn þegar í honum stóð.  MYND/HERSTEINN FREYR

Aflaverðmæti íslenskra skipa 
nam 69,5 milljörðum króna á 
fyrstu fimm mánuðum ársins 
2013, samanborið við 71,3 millj-
arða á sama tímabili árið 2012, 
samkvæmt nýjum tölum hag-
stofunnar.

Aflaverðmæti hefur því dreg-
ist saman um tæplega 1,9 millj-
arða króna, eða um 2,6 prósent, 
á milli ára.

Verðmæti afla sem seldur er 
í beinni sölu útgerða til vinnslu 
innanlands dróst einnig saman, 
eða um 0,1 prósent og nam 37,4 
milljörðum króna. 

 - le

Nam 69,5 milljörðum króna:

Aflaverðmæti 
dregst saman

UMHVERFISMÁL Íbúar í Valla-
hverfi í Hafnarfirði segja að 
í rigningu „surgi“ í raflínum 
sem liggja fram hjá hverfinu að 
álverinu í Straumsvík. 

Á íbúafundi í sumar var spurt 
hvort ásættanlegt væri að seinka 
flutningi línunnar eins og ákveð-
ið hefði verið. Skipulagstjóri 
bæjarins vísaði þá til forsendna 
samnings við Landsnet. 

Niðurrifinu hefur seinkað 
meðal annars vegna efnahags-
þrenginga undanfarinna ára. 
Línurnar eiga nú að vera farnar 
ekki seinna en 2020. 
 - gar

Íbúar undrast seinagang:

Þreyttir á surgi 
í álverslínum

UMHVERFISMÁL Skeiða- og Gnúp-
verjahreppur hefur fengið sjálfs-
eignarstofnunina Skaftholt í 
lið með sér til að nýta lífrænan 
úrgang. Starfsmenn í Skaftholti sjá 
um að jarðgera úrganginn, að því 
er segir  á vef hreppsins.

Eins kemur fram að íbúum 
standi til boða að gerð verði eins 
til tveggja metra djúp hola við bæi 
þeirra þar sem bústólparnir geta 
komið lífrænum úrgangi fyrir. 
Akstri á úrgangi úr sveitarfélaginu 
verður hætt fyrir 1. október. - jse 

Átak í umhverfismálum:

Bjóða íbúum 
úrgangsholur

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra 
og formaður Sjálfstæðisflokksins, segir ekki liggja 
fyrir hvort haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um 
áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið 
(ESB). 

„Það liggur ekki fyrir nein ákvörðun um það 
hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla verði eða hvort hún 
verði haldin,“ sagði Bjarni við fréttastofu 365 í gær.

Bjarni sagði í viðtali við Fréttablaðið þann 24. apríl 
síðastliðinn, skömmu fyrir kosningar, að það væri 
hluti af stefnu flokksins að kjósa um málið. „En við 
höfum haft það sem hluta af okkar stefnu að opna 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál 
og við munum standa við það,“ sagði hann þá. 

Þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins, var í sama viðtali spurður 
hvenær þjóðaratkvæðagreiðsla gæti farið fram taldi 
hann það jafnvel geta orðið snemma á þessu kjör-
tímabili.

Eins segir fjármálaráðherra ekki ástæðu til að 
slíta viðræðum við ESB með formlegri samþykkt 
Alþingis. Rétt sé að bíða eftir skýrslu um stöðuna 
innan sambandsins. 

Talsmaður stækkunarstjóra ESB segir að einróma 
ákvörðun allra aðildarríkja ESB frá árinu 2010 um 
að hefja formlegar viðræður við Ísland sé enn í fullu 
gildi.

Viðræðurnar byggja á samþykkt Alþingis frá 2009 
og þarf því þingvilja til að fella þá ákvörðun úr gildi.

Bjarni segist undrast uppslátt fjölmiðla um málið 
síðustu daga þar sem ESB sé ekki og hafi aldrei verið 
forgangsmál ríkisstjórnarinnar. - vg, þþ, þj

Bjarni Benediktsson segir ekki víst hvort það verði kosið um framhald:

Óvíst um þjóðaratkvæðagreiðslu

Í PONTU  Bjarni Benediktsson segir óvíst hvort kosið verði um 
áframhaldandi viðræður við ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SPURNING DAGSINS

 Það fór allt í gríðar-
legt stress, ekki síst vegna 

þess að við vorum með 
barn í höndunum.

Ævar Jónsson, sölumaður Flügger.
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FRÆÐI Mögulegt er að nota gögn 
frá gervitunglum til að ákvarða 
líklega veiðistaði makríls við 
Íslandsstrendur. Reyndar hafa 
menn nú þegar tekið að nýta 

upplýsingar frá 
gervitunglum til 
fiskveiða víða 
um heim.

Þetta sýnir 
rannsókn Krist-
ínar Ágústsdótt-
ur, starfsmanns 
Náttúrustofu 
Austurlands og 
Marsýnar, sem 

í Neskaupstað í gærkvöldi kynnti 
rannsóknarverkefni sitt um 
tengsl milli veiðistaða makríls á 
Íslandsmiðum og fjarkönnunar-
gagna frá gervitunglum í Kreml. 
Verkefnið var styrkt af AVS-
rannsóknasjóði í sjávarútvegi og 
Orkurannsóknasjóði Landsvirkj-
unar.

„Ég kannaði tengslin á milli 
veiðistaða makríls hér við land 
árin 2007 til 2012 í þessu sam-
hengi. Markmiðið var að afla 
upplýsinga fyrir mögulegar 
fiskiveiðispár, sem geta stuðlað 
að minni orkunotkun fiskiskipa. 
Tilgátan var sú að fjarkönnunar-
gögn úr gervitunglum séu upp-
spretta gagnlegra upplýsinga til 
að ákvarða vænlegar fiskislóðir 
á Íslandsmiðum,“ segir Kristín.

Kristín segir að í einfaldaðri 
mynd hafi hún kannað upplýs-
ingar frá gervitunglum um yfir-
borðshita sjávar, magn blað-
grænu, tærleika sjávar og einnig 

meðaltal ljóstillífunargeislunar, 
sem var sú einstaka breyta sem 
skýrði best makrílveiðar. Sóttar 
voru upplýsingar fyrir allar stað-
setningar veiðistaða makríls með 
flotvörpu í gagnagrunni Fiski-
stofu og þær bornar saman við 
gildi fyrir veiðistaði þar sem ekki 
veiddist makríll á sömu svæðum 
og á sömu tímabilum.

Kristín segir að gervitungla-
breyturnar bættu marktækt 
módel til að skýra staðsetningu 
makrílveiðistaða. „Makrílveiðar 
voru árangursríkastar við hita-
stig frá 7,5 til 13 gráða sjávar-
hita, þar sem styrkur sólarljóss 
var mikill og þar sem magn 
blaðgrænu var í meðallagi. Tær-
leiki sjávar virðist líka skipta 
máli. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að makríll sem veiddur er 
á Íslandsmiðum sé háðari sjón 
við fæðuöflun en hingað til hefur 
verið álitið.“

Kristín bætir við að þegar nýti 
sjómenn við Íslandsstrendur 
gögn sem þessi og að það sé víðar 
gert við fiskveiðar. „Það má nefna 
að svona gögn eru t.d. notuð við 
túnfiskveiðar við Indland, með 
eftirtektarverðum árangri,“ segir 
Kristín. „Gervitunglagögn eru nú 
þegar notuð um borð í íslenskum 
uppsjávarveiðiskipum en það 
hefur ekki verið tekið saman með 
skipulögðum hætti hvaða upplýs-
ingar nýtast best fyrir ákveðnar 
fisktegundir. Þar ræður persónu-
leg skoðun og reynsla hvers sjó-
manns hvað honum nýtist best.“

 svavar@frettabladid.is

Makrílveiðimenn fá 
aðstoð úr geimnum
Hægt er að ákvarða líklega veiðistaði makríls við Íslandsstrendur út frá upplýsing-
um utan úr geimnum. Þegar eru slík gögn nýtt til fiskveiða víða um heim. Hinn 
tæknivæddi íslenski fiskiskipafloti nýtir slík gögn í sífellt meiri mæli.

VÖKULT AUGA  Gögn utan úr geimnum munu styðja við uppsjávarveiðar framtíðarinnar.

KRISTÍN 
ÁGÚSTSDÓTTIR

SAMFÉLAGSMÁL „Það er bara alveg 
augljóst mál að auðvitað hafa 
veikindi foreldra áhrif á börn, 
hvort sem það eru alvarleg lík-
amleg eða andleg veikindi eða 
fíknisjúkdómur,“ segir Halldóra 
Gunnarsdóttir, framkvæmda-
stjóri Barnahúss. Þórarinn Tyrf-
ingsson, yfirlæknir á Vogi, sagði 
í Fréttablaðinu í gær að ekki væri 
hægt að ganga að því vísu að „fólk 
með fíkn vanrækti börnin sín“.

„Það er alveg vitað að endur-
tekin og langvarandi vímuefna-

neysla foreldra hefur áhrif á 
börn,“ segir Halldóra. „Mér 
finnst að það mætti hugsa meira 

um börnin í þessu samhengi,“ 
bætir hún við.

Heiða Björg Pálmadóttir, lög-
fræðingur hjá Barnaverndar-
stofu, telur ummæli Þórarins 
skjóta skökku við í ljósi ummæla 
hans í útvarpsviðtali á RÚV þann 
6. maí síðastliðinn. Þar sagði Þór-
arinn: „Börn alkóhólista eru í 
gríðarlegri hættu að koma hérna 
á Vog svo við leggjum allt í söl-
urnar til þess að þau komi ekki. 
Þetta er bara umræða um mál-
efni sem er á oddinum og á að 

vera áhyggjuefni okkar allra og 
við vildum gera svo miklu, miklu 
betur …“ 

Þá birti SÁÁ frétt á heima-
síðu sinni þann 16. maí sem ber 
yfirskriftina „Börn alkóhólista í 
mikilli hættu“.

Heiða telur Þórarin ekki vera 
samkvæman sjálfum sér en í 
Fréttablaðinu í gær sagði hann að 
„það eru aðrir sem tilkynna um 
það ef börn eru vanrækt og við 
höfum ekkert með börn að gera“.

 - js

Framkvæmdastjóri Barnahúss segir fíknisjúkdóma foreldra hafa áhrif á börn og segir rétt að tilkynna:

Augljóst tilefni að tilkynna fólk í meðferð

HALLDÓRA 
GUNNARSDÓTTIR

EGYPTALAND, AP Múhamed Badí, 
andlegur leiðtogi Bræðralags 
múslíma, var handtekinn í gær-
morgun í Kaíró, skammt frá 
búðum mótmælenda sem rýmdar 
voru í síðustu viku. 

Vaxandi ólga og reiði er í landinu 
vegna aðgerðanna í síðustu viku 
sem kostuðu hundruð manna lífið.

Í gær myrtu herskáir íslam istar 
25 lögreglumenn á Sínaí-skaga, 
þar sem setið var fyrir þeim. Adlí 
Mansúr, bráðabirgðaforseti lands-
ins, lýsti yfir þjóðarsorg vegna 
láts þeirra en daginn áður höfðu 
36 mótmælendur látist í fangelsi í 
Kaíró. - gb

Múhamed Badí handtekinn:

Áfram þjarmað 
að Bræðralagi

MÚHAMED BADÍ  Andlegur leiðtogi 
Bræðralags múslíma handtekinn.
  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÞÓRARINN 
TYRFINGSSON

STJÓRNMÁL Forsætisráðherra 
hyggst óska eftir tilnefningum 
stjórnmálaflokkanna í starfshóp 
sem ætlað er að vinna að endur-
skoðun stjórnarskrárinnar.

Níu munu sitja í nefndinni, 
tveir fyrir hvorn stjórnarflokk 
um sig en einn frá hverjum flokki 
í stjórnarandstöðu.

Það er í samræmi við sam-
komulag þingflokkanna frá 2. júlí 
síðastliðnum um málið.  - js

Fjórir frá stjórnarflokkunum:

Skipa starfshóp 
um stjórnarskrá

STJÓRNARRÁÐ ÍSLANDS  Vinna við 
endurskoðun stjórnarskrárinnar heldur 
áfram.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVEITARSTJÓRNIR Eyþing, sam-
tök sveitarfélaga á Norðaustur-
landi frá Fjallabyggð að vestan 
að Langanesbyggð að austan, 
segja tap á almenningssamgöng-
um á vegum samtakanna. Því 
óski Eyþing eftir því að sveitar-
félögin samþykki að samtökin fái 
10 milljóna króna yfirdrátt þar til 
tapið verði brúað. 

Bæjarráð Norðurþings ákvað 
að fresta afgreiðslu málsins fyrir 
sitt leyti þar til svör frá innanrík-
isráðuneytinu vegna hallarekst-
ursins liggja fyrir.  - gar

Svara frá ráðuneyti beðið:

Þurfa yfirdrátt 
vegna strætó

STJÓRNSÝSLA 
Heimsótti Jafnréttisstofu
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðis-
málaráðherra, kynnti sér starfsemi 
Jafnréttisstofu á Akureyri á mánudag. 
Hún ræddi við starfsfólk um áherslur 
í jafnréttismálum og helstu verkefni 
stofnunarinnar. 

Fjórir styrkir afhentir
Innanríkisráðherra afhendir fjóra styrki 
til verkefna varðandi rannsóknir á 
orkuskiptum í skipum í dag. Alls verður 
30 milljónum úthlutað til fjögurra aðila 
sem allir vinna að hagnýtum rannsókn-
um og prófunum á nýtingu annarra 
orkugjafa en jarðefnaeldsneytis.

Unnur kjörin formaður
Ársfundur Vestnorræna ráðsins kaus 
Unni Brá Birgisdóttur, þingmann Sjálf-
stæðisflokks, formann Íslandsdeildar 
ráðsins á 29. ársfundi þess sem haldinn 
er í Narsarsuaq á Suður-Grænlandi. 
Unnur Brá er kjörin til eins árs.

49,1% þjóðarinnar var 
mjög hamingju-

samt og hafði litlar áhyggjur 
í júlí síðastliðnum, samkvæmt 
könnun Capacent. 
Íslendingar hafa ekki verið jafn ham-
ingjusamir síðan í ágúst á síðasta 
ári. Þá voru 49,8% hamingjusöm og 
höfðu litlar áhyggjur. 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Falleg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja endaíbúð 123,2 fm á 2. hæð í 
fallegu fjölbýli. Sérinngangur af svalagangi. Teiknuð með fjórum svefnher-
bergjum. Þrjú í dag. Mikið útsýni, tvennar svalir. V. 26,9 millj.

Eignin verður sýnd mánudaginn 21. ágúst milli kl. 17:30 og kl. 18:00 

OPIÐ HÚS 

mánudag

Breiðavík 16 – íbúð 0206

Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Föstudagur
Breytileg átt, 5-10 m/s.

BLAUTT EN MILT  Norðaustur- og Austurland verða áfram í sérflokki hvað 
sumarblíðu varðar en þar verður úrkomulítið og hiti að 18 stigum næstu daga.  
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AFSLÁTTUR!
ÚTSALA 

H

SOFIA
Queen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 193.000 kr.
ÚTSÖLUVERÐ

96.499 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

W
Queen Size (153x203 cm)

FULLT VERÐ 171.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
85.799 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

STOCKHOLM
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

98.160 kr.
= 40% AFSLÁTTUR!

ÓTRÚLEGT
TILBOÐ!

50 til 70% AFSLÁTTUR 
AF SÝNINGAR- 

OG SKIPTIRÚMUM

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!

30-70%

50%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Si (

BIG
SALE!

40%

50%
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1. Hversu margir höfðu skráð sig í 
Reykjavíkurmaraþonið síðdegis á 
mánudag?
2. Hversu gamall er Hosní Múbarak, 
fyrrverandi forseti Egyptalands?
3. Til hvaða lands í Evrópu er mest 
aukning í heimsóknum ferðamanna?

SVÖR

1. Um níu þúsund manns. 2. 85 ára. 3. Til 
Íslands.

Styrkir varnir
munnsins

Félag íslenskra tannfræðinga mælir með Zendium tannkremi. 

AUKAÁRSFUNDUR Sameinaða lífeyrissjóðsins 
verður haldinn fimmtudaginn 29. ágúst nk.,  
kl. 17, á Grand Hóteli, Sigtúni 38, Reykjavík. 

Á dagskrá verður stjórnarkjör í samræmi við grein 4.1. 
í samþykktum sjóðsins. 

Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar og rétthafar 
séreignarsparnaðar rétt til setu á fundinum. 

Reykjavík, 21. ágúst 2013  
Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins 

Borgartún 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is

JAPAN, AP „Við höfum miklar 
áhyggjur af þessu,“ sagði Hideka 
Morimotu, talsmaður japanska 
kjarnorkueftirlitsins, við blaða-
menn í gær. 

Um 300 tonn af geislavirku 
vatni láku úr einum af geymslu-
tönkunum sem reistir hafa verið 
við kjarnorkuverið í Fukushima. 
Verið eyðilagðist í náttúruham-
förunum í mars 2011, þegar mikil 
flóðbylgja skall á verinu í kjöl-
far eins stærsta jarðskjálfta sem 
orðið hefur á þessum slóðum.

Vatnið komst í gegnum stein-
steyptan vegg, sem gerður hafði 
verið í kringum tankinn, og áfram 
í gegnum sandpoka sem hlaðið 
hafði verið upp að steypuveggn-
um.

Starfsmenn versins unnu hörð-
um höndum að því að dæla vatn-
inu upp úr tjörn sem hafði mynd-
ast og inn í aðra geymslutanka. Sú 
vinna gekk erfiðlega og síðdegis í 
gær hafði þeim einungis tekist að 
dæla fjórum tonnum af vatni upp 
úr tjörninni. 

Óttast var að vatnið myndi leka 
áfram út í hafið, sem er skammt 
frá. Talsmaður orkufyrirtækisins 
TEPCO, sem rekur verið, sagði 
þó litla hættu á því vegna þess að 
hafið er í hundrað metra fjarlægð 
frá tankinum.

Morimoto andmælti þessu og 
sagði vel mögulegt að vatnið 
kæmist út í hafið í gegnum 
afrennslisræsi.

Fjórum sinnum áður hefur 
geislavirkt vatn lekið úr verinu 
en aldrei í jafn miklu magni og nú. 

Geislavirkni vatnsins mældist 
fimm sinnum yfir þeim viðmið-
unarmörkum sem talið er óhætt 

að starfsmenn versins verði fyrir 
á einu ári.

Japanska kjarnorkueftirlit-
ið metur alvarleika atviksins 
þannig, til bráðabirgða, að það 

flokkist sem atvik af stærðinni 2 
á alþjóðlegum skala sem nær frá 
1 til 8, þar sem 8 er alvarlegasta 
staðan sem upp getur komið.

 gudsteinn@frettabladid.is

Geislavirkt vatn lak 
úr geymslutanki 
Starfsmenn ónýta kjarnorkuversins í Fukushima unnu hörðum höndum að því 
í gær að reyna að dæla geislavirku vatni, sem lekið hafði úr geymslutanki, í aðra 
tanka. Um þrjú hundruð tonn af geislavirku vatni höfðu lekið úr tankinum.

KJARNORKUVERIÐ Í FUKUSHIMA  Starfsmaður kjarnorkuversins á gangi, geymslu-
tankarnir í baksýn.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Um þúsund geymslutankar hafa verið reistir við kjarnorkuverið í Fuku-
shima. Í þeim eru geymd nærri 300 þúsund tonn af geislavirku vatni, eða 
um 300 milljónir lítra. 
Um 350 tankanna voru ekki jafn vandaðir og hinir en áttu engu að síður 
að duga til fimm ára. Það er úr þessum tönkum sem lekið hefur úr undan-
farið ár. Fimm sinnum hefur komið leki að þeim en sá langalvarlegasti 
varð í gær.
Í tönkunum er upphaflega kælivatnið úr verinu ásamt því vatni sem dælt 
var á verið til að kæla það niður eftir að það eyðilagðist í náttúruham-
förunum 2011. 
Auk þess bætast um 400 tonn af vatni við á degi hverjum, grunnvatn sem 
streymir inn í skemmdan kjarnaofninn og vélakjallarann undir honum. 
Því er stöðugt verið að reisa nýja tanka til viðbótar þeim sem fyrir eru. 
Daglega renna auk þess hundruð tonna af geislavirku vatni neðanjarðar til 
sjávar frá kjarnorkuverinu. 

Þúsund tankar fyrir geislavirkt vatn

UMFERÐARMÁL Nú þegar flestir 
grunnskólar landsins verða settir í 
vikunni vill Samgöngustofa brýna 
fyrir ökumönnum að hafa á sér gát 
þar sem um fjörutíu þúsund nem-
endur fjölmenna í skóla sína. „Það 
eru rúmlega fjögur þúsund börn 
að hefja sína skólagöngu í ár,“ 
segir Þóra Magnea Magnúsdóttir, 
fræðslustjóri á Samgöngustofu. 
„Þetta eru nýir vegfarendur og við 
verðum að taka vel á móti þeim.“
Hún vill minna fólk á að þessir 
nýju vegfarendur hafa ekki 

þroska eða reynslu til að átta sig 
á því sem skiptir máli að gefa 
gaum í umferðinni. „Brýnum því 
fyrir börnum að þó að þau sjái bíl 
sé ekki öruggt að bílstjórinn sjái 
þau,“ segir Þóra Magnea.

Hún minnir einnig á að barnið 
læri meira af því sem við gerum 
frekar en af því sem við segjum. 
Þannig að þótt þulan sé góð skipt-
ir framferðið meira máli. Það 
að ganga á móti rauðu ljósi er til 
dæmis til þess gert að barnið til-
einki sér sömu óhæfuna.  - jse 

Samgöngustofa brýnir fyrir foreldrum og forráðamönnum að huga vel að byrjendum í umferðinni:

Fjörutíu þúsund börn á leið út í umferðina

1. Æfum leiðina í og úr skóla með barninu.
2. Veljum öruggustu leiðina í skólann, ekki endilega stystu.
3. Leggjum tímanlega af stað, flýtum okkur ekki.  
4. Setjum einfaldar og fáar reglur sem barnið á að fara eftir.
5. Kennum barninu að fara yfir götu, með og án ljósastýringar. 
6. Verum sýnileg, notum endurskinsmerki.
7. Notum hjólreiðahjálm, bæði börn og fullorðnir.
8. Notum viðeigandi öryggisbúnað í bifreið, bæði 

börn og fullorðnir.
9. Tökum tillit til annarra vegfarenda, 

sérstaklega í nánd við skóla.

Tíu hollráð til foreldra og barna 

VIÐSKIPTI „Ég gæti sagt að það sé vegna þess að ég 
elska Ísland en fyrst og fremst er það vegna þess 
að mjög margir Íslendingar eru tónlistarunnendur 
og síðan eru náttúrulega nánast allir með netteng-
ingu,“ segir Jonathan Forster, framkvæmdastjóri 
Spotify í Evrópu, um innreið félagsins á íslenskan 
markað í samtali við Fréttablaðið.

„Við teljum að það sé tímabært að Spotify komi 
til landsins og viljum að Íslendingum standi til boða 
lögleg, ódýr og hentug leið til að nálgast tónlist á 
netinu,“ segir Forster.

Eins og kunnugt er hóf Spotify að bjóða upp á 
þjónustu sína hér á landi í apríl.

Nú hafa Spotify og Síminn hafið samstarf sem 
hefur það í för með sér að hægt verður að fá aðgang 
að Spotify í gegnum Símann. Þjónustan verður 
ókeypis með vissum vörum Símans.

Þúsundir Íslendinga hafa þegar keypt sér aðgang 
að Spotify en Forster vonast til þess að þjónustan 
geti hjálpað íslenskum listamönnum við að koma sér 
á framfæri. 

Þá býst hann við að sífellt meiri íslensk tónlist 
verði aðgengileg eftir því sem fram líða stundir. 

„Við bætum við 20.000 lögum á dag og þegar við 
förum á nýja markaði bætist yfirleitt við nýtt efni 
frá þeim markaði. Þeim mun þekktari sem við 
verðum á Íslandi eru meiri líkur á að þeir sem gefa 
út tónlist hefji samstarf við okkur,“ segir Jonathan 
Forster.  - js

Spotify hefur samstarf við Símann og vil auka hróður íslenskrar tónlistar:

Spotify eykur umsvif á Íslandi

JONATHAN FORSTER  Tónlistarveitan Spotify, sem er mörgum 
netverjum að góðu kunn, hefur samið við Símann um 
dreifingu efnis hér á landi. MYND/SÍMINN

VEISTU SVARIÐ?
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SÉRHÆFUM OKKUR Í SMÍÐI Á HEILSURÚMUM

FAGLEG
RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGU-
GREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu 
 legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á 
 heilsu dýnum, án skuldbindinga!

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!

Ítölsk hágæða sófasett

Kynningarve
rð
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EFNAHAGSMÁL Mínútur geta skipt 
sköpum um hvort menn hagnist 
ævintýralega á viðskiptum með 
kröfur á gjaldþrota fyrirtæki 
eða ekki. Skömmu eftir íslenska 
bankahrunið höfðu starfsmenn 
vogunarsjóða hraðar hendur 
þegar þeir áttuðu sig á því að 
endurheimtur í þrotabú íslensku 
bankanna yrðu ekki jafn vonlaus-
ar og útlit var fyrir í fyrstu.

Þessari atburðarás er lýst í 
nýrri bók blaðamannanna Magn-
úsar Halldórssonar og Þórðar 
Snæs Júlíussonar, Ísland ehf. 
– auðmenn og áhrif eftir hrun. 
Í bókinni er skyggnst á bak við 
tjöldin í íslensku viðskiptalífi 
eftir bankahrunið. Meðal ann-
ars er farið yfir það hverjir eru 
raunverulegir eigendur íslensku 
bankanna og hvaða persónur og 
leikendur koma við sögu hjá vog-
unarsjóðunum bandarísku sem 

keypt hafa skuldabréf þeirra. 
Í bókinni er umfjöllun um 

það þegar Ísland fylltist allt af 
„útlendingum á jakkafötum“ 
rétt eftir að bankarnir féllu. Á 
fyrsta kröfuhafafundinum sem 
haldinn var hjá slitastjórn Glitn-
is seint á árinu 2008 var fjallað 
um greiðslustöðvun bankans og 
ferlið sem á eftir myndi fylgja. Í 
bókinni segir: „Þar [á fundinum] 
fór einnig fram kynning á fjár-
hagsstöðu búsins sem sýndi að 
staðan var miklu betri en mark-
aðurinn hafði sagt til um. Menn 
sem sátu fundinn segja að einn 
fulltrúi kröfuhafanna, sem vinn-
ur fyrir stóra aðila í bandarísk-
um fjármálaheimi, hafi greini-
lega orðið mjög spenntur yfir 
því sem hann sá. Áður en kynn-
ingunni á fjárhagsstöðunni lauk 
gekk hann fram á gang á Hilton 
Nordica hótelinu, hringdi í sjóð-

inn sem hann vann fyrir og sagði 
kollegum sínum að kaupa, kaupa, 
kaupa,“ segir á síðu 31 í bókinni.  
 thorbjorn@365.is

„Kaupa, kaupa, kaupa“
Starfsmenn vogunarsjóðs voru æstir í að kaupa skuldabréf Glitnis banka þegar 
ljóst var að endurheimtur í þrotabú bankans voru betri en vonir stóðu til. 
Skyggnst er á bak við tjöldin í nýrri bók um íslenskt viðskiptalíf eftir hrun.

Vestia, eignarhaldsfélag Landsbankans, hélt utan um margar verðmætustu eignir 
bankans eins og Vodafone, Skýrr, Húsasmiðjuna og Plastprent. Salan á félaginu 

til Framtakssjóðs Íslands í lok ágúst 2010 varð tilefni gagnrýni, 
m.a. á síðum þessa blaðs, ekki síst fyrir þær sakir að söluferlið 
var aldrei auglýst og fór fram fyrir luktum dyrum. Í bókinni 
segir að þetta hafi reitt þáverandi fjármálaráðherra mikið 
til reiði. „Steingrímur J. Sigfússon […] varði þennan gjörning 
opinberlega en bak við luktar dyr varð hann gjörsamlega brjál-
aður yfir sameiningunni. Að hans mati fólst í henni klárt brot 
á reglum sem Landsbankinn hafði sjálfur sett sér um meðferð 
eigna sem lent höfðu í höndunum á bankanum eftir hrunið. 
Steingrími fannst þeir Steinþór [Pálsson bankastjóri] og Finn-
bogi [Jónsson] heldur ekki hafa vandað almennilega til verka. 
Í einkasamtölum hundskammaði hann þá báða og sagði þeim 

mjög skýrt að svona lagað skyldu þeir aldrei gera aftur.“ (bls. 237-238)

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

➜ Steingrímur hundskammaði bankastjóra

Í bókinni er fróðleg frásögn af því sem gerðist bak við tjöldin rétt eftir fall 
bankanna. Meðal annars er rifjað upp að breski kaupsýslumaðurinn Philip Green 
kom hingað til lands helgina eftir setningu neyðarlaganna í október 2008 í þeim 

tilgangi að kaupa skuldir Baugs á lágu verði. Með það fyrir augum 
mætti hann í höfuðstöðvar Glitnis á Kirkjusandi, sem hafði verið 
tekinn yfir af skilanefnd. Ingibjörg Pálmadóttir mun hafa farið 
með honum á fundinn en á meðan beið Jón Ásgeir Jóhannesson 
frammi, en Jón Ásgeir og fjölskylda hans voru aðaleigendur 
Baugs á þessum tíma. Í bókinni segir: „Á fundinum lagði Green 
fram tilboð um að kaupa allar skuldir Baugs við bankann á um 
fimm prósent af virði þeirra. Þegar tilboðið fékk litlar undirtektir 
lét hann öllum illum látum og hótaði að allir sem væru inni í 
herberginu yrðu reknir. Hann gæti látið það gerast. Hann hótaði 

einnig að tala við forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson, ef tilboðið yrði ekki 
skoðað betur. Hvað forsetinn átti að gera kom ekki fram.“ (bls. 44-45)

PHILIP GREEN

➜ Philip Green lét öllum illum látum

SVEITARSTJÓRNARMÁL Í sumar hefur verið unnið að gerð nýs tröppustígs 
upp með Skógafossi, en erfitt hefur verið að halda göngustíg upp með 
fossinum góðum, sérstaklega í rigningartíð eins og verið hefur í sumar.

Krakkar í Vinnuskólanum hafa unnið við að bera möl í tröppustíg-
inn og er hér heilmikil bragarbót á gönguleiðinni til og frá fossinum. 
Bætist tröppustígurinn við eldri timburtröppur og járntröppur upp að 
útsýnisstaðnum Spönginni og alls eru tröppurnar því orðnar 527.

Samhliða tröppugerðinni hafa svæði verið girt af til þess að vernda 
viðkvæman gróður, en umferð ferðamanna um svæðið er mikil.  - hva

Vinnuskólinn hefur haldið áfram endurbótum við Skógafoss:

Tröppurnar við Skóga orðnar 527

SKÓGAFOSS  Skógar eru einn af vinsælustu ferðamannastöðum landsins og ófáir 
sem þar berja dýrðina augum á hverju ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Á fundinum lagði 
Green fram tilboð um að 

kaupa allar skuldir Baugs 
við bankann á um fimm 

prósent af virði þeirra. 
Þegar tilboðið fékk litlar 

undirtektir lét hann öllum 
illum látum og hótaði að 

allir sem væru inni í 
herberginu yrðu reknir. 

Hann gæti látið það 
gerast. 

Vitnað í fund með Philip 
Green í bókinni Ísland ehf.

 – Auðmenn og áhrif eftir hrun

Heitt á  
könnunni  

á eftir  
allir velkomnir

www.volkswagen.is
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Volkswagen Polo

Sparar sig vel
Meðaleyðsla aðeins 
5,5 lítrar á hverja 100 km 

Polo Trendline 1.2 bensín, 70 hestafla, beinskiptur

Polo 1.2 bensín kostar aðeins:

2.460.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is 
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn ÍsafirðiKomdu og reynsluaktu Volkswagen Polo



Skráningar fara fram á vefnum okkar www.promennt.is og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar.
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FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI
Þessi þriggja anna námsbraut er unnin í samvinnu við Endurmenntun Háskóla Íslands og eiga nemendur því möguleika á að fá hluta námsins 
metinn til ECTS háskólaeininga.* Frábært nám fyrir fólk sem vill skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun.  

www.promennt.is
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Ég var mjög ánægð með námskeiðið í bókhaldi, frábært að hafa möguleikann á að vera heima og 
læra í gegnum netið og geta nýtt sér sveigjanleikann í mætingu þar sem ég er í vaktavinnu. Síðan 
eru þarna frábærir kennarar sem komu öllu efni frá sér á mjög skýran hátt og leyfðu öllum að njóta sín. 
Ég er í alla staði mjög ánægð með þjónustuna hjá Promennt og á klárlega eftir að nýta mér það að 
fara á fleiri námskeið.

Sólveig Pétursdóttir Hjá Promennt er 
boðið upp á 

fjarkennslu í beinni. 

Hjá Promennt er
boðið upp á dag- 

og kvöldnám. 

Promennt er eini 
Microsoft-vottaði 
skólinn á Íslandi. 

BÍÐUR NÝR FRAMI 
EFTIR ÞÉR?

PROMENNT
Skeifunni 11B  108 Reykjavík  Sími  519 7550  promennt@promennt.is  promennt.is

Undirbúningur: Kynning og námstækni með MindManager 
Fyrsta misseri: Bókhald – grunnur
Markmiðið með fyrsta hlutanum er að byggja upp góða undirstöðu, þekkingu og  
grunnþjálfun í bókhaldsvinnu. Þessi áfangi er 110 std. og er hægt að taka hann stakan.  
(Verð: 119.000 kr.) 

Upprifjun í Excel: Valkvætt aukanámskeið

Annað misseri:  Bókaranám fyrir lengra komna 
Markmiðið með öðrum hluta er að byggja upp dýpri þekkingu og færni í bókhaldi 
ásamt því að vera undanfari fyrir nám til viðurkennds bókara. Þessi áfangi er 90 std.  
og er hægt að taka hann stakan en þátttakendur þurfa að hafa lokið skrifstofunámi  
eða grunnnámi í bókhaldi. (Verð: 119.000 kr.)

Þriðja misseri:  Viðurkenndur bókari – á háskólastigi
Þessi áfangi er lokahnykkurinn í undirbúningi fyrir próf til viðurkenningar bókara á 
vegum ráðuneytisins og er á háskólastigi. Kennt er reikningshald, skattskil og 
upplýsingatækni og raunhæft verkefni lagt fyrir. Lengd 150 std. (Verð: 165.000 kr.)

Umsóknarfrestur er til 15. september
Hefst: 9. október      Verð: 399.000 kr. fyrir allan pakkann.

Kennsla  á 1. og 2. misseri fer fram hjá okkur í Promennt (staðnám og fjarkennsla  
í beinni í boði) en 3. misseri fer fram hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. 
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Flest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms hjá okkur.
Atvinnuleitendur geta sótt um styrk hjá VMST.

Taktu þátt í leiknum okkar á 
Facebook og þú gætir unnið 
120.000 kr. gjafabréf 
á námskeið að eigin vali!
facebook.com/Promennt

Námið er 350 kennslustundir og eru fyrstu tveir hlutarnir metnir til allt að  
10 eininga til stúdentsprófs. Þriðja og síðasta hlutann er hægt að fá metinn  
til ECTS háskólaeininga.*

AF HVERJU FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI?
Markmiðið með þessari geysilega öflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni 
sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf 
til viðurkennds bókara á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

FYRIR HVERJA? 
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir miklar kröfur til 
nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama á sviðum bókhalds-, 
fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana, styrkja kunnáttu sína eða nota sem 
grunn fyrir frekara nám. Krafist er almennrar tölvukunnáttu.

SAMSTARF PROMENNT OG EHÍ
Við kynnum með stolti samstarf við Endurmenntun HÍ, en saman bjóðum við upp á 
þessa geysiöflugu námsbraut Framabraut – Viðurkenndur bókari. Þetta samstarf 
þýðir að nú geta nemendur Promennt lært allt um bókhald, frá grunni að 
viðurkenndum bókara með möguleika á háskólaeiningum.

NÝ NÁMSBRAUT
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VW TOUREG R5 
Nýskr. 01/04, ekinn 192 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr.270351.

PORSCHE CAYENNE S 
Nýskr. 12/07, ekinn 73 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 6.350 þús.
Rnr.130621,

Allt að 80% lánamöguleikar

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

NISSAN PATHFINDER SE 35” 
Nýskr. 07/07, ekinn 92 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 280046.

OPEL ASTRA ENJOY TURBO
Nýskr. 07/13, ekinn 2 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.990 þús.
Rnr.270443. 

TOYOTA AVENSIS
Nýskr. 04/12, ekinn 9 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.390 þús.
Rnr.141453. 

OPEL ASTRA ENJOY
Nýskr. 07/05, ekinn 102 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 1.090 þús.
Rnr.270338. 

AUDI A4 
Nýskr. 02/11, ekinn 31 þús. km.
bensínl, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 6.390 þús.
Rnr.280815. 

Frábært verð

4.450 þús.

ííííííí
Tökum notaðan uppí 
Tökum notaðan uppínotaðan! Gerðu frábær kaup!

Bað 100x46  spegil-
skápur fylgir.

ELDHÚS- OG BAÐINNRÉTTINGAR

COUNTRY, hvítt háglans, 
bökuð duftlökkun

ASKUR 110x48 cm, m. hliðarskáp

LINE hvítt háglans, 
höldulaus, bökuð duftlökkun

BAÐ 47x47 cm, hvít háglansLINE 80x46cm, heil handlaug

WWW.I-T.IS

DUCAL eik eða hvítt
háglans, duftlökkun

SUMARTILBOÐ

FJÖLDI ANNARRA 
INNRÉTTINGA Á 
TILBOÐSVERÐI

ÝMSAR AÐRAR VÖRUR, 
STURTUKLEFAR,STURTU- 

HURÐIR, BLÖNDUNARTÆKI, 
BAÐKÖR,SPEGLAR OG 

FLEIRI FYLGIHLUTIR 

MEÐ VERULEGUM 
AFSLÆTTI

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 9 – 18
LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR

 

Bað 60x46 
Spegilskápur fylgir

Bað 100x46  
Spegilskápur fylgir

Bað 53x31 
Spegill fylgir

Postulíns

handlaug

Postulíns

handlaug

Postulíns

handlaug

Postulíns

handlaug

Postulíns

handlaug

Postulíns

handlaug

MENNING Stærsta listasýning á 
Íslandi var formlega opnuð við 
Lækjartorg í gær. Á sýningunni 
sýna um 600 Íslendingar verk sín 
víðs vegar um höfuðborgina.

Sýningin, sem nefnist Götusýn-
ingin 2013, fer fram á götuskiltum 
Reykjavíkurborgar og mun prýða 
borgina næstu vikuna. 

„Hugsunin er að gefa þeim lista-
mönnum eða fólki sem er að fást 
við einhvers konar sköpun tæki-
færi til að sýna sín verk og skreyta 
höfuðborgina með þessum hætti,“ 
segir Haraldur Guðni Eiðsson, 
upplýsingafulltrúi Arion banka, en 
götusýningin er framlag bankans 
til menningarnætur.

Um þúsund verk bárust Arion 
banka frá tæplega 600 Íslend-
ingum og verða verk eftir alla þá 
listamenn sem sendu inn listaverk 
á sýningunni.

Tveir listamenn úr hópnum voru 
valdir til þess að opna sýninguna 
með því að afhjúpa verk sín í mið-
bænum.

„Þetta er mikil viðurkenning 
fyrir mig og mína myndlist að 
vera valinn úr þessum stóra hópi 
listamanna,“ segir Sigurður Sævar 
Magnúsarson, annar listamann-
anna sem opnuðu sýninguna. 

Þótt Sigurður sé einungis 15 ára 
gamall hefur hann haldið fimm 
myndlistarsýningar og vakið 

athygli fyrir fjölbreytt verk sín. 
„Þetta verk mitt er tilvísun í ein-
hvers konar embættismenn, eða 
fína menn í samfélaginu, sem 
eru afar ánægðir með sig en svo 
kemur í ljós að þeir eru margir 
hverjir algjörir hundar.“

Götusýningin er ekki eina sýn-
ingin sem Sævar tekur þátt í þessa 
vikuna heldur verður hann einn-
ig með sýningu á Kexi Hosteli á 
menningardag, enda reyndur lista-
maður þrátt fyrir ungan aldur.

Berglind Anna Einarsdóttir fékk 
einnig þann heiður að opna sýn-
inguna en hún er myndlistarnemi 
í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.

„Þetta er mögnuð upplifun. Hér 
er verk eftir mig sem allir geta 
séð, sem er risavaxið tækifæri 
fyrir mig. Verkið heitir Sátt og 
er mynd af konu sem geislar af 
sjálfsöryggi. Verkið á að sýna að 
allir eiga að geta verið sáttir við 
sjálfan sig, hvernig sem þeir eru.“ 

 lovisa@frettabladid.is

VERKIN AFHJÚPUÐ  Berglind Anna Einarsdóttir er annar tveggja listamanna sem 
valdir voru til að opna Götusýninguna 2013.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skapandi Íslending-
ar skreyta borgina
Stærsta listasýning á Íslandi var formlega opnuð í gær. Um 600 listamenn taka 
þátt í listasýningunni sem á eftir að skreyta götur höfuðborgarinnar næstu vik-
una. Sigurður Sævar og Berglind Anna afhjúpuðu verk sín við Lækjartorg í gær.
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SKÓLINN BYRJAR Í A4

OPIÐ

TÍMA
SKEIFAN
24

OPIÐ TIL MIÐNÆTTIS Í A4 SMÁRA-TORGI

NÝTT
KORTA-
TÍMABIL

Allt í pennaveskið

Tímaritabox

Stílabækur
5 stk. saman í pk.

Stílabók
6 litir

Trélititir

Áherslupenni

Reiknings- eða sögubókin mín

Strokleður

Tússpenni

Límstifti

VasareiknivélSkrúfblýantur

Vaxlitir
12 lita 



Spotify tónleikar í kvöld

Í tilefni af samstarfi Símans og Spotify býður Síminn á glæsilega tónleika á KEX í 
kvöld klukkan 20. Stórhljómsveitirnar Hjaltalín, Sometime og Ylja koma fram.

Tónleikunum verður streymt á siminn.is/spotify

Sjáðu 

tónleikana

í beinni

Guðmundur Jörundsson    Fatahönnuður

*Gildistími er mismunandi eftir Snjallpökkum. Nánar á siminn.is/spotify

Síminn, Spotify og þú



Spotify Premium er einfaldlega betra

• Ótakmarkað tónlistarstreymi í símann, spjaldtölvuna og fartölvuna
• Hágæða hljómburður
• Hægt að vista tónlistina í snjalltækjum
• Engar auglýsingar á milli laga 
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1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB

1500
3G aukakort í 12 mán.

10.990 kr./mán.

SNJALLPAKKI

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

500
4.990 kr./mán.

SNJALLPAKKI

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB

1000
3G aukakort í 12 mán.

7.990 kr./mán.

SNJALLPAKKI

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

300
3.490 kr./mán.

SNJALLPAKKI

Spotify Premium fylgir 
Snjallpökkum Símans
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Ég er nýkomin frá Noregi þar sem ég 
heimsótti herstöð sem sérhæfir sig í net-
öryggismálum landsins. Heimsóknin vakti 
mig til mikillar umhugsunar um öryggi 
okkar Íslendinga. 

Tölvukerfi stýra öllu. Fjarskiptum, 
rafmagni og samgöngum, þar á meðal 
flugumferð. Viðkvæmar upplýsingar um 
heilsufar og lyfjanotkun eru vistaðar í til-
teknum tölvukerfum. Fjármál bæði ein-
staklinga og fyrirtækja eru vistuð í öðrum. 
Meira að segja gætu tölvuþrjótar ráðist inn 
í tölvukerfi sem stýrir gangráðum hjarta-
sjúklinga í því skyni að gera þeim mein.

Í höfuðstöðvum netöryggismál í Jør-
stadmoen í Noregi skammt frá Lille-
hammer standa menn vaktina fyrir Nor-
egs hönd allan sólarhringinn, allan ársins 
hring. Ekki veitir af því fjöldi tilrauna er 
gerður á hverjum einasta degi til að brjót-
ast inn í mikilvæg tölvukerfi í Noregi í því 
skyni að stela verðmætum, upplýsingum 
eða einfaldlega til þess að valda skaða. 

Því má halda fram með góðum rökum 
að ef til átaka kæmi í heiminum í nánustu 
framtíð myndu net- og tölvuvarnir við-
komandi þjóða skipta afar miklu máli. Net-
öryggi er því brýnt þjóðaröryggismál, eitt 
það allra mikilvægasta á vorum tímum. 
Ljóst er að Íslendingar verða að móta sér 
skýra stefnu í þessum málaflokki. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 

forsætis ráðherra sagði nýlega á fundi með 
framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalags-
ins að Ísland vildi taka þátt í þróun banda-
lagsins varðandi netöryggismál og að 
Ísland hentaði vel fyrir alþjóðlega björgun-
armiðstöð á norðurslóðum. Hvoru tveggja 
er ég sammála. Við okkur blasir ný heims-
mynd þegar siglingar hefjast um norður-
pólinn, þar sem lega Íslands verður afar 
mikilvæg, ekki síst á sviði björgunarmála. 

Hvað netöryggismálin snertir legg ég til 
að við óskum eftir samstarfi við Norðmenn 
á þessu sviði innan NATO.  

Norðmenn og Íslendingar eru frænd-
þjóðir þar sem hagsmunir fara mjög oft 
saman. Það hlýtur að vera afar verðmætt 
fyrir litla þjóð eins og okkar að geta átt 
hlutdeild í og aðgengi að þessu mikilvæga 
öryggisneti sem Norðmenn hafa byggt upp 
í Jørstadmoen.

Netherinn í Jørstadmoen
ÖRYGGISMÁL

Elín Hirst
alþingismaður

➜ Við okkur blasir ný heimsmynd 
þegar  siglingar hefjast um Norður-
pólinn, þar sem lega Íslands verður 
afar mikilvæg ekki síst á sviði björg-
unarmála. Hvað netöryggismálin 
snertir legg ég til að við óskum eftir 
samstarfi  við Norðmenn á þessu  
sviði innan NATÓ. 

Við Iðnskólann í Hafnarfirði er laus staða 
við kennslu á haustönn 2013.

Málmsmíði 50% starf
 
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2013. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
umsókn þarf að fylgja tilheyrandi fylgigögn s.s. ferilskrá 
og prófskírteini ásamt öðrum upplýsingum sem umsæk-
janda þykir skipta máli.  Umsóknir skal senda til  
skólameistara á netfangið arsaell@idnskolinn.is 
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  Launakjör 
fara eftir gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans  
www.idnskolinn.is. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
skólameistari í síma 5853600.

 
Skólameistari

 

Umsóknarríki eður ei?
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra fór yfir stöðuna í Evrópu-
málum á vef sínum í vikunni. Þar sagði 
ráðherra um IPA-styrkina: „Ákvörðun 
Evrópusambandsins um að hætta við 
styrkina má skilja sem staðfestingu á 
því að ekki sé lengur litið á Ísland sem 
ríki í umsóknarferli.“ Það væru aldeilis 
tíðindi ef satt væri. Raunar kom í ljós 
í snörpu svari frá stækkunarskrifstofu 
ESB í gær við fyrirspurn fréttastofu 
365 að einróma ákvörðun 
aðildarríkja ESB um að 
hefja aðildarviðræður við 
Ísland væri enn í fullu gildi. 
Framkvæmdastjórn ESB 
vildi enn halda áfram og 
ljúka viðræðum við Ísland en 
framhald ferlisins væri 
þó á forræði stjórnvalda, 

og beðið væri haustsins eftir niður-
stöðum Alþingis varðandi næstu skref. 
Þetta ætti að skýra stöðuna fyrir 
ráðherrann.

Þjóðaratkvæðagreiðsluvandi
Svo aftur sé vikið að þjóðaratkvæða-
greiðslumálum hafa fjölmiðlar 
síðustu daga haldið á lofti ummælum 
forystumanna stjórnarflokkanna í 
kosningabaráttunni. Þá sagðist Bjarni 
Benediktsson miða við að þjóðar-
atkvæðagreiðsla um framhaldið yrði 
haldin á fyrri hluta kjörtíma-
bilsins. Það væri hluti af stefnu 
Sjálfstæðisflokksins „að opna 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til 

að útkljá þetta mál og við 
munum standa við 

það“. 

Þjóðaratkvæðagreiðsluaðlögun
Svo líður og bíður. Framsókn og 
Sjálfstæðisflokkur mynda stjórn og 
segja að ekki verði haldið áfram 
nema að undangenginni þjóðar-
atkvæðagreiðslu, án þess að geta 
tímasetningar. Í Fréttablaðinu í gær 
segir svo formaður utanríkismála-
nefndar, aðspurður um stöðu loforða 
sem gefin voru fyrir kosningar gagn-
vart stjórnarsáttmála, að sáttmálinn 
væri málamiðlun og nýrra skjal. Bjarni 
sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar í 

gær að ekkert hefði verið rætt um 
hvort kosið yrði eða ekki. Þetta 
er þó ekki í fyrsta sinn sem slíkur 
snúningur hefur verið tekinn milli 

orða í kosningabaráttu og efnda 
í stjórn, og örugglega ekki í 
hið síðasta. 

thorgils@frettabladid.is

N
ýleg lög í Rússlandi, sem brjóta á réttindum samkyn-
hneigðra, hafa orðið tilefni gagnrýni og mótmæla um 
allan heim. Þau banna meðal annars að hafa „áróður“ 
fyrir samböndum samkynhneigðra fyrir börnum. 
Slíkur „áróður“ getur falizt í því að samkynhneigðir 

leiðist eða kyssist á almannafæri, að fólk beri tákn mannréttinda-
baráttu samkynhneigðra, að ekki sé talað um að einhver haldi því 
fram opinberlega að samkynhneigð sé náttúruleg og eðlileg.

Nýju lögin ganga ekki einvörð-
ungu gegn mannréttindasátt-
málum sem Rússland á aðild að, 
heldur líka gegn Ólympíusátt-
málanum, sem kveður meðal 
annars á um bann við hvers konar 
mismunun gegn íþróttamönnum. 
Margir hafa látið í ljósi áhyggjur 
af að lögunum verði beitt gegn 

samkynhneigðum keppendum og áhorfendum á vetrarólympíuleik-
unum í Sochi í Rússlandi á næsta ári. 

Alþjóðaólympíunefndin hefur krafizt tryggingar rússneskra 
stjórnvalda fyrir því að samkynhneigðir verði látnir í friði og 
öryggi þeirra tryggt og fengið á móti yfirlýsingar þar um. Þó 
virðast skiptar skoðanir um málið í rússneska stjórnkerfinu og 
íþróttamálaráðherrann lét hafa eftir sér að þeir sem brytu lögin 
yrðu „dregnir til ábyrgðar“.

Ýmsir baráttumenn fyrir réttindum samkynhneigðra hafa því 
hvatt til þess að ríki heims sniðgangi leikana. Í Fréttablaðinu í gær 
var þannig grein eftir Reyni Þór Eggertsson kennara, þar sem hann 
hvetur íslenzka íþróttamenn til að sitja heima.

Sú áskorun sama efnis sem hefur vakið hvað mesta athygli er 
opið bréf Stephens Fry, sjónvarpsmanns og rithöfundar, til Alþjóða-
ólympíunefndarinnar og brezkra stjórnvalda, þar sem hann líkti 
meðferð rússneskra stjórnvalda á samkynhneigðum við afstöðu 
þýzkra nazista til gyðinga á tíma Ólympíuleikanna í Berlín 1936 
og hvatti Breta til að sniðganga leikana eða Ólympíunefndina til að 
færa þá annað. Síðan hefur Fry reyndar sagt að líklega sé óraun-
sætt að leikarnir verði sniðgengnir eða fluttir en hvatt til þess að 
íþróttamenn og áhorfendur hafi í frammi táknræn mótmæli gegn 
löggjöfinni.

Margir samkynhneigðir íþróttamenn og baráttumenn fyrir 
mannréttindum, þar á meðal í Rússlandi, eru sömu skoðunar. Að 
það sé áhrifaríkara að nota þá alþjóðlegu athygli sem leikarnir 
munu fá til að sýna samstöðu með samkynhneigðum í Rússlandi og 
réttindabaráttu þeirra.

Þá samstöðu er hægt að sýna með ýmsum hætti; til dæmis með 
því að styðja og hvetja samkynhneigða íþróttamenn alveg sér-
staklega til dáða, flagga með stolti baráttutáknum samkynhneigðra 
í áhorfendaskaranum og síðast en ekki sízt með því að Ólympíu-
nefndir og ríkisstjórnir landa sem senda íþróttamenn á leikana 
mótmæli löggjöfinni sem mismunar samkynhneigðum og efni til 
rökræðu við rússnesk stjórnvöld og íþróttahreyfingu um málið. Það 
er ákaflega ólíklegt að rússnesk stjórnvöld leyfi sér að mæta slíkri 
friðsamlegri viðleitni með hörku; þvert á móti gæti hún haft jákvæð 
áhrif á almenningsálitið í Rússlandi.

Það er alltaf líklegra til að vinna hugsjónum brautargengi að fólk 
tali saman en að það útiloki hvað annað. Það á ekki að sniðganga 
vetrarólympíuleikana; það á að mæta þangað í sönnum Ólympíuanda 
og sniðganga hatrið og mismununina sem rússnesk stjórnvöld hafa 
skrifað í lög.

Brotið á mannréttindum í Rússlandi:

Sniðgöngum hatur, 
ekki íþróttaleika

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Á undanförnum árum hafa 
 nokkrar erlendar kvikmyndir 
verið  sýndar hér á landi sem 
fjalla, með  beinum eða óbeinum 
hætti, um alþjóðlegu fjármála-
krísuna 2007-2008.  Flestar þeirra 
hafa fyrst og fremst tekið mið af 
bandarískum að stæðum, vanda-
málum sem komu þar upp og 
áhrifum þeirra á hinum alþjóð-
lega fjármálamarkaði. 

Eitt af því sem vakti athygli 
undirritaðs við áhorf á þessar 
myndir er að orðið „Wall Street“ 
hefur stundum verið þýtt sem 
„Kauphöllin“. 

Wall Street er nafn á götu í 
fjármálahverfi New York-borgar 
og er yfirleitt notað sem samheiti 
yfir fjármálageirann í Banda-
ríkjunum. Að nota orðið kauphöll 
yfir alla starfsemi sem fer fram 
innan Wall Street er aftur á móti 
ekki góð hugtakanotkun og á í 
reynd sérstaklega illa við þegar 
fjallað er um tildrög og orsak-
ir fjármálakrísunnar í Banda-
ríkjunum. Endur speglar hún 
jafnframt ákveðinn misskiln-
ing um starfsemi kauphalla sem 
virðist ríkja nokkuð víða. 

Til þess að skýra þetta nánar 
er gott að rifja upp hvaða atriði 
það eru sem almennt eru talin 
hafa orsakað fjármálakrísuna 
í Bandaríkjunum. Má þar helst 
nefna þenslu í útlánum og of 
mikla skuldsetningu, sem má 

svo að hluta til rekja til við-
skipta með skuldabréfavafninga, 
skuldatryggingar og svokall-
aðar „OTC“ (over-the-counter) 
afleiður. 

Aukin skuldsetning tengist 
kauphöllum ekki beint en getur 
vissulega haft áhrif á viðskipti 
í kauphöllum og telja margir að 
hún geti jafnvel valdið óhófleg-
um verðhækkunum á markaði. 

Síðarnefndu atriðin eiga það 
svo öll sameiginlegt að þau snúa 
að viðskiptum með fjármálagern-
inga og gæti því mörgum fundist 
við hæfi að tengja þau við kaup-
hallir. Þætti það jafnvel eðlileg 
ályktun, ef það væri ekki fyrir 
þá staðreynd að þessir tilteknu 
fjármálagerningar voru nær ein-
ungis óskráðir, þ.e. ekki skráðir í 
kauphallir, og nánast öll viðskipti 
með þá fóru fram utan kauphalla. 

Flestir þekkja einnig til 
umræðunnar um að aukin frjáls-
hyggja og afreglun (e. deregula-
tion) fjármálakerfisins hafi skap-
að það umhverfi sem síðar leiddi 
til fjármálakrísunnar. Færri 
eru þó meðvitaðir um að mjög 
ofarlega á lista fræðimanna yfir 
mögulegar umbætur sem gera 
þurfi á regluverkinu er einmitt 
að skikka fjármálafyrirtæki til 
þess að færa viðskipti með afleið-
ur og aðra flókna fjármálagern-
inga inn á skipulega markaði eins 
og kauphallir. 

Þeirra á meðal eru t.d. menn 
eins og Nóbelsverðlauna hafinn 
Joseph Stiglitz, sem er ekki 
 þekktur fyrir annað en að veita 
Wall Street strangt aðhald í 
 skrifum sínum og tala gegn af-
reglun á fjármálamörkuðum. 
Þetta kann að koma þeim á óvart 
sem telja kauphallir vera eins 

konar musteri frjálshyggju og 
fjárglæfrastarfsemi.  

Til þess að skilja betur hvers 
vegna þetta er þarf að þekkja 
muninn á viðskiptum með fjár-
málagerninga sem skráðir eru í 
kauphöll og viðskiptum með þá 
sem eru það ekki. 

Fjármálagerningar munu alltaf 
ganga kaupum og sölum á mark-
aði, óháð því hvort kauphallir 
eru til staðar. Tilgangur kaup-
halla er fyrst og fremst að mynda 
skipulega umgjörð utan um slík 
viðskipti innan ramma laga og 
reglna, með það að markmiði 
að tryggja jafnræði fjárfesta og 
koma í veg fyrir óæskilega við-
skiptahegðun. 

Í tilviki verðbréfa (þ.e. hluta- 
og skuldabréfa), þýðir skráning 
í kauphöll að fyrirtækin fella sig 
sjálfviljug undir lög og reglur sem 
gilda um verðbréfaviðskipti, sem 
og reglur viðkomandi kaup hallar, 
og skuldbinda sig þar með til þess 
að veita almenningi aðgang að 
öllum upplýsingum sem kunna að 
skipta máli við mat á virði bréf-
anna. 

Í tilviki afleiðna og annarra sér-
hæfðra fjármálagerninga þýðir 
skráning í kauphöll að þeir þurfi 
að vera staðlaðir, upplýsingar um 
þá gerðar opinberar og jafnvel 
strangar kröfur gerðar um veð til 
þess að lágmarka áhættu. Í öllum 
tilvikum fara kauphallarviðskipti 
fram á miðlægum vettvangi þar 
sem upplýsingar um viðskipti, 
kaup- og söluáhuga og viðskipta-
strauma eru opinberar. 

Lykilatriðið hér er gagnsæi. 
Hefðu öll viðskipti með fjármála-
gerninga eins og skuldabréfavafn-
inga, skuldatryggingar og OTC-
afleiður farið fram í kauphöllum 

í aðdraganda fjármálakrísunnar 
í Bandaríkjunum hefðu ítarlegar 
rauntímaupplýsingar legið fyrir 
um umfang markaðsins, útistand-
andi áhættu og viðskiptastrauma. 

Svo var því miður ekki og þegar 
vandinn fór að verða ljós á árun-
um 2007 og 2008 virtust fáir, ef 
einhverjir, gera sér grein fyrir 
raunverulegu umfangi hans. 

Með skráningu þessara fjár-
málagerninga hefðu eftirlitsað-
ilar, fjárfestar og sjálf fjármála-
fyrirtækin haft betri tök á því 
að taka tillit til, og jafnvel draga 
úr, áhættunni sem hafði mynd-
ast á  þessum árum, auk þess sem 
margir af áhættusömustu fjár-
málagerningunum hefðu líklega 
aldrei litið dagsins ljós. 

Kauphallarviðskipti eru síður 
en svo gallalaus og geta t.a.m. 
verið áhættusöm fyrir þá sem 
til þeirra stofna. Þau geta aftur 
á móti ekki ein og sér skapað 
kerfisáhættu (e. systemic risk) 
og orðið hag kerfum að falli. Þar 
sem kauphallir eru sá hluti fjár-
málamarkaðanna sem hvað mest 
gagnsæi ríkir um getur þróun 
viðskipta í þeim engu að síður 
orðið eins konar birtingarmynd 

hagsveiflna, þar sem hlutabréfa-
verð endurspeglar undirliggjandi 
áhrifaþætti. Þetta kann að hafa 
valdið því að fólk  tengir kauphall-
ir við allt sem gerist á fjármála-
mörkuðum, sbr. ofangreinda þýð-
ingu á hugtakinu Wall Street. 

Í Bandaríkjunum, sem og hér 
á Íslandi, má telja nokkuð víst að 
sterkustu áhrifaþætti fjármála-
krísunnar hafi fyrst og fremst 
mátt rekja til lausafjárgnóttar og 
þenslu í útlánum. 

Þetta virðast ráðamenn víða 
vera meðvitaðir um og má sem 
dæmi nefna að hin alþjóðlega 
Basel-nefnd um bankaeftirlit 
vinnur nú að tillögum sem fyrir-
séð er að munu þrengja enn 
 frekar að útlánamöguleikum 
banka í framtíðinni. 

Þetta mun að öllum  líkindum 
draga úr kerfisáhættu en að 
sama skapi verður fyrirtækjum 
og einstaklingum gert erfiðara 
fyrir að fá lán úr bankakerfinu. 
Munu fyrirtæki í leit að fjár-
magni því eðlilega líta til útgáfu 
hlutabréfa eða skuldabréfa í 
meiri mæli og er nokkuð líklegt 
að kauphallir verði þar í lykil-
hlutverki.

„Wall Street“ og kauphallirnar
Wall Street er nafn á götu í fjármálahverfi New 
York-borgar og er yfirleitt notað sem samheiti yfir 

fjármálageirann í Bandaríkjunum. Að nota orðið kauphöll 
yfir alla starfsemi sem fer fram innan Wall Street er aftur á 
móti ekki góð hugtakanotkun og á í reynd sérstaklega illa 
við þegar fjallað er um tildrög og orsakir fjármálakrísunnar 
í Bandaríkjunum. Endurspeglar hún jafnframt ákveðinn 
misskilning um starfsemi kauphalla sem virðist ríkja 
nokkuð víða. 

Í DAG
Baldur Thorlacius
sérfræðingur á 
eft irlitssviði 
NASDAQ OMX Iceland
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Sem fjölmiðlamaður í á 
þriðja áratug get ég ekki 
lengur setið þögull hjá og 
fylgst með því sem ekki 
er hægt að kalla annað 
en ofsóknir gegn starfs-
félögum mínum á Ríkis-
útvarpinu. 

Það er sorglegt og 
 raunar ekkert annað en 
ógnvænlegt hvernig hluti 
valda- og á stundum for-
réttindastéttarinnar í 
landinu ræðst ítrekað 
með ruddalegum dólgs-
hætti að fréttastofu Ríkisút-
varpsins og oft nafngreindum 

frétta mönnum þar. 
Þetta er slíkur rudda-
skapur að sæmir ekki 
siðuðu samfélagi sem, 
í orði alla vega, kennir 
sig við lýðræði.

Fjölmiðlafólk er ekki 
frekar en annað fólk, og 
þá heldur ekki stjórn-
málamenn, óskeikult. 
Öllum verður á að gera 
mistök í starfi og þegar 
það gerist er eðlilegt 
að gagnrýna það og 
að sama skapi eðlilegt 

að leiðrétta mistökin. En hluti 
valdastéttarinnar ræðst með 

slíku offorsi að fréttastofu Rík-
isútvarpsins af oftast ímynd-
uðum og smáum forsendum að 
ómögulegt er annað en að setja 
þessa heift í samhengi við póli-
tískt valdatafl og mannvonsku 
þar sem einskis er svifist.

Það er ömurlegt upp á að 
horfa svo mánuðum skiptir 
 hvernig t.d. ritstjóri Morgun-
blaðsins, sem eitt sinn var 
vant að virðingu sinni, ræðst 
af blindri heift og vænisýki að 
fréttastofu Ríkisútvarpsins. Það 
er augljóst öllum sem  fylgjast 
með og ekki eru inn múraðir í 
valdaklíkuna að ástæða árás-

anna er ekki óvönduð eða óeðli-
leg vinnubrögð fréttamanna 
Ríkisútvarpsins heldur ólundin, 
heiftin og  hatrið sem vaknar 
með þessum hluta valdastétt-
arinnar þegar blaða- og frétta-
menn voga sér að segja tiltekn-
ar  fréttir sem er fullkomlega 
eðlilegt að greina frá. Það er 
nefnilega skoðun þessa hluta 
valdastéttarinnar, sem leggur 
allt í sölurnar til að halda í alla 
valdatauma samfélagsins, að 
tilteknar fréttir eigi yfirleitt 
og aldrei að segja. Vegna þess 
að það þjónar ekki hags munum 
hans.

Hvaða fréttir þetta eru vita 
allir sem fylgjast með, hvort 
sem þær eru um hrunið og 
aðdraganda þess, umhverfis-
mál, auðlindamál eða utanríkis-
mál. Þessi hópur fólks þolir ekki 
lýðræðislega og opna umræðu. 
Er bein línis í nöp við hana. 
Hann vill stýra umræðunni og 
ráða því alfarið hvað sagt er í 
fjöl miðlum og hvað má alls ekki 
undir  nokkrum kringumstæðum 
segja þar. Fólk sem hugsar með 
þessum hætti er til óþurftar í 
lýðræðislegu samfélagi og er 
því raunar einstaklega hættu-
legt. Um það vitnar mannkyns-
sagan.

Ég hef skrifað um og fylgst 
með stjórnmálum frá mörgum 
hliðum og á víðum vettvangi 
stjórnmálanna í um 25 ár. Yfir-
leitt hafa þeir stjórnmálamenn 
sem setið hafa á þingi, í ríkis-
stjórn eða í sveitarstjórnum 
verið hið ágætasta fólk sem vill 
samfélagi sínu vel, hvar í flokki 
sem það er. En því er ekki að 
leyna að hvergi getur vænisýk-
in náð öðrum eins hæðum og 
meðal stjórnmálamanna þegar 
sá gállinn er á þeim. Það er 
kannski vegna þess að marg-
ir þeirra þrífast á samsærum, 
baknagi, svikum og prettum til 
að ná sínu fram, hvort sem það 
snertir persónulega hagsmuni 
þeirra sjálfra eða hagsmuni 
sem þeir beita sér fyrir og vilja 
með góðu eða illu troða ofan í 
þjóðina.

En nú hefur heiftin og væni-
sýkin náð slíkum hæðum að öllu 
siðuðu fólki hlýtur að vera of-
boðið. Það er eðlilegt að tek-
ist sé á um skipulag, tilgang og 
umfang starfsemi eins mikil-
vægrar stofnunar og Ríkisút-
varpið er. Það er líka eðlilegt 
að til þess sé ætlast að Ríkis-
útvarpið fari vel með fjármuni 
almennings og virði öll bestu 
samkeppnislögmál sem hugsast 
má. En það er langt í frá eðlilegt 
eða þolandi að í samfélagi sem 
vill vera lýðræðislegt og þar 
með virða leikreglur lýðræðisins 
dreifi hluti valda stéttar lands-
ins úr innstu kömrum sínum yfir 
fréttastofu Ríkisútvarpsins og 
einstaka starfsmenn hennar eins 
og gert hefur verið um nokk-
urra missera skeið. Þar eins og 
á öðrum  miðlum, þar með talið 
Morgun blaðinu, vinnur gott fólk 
sem kann sitt fag sem frétta- og 
blaðamenn og dagskrárgerðar-
fólk.

Það er mál að þessum heiftúð-
legu og fullkomlega órökstuddu, 
vænisjúku árásum á fréttastofu 
Ríkisútvarpsins linni og það 
strax og menn tileinki sér lýð-
ræðislega umræðuhefð þar sem 
það er talið eðlilegt að ólíkar 
skoðanir og viðhorf fái að koma 
fram og njóta sín. 

Það er öllu samfélaginu til 
heilla, líka hinum vanstilltu.

Ofsóknir og vænisýki
FJÖLMIÐLAR

Heimir Már 
Pétursson
fréttamaður á 
Bylgjunni, Stöð 2 og 
visir.is

➜ Það er augljóst öllum 
sem fylgjast með og ekki eru 
innmúraðir í valdaklíkuna 
að ástæða árásanna er 
ekki óvönduð eða óeðlileg 
vinnubrögð fréttamanna 
Ríkisútvarpsins heldur 
ólundin, heiftin og hatrið 
sem vaknar með þessum 
hluta valdastéttarinnar 
þegar blaða- og fréttamenn 
voga sér að segja tilteknar 
fréttir sem er fullkomlega 
eðlilegt að greina frá.  Það 
er nefnilega skoðun þessa 
hluta valdastéttarinnar, sem 
leggur allt í sölurnar til að 
halda í alla valdatauma 
samfélagsins, að tilteknar 
fréttir eigi yfi rleitt og aldrei 
að segja. Vegna þess að það 
þjónar ekki hagsmunum 
hans.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook
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Örgjörvi: AMD Dual-Core A4 - 1250

Vinnsluminni: 4GB DDR3

Harður diskur: 500GB SATA 

Skjákort: AMD Radeon HD 8180 Graphics 

Skjástærð: 11,6" baklýstur "BrightView"  

99.900 kr. 

Örgjörvi: Intel© Core i5-3230M 

Vinnsluminni: 4GB DDR3

Harður diskur: 500GB SATA 

Skjákort: Intel HD Graphics 4000

Skjástærð: 15.6" HD LED BrightView

HP Pavilion Touchsmart 11,6"
E2V66EA 

139.900 kr. 

HP Pavilion 15,6" 
E1T90EA 

Örgjörvi: Intel Core i5-3337U

Vinnsluminni: 4GB DDR3 

Harður diskur: 128GB SSD Diskur 

Skjákort: Intel HD Graphics 4000 

Skjástærð: 13" LED backlight
149.900 kr. 

FUJITSU Lifebook i5 13"  
UH572MXB52IS

Hvaða tölva hentar þér? Komdu í OK búðina að Höfðabakka 9
og láttu sérfræðingana fræða þig um hvaða tölva hentar þér.

INSTAGRAM LEIKUR
#EINBEITING  @OKBUDIN

Taktu þátt í Instagram leik OK búðarinnar og þú gætir unnið 

glæsilega vinninga fyrir skólann.

Leikurinn hófst 12. ágúst og lýkur 6. september.

Okkur langar að sjá myndir af þér æfa einbeitinguna fyrir skólann. 

Örgjörvi: Intel© Celeron© 

Vinnsluminni: 4GB DDR3

Harður diskur: 500GB SATA 

Skjákort: Intel HD Graphics

Skjástærð: 15.6" HD LED BrightView 
89.900 kr. 

HP compaq 15,6" 
E1T03EA 

#EINBEITING @OKBUDIN
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Fæst hjá endursöluaðilum um land alltOK búðin // Sími: 570 1000 // www.okbudin.is // Opnunartími 9-18 (virka daga)
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Davíð
útfarastjóri
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Óli Pétur

útfarastjóri

Sími 551 3485,
svarað allan
sólarhringinn.

Vefsíða www.udo.is

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

MÁR ÁRSÆLSSON
lést á Landspítalanum við Hringbraut 
sunnudaginn 11. ágúst. Hann verður 
jarðsunginn frá Neskirkju fimmtudaginn  
22. ágúst kl. 13.00.

Lilja Kristjánsdóttir
Áskell Másson Sigríður Búadóttir
Ársæll Másson Margrét Pálsdóttir
Karólína Margrét Másdóttir Stefán Jóhannsson
Þórdís Másdóttir Aðalsteinn Stefánsson
Ottó Másson
börn og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN VALUR SAMÚELSSON
Furugrund 2, Kópavogi,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 
sunnudaginn 18. ágúst sl. Útför  
hans fer fram frá Digraneskirkju  
mánudaginn 26. ágúst kl. 13.00.

Lovísa Gunnarsdóttir
Samúel K. Valsson Bryndís Guðmundsdóttir
Gunnar K. Valsson Ragna Rós Bjarkadóttir
Stefán Ingi Valsson Valdís Valdimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

FREYSTEINN V. HJALTALÍN 
frá Brokey,

Laufásvegi 12, Stykkishólmi,

sem lést á Sjúkrahúsinu í Stykkishólmi  
5. ágúst sl. verður jarðsunginn laugardaginn 
24. ágúst frá Stykkishólmskirkju og hefst athöfnin kl. 14.00.
Jarðsett verður í Narfeyrarkirkjugarði. 

Friðgeir V. Hjaltalín Salbjörg Nóadóttir
Laufey V. Hjaltalín Þorsteinn Sigurðarson
Guðjón V. Hjaltalín Ásta Sigurðardóttir
og systkinabörn.

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

INGIMUNDUR INGIMUNDARSON 
leigubifreiðarstjóri,

Vallartröð 1, Kópavogi,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
sunnudaginn 18. ágúst. Útförin fer fram frá 
Digraneskirkju þriðjudaginn 27. ágúst kl. 13.00. 

Hrefna Kristín Gísladóttir
Guðný Dóra Ingimundardóttir Gunnar Sigfinnsson
Björk Ingimundardóttir Björgvin K. Harðarson
barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÚN HELGADÓTTIR
Birkiteigi 3, Mosfellsbæ,

lést þann 14. ágúst á Landspítalanum 
við Hringbraut. Útför verður gerð frá 
Háteigskirkju þann 23. ágúst kl. 14.00.

Helgi Hjartarson Helga Kristinsdóttir
Margrét Hjartardóttir Stefán V. Guðmundsson
Norbert  Sischka Alma Lóa Lúthersdóttir
Edith Aldís Sischka
Patrick Sischka
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,  
amma og langamma,

RUT MAGNÚSDÓTTIR

lést á hjúkrunarheimilinu Kumbaravogi 
sunnudaginn 18. ágúst. 

                              
Níls Ólafsson
Lísbet Nílsdóttir   Ragnar Gíslason
Ólafur Nílsson
Linda Rut Ragnarsdóttir  Eyþór Björnsson
Gísli Einar Ragnarsson
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir
og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

ÓLAFUR Þ. ÞÓRHALLSSON 
frá Ánastöðum,

Neshaga 14, Reykjavík,

lést sunnudaginn 18. ágúst á öldrunar- 
lækningadeild Landspítalans á Landakoti. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þorbjörg Ólafsdóttir Jón M. Benediktsson 
Ólöf Þórhildur Ólafsdóttir Necmi Ergün
Júlíus Heimir Ólafsson Vigdís Guðmundsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn. 

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

EIRÍKUR GUÐMUNDSSON
Reynimel 64, Reykjavík,

lést á Landspítalanum mánudaginn   
12. ágúst. Útförin fer fram frá Neskirkju 
föstudaginn 23. ágúst kl. 13.00.

 Rakel Sveinbjörnsdóttir
Guðmundur Eiríksson Jóna Sigríður Jónsdóttir
Jón Eiríksson Þórunn Þórisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

BRYNHILDUR LILJA BJARNADÓTTIR
Laugarbrekku 5, Húsavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 
13. ágúst. Útförin fer fram frá 
Grenjaðarstaðarkirkju í Aðaldal laugardaginn 
24. ágúst kl. 11.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþökkuð 
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Sjálfsbjörg. 
Fyrir hönd aðstandenda,

 
Aðalheiður Kristinsdóttir
Bjarni Eyjólfsson Þórey Hermannsdóttir

Okkar ástkæri sonur, bróðir,  
mágur og frændi,

ANDRI SMÁRASON
frá Breiðuvík á Tjörnesi,

lést þriðjudaginn 13. ágúst í faðmi 
fjölskyldunnar á heimili móður sinnar. Útförin 
fer fram frá Glerárkirkju mánudaginn 26. ágúst kl. 13.30. Blóm og 
kransar afþökkuð að hans ósk, en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, skb.is.

Stefanía Gylfadóttir Gunnlaugur Höskuldsson
Smári Kárason Hafdís Gunnarsdóttir
Friðþór Smárason Þórunn Þórðardóttir
Sveinbjörg Smáradóttir Valgarður Ómarsson
Sóley Smáradóttir Steinar Ísleifsson
Valur Smárason
og systkinabörn.

Maðurinn minn, ástkær faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

 ANTON GUÐMUNDSSON
vélvirki,

frá Eiðum í Vestmannaeyjum,
Hvassaleiti 8,

er látinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

 
Úlfhildur Ó. Úlfarsdóttir
Soffía Antonsdóttir Sigursveinn Guðjónsson
Ólöf Árný Antonsdóttir
Selma Antonsdóttir Halldór Helgason
Guðbjörg Antonsdóttir  Guðmundur Óli Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

RÓSI JASON ÁRNASON
Látrum, Aðalvík,

lést þann 5. ágúst á hjúkrunarheimilinu 
Grund. Útför hefur farið fram í kyrrþey. Við 
þökkum deild V3 fyrir góða umönnun og 
einnig viljum við þakka starfsfólki og vistmönnum á Njálsgötu 74 
fyrir hlýju og góða umönnun. 

Ólafur Rósason Sesselja Tómasdóttir
Friðveig Rósadóttir Guðmundur Pálsson
Geirþrúður Rósadóttir Ægir Svansson
barnabörn og barnabarnabörn. 

„Mamma söng flest lögin sem til eru með henni á plötum 
með Ólafi Briem en þar sem ég syng bara ein á tón leikunum 
köllum við dagskrána Lögin með Öddu Örnólfs,“ segir Ragn-
hildur Þórhallsdóttir sópransöngkona. Hún kemur fram á 
hádegistónleikum í Háteigskirkju á föstudaginn, 23. ágúst, 
ásamt Sigurjóni Bergþóri Daðasyni klarinettuleikara og 
Lilju Eggertsdóttur píanóleikara. 

Ragnhildur er dóttir söngkonunnar Arnbjargar Örnólfs-
dóttur, sem var vel þekkt dægurlagasöngkona upp úr miðri 
síðustu öld undir nafninu Adda Örnólfs.

Ragnhildur útskrifaðist úr söngskóla Sigurðar Demetz 
síðastliðið vor og þetta eru hennar fyrstu einsöngstónleikar. 
„Mér fannst upplagt að byrja á lögunum hennar mömmu. 
Það hittist svo skemmtilega á að tónleikana ber nánast upp 
á 60 ára söngafmæli hennar. Hún vildi ekki syngja með mér 
en hún mætir pottþétt,“ segir Ragnhildur.

Meðal laga sem Ragnhildur nefnir eru gamlar dægurlaga-
perlur eins og Nótt í Atlavík, Bjössi á mjólkurbílnum, Kæri 
Jón, Hnigin er sól og Bergmál.

Tónleikarnir hefjast klukkan 12 og taka um hálfa klukku-
stund. Aðgangseyrir er 1.000 krónur og ekki er posi á 
 staðnum.  

Syngur lög 
mömmu
Hádegistónleikarnir í Háteigskirkju næsta 
föstudag nefnast Lögin með Öddu Örnólfs. 

TÓNLISTARFÓLKIÐ  Þau Sigurjón, Lilja og Ragnhildur ætla að flytja 
lögin hennar Öddu Örnólfs. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



HÁTÍÐ Á HRAFNSEYRI
Hátíðardagskrá verður á Hrafnseyri við 
Arnarfjörð 24. ágúst til að minnast þess að 
800 ár eru liðin frá því höfðinginn Hrafn 
Sveinbjörnsson var tekinn af lífi á Eyri við 
Arnarfjörð. Eyrin var síðar nefnd í höfuð 
honum og kölluð Hrafnseyri.

H
H
A
8
S
A
h

Við höfðum verið á ferðinni með 
hjólhýsið og krakkana fyrir 
austan í meira en viku þegar 

vinahjón okkar hringdu skyndilega og 
buðu okkur í mótorhjólaferð í Bárðar-
dal. Við gerum allt of sjaldan eitthvað 
bara fyrir okkur tvö svo við drifum 
okkur heim, losuðum okkur við hjól-
hýsið og brunuðum í Bárðardal með 
hjólin á kerru. Þar fóru krakkarnir í 
pössun hjá ömmu og afa og við upp á 
fjöll. Þetta var æðisleg ferð,“ segir Elín 
Sif Sigurjónsdóttir. Hún fór í sína fyrstu 
mótorhjólaferð í sumar ásamt eigin-
manninum og tvennum vinahjónum. 
Hún segir nauðsynlegt að kúpla sig út 
úr amstri hversdagsins endrum og eins 
og gera eitthvað saman.

„Við sem fórum í þessa ferð erum 
öll á sama báti, stöndum í barnaupp-
eldi með öllu því sem fylgir og það var 
alveg ótrúlega gaman að bruna þarna 
frír og frjáls, bara fyrir sjálfan sig í einn 

dag. Í raun bara að leika sér,“ segir 
Elín og hlær. „Það er svo mikils virði 
að við gátum gert þetta saman hjónin, 
keyrt eins og villingar og ögrað sjálfum 
okkur,“ bætir hún við en segir kankvís 
að allur akstur hafi farið fram innan 
lagalegra marka.

„Við ókum aldrei utan vega eða neitt 
slíkt, en það var aðeins gefið í. Við 
keyrðum upp hjá Stórutungu í Bárðar-
dal og upp í Réttartorfu. Þar vorum 
við með aðsetur og hjóluðum um 
nágrennið. Við stoppuðum oft og borð-
uðum nesti og spjölluðum og nutum 
veðurblíðunnar og útsýnisins. Ég var 
til dæmis að keyra í fyrsta skipti yfir á 
og svo keyrðum við í móa og í sandi og 
hrauni. Þetta reyndi heilmikið á og ég 
fékk hressilega strengi í lærin daginn 
eftir.“

Elín hafði lengi talað um að taka 
mótorhjólapróf þegar hún dreif loks 
í því fyrir ári. Hún keypti sér hjól, 

ÞORÐI EKKI AÐ 
SETJA Í GANG
FERÐIR  Elín Sif Sigurjónsdóttir fór í sína fyrstu mótorhjólaferð í sumar ásamt 
eiginmanninum og vinahjónum. Hún segir bráðnauðsynlegt fyrir barnafólk að 
komast út að leika sér endrum og eins og er kolfallin fyrir mótorhjólasportinu.

GÓÐ FERÐ Hópurinn 
var heppinn með veður í 
ferðinni. 
Frá vinstri; Dóra Hrönn 
Gústafsdóttir, Valdimar 
Tryggvason, Elías Wium, 
Elín Sif, Jón Haukur 
Stefánsson og Guðrún 
Halldórsdóttir. „Það 
er strax búið að plana 
næstu ferð og þá ætlum 
við að gista.“
MYND/ELÍN SIF SIGURJÓNSDÓTTIR

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

GI

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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FISLÉTTAR  
DÚNÚLPUR

Kr.29.900,-

Vertu vinur á 
Facebook

VeVerð 21.980
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DÚNÚLPUR 

Heyrðu umskiptin

Fáðu heyrnartæki 
til reynslu

Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.

50% afsláttur 
af rafhlöðum  

í ágúst
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KJARNAKONUR Elín Sif lengst til hægri ásamt Guðrúnu og Dóru Hrönn. Elín tók 
mótor hjólaprófið í fyrra og ætlaði að sjá til hvort sportið ætti við hana. Eftir vel heppn-
aða dagsferð í sumar hefur hjólabakterían tekið sér bólfestu.

KTM 250, og ætlaði að sjá til hvort hún myndi endast í sportinu. 
Nú segir hún að ekki verði aftur snúið, hjólabakterían hafi tekið sér 
bólfestu.

„Ég hafði ekki hugmynd um hvort ég myndi þora eða hvort mér 
myndi líka þetta yfirleitt. Ég þorði til dæmis ekki að setja hjólið í gang 
þegar ég fór að skoða það, sagði bara „flott“ og keypti það,“ rifjar Elín 
upp hlæjandi. „En þetta er alveg temmilegur kraftur fyrir mig, maður 
verður að þekkja sín takmörk.“

Elín segir upplifunina í mótorhjólaferðum allt aðra en þegar ferðast 
er í bíl. Frelsistilfinningin sé engu lík. „Ég líki þessu meira við að fara í 
útreiðartúr en í bíltúr. Maður er svo miklu tengdari náttúrunni. Svo er 
auðvitað misjafnt hvernig fólk gerir þetta. Sumir keyra bara á fullu gasi 
og ná þá ekki að njóta umhverfisins en við vorum að stoppa og slappa 
af líka. Það keyrðu bara allir á sínum hraða. Þetta var ótrúlega gaman og 
við komum endurnærð til baka. Það er strax búið að plana næstu ferð að 
ári og þá ætlum við að gista. Komum börnunum bara aftur fyrir í pössun. 
Þetta er eitthvað sem við gerum bara saman hjónin,“ segir Elín.

 ■heida@365.is

Matchbox-bílarnir eiga 60 ára 
afmæli í ár en þessi vinsælu leik-
föng hafa skipað stóran sess 

í lífi ungra sem aldraðra í áratugi. Það 
var enska fyrirtækið Lesney Products 
sem setti bílana fyrst á markað árið 
1953 þegar fyrirtækið hóf sölu á þremur 
tegundum. Maðurinn á bak við hönnun 
bílanna hét John William Odell og vann 
hjá Lesney Products þegar þeir voru 
hannaðir. Söguna á bak við hönnun þeirra 
má rekja til strangra reglna í skóla dóttur 
hans en þar mátti einungis koma með leik-
föng meðferðis ef þau voru nógu smá til 
að passa í eldspýtnastokk (e. matchbox). 
Árið 1952 tókst honum að búa til smækk-
aða útgáfu af leikfangabíl sem fyrirtækið 
hafði áður framleitt og sendi dóttur sína 
með hann í skólann í eldspýtnastokki. 
Afurðin vakti mikla athygli meðal sam-
nemenda hennar og boltinn fór að rúlla af 
stað. Ári síðar settti Lesney Products þrjá 
bíla á markað eins og fyrr segir og salan 
fór ágætlega af stað fyrstu árin. 

Á sjöunda áratug síðustu aldar var 
fyrirtækið fjórði stærsti leikfangafram-
leiðandi Evrópu og því orðið að stórveldi 
í greininni. Fyrirtækið átti tólf verksmiðj-
ur í London og nágrenni hennar og fram-
leiddi 250.000 bíla á viku.

Í dag hafa verið framleiddir um 12.000 
tegundir af vörum undir vörumerkinu 
Matchbox og um þrír milljarðar leik-

fangabíla. Ef þeim væri öllum raðað í röð 
á lengdina næði röðin sex hringi kringum 
jörðu. 

Bílarnir urðu vinsælir safngripir strax 
á áttunda áratug síðustu aldar. Sá sem 
á flesta Matchbox-bíla, svo vitað sé, er 
David Tilly, sem hefur safnað yfir 11.000 
bílum á 33 árum. Sumir bílarnir eru líka 
dýrir safngripir og hafa þeir dýrustu 
verið seldir á tæplega tvær milljónir 
króna. Flestir safnarar líta á tímabilið frá 
1953 til 1982 sem gullaldartímabil Match-
box-bílanna en þá voru þeir framleiddir 
í Bretlandi. Árið 1982 var fyrirtækið selt 
bandaríska fyrirtækinu Universal Toys 
og hefur verið í eigu Bandaríkja-
manna síðan. 

 ■ starri@365.is

MATCHBOX-BÍLARNIR 
ORÐNIR SEXTUGIR
KLASSÍSK LEIKFÖNG  Matchbox-bílarnir hafa skemmt mörgum kynslóðum und-
anfarna áratugi. Sextíu ár eru síðan fyrstu bílarnir komu á markað í Englandi.

SÖGULEGIR BÍLAR Hinir einu sönnu Matchbox-
bílar eiga 60 ára afmæli í ár. Fyrstu bílarnir komu á 
markað árið 1953. NORDICPHOTOS/GETTY

FYRSTU BÍLARNIR
Tveir af þremur fyrstu 
Matchbox-bílunum frá 
árinu 1953.

g
anna en þá voru þeir framleiddir
ndi. Árið 1982 var fyrirtækið selt 
ska fyrirtækinu Universal Toys 
r verið í eigu Bandaríkja-
síðan. 
arri@365.is

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  Sverrir Birgir Sverrisson, 
sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447

TT tímar í boði:
6:05 A mán - mið - fös Örfá pláss

7:20 C mán - mið - fös Örfá pláss

10:15 D mán - mið - fös Barnapössun Örfá pláss

12:05 F mán - mið - fös Barnapössun Örfá pláss

14:20 G mán - mið - fim Örfá pláss

16:40 H mán - mið - fim Barnapössun Fullbókað

17:30 I mán - mið - fim Barnapössun Örfá pláss

18:40 J mán - mið - fim Örfá pláss

18:35 TT3 mán, fyrir 14-25 ára. 70 mín Örfá pláss

18:50 TT3 mið, fyrir 14-25 ára. 70 mín Örfá pláss

Velkomin í okkar hóp!

Fundur fyrir alla TT flokka sunnudaginn 25. ágúst kl. 16:30

TT tímar í boði á Akranesi:
6:05 S1 mán - mið - fös Örfá pláss

17:30 S3 mán - mið - fim Örfá pláss

Síðustu innritunardagar í TT!

oð
mán - mið - fös Örfá pláss

ði á Akranesi:
l

Frrrrrrrááááááááááááááá TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTToooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiii ttttttil TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTáááááááááááááááááááááaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr ááááááááááááááá AAAAAAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!

Lengri námskeið - betra verð

Námskeiðum fylgir frjáls mæting í tækjasal

Innritun í síma 581 3730I i í í 581 3730

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -
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ÓMISSANDI
Í VIKUNNI

Upplifun og vitneskja flestra Bandaríkja-
manna af sögu Bandaríkjanna er kolröng, 
að mati leikstjórans Olivers Stone. Hann 
hefur síðastliðin fimm ár unnið að heim-
ildarþáttaröðinni Untold History of the 
United States þar sem hann dregur fram 
ný sönnunargögn sem varpa allt öðru ljósi 
á ýmsa viðburði í sögu Bandaríkjanna. 
Í þáttunum eru til dæmis teknar fyrir 
ástæður kalda stríðsins, ákvörðun Harry 
S. Truman um að varpa kjarnorkusprengj-
um á Japan og breyting á 
stöðu Bandaríkjanna eftir 
fall kommúnismans.

„Ég, eins og flestir aðrir 
landar mínir, ólst upp við 
að Bandaríkin gætu ekk-
ert gert rangt. Við vinnum 
alltaf og höfum alltaf rétt 
fyrir okkur,“ segir Stone 
í nýlegu viðtali við tíma-
ritið Guardian þar sem hann 
ræðir um þættina, sem 
þykja bæði framúrstefnu-
legir og ögrandi, líkt og 
mörg verka Stone. „Það var ekki fyrr en 
upp úr fertugu að ég vaknaði úr dáinu,“ 
lýsir Stone en honum blöskraði þegar hans 
eigin börn fóru að læra sömu útvötnuðu 
frægðarsögurnar og honum sjálfum höfðu 
verið kenndar. 

Saga án sykurhúðar
Heimildarþáttaröðina vann Stone með 
sagnfræðingnum Peter Kuznick og var 
stefna þeirra að segja sögu Bandaríkjanna 
án sykurhúðar. Úr urðu tíu klukkutíma-
langir þættir auk 750 blaðsíðna bókar sem 

gefin hefur verið út samhliða. Þættirnir 
eiga að leiðrétta nokkrar alvarlegar villur 
sem vaða uppi í sögu Bandaríkjanna. 

„Til dæmis eru ástæðurnar sem gefnar 
eru um kjarnorkusprengingarnar í Japan 
bæði falskar og glæpsamlegar. Krökk-
um er kennt að Japanar hafi ekki ætlað 
að gefast upp og því hafi sprengjunum 
verið varpað til að hlífa lífi bandarískra 
hermanna sem annars hefðu þurft að gera 
innrás í landið. Þetta er algert rugl,“ segir 

Stone með áherslu. Hann og 
Kuznick telja að ástæðan 
hafi verið allt önnur, enda 
hafi Bandaríkjamenn ekki 
verið tilbúnir til að ráðast 
inn í Japan nærri strax. Hin 
raunverulega ástæða fyrir 
kjarnorkuspreng-
ingunum hafi ekki 
verið að tryggja upp-
gjöf Japana heldur að 
stugga við Stalín og sýna 
mátt og megin Banda-
ríkjanna. Stone telur að ef 

sprengjunum hefði ekki verið varpað í 
ágúst 1945 af Bandaríkjamönnum hefði 
Rauði herinn gert innrás í Japan og það 
hafi Bandaríkjamönnum ekki hugnast. 

Góðar viðtökur
Þættirnir og bókin hafa hlotið góða dóma 
þótt vissulega vilji nokkrir sagnfræðing-
ar ekki kvitta fyrir nálgun Stone. Meðal 
þeirra sem eru ánægðir með söguskýr-
ingar Stones er Mikhaíl Gorbatsjev, fyrr-
verandi forseti Sovétríkjanna, sem gefur 
bókinni góða dóma. 
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MISTRESSES
Miðvikudag
Kl. 21.30

BREAKING BAD
Fimmtudag
Kl. 22.10

BARA GRÍN
Föstudag
Kl. 20.15

VEISTU HVER ÉG VAR?
Laugardag
Kl. 19.40

THE KILLING – 
LOKAÞÁTTUR
Sunnudag
Kl. 21.45

THE NEWSROOM
Mánudag
Kl. 21.25

ORANGE IS THE NEW 
BLACK
Þriðjudag
Kl. 21.00

Aðdáendum lögguþáttanna Rizzoli & Isles barst 
harmafregn í byrjun vikunnar þegar fréttist að 
Disney-stjarnan Lee Thompson Young hefði 
stytt sér aldur.

Lögregla fann lík Lee á heimili hans í Norður-
Hollywood eftir að leikarinn mætti ekki til vinnu 
við tökur á Rizzoli & Isles á mánudagsmorgun. 

Í þáttunum lék Lee teprulega nýliðann Barry 
Frost sem var glúrinn á tölvur. Samstarfsfólk 
Lee ber honum vel söguna og segir hann hafa 

verið stórkostlegan leikara en einnig góðhjart-
aðan, örlátan og vel gefi nn einstakling sem 
verði sárt saknað.

Í einkalífi nu var Lee haldinn ferðabakteríu, 
stundaði bardagalistir og ljósmyndun. Tíu ára 
gamall fékk hann löngun til að leggja leiklistina 
fyrir sig eftir að hafa leikið Martin Luther King á 
unga aldri. Seinna lék Lee meðal annars í þátt-
unum The Famous Jett Jackson, The Guardian, 
Scrubs og Smallville. 

FALLINN FRÁ
Lee Thompson Young
1. febrúar 1984 - 19. ágúst 2013

Oliver Stone er bandarískur leikstjóri, hand-
ritshöfundur, framleiðandi og fyrrverandi her-
maður.
Hann fæddist í New York 1946. Hann skráði 
sig í herinn árið 1967 og barðist í Víetnam-
stríðinu í eitt ár. Hann særðist nokkrum 
sinnum og var sæmdur ýmsum orðum. Stríðið 

varð honum að yrkisefni margsinnis á 
ferlinum en Stone vakti mikla athygli 
fyrir kvikmyndir sínar um Víetnam-
stríðið; Platoon, Born on the Fourth of 

July og Heaven & Earth.
Stone hefur hlotið þrjár tilnefningar til Óskars-
verðlauna fyrir myndirnar Midnight Express, 
Platoon og Born on the Fourth of July.
Bandarísk pólitík er Stone hugleikin sem 
sést hvað best í myndum á borð við JFK, 
Nixon og W, sem fjallar um George W. 
Bush. Hann hefur einnig gert afar 

umdeildar myndir en þar ber 
hvað hæst Natural Born Kill-
ers, sem byggð er á hand-
riti eftir Quentin Tarantino.
Stone er umdeildur sjálfur. 
Skoðanir hans eru ráða-

mönnum í Bandaríkjunum 
ekki alltaf að skapi, enda 

hefur hann opinberlega 
stutt menn á borð við 
Julian Assange og 
Bradley Manning.

UMDEILDUR 
LISTAMAÐUR

SAGAN ENDURSKRIFUÐ
Untold History of the United States er ný heimildarþáttaröð sem sýnd er á Stöð 2. Þar varpar 
bandaríski kvikmyndaleikstjórinn Oliver Stone nýju ljósi á viðburði í sögu Bandaríkjanna. 

Oliver Stone 
heimsækir 
Hírósíma og 
skoðar myndir 
af eyðilegg-
ingunni 
eftir kjarnorku-
sprengingarnar 
árið 1945. Í 
heimildarþátt-
unum Untold 
History of the 
United States 
er greint frá 
hugsanlegum 
ástæðum þess 
að sprengjun-
um var varpað 
á sínum tíma. 
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UNTOLD HISTORY OF THE UNITED STATES
kl. 22.15 mánudagar
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Olivia Colman 
fæddist í Norfolk á 

Englandi árið 1974. 
Hún stefndi lengi vel á 
að verða barnaskóla-
kennari. Meðan hún 

stundaði nám í Cam-
bridge kynntist hún félögun-

um David Mitchell og Robert Webb, 
sem margir þekkja sem tvíeykið 

Mitchell og Webb. Þau voru öll í 
leikfélagi skólans, Footlights, og í 
kjölfarið skipti Olivia úr kennara-

náminu yfi r í leiklistarnám. 
Hún vann náið með tvíeyk-
inu í mörgum af þeirra 

verkefnum, bæði í útvarpi 
og sjónvarpi, til dæmis 
útvarpsþáttunum That 

Mitchell and Webb 
Sound og sjónvarps-
þáttunum That 
Mitchell and Webb 
Look. Hún tók þátt 
í fl eiri verkefnum 
með þeim en 
ákvað að segja 

skilið við þættina því henni fannst hún 
vera orðin of nátengd tvíeykinu. 

Hún hefur komið fram í fjölda breskra 
sjónvarpsþátta, til dæmis The Offi ce, 
People Like Us, Bruiser, Black Books 
og Look Around You.

Um þessar mundir er Olivia Colman 
fastagestur á heimilum áskrifenda 
Stöðvar 2, því hún fer með eitt aðal-
hlutverkið í sjónvarpsþáttaröðinni 
Broadchurch. Þættirnir fjalla um rann-
sókn á dularfullu andláti ungs drengs 
í smábæ í Bretlandi. Í viðtali við The 
Guardian í maí síðastliðnum sagðist 
hún eiga í miklum erfi ðleikum með að 
halda því leyndu hver væri morðinginn. 
Hún sagðist ekki lengur geta ferðast 
með almenningssamgöngum því fólk 
kæmi í sífellu upp að henni og spyrði 
hana hver væri hinn seki. Og hún væri 
hreinlega hrædd um að missa það út úr 
sér. Hún bætti því við að hún væri alfar-
ið hætt að fara út á lífi ð. „Þá myndi ég 
klúðra því samstundis. Fólk þyrfti ekki 
meira en að horfa á mig og ég myndi 
segja þeim hver það væri,“ sagði leik-
konan eldhressa.

HRÆDD UM 
AÐ KJAFTA 

FRÁ
BROADCHURCH
Sunnudaga kl. 20.55 

Þriðja þáttaröðin af X-Factor er 
á leið í loftið. Simon Cowell, for-
sprakki þáttanna, sest sem fyrr í 
dómarasæti en honum til halds og 
trausts verður ungstirnið Demi 
Lovato, líkt og í fyrra. Britney 
Spears, sem einnig sat í dómara-
sæti í fyrra, yfirgefur þáttinn og 
ætlar að einbeita sér að upptökum 
á áttundu hljóðversplötu sinni. 

Nýir dómarar eru Kelly Row-
land, sem var dómari í áttundu 
seríu hinnar bresku útgáfu þátt-
anna, og mexíkóska söng- og leik-
konan Paulina Rubio. 

X-Factor verður aðgengilegur 
öllum áskrifendum Stöðvar 2 sólar-
hring á eftir frumsýningu í Banda-
ríkjunum.

Þættirnir eru sýndir á mið-
vikudögum og 
fimmtudög-
um í Banda-
ríkjunum en 
á fimmtu-
degi og 

föstudegi hér 
á landi.

NÝIR 
DÓMARAR

„Við erum að fara hringinn um landið og leita uppi faldar perlur þar sem boðið er upp á besta 
íslenska matinn sem finnst,“ segir sjónvarpskonan Vala Matt þegar næst í hana í síma á 
ferðinni. 

„Við erum á Snæfellsnesinu núna. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og alveg 
með ólíkindum hvað það er mikil gróska í gangi og mikið til af stöðum þar 
sem verið er að bjóða upp á glænýjan fisk beint úr bátunum og svo auðvitað 
dýrindis lambakjötið beint ofan af fjalli, að ekki sé minnst á allt grænmetið 
sem verið er að rækta,“ segir Vala.

„Við heimsækjum bæði veitingastaði og litla framleiðendur. Erum búin 
að fara Norðurlandið og förum á Austfirði á næstu dögum og svo á Vest-
firðina.“

Vala er ekki með öllu ókunn umfjöllun um góðan mat þótt flestir þekki 
hana af heimsóknum hennar inn á smekkleg heimili. Hún segist mikill 
sælkeri sjálf og sprettur hugmyndin að þáttunum upp úr bók þar sem 
Vala tók saman helstu sælkerastaði á landinu.

„Að leita uppi góðan mat er mín ástríða og það sem mér finnst 
skemmtilegast sjálfri við ferðalög, innanlands sem utan. Ég hafði fundið 
flesta staðina allan hringinn þegar ég vann bókina og fann svo fleiri til. 
Við höfum fengið frábærar móttökur alls staðar. Bæði er dásamlegt að 
keyra hringinn og upplifa landið og veðurblíðuna en ekki síður koma á 
staði sem ég hef ekki heimsótt áður, lítil þorp og sveitabæi. Þetta er hreint 
ævintýri þar sem ég er borgarbarn í húð og hár. En þess vegna nýt ég þess 
kannski enn þá betur þegar ég er komin út í náttúruna.“ 

Í þáttunum heimsækir Vala meðal annars Þóru Sigurðardóttur á Húsavík, þar 
sem hún rekur veitingastaðinn Pallinn, og bóndann í Lónkoti, sem tínir blóm og 
jurtir kringum bæinn í matreiðsluna. „Mér finnst áberandi hvað það er mikil 
tenging við náttúruna og landsbyggðina hjá ungu kynslóðinni,“ segir Vala. „Við 
heimsækjum margt ungt fólk sem hefur leitað aftur í heimahagana eftir að 
hafa búið í Reykjavík eða erlendis árum saman og sækir aftur í þetta ferska 
hráefni sem við eigum hér á Íslandi. Við skoðum staðina og kynnumst við-
mælendum sem svo búa til einn dásamlegan rétt í lok þáttar. Þannig fáum 
við alls konar hugmyndir og lærum ný trikk í eldhúsinu, sem mér finnst 
alltaf svo æðislega gaman.“

FALDAR
MATARPERLUR 
Vala Matt leggur land undir fót og leitar uppi góðan mat 
í þáttunum Sælkeraferð um Ísland með Völu Matt sem 
hefja göngu sína á Stöð 2 fimmtudaginn 12. september.

Vala Matt sjónvarpskona
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The Blacklist eru bandarískir dramaþættir sem hefja göngu sína á 
sjónvarpsstöðinni NBC 23. september og verða sýndir beint í kjöl-
farið á Stöð 2. Þáttanna er beðið með mikilli eftirvæntingu þar ytra 
og eru af mörgum taldir einhverjir mest spennandi dramaþættir 
sem í boði verða á komandi vetri.

Í The Blacklist sýnir leikarinn James Spader á sér nýja hlið í hlut-
verki Raymonds „Red“ Reddington, eins eftirlýstasta glæpamanns 
heims. Reddington gefur sig fram í höfuðstöðvum FBI í Washington 
og heldur því fram að hann og alríkislögreglan hafi sama áhuga og 
markmið; að klófesta hættulega glæpa- og hryðjuverkamenn. Redd-
ington er tilbúinn að veita mikilvægar upplýs ingar en vill eingöngu 
opna sig við nýliðann Elizabeth Keen. 

Eftir að hafa leitt lögregluna á rétt spor og hjálpað til við að kló-
festa hryðjuverkamann upplýsir Reddington að hann sé aðeins einn 
af mörgum sem hann hafi upplýsingar um því síðustu tvo áratugi 
hafi hann safnað nöfnum á svartan lista. Nöfnum stórhættulegra 
glæpamanna sem FBI hafi ekki einu sinni hugmynd um að séu til.

HÖRKUSPENNA 
FRÁ UPPHAFI

Nýr þáttur Sigga Hlö, Veistu hver ég var?, 
hóf göngu sína síðasta laugardag og sló 
heldur betur í gegn. Þar fær gleðigjafinn 
Siggi Hlö tvö lið í heimsókn sem keppa í 
léttri og skemmtilegri spurningakeppni 
um eitístímabilið. Í næsta þætti mætast 
lið frá útvarpsstöðvunum Bylgjunni og 
Rás 2. Útvarpsmaðurinn góðkunni Ívar 
Guðmundsson fer fyrir liði Bylgjunnar 
en með honum eru Bragi Guðmundsson 
og Jóhann Örn Ólafsson. Ívar segir að það 

hafi verið mjög gaman að taka þátt í þætt-
inum og ekki hafi verið síður skemmtilegt 
að hitta kollegana frá Rás 2. „Þessi þáttur 
er skemmtilega settur upp og Siggi bland-
ar saman ólíkum atriðum. Ég verð nú að 
viðurkenna að ég mundi ekki eins mikið 
og ég vonaðist eftir. Liðsfélagar mínir, 
Bragi og Jóhann, stóðu sig þó vel. Bragi 
er ótrúlega góður í að muna eftir öllu sem 
tengist þessu tímabili og Jóhann er fræg-
ur fyrir að vera skemmtilegur stuðbolti 
sem er með allt á hreinu sem viðkemur 
dansi.“

Á árunum 1980-1990 starfaði Ívar 

lengstum sem plötusn
skemmtistöðum bæjar
að vinna sem plötusnú
í Fellahelli. Ég á eldri
diskótímabilið og eitís
í gegnum hann. Síðar 
plötusnúður á fyrsta u
staðnum hérlendis, Vi
Það var mjög skemmt
var ekki fyrr en árið 1
störf í útvarpi á FM 95

Ívar segir þetta haf
legan tíma en að vissu
því lítið var um frjáls

GLEÐIN HEL
Stuð og léttleiki ráða ríkjum á Stöð 2 á laugardagskvöldum þegar S
Næsta laugardag mætast lið útvarpsstöðvanna Bylgjunnar og Rása

Í næsta þætti Bara grín verður 
farið yfir sögu Vaktar-seríanna 
sem innihéldu bæði húmor og 
dramatík. Pétur Jóhann Sigfús-
son, sem fór með hlutverk hins 
óborganlega bensínafgreiðslu-
manns Ólafs Ragnars, segir 
dramatík alltaf svolítið fyndna.

„Vinsældir þáttanna komu mér 
ekki á óvart. Að þeim stóð hópur 
skemmtilegs fólks og þau gátu 
bara ekki klikkað,“ segir Pétur, 
sem er enn í nánu sambandi við 
Ólaf Ragnar.

„Mér þykir sérstaklega vænt 
um Ólaf Ragnar því persónan 
stendur nærri mér. Í henni er 
mikið af sjálfum mér og því er 

alltaf stutt í Ólaf,“ segir Pétur og 
brosir góðlátlega.

Pétri vefst tunga um tönn 
þegar hann er spurður út í fyndn-
asta atriðið úr Vaktar-seríunum.

„Ætli það sé ekki atriðið 
þegar Georg Bjarnfreðarson 
kom úr kröfugöngu 1. maí. Þá 
spurði Ólafur hvernig hefði 
verið í skrúðgöngunni. Senan 
sem kemur á eftir, þegar Georg 
útskýrir muninn á skrúðgöngu 
og kröfugöngu, var óborganleg 
og svo vel gerð. Það gerðist svo 
vissulega margt fyndið við tökur 
á Vaktinni en við vorum nógu 
miklir fagmenn til að halda niðri 
í okkur hlátrinum.“

HÉLT NIÐRI Í SÉR 
HLÁTRINUM

BARA GRÍN
Kl. 20.15 Föstudaga

VEISTU HVER ÉG VAR
Kl. 19.40 Laugardaga



úður á ýmsum 
rins. „Ég byrjaði 
úður 13 ára gamall 

bróður og drakk 
stímabilið í mig 
hóf ég störf sem 

unglingaskemmti-
illta tryllta Villa. 
ilegt tímabil en það 
1989 sem ég hóf 
57.“ 

fa verið skemmti-
u leyti óvenjulegan 
ar útvarpsstöðvar. 

„Í raun voru það diskótekin og dansstað-
irnir sem áttu stærstan þátt í vinsæld-
um laganna. Um svipað leyti kemur svo 
myndbandabylgjan og þar kemur tískan í 
gegn sem við sáum svo síðar á skemmti-
stöðum eins og Hollywood og Klúbbnum. 
Það var því mikil gerjun á þessum tíma 
en það voru ekki fjölmiðlar sem leiddu 
hana. Tónlistin var mjög fjölbreytt, popp, 
rokk og diskó, og margir staðir blönduðu 
þessu öllu saman.“

Sjálfur segist Ívar hafa verið alæta á 
tónlist á þessum tíma. „Ég var alls ekki 
fastur í einhverri einni tónlistarstefnu 

á þessum tíma. Ég hlustaði hins vegar 
mikið á Kanaútvarpið og reyndi að læra 
af því. Mér finnst tónlist þessa tímabils 
hafa elst misvel en margt efni lifa furðu 
góðu lífi. Auðvitað hefur ýmislegt elst 
illa, þá helst tölvupoppið sem var svo-
lítið barn síns tíma. En það er svo skrítið 
hvernig þetta fer allt í hringi. Þegar ég 
byrjaði sem diskótekari komu fram lög 
sem voru endurgerðir á lögum frá 1960 
en í dag erum við að fá endurgerðir af 
lögum frá 1980.“

Veistu hver ég var? er á dagskrá næsta 
laugardag á Stöð 2 kl. 19.40.

LDUR ÁFRAM
Siggi Hlö mætir í hús með þáttinn sinn „Veistu hver ég var?“. 
r 2 í skemmtilegri keppni.

Englandsmeistarar Manchester United taka á móti Chelsea í 
fyrsta stórleik tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn 
fer fram á mánudagskvöld og verður sýndur í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 Sport 2.

Flestir eru sammála um að United og Chelsea muni berjast 
um titilinn á ný en bæði lið byrjuðu tímabilið vel. United lagði 
Swansea í fyrstu umferðinni og Chelsea átti ekki í vandræð-
um með nýliða Hull City. United leikur nú undir stjórn Davids 
Moyes og þetta er fyrsti heimaleikur liðsins í deildinni undir 
hans stjórn. Portúgalinn Jose Mourinho tók við liði Chelsea 
í sumar eftir sex ára fjarveru en hann leiddi liðið til sigurs í 
deildinni bæði 2005 og 2006.

Mikið hefur verið rætt og ritað um framtíð Waynes Rooney, 
framherja Manchester United, sem hefur verið ósáttur í her-
búðum liðsins að undanförnu. Chelsea hefur lýst því yfir að 
félagið vilji kaupa Rooney en United segir hann ekki til sölu. 
Það bíða því margir spenntir eftir að sjá hvort Rooney leik-
ur með United á Old Trafford, eða verður ef til vill kominn í 
Chelsea treyju.

VERÐUR ROONEY 
MEÐ MAN UTD 
Á OLD TRAFFORD?

Það er mikil íþróttahelgi 
fram undan á Stöð 2 Sport og 
Sport 2. Á laugardag fer fram 
úrslitaleikurinn í Borgunar-
bikarkeppni kvenna og hefst 
bein útsending á Stöð 2 Sport 
klukkan 15.30.

Það eru Breiðablik og Þór/
KA sem mætast í úrslita-
leiknum á Laugardalsvelli en 
liðin skildu jöfn, 1-1, þegar 
þau mættust í Pepsi-deild 
kvenna á Akureyri fyrr í 
sumar. Breiðablik hefur átt 

gott sumar og er í þriðja sæti 
deildarinnar með 25 stig eftir 
12 leiki en Þór/KA, sem varð 
Íslandsmeistari sl. sumar, er 
í sjötta sæti með 17 stig eftir 
13 leiki.

Breiðablik varð síðast bikar-
meistari í kvennaflokki árið 
2005 en þetta er í fyrsta sinn 
sem sameiginlegt lið Þórs og 
KA leikur til úrslita. Það má 
því búast við fjörugum úrslita-
leik þar sem bæði lið leggja 
allt í sölurnar til að sigra.

BIKARÚRSLITALEIK-
URINN HJÁ STELP-
UNUM Í BEINNI
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MYNDIR HELGARINNAR

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

EVERYTHING MUST GO
Kl. 20.45 Föstudagur

Will Ferrell er hér í  hlutverki 
alkóhólista sem búinn er að 
brenna allar brýr að baki sér. 
Hann bregður á það ráð að 
halda bílskúrssölu og selja 
þar allt sitt hafurtask.

AFTER.LIFE
Kl. 22.25 Föstudagur

Skilin milli lífs og dauða eru 
ekki alltaf alveg skýr. Mögnuð 
hrollvekja með Liam Neeson 
og Christinu Ricci í aðalhlut-
verkum. 

Fjölvarp 365 miðla mun taka 
stórfelldum breytingum á 
næstu vikum. Margar nýjar 
sjónvarpsstöðvar, sem ekki 
hafa sést áður á Íslandi, verða 
aðgengilegar. Evrópskar kvik-
myndir og sjón-
varpsþættir, 
tónlistar-
viðburðir 
og íþrótta-
efni munu 
fylla stofur 
landsmanna 

og verða þessum stórfelldu 
breytingum gerð veruleg skil á 
næstunni. 

Þá er að hefjast dreifing á 
tveimur nýjum sjónvarpsrás-
um frá Disney. Þær eru Disney 

Junior, sem sérhæfir 
sig í efni fyrir 

yngri börn 
og eru 

þættir 

eins og Doctor McStuffins og 
Small Einsteins á meðal dag-
skrárliða. Þá er Disney XD 
væntanleg en myndefnið þar 
er ætlað krökkum á aldrinum 
4-10 ára. Vinsælasta mynd-

efnið þar er Phineas & Ferb 
og Spiderman. Disney 

Channel er svo fyrir á 
Fjölvarpinu. Það er því 

séð fyrir áhorfsþörf 
barna jafnt sem 

unglinga á heim-
ilinu.

ón- Junior, sem
i í f

Tvær nýjar
Disney-stöðvar

ni fyrir
börn 
u

ættir 

og Spiderman. Disney 
Channel er svo fyrir á 
Fjölvarpinu. Það er því

séð fyrir áhorfsþörf 
barna jafnt sem 

unglinga á heim-
ilinu.

sig í efn
yngri 
og eru

þæ

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 
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30% afsláttur á Ladda í Hörpu. Gildir á allar sýningar í sölu fram að fyrstu sýningu haustsins, þann 7. september. 
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 30% afsláttur á % Ladda í Gildir á allar sýningar í sö
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AFSLÁTTUR

30
20% afsláttur af öllum námskeiðum 

sem hefjast 19. september. 

Aðalkennari er Kameron Bink úr 

So You Think You Can Dance.

af öllum námskeiðum 

ast 19. september. 
Bi k úr

AFSLÁTTUR20

LADDI
LENGIR LÍFIÐ
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Miðvikudagur
Pelican Brief
Spennumynd byggð 
á sögu eftir John 
Grisham með stór-
leikurunum Denzel 
Washington, Juliu 
Roberts og Sam 
Shephard í aðal-
hlutverkum.

Fimmtudagur
Bridesmaids
Fersk, frumleg og brjálæðislega 
fyndin gamanmynd um einhvern 
skrautlegasta brúðkaupsundir-
búning sem sögur fara af.

Föstudagur
Friends With 
Benefi ts
Mila Kunis og Justin 
Timberlake í hlut-
verkum vina sem 
ætla sér að afsanna 
kenninguna um 
að vinir geti ekki 
sofi ð saman án 

vandræða. 

Laugardagur
X-Men: First Class
Fjórða myndin um hina 
ótrúlegu X-Men. Hér er 
sjónum beint að upphafi  
sögunnar, hvernig leiðir 
þeirra prófessors X og 
Magneto lágu fyrst saman.

Sunnudagur
127 Hours
James Franco var til-
nefndur til Óskarsverð-
launa fyrir hlutverk sitt í 
þessari sannsögulegu 
mynd, sem segir frá 
ótrúlegri sögu Arons 
Ralston sem lendir 
í sjálfheldu aleinn í 
óbyggðunum.

Mánudagur
Sherlock Hol-
mes: A Game of 
Shadows
Robert Downey Jr., Noomi 
Rapace og Jude Law í 
stórgóðri framhaldsmynd 
um ævintýri þekktasta 
einkaspæjara heims.

Þriðjudagur
Pirates of the 
Caribbean: On 
Stranger Tides
Jack Sparrow snýr aftur 
og þarf nú að berjast við 
kollega sinn Svartskegg 
og dóttur hans. Johnny 
Depp og Penelope Cruz 
í aðalhlutverkum.



Eirberg ehf. Stórhöfða 25 Sími 569 3100 eirberg.is

Hnéhlíf - Genutrain® 

Hlaupasokkar

Hásinahlíf - Acillotrain®

Ökklahlíf - Malleotrain®

HLAUPTU LENGRA
með Bauerfeind stuðningshlífum
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ALLT SEM ÞÚ ELSKAR Á EINUM STAÐ

Með nýja Smart VIERA sjónvarpinu opnar þú á einum stað allt það besta sem sjónvarp og netið 
hafa uppá að bjóða, og gerir þér kleift að setja upp þinn eigin heimaskjá, uppsettan með þínum 
uppáhalds öppum, valmöguleikum og þjónustu.

Vitræn og notendavæn hönnun gerir þér kleift að stjórna Smart VIERA sjónvarpinu með 
einföldum raddskipunum og fisléttum Swipe & Share skipunum með snjallsíma eða spjaldtölvu.

NÝTT SMART VIERA MEÐ PERSÓNULEGUM HEIMASKJÁ. 
SMART TV SJÓNVARP GERT EINFALT.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Nissan Qashqai Se 6/2008 
ek.73þús. Sjálfskiptur. Dráttarbeisli. 
Fjarlægðarskynjarar. Ökutæki er á 
staðnum. Ásett verð 2.790.000.- 
Rnr.286040.

Honda Jazz Comfort 7/2010 ek.69þús. 
Sjálfskiptur. Skipti möguleg á ódýrari. 
Ökutæki er á staðnum. Ásett verð 
2.290.000.- Rnr.285841.

M.Benz B170 11/2005 ek.71þús. 
Sjálfskiptur. Webasto miðstöð. 
Nýkominn úr B-skoðun þar sem skipt 
var um klossa og diska allan hringinn. 
Ásett verð 2.150.000.- TILBOÐSVERÐ 
1.890.000.- Rnr.310424.

MMC Pajero Did Diesel 3/2004 
ek.195þús. Sjálfskiptur. Dráttarbeisli. 
Topplúga. Leður. Ökutæki er á 
staðnum. Ásett verð 1.690.000.- 
Rnr.310506.

Toyota Corolla 1.6 VVTI 3/2006 
ek.124þús. Sjálfskiptur. Ökutæki er á 
staðnum. TILBOÐSVERÐ 1.290.000.- 
Rnr.285949.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2005, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.140041.

MERCEDES BENZ B 180 ngt (w233). 
Árgerð 2011, ekinn 51 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.990422.

KIA Picanto sjálfsk. Árgerð 2013, 
ekinn 5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000. Rnr.210124.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Frábært úrval af fatnaði og 
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk, 
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt 
fleira í úrvali.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

IFOR WILLIAMS Dp120g. Árgerð 2004 
. Verð 1.200.000. Rnr.106000. Netbílar.
is 5885300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

CADILLAC Escalade awd. Árgerð 2007, 
ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. stgr Rnr.131821. vill 
skipta á dýrari jeppa t.d Range Rover 
Discovery 2011-12 helst diesel.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Við erum með kaupendur af Land 
Cruiser 200 disel, nánari upplýsingar I 
sima 4808000

Við erum með kaupendur af Toyota 
Hiace 4x4 2006 og yngri, áhugi er á 
sendibílum og sætabílum

FORD e-450. Árgerð 2005, ek17 
Þ.MÍLUR, sjálfskiptur. Verð 12.500.000. 
Rnr.291456.Svefnpláss fyrir ca 10 
manns. 3 útraganlegar rafmagns 
hliðar, Sjónvarp Dvd, Eldús, ískápur, 
frystir, úti og inni sturtu, klósett, hita 
og loftkæling, Suround hátalra kerfi, 
Influttur 2012. Innbyggð rafstöð. Á 
staðnum.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Kia 2500 vinnuflokkabíll árgerð 2005, 
6 manna, diesel, pallur, ekinn 90þús.
km., sk.‘14, 100% lánað, verð kr. 
1.150.000,- gsm 821-6292

M Bens Sprinter pallbíll árgerð 1997, 
diesel, ekinn aðeins 160 þús.km., 
vsk-bíll, sk.‘14, 100% lánað, verð kr. 
1.250.000,- gsm 821-6292

VW Transporter árgerð 2006, bensín, 
langur með gluggum, ekinn 120 þús.
km., ný dekk og tímareim, vsk-bíll, 
sk.‘14, 100% lánað, verð kr. 1.860.000,- 
gsm 821-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

T-Sport ‚02 EK. 165 Sami eigandi í 7 
ár. V- 850 Tilb 750 S:866 9872 Þarf að 
seljast vegna framhaldsnáms erlendis

Til sölu 7 manna, MITSUBISHI 
PAJERO,bensín. Verð 2 millj. Nýskr.4 
/2005. Ek.145 þ. Sjálfsk. Með þaklúgu, 
bogum og krók. Skipti á minni bíl. 
Uppl. í S: 669 0900

Keyrðu á rafmagni eða bensíni. 
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000, 
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá 
Kr. 3.995.000, Toyota Prius Plug-in 
rafmagn og bensín frá Kr. 3.995.000. 
Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan, bensín 
og díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt 
að 75% fjármögnun í boði. islandus.
is - S. 5522000

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000 
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk 
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum 
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá 
helstu framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði 
bíla til Íslands. www.islandus.is - S. 
5522000.

Yamaha Grizzly 700 ‚08. Ek: 12 þús. 
27” Big Horne. Vökvastýri. Kassi 
með aukasæti. Einn eigandi og góð 
þjónusta. Aukastuðarar. Verð: 650 þús. 
Engin skipti. Uppl: Tómas 895 9974.

 0-250 þús.

LÍTIÐ KEYRÐUR 
SPARIBAUKUR!

Ford Fiesta 1,2 árg‘99 ek aðeins 94 
þús, 3ja dyra, beinskiptur,skoðaður 
2014 eyðir mjög litlu, ný smurður, 
heilsársdekk, ásett verð 350 þús 
TILBOÐ 250 ÞÚS s. 841 8955

 500-999 þús.

Til sölu Nissan Terrano II í góðu 
ástandi, dísel, beinskiptur, 7 manna. 
Nýskoðaður, ek, 180þ. Verð 850 þ. 
Uppl. í s: 660 5254.

 Bílar óskast

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

Evrópskar gæðakerrur. Verð frá 
129.900. Skoðaðu úrvalið á kerrur.
is eða kíktu til okkar. Dekkjahöllin 
Akureyri, Egilsstöðum og Skútuvogi 12.

 Bátar

TÆKIFÆRI Í ÚTGERÐ
Til sölu fiskiskipið Drífa GK-100, 
skipanr. 795, sem útbúið er til 
sæbjúgnaveiða. Einnig til sölu 
vinnslutæki í landi. Áhugasamir sendi 
póst á netfangið icelaw@malthing.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

TIL SÖLU 302 FORD.
Er í bíl í góðu lagi, verð 65 þús. Einnig 
ýmsir Ford hlutir, og 305 CVI. s. 774-
4021/567-2148.

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

geymsluhúsnæði

til sölu
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Fallegur sumarbústaður á góðum stað í Eyrarskógi. Tvö herbergi 
og svefnloft, stór og góður sólpallur, fallegt útsýni yfir vatnið. 
Bjartur og vel við haldinn bústaður sem vert er að skoða. 

Verð aðeins 9.900.000  
Nánari upplýsingar  6952015 raðnúmer 135962 á bill.is 

Sumarbústaður í Eyrarskógi 
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 Varahlutir

VW - SKODA - VARAHLUTIR 
Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir 
af Mercedes Benz og marga fleiri 
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og 
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga. 
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

TOPPÞRIF EHF. S. 773 4020
Ræstingar fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki. Gerum verðtilboð. 
toppthrif@toppthrif.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

 Bókhald

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

Þekking, reynsla og þjónusta. Bókhald, 
ársreikningar, vsk, laun, ofl. Þegar 
árangur skiptir máli Guðmundur s. 
772 5533.

 Málarar

HIMNAMÁLUN
Geri tilboð í allt sem tengist 
málningarvinnu og sandsparsli. 
Heiðarleiki, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Himnamálun Hilmar Sigurðsson 
málarameistari S: 851-1960. 
himnamalun@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 861 1242 
& egillsverris@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Nudd

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá 
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Endurnýjun raflagna, töfluskipti, 
viðgerðir. Uppl. í s. 777-0458 eða 
sludviksson@gmail.com.

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu 
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar. 
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu 
og vönduðustu hitaveituskeljar á 
markaðnum í dag. Litir: Svört og 
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar. 
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun 
Fiskikóngsins)

Stór Peningaskápur með brunahólfi 
selst á 40 þ. Uppl. í s: 860 1330

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS 

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Nudd

Slökunarnudd og heilsunudd. S. 561 
6254 Nuddstofan opin frá kl. 9-21.

 Námskeið

Lærðu að hlaupa með minna álagi á 
ökkla - fótleggi - kálfa - hné - mjaðmir 
- mjóbak. www.smartmotion.is s. 896 
2300.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM 
HEFST 2.SEPT

Viltu starfa í flugi? 
Einkaflugmannsnám er fyrsta skrefið 
í átt að atvinnuflugmannsprófi. 
Skráning á www.flugskoli.is.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

GÆSAVEIÐI-KORNAKUR.
Laus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði. 
Möguleiki að blanda saman stangveiði 
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868 
4043.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

 Húsnæði óskast

Reglusamur maður óskar eftir 
einstaklingsíbúð eða góðu herbergi. 
Uppl. í S: 690 9018.

Reglusamur 29 ára einstæður faðir 
með 1 barn óskar eftir 2-3 herbergja 
íbúð á höfuðborgarsvæðinu S:866 
6610

 Atvinnuhúsnæði

Lagerhúsnæði á jarðhæð í Askalind 
Kópavogi til leigu. Rýmið er 227 
m2 en mætti skipta niður í tvö 
bil 73 m2 og 154m2 Húsnæðið 
er með 2 innkeyrlsluhurðum og 2 
gönguhurðum. Uppl. í síma 896 4494 
á daginn.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

SKEMMTILEG 
AFGREIÐSLUSTÖRF

Nokkur afgreiðslustörf laus 
í skemmtilegar sérverslanir 
í Kringlunni og Skeifunni. 

Vinnutími virka daga 10-14 eða 
14-18:30 eða 12:30 - 18:00. 
Helgarstörf einnig möguleg. 

Þú þarft að vera ung, glaðlynd, 
áreiðanleg og reglusöm, en 

reynsla er ekki skilyrði.
Vinsamlega sendu okkur strax 

ferilskrá ásamt óskum um 
vinnutíma á 

framherji@simnet.is, 
við ráðum í vikunni og svörum 

öllum umsóknum.

HÁRSNYRTIR 

HÁRRÉTT HÁRSTOFA/
RAKARASTOFA

Óskar eftir hársnyrtum til starfa.
Uppl. Linda Rós S. 690-5647 

linda@harrett.is

NAUTHÓLL VEITINGAHÚS / 
RESTAURACJA NAUTHOLL

leitar af duglegum einstaklingi 
til að starfa við uppvask og 
aðstoð í eldhúsi. Unnið er á 

vöktum. Viðkomandi þarf að vera 
samviskusamur og áreiðanlegur 
og tilbúinn að vinna undir álagi. 

poszukuje energicznego 
czlowieka do pracy przy 

zmywaniu i pomaganiu w 
kuchni. Praca jest w systemie 

zmianowym. Musi byc sumienny, 
i solidny i chetny do pracy.

Áhugasamir vinsamlega sendið 
tölvupóst á nautholl@nautholl.is 

fyrir 22. ágúst. 

W przypadku zainteresowania 
prosimy o przesBanie e-maila 

do nautholl@nautholl.is 
do 22 sierpna.

HOTEL MAIDS. 
 FULL TIME / PART TIME.

We are looking for maids to work 
full time and also part time at Stay 
Apartments. We are offering much 
work and good salary. Honest and 
good workers that show up on time 
can apply. Please send CV to halldor@
stay.is.

SKALLI ÖGURHVARFI
Óskar eftir að ráða starfsfólk í 
afgreiðslu og eldhús. Uppl. á staðnum 
milli kl. 3-6

VANIR GRÖFUMENN 
ÓSKAST

Áhugasamir hafi samband í 
holtagardur@gmail.com S: 697 9929.

ÞJÓNAR ÓSKAST
Þjónar óskast í aukavinnu um kvöld 
og helgar á Restaurant Reykjavík. 
Umsóknir sendist á restaurant@
restaurantreykjavik.is Uppl. í s. 
5523030

ÞJÓNAR ÓSKAST
Þjónar óskast í hlutastarf, dagvinna 
á virkum dögum. Umsóknir sendist á 
grillhusid@grillhusid.is

Starfsfólk óskast í ferðaþjónustu í 
þrif og öll almenn störf. Húsnæði á 
staðnum. Eitt heilsárs starf og eitt 
tímabundið. Uppl. í s. 894 9249. www.
horgsland.is

Kjöthöllin óskar eftir starfsfólki í 
verslun sína Skipholti 70. Reynsla af 
kjötafgreiðslu eða matreiðslu æskileg. 
Uppl. veitir Björn Christensen í s. 
553 1270. Umsóknir má senda á 
kjothollin@kjothollin.is

Starfsfólk vantar í uppvask á Næsta 
Bar. Uppl. í s. 691 4590

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Djarfar upptökur. Rauða Torgið vill 
kaupa djarfar upptökur ísl. kvenna, 
18+. RaudaTorgid.is

WC HREINSIR
án ilms, 1 ltr.
Verð 630 kr.

Skeifunni 11  | Sími 515 1100
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www.rekstrarland.iswww.rekstrarland.is

W
OFNAHREINSIR
með dælu, 750 ml
Verð 729 kr.

VNR. 35957VNR. 91990

Hreinsiefni
Í Rekstrarlandi fæst fjölbreytt úrval 
hreinsi-, þrif- og sótthreinsunarefna 
fyrir öll verkefni, stór eða smá, á 
öllum sviðum atvinnulífsins.
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Kræsingar & kostakjör

Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík 
Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir - Selfoss - Grandi

Tilboðin gilda 21. ágústT
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. eldur, 6. pot, 8. ásamt, 9. flík, 11. í 
röð, 12. sljóvga, 14. efsti hluti frævu, 
16. tveir eins, 17. læsing, 18. bjálki, 
20. 950, 21. ættgöfgi.

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. umhverfis, 4. verkfæri, 5. 
svelg, 7. raddbönd, 10. skír, 13. kjökur, 
15. stefna, 16. frændbálkur, 19. pfn.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. funi, 6. ot, 8. með, 9. fat, 
11. tu, 12. slæva, 14. fræni, 16. ææ, 
17. lás, 18. tré, 20. lm, 21. tign. 

LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. um, 4. netanál, 
5. iðu, 7. talfæri, 10. tær, 13. væl, 15. 
ismi, 16. ætt, 19. ég.

Skammastu 
þín, Maríanna! 

Hann er á 
stefnumóti 

í kvöld. 

So 
what?

Ég held hún 
hafi tekið 

eftir því að 
þú sért að 

gefa honum 
undir fótinn!

Nei, mér er sama þó 
þú sért þetta ungur, 

og það gleður mig 
að heyra að blóð-
þrýstingur minn sé 

gegg jaður. 

Þvílíkur dagur! Mér finnst sem ég hafi 
ekki gert annað en að skutla og elda! 

Skutla og elda! Skutla og elda!

Ég sakna gömlu 
góðu daganna.

Þú meinar áður 
en við eignuð-
umst börnin?

Ég meina áður en 
þau fóru í sumarfrí. 

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

9 5 3 1 7 2 8 6 4
4 2 6 9 3 8 7 1 5
7 1 8 5 4 6 9 2 3
1 4 7 2 5 9 3 8 6
8 9 5 3 6 7 1 4 2
3 6 2 8 1 4 5 7 9
2 3 9 6 8 1 4 5 7
5 7 1 4 2 3 6 9 8
6 8 4 7 9 5 2 3 1

1 9 7 4 2 5 3 8 6
2 3 4 6 8 7 9 1 5
5 8 6 9 1 3 2 4 7
4 6 1 2 5 8 7 9 3
3 5 9 1 7 6 4 2 8
7 2 8 3 9 4 5 6 1
6 7 2 5 4 1 8 3 9
8 4 3 7 6 9 1 5 2
9 1 5 8 3 2 6 7 4

2 1 6 5 3 8 7 4 9
8 3 7 4 9 6 2 5 1
4 5 9 1 7 2 6 3 8
3 9 5 6 8 1 4 7 2
6 8 1 7 2 4 5 9 3
7 2 4 3 5 9 8 1 6
9 4 3 8 6 5 1 2 7
5 6 2 9 1 7 3 8 4
1 7 8 2 4 3 9 6 5

7 9 2 4 1 5 3 8 6
5 6 1 3 7 8 2 9 4
4 3 8 6 9 2 7 5 1
3 4 9 5 6 7 1 2 8
6 1 7 8 2 3 9 4 5
8 2 5 9 4 1 6 3 7
9 8 3 7 5 6 4 1 2
1 5 6 2 3 4 8 7 9
2 7 4 1 8 9 5 6 3

7 2 9 6 3 4 5 8 1
6 5 3 7 8 1 9 2 4
8 4 1 9 5 2 3 6 7
4 3 2 5 1 6 8 7 9
5 7 6 2 9 8 4 1 3
9 1 8 3 4 7 2 5 6
3 9 7 1 2 5 6 4 8
1 8 5 4 6 3 7 9 2
2 6 4 8 7 9 1 3 5

8 1 7 9 6 3 4 2 5
9 5 2 4 7 8 3 6 1
3 6 4 2 1 5 7 8 9
1 4 6 3 9 7 8 5 2
2 7 3 5 8 6 1 9 4
5 8 9 1 2 4 6 3 7
7 2 5 6 3 1 9 4 8
6 9 8 7 4 2 5 1 3
4 3 1 8 5 9 2 7 6

Sá sem er hamingjusamur getur aldrei farið 
of snemma á fætur. 

Kamilla Collett

Gata Kamsky (2763) vann Aserann 
Mamedyarov (2761) í fyrri skák þeirra 
á Heimsbikarmótinu í skák sem tefld 
var í gær.
Hvítur á leik 

28. De3! h5 (ef 28...Bxh4 þá vinnur 
29. Dd4+ Kh6 30. Dxh4+ Kg7 31. Df6+ 
Kh6 32. Hf4!) 29. Dd4+ Kh6 30. Hxh5+! 
Svartur gafst upp enda mát í nokkrum 
leikjum eftir 30...Kxh5 31. Dg7!
www.skak.is 16 manna úrslit halda 
áfram í dag.

KIRKJULISTAHÁTÍÐ
Hallgrímskirrkjkju u í í ReReykykjajavívívík k k 1616.–.–2525. . ágágúsússttt            

FrFrF á á upuppspssp prprprp etetetettutututum m m mm titititill l hihihihihiimimimimimindndndndjújújúújúpapapapapa
Ólafur Jóhann Ólafsson

MIÐVIKUDAGUR 21. ÁGÚST

Heyr, himnasmiður
Sálmarnir hans Þorkels
Sigurður Flosason (saxófónar) og Gunnar Gunnars-
son (orgel) spinna jazzvef um sálmalög Þorkels 
Sigurbjörnssonar.
Tónleikarnir eru í samstarfi við Jazzhátíð Reykjavíkur.
Miðaverð: 2.500 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn).

Sigurður Flosason og Gunnar Gunnarsson

Þorkell Sigurbjörnsson

Kl. 12.00 

Hádegistónleikar Schola cantorum 
Á þessum síðustu hádegistónleikum Schola cantorum í sumar verða 
flutt verk eftir Arvo Pärt, William Byrd og íslensk tónskáld.

Stjórnandi: Hörður Áskelsson

Miðaverð: 2.000 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn). 
Miðasala við innganginn.

Schola cantorum

Kl. 20.00

Nánari upplýsingar á  kirkjulistahatid.is

NÆSTU VIÐBURÐIR KIRKJULISTAHÁTÍÐAR:

FIMMTUDAGUR 22. ÁGÚST

Eyþór GunnarssonAri Bragi Kárason

Kvöld trompetanna
Hátíðarhljómar á Kirkjulistahátíð - Trompet og orgel
Verðlaunatrompetleikarinn Stephen Burns (Chicago), Douglas Cleve-
land orgel (Seattle) og ungstjarnan Baldvin Oddsson trompet.

Á efnisskránni er Telemann, Konsert fyrir tvo trompeta eftir Vivaldi o.fl.

Miðaverð: 2.500 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn).

Kl. 20.00
Stephen Burns Baldvin Ólafsson

Hin hliðin - Jazztónleikar
Ari Bragi Kárason (trompet) og Eyþór Gunnarsson (píanó) leiða saman 
hesta sína. Tónleikarnir eru í samstarfi við Jazzhátíð Reykjavíkur.

Miðaverð: 2.000 kr. (Hálfvirði fyrir námsmenn).

Miðasala í Hallgrímskirkju  sími 510 1000 og á

Kl. 22.00



Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups. 
*Jafngildir 20.32% verðlækkun

Gildir miðvikudag 21. ágúst.

HAGKAUP STYÐUR 
NÁMSMENN

Skólavara er nauðsynjavara!

Ritföng og skólatöskur án  
virðisaukaskatts* dagana 20.-21. ágúst

TAX
FREE
DAGAR
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ÓPERA ★★★★★

Ragnheiður
Ópera eftir Gunnar Þórðarson og Friðrik 
Erlingsson.
FRUMFLUTT Í SKÁLHOLTSKIRKJU 
FÖSTUDAGINN 16. ÁGÚST.

EINSÖNGVARAR: ÞÓRA EINARSDÓTTIR, 
EYJÓLFUR EYJÓLFSSON, VIÐAR GUNNARS-
SON, JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON, ALINA 
DUBIK, BERGÞÓR PÁLSSON, GUÐRÚN 
ÓLAFSDÓTTIR, JÓHANN KRISTINSSON, 
BJÖRN INGIBERG JÓNSSON.

Fyrir nokkrum árum síðan heyrði 
ég stórt trúarlegt verk, svokall-
aða Brynjólfsmessu, eftir Gunn-
ar Þórðarson. Gunnar er auð-
vitað landsþekktur lagahöfundur 
en þetta var – að því er ég held 
– í fyrsta sinn sem ég hlýddi á 
„klassíska“ tónsmíð eftir hann. Ég 
man að mér fannst messan bara í 
meðal lagi góð, taldi tónmálið vera 
of einfalt fyrir svo viðamikið verk. 
Auk þess voru klisjur úr kvik-
myndatónlist býsna áberandi.

Það er mér mikið gleðiefni að 
segja frá því að Gunnar hefur vaxið 
gríðarlega sem tónskáld síðan hann 
samdi messuna. Á föstudagskvöld-
ið var frumflutt í Skálholtskirkju í 
konsertuppfærslu án sviðsetningar 
heil ópera eftir hann, en Friðrik Erl-
ingsson samdi textann. Óperan heit-
ir Ragnheiður eftir dóttur Brynjólfs 
Sveinssonar (1605-1675), biskups í 
Skálholti. Umfjöllunarefnið var 
ástar samband Ragnheiðar við Daða 
nokkurn Halldórsson. Daði, sem 
var kennari, þótti ekki biskupsdótt-
urinni samboðinn en engu að síður 
eignuðust þau barn saman. Fyrir 
skírlífsbrotið var Ragnheiði refs-

að grimmilega og var opinberlega 
niðurlægð. Faðir hennar spilaði þar 
stórt hlutverk. Staða hans sem bisk-
ups var honum mikilvægari en að 
styðja við bak dóttur sinnar. Ragn-
heiður dó nokkru síðar og barnið 
varð ekki heldur gamalt. Brynjólf-
ur stóð þá uppi einn og yfirgefinn, 
og iðraðist mjög gjörða sinna.

Tónlist Gunnars var í síðróman-
tískum stíl, en það er tónmál sem 
allir skilja. Maður sem velur sér 
slíkan stíl er býsna berskjaldaður. 
Samanburðurinn við Verdi og Pucc-
ini er svo augljós. Það er til marks 
um snilld Gunnars að óperan hans 
var á engan hátt stæling. Lag-
línurnar voru einfaldlega of inn-
blásnar. Hljómagangurinn var líka 
skemmtilega fjölbreyttur, ekkert 
sem var endurtekningarsamt eða 
langdregið. Þvert á móti var flæðið 
alveg óheft. Framvindan í tónlist-
inni var hröð og spennuþrungin, 
með dramatískum hápunktum sem 
svínvirkuðu. Hljómsveitarröddunin 
var líka prýðileg. Heildarhljómur-
inn var í góðu jafnvægi, notkun mis-
munandi hljóðfærahópa var ávallt 
smekkleg og vel útfærð. 

Söngvararnir voru hver öðrum 
betri og smellpössuðu allir í hlut-
verk sín. Þóra Einarsdóttir sem 
Ragnheiður var frábær. Röddin 
var björt og sakleysisleg, söngur-
inn ástríðuþrunginn og magnaður. 
Sömu sögu er að segja um Viðar 
Gunnarsson í hlutverki Brynjólfs. 
Hann hélt spennunni allan tímann, 
röddin var þétt og kraftmikil, túlk-
unin ábúðarfull og sterk. Eyjólfur 
Eyjólfsson var líka glæsilegur sem 
Daði, þótt hann hefði kannski mátt 
tempra sig örlítið í mestu hápunkt-
unum. 

Aðrir voru stórfenglegir, þau 

Jóhann Smári Sævarsson, Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir, Alina Dubik, 
Björn Ingiberg Jónsson og Bergþór 
Pálsson. Jóhann Kristinsson, sem ég 
man ekki eftir að hafa heyrt í áður, 
stóð sig jafnframt vel. Röddin var 
að vísu dálítið veik en túlkunin var 
sannfærandi.

Petri Sakari stjórnaði en um 
fimmtíu hljóðfæraleikarar úr Sin-
fóníuhljómsveit Íslands tóku þátt í 
flutningnum. Spilamennskan var 
afburðagóð. Heildarhljómurinn var 
þéttur og skýr, stundum örlítið yfir-
gnæfandi miðað við einsönginn en 
þó ekki alvarlega. 

Kammerkór Suðurlands var líka 
með allt sitt á hreinu, söng afar fal-
lega og ávallt með réttu tilfinning-
unni. 

Söngtextinn var eftir Friðrik Erl-
ingsson eins og áður segir. Hann var 
skemmtilega blátt áfram. Alþýð-
legur og grípandi, tilfinningarík-
ur en aldrei væminn. Dramað var 
hnitmiðað, persónurnar ljóslifandi. 
Margbrotin sagan hélt manni allan 
tímann. Það jók svo á áhrifin að 
vera í Skálholti, þar sem atburðirn-
ir áttu sér einmitt stað í raunveru-
leikanum. 

Undir það síðasta var andrúms-
loftið í kirkjunni orðið þannig að 
fólk var farið að þurrka sér um 
augun. Það var eitthvað ótrúlega 
magnað við fegurð tónanna og átak-
anlega frásögnina. Við samspil text-
ans og tónlistarinnar og við stígand-
ina í verkinu í heild. Ég var djúpt 
snortinn. 

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Sérlega áhrifamikil 
ópera og snilldarlegur flutningur. Óper-
an einfaldlega VERÐUR að vera sviðsett 
hér í Reykjavík og það sem fyrst. 

Tónleikagestir grétu
RAGNHEIÐUR  Þóra Einarsdóttir og Eyjólfur Eyjólfsson í hlutverkum Ragnheiðar Brynjólfsdóttur og Daða Halldórssonar í 
Ragnheiði. MYND/GRÍMUR BJARNASON

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 
2005-2018, akstursíþrótta og skotsvæði á Glerárdal.

 
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 25. júlí 2013 
samþykkt að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar  
2005 – 2018,  skv. 1. mgr.  36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu.
Tillagan gerir ráð fyrir stækkunar á svæði 1.61.3-O,  
akstursíþrótta- og skotsvæðis á Glerárdal til vesturs og norðurs.
Tillagan fellur undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og 
fylgir henni umhverfisskýrsla. Tillöguuppdráttur með  
greinargerð og umhverfisskýrslu mun liggja frammi í 
þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 1. hæð og 
hjá Skipulagsstofnun, frá 21. ágúst til 2. októbers  2013 svo að 
þeir sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana  
athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu  
Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild 
undir: Auglýstar tillögur. 
 
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16:00 
miðvikudaginn til 2. októbers  2013 og skal athugasemdum skilað 
skriflega til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 
3. hæð eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar sem 
nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver sá 
sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst 
vera henni samþykkur.
 21. ágúst 2013
 Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Auglýsing um skipulag 
- Akureyrarkaupstaður

NÝTT FRÁ ÍTALÍU Í BETRA BAK

Tekur sáralítið pláss þegar hann er ekki í notkun

Pop-up svefnsófiQuatro svefnsófi með vandaðri pokagormadýnu

Kr. 92.650
Fullt verð 109.000

Fæst dökkgrár, 

rauður, lillblár 

og grænn. 

Dýnustærð:

140x200 cm.

Afsláttur

15%

Afsláttur

15%

Kr. 264.415 Fullt verð 289.900

Reykjaví k Bók menntaborg 
UNESCO og Reykjavík by Boat 
bjóða upp á skáldlegar siglingar um 
Sundin á menningarnótt. 

Siglt verður á bátnum Lunda, fal-
legum uppgerðum trébát, frá smá-
bátahöfninni við Ingólfsgarð fyrir 
aftan Hörpu og lítill hringur farinn 
út að Laugarnesi, meðfram Engey 
og svo aftur að Hörpu undir lestri 
skáldanna. Siglingarnar eru fjórar 
yfir daginn og tekur hver um sig 
um það bil klukkutíma. Í tveimur 
fyrstu ferðunum, sem lagt er upp í 
klukkan 15 og 17, munu Sigrún og 
Þórarinn Eldjárn spjalla og lesa ljóð 
og sögubrot. 

Síðari tveimur ferðunum, sem 

lagt er upp í klukkan 19 og 21, stýra 
Sigurbjörg Þrastardóttir og Sigurð-
ur Pálsson og munu þau lesa ljóð 
eftir sig og aðra.

Lundi tekur 35 farþega og er því 
um að gera að mæta tímanlega. 
 - gun

Skáldin sigla 
Skáldlegar siglingar um Sundin á menningarnótt.

SKÁLD Þórarinn Eldjárn, Sigurbjörg 
Þrastardóttir og Sigurður Pálsson máta 
sig við bátinn.
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Með góðu gripi 

Bréfabindi
8 sm breitt
A4

Strokleður
Snákur eða í pennaformi

Yddari 
Tvöfaldur

Stílabók
A4 með rifgötun

Reglustikur
Í mismunandi stærðum og litum.

Birt með fyrirvara um prentvillur og vöruframboð



Plastmappa
Með glærri forsíðu,  
til í fjölmörgum litum

Límstifti
8 g

Teygjumappa
Úr pappa
Til í sex litum

Vinnubókarblöð
Línustrikuð, með rúðum eða auð blöð.

Trélitir
12 litir

Skæri
Byrjendaskæri, einnig til í bláu.

Vasareiknivél
Með 8 stöfum á skjá

Stíla- og reikningsbækur 
Í miklu úrvali, A5 eða A4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Yddari
Einfaldur.

a
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Heimsforsýning á myndinni One 
Direction 3D: This is US, sem 
fjallar um ensk-írska strákabandið 
One Direction, var haldin í London 
í gær. 
Smárabíó sýndi beint frá herleg-
heitunum klukkan 16 í gegnum 
gervihnött, þar sem fylgst var með 
meðlimum bandsins mæta á frum-
sýninguna, heilsa upp á aðdáendur 
sína og veita viðtöl. Að því loknu 
horfðu gestir Smárabíós á mynd-
ina en hún var sýnd í troðfullum 
sölum 1 og 2.

Biðraðir voru byrjaðar að mynd-
ast fyrir utan Smárabíó klukkan 
11 í gær. Sigríður Ósk Sigurrósar-
dóttir, fimmtán ára, mætti ásamt 
vinkonum sínum um tólfleytið. 
Blaðamaður hafði samband við 
hana þegar þær voru nýkomn-
ar inn í bíósalinn. „Það fóru allir 
öskrandi inn í salinn og allt það. 
Það voru allir að fríka út,“ sagði 
hún um stemninguna í bíóinu. 

Að sjálfsögðu er One Direction 
uppáhaldshljómsveitin hennar. 
Aðspurð segir hún alls ekki hafa 

verið leiðinlegt að standa svona 
lengi í biðröðinni. „Það er svo 
skemmtilegt að fá að hitta aðrar 
stelpur sem eru líka aðdáendur.“ 

Þeir aðdáendur One Direction 
sem misstu af beinu útsendingunni 
í gær þurfa ekki að örvænta því 
myndin fer í almennar sýningar 
6. september.   - fb

Gengu öskrandi inn í bíósalinn
Smárabíó sýndi beint frá heimsforsýningu myndarinnar One Direction 3D.

KÁTAR  Þessar stúlkur voru mættar í röð fyrir utan Smárabíó klukkan 11 í gær. Þær hugðust ná bestu sætunum fyrir sýningu 
myndarinnar um One Direction.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

One Direction 
hefur selt tíu 

milljónir hljómplatna.
10

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ROGER EBERT

B R A D  P I T T

COSMOPOLITAN

JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

H.G., MBL V.G., DV

T.V. - BÍÓVEFURINN.IS/SÉÐ & HEYRT

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

KICK ASS 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
PERCY JACKSON  KL. 5.40 - 8 - 10.20
2 GUNS  KL. 5.30 - 8 - 10.30
WAY WAY BACK  KL. 8
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL  KL. 5.40
THE HEAT  KL. 10.20

STRUMPARNIR 3D     KL. 6   
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10        /   WOLVERINE 3D  KL. 10             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8            Miðasala á: og

-T.V., S&H - BÍÓVEFURINN

-H.S., MBL

SMÁRÁ ABABÍÓÍÓ
KICK ASS 2 KL. 5.40 - 8 - 10.20
PERCY JACKSON KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 
2 GUNS KL. 5.30 - 8 - 10.30
2 GUNS LÚXUS KL. 5.30 - 8 - 10.30
STRUMPARNIR 3D ÍSL TAL KL. 3.20
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL KL. 3.20 - 5.40
WOLVERINE 3D KL. 10.20
GROWN UPS KL. 8

-H.G., MBL -V.G., DV

-T.V. - BÍÓVEFURINN.IS / SÉÐ & HEYRT

“SPARKAR FAST Í MEIRIHLUTANN Á AFÞREYINGARMYNDUM   
  SUMARSINS. FÍLAÐI HANA Í BOTN.”

ÖRLÖG HEIMSINS ERU Í HANS HÖNDUM

DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

KICK ASS 2 5.30, 8, 10.15 (P)
PERCY JACKSON SoM 5.30
2 GUNS 10.20
STRUMPARNIR 2 5.30 2D
GROWN UPS 2 10.20

T.V. - Bíóvefurinn

 

-H.G., MBL

5%

BAKÞANKAR 
Höllu Þórlaugar 
Óskarsdóttur

Hjónabönd hanga eins og fangakúla um 
ökkla samfélagsins. Ég varpa þessu 

fram, sísona, þó að það sé vissulega erfitt 
því kúlan er úr járni. Þetta er nefnilega 
ekki fullmótuð hugmynd hjá mér. Hjóna-
bandið er það hins vegar. Það er svo full-
mótuð hugmynd að samfélagsleg þróun 
virðist stundum eins og hamstur, hlaup-
andi ofan á þessari járnkúlu án þess að 
komast neitt áfram. 

EKKI misskilja mig, ég er líka fangi sam-
félagsins. Frekar kátur fangi, meira að 
segja. Mig langar að gifta mig, ég græt 
í brúðkaupum, brosi hringinn og dáist 

að fólki sem heitir hvort öðru ævar-
andi ástum. En þessi fullmótaða hug-

mynd sem sligar samfélagið veldur 
mér hugarangri. Þessi fullmótaða 
hugmynd sem orsakar deilur og 
er eldsmatur bálkasta þess fólks 
sem telur sig mega dæma aðra. 
Dramatískt? Ekki spurning.  

HJÓNABAND er milli tveggja 
einstaklinga. Samt virðist sem allir 
megi hafa skoðun á því hvernig því 
eigi að vera háttað og hvaða tveir ein-

staklingar megi taka þátt í því. Hjónaband-
ið er víða notað sem valdatæki og fólk er 
misnotað. Hjónaband er sums staðar ekki 
sáttmáli, heldur handjárn. Og annars stað-
ar eru hjónabönd gjaldmiðill. 

ÞETTA er auðvitað ekki eina fangakúlan 
sem samfélagið sligast áfram með um ökkl-
ann. Gömul gildi eru alls staðar í kringum 
okkur en við rekumst misoft og misharka-
lega á þau. Trúarbrögð eru annað dæmi. 
Aftur vil ég forðast misskilning. Ég ber 
virðingu fyrir trú og ég á mína trú. Það er 
bara ýmislegt innan trúarbragða sem fær 
mann til að staldra við. Og samfélög til að 
nema staðar. Samfélög eru stór og erfitt er 
að koma þeim aftur á hreyfingu, hafi þau 
náð að staðna á annað borð. 

ÉG berst ekki fyrir því að gömul gildi 
hverfi úr samfélaginu. Ég vil bara ekki að 
þau séu fangakúla sem samfélagið rogast 
áfram með. Ég vil frekar að þau séu snjó-
bolti sem samfélagið veltir áfram. Snjóbolti 
sem bráðnar ef hann staðnar en stækkar 
ef honum er velt áfram. Og það er gaman 
að rúlla snjóbolta. Það er ekki gaman að 
burðast með fangakúlu. 

Fangakúlur samfélagsins
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Heims- og Evrópumeistarinn Aníta Hinriksdóttir tekur þátt í 
Demantamóti Alþjóða frjálsíþróttasambandsins annað kvöld en 
mótið fer fram í Stokkhólmi í Svíþjóð. 

Nú mun þessi efnilega hlaupakona etja kappi við þær 
bestu í heiminum en hún keppir þá í fullorðinsflokki í 800 
metra hlaupi. 

Aðeins er besta frjálsíþróttafólki heims boðið að taka 
þátt í Demantamótum og eftir frammistöðu Anítu í 
sumar er ljóst að hún er orðin ein af þeim bestu. 

„Frekar óvænt en ánægjuleg ferð til Stokkhólms á 
morgun. Aníta verður með í 800 m á Demantamótinu í 
Stokkhólmi á fimmtudag. Mikil viðurkenning fyrir hana. 
Þarna verða margir af bestu hlaupurum heims, m.a. heims-
meistarar frá Moskvu,“ skrifaði Gunnar Páll Jóakimsson, 
þjálfari Anítu, á Fésbókarsíðu sinni í gær en Aníta Hinriks-
dóttir á svo sannarlega framtíðina fyrir sér.   - sáp  

Aníta keppir við þær bestu í heiminum

HANDBOLTI Karlalið ÍBV er komið 
aftur upp í efstu deild og miðað við 
lætin í Eyjamönnum á leikmanna-
markaðnum upp á síðkastið ætla 
Eyjamenn sér ekki að vera farþeg-
ar í N1-deildinni í vetur.

Liðið réð aðstoðarlandsliðsþjálf-
arann Gunnar Magnússon í sumar 
og mun hann stýra liðinu, ásamt 
Arnari Péturssyni.

Eyjamenn nældu svo í einn 
besta leikmann deildarinnar, 
Róbert Aron Hostert, frá Fram. 
Í kjölfarið fylgdu svo tveir sterk-
ir leikmenn, slóvenski landsliðs-
maðurinn Matjaz Mlakar og örv-
henta skyttan Filip Scepanovic frá 
Serbíu. Tveir gríðarlega sterkir 
menn sem hafa leikið með öflug-
um liðum í Evrópu.

„Það var alltaf ákveðið að 
styrkja liðið. Við höfum rekið 
karlaliðið með hóflegum kostnaði 
undanfarin ár og það var planið að 
færa út kvíarnar þegar tækifæri 
gæfist,“ segir Sindri Ólafsson, for-
maður handknattleiksdeildar ÍBV.

Þessi kaup Eyjamanna hafa eðli-
lega vakið athygli og menn spyrja 
sig að því hvort liðið hafi efni á 
þessu?

„Karla- og kvennaliðin eru rekin 
saman og við erum aðeins að færa 
fjármuni úr kvennaliðinu yfir í 
karlaliðið. Við erum ekkert að 
fara mikið út fyrir árið í fyrra,“ 
segir Sindri, sem vildi þó ekki gefa 

upp hversu miklu meira Eyjamenn 
leggja í handboltann í ár. 

Sindri segir að deildin hafi verið 
í fjárhagsvandræðum en skuldirn-
ar hafi verið þurrkaðar upp fyrir 
nokkrum árum. Reksturinn hefur 
síðan staðið undir sér.

Þó svo að ÍBV sé að færa pen-
inga úr kvennaliðinu í karlaliðið 
þýðir það ekki að kvennaliðið verði 
ekki einnig öflugt að mati Sindra.

„Við erum búnir að semja við 
tvo erlenda leikmenn þar. Nú er 
kominn upp sterkur árgangur af 
heimastelpum sem hafa verið að 
spila undanfarin ár og fá að spila 
enn meira núna. Nú eiga þær að 
vera í aðalhlutverki. Karlaliðið 
hefur setið á hakanum undanfarin 
ár en nú leggjum við meira í það.“

Það er ekki daglegt brauð í 
íslenskum handbolta að lið semji 

við erlenda landsliðsmenn. Hversu 
dýrt er að standa í slíku?

„Þessi leikmaður er ekkert 
mikið dýrari en útlendingarnir 
sem við höfum verið að fá und-
anfarin ár. Við höfum verið með 
dýrari leikmenn,“ segir Sindri 
en hann býst ekki við því að liðið 
verði styrkt meira.

Sindri viðurkennir að liðið sé 
orðið mjög gott og því er stefnan 
eðlilega á góðan árangur í vetur.

„Án þess að ég hafi séð mikið af 
hinum liðunum finnst mér fljótt á 
litið að við ættum að stefna á að 
vera í efstu fjórum sætunum. Við 
ætlum okkur stóra hluti. Það er 
ekkert leyndarmál.“

ÍBV hefur ekki verið að gera 
merkilega hluti í karlaflokki und-
anfarin tíu ár og því vilja Sindri og 
félagar breyta.

„Við höfum legið í allt of löngum 
dvala. Við erum stærri klúbbur en 
við höfum sýnt undanfarin ár.“

 henry@frettabladid.is

Við ætlum okkur stóra hluti
Eyjamenn eru stórhuga fyrir komandi vetur í handboltanum og hafa sankað að sér sterkum leikmönnum. 
Peningar sem hafa farið í kvennaliðið undanfarin ár fara nú í karlaliðið. Reksturinn er ekki mikið dýrari í ár.

STEMNING  Það verður örugglega mikil stemning í kringum Eyjaliðið í vetur enda 
komið samkeppnishæft lið sem er líklegt til afreka. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MEISTARADEILDIN 
SHAKTER KARAGANDY - CELTIC  2-0
VIKTORIA PLZEN - NK MARIBOR  3-1
LYON - REAL SOCIEDAD   0-2
PACOS FERREIRA - ZENIT  1-4
PSV EINDHOVEN - AC MILAN  1-1
Síðari leikirnir fara fram eftir viku.

PEPSI-DEILD KVK 
ÞRÓTTUR - ÍBV  1-2
0-1 Þórhildur Ólafsdóttir (40.), 0-2 Sóley Guð-
mundsdóttir, 1-2 Mackenzie L. Scovill.

AFTURELDING - FH  5-2
0-1 Hugrún Elvarsdóttir (10.), 0-2 Mar-
grét Sveinsdóttir (20.), 1-2 Telma Hjaltalín 
Þrastardóttir (21.), 2-2 Telma Hjaltalín (24.), 
3-2 Sigríður Þóra Birgisdóttir (45.) 4-2 Telma 
Hjaltalín (51.), 5-2 Danielle Sheehy (92.)

SELFOSS - BREIÐABLIK   1-3
0-1 Rakel Hönnudóttir (11.), 0-2 Rakel Hönnu-
dóttir (19.), 0-3 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (51.), 
1-3 Valerie O‘Brien (90.)

STAÐAN
Stjarnan  13  13  0  0    46-4  39
Breiðablik  13 9  1  3    33-14  28
Valur  13  8  3  2    35-14  27
ÍBV  13  8  1  4    32-21  25
Selfoss  13  6  2  5    18-20  20
Þór/KA  13  4  5  4    22-20  17
FH  13  3  4  6    26-34  13
Afturelding  13  3  1  9    12-31  10
HK/Víkingur  13  1  1  11    12-43  4
Þróttur  13  1  0  12    8-43  3

1. DEILD KARLA 
GRINDAVÍK - ÞRÓTTUR  2-1
0-1 Andri Björn Sigurðsson (41.), 1-1 Óli Baldur 
Bjarnason (51.),  2-1 Daníel Leó Grétarsson (53.)

FJÖLNIR - TINDASTÓLL  2-2
1-0 Haukur Lárusson (22.), 2-0 Ragnar Leósson 
(25.), 2-1 Chris Tsonis (87.), 2-2 S. Beattie (95.)

KA - HAUKAR  1-2
0-1 Brynjar Benediktsson (7.), 1-1 Bjarki 
Baldvinson (63.), 1-2 Ásgeir Þór Ingólfsson (66.)

VÍKINGUR R. - LEIKNIR  1-0
1-0 Hjalti Már Hauksson (81.)

Mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic.  
Vandaðar vörur á góðu verði.  
Komdu og skoðaðu úrvalið 
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Veit á vandaða lausn

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband Íslands mun tilkynna í dag hvernig leik-
banni Hannesar Þórs Halldórssonar, markvarðar KR, verði háttað.

Hannes Þór var rekinn af velli í 3-1 sigurleik gegn ÍBV á dögunum og var 
í leikbanni í viðureign Breiðabliks og KR á sunnudag. Þann leik þurfti að 
flauta af snemma leiks vegna höfuðmeiðsla Elfars Árna Aðalsteinssonar.

Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ kom saman í gær til þess að fjalla um 
málið en komst ekki að niðurstöðu. Þórir Hákonarson, framkvæmdastjóri 
KSÍ, staðfesti í samtali við Fótbolta.net að niðurstaðan yrði tilkynnt í dag.

Þrír möguleikar virðast í stöðunni.
1. Metið verður að Hannes Þór hafi tekið út leikbann á sunnudaginn 
jafnvel þótt aðeins hafi fjórar mínútur verið spilaðar og leik frestað. Fyrir 
því ku vera fordæmi hjá Alþjóðaknattspyrnusambandinu.
2. Hannes Þór tekur út leikbannið þegar Breiðablik og KR mætast að 
nýju.
3. Hannes Þór tekur út leikbannið í næsta leik KR á sunnudaginn gegn 
FH.

Ákvörðun um Hannes Þór tekin í dag

ÓVISSA  Hannes Þór veit ekki hvenær 
hann mun taka út leikbann sitt.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRJÁLSAR Tugþrautarkappinn 
Einar Daði Lárusson hefur verið 
frá æfingum og keppni síðan í 
vetur vegna meiðsla á hásin. ÍR-
ingurinn er að hefja uppbygging-
artímabil sitt eftir langa hvíld og 
telur stöðuna vera nokkuð góða.

„Ég finn ekkert til nema þegar 
ég geri eitthvað heimskulegt,“ 
segir Einar léttur. Hann segist vel 
geta skokkað og æft þokkalega án 
þess að finna til í hásininni.

Einar Daði segist ætla að gefa 
sér góðan tíma í endurkomuna og 
mæta sterkur til leiks árið 2014. 
Þrátt fyrir að erfitt hafi verið að 
fylgjast með af hliðarlínunni segir 
hann ótrúlega gaman að fylgjast 
með gangi mála í frjálsum íþrótt-
um á árinu.

„Það er ekki gaman að vera ekki 
með. Það er búið að vera þokka-
lega erfitt,“ segir Einar Daði, sem 
á annan besta árangur Íslandssög-
unnar í tugþraut. Hann fékk 7.898 
stig í Tékklandi síðastliðið sumar 
og var mikils að vænta af honum 
í ár. Það verður þó að bíða næsta 
árs. 

„En þetta er búið að vera frá-
bært ár hér á landi og gaman 
að fylgjast með því hve margir 
standa sig vel,“ segir Einar Daði. 
Hann telur sig merkja vaxandi 
áhuga á frjálsum hér á landi og 
fagnar því.

ÍR-ingurinn 23 ára, sem nemur 
lífefnafræði við Háskóla Íslands, 
segist ekki hafa fundið neina töfra-
lausn við að láta tímann líða á hlið-

arlínunni. Hann segist þó hafa 
fengið mikið út úr tveggja vikna 
ferð út á land með stangarstökks-
þjálfara sínum, Kristjáni Gissur-
arsyni, í sumar.

„Ég var ekki í símasambandi og 
alveg einangraður,“ segir Einar 
Daði sem vann baki brotnu fyrir 
þjálfara sinn. Það hafi verið góður 
tími og get honum gott.

„Það er styrkur í umhverfinu. 
Maður andar að sér fersku lofti og 
líður vel.“  - ktd

Sótti orku í sveitina
Einar Daði er allur að koma til eft ir hásinarmeiðsli.

2014  Einar Daði ætlar að vera skyn-
samur í uppbyggingu sinni eftir meiðslin 
og flýta sér hægt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við höfum legið í 
allt of löngum dvala. Við 

erum stærri klúbbur en 
við höfum sýnt undan-

farin ár.
Sindri Ólafsson
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SÍÐUSTU SÆTIN Í GOLFIÐ Í HAUST!

PLANTIO GOLF
Lúxus íbúðir með 2 svefn-
herbergjum, flottur skógarvöllur við 
Alicante borg og allt innifalið!

VERÐDÆMI - 7 NÆTUR:

214.900 KR
á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð.

ALLT INNIFALIÐ

INNIFALIÐ:
» Gisting í glæsilegum íbúðum
» Allt fæði og drykkir**
» Ótakmarkað golf með kerru
» Flug og skattar
» Flutningur á golfsetti
» Akstur milli flugvallar og hótels
» Íslensk fararstjórn

GOLFSKÁLAFERÐ: 
24.09 - 01.10, 7 daga ferð
24.09 - 05.10, 11 daga ferð  - uppselt 
 
ALMENNAR FERÐIR: 
01.10 - 05.10, 4 daga ferð - uppselt
01.10 - 08.10, 7 daga ferð  - uppselt
08.10 - 15.10, 7 daga ferð  - uppselt
12.10 - 19.10, 7 daga ferð  - uppselt
19.10 - 29.10, 10 daga ferð

GOLFSKÓLI ÚÚ
Jafnt fyrir byrjendur sem lengra 
komna!  Kennsla fyrir hádegi og spil 
eftir hádegi.

VERÐDÆMI - 7 NÆTUR:

239.900 KR
á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli.

KENNSLA

INNIFALIÐ:
» Gisting í 7 nætur í tvíbýli
» Morgun- og kvöldmatur 
» Golfskóli 6 morgna
» Golf og golfbíll þegar leikið er golf 
» Flug og skattar
» Flutningur á golfsetti
» Akstur milli flugvallar og hótels
» Íslensk fararstjórn

ALMENNAR FERÐIR: 
22.10 - 29.10, 7 daga ferð

HUSA ALICANTE
Einn vinsælasti golfáfangastaður 
Íslendinga til margra ára! UPPSELT!

HÁLFT FÆ
ÐI

INNIFALIÐ:
» Gisting í tvíbýli
» Morgun og kvöldmatur
» Golf og golfbíll 
» Flug og skattar
» Flutningur á golfsetti
» Akstur milli flugvallar og hótels
» Íslensk fararstjórn

ALMENNAR FERÐIR:
01.10 - 05.10, 4 daga ferð
01.10 - 08.10, 7 daga ferð
08.10 - 15.10, 7 daga ferð
12.10 - 19.10, 7 daga ferð
19.10 - 29.10, 10 daga ferð

VILLAITANA
Ævintýraveröld kylfingsins! Glæsileg 
gisting, frábær völlur og stutt til 
Benidorm! UPPSELT!

HÁLFT FÆ
ÐI

INNIFALIÐ:
» Gisting í tvíbýli
» Morgun- og kvöldmatur
» Golfbíll þegar leikið er á Poniente
» Flug og skattar
» Flutningur á golfsetti
» Akstur milli flugvallar og hótels
» Íslensk fararstjórn

ALMENNAR FERÐIR: 
05.10 - 12.10, 7 daga ferð
15.10 - 22.10, 7 daga ferð

UPPSELT!

UPPSELT!
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FÓTBOLTI Það voru ákveðin tíma-
mót í enskri knattspyrnu um liðna 
helgi þegar enska úrvalsdeildin 
fór í gang á ný. Aldrei hafa færri 
enskir leikmenn verið í byrjunar-
liðum í úrvalsdeildinni og þykir 
þetta mikið áhyggjuefni fyrir 
enska knattspyrnu í heild sinni. 

Rúmlega 33 prósent þeirra leik-
manna sem hófu leik með sínum 
liðum voru Englendingar en í 
ágúst árið 1992 var þessi tala 73 
prósent. 

Enska úrvalsdeildin kemst 
ekki með tærnar þar sem aðrar 

deildir í Evrópu hafa hælana en í 
spænsku, þýsku, ítölsku og frönsku 
úrvalsdeildunum er þessi tala mun 
hærri. 

Af 61 leikmanni sem hefur 
gengið til liðs við félag í ensku 
úrvalsdeildinni í sumar eru aðeins 
tólf enskir. Liðin sem höfnuðu í 
efstu átta sætunum í úrvalsdeild-
inni á síðasta tímabili hafa ekki 
fengið einn einasta enskan leik-
mann í sínar raðir. 

Enska U-21 árs landslið Eng-
lendinga valtaði yfir það skoska, 
6-0, í vináttulandsleik í síðustu 

viku en aðeins voru þrír leikmenn 
liðsins í byrjunarliðinu í fyrstu 
umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

„Við gerum okkur grein fyrir 
stöðunni og erum ávallt að von-
ast eftir því að fleiri ungir enskir 
leikmenn fái tækifærið hjá liðum 
í ensku úrvalsdeildinni,“ sagði Sir 
Trevor Brooking, hæstráðandi hjá 
enska knattspyrnusambandinu, í 
samtali við fjölmiðla ytra. 

U-21 landslið Englendinga fékk 
ekki eitt einasta stig á Evrópu-
mótinu í Ísrael í sumar og fóru þá 
viðvörunarbjöllur að hringja.  - sáp

Aldrei færri enskir leikmenn 
Ungir enskir leikmenn fá ekki tækifæri í ensku úrvalsdeildinni.

ÁHYGGJUEFNI  Sir Trevor Brooking og Roy Hodgson, landsliðsþjálfari Englands, eiga 
mikið verk óunnið fyrir enska knattspyrnu. NORDICPHOTOS/GETTY

Fáðu þér áskrift  |  512 5100  |  stod2.is  |  365.is
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FÓTBOLTI Ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um hvenær viður-
eign Breiðabliks og KR í 16. 
umferð Pepsi-deildar karla fer 
fram. Leikurinn var flautaður 
af snemma leiks á sunnudags-
kvöld vegna höfuðmeiðsla Elfars 
Árna Aðalsteinssonar, framherja 
Blika. Leikmenn treystu sér ekki 
til að spila leikinn vegna meiðsla 
Húsvíkingsins og leiknum var af 
þeim sökum frestað.

Að óbreyttu er ljóst að leikur-
inn verður ekki spilaður fyrr en í 
fyrsta lagi um miðjan september. 
Blikar mæta ÍA annað kvöld í leik 
úr 14. umferð sem fresta þurfti 
vegna þátttöku Kópavogsliðsins 
í Evrópudeildinni. Liðin eiga svo 
leik á sunnudag, aftur á fimmtu-
dag og annan sunnudag. Við 
tekur landsleikjahlé vegna leiks 
Sviss og Íslands í undankeppni 
HM árið 2014 sem fram fer ytra 
föstudaginn 6. september. Mark-
verðir landsliðsins verja mark 
Breiðabliks og KR og því getur 
leikurinn ekki farið fram í hléinu.

Heil umferð fer fram fimmtu-
daginn 12. september og svo 
strax sunnudaginn 15. september. 
Þá skapast loks vikuhlé á milli 
leikja sem mótanefnd KSÍ mun að 
óbreyttu nota til að setja leikinn 
á. Þá verða aðeins tvær umferðir 
eftir af Íslandsmótinu.  - ktd

Líklega frestað 
um fj órar vikur

BARIST SEINNA  Sverrir Ingi Ingason 
(t.v.) og Baldur Sigurðsson eru lykil-
menn í sínum liðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Gerardo Martino, þjálf-
ari Barcelona, segir að landi 
hans, Argentínumaðurinn Lionel 
Messi, verði að sætta sig við að 
vera skipt af velli á leiktíðinni.
Messi var skipt af velli 
í 7-0 sigri Börs-
unga á Levante í 1. 
umferð spænsku 
úrvalsdeildarinnar 
um helgina. Arg-
entínumaður-
inn smávaxni er 
þekktur fyrir að 
vilja spila allar 
mínútur í öllum 
leikjum.
„Þetta snýst 
um jafn-
vægi. Ég er 
þjálfarinn 
og ég ræð,“ 
segir Mart-
ino. Hann 
reiknar þó ekki með að gera það 
að reglu að skipta Messi af velli 
í vetur. Hann myndi vara landa 
sinn við ef svo yrði.  - ktd

Messi þarf líka 
að skipta út af
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FÓTBOLTI Daði Guðmundsson, leik-
maður Fram og nýkrýndur bikar-
meistari, hefur í gegnum tíðina 
verið kallaður herra Fram. 

Framarar urðu bikarmeistarar á 
laugardaginn eftir magnaðan sigur 
á Stjörnunni í vítaspyrnukeppni. 
Þetta var fjórði bikarúrslitaleikur-
inn sem Daði kom að í Framtreyj-
unni en fram að leiknum á laugar-
daginn höfðu þeir allir tapast. 

Loksins var gullmedalían komin 
um hálsinn en þar dvaldi hún ekki 
lengi. Daði náði að týna henni um 
leið og hann kom inn í búningsklefa 

og hefur hún ekki fundist enn. 
„Ég var með medalíuna á mér 

þegar ég fór inn í klefa en í öllum 
fagnaðarlátunum hef ég lagt hana 
frá mér,“ segir Daði Guðmundsson. 

„Líklega hefur einhver bara 
óvart stungið henni í töskuna en ég 
vonast til þess að hún verði komin 
í leitirnar þegar ég fer á æfingu á 
eftir,“ segir Daði í gær. 

„Loksins vann ég þennan bikar 
og var þetta hápunkturinn á mínum 
ferli,“ segir Daði. Fyrir bikar-
úrslitaleikinn árið 2009 gegn Blik-
um var Daði í byrjunarliðinu en 

aðeins tæpur í baki. Því var hann 
sprautaður. Það fór ekki betur en 
svo að Daði lamaðist í raun í nokkra 
klukkutíma og gat ekki spilað.

Daði hefur tekið þátt í 370 leikj-
um fyrir Fram en Pétur Ormslev á 
372 leiki fyrir félagið.

„Mig vantar held ég tvo eða þrjá 
leiki til að verða leikjahæsti leik-
maður í sögu Fram og vonandi 
hefst það í sumar. Samningur minn 
rennur út eftir tímabilið en ég hef 
áhuga á því að vera áfram í Safa-
mýrinni. Vonandi næ ég metinu í 
ár.“  - sáp 

Stefnir á leikjamet Framara
Daða Guðmundsson vantar þrjá leiki til að slá leikjamet Péturs Ormslev.

REYNSLUBOLTINN  Daði Guðmundsson varð loksins bikarmeistari með Fram um 
helgina. Hann stefnir að því að verða leikjahæsti leikmaður Fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Guðjón Drengs-
son, Haraldur Þorvarðarson og 
Magnús Erlendsson æfa þessa 
dagana með meistaraflokki KR. 
Liðið leikur í 1. deild á næstu 
leiktíð en meistaraflokkurinn var 
endurvakinn hjá Vesturbæingum 
á vormánuðum.

Guðjón var síðast á mála hjá 
Selfossi en lék ekkert á síðustu 
leiktíð vegna meiðsla. Haraldur 
og Magnús urðu hins vegar 
Íslandsmeistarar með Fram í vor.

„Maður er byrjaður að mæta á 
æfingar hjá KR,“ segir Magnús 
sem hafði stefnt á að hætta. Hann 
segir Harald hafa platað sig til 
að kíkja á æfingar en góðvinur 
Haraldar, Arnar Jón Agnarsson, 
þjálfar liðið. Þá hefur Haraldur 
sterk tengsl við KR úr æsku.

„Það er fjölskylduvænna að 
æfa tvisvar til þrisvar í viku og 
spila,“ segir Magnús sem einnig 
hefur litið inn á æfingar hjá Fram 
til að halda sér við.

„Ég ætlaði að hætta og er 
þannig séð hættur. Ég velti fyrir 
mér að spila í utandeildinni en 
svo eru lið sem eru tilbúin að 
leyfa manni að vera í þessu á 
eigin forsendum,“ sagði Magnús. 
Engin ákvörðun hefur verið tekin 
um hvort þremenningarnir spili 
með KR í vetur. 

Ellefu lið verða í 1. deildinni 
í vetur eða þremur fleiri en á 
síðustu leiktíð. Auk KR-inga 
senda Hamrarnir frá Akureyri 
lið til keppni og sömuleiðis ÍH úr 
Hafnar firði. 

Fyrsta umferðin verður leikin 
föstudagskvöldið 20. september.
 - ktd

Framarar 
æfa með KR

ÍSLANDSMEISTARI  Magnús Gunnar og 
félagar fögnuðu þeim stóra í vor.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

Stöð 2 kl 23.00 
NCIS: Los Angeles 
Þriðja þáttaröð þessarar vinsælu spenna-
þáttaraðar um starfsmenn sérstakrar 
deildar innan bandaríska hersins sem 
hefur það sérsvið að rannsaka glæpi 
sem tengjast sjó-
hernum eða strand-
gæslunni á einn 
eða annan hátt. 
Með aðalhlut-
verk fara Chris 
O‘Donnell og 
LL Cool J.

16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni 
17.50 Geymslan
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins (7:8) 
(Från Sverige till himlen) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í iðnaði 
(2:5) (Virðisauki úr jarðhita og líftækni)  
20.05 Læknamiðstöðin (5:13) (Private 
Practice VI)  
20.50 Mótorsystur (5:10) (Motorsystr-
ar)
21.10 Gátan ráðin (1:3)  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools Holland 
(Later with Jools Holland)  
23.20 Verðlaunamyndir Kvikmynda-
skóla Íslands - Viltu breyta lífi þínu? 
 Þessi stuttmynd Erlends Sveinssonar var 
valin sú besta af ríflega 30 innsendum 
myndum í Ljósvakaljóðum 2010.  
23.40 Baráttan gegn kjarnorkuvopn-
um (In My Lifetime: A Presentation of 
the Nuclear World Project)
01.30 Fréttir
01.40 Dagskrárlok

19.00 Friends  
19.30 Two and a Half Men  
19.50 The Simpsons  
20.15 Suburgatory  (7:22) 
20.35 Suburgatory  (8:22) 
21.00 Arrow  (7:23) 
21.40 Arrow  (8:23)
22.25 Friends  (6:23) 
22.55 Two and a Half Men  (23:24) 
23.20 The Simpsons
23.40 Suburgatory  
00.05 Suburgatory  
00.25 Arrow  
01.10 Arrow  
01.50 Tónlistarmyndbönd 

07.35 Everybody Loves Raymond 
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
15.30 Kitchen Nightmares 
16.20 The Good Wife
17.05 Britain‘s Next Top Model 
17.55 Dr. Phil
18.40 America‘s Funniest Home Videos 
19.05 Everybody Loves Raymond 
19.30 Cheers
19.55 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course (2:20) 
20.25 Psych (15:16)  
21.10 Monroe (3:6)  Bresk þáttaröð 
sem naut mikilla vinsælda og fjallar um 
taugaskurðlækninn Gabriel Monroe. 
Aðalhlutverk leikur James Nesbitt. 
Monroe glímir við eftirköst erfiðrar að-
gerðar sem misheppnaðist.
22.00 Law & Order: UK (2:8)  
22.50 The Borgias (7:10)  Einstaklega 
vandaðir þættir úr smiðju Neils Jordan 
um valdamestu fjölskyldu ítölsku endur-
reisnarinnar, Borgia-ættina. 
23.35 House of Lies
00.05 Leverage 
00.50 Lost Girl
01.35 Excused
02.00 Monroe 

06.00 Eurosport 07.20 Solheim Cup (2013) 15.20 
Golfing World 16.10 The Open Championship 
Official Film (1984) 17.05 PGA Tour - Highlights  
18.00 Golfing World 18.50 PGA Tour - Highlights  
19.45 The Open Championship Official Film 
(1977) 20.40 Champions Tour - Highlights 
21.35 Inside the PGA Tour  22.00 The Open 
Championship Official Film (2005) 22.55 PGA 
Tour - Highlights  23.50 Ryder Cup Official Film 
(2006) 01.05 Eurosport

07.00 Barnatími
08.10 Malcolm In the Middle
08.30 Ellen  
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Spurningabomban
11.05 Glee  
11.50 Grey‘s Anatomy
12.35 Nágrannar  
13.00 Kalli Berndsen - í nýju ljósi  
13.25 Covert Affairs
14.10 Chuck
14.55 Last Man Standing  
15.15 Big Time Rush  S
15.40 Tricky TV
16.05 Kalli kanína og félagar
16.25 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 The Big Bang Theory  (14:24) 
19.35 Modern Family  
20.00 2 Broke Girls  (12:24) 
20.20 New Girl  (23:25)
20.45 Dallas  
21.30 Mistresses  (3:13) 
22.15 Miami Medical  (9:13) 
23.00 NCIS: Los Angeles  (1:24) Þriðja 
þáttaröð þessarar vinsælu spennaþáttar-
aðar um starfsmenn sérstakrar deildar 
innan bandaríska hersins sem hafa það 
sérsvið að rannsaka glæpi sem tengjast 
sjóhernum eða strandgæslunni á einn 
eða annan hátt. Með aðalhlutverk Chris 
O‘Donnell og LL Cool J.
23.45 Person of Interest  (3:22)
00.30 Breaking Bad  (1:8) 
01.15 Grimm  (19:22) 
02.00 Fringe  (21:22) 
02.45 The Wizard of Gore
04.15 Dallas  
04.55 2 Broke Girls  (12:24) 
05.20 Fréttir og Ísland í dag 

11.50 Scott Pilgrim vs. The World
13.40 Taken From Me: The Tiffany 
Rubin Story
15.10 Margin Call
16.55 Scott Pilgrim vs. The World  
18.45 Taken From Me: The Tiffany 
Rubin Story
20.15 Margin Call
22.00 The Pelican Brief  
00.20 The Expendables
02.05 The Imaginarium of Doctor 
Parnassus
04.05 The Pelican Brief  

20.00 Einu sinni var
20.30 Örlagadagurinn  (
21.05 Grey‘s Anatomy
21.50 Lois and Clark
22.35 Einu sinni var
23.00 Örlagadagurinn  
23.35 Grey‘s Anatomy  
00.20 Lois and Clark
01.05 Tónlistarmyndbönd 

07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo  P 07.15 Litlu 
Tommi og Jenni   07.40 Kai Lan 08.05 Svampur 
Sveinsson 08.25 Könnuðurinn Dóra   08.50 
Mörgæsirnar frá Madagaskar   09.10 Strumparnir 
09.35 Waybuloo   09.55 Fjörugi teiknimyndatím-
inn 10.20 Áfram Diego, áfram!   10.40 Histeria!   
11.00 Doddi litli og Eyrnastór 11.10 Ofuröndin   
11.35 Lalli 11.45 Refurinn Pablo   11.50 Litlu 
Tommi og Jenni   12.10 Kai Lan 12.30 Svampur 
Sveinsson   12.55 Könnuðurinn Dóra   13.20 
Mörgæsirnar frá Madagaskar   13.40 Strumparnir 
 14.05 Waybuloo 14.25 Fjörugi teiknimyndatíminn 
14.50 Áfram Diego, áfram!   15.15 Histeria!   15.35 
Doddi litli og Eyrnastór 15.45 Lalli 15.55 Refurinn 
Pablo 16.00 Litlu Tommi og Jenni   16.20 Kai Lan 
16.45 Svampur Sveinsson 17.10 Könnuðurinn 
Dóra 17.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar   17.55 
Strumparnir 18.20 Waybuloo 18.40 Fjörugi teikni-
myndatíminn 19.05 Áfram Diego, áfram!  19.30 
Histeria!   19.50 Doddi litli og Eyrnastór

07.00 PSV - AC Milan  
15.55 FH - FK Ekranas
17.50 NBA  Skemmtilegur þáttur um 
körfuboltahetjuna Charles Barkley.
18.35 Fenerbache - Arsenal  Bein út-
sending
20.45 Kiel - Flensburg  
22.05 Pepsi-mörkin 2013
23.20 Fenerbache - Arsenal

14.45 Football League Show 2013/14
15.15 Sunderland - Fulham
16.55 WBA - Southampton  
18.35 Chelsea - Aston Villa  Bein út-
sending
20.45 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
21.40 Messan  
22.40 Liverpool - Stoke
00.20 Swansea - Man. Utd. 

Modern Family 
STÖÐ 2 KL 19.35 Frábær gamanþáttur 
um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra 
nútímafj ölskyldna. Leiðir þessara fj öl-
skyldna liggja saman og í hverjum þætti 
lenda þær í hreint drepfyndnum aðstæð-
um sem samt eru svo skelfi lega nálægt 
því sem við sjálf þekkjum alltof vel.

Kvöldstund með Jools Holland 
SJÓNVARPIÐ KL 22.20  Tónlistarmenn 
og hljómsveitir stíga á svið og taka 
lagið í þætti breska píanóleikarans Jools 
Hollands. Í þessum þætti koma fram 
Duff y, The Gaslight Anthem, Heaven 17, 
Crystal Fighters, The Pierces, Marques 
Toliver, Sheryl Crow og Peter Asher.

Psych 
SKJÁR EINN KL 20.25 Bandarísk 
þáttaröð um ungan mann með einstaka 
athyglisgáfu sem aðstoðar lögregluna 
við að leysa fl ókin sakamál. Maður sem 
fær uppreisn æru vegna rangra ásakana 
á hendur sér leitar til Shawns og Gus til 
að fi nna sökudólg í alvarlegum glæp.

Rás 2 kl 12.45
Poppland
Poppland er á dagskrá Rásar 2 alla 
virka daga. Umsjónarmenn eru 
Ólafur Páll Gunnarsson og 
Matthías Már Magnússon. 
Meðal fastra dagskrárliða 
eru Tónlistarfréttir, Plötur 
vikunnar og Nýjasta 
tækni og vísindi.

DAGSKRÁ
21. ágúst 2013  MIÐVIKUDAGUR

Í KVÖLD

7,3 8,0TV.COM8,28,9TV.COM8,68,2TV.COM

20.00 Árni Páll 20.30 Tölvur, tækni og kennsla. 
21.00 Veiðin og Bender 21.30 Á ferð og flugi
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Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

PENNINN - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Kringlunni

Álfabakka 14b, Mjódd

Smáralind

Strandgötu 31, Hafnarfirði

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1
540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Litríku bréfabindin frá HerlitzLitríku bréfabindin

549

afsláttur
20% 3.999

9.999

14.399

12.799

7.999 10.319

Magnað úrval og 20% afsláttur af tölvutöskum og spjaldtölvuhlífum

Vasareiknir Casio
Nauðsynlegt í allar skólatöskur

Casio

2.799

239
Staedtler 
skrúfblýantur
Röndóttur. 0,5 mm.

Artline
Þrír litir
0,5mm & 0,7mm

Triplus Fine
25 mismunandi
litir í boði

8

rl

Tri

Blý AinStein 
0.7mm og 0.5mm
40stk í pakka

649

399

269

Artline

mm

Artline

m.

559



21. ágúst 2013  MIÐVIKUDAGUR| MENNING | 34

„Þeir eru nokkrir: Osushi, Eldofninn, 
KFC og Snaps. Svo verð ég að nefna 
Noodle Station (og vona að þeir sjái 
þetta og hengi á úrklippuvegginn 
sinn).“ 
Steinþór Helgi Arnsteinsson
umboðsmaður

BESTI BITINN

Hörður Arnarson hefur gefið út 
á mynddiski heimildarmynd sína 
Decoding Iceland. Hún fjallar um 
Decode-ævintýrið og tímabilið frá 
komu fyrirtækisins til landsins allt 
fram að bankahruninu.

Myndin var sýnd á RIFF-hátíð-
inni og á Los Angeles Scandinavi-
an Film Festival árið 2010. Þessi 
nýja DVD-útgáfa er 54 mínútna 
löng en sú fyrri var 94 mínútur. 
„Mig langaði að einfalda söguna 
og gera hana aðgengilegri,“ segir 
Hörður, sem hefur búið í Los Ange-
les í 25 ár. Hann hefur mest unnið 
við sjónvarpsframleiðslu og verið 
tilnefndur fjórum sinnum til Emmy-
verðlaunanna fyrir klippingu á 
svokölluðu „non-scripted TV“, eða 
handritslausu sjónvarpsefni eins og 
t.d. Survivor.

Aðspurður hvort Decoding Ice-
land hafi fengið svipuð viðbrögð og 
hann bjóst við segist hann hafa talið 
að Sjónvarpið myndi taka henni 
fagnandi og birta hana samkvæmt 
stefnuskrá sinni. „En þar sem efnið 
og efnistökin eru umdeilanleg held 
ég að þeir hafi ekki þorað að taka 
á henni,“ segir Hörður. „Enda er 
það kannski ekki furða, því mynd-
in gagnrýnir græðgi og spillingu á 
Íslandi og sýnir fram á meðvirkni 
fjölmiðla í aðdragandanum að 
hruninu mikla árið 2008. Þar fyrir 
utan má nefna að Páll Magnússon, 
núverandi útvarpsstjóri RÚV, var 
áður stjórnandi almenningstengsla 
hjá Decode.“ 

Spurður hvort Íslendingar hefðu 
ekki gott af því að sjá myndina 
segir Hörður: „Ég tel myndina hið 
ágætasta fræðsluefni um eðli hins 
frjálsa markaðar án eftirlits og 
hvernig græðgi og spilling á auð-
velt uppdráttar í litlu og óreyndu 
samfélagi eins og Íslandi. Sérstak-

Gagnrýnir græðgi 
og spillingu á Íslandi
Hörður Arnarson hefur gefi ð heimildarmynd sína Decoding Iceland út á mynd-
diski. Hann segir Sjónvarpið ekki hafa þorað að sýna myndina. 

„Næsta heimildarmynd mín fjallar um upphaf kommúnisma á Íslandi og 
hatramma stéttabaráttu á árunum milli stríða sem kostaði nokkra unga 
menn frelsi sitt, og í einu tilfelli mannslíf, við vægast sagt grunsamlegar 
kringumstæður,“ segir Hörður.

➜ Fjallar næst um kommúnisma á Íslandi

Á EMMY-HÁTÍÐINNI  Hörður Arnarson á Emmy-verðlaunahátíðinni árið 2011 ásamt 
eiginkonu sinni, dr. Dana Del George.

„Við erum nú bara að leggja af stað í þetta ferðalag, ég byrjaði 
að vinna með leikarahópnum í gær [mánudag]. Þetta er unnið 
á sama hátt og Gullregn; ég geri beinagrind, fer svo í spuna-
vinnu með leikurunum og vinn síðan verkið upp úr því,“ 
segir leikstjórinn Ragnar Bragason, sem hefur hafist handa 
við þróun leikverksins Óskasteinar. Þetta er annað leikverk 
Ragnars fyrir Borgarleikhúsið en hið fyrra, Gullregn, var 
vinsælasta sýning leikhússins í fyrra. 

Óskasteinar fjallar um hóp ógæfufólks sem gerir til-
raun til bankaráns. Ránið misheppnast og leggur 
hópurinn á flótta, ásamt eldri konu sem ógæfu-
fólkið hefur tekið í gíslingu. „Fólkið leitar skjóls 
inni á leikskóla og verkið gerist þar um kvöldið 
og nóttina. Hugmyndin að verkinu spratt í raun 
út frá hinu sjónræna; myndinni af fólki sem lífið 
hefur leikið grátt, sitjandi á smáum húsgögnum 
og í þessu fallega og saklausa umhverfi. Þessi 
mynd hefur fylgt mér í nær tuttugu ár,“ útskýrir 
Ragnar.  

Leikstjórinn kveðst vel geta hugsað sér að 
halda áfram að sinna leikritun samhliða kvik-
myndagerð. „Þetta tvennt fer mjög vel saman. 
Í raun er þetta sami hluturinn þótt sýningar-
formið sé annað. Maður er að segja sögur af 
fólki og reyna að kveikja eitthvað með áhorfand-
anum,“ segir hann að lokum.  - sm

Gengið með hugmyndina í 20 ár
Ragnar Bragason vinnur að uppsetningu annars leikverks fyrir Borgarleikhúsið.

SKEMMTILEG 
VINNA  Ragnar Braga-

son segist vel geta 
hugsað sér að vinna 
meira við leikritun. 

➜ Ragnar vinnur 
nú að því að breyta 

Gullregni í kvik-
myndahandrit. Hann 
útilokar ekki að Óska-

steinar verði einnig 
kvikmyndað 

síðar.

„Við erum báðar hugmyndaríkar og skap-
andi mæður og það hefur lengi verið draumur 
okkar beggja að gefa út barnabók,“ segir Elsa 
Nielsen, grafískur hönnuður, sem gaf nýverið 
út ævintýrabókina Brosbókina í samstarfi við 
vinkonu sína Jónu Valborgu Árnadóttur. 

„Jóna Valborg, sem stundar meistara-
nám í mannauðsstjórnun, bar hugmyndina 
undir mig og ég var ekki lengi að segja já.“ 
Þær stöllur sameina hér krafta sína í þess-
ari nýstárlegu bók sem hefur verið líkt við 
barnabækurnar um Einar Áskel. Brosbókin 
er fyrsta höfundarverk þeirra og segir Elsa 
að það hafi verið frábært að vinna svona náið 
með vinkonu sinni. Jóna er höfundur texta en 

Elsa á heiðurinn af hönnun og myndskreyt-
ingum. Sagan er með ævintýralegum blæ og 
kemur sífellt á óvart. 

„Ég vildi fara sömu leið með teikningarnar. 
Myndirnar eru frekar grófar en á sama tíma 
fallegar og ég leyfði ímyndunaraflinu að leika 
lausum hala,“ segir Elsa. „Bókin er ekki síður 
skrifuð fyrir fullorðna en börn. Aðalpers-
óna bókarinnar, Sóla, er alltaf í góðu skapi og 
hefur þannig jákvæð áhrif á aðra. Einn dag-
inn vaknar hún broslaus og úrill. Foreldrarnir 
rjúka til og vilja gera allt til að stelpan þeirra 
verði glöð á ný. Brosbókin er vel til þess fallin 
að ræða við börnin um tilfinningar, sínar eigin 
og annarra,“ segir Elsa að lokum. - áo 

Brosbókin er ný ævintýraleg barnabók 
Þær Elsu Nielsen og Jónu Valborgu Árnadóttur hafði lengi dreymt um að gera barnabók saman.

GEFA ÚT BARNABÓK  Elsa Nielsen og Jóna Valborg 
Árnadóttir segja að vel hafi gengið að vinna saman.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

lega tel ég innihaldið mikilvægt í 
tengslum við umræðu um hvernig 
skuli haga tekjuöflun og eignarrétti 
á náttúrulegum auðlindum Íslend-
inga. Gen Íslendinga, læknaskrár 
þeirra hundrað ár aftur í tímann 
og gagnasafn Decode sem byggir 
á því er klárlega náttúruauðlind,“ 
segir hann. „Svo stór er þessi auð-
lind að hún er kölluð „Big Data“ af 

sérfræðingum. Þar eru svo miklar 
hráar upplýsingar saman komnar að 
núverandi eigandi þessa sýnasafns, 
bandaríski lyfjarisinn Amgen, 
kemur til með að njóta forskots 
vegna þeirra í áratugi án þess að 
nokkur Íslendingur fyrir utan Kára 
Stefánsson fái krónu fyrir og hvað 
þá galtómur ríkissjóður.“ 
 freyr@frettabladid.is





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Íslensk steggjun – er þetta ekki 

aðeins of mikið?
2 Disney-stjarna féll fyrir eigin hendi
3 Ferguson á bestu ákvörðun íþrótta-

sögunnar
4 Norskri goðsögn blöskrar laun 

Veigars Páls
5 Harry prins hæstánægður með að 

Íslandsferðin spurðist ekki út

Hljóðrituðu nýtt lag
Stuðmaðurinn Egill Ólafsson er ný-
kominn úr hljóðveri ásamt Lay Low, 
Högna Egilssyni og Moses Hightower. 
Þar tóku þau upp nýtt lag sem mun 
heyrast á útvarpsstöðvum landsins 
á næstunni. Tilefni þessa samstarfs 
er sextíu ára afmælistónleikar Egils í 
Hörpu laugardaginn 26. október en 
miðasala á þá hefst 5. september. 

Á tónleikunum mun 
Moses Hightower 

flytja lög Egils í 
nýjum útsetn-
ingum. Einnig 

munu Högni 
og Lay 
Low koma 
fram og 

syngja lög 
Egils með 
sínu nefi 
og með 
Agli.  - fb

Bretaprins í heimsókn
Harry Bretaprins var staddur hér á 
landi fyrir aðeins nokkrum dögum og 
var þá við veiði í Langá. Harry, sem 
er fjórði í erfðaröðinni að bresku 
krúnunni, var í tvo daga við veiðar í 
ánni og veiddi fimm laxa og missti 
nokkra, samkvæmt heimildum Vísis. 
Harry flaug ásamt fylgdarliði með 
Icelandair hingað til lands. Fjöl-
miðlafulltrúi hans skoðaði reglulega 
íslenska fjölmiðla og 
var himinlifandi yfir 
því að koma hans 
hingað til lands 
hefði ekki spurst út. 
Samkvæmt heim-
ildum Vísis naut Harry 
dvalarinnar hér á 
landi og spilaði 
meðal 
annars 
rugby á 
túninu 
við veiði-
húsið í 
Langá. 
 - kh

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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FLUGFÉLAG SKÍÐAFÓLKSINS

RENNDU

Ferðatímabil: 21/12/13 til 8/3/14. Flug 
aðra leið með sköttum; bókunargjald 
og töskugjald ekki innifalið.

Flug með sköttum og gjöldum, gisting 
í 7 nætur og 10 kg handfarangur. 
Lægsta verð í boði í janúar.

Smátt letur um flug ... og um pakkaferðir

Skíðaflug
til Salzburg

18.900 kr.

Salzburg er rétt hjá ævintýralega 
góðum skíðastöðum í austurrísku 
Ölpunum. Hvar vilt þú skíða? 

ÞÉR Í FRÍIÐ

Verð frá:

7 nætur 
& ½ fæði

Verð frá:

7 nætur 
& ½ fæði

Verð frá:

7 nætur & 
morgunmatur

Verð frá:
Aðra leið

Verð á mann í tvíbýli  

Verð á mann í tvíbýli  

Verð á mann í tvíbýli  

Salígóð pakkaferð
til Saalbach

128.900 kr.

Í Saalbach er alltaf hægt að treysta 
á snjóinn. Brekkur við allra hæfi og 
alvöru austurrísk skíðastemning. 

Lúxusferð til 
Bad Hofgastein

151.300 kr.

Gerðu það gott í brekkunum á einu 
stærsta skíðasvæði í heimi. Rúmlega 
800 kílómetrar af brekkum.

Kitzbühel, 
krefjandi og kósí

117.000 kr.

Brattar brekkur, vinalegar brekkur 
og allt þar á milli. Skíðasvæðið 
Kitzbühel klikkar aldrei.  

Steijn van der Craats,
Austurríki

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

TAKTU ÞÁTT Á WOW.IS
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