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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Þverpólitísk sátt um
Icesave óraunhæf
Engin samstaða er um Icesave og sprakk nefndarfundur í loft upp. Formaður
fjárlaganefndar sagði verkefni gærkvöldsins vera það að koma málinu úr nefnd.
STJÓRNMÁL Engin samstaða er um

Icesave á Alþingi og fundur fjárlaganefndar „sprakk í loft upp“ í
gærdag eins og einn þingmaður
orðaði það. Efuðust stjórnarandstöðumenn um að sátt myndi nást
um málið í gærkvöldi og sögðu
væntingar um allsherjarsamkomulag óraunhæfar.
Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra, sem er einn þeirra sem
hafa talað gegn Icesave, segist eiga
eftir að skoða fyrirvarana betur.
„Ég er jákvæður fyrir vilja allra
til að ná samstöðu um málið. Það
er mikilvægt fyrir þjóðina að við
stöndum saman um lausnir“.
Fjárlaganefnd fundaði fjórum sinnum í gær og stóð síðasti
fundurinn enn yfir þegar blaðið

fór í prentun. Eftir þriðja fundinn
voru þingflokksfundir haldnir til
að kynna þingmönnum umræðurnar.
Sjálfstæðismönnum þykja lagalegu fyrirvararnir koma að mestu
til móts við þeirra sjónarmið.
Efnahagslegu fyrirvararnir gangi
hins vegar of skammt og umræða
um þá hafi verið ástæða þess að
fundurinn sprakk síðdegis í gær,
samkvæmt heimildum blaðsins.
Segja heimildarmenn innan
stjórnarandstöðunnar að fyrirvararnir dugi ekki og séu langt frá
því sem til dæmis Ögmundur Jónasson hafi viljað. Jóhanna Sigurðardóttir sagðist í gær vonast til að
sátt næðist um fyrirvara sem rúmuðust innan samningsins. Stjórnar-

andstaðan vill hins vegar fyrirvara
sem líklega opna samninginn.
Framsóknarmenn segja lítið vit
í efnahagslegu fyrirvörunum sem
ræddir voru. Vilja þeir að teknar
verði aftur upp viðræður um
samninginn. Ekki mátti veita upplýsingar af fundi fjárlaganefndar
áður en Bretar og Hollendingar
yrðu látnir vita, að sögn heimildarmanns, þar sem það kynni að
veikja samningsstöðu Íslands.
Guðbjartur Hannesson, formaður fjárlaganefndar, sagði fyrir
fundinn í gærkvöldi að verkefni
kvöldsins væri að koma málinu út
úr nefnd. Sagði hann að reynt yrði
að ná samkomulagi, en reynt hefði
verið í tvo mánuði að koma til móts
við minnihlutann.
- vsp

Fréttablaðið fékk þjálfara í
Pepsi-deild kvenna til að
svara spurningum um
kvennalandsliðið
fyrir þátttökuna
á EM.

Getum sigrast á
erfiðleikunum
EFNAHAGSMÁL Engin ástæða er til

þess að ætla annað en að Ísland
muni sigrast á erfiðleikum sínum,
skrifar Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra í grein í Fréttablaðinu í dag.
Steingrímur
segir út í hött
að bera stöðu
Íslands saman
við fátæk þriðja
heims ríki.
Ísland sé þróað
samfélag með
öfluga innviði
og gott mennta- STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON
og heilbrigðiskerfi. Með
stjórnarskiptum í maí hafi runnið upp tímabil beinna aðgerða og
endurreisnar. Á því tímabili hafi
margt áunnist og með samhentu
átaki geti þjóðin unnið sig út úr
vandanum. „Með samstöðu getum
við farið í gegnum erfiðleikana og
komið íslensku samfélagi á braut
uppbyggingar og framfarasóknar.“
- bs / sjá síðu 16

Slasaðist á auga:

Sími sprakk í
hendi manns
FRAKKLAND Átján ára karlmaður í
Frakklandi slasaðist á auga þegar
iPhone-sími kærustu hans sprakk
við venjulega notkun. Frá þessu
var sagt í franska dagblaðinu La
Provence.
Í blaðinu segir maðurinn frá því
að hann hafi fengið iPhone-síma
kærustu sinnar lánaðan. Suðað
hafi í símanum og svo hafi hann
splundrast. Maðurinn segist hafa
fengið glerbrot í annað augað, en
síminn hafi verið í þrjátíu sentimetra fjarlægð frá andliti hans.
Móðir mannsins sagði í samtali
við AFP-fréttastofuna að fjölskyldan íhugaði málsókn á hendur tölvurisanum Apple sem framleiðir
iPhone-símtækin. Tilkynnt hefur
verið um fleiri slík tilvik bæði í
Evrópu og Bandaríkjunum.
Fulltrúar Apple hafa ekki tjáð
sig um málið.
- kg

ÍÞRÓTTIR 30

VEÐRIÐ Í DAG
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Steingrímur J. Sigfússon:

12
12
14
15

SKAPLEGT VEÐUR Í dag verður
víðast hæg breytileg átt. Víða skýjað
með köflum og stöku skúrir síðdegis en lítils háttar væta NV-til fram
eftir degi. Yfirleitt þurrt og bjart
syðra. Hiti 10-16 stig.
VEÐUR 4
NEI TAKK Um 3.000 manns mættu á fundinn en Ólafur Elíasson, einn talsmanna Indefence, segir að ekki hafi verið ákveðið

74%

hvort boðað verði til annars fundar.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Um 3.000 manns mættu á samstöðufund um Icesave á Austurvelli í gær:

Undirbúa málflutning sinn erlendis
Fréttablaðið

Morgunblaðið

34%

FÓLK Um 3.000 manns mættu á
samstöðufund um Icesave sem
Indefence-hópurinn hélt í gær.
„Við erum ánægð með fundinn.
Það er mikilvægt að þjóðin þjappi
sér saman,“ segir Ólafur Elíasson, einn talsmanna Indefence.

Hópurinn er að undirbúa málflutning sinn erlendis, að sögn
Ólafs. „Við vorum búin að fá
nokkur vilyrði fyrir því að ef
fundurinn yrði stór fengjum við
að skrifa og þýða greinar í erlend
blöð.“

Nokkrir alþingismenn voru á
fundinum og einnig sást Davíð
Oddsson. Meðal þeirra sem héldu
ræður voru Andrés Magnússon
og Egill Ólafsson. Ólafur segir
ræðurnar hafa verið málefnalegar og komið frá hjartanu. - vsp

„Flottir
dagar“
í ágúst

Fréttablaðið er með 117%
meiri lestur en Morgunblaðið

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

Sjá nánar á www.betrabak.is
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Lögreglukona segir lögreglustjóra á góðri leið með að missa lögregluna frá sér:

Óvissan eins og krabbamein
LÖGREGLA Áreiti innan lögreglunnar

Haraldur, er hægt að þvo
hendur sínar af flensunni?
„Ekki alveg, það þýðir til dæmis ekki
að þvo hendurnar og hósta framan
í næsta mann. Þá fer allt í handaskol.“
Skólayfirvöld eru hvött til að brýna fyrir
nemendum að þvo hendur sínar vel
vegna svínaflensunnar. Haraldur Briem er
sóttvarnalæknir.

Lockerbie-sprengjuvargur:

Sleppur mögulega úr fangelsi
BRETLAND Abdelbaset Ali alMegrahi, Líbíumaður sem dæmdur var í lífstíðarfangelsi fyrir
aðild sína að Lockerbie-sprengingunni svokölluðu, sleppur
mögulega úr fangelsi í næstu
viku af mannúðarástæðum. Þetta
kemur fram í frétt BBC.
Líbíumaðurinn var dæmdur
fyrir að koma sprengju fyrir um
borð í flugvél frá Pan Am sem
síðan sprakk yfir skoska þorpinu Lockerbie árið 1988, með
þeim afleiðingum að 270 manns
létust. Hann er sagður þjást af
ólæknandi krabbameini í blöðruhálskirtli og því eru líkur á því
að hann hljóti náðun og geti því
snúið til síns heima í Líbíu.
Aðstandendur þeirra sem létust
í slysinu hafa mótmælt þessum
fyrirætlunum harðlega.
- kg

Sameinuðu þjóðirnar:

Öryggisráðið
hefur áhyggjur
af dómi Suu Kyi
BÚRMA Öryggisráð Sameinuðu þjóð-

anna (SÞ) hefur lýst yfir miklum
áhyggjum af stofufangelsisdómi
Aung San Suu
Kyi, stjórnarandstöðuleiðtoga
í Búrma.
Ráðið, sem
fundaði um
málið í tvo daga,
hefur einnig
kallað eftir
lausn allra pólitAUNG SAN SUU KYI ískra fanga í
Búrma. Suu Kyi
var dæmd í eins og hálfs árs stofufangelsi fyrir að leyfa bandarískum manni, sem synti yfir síki að
heimili hennar, þar sem hún hefur
setið í stofufangelsi í sextán ár af
síðustu tuttugu, að gista á heimilinu í tvo daga.
- kg

er óþolandi; óþægindi, óvissa og
óánægja eiga ekki að þekkjast en
virka eins og krabbamein á lögregluna. Þetta segir Bylgja H.
Baldursdóttir lögreglukona í opnu
bréfi til Stefáns Eiríkssonar, lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu,
sem birt var á vef lögreglufélagsins í gær.
Bylgja hefur starfað í lögreglunni í hátt á annan tug ára og
segir það ekki launin sem haldi
sér í þessu starfi. „ Eru það launin
sem hafa haldið mér í þessu starfi?
Uhhh leyfðu mér að hugsa......nei,
langt því frá. Það sem hefur haldið
mér í þessu starfi er hrein og klár

STEFÁN EIRÍKSSON Lögreglukona gagn-

rýni Stefán í opnu bréfi og segir að hann
sé á góðri leið með að missa lögregluna
frá sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

væntumþykja um vinnuna mína
og mína vinnufélaga sem í raun
og veru eru hin fjölskyldan mín,“
segir í bréfinu.
Segir Bylgja að Stefán beri

ábyrgð á því sem vel er gert og
einnig því sem illa er gert. „Lögreglan samanstendur af lögreglumönnum og á meðan þú hefur
okkur þá ertu í góðum málum. Án
okkar kemur þú til með að standa
nakinn fyrir framan alþjóð líkt og
keisarinn í sögunni um Nýju fötin
keisarans. Ef það er það sem þú
vilt.....þá bara gangi þér vel“.
Með þeim breytingum sem fram
undan eru hjá lögreglunni er verið
að búa til aðstæður sem gætu kallað á sundrungu innan lögreglunnar og það er hættulegt, að mati
Bylgju. „Þú gætir misst okkur frá
þér og ert því miður á góðri leið
með það.“
- vsp

Níu ára drengur rekinn úr fótboltaliði
Níu ára gamall drengur má ekki lengur æfa fótbolta með sjötta flokki ÍR.
Ástæðan er hegðunarvandamál, sem tekin voru fyrir á fundum sem foreldrarnir voru ekki boðaðir á. Þjálfari segir brottvikningu sem þessa ekki einsdæmi.
FÓLK Níu ára gamall drengur hefur

verið rekinn úr 6. flokki ÍR í fótbolta vegna hegðunarvandamála.
Hann má því ekki mæta á æfingar hjá félaginu. Foreldrar hans
voru látnir vita af brottrekstrinum í bréfi. Móðir hans gagnrýnir þetta harðlega. Að sögn Halldórs Þ. Halldórssonar, yfirþjálfara
yngri flokka ÍR, var þetta síðasta
úrræði félagsins. „Vegna hegðunar á æfingum og í leikjum, þetta
er síendurtekin vanvirðing gagnvart dómurum, forráðamönnum
og þjálfurum. Það er búið að reyna
til fullnustu að vinna með hann.“
Hann segir félög oft hafa þurft að
beita þessu úrræði. Þau hafi ekki
jafnmörg úrræði og skólar.
„Hann er skapstór ungur
drengur – með mikið keppnisskap,“ segir Agnes Linda Þorgeirsdóttir, móðir drengsins. Hún
segir að upp hafi komið atvik þar
sem hann hafi rokið upp, bæði
á æfingum og þegar hann er að
keppa. Hún hafði viðrað þá hugmynd við þjálfarann í júní að
láta drenginn hætta í fótbolta um
stund. Þá hafi verið stungið upp
á því að frekar ætti að prófa að
setja drenginn í eldri flokk, þar
sem meiri agi væri. „Ég skil ósköp
vel að það er erfitt að vera með
drenginn í fótbolta þegar hann er
svona skapstór, þetta er hópíþrótt.
Mér hefði bara fundist allt í lagi
að funda með okkur og reyna allavega að finna lausn.“
Þau Halldór hafi talað saman
um málið tveimur vikum fyrir
Shell-mótið, sem er haldið í Vestmannaeyjum í lok júní ár hvert.
„Meðal annars sagði þjálfarinn

Minnkar á landsbyggðinni:

Atvinnuleysi
átta prósent
ATVINNUMÁL Atvinnuleysi mældist átta prósent í júlímánuði, og
minnkar því um 2,4 prósentustig
frá því í júní. Að jafnaði voru því
13.756 manns atvinnulausir í júlí.
Á sama tíma í fyrra var atvinnuleysið 1,1 prósent.
Á höfuðborgarsvæðinu stendur
atvinnuleysi að mestu í stað, en
minnkar um sex prósentustig á
landsbyggðinni. Mest er atvinnuleysið á Suðurnesjum, tæp tólf prósent. Minnst er það á Vestfjörðum,
eða 1,3 prósent.
Atvinnuleysi jókst um rúm tvö
prósentustig meðal kvenna en
minnkaði um rúm fimm prósentustig meðal karla.
- þeb

Kvótaúthlutun á makríl:

Samningsstaða
Íslands er óljós
SJÁVARÚTVEGSMÁL „Ekki er enn
ljóst hvort Íslandi verður meinuð
þátttaka í fundum hinna strandríkjanna um stjórnun veiða úr
makrílstofninum fyrir árið 2010.
Þar til þau viðurkenna Ísland sem
fullgildan aðila að stjórn veiðanna og réttmæta hlutdeild okkar
munum við
stunda lögmætar makrílveiðar á okkar forsendum,“ segir
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri
LÍÚ, í niðurlagi
greinar sem
FRIÐRIK J.
birtist í FiskiARNGRÍMSSON
fréttum í gær.
Friðrik segir
Norðmönnum, Færeyingum og
ESB bera skylda til að semja við
Íslendinga um stjórn makrílveiðanna samkvæmt Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna og
Úthafsveiðisamningnum. „Norðmenn og ESB hafa með órétti útilokað okkur frá þátttöku í stjórn
veiða úr makrílstofninum í meira
en áratug,“ segir hann í greininni.
- shá

ÍSAFJÖRÐUR
ÍR-HEIMILIÐ Drengurinn æfði með sjötta flokki ÍR í fótbolta þar til um miðjan júlí,

þegar foreldrum hans barst bréfið um að ekki væri hægt að leyfa honum að æfa eða
spila vegna hegðunar hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

við mig að það gæti verið að hann
fengi ekki að fara með á mótið út
af þessu.“
Að sögn Halldórs var ákveðið að
gefa drengnum síðasta tækifærið. Hann fékk að fara með á Shellmótið, en þurfti að vera undir
forsjá föður síns allan tímann
og gista hvorki né dveljast með
hinum drengjunum. „Svo kom
upp atvik á mótinu sjálfu, hann
skammaðist í einhverjum dómara, svo maður var alveg búinn
undir að eitthvað myndi gerast.
Hann fór samt og baðst afsökunar,“ segir Agnes.

Hinn 15. júlí hafi þau svo fengið bréf um að barna- og unglingaráði knattspyrnudeildar ÍR hafi
borist erindi um hegðun hans eftir
Shellmótið. Þar hafi þeir aðilar
sem komið hafi að málinu verið
spurðir álits og farið yfir eldri
atvik. Foreldrarnir voru þó ekki
boðaðir á þennan fund. Að sögn
Halldórs voru það aðrir foreldrar sem lögðu fram erindið. Í bréfinu kemur einnig fram að mögulegt verði að endurskoða ákvörðun
knattspyrnudeildarinnar eftir áramót, ef hegðun hans hafi breyst til
muna.
thorunn@frettabladid.is

Klessti á Hamraborg
Ökumaður jeppa varð fyrir því að
keyra á verslunina Hamraborg á Ísafirði í gærdag. Ökumaðurinn ætlaði
að stíga á bremsuna en steig óvart
á bensíngjöfina, með fyrrgreindum
afleiðingum. Enginn slasaðist, en
tvær rúður brotnuðu auk þess sem
jeppinn er eitthvað skemmdur.

SIGLUFJÖRÐUR
Unnið við jarðsig á veginum
Verktakar á vegum Vegagerðarinnar
hafa undanfarið unnið að lagfæringum á Siglufjarðarvegi. Jarðsig hefur
lengi verið vandamál á veginum og er
unnið að því að setja klæðingu á þá
kafla sem eru ómalbikaðir.

Jóhanna Sigurðardóttir gagnrýnir bresk stjórnvöld í grein á vef Financial Times:

Íslendingar reiðir en færa fórnir

– 08-0528
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráð-

herra gagnrýndi bresk stjórnvöld fyrir að beita
hryðjuverkalögum gegn Landsbankanum í grein
sem birt var á vef Financial Times snemma í gærkvöldi. Segir hún að aldrei hafi fengist skýringar
á því af hverju það var gert.
Einnig gagnrýnir hún það framferði Hollendinga og Breta, gagnvart smáþjóðinni Íslandi, að
hafa beitt sér gegn lánveitingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess að þrýsta á Icesave-samninginn. Hafi þeir haft Þjóðverja sem bandamenn.
Íslendingum finnst þeir ekki bera ábyrgð á
alþjóðlegu bankakreppunni og eru reiðir yfir því
að þurfa að taka á sig byrðar vegna innstæðna á
Icesave-reikningum Landsbankans, segir í grein
Jóhönnu. Landsbankinn hafi verið einkabanki,
sem hafi fengið til sín þúsundir viðskiptavina með
því að bjóða háa vexti.
Upphæðin sem Ísland axlar er mjög há, segir
Jóhanna í greininni, eða um 50 prósent af vergri
landsframleiðslu, en eignir Landsbankans munu
koma á móti og lækka greiðsluna. Íslendingar ætli
þó að færa fórnir og ekki skjóta sér undan ábyrgð

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Gagnrýnir framferði breskra og

hollenskra stjórnvalda í grein á vef Financial Times.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

til þess að tryggja eðlileg samskipti og viðskipti
við umheiminn.
- vsp
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

125,9

126,5

Sterlingspund

209,35

210,37

Evra

179,54

180,54

Dönsk króna

24,113

24,255

Norsk króna

20,905

21,029

Sænsk króna

17,592

17,696

Japanskt jen

1,3073

1,3149

SDR

196,07

197,23

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
233,3937
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

PENING FYRIR SKRJÓÐINN Stundum eru
peningarnir notaðir til að kaupa stóra
jeppa og pallbíla.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Snjallræði Bandaríkjastjórnar:

Virkar ekki alltaf sem skyldi
BANDARÍKIN, AP Bandaríkjastjórn
hefur undanfarið boðið eigendum
gamalla bílskrjóða að skila þeim
til förgunar en fá í staðinn peninga til að kaupa sér nýja eyðsluminni bifreið fyrir.
Ekki er þó víst að þessi framkvæmd skili tilætluðum árangri í
öllum tilvikum. Dæmi eru til þess
að eigendur skrjóðanna noti peningana til þess að kaupa sér stóra
jeppa og pallbíla, sem engan veginn geta talist annað en eyðslufrekir á eldsneyti.
Stjórnvöld hafa enn ekki gefið
upp tölur um hve margir hafa
notað peningana á þennan hátt,
frekar en að kaupa sér litla sparneytna bíla.
- gb

Sextán ára piltur á Korsíku:

Skaut foreldra
sína og bræður
KORSÍKA, AP Sextán ára piltur á

eyjunni Korsíku í Miðjarðarhafi
hefur játað að hafa skotið foreldra
sína og tíu ára tvíburabræður sína
aðfaranótt þriðjudagsins, meðan
þau voru sofandi.
Hann sagði frænda sínum frá
verknaðinum á miðvikudag og
saman fóru þeir á lögreglustöð,
þar sem pilturinn lýsti atburðunum og sagði hvar hann hefði falið
riffil, sem hann notaði til verksins.
Lögreglan fann síðan líkin fjögur í rúmum sínum.
- gb
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Lögreglumenn og slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn:

Mjóafjarðarbrú í Ísafirði:

Felldu nýgerða kjarasamninga

Brúin opnuð í
september

KJARAMÁL Lögreglumenn sem og

slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn kolfelldu nýgerða kjarasamninga í atkvæðagreiðslu í
gær. Skrifað hafði verið undir
samkomulag við ríki og sveitarfélög í síðasta mánuði um framlengingu og breytingar á gildandi
kjarasamningum hjá Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.
Slökkviliðsmenn felldu samninginn við sveitarfélög með 85
prósentum greiddra atkvæða. Á
kjörskrá voru 252 en 179 greiddu
atkvæði, sem er 71 prósents þátttaka.
Sjúkraflutningamenn felldu

SAMGÖNGUMÁL Mjóafjarðarbrú
í Ísafjarðardjúpi verður líklega ekki opnuð fyrr en fyrstu
vikuna í september. Áður hafði
verið vonast til þess að hægt
yrði að opna hana þegar í næstu
viku.
Verið er að ljúka við að
steypa bríkurnar á brúnni og
mála kantana á henni, að því
er fram kemur á fréttavefnum
bb.is.
Ef allt gengur eftir verður
hún opnuð í byrjun september,
en ekki verður farið í lokafrágang á jarðvegi fyrr en útséð er
um hvenær hægt verði að opna
brúna.
- þeb

einnig sinn samning við ríkið
með um 85 prósentum greiddra
atkvæða. Kosningaþátttaka hjá
sjúkraflutningamönnum var 39
prósent.
Lögreglumenn felldu einnig
nýgerða kjarasamninga með 90,5
prósentum greiddra atkvæða.
Kjarasamningar aðildarfélaga
BSRB við ríkið voru framlengdir
í byrjun júlí til 30. nóvember á
næsta ári. Samkomulagið var gert
í kjölfar svonefnds stöðugleikasáttmála sem gerður var í lok júní.
- kh

FELLDU KJARASAMNINGINN

Lögreglumenn felldu nýgerða kjarasamninga í póstkosningu.

Talsmenn neytenda
fordæma verðmerkingar
Formaður Neytendasamtakanna er þeirrar skoðunar að forverðmerkingar á matvöru eigi ekki að viðgangast. Talsmaður neytenda segir verðmerkingarnar ekki í samræmi við lög og tímabært að stöðva þær.
NEYTENDAMÁL „Ég vil fá þetta

burt. Það hefur lengi verið skoðun Neytendasamtakanna að það
eigi að banna forverðmerktar
vörur. Stærsti ágallinn er sá að
þær halda uppi verði. Því fyrr sem
þær verða bannaðar, því betra,“
segir Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna.
Gísli Tryggvason, talsmaður
neytenda, segir
löngu tímabært
að stöðva forverðmerkingar
á matvöru.
Eins
og
Fréttablaðið
greindi frá í
JÓHANNES
gær rekur SamGUNNARSSON
keppniseftirlitið
nú stjórnsýslumál sem beinast að smásöluverslunum og
hópi framleiðenda og birgja í
kjötframleiðslu.
Rannsóknin
miðar að því að
leiða í ljós hvort
GÍSLI TRYGGVASON brotið hafi verið
gegn samkeppnislögum með forverðmerkingum.
Helstu matvörur sem verðmerktar
eru með þessum hætti eru unnin
kjötvara og ostar.
Aðspurður segir Gísli að verðmerking með þessum hætti sé
ekki í samræmi við lög.
„Það er löngu tímabært að þetta
verði stöðvað.“ Hann vill árétta
að þegar í apríl 2006 hafði hann
að eigin frumkvæði samband við
Samkeppniseftirlitið og fékk stað-

Það er löngu tímabært að
þetta verði stöðvað.
GÍSLI TRYGGVASON
TALSMAÐUR NEYTENDA

fest að skoðun á samræmdri verðlagningu framleiðenda á matvöru
væri í gangi.
„Ég lét í ljós þá skoðun mína að
málið lyti að broti á samkeppnislögum. Ég taldi þetta skipta máli
þar sem ég reyni sem talsmaður
neytenda að aðhafast síður í
málum ef aðrir, til dæmis til þess
bær stjórnvöld, eru að vinna í málinu. Ég lét þó í ljós þá skoðun að
forverðmerking hefði mikil áhrif
á hegðun matvöruverslana og þar
með hagsmuni neytenda.“
Jóhannes Gunnarsson telur að
forverðmerkingar séu ekki ólöglegar, ólíkt skoðun talsmanns
neytenda, Neytendastofu og ASÍ,
sem í nýjustu verðkönnun sinni
setur fram þá skoðun að forverðmerking sé bönnuð og hamli eðlilegri verðsamkeppni, eins og segir
í skýringum við könnunina.
„Ég held að samkeppnisyfirvöld væru ekki að velta vöngum
yfir því hvort eigi að stoppa þetta
eða ekki, ef þetta væri klárlega
bannað. Sé þetta ólöglegt hefði
þetta einfaldlega verið bannað
fyrir löngu, enda hindrar þetta að
fá virka verðsamkeppni á þessar
mikilvægu vörur,“ segir Jóhannes.
SE hefur bent á að tíu til fimmtán prósent matvöru séu forverðmerkt. Veltan var sjö til tíu milljarðar króna á verðlagi í maí 2008.
svavar@frettabladid.is

FORVERÐMERKTAR VÖRUR Helstu vörur sem eru forverðmerktar eru unnin kjöt-

vara og ostar.

NIÐURSTÖÐUR SAMKEPPNISEFTIRLITSINS
Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2008,
um viðskiptasamninga birgja og annað
samstarf fyrirtækja á
matvörumarkaði, er
fjallað sérstaklega um
forverðmerkingar birgja fyrir matvöruverslanir. Þar kemur eftirfarandi
fram:
- Forverðmerkingar og þau samskipti sem tengjast þeim kunna
að fela í sér aðgerðir sem ganga
gegn banni við samráði fyrirtækja
eða misnotkun á markaðsráðandi

stöðu. Því var hins vegar
ekki slegið föstu án frekari
rannsóknar, sem stendur
nú yfir.
- Könnun sem SE gerði
gaf til kynna að þessar
forverðmerkingar takmarki
samkeppni. Verðmunur á þessum
vörum milli verslana er margfalt
minni en eðlislíkra vara, sem ekki
eru forverðmerktar.
- SE beindi þeim tilmælum til birgja
og matvöruverslana að ganga úr
skugga um að samningar þeirra feli
ekki í sér samkeppnishindranir.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
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2

Veðurfréttamaður

FLUGFREYJU-/ÞJÓNANÁM
Örfá sæti laus
Allar nánari upplýsingar
á www.keilir.net.

FÍNT HELGARVEÐUR
Veðrið um helgina
verður keimlíkt því
sem hefur verið hjá
okkur síðustu daga,
yﬁrleitt hægviðri,
úrkomulítið og milt.
Það verður fremur
létt yﬁr landinu og
gæti víða orðið bjart
með köﬂum, en það
er þó hætt við stöku
skúrum á víð og
dreif einkum inn til 11
landsins.
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Á MORGUN
Hæg austlæg eða
breytileg átt.
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SUNNUDAGUR
Hæg suðauðstlæg átt.
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Alicante

31°

Basel

25°

Berlín

23°

Billund

19°

Eindhoven

22°

Frankfurt

25°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

24°

London

23°

Mallorca

30°

New York

29°

Orlando

33°

Ósló

20°

París

26°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

18°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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KJÖRKASSINN

Á að byggja á reitnum þar sem
Hótel Valhöll stóð?
Já
Nei

51,8%
48,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Munt þú fylgjast með leikjum
kvennalandsliðsins í fótbolta á
EM í Finnlandi?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

Héraðsnefnd ESB:

Býður Halldóri
til Brussel
STJÓRNMÁL Héraðsnefnd Evrópusambandsins hefur boðið Halldóri Halldórssyni, formanni Sambands íslenskra
sveitarfélaga,
á opna daga
nefndarinnar.
Hann hyggst
þiggja boðið.
Hlutverk héraðsnefndarinnar er að gefa
sveitarfélögum
HALLDÓR
rödd innan EvrHALLDÓRSSON
ópusambandsins. Nefndin
heldur opna daga árlega og verða
þeir nú haldnir í Brussel í október. Í tilkynningu frá nefndinni
er áhuga ríkisstjórnarinnar á
aðildarviðræðum fagnað og segist nefndin hlakka til að starfa
með íslenskum sveitarfélögum að
undirbúningi aðildar.
- þeb

Samstarf Microsoft og Nokia:

Skjöl úr Word í
snjallsímanum

14. ágúst 2009 FÖSTUDAGUR

Óvæntur viðsnúningur á efnahag Þjóðverja og Frakka:

PISA-ráðstefna á Íslandi:

Farnir að sjá út úr kreppunni

Stelpur gera
betur á Íslandi

EFNAHAGSMÁL, AP Óvænt tíðindi
bárust af efnahagsþróun bæði
Frakklands og Þýskalands í gær,
þegar hagvöxtur á öðrum ársfjórðungi mældist 0,3 prósent í
báðum löndunum.
Þetta er mikill viðsnúningur frá fyrsta ársfjórðungi þegar
samdráttur mældist í Þýskalandi
upp á 3,5 prósent og í Frakklandi
upp á 1,3 prósent. Hagspekingar höfðu búist við áframhaldandi
samdrætti í báðum löndunum.
„Frakkland er loksins að komast út úr rauðu tölunum,“ sagði
Christine Lagarde, fjármálaráðherra Frakklands, og þakkaði það
einkum öflugum ríkisstuðningi

að atvinnuleysi muni aukast nokkuð þegar tímabundinni styttingu
vinnutíma lýkur víða í haust.

MENNTAMÁL Fjallað verður um niðurstöður PISA 2006-rannsóknarinnar á ráðstefnu Norrænu ráðherranefndarinnar á Grand Hóteli
eftir helgi. Samtímis kemur út ný
norræn skýrsla um PISA 2006.
Þátttakendur á ráðstefnunni
eru frá Norðurlöndunum, bæði úr
rannsóknageiranum og frá ráðuneytum og stofnunum. Finnskir
nemendur hafa ætíð staðið sig
best allra í PISA-könnuninni.
Ísland er eitt af fáum löndum í
rannsókninni þar sem stúlkur
eru að jafnaði betri í öllum greinum en drengir. Fjallað verður um
þennan kynjamun á ráðstefnunni.

- gb

- vsp

VERSLANALÍF Í PARÍS Bjartari dagar eru

væntanlega fram undan.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Styrking krónunnar tefst
enn vegna Icesave-málsins
Stýrivextir verða óbreyttir að minnsta kosti fram til 24. september samkvæmt ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans. Ekki tekst að styrkja gjaldeyrisvarasjóð vegna Icesave-málsins.
EFNAHAGSMÁL Peningastefnunefnd

Seðlabanka Íslands tilkynnti í
gær að stýrivöxtum bankans yrði
haldið óbreyttum enn um sinn.
Vextirnir verða tólf prósent fram
að næsta vaxtaákvörðunardegi,
24. september næstkomandi.
Nefndin hafði áður vonast til
þess að hægt yrði að lækka stýrivextina. Þar sem gengi íslensku
krónunnar hefur ekki styrkst var
ákveðið að halda þeim óbreyttum, sagði Svein Harald Øygard
seðlabankastjóri á fundi með fjölmiðlafólki í gær.

Peningastefnan getur
aukið tiltrú á efnahagslífið,
sem er forsenda þess að gjaldeyrishöft verði afnumin. Til vaxtahækkana getur komið af þessum sökum
ef aðstæður kalla á slíkt.

HUGBÚNAÐUR Microsoft og Nokia

ARNÓR SIGHVATSSON
AÐSTOÐARSEÐLABANKASTJÓRI

munu vinna saman að þróun og
markaðssetningu farsímalausna
fyrir fyrirtækjamarkað. Þetta
kom fram í tilkynningu í fyrradag.
Með samstarfinu hyggjast fyrirtækin þróa nýjar útgáfur Microsoft Office Mobile og annarra
lausna Microsoft fyrir Symbiansnjallsíma Nokia. Hvorki Microsoft né Nokia hefur áður gert
samstarfssamning af þessari
stærðargráðu.
Yfir 200 milljónir snjallsíma frá
Nokia eru í notkun um heim allan.
Með samstarfinu verður innan
tíðar mögulegt að vinna með skjöl
úr Office-forritum á borð við
Microsoft Word, PowerPoint og
Excel í þessum símum.
- vsp

Peningastefnunefndin telur
góðan árangur hafa náðst á
ýmsum sviðum sem skipti máli
til að auka tiltrú á íslensku
efnahagslífi. Til dæmis hefur
ríkisstjórnin lagt fram langtímaáætlun í ríkisfjármálum,
endurskipulagning bankanna er
langt komin, og lánasamningar
hafa verið gerðir til að styrkja
gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans, sagði Arnór Sighvatsson
aðstoðarseðlabankastjóri í gær.
Tafir á samþykkt Icesavesamningsins hafa valdið því
að lán sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og vinaþjóðir hafa
lofað að veita, og ætlað er að
styrkja gjaldeyrisvaraforðann,

ALVÖRU SÁLFRÆÐITRYLLIR
BEINT Í
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við bílaiðnaðinn að landið hefði
staðið af sér verstu kreppuna.
Þýsk stjórnvöld hafa einnig
styrkt bílaiðnaðinn sérstaklega
og telja þá ráðstöfun hafa hjálpað
verulega til.
Tíðindin af þessum tveimur
stærstu hagkerfum Evrópu koma
jafnt hagfræðingum sem ráðamönnum á óvart. Aðeins fáeinir
dagar eru liðnir síðan Seðlabanki
Evrópusambandsins spáði áframhaldandi samdrætti í ríkjum sambandsins vel fram á næsta ár.
Þessum tíðindum hefur þó verið
tekið af varúð. Efnahagshorfur í
Evrópuríkjum eru enn ekki sem
bestar. Til að mynda er búist við

Þýðandi: Bjarni Jónsson

www.bjartur.is

VEXTIR Ekki reyndist mögulegt að lækka stýrivexti vegna lágs gengis íslensku krónunnar, sagði Svein Harald Øygard seðlabanka-

stjóri á fundi í Seðlabankanum í gær.

hafa ekki enn verið veitt. Þetta
hefur tafið styrkingu krónunnar,
en veikt gengi hennar er ein aðal
ástæða þess að stýrivextir voru
ekki lækkaðir.
Peningastefnunefndin varar
raunar við því að til stýrivaxtahækkunar geti komið í haust. Til
standi að hefja afnám gjaldeyrishafta, með því að leyfa innflæði
nýs fjármagns, þann 1. nóvember næstkomandi. Nefndin muni
forðast að gera nokkuð sem gæti

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skapað efasemdir um staðfastan ásetning hennar að stuðla að
stöðugleika krónunnar og lítilli
verðbólgu.
„Peningastefnan getur aukið
tiltrú á efnahagslífið, sem er
forsenda þess að gjaldeyrishöft
verði afnumin. Til vaxtahækkana
getur komið af þessum sökum ef
aðstæður kalla á slíkt,“ sagði
Arnór.
Í Peningamálum Seðlabankans,
sem komu út í gær, kemur fram

að sérfræðingar bankans spá
því að gengi krónunnar styrkist
nokkuð, og fram á mitt ár 2012
verði gengi evru á bilinu 157 til
175 íslenskar krónur.
Spá Seðlabankans fyrir gengi
krónu á móti evru gekk raunar
ekki eftir fyrir annan ársfjórðung yfirstandandi árs. Í maí
spáði bankinn því að evran yrði
um 157 krónur, en raunin varð
tæplega 172 krónur.
brjann@frettabladid.is

Forsvarsmenn ASÍ og SA segja það vonbrigði að stýrivextir hafi ekki lækkað:

Leðjuslagur á þingi tefur fyrir
Ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans um að
halda stýrivöxtum óbreyttum er bein afleiðing leðjuslagsins um Icesave-samninginn á Alþingi, segir Gylfi
Arnbjörnsson, formaður ASÍ.
Hann segir ákvörðunina dapurlega, en ekki koma á
óvart miðað við aðdraganda. Þetta sé
birtingarmynd þess sem sé að gerast á Alþingi, þar sem umræða
um Icesave hafi dregist í átta
vikur. Það tefji styrkingu krónunnar, sem aftur tefji lækkun
stýrivaxta.
Ákvörðun peningastefnunefndar sýnir í hvers konar sjálfheldu vaxtastefnan og gjaldeyrishöftin eru komin, segir Vilhjálmur
Egilsson, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins.
Hann segir litla
von til þess að
GYLFI
ARNBJÖRNSSON
krónan styrkist

meðan gjaldeyrishöft séu við lýði, enda séu þau skilaboð til umheimsins um að krónunni sé vantreyst.
Vilhjálmur segir Icesave aðeins eitt af þeim atriðum
sem tefji fyrir því að vaxtalækkunarferli geti hafist.
Meginatriðið sé að ríkisstjórnin og seðlabankinn finni leiðir til að losna við
gjaldeyrishöftin.
Það má til dæmis gera með því
að bjóða erlendum aðilum sem
eiga krónur að fá skuldabréf í
evrum frá Seðlabankanum og ríkinu, segir Vilhjálmur. Þeir vilji verja
sig gegn mögulegri gengislækkun
krónunnar eftir að losað verður
um gjaldeyrishöftin
og þetta verði
til þess að slík
lækkun verði
skammvinn.
VILHJÁLMUR
EGILSSON

- bj
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Lögreglan í Kaupmannahöfn handtók hóp íraskra flóttamanna í Brorsonskirkju:

Þúsundir mótmæla í Kaupmannahöfn
1. Með hvaða tónlistarmanni
kemur Jóhanna Guðrún fram í
Svíþjóð?
2. Hversu margir eru skráðir í
háskólanám í stærstu háskólum
landsins í haust?
3. Hver skoraði jöfnunarmark
Íslands í vináttulandsleik í
fótbolta gegn Slóvakíu?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

KAUPMANNAHÖFN Danska lögreglan réðst
snemma í gærmorgun inn í Brorsonkirkju
í Kaupmannahöfn og handtók íraska flóttamenn, sem hafa haft þar afdrep undanfarið.
Tugir þúsunda komu saman í miðborg
Kaupmannahafnar í gær til að mótmæla meðferðinni, sem mótmælendurnir hafa sætt. Svo
virðist sem mörgum mótmælendanna svíði
mest að kirkjugrið hafi verið rofin.
Samkvæmt vefsíðum danskra dagblaða
gekk lögreglan hart fram, en sjálf segist lögreglan hafa reynt að forðast átök.
Írösku flóttamönnunum hefur öllum verið
neitað um hæli í Danmörku, en ekki hefur
verið hægt að vísa þeim heim til Íraks vegna
ástandsins þar. Söfnuðurinn í Brorsonskirkju
hefur skotið skjólshúsi yfir marga þeirra.
Einn þeirra írösku flóttamanna, sem

hafa hafst við í Brorsonkirkju, er Ali Nayef
Rasoon, en hann á barn hér á Íslandi með
íslenskri konu, Giovönnu Spanó. Svo vildi
til að Ali Nayef var ekki í kirkjunni þegar
lögreglan gerði innrás sína, og er hann nú í
felum.
„Mér skilst að hann sé bara í felum, einhver
mótmælendasamtök séu að hjálpa honum,“
sagði Giovanna í gær, en hann hringdi í hana í
gærmorgun og leið þá að sögn hræðilega.
Hún segir að hann hafi verið flóttamaður
í Danmörku í sjö ár, þar af hafi hann dvalist
nokkrar vikur undanfarið í kirkjunni.
- gb
BRORSONKIRKJA Hópur íraskra flóttamanna hefur
haft þar hæli undanfarið, en í fyrrinótt lét lögreglan til
skarar skríða og rýmdi kirkjuna.
MYND/IB RASMUSSEN

Þingmennirnir vildu að
Þráinn Bertelsson viki sæti
Ósætti er innan Borgarahreyfingarinnar. Þrír þingmenn flokksins vildu að sá fjórði viki sæti. Þingmennirnir ætla heldur ekki að fara að ósk stjórnarinnar um að skipt verði um þingflokksformann.
ALI ASHGAR SOLTANIEH Fulltrúi Írans hjá

STJÓRNMÁL Þrír þingmenn Borgara-

Alþjóðakjarnorkustofnuninni í Vín.

hreyfingarinnar, þau Þór Saari,
Margrét Tryggvadóttir og Birgitta
Jónsdóttir, vilja að Þráinn Bertelsson víki af þingi fyrir hreyfinguna
og kalli inn varamann. Þetta kemur
fram í bréfi sem þremenningarnir
sendu stjórn Borgarahreyfingarinnar í byrjun mánaðarins.
Í bréfinu segja þremenningarnir „að ljóst sé að afstaða Þráins sé
ekki tekin með hagsmuni þinghópsins, Borgarahreyfingarinnar eða
kjósenda í huga. Tekið skal fram að
við þrjú höfum ítrekað boðað Þráin
á fund okkar án árangurs.“
Í bréfinu kemur einnig fram að
þingmennirnir ætla hvorki að verða
við ósk stjórnar Borgarahreyfingarinnar um að skipt verði um þingflokksformann né þeirri hugmynd
að aldrei sitji færri en einn varaþingmaður á þingi fyrir hreyfinguna á hverjum tíma.
Mikil ólga hefur verið innan
Borgarahreyfingarinnar eftir að
þremenningarnir greiddu atkvæði
gegn aðildarumsókn að Evrópusambandinu á Alþingi fyrir skömmu. Þá
sagði Þráinn það skýrt brot á stefnu
hreyfingarinnar. Síðan þá hefur

NORDICPHOTOS/AFP

Tillaga íranskra stjórnvalda:

Bönnum árásir
á kjarnorkuver
ÍRAN, AP Stjórnvöld í Íran vilja

að alþjóðlegt bann verði lagt við
árásum á kjarnorkuver.
Vesturlönd hefur mörg hver
grunað að Íranir séu að reyna
að koma sér upp kjarnorkuvopnum, en þeir segjast ekki hafa nein
áform um að nota kjarnorku í
öðrum tilgangi en friðsamlegum.
Ísrael hefur hótað árásum á
kjarnorkuver í Íran.
Nýjustu viðbrögð stjórnvalda
í Íran eru þau, að leggja til að
Alþjóðakjarnorkustofnunin samþykki að slíkar árásir verði bannaðar.
„Við höfum engar áhyggjur af
Ísrael,“ segir samt Ali Ashgar
Soltanieh, aðalerindreki Írans hjá
stofnuninni. „Enginn vogar sér að
gera neitt á hlut Írans.“
- gb
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hann ekki talað við hina þrjá þingmenn Borgarahreyfingarinnar.
Þá gera þremenningarnir einnig
alvarlega athugasemd við framkomu
formanns stjórnar Borgarahreyfingarinnar í fjölmiðlum þar sem
hann hafi meðal annars sagt hreyfinguna áhrifalausa í Icesave-málinu. Það sé einfaldlega ekki rétt.
Friðrik Þór Guðmundsson, talsmaður Borgarahreyfingarinnar,
segir að bréf þingmannanna
sé frá 5. ágúst og mikið
vatn hafi runnið til
sjávar síðan þá. Hann
segir að þingmennirnir geti ekki skipað stjórninni fyrir
eða öfugt.
Stjórn Borgarahreyfingarinnar samþykkti á
fundi sínum á
miðvikudag
að vísa öllum
hugmyndum
til aðalfundar sem haldin
verður 12. september. „Fundurinn mun

ÞINGMENN BORGARAHREYFINGARINNAR Borgarahreyfingin

á fjóra menn á þingi. Þór Saari,
Margrét Tryggvadóttir og Birgitta
Jónsdóttir lögðu það til að
Þráinn Bertelsson viki sæti fyrir
varamanni. Þráinn vildi ekki tjá
sig um málið þegar Fréttablaðið
leitaði til hans.

Veggspjöld af Angelu Merkel í flegnum kjól vekja hörð viðbrögð í Þýskalandi:

Skora kanslarans of áberandi
ÞÝSKALAND Kosningabaráttan í

KR.KG

afgreiða hvernig slíkum málum
verði háttað í framtíðinni. Engar
kröfur um breytingar eru í gildi
fram að því. Hafa verður í huga að
mjög stutt er eftir af sumarþingi og
kjörtímabil núverandi stjórnar er að
renna út,“ segir Friðrik.
Hann vonast til að sátt verði
komin á þegar aðalfundur verður
haldinn. Hann segir það vissulega
bagalegt að þingmenn hreyfingarinnar skuli ekki ræðast við. „Það er
hið versta mál en hreyfingin hefur
engin verkfæri til að grípa til nema
með því að senda sáttanefnd á
vettvang.“
Þráinn vildi ekki tjá sig um
bréf þingmannanna þegar
Fréttablaðið ræddi við hann í
gær.
kristjan@frettabladid.is

Þýskalandi tók nýja stefnu í vikunni eftir að veggspjöld með Angelu Merkel, kanslara Þýskalands
og formanns Kristilegra demókrata (CDU), voru hengd upp í
Berlín.
Á veggspjöldunum er mynd af
Merkel og Veru Lengsfeld, frambjóðanda flokksins í einu Berlínarkjördæmanna. Báðar eru
þær í einkar flegnum kjólum og
á spjöldin var prentað slagorðið:
„Við höfum meira að bjóða.“
Veggspjöldin hafa, vægt til
orða tekið, vakið blendin viðbrögð meðal almennings. Þykir
mörgum sem þarna hafi Kristilegir demókratar gengið of langt.
Brjóstaskorur og stjórnmál eigi
litla samleið. Maria Böhmer,
formaður landsstjórnar kvenna
kristilegra demókrata, sagði

spjöldin úr takti við samtímann.
Konur þyrftu ekki að nota líkama
sína til að ná langt í pólitík.
Þegar þýskir fjölmiðlar fóru að
grennslast fyrir um málið kom í
ljós að Merkel hafði ekki hugmynd um veggspjöldin, hvað þá
að mynd af henni í kvöldkjól, sem
tekin var við opnun Óperuhússins
í Osló, hefði verið notuð. Lengsfeld hefur viðurkennt að hafa
látið prenta veggspjöldin án vitneskju Merkel og kosningastjórnar
Kristilegra demókrata.
Þetta er ekki í fyrsta skiptið
sem umrædd mynd af Merkel
vekur athygli fjölmiðla. Breska
slúðurpressan gerði sér mat úr
henni á sínum tíma. Þá birtist
myndin í blaðinu Daily Mail undir
fyrirsögninni: „Gereyðingar vopn
Merkel.“
- th

MYNDIN UMDEILDA Frambjóðandi
Kristilegra demókrata í Berlín lét prenta
myndir af Merkel og sjálfri sér í flegnum
kjólum á veggspjald undir slagorðinu:
„Við höfum meira að bjóða.“
NORDICPHOTOS/AFP

UNGNAUTAHAKK

796

kr/kg

948 kr/kg

Frábært verð!
VALIÐ SALTKJÖT

1.196

30%
afsláttur

1.899 kr/kg

37%

GRILL LAMBALÆRI, kryddað

1.399

kr/kg

afsláttur

kr/kg

1.998 kr/kg

GRILL HAMBORGARAR 10x90g, frosnir

1.049

kr/pk.

1.498 kr/pk.

KJÖTFARS

ALLT ÁLEGG FRÁ GOÐA
MEÐ 30% AFSLÆTTI!

395 kr/kg

Birt með fyrirvara um prentvillur

30%
afsláttur

30
%
afsláttur

745 kr/kg

GRILLPYLSUR

769

kr/kg

47%

LA BOTTEGA PIZZUR
Pepperoni, Mozarella eða Speciale

398

afsláttur

510 kr/stk.

1.098 kr/kg

www.markonnun.is

Fótboltamöppur og myndir
með 30% afslætti

kr/stk.

COOP SMOTTHIE 600g 2 teg.

0
5
afsláttur

%

GRÆN VÍNBER

265 kr/kg
529 kr/kg
Tilboðin gilda 13. - 16. ágúst eða meðan birgðir endast

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

449 kr/pk.
599 kr/pk.

25%

afsláttur
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Neytendur: Gengishrunið hefur áhrif víða

Loftmyndir frá Srí Lanka:

Fiskur aldrei eins dýr á Íslandi

Fjöldagrafir
koma í ljós

DR. GUNNI
neytendur@
frettabladid.is

FAGNAÐARKJAFTUR Aðdáandi
fótboltaliðsins Fluminense í Brasilíu
mætti til leiks harla kjaftvíður.
NORDICPHOTOS/AFP

Samfylkingin:

Sigrún ráðin í
trúnaðarstarf
STJÓRNMÁL Sigrún Jónsdótt-

ir stjórnmálafræðingur hefur
verið ráðin framkvæmdastjóri
Samfylkingarinnar.
Tæplega
þrjátíu manns
sóttu um starf
framkvæmdastjóra. Sigrún gegndi því
starfi tímabundið í síðSIGRÚN
ustu kosningJÓNSDÓTTIR
um. Hún hefur
einnig starfað sem kosningastjóri á landsvísu og í Suðvesturkjördæmi, að því er fram kemur
í tilkynningu frá flokknum. Þá
var hún bæjarfulltrúi í Kópavogi
í átta ár. Frá árinu 2005 hefur
hún starfað hjá Háskóla Íslands,
síðast sem deildarstjóri félagsog mannvísindadeildar. Sigrún
mun hefja störf um mánaðamótin.
- þeb

LÖGREGLUFRÉTTIR
Innbrotsþjófar gómaðir
Þrír innbrotsþjófar voru gripnir með
fangið fullt af þýfi, þar sem þeir voru
á leið út úr fjölbýlishúsi við Lindargötu í Reykjavík í fyrrakvöld. Þá var
brotist inn í leikskóla í Grafarholti og
þaðan stolið sjónvarpsskjá. Þjófurinn
er ófundinn.

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

Í júlí náði verð á fiski hæsta meðalverði
frá upphafi á fiskmörkuðum á Íslandi.
Ástæðan er lágt gengi íslensku krónunnar og hið einfalda lögmál um framboð og
eftirspurn.
„Fiskur er búinn að vera skuggalega dýr
síðustu þrjá mánuðina,“ segir Birgir Guðmundsson, sem kaupir fisk fyrir mötuneyti
og fiskbúðina Vegamót á Neshaga.
„Fyrir það fyrsta er framboðið lítið og
svo endar besti og dýrasti fiskurinn alltaf
í útlöndum því þeir sem kaupa til útflutnings geta boðið hátt verð því ömurlegt gengi íslensku krónunnar
vinnur með þeim.
Fiskverð hækkar
bara og hækkar
á meðan krónan

er svona og á meðan eftirspurnin er svona
mikil erlendis.“
Miðað við þetta ástand er mesta furða
hvað fiskbúðir reyna að liggja á bremsunni með að hækka verðið hjá sér. Birgir
tekur dæmi af því að þegar hann rak fiskbúð árið 2005 hafi roð- og beinlaus ýsa kostað 990 krónur kílóið, en kosti í dag yfirleitt um 1.490 krónur. „Fiskur á Íslandi
er ódýr miðað við önnur lönd,“ fullyrðir
Birgir. „Hann þyrfti í raun að vera miklu
dýrari því við sem erum að kaupa fyrir
íslenska markaðinn erum
í vonlausri samkeppni við þá sem
selja til útlanda
á meðan krónan er
svona lágt skráð.“

SRÍ LANKA, AP Mannréttindasamtökin Amnesty International
segja að á gervihnattarmyndum frá Srí Lanka megi sjá móta
fyrir fjöldagröfum og hugsanlega sprengjusvæðum rétt hjá
svæðum þar sem fjöldi almennra
borgara hafi lokast inni undir lok
borgarastríðsins.
Með birtingunni vilja samtökin sýna fram á að yfirlýsingar
stjórnarinnar á Srí Lanka, um að
hætt hafi verið að nota stór vopn
síðustu mánuði átakanna fyrr á
þessu ári, standist ekki. Sameinuðu þjóðirnar segja að sjö þúsund
borgarar hafi fallið fyrstu fimm
mánuði ársins.
- gb

Örlög týnda rússneska
skipsins eru enn ráðgáta
Rússneski herinn leitar flutningaskipsins Arctic Sea víðs vegar um Atlantshaf. Ekki er vitað hvort skipinu
hefur verið rænt eða hvort aðrar skýringar eru á hvarfi þess. Síðast sást til þess á Ermarsundi hinn 28. júlí.
RÚSSLAND, AP Örlög rússneska

flutningaskipsins Arctic Sea, sem
hvarf á Ermarsundi fyrir rúmlega
hálfum mánuði, eru enn hulin ráðgáta. Ekkert hefur spurst til skipsins síðan 28. júlí.
Rússnesk herskip hafa gert
mikla leit að skipinu og er rússneskum gervihnöttum beitt við
þá leit.
Ýmsar kenningar og vangaveltur um afdrif skipsins hafa komist
á kreik. Ekki er vitað hvort það
hafi í raun orðið sjóræningjum að
bráð, heldur gæti eins verið að eigendur skipsins hafi látið sökkva
því til að svíkja út tryggingafé.
Heyrst hefur sú kenning að
farmur skipsins hafi ekki verið
timbur frá Finnlandi, eins og
opinberar skýrslur segja, heldur
eitthvað skuggalegra sem skýrt
gæti hvarfið ef upp kæmist.
Skipið er skráð á Möltu með
fimmtán manna áhöfn.
Siglingaeftirlitið á Möltu segir
að ráðist hafi verið á skipið hinn
24. júlí þegar það var á ferð um
Eystrasalt. Samkvæmt áhöfn
skipsins réðust rúmlega tíu grímu-

SKIPIÐ SEM TÝNDIST Rússneska skipið Arctic Sea átti að flytja timburfarm frá Finnlandi til Alsír.

klæddir menn um borð, bundu
og börðu áhöfnina og spurðu út í
fíkniefnasmygl. Tólf tímum síðar
fóru þessir menn aftur frá borði
og sigldu burt á hraðskreiðum
gúmmíbát.
Í viðtali við sænska dagblaðið
Metro hinn 31. júlí er haft eftir
manni, sem sagður er vera í áhöfn
skipsins, að árásarmennirnir hafi
verið í svörtum einkennisbúningum.
„Þeir líktust bandarískum
úrvalshermönnum og virtust

mjög fagmannlegir. Þeir sögðust vera að leita að kókaíni, sem
við áttum að hafa tekið um borð
í Kaliníngrad. Þeir töluðu ensku
með einhvers konar hreim.“
Skipið var í viðgerð í Kaliníngrad áður en það hélt til Finnlands að ná í timbur, sem flytja
átti til Alsír.
Síðast fréttist af skipinu, svo
staðfest sé, á siglingu um Ermarsund hinn 28. júlí. Fréttir af ferðum þess eftir það eru óstaðfestar. Rússneskir fjölmiðlar segja

NORDICPHOTOS/AFP

skipið hafa sést á Biskajaflóa hinn
30. júlí og að síðar hafi einnig sést
til þess úr portúgalskri eftirlitsflugvél.
Joao Barbosa, talsmaður portúgalska sjóhersins, segir hins
vegar að skipið hafi ekki komið
inn í portúgalska landhelgi. Hafi
skipið sokkið ætti mikið magn af
timbri að hafa flotið upp og sjást
á yfirborði sjávar. Ólíklegt þykir
að sjóræningjar frá Sómalíu hafi
skipið á valdi sínu.
gudsteinn@frettabladid.is

Fimmtán skemmdarverkamál hjá fólki í orku- og fjármálageiranum:

Skvett á hús Karls og Hreiðars Más
LÖGREGLUMÁL Rauðri málningu var skvett á
hús athafnamannanna Karls Wernerssonar við
Engihlíð og Hreiðars Más Sigurðssonar við
Hlyngerði í fyrrinótt. Ekki er vitað hver stóð að
baki verknaðinum.
Þetta er í fimmtánda sinn á stuttum tíma sem
málningu er skvett á hús í eigu fólks sem starfar í fjármála- eða orkugeiranum og í annað sinn
sem hús Hreiðars Más verður fyrir barðinu á
skemmdarverkum. Ekkert málanna er upplýst.
Hópur sem kallar sig A.S.Ö. hefur lýst á
hendur sér skemmdarverkum á heimilum
forstjóra Landsvirkjunar og Alcan þar sem
grænni málningu var skvett. Engin hefur hins
vegar lýst ábyrgð á skemmdunum hjá hinum.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær var
lakkeyði skvett á bíla hjá forstjóra Orkuveitunnar.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar
málin fimmtán. Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni er ekki búið að ákveða hvort haft
verði sérstakt eftirlit með húsum hjá fólki úr
fjármála- eða orkugeiranum.
- kh
HÚS HREIÐARS Þetta er í annað sinn sem máln-

ingu er skvett á hús Hreiðars Más Sigurðssonar,
fyrrverandi forstjóra Kaupþings, við Hlyngerði.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Hekkklippur
Gardena.

3.499

5087448

3.999

1.499

Topplyklasett

Skrúfjárnasett

3/8” 6-22 mm, 22 stk.

Toolux 22 stk.
5010138

5052530

2.999

4.999

499

Bílakústur

Úðabrúsi

Hamar

Claber.

Pulsar 5, 3.5 ltr.

Toolux.

5081645

5087350

5003077

5.999

15%

15%

Áltröppur, stigar

Rafmagnsverkfæri

AFSLÁTTUR

Ruslavagn
Claber.

AFSLÁTTUR

og hillurekkar

5081642

*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.
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Álverð hefur hækkað um 59 prósent frá því í mars og 36 prósent frá áramótum:

Mikið ánægjuefni fyrir orkufyrirtækin í landinu
IÐNAÐUR Verðið á áli hefur hækkað um 59

UNDIR REGNHLÍF MYNDASTYTTUNNAR

Það rigndi svolítið í Sjanghaí á mánudaginn. Einn vegfarenda fann sér skjól
undir regnhlíf myndastyttu nokkurrar
og kveikti sér í sígarettu.
NORDICPHOTOS/AFP

prósent frá því í mars og kostaði tonnið
1.997 dali í gær. „Þetta er mikið ánægjuefni fyrir orkufyrirtækin og hefur
jákvæð áhrif á tekjurnar,“ segir Stefán
Pétursson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landsvirkjunar.
Lánshæfismat Landsvirkjunar lækkaði nýlega og er í neikvæðu horfi innanlands. Stefán segir hækkandi álverð
ekki hafa áhrif á lánshæfismatið til
skemmri tíma en geti gert það yfir lengri
tíma. Stóra málið varðandi lánshæfismat Landsvirkjunar er hins vegar það
að lánshæfismat ríkisins er mjög lágt, að
sögn Stefáns.
Hæst hefur álið verið í 3.263 dölum
á tonnið og var það í júlí í fyrra. Eftir

heimskreppuna síðasta haust tók álið
mikla dýfu og var tonnið í 1.473 dölum
um áramótin. Álið var í sögulegu lágmarki í mars, í 1.257 dölum á tonnið, en
fór stigvaxandi og var í 2.006 dölum á
mánudaginn.
Ágúst F. Hafberg, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og samskipta hjá
Norðuráli, segir hækkandi álverð ekki
hafa mikil áhrif á daglega starfsemi
félagsins en auki hins vegar tekjurnar
og það sé gott. „Sveiflur í álverði eru
alþekktar og menn eru undirbúnir fyrir
þær,“ segir Ágúst.
Ágúst segir hækkun álverðs geta
hækkað lánshæfismat Norðuráls en
matið sé nú þegar sterkt, því fyrirtækið
sé skuldlaust.
- vsp

HELGUVÍK Hækkun álverðs hefur ekki mikil áhrif á daglega
starfsemi Norðuráls en gæti hækkað lánshæfismatið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leikdögum fjölgar í
Meistaradeildinni
Á VEIÐUM Íslensk fiskiskip veiddu ríflega

160 þúsund tonn í júlí.

Afli íslenskra skipa í júlí:

Ágæt aflabrögð
á miðunum
SJÁVARÚTVEGSMÁL Heildarafli

íslenskra skipa í nýliðnum júlímánuði var 160.152 tonn samanborið við 153.463 tonn í sama
mánuði árið áður. Botnfiskafli
jókst um sextán þúsund tonn frá
júlí 2008 og nam rúmum 33 þúsund tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm níu þúsund tonn.
Afli af uppsjávartegundum
nam tæpum 123.000 tonnum sem
er um fjögur þúsund tonnum
meiri afli en í júlí 2008. Síldaraflinn jókst milli ára og um 59 þúsund tonn veiddust af makríl. - shá

Bilun hjá Mjólkursamsölunni:

Mjólkurdreifing gæti raskast
NEYTENDAMÁL Búast má við röskun á afgreiðslu og dreifingu á
mjólk í dag þar sem bilun kom
upp í stjórnbúnaði sem stýrir
framleiðslu á mjólk hjá Mjólkursamsölunni í Reykjavík í gær.
Mjólkurdreifingu var lokið í
gær áður en bilunin kom upp, að
því er segir í tilkynningu frá MS.
Viðgerð stóð yfir í gærdag og
átti að hraða henni sem auðið var.
Mjólkin var framleidd í nótt hjá
MS Selfossi og Akureyri og flutt
til Reykjavíkur til dreifingar í
morgun.
- kh

Meistaradeildin verður á Stöð 2 Sport næstu þrjú árin og enski boltinn út tímabilið
2013. Forstjóri 365 miðla segir fyrirtækið hafa fengið mikinn hljómgrunn fyrir
verðlækkun á sýningarréttinum. Breytingar verða á tilhögun Meistaradeildar.
FJÖLMIÐLAR „Þetta er auðvitað mikið

fagnaðarefni fyrir knattspyrnuáhugamenn hér landi, en ekki síður
viðurkenning fyrir fyrirtækið. Það
hefur komið skýrt fram hjá söluaðilum þessa efnis að þeir telja að
við höfum verið að þjóna markaðnum mjög vel og séum besti samstarfsaðilinn á markaðnum. Þeir
líta á það sem sína hagsmuni að við
komumst í gegnum þetta,“ segir
Ari Edwald, forstjóri 365 miðla.
Gengið hefur verið frá samningum þess efnis að Stöð 2 Sport
sýni frá Meistaradeild Evrópu í
knattspyrnu næstu þrjú árin, eða
til loka tímabilsins 2011 til 2012.
ýmsar breytingar á fyrirkomulagi
keppninnar verða kynntar á næsta
tímabili. Þá hefur einnig verið
gengið frá samningum um sýningarréttinn frá leikjum í ensku
úrvalsdeildinni á Stöð 2 Sport 2 til
næstu fjögurra ára. Það þýðir að
enska úrvalsdeildin verður á Stöð
2 Sport 2 að minnsta kosti út tímabilið 2012 til 2013.
Ari segist ánægður með þessa
samninga. „Sá hljómgrunnur sem
við fengum hjá ensku úrvalsdeildinni varðandi það að geta endursamið og fengið verðið lækkað í
erlendri mynt var gríðarlega mikilvægur. Auðvitað er þetta dýrt efni
áfram, enda gríðarlega gott og vinsælt efni,“ segir Ari.
Að sögn Ara hafa skipuleggjendur og söluaðilar Meistaradeildarinnar haft mikið nef fyrir því að
byggja upp spennandi viðburðasjónvarp og meðal annars styrkt
UEFA-keppnina mjög, en þar keppa
þau lið sem rétt misstu af sæti
í Meistaradeildinni. Breytingar

BJÖRGUN Björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli var kölluð
út til aðstoðar erlendum ferðamönnum í Vonarskarði á miðvikudag. Um var að ræða ítölsk hjón
sem voru ein á ferð á óbreyttum
jeppa. Framdrif bílsins brotnaði
og treystu þau sér ekki til þess að
komast á einu drifi til baka yfir
árnar.
Fólkinu var fylgt suður á
Sprengisand og skildi leiðir við
Skrokköldu þar sem fólkið hélt för
sinni um landið áfram. Sjálfboðaliðar björgunarsveitarinnar fóru
frá Hvolsvelli og lögðu á sig um
um 500 kílómetra akstur út af drifskaftinu.
- shá

Fjallar um börn
í kreppuástandi

SIGURVEGARAR Barcelona bar sigurorð af Manchester United í úrslitaleik Meistara-

deildarinnar í Róm í maí síðastliðnum. Næsti úrslitaleikur fer fram laugardaginn 22.
maí 2010 í Madríd.

á sýningum á
Meistaradeildinni fela meðal
annars í sér að
fleiri leikir úr
úrslitaumferð
í forkeppninni
verða sý ndi r
bei nt,
enda
mörg sterk lið
ARI EDWALD
sem þar mætast. Þá fara sextán liða úrslit keppninnar fram á
fjórum vikum í stað tveggja áður
og verða leikdagar átta í stað fjögurra. Þessar breytingar þýða að
leikdögum fjölgar úr 26 í 34 að

á Ruby Tuesday
PI PAGSÍA 91265

500 kílómetrar
fyrir drifskaft

Ráðstefna um velferð barna:

Nýr matseðill
17 nýir réttir
til að gæða sér á
Komdu í heimsókn

Höfðabakka 9 & Skipholti 19 Sími 577-1300

Ferðamenn í vanda:

meðtöldu umspili Meistaradeildarinnar.
Úrslitaleikur Meistaradeildarinnar, sem fram fer í Madríd,
höfuðborg Spánar, verður leikinn
á laugardegi í stað miðvikudags
eins og verið hefur. „Allt er þetta
miðað að því að bæta keppnina og
gera hana aðgengilegri fyrir sjónvarpsáhorfendur,“ segir Ari.
Spurður um verðskrá Stöðvar
2 Sport segir Ari að áskriftargjald hafi ekki hækkað í haust.
Hann gerir ekki ráð fyrir að verðið hækki út tímabilið, í það minnsta
ekki hjá núverandi áskrifendum.
kjartan@frettabladid.is

MENNTAMÁL Ráðstefna um velferð
íslenskra barna – „Sóknarfæri á
umbrotatímum“, verður haldin 17.
ágúst í sal Íslenskrar erfðagreiningar. Dagskráin hefst klukkan 9
og stendur til 16.30.
Á ráðstefnunni verða meðal
annars fyrirlestrar um áhrif
efnahagsþrenginganna á heilsu
og líðan Íslendinga, um stöðu
barna á umbrotatímum og velferð íslenskra unglinga. Að ráðstefnunni stendur Lýðheilsustöð í samvinnu við heilbrigðis-,
menntamála- og félags- og tryggingamálaráðuneytið ásamt
Háskóla Íslands, Háskólanum í
Reykjavík og Velferðarsjóði barna.
Ráðstefnugjald er 2.500 kr.
- vsp

ÖRYGGISMÁL
Dreginn vélarvana í land
Vélarbilun varð í strandveiðibáti sem
var 50 sjómílur norður af Rifi í fyrrakvöld. Nálægur bátur kom til aðstoðar
og dró bátinn til Rifs. Engin hætta var
á ferðum.

Ein besta heilsudýna í heimi
Gerið samanburð

Stillanleg rúm
Nýjar heilsudýnur
Heilsukoddar
Hlífðardýnur og lök
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Alþjóðleg hjálp er forsenda endurreisnarinnar.

Við getum borið
höfuðið hátt
BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

S

ú var tíðin að því fylgdi smán að þurfa að leita sér aðstoðar vegna hvers kyns vandamála. Fyrir vikið fór fólk með
það sem mannsmorð ef það þurfti á hjálp að halda. Þetta
tíðkaðist við alls konar aðstæður en geðsjúkdómar og
alkóhólismi eru nærtæk dæmi. Meðferð á Vogi var tabú.
Sama gilti um heimsóknir til geðlækna og sálfræðinga. Í þá daga
barðist fólk við fjendur sína uns eitthvað lét undan. Afleiðingarnar gátu orðið hrikalegar.
Þessi tíð er liðin. Fólk veit sem er að ekkert er sjálfsagðara
en að leita sér hjálpar. Það hjálpar ekki aðeins því sjálfu heldur
öllum sem í kring eru. Um leið hefur það gerst að fólk er farið að
tala opinskátt um sjúkdóma sína og hjálpina sem það hefur leitað
sér og fengið. Við það hafa fordómar minnkað. Þeir örfáu sem
ennþá skopast að vandamálum annarra og viðleitni þeirra til að
leita sér aðstoðar eru smáar sálir. Orð slíkra segja ekkert um þá
sem þau beinast að en allt um þá sjálfa.
Nú á íslenska þjóðin í stórkostlegum vanda.
Nokkrir menn sáu til þess.
Og nú þarf íslenska þjóðin á allri þeirri hjálp að halda sem völ
er á. Við vinnum okkur ekki út úr erfiðleikunum ein og óstudd
þótt eflaust sé það ósk einhverra. Alþjóðleg aðstoð er lykill að því
flókna hreinsunar- og endurreisnarstarfi sem þegar er hafið og
standa mun í allmörg ár.
Engin skömm er að því fyrir íslenska þjóð að sækja sér aðstoð
að utan. Þeir einu sem þurfa að skammast sín − og reyndar rúmlega það − eru þessir nokkru menn.
Stjórnvöld hafa sýnt að þau ætla að taka á málum af festu og
alvöru. Þótt umdeilt sé hefur Ísland sótt um aðild að Evrópusambandinu og gert milliríkjasamninga um Icesave-reikninga
Landsbankans. Samið hefur verið um lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Norðurlöndunum og fleirum. Unnið er eftir módelum
sjóðsins við endurreisn efnahagslífsins. Erlendir sérfræðingar
hafa veitt ráð við uppbyggingu nýs fjármálakerfis. Ráðgjafi í
rannsókn efnahagsbrota er hér að störfum. Svo dæmi séu tekin.
Þrátt fyrir þetta − og öllu heldur vegna þessa − getum við borið
höfuðið hátt í samfélagi þjóðanna. Við höfum sýnt umheiminum
svo ekki verður um villst að við ætlum að gera það sem þarf svo
við getum aftur staðið á eigin fótum sem fyrst. Um leið verður
vonandi búið svo um hnútana að sagan endurtaki sig ekki. Að fáir
menn geti raskað tilveru heillar þjóðar með braski.
Aðstoð að utan er ekki ókeypis. Um hana er samið og lán þarf
að borga til baka með rentum. Viðsemjendur okkar hafa verið
harðir í horn í taka og afstaða þeirra og skilmálar hafa á stundum
komið á óvart. En framganga þeirra stafar ekki af mannvonsku
heldur hagsmunum. Íslendingar − fyrir utan nokkra menn − ættu
að skilja að lán án sæmilegra trygginga á hvorki að veita né taka.
Íslendingar ættu líka að skilja að lánveitandinn þarf stundum að
hafa vit fyrir lántakandanum.
Sem betur fer þurfum við að hafa fyrir þessari alþjóðlegu
aðstoð. Það styrkir okkur enn frekar í uppbyggingu nýs og betra
samfélags.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Verst að þeir eru fasistar

Það tókst!

Herbert Sveinbjörnsson, formaður
stjórnar Borgarahreyfingarinnar,
birti brot úr stefnuyfirlýsingu
ítölsku grasrótarsamtakanna Frjálsu
hreyfingarinnar á bloggsíðu sinni í
gær. Þótti Herberti sá partur sem
hann birti lýsa því ágætlega hvað
Borgarahreyfingin legði upp með.
Hann upplýsti einnig að Frjálsa
hreyfingin hefði haft samband
við Borgarahreyfinguna og
leitað hófanna með samstarf.
„[S]em væri fínt ef ekki væri
fyrir fasískan undirtón í niðurlagi stefnuyfirlýsingarinnar. En
sá hluti stefnunnar sem ég
birti hér að neðan er
nokkuð góður.“

Gengi krónunnar styrktist um 0,86
prósent í gær. Gengisvísitalan
stendur nú í 232,3 stigum. Það
klingdi sjálfsagt í kampavínsglösum á
heimilum þeirra sem spáðu að með
aðildarumsókn að Evrópusambandinu myndi krónan ná sér á strik.

Lán eða ekki lán
Að því var vikið á þessum
stað í gær að Björgvin G.
Sigurðsson, fyrrverandi
viðskiptaráðherra, kallaði
það „hugarburð“ sendiherra
Rússlands að íslensk
stjórnvöld hefðu
hafnað láni
frá Rússum
upp á fjóra

milljarða evra í október í fyrra.
Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmálaráðherra, tók prúðmannlegar
til orða á heimasíðu sinni í gær
þegar hann sagðist ekki hafa vitað
„um þá skoðun sendiherrans, að
stóru láni Rússa hefði verið hafnað
af þeirri ríkisstjórn, þar sem ég sat
sl. haust.“ Skoðun? Annað hvort
buðu Rússar þetta lán eða ekki
og skiptir engu máli hvað
sendiherra Rússlands finnst
í því sambandi. Björn virðist
með öðrum orðum ekki
mikið trúaðri á fullyrðingar
sendiherrans en Björgvin.
En tekur fram að honum
þyki þær engu að síður
gott fréttaefni.
bergsteinn@frettabladid.is

Ísland mun sigrast
á erfiðleikum sínum
S

mátt og smátt koma afleiðingar banka- og fjármálahrunsins betur í ljós. Ríkisreikningur ársins 2008 segir í
raun flest sem segja þarf um
höggið sem ríkissjóður tekur
á sig vegna þess. Hann sýnir
algjöran viðsnúning í rekstri
ríkissjóðs, úr 89 milljarða króna
tekjuafgangi á árinu á undan í
216 milljarða króna halla. Aðrar
tölur tala líka sínu máli, svo
sem þær sem sýna gríðarlega
skuldaukningu hins opinbera og
þunga skuldabyrði þjóðarbúsins
í heild.
Samfélagið allt hefur orðið
fyrir miklu tjóni og verður nú að
axla miklar skuldabyrðar vegna
fjölþættra mistaka sem gerð voru
hér á landi, einkum frá því upp
úr aldamótum og jafnvel fram
yfir bankahrunið. Það er sá raunveruleiki sem við þurfum nú öll
að horfast í augu við. Um leið er
mikilvægt að tapa ekki trúnni á
framtíðina því íslenskt samfélag
hefur alla burði til þess að sigrast á erfiðleikunum þótt miklir
séu og í mínum huga er aðeins
eitt orð sem ekki má heyrast,
það er uppgjöf. Með samstöðu
getum við farið í gegnum erfiðleikana og komið íslensku samfélagi á braut uppbyggingar og
framfarasóknar.

Mikið hefur áunnist
Til einföldunar má skipta undanförnum mánuðum, misserum og
árum upp í fjögur tímabil: 1)
aðdraganda hrunsins, segjum frá
og með árinu 2002 þegar bankarnir voru einkavæddir og til og
með októberbyrjunar 2008. 2)
Tímabil áfallsins sem kom í kjölfarið og lýkur með stjórnarskiptum 1. febrúar 2009. 3) Millibilsástandið sem minnihlutastjórnin
glímdi við og fól í sér fjölþættar
stuðningsaðgerðir til þess að
verja samfélagið og búa sem
best undir kosningar í lok apríl.
4) Að lokum er það tímabil beinna
aðgerða og endurreisnar frá og
með stjórnarskiptum í maí. Á
þeim tíma hefur margt áunnist
og er ástæða til að staldra við
nokkur atriði:
- Víðtækar tekjuöflunar- og
sparnaðaraðgerðir upp á samtals
liðlega 20 milljarða króna til að
aðlaga rekstur ríkissjóðs að gjörbreyttum veruleika strax í maí
og júní. Í júní var kynnt áætlun
um jöfnuð í rekstri ríkissjóðs á
árunum 2009 til 2013 og skýrsla
lögð fyrir Alþingi ásamt áætlun
um tekjuöflun og sparnað fyrir
árið 2010 og ramma fyrir árin
þar á eftir.
- Gerð stöðugleikasáttmála sem
er mikilvægur til að tryggja samhæft framlag ríkisins, sveitarfélaganna, aðila vinnumarkaðarins, Bændasamtakanna og fleiri
til endurreisnarstarfsins.

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON

Í DAG | Endurreisn Íslands
- Samningar íslenskra stjórnvalda við bresk og hollensk stjórnvöld í byrjun júní leiddu Icesavedeiluna til lykta á þann hátt sem
Alþingi fól framkvæmdar valdinu
í desember. Alþingi er nú með
þetta erfiða mál til umfjöllunar.
- Gengið var frá samningum
við Norðurlöndin fjögur í byrjun
júlí um gjaldeyrislán til þess að
byggja upp gjaldeyrisvaraforða
Seðlabankans.
- Tímamótaárangur náðist með
samkomulagi stjórnvalda við
skilanefndir gömlu bankanna
þriggja sem kynnt var 20. júlí.
Einnig er unnið að endurskipulagningu sparisjóðakerfisins.
- Í lok júlí höfðu stjórnvöld
uppfyllt öll skilyrði sem sneru
að fyrstu endurskoðun stjórnar
AGS á áætluninni. Þrátt fyrir það
ákvað AGS að fresta endurskoðuninni og voru það vonbrigði, en
öllum má vera ljóst að Icesavemálið var meginorsök frestunarinnar.
- Ríkisstjórnin hefur ítrekað
aukið fjárframlög til embættis sérstaks saksóknara og rannsóknar hans. Þá hafa aðgerðir
á vegum skattayfirvalda verðið
efldar, m.a. með frumvarpi um
heimild til skattrannsóknarstjóra
til að kyrrsetja eignir.
- Helstu eftirlitsstofnanir fjármálakerfisins, Seðlabankinn og
Fjármálaeftirlitið, hafa fengið nýja yfirstjórn og þær verið
efldar.
Fjölmargt annað, sem of langt
mál væri að telja upp, hefur verið
gert og þar má nefna mótun eigendastefnu og ákvörðun um fyrirkomulag eignarhalds ríkisins á
fjármálafyrirtækjum, stofnun
bankasýslu- og eignarumsýslufélags.

Skuldir og lífskjör
Þegar fjallað er um þau vandamál sem við tökumst nú á við
er mikilvægt að það sé gert á
málefna legan og upplýstan hátt.
Hafa þarf í huga að Ísland er
ríkt og þróað samfélag með öfluga innviði og gott mennta- og
heilbrigðiskerfi. Ekki má heldur gleyma að við eigum öflugt
lífeyrissjóðakerfi og að eignir
lífeyrissjóðanna eru þrátt fyrir
áfall vegna bankahrunsins svipaðar eða hærri á mann en olíusjóður Norðmanna er í Noregi. Þá

er gert ráð fyrir að þjóðartekjur á
mann verði innan fárra ára aftur
með þeim mestu í heiminum.
Samanburður við fátæk þriðjaheimsríki er því óraunhæfur og
fráleitur. Í þeim erfiðleikum sem
steðja að heimilum í landinu er
einnig mikilvægt að halda því
til haga að eitt meginverkefna
stjórnvalda og nýju bankanna er
að tryggja að fólk geti haldið húsnæði sínu og lífvænleg fyrirtæki
verði áfram í rekstri.
Vísbendingar eru uppi um að
samdráttur landsframleiðslu
verði ívið minni en spáð var og
atvinnuleysisþróun, ef eitthvað
er, heldur hagstæðari. Þá er spáð
um 2-3% hagvexti á ári næstu
árin. Einnig má ekki gleyma
okkar sterku útflutningsgreinum: sjávarútvegi, sífellt vaxandi
ferðaþjónustu, nýsköpun, orkuiðnaði o.fl. sem njóta nú góðs
af gengi krónunnar. Á þessum
sviðum og fleirum eru gríðarleg
tækifæri og oft er það þannig að
þegar kreppir að kvikna framsæknar hugmyndir.
S e ðl aba n k i n n á æt l a r að
heildarskuldir þjóðarbúsins
erlendis muni nema um tvöfaldri
landsframleiðslu í lok þessar árs.

Samfélagið allt hefur orðið
fyrir miklu tjóni og verður nú
að axla miklar skuldabyrðar
vegna fjölþættra mistaka sem
gerð voru hér á landi, einkum
frá því upp úr aldamótum og
jafnvel fram yfir bankahrunið.
Þó ber að hafa í huga að umtalsverðar eignir standa þar á móti
og því er hreina skuldastaðan
langt frá því að vera jafn slæm og
þessar tölur gætu gefið til kynna,
eða um 85% af landsframleiðslu.
Ef einungis eru teknar eignir og
skuldir ríkissjóðs fyrir árið 2009
eru hreinar skuldir um 40% af
landframleiðslu og er gert ráð
fyrir að þær muni lækka jafnt og
þétt. Í greinargerðum sem fjármálaráðuneytið, Seðlabankinn og
Hagfræðistofnun Háskólans hafa
kynnt að undanförnu í tengslum
við Icesave-málið kemur fram,
jafnvel þó þróunin verði óhagstæðari en spáð er, að við höfum
alla burði til þess að komast í
gegnum erfiðleikana.
Þegar tekið er mið af þeim
árangri sem náðst hefur á undanförnum mánuðum og þeim möguleikum sem við höfum er engin
ástæða til þess að ætla annað en
að Ísland muni sigrast á erfiðleikum sínum og saman mun okkur
takast það.
Höfundur er fjármálaráðherra.
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Ísland og Evrópusambandið
UMRÆÐAN
Jón Baldvin Hannibalsson
skrifar um efnahagshrunið

Í

grein sinni: „Ísland – það sem
læra má af efnahagshruninu,“
sem birtist í áhrifamiklum fjölmiðlum í Bretlandi, Frakklandi
og Noregi, auk Íslands, 1. ágúst,
sl., byggir Eva Joly, þingmaður
á Evrópuþinginu, málflutning
sinn á því, að íslenska þjóðin sé
fórnarlamb atburða, sem hún
fékk engu um ráðið.
Þetta má til sanns vegar færa
að nokkru leyti. Þjóðin situr nú
uppi með óbærilegar „skuldir
óreiðumanna“, sem hún stofnaði ekki til og naut aðeins að litlu
leyti, þar sem lánin fóru að stórum hluta í fjárfestingar erlendis. Ósköpin dundu yfir, af því að
hin pólitíska forysta, sem meirihluti þjóðarinnar valdi í hverjum
kosningum á fætur öðrum, svaf
á verðinum og brást gjörsamlega trausti þjóðarinnar, þegar
á reyndi. En það þýðir um leið,
að þjóðin er ekki bara saklaust
fórnarlamb. Hún er að því leyti
sinna eigin örlaga smiður, að
hún valdi þessa menn og flokka
til forystu, og hefur þar af leiðandi ekki við aðra að sakast.
Það var ekki fyrr en allt var
orðið um seinan, og efnahagslífið var orðið ein rjúkandi rúst,
að þjóðin tók til sinna eigin
ráða og afhrópaði hina „vanhæfu“ ríkisstjórn með mótmælaaðgerðum, sem vöktu athygli
víða um heim og kenndar hafa
verið við potta og pönnur. Með
búsáhalda byltingunni bjargaði þjóðin sjálfsvirðingu sinni.
En mun hún duga til að bjarga
afkomunni? – Þeirri spurningu
er enn ósvarað.
En hver er þá ábyrgð „alþjóðasamfélagsins“ á því, hvernig
komið er fyrir íslensku þjóðinni?
Eva Joly orðar það á eftirfarandi
hátt í grein sinni:
Ábyrgðarlaus afstaða sumra
ríkja Evrópusambandsins og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gagnvart hruni íslenska efnahagskerfisins sýnir, að þau eru ófær
um að draga lærdóm af hruni
þess samfélags, sem Ísland
var holdgervingur fyrir – þ.e.
samfélags óhefts markaðsfrelsis,
einkum f rjálsra f jár málamarkaða, sem þessir sömu
aðilar tóku þátt í að móta.

Einkavæðing „á la Rus“
Ég fæ ekki betur séð en að þarna
hafi Madame Joly nokkuð til síns
máls. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur á undanförnum árum
verið í reynd eins konar útibú
frá bandaríska fjármálaráðuneytinu. Hin alþjóðlega fjármálakreppa átti uppruna sinn
í Bandaríkjunum. Hún er bein
afleiðing af þeirri hugmyndafræði sem bjó að baki efnahagsstefnu Bush-stjórnarinnar.
Þessi stefna hefur verið kennd
við blinda markaðshyggju (e.
market fundamentalism). Hún
lýsti sér í oftrú á getu markaðarins til að leysa öll vandamál og hins vegar á vantrú á
getu lýðræðislega kjörins ríkisvalds til að hafa mótandi áhrif á
efnahagsstefnuna. Þetta þýddi í
verki hömlulausa einkavæðingaráráttu, afnám reglusetningar og
eftirlits með starfsemi fjármálamarkaða, áhættufíkn og ofvöxt
fjármálakerfisins og skattaívilnanir til fjármagnseigenda,
en allt þetta ýtti undir sívaxandi ójöfnuð og félagslegt óréttlæti með þeim þjóðum, þar sem
þessi stefna var ráðandi.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
var merkisberi þessarar stefnu
á alþjóðavettvangi. Hann hefur
víða skilið eftir sig sviðna jörð í
þróunarríkjum. Afskipti sjóðsins af innri málefnum ríkja í
Asíukreppunni 1997-98 (sem
og afskipti hans af málum
S-Ameríkuríkja) gerðu víðast hvar illt verra. Sjóðurinn
hefur að vísu beðist afsökunar

á mistökum sínum.
við forystu SjálfHins vegar er fátt
stæðisflokksins, sem
sem bendir til þess,
birti aðgerðaáætlun
í efnahagsmálum í
að hann hafi lært eittanda nýfrjálshyggju,
hvað af þeim.
hældi sér af því að
Það er rétt sem
hafa fengið 90% af
Madame Joly segir í
grein sinni, að seintillögum sínum framasta áratuginn eða
kvæmd í tíð ríkissvo, varð Ísland að
stjórna Sjálfstæðisei ns kona r holdflokksins. Þetta sama
ger v i ng i þ ei r r a r
Viðskiptaráð varaði
efnahagsstefnu, sem
sérstaklega við því, að
JÓN BALDVIN
Ísland liti til velferðarkennd hefur verið við
HANNIBALSSON
nýfrjálshyggju, og hér
ríkja Norðurlanda
var lýst. Tímabilið
sem fyrirmyndar , af
hófst með því að ríkisbankarnir
því að Ísland stæði þeim miklu
íslensku voru með pólitísku geðframar að flestu leyti.
þóttavaldi afhentir auðklíkum,
Auðklíkurnar, sem settu
Ísland á hausinn á sex árum,
sem voru skjólstæðingar þáverathöfnuðu sig í pólitísku skjóli
andi stjórnarflokka. Þetta var
Sjálfstæðisflokksins. Forysta
einkavæðing á la Rússland JeltsSjálfstæðisflokksins var undir
íns. Reyndar hafði ein helsta
sterkum áhrifum amerískrar
auðklíkan fyrst komið undir sig
nýfrjálshyggju og deildi auk
fótunum undir verndarvæng
þess andúð á EvrópusambandPútíns í St. Pétursborg á seinasta áratug liðinnar aldar. Alla
inu með hinum bresku arftökum
tíð síðan hefur sá þráláti grunur
Thatcher. Eftir á að hyggja virðleikið á, að sumir hinna íslensku
ast þær hafa starfað samkvæmt
ólígarka hafi haft náin tengsl við
formúlunni um „að besta leiðrússnesku mafíuna og að einin til að ræna banka sé að eiga
hverjir íslensku bankanna hafi
banka“. Nú er komið á daginn, að
verið nýttir til peningaþvættis
þessir bankar voru lítið annað
á hennar vegum. Þetta er nú
en eins konar skuldapíramídar í
væntanlega undir rannsókn.
anda Ponzi. Eigendur bankanna
virðast hafa lagt stund á allar
Þjóðfélagstilraun
þær sjónhverfingar, sem stýrðu
í anda nýfrjálshyggju
risi og falli Enrons, sem á sínum
Á u.þ.b. sex árum breyttu hinir
tíma var sjöunda stærsta fyrirnýju eigendur íslensku viðtæki Bandaríkjanna, þótt gjaldskiptabönkunum í alþjóðlega
þrot Enrons væri að vísu minna
fjárfestingarbanka eða öllu
en íslensku bankanna.
heldur í áhættusækna vogunarE i ge ndu r n i r m i s n ot u ð u
sjóði. Á sex árum uxu þessar
aðstöðu sína til að moka lánum í
fjármálastofnanir íslenska hageigin fyrirtæki og félaga sinna.
kerfinu og eftirlitsstofnunum
Krosseignavensl þeirra voru
þess svo yfir höfuð að samsvarallsráðandi. Hluta- og verðbréfaaði tífaldri þjóðarframleiðslu.
markaður landsins var í reynd
Allt að 85% starfseminnar var
gervimarkaður, þar sem stunduð
utan Íslands. Snemma árs 2008,
voru innherjaviðskipti og marktæpu ári fyrir hrun, gerði hinn
aðsmisnotkun til að halda uppi
víðkunni hollenski fjármálasérfölsku verði hlutabréfa með bókfræðingur Willem Buiter úttekt
haldshagræðingu og ímyndará íslenska bankakerfinu. Niðursmíð. Auk þess aðstoðuðu bankstaða hans var sú, að sjálft viðarnir eigendur sína og attaníossa
skiptamódelið – botnlaus skuldþeirra við að búa til hundruð
skúffufyrir tækja, sem að
setning í erlendum gjaldeyri til
áhættufjárfestinga með hinn
lokum voru skráð vítt og breitt
veikburða íslenska seðlabanka
um heiminn á aflandseyjum til
og léttvægan gjaldeyrisvarasjóð
þess að véla um fyrir yfirvöldhans sem lánveitanda til þrautaum um eignatengsl og til þess að
vara (og íslenska skattgreiðendná fram skattahagræði. Hinar
svokölluðu eftirlitsstofnanir
ur til þrauta-þrautavara) – væri
spilaborg, sem óhjákvæmilega
ríkisins, Seðlabanki og Fjármálastefndi í hrun. Spurningin væri
eftirlit, virtust vera fullkomekki hvort, heldur bara hvenær.
lega meðvitundarlausar um það
Sérfræðingurinn mælti með
sem var að gerast allt um kring.
aðgerðum eins og þeim að
Sama máli gegndi um stjórnvöld,
breyta útibúum í dótturfyrirað svo miklu leyti sem þau voru
tæki með sparifjártryggingu
ekki beinlínis meðvirk.
gistiríkis þegar í stað, eða að
Samábyrgð?
flytja höfuðstöðvar bankanna úr
landi, yfir á stærra myntsvæði,
Madame Joly spyr í grein sinni,
þar sem meginþungi starfsemhvernig hægt sé að ímynda sér
innar var þá þegar. Eftirlits„að 40 manns (þ.e. starfsmenn
eftirlitsstofnana) í Reykjavík
stofnanir og stjórnvöld á Íslandi
brugðust ekki við af nægri festu.
hafi getað haft virkt eftirlit með
Þess vegna fór sem fór. Á þessu
starfsemi banka í hjarta fjármálahverfisins í Lundúnum.“
aðgerðaleysi fyrirfinnst engin
skynsamleg skýring önnur en sú,
Það er von hún spyrji. Þeir gátu
að forystumenn ráðandi flokks,
ekki einu sinni haft eftirlit með
Sjálfstæðisflokksins, voru blindþví sem gerðist í miðbæ Reykjaaðir af pólitískum átrúnaði
víkur. Og það er ekki einleikið,
sínum um það að afskipti ríkisað íslensku ólígarkarnir eiga
ins gerðu ævinlega illt verra
það sammerkt með rússneskum
og að treysta mætti markaðnkollegum sínum, að þeir una vel
um til að leita bestu lausna.
hag sínum í London og þrífast
Markaður inn mundi leiðrétta
vel í því umhverfi, sem Blair og
sig sjálfur, ef út af bæri. Sú var
Brown, arftakar Thatcher, hafa
trú Greenspans og Geirs líka, að
búið bankaræningjum heimsins
því er virðist.
þar í borg.
Það er rétt að halda því til
Íslensku bankaræningjarnir
hafa meira að segja apað svo
haga, að það var yfirlýst stefna
kyrfilega eftir rússneskum
Sjálfstæðisflokksins að gera
starfsbræðrum sínum, að þeir
Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð. Helsti hugmyndafræðteljast vart menn með mönnum,
ingur flokksins, Hannes Hólmnema þeir hafi keypt sér sitt eigið
steinn Gissurarson prófessor,
fótboltalið. Mr. Brown mannaði
skrifaði reglulega lofgreinar í
sig upp í að beita íslensku bankWall Street Journal um Ísland
ana í London hryðjuverkalögum
Davíðs Oddssonar, leiðtoga
og setti sjálft íslenska ríkið (item
Sjálfstæðisflokksins og síðar
Seðlabanka Íslands) á hryðjuseðlabankastjóra, sem paradís
verkaskrána með al Qaeda.
frjálshyggjunnar. Hann var í
Ætli hann hefði þorað að beita
leiðinni tíður gestur í trúboðssömu bellibrögðum við ólígarka
stöðvum nýfrjálshyggjunnar í
Pútíns eða olíufurstana í MiðWashington D.C., sem kenndar
Austurlöndum? Er nema von að
eru við Cato og Heritage. ViðMadame Joly spyrji, hvort bresk
skiptaráðið, valdastofnun innan
stjórnvöld telji sig bera einhverja
atvinnulífsins í nánum tengslum
ábyrgð á hruni Íslands?

Eitt af því sem bresk stjórnvöld gætu gert til að bæta fyrir
ofríki sitt gagnvart Íslandi, væri
að aðstoða íslensk stjórnvöld við
að frysta eignir íslensku bankaræningjanna í Bretlandi, til
þess að hafa eitthvað upp í þær
skuldir, sem þeir hafa skilið
eftir hjá íslenskum almenningi,
uns dómur hefur gengið um það,
hvort lagaheimildir standi til að
gera eignir þeirra upptækar.
Og er ekki kominn tími til að
bresk stjórnvöld aðstoði íslensk
stjórnvöld, og ríkisstjórnir annarra ríkja, sem eiga svipaðra
hagsmuna að gæta, við að koma
lögum yfir þær skattaparadísir,
sem þrífast á sjálfum Bretlandseyjum og víðar um heiminn í skjóli breskrar réttvísi (e.
British protectorates)?
Nú, þegar tíu mánuðir eru
liðnir frá hruni, hefur engum
– ekki einu sinni eigendum og
stjórnendum bankanna – verið
birt ákæra, hvað þá heldur að
nokkur maður hafi verið hnepptur í varðhald, til að gæta rannsóknarhagsmuna og forða förgun sönnunargagna. Á meðan
hafa auðkýfingarnir haft nægan
tíma til að fela fjármuni á
aflandseyjum, leppa eignarhald
og fela slóðina. Komið hefur á
daginn, að saksóknari ríkisins
telst vanhæfur til að rannsaka
fjármálamisferli, þar sem sonur
hans er fjármálastjóri einnar
helstu auðklíkunnar. Í staðinn
hefur ríkið gripið til þess ráðs
að skipa sérstakan saksóknara,
án nokkurrar reynslu af umfjöllun um alþjóðlega fjárglæfra, og
enn aðra þrjá til að fást við mál
hvers banka fyrir sig. Þessu til
viðbótar hafa tveir lögfræðingar
og einn hagfræðingur verið skipaðir í nefnd til að afla gagna um
orsakir hrunsins. Alþingi – elsta
þjóðþing í heimi – hefur skipað
rannsóknarnefnd, væntanlega
til að kanna pólitíska ábyrgð á
óförunum. Til þeirrar nefndar
hefur ekkert spurst síðan.
Allt staðfestir þetta með
átakan legum hætti getuleysi
íslenska stjórnkerfisins til að
ráða við verkefni af þessari
stærðargráðu. Því veldur bæði
smæð kerfisins, ráðning embættismanna á flokkspólitískum
forsendum fremur en starfshæfni og klíkuskapur fámenns
ættbálkasamfélags. Klíkuveldið
birtist m.a. í því að sumir af
bankastjórunum voru í pólitísku
fóstbræðralagi við forstöðumann
fjármálaeftirlitsins, þar sem
þeir ólust upp í pólitískum ungliðasamtökum Sjálfstæðisflokksins við Háskóla Íslands. Kerfinu
er m.ö.o. falið að rannsaka sjálft
sig. Það er ekki trúverðugt. Það
hefur orðið alger trúnaðarbrestur milli almennings í landinu og
stjórnmálaforystunnar. Kerfið
virkar ekki. Þjóðfélagssáttmálinn er rofinn.
Þegar af þeirri ástæðu þarf
þetta fámenna eysamfélag nú á
utanaðkomandi aðstoð að halda.
Þá er ekki bara átt við fjárhagsaðstoð vegna skuldavandans. Við
þurfum líka atbeina sérfræðinga
með reynslu af rannsóknum á
alþjóðlegu fjármálamisferli og
efnahagssérfræðinga, sem eru
óháðir innlendum hagsmunaklíkum. Það er í þessum punkti,
sem Evrópusambandið og ríkisstjórnir nágrannalanda, ekki síst
annarra Norðurlanda og Bretlands, gætu lagt okkur lið. En
til þess að svo megi verða, þurfa
íslensk stjórnvöld að viðurkenna
vanmátt sinn. Þau þurfa sjálf að
hafa frumkvæði að því að leita
sér aðstoðar. Stjórnarandstaðan,
sem er arftaki þeirra afla, sem
komu þjóðinni á vonarvöl, gæti
svo best bætt fyrir afglöp forvera sinna, að láta vera að ala á
þjóðrembu og útlendingaóvild, að
ósekju – með göróttu lýðskrumi.

Tillögur
Ég leyfi mér hér með að koma á
framfæri eftirfarandi tillögum
um aðgerðir, sem ég beini til

forystumanna sænsku ríkisstjórnarinnar, sem nú fer með
forsæti innan Evrópusambandsins.
(1) Evrópusambandið sendi á
vettvang hóp reyndra sérfræðinga, í umboði framkvæmdastjórnar og/eða ráðherraráðsins, til að rannsaka orsakir
kerfishruns fjármálastofnana á
Íslandi og tengsl þess við hina
alþjóðlegu fjármálakreppu.
Rannsóknin beinist sérstaklega
að því, hverju þurfi að breyta í
regluverki Evrópusambandsins varðandi innlánstryggingu
sparifjáreigenda og eftirlit með
fjármálastofnunum og framkvæmd þess. Sérstaklega verði
kannað, hverju þurfi að breyta
í lögum og reglum ESB til að
tryggja framtíðarhagsmuni smáríkja innan Evrópusambandsins, þar sem fjármálastofnanir
starfa á fjölþjóðlegum mörkuðum. Sérstaklega verði kannað,
hvort efnisrök standi til þess,
að Evrópusambandið auðveldi
íslenskum stjórnvöldum að
standa undir þeim ábyrgðum,
sem þau hafa undirgengist, í
nafni íslenskra skattgreiðenda,
til að tryggja inneignir sparifjáreigenda í útibúum íslenskra
banka annars staðar á evrópska
efnahagssvæðinu.
(2) Evrópusambandið taki að
sér að aðstoða íslensk stjórnvöld
við öflun upplýsinga um bankainnistæður íslenskra ríkisborgara í Lúxemborg, Bretlandi,
Hollandi, á Kýpur og í skattaparadísum á Bretlandseyjum
eða undir breskri forsjá annars
staðar í heiminum, þar sem rökstuddur grunur leikur á, að um sé
að ræða skattsvikið fé eða aðrar
ólögmætar tilfærslur úr íslenskum fyrirtækjum, sem nú sæta
þrotabúsmeðferð eftir hrun.
(3) Í framhaldi af aðildarumsókn Íslands verði sérstaklega efnt til tvíhliða viðræðna
milli fulltrúa ríkisstjórnar
Íslands og Framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins um skuldastöðu Íslands í kjölfar kerfishruns og, hvort efni standi til
að Evrópusambandið grípi til
ráðstafana til að forða því að
greiðslugetu íslensks þjóðarbús
verði ofboðið; og til þess að koma
í veg fyrir að óbærilegar skuldir torveldi eða komi í veg fyrir
endurreisn Íslands. Sérstakar
ráðstafanir verði gerðar til að
tryggja Íslandi eðlilegan aðgang
að erlendu fjármagni í uppbyggingarstarfi. Jákvæð niðurstaða
úr þessum viðræðum gæti skipt
sköpum fyrir framtíð Íslands,
þótt þeir fjármunir, sem hér um
ræðir, þyki vart mælanlegir á
kvarða Evrópusambandsins.
Í fyrri grein minni um sama
efni (sjá: www.jbh.is) var að því
vikið, hvort Evrópusambandið eða einstakar aðildarþjóðir
þess, kynnu að eiga einhverra
hagsmuna að gæta á Norðurslóðum, sem gætu réttlætt, að
Evrópusambandið legði fram fé
og fyrirhöfn til að hjálpa Íslandi
til sjálfshjálpar á ný. Niðurstaða
mín er sú sama og Evu Joly, að
fyrir því kunni að finnast haldbær rök. Hitt skiptir þó meira
máli, nefnilega að almenningur
á Íslandi, sem nú er orðið
umsóknaraðili að Evrópusambandinu, upplifi það af eigin
reynslu, að forystumenn sambandsins og einstakra aðildarþjóða hugsi ekki um það eitt, að
gæta hagsmuna lánardrottna og
fjármagnseigenda, heldur ekki
síður, að þeir láti sér annt um
hagsmuni almennings í aðildarríkjunum. Sjá nánari umfjöllun:
www.jbh.is
Höfundur gegndi embættum
fjármálaráðherra, utanríkisráðherra og ráðherra utanríkisviðskipta í ríkisstjórn Íslands 198795 og leiddi, fyrir Íslands hönd,
samningana við Evrópusambandið um myndun evrópska
efnahagssvæðisins á árunum
1989-93.

SUMARHÁTÍÐ HESTAMANNA verður haldin á
Hellu um helgina. Þar verður auðvitað hestakeppni en
einnig ýmis afþreying í boði fyrir alla fjölskylduna. Þar
má nefna brekkusöng, tónleika, skemmtanir og leiki.

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

Gjafabréf Perl
unnar
G
óð tækifær
isgjöf!

4ra rétta tilboð
og nýr A la Carte

· Reykt önd með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa ·
· Humarsúpa rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·
· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·
* EÐA *

· Fiskur dagsins útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar ·
· Skyr “Tonka crème brûlée” með karamelluís ·

6.890 kr.

Hægt er að panta 4ra rétta seðilinn
með sérvöldu víni með hverjum rétti: 10.990 kr.

Glas af eðalvíni
Barolo „Ornato“ 2004 | Ítalía.
Chablis Grand Cru ,,Les Clos” 2005 | Frakkland

Hringbrot

Nú hefur veitingahúsið Perlan bætt við möguleikanum að velja
sér glas af 16 eðalvínum með mat. Verð frá 1.050-3.700 kr.
Sjá nánar á perlan.is.

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

Góður réttur í bústaðinn
Ásu Margréti Ásgrímsdóttur finnst ítölsk matargerð skemmtileg. Hún gefur lesendum Fréttablaðsins
uppskrift að sveppatagliatelle. Hún notar í það ferskt pasta því að sögn er það betra með sveppunum.
„Ég ákvað að gera tagliatelle af því
að ég vildi gera einfaldan svepparétt sem allir geta gert,“ segir Ása
Margrét Ásgrímsdóttir, höfundur
bókarinnar Matsveppir í náttúru
Íslands, sem finnst ítölsk matargerð skemmtileg. „Sveppina er
bæði hægt að tína úti í skógi og
nota ferska en eins er hægt að nota
þurrkaða sveppi.“
Svipaða uppskrift er að finna í
bókinni þó Ása hafi breytt henni
örlítið. „Ég setti lauk og pínulítið af þurrkuðum chilipipar. Svo
muldi ég þetta út í án þess að það
yfirgnæfði sveppabragðið. Ég
steikti hvítlauksrif sem ég kramdi
en henti svo frá. Ég set þau ekki í
heldur gefa þau bragð.“
Ásu finnst best að nota ferskt
pasta eða heimagert. „Mér finnst
það spennandi. Mér finnst ferskt
pasta miklu betra þegar ég er á
annað borð með þurrkaða sveppi
eða villisveppi,“ upplýsir Ása
og bætir við að ástæðan sé sú að
ferskt pasta sé mýkra undir tönn.
Aðspurð segir Ása réttinn einfaldan að gera. „Hann er til dæmis
góður uppi í sumarbústað og er tilbreyting frá grillmatnum.“
martaf@frettabladid.is

TAGLIATELLE MEÐ VILLISVEPPUM
FYRIR FJÓRA
200 til 300 g af ferskum
eða frosnum villisveppum eða 25 til 30 g af
þurrkuðum sveppum
500 g ferskt tagliatelle
eða annað gróft pasta
3 til 4 hvítlauksrif,
afhýdd og kramin
lítillega
1 lítill þurrkaður chilipipar eða ½ ferskur rauður
chilipipar
1 meðalstór gulur laukur
200 ml hvítvín og
nokkuð af vatninu sem
þurrkuðu sveppirnir
voru bleyttir í ef þeir eru
notaðir en einnig má
nota vatn og sveppakraft
250 ml rjómi
matarolía til steikingar
smávegis af muldum
gráðosti eða rifnum
parmesan
salt og nýmalaður pipar
ferskt basil eða steinselja

Hreinsið fersku sveppina
og skerið í sneiðar og
steikið þar til þeir eru
orðnir hæfilega stökkir. Ef
þurrkuðu sveppirnir eru
notaðir setjið þá í bleyti
í volgt vatn í einn til tvo
tíma og síið vatnið frá
áður en þeir eru steiktir.
Geymið vatnið og notið
í réttinn síðar. Steikið
hvítlauk, lauk og chili á
pönnu með sveppunum.
Takið hvítlaukinn af
pönnunni þegar hann
er orðinn vel steiktur og

fleygið honum. Kryddið
með salti og pipar. Setjið
vínið, sveppavatnið eða
soðið út á pönnuna og
látið malla í um tíu til
fimmtán mínútur og
bætið síðan rjómanum
út í og sjóðið aðeins
lengur.
Sjóðið pastað. Látið
vatnið renna af pastanu
og setjið út í sveppasósuna og hrærið saman.
Blandið basil og steinselju við.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ása Margrét útbjó
sveppatagliatelle sem
finna má í nýútkominni bók hennar þótt
örlítið breytt sé.
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ERPSSTAÐIR er ferðaþjónustubýli í Dölum. Á Erpsstöðum getur fjölskyldan
átt notalega stund innan um íslensk húsdýr. Einnig má njóta þess að innbyrða
heimagerða rjómaísinn Kjaftæði. Frítt er í fjósið laugardaginn 15. ágúst frá
klukkan 13 til 16. Nánar á www.erpsstadir.is
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Í tjaldinu því arna skyggnast spákonur inn í framtíðina. Þeirra á meðal er Dagný Marín Sigmarsdóttir, ein forsvarsmanna
menningarfélagsins Spákonuarfs, sem hér gægist út.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Kántrýsúpa og samvera
Skagstrendingar gera sér dagamun um helgina og halda kántrýdaga. Gott og skemmtilegt fólk er velkomið þangað að njóta þeirra með þeim að sögn Sigurðar Sigurðarsonar, markaðsstjóra sveitarfélagsins.
„Þegar öflugt fallbyssuskot
glymur út yfir Húnaflóa hefjast
Kántrýdagar á Skagaströnd. Á
þeirri sömu stundu munu yngstu
bæjarbúarnir bjóða þeim eldri að
heimsækja og skoða hið virðulega
þorp Smábæ á Kofavöllum sem
reist var í sumar. Áður en allt
þetta gerist hefur Skagaströnd
tekið hamskiptum.“ Þannig hefst
fjörleg fréttatilkynning frá Sigurði markaðsstjóra og hún gaf tilefni til að slá á þráðinn til hans.
„Kántrýdagar eru fjölskylduhátíð og fela í sér skemmtun og
margvíslega viðburði fyrir alla
aldurshópa,“ segir Sigurður og
getur þess að bærinn sé litskrúðugur enda segi keppnisskapið til
sín þegar íbúarnir skreyti göturnar. Hann nefnir ljósmynda-

og listsýningar sem dæmi um
viðburði og einnig tónleika bæði
af léttum og alvarlegum toga. Á
sunnudeginum telur hann bera
hæst gospelmessu í hátíðartjaldi
þar sem Óskar Einarsson stjórnar tónlistarflutningi eins og síðustu ár.
Dorgveiðikeppni er líka á dagskrá ásamt göngu með leiðsögn á
Spákonufell. Og talandi um spákonur. Á Skagaströnd eru spakar
konur sem skyggnast fram í tímann gegnum lófa, spil eða kaffibolla að sögn Sigurðar. „Hér var
sett upp spákonutjald í sumar
sem hefur vakið feikna athygli og
ferðafólk flykkst í. Því má segja
að framtíðin sé að verða að mikilvægum atvinnuvegi hér.“
Til að seðja hungrið segir

Sigurður boðið upp á kántrýsúpu
á föstudagskvöldið og sameiginlegt grill á laugadagskvöldið.
Kaffihúsið Bjarmanes og hinn
eini sanni Kántrýbær sýni líka
sínar bestu hliðar enda liggi allra
leiðir þangað. En býst hann við
mörgum gestum?
„Hér voru fjölmennar hátíðir
haldnar fyrir nokkrum árum en
við hættum með þær. Við viljum
ekki þrjátíu þúsund manns, ekki
einu sinni fimm þúsund. Á Kántrýdögum erum við heimamenn að
hafa gaman saman. Ef einhverjir
vilja blanda geði við okkur er
grundvallaratriði að þeir séu
líka skemmtilegir og leggi eitthvað fram til að gera þessa daga
betri en aðra.“
gun@frettabladid.is

teg. 4457 - íþróttahaldarinn MEGA góði
í BCD skálum á kr. 3.950,- aðhaldsbuxur í stíl á kr. 2.650,-

MEÐ TUDOR
SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR
teg. 86200 - einfaldur, létt fylltur og
flottur í BC skálum á kr. 3.950,- buxur í
stíl á kr. 1.950,-
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MISTY
Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
NMVNtTLJQUVNVNtUSBVTUPHGBHMFH¢KØOVTUBtÈSBSFZOTMB
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Gó jónusta - fagleg rágjöf
Laugavegi 178, 105 R
sími 551-3366 - www.misty.is
Opið mán-fös kl. 10-18
Lokað á laugardögum í sumar

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silfurplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
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föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 14. ágúst 2009

MEÐ MÖRG
JÁRN Í ELDINUM
22 ára gamall hefur Guðmundur Hallgrímsson, eða Mundi,
getið sér gott orð sem grafískur hönnuður og myndlistarmaður, tekið þátt í gjörningum úti um allan heim og hannað
þrjár fatalínur undir merkinu Mundi Vondi.

ÁSTANDIÐ
VARÐ INNBLÁSTUR

HELDUR
GARÐSÖLU Í
MIÐBÆNUM

SKELLTI
SÉR Í HÁSKÓLANN

Sigríður Soffía Níelsdóttir
og Snædís Lilja Ingadóttir
sömdu dansleikhúsverk.

Stefán Svan Aðalheiðarson
fatahönnuður verður með
flóamarkað á morgun.

Ása Ottesen tískubloggari sest á skólabekk í
Háskóla Íslands í haust.

FARTÖLVUTILBOÐ
Kr.

129.950
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núna
✽ komin í helgargírinn

HAUKUR S. MAGNÚSSON RITSTJÓRI
GRAPEVINE OG MEÐLIMUR REYKJAVÍK!
Um helgina hyggst ég njóta lífsins að hætti ungs fólks, eyða peningum í vitleysu og
hirða lítt um andlegt og líkamlegt heilbrigði. Í kvöld fer ég á tónleika sem við Grapevineliðar stöndum að á Grand Rokk. Svo væri ég til í að skreppa heim til Ísafjarðar og
hanga með systkinum mínum, borða fisk og góna á fjöll það sem eftir lifir helgar.

helgin
MÍN

Sigríður Soffía Níelsdóttir, Snædís Lilja Ingadóttir, Björk Viggósdóttir og Lydía Grétarsdóttir:

ÁSTANDIÐ VARÐ INNBLÁSTUR

Lagar magaónot og vanlíðan strax
Eitt hylki eða 2 msk. saf i á dag
www.celsus.is
Fæst í Apótekum

„Við notuðum orð sem innblástur
í hreyfingarnar, en textinn í sýningunni er reynsla okkar sjálfra
í bland við það sem við höfum
lesið,“ segir Sigríður Soffía Níelsdóttir dansari um dansleikhússýninguna Fresh meat. Sýningin er partur af sviðslistahátíðinni
Artfart og verður frumsýnd í Leikhúsbatteríinu á morgun klukkan
16. Verkið er hugarfóstur Sigríðar og Snædísar Lilju Ingadóttur
sem útskrifuðust báðar af dansbraut Listaháskólans nú í vor, en
til liðs við sig fengu þær Lydíu
Grétarsdóttur sem sér um tónlist
og hljóðmynd og Björk Viggósdóttur sem sér um sjónrænt umhverfi.
Sýningin var unnin í spuna og aðspurð segir Sigríður ástandið í dag
hafa orðið þeim innblástur.
„Við lásum grein í sálfræðivefriti þar sem fjallað var hætturnar
í kreppuástandi, hvernig atvinnuleysi getur leitt til aukins heimilisofbeldis. Þá fórum við að skoða
nánar samband gerenda og þolenda og hvað heimilisofbeldi getur
verið falið,“ útskýrir Sigríður „Við
skoðuðum líka dómsmál á haestirettur.is. Þar er atburðum lýst frá
sjónarhorni gerenda, þolenda,
vitna og lækna, sem gefur ákveða
heildarmynd,“ segir Sigríður. Hún
sýnir einnig tvær dansstuttmyndir á Artfart. Önnur þeirra nefnist Uniform Sierra og hlaut fyrstu
verðlaun á hátíðinni Act Festival
í Bilbao á Spáni í vor, en hin heitir Children of Ease og báðar verða
þær sýndar 20. ágúst.
En hvernig er að starfa sem

Björk Viggósdóttir, Sigríður Soffía Níelsdóttir og
Snædís Lilja Ingadóttir.

danslistamaður á Íslandi? „Það
getur verið erfitt því það eru margir um sama bitann, svo sem listamannalaun og styrki almennt.
Ef maður vill vinna við það sem
maður er búin að mennta sig í
þarf maður að taka áhættur. Við
Snædís erum sjálfar búnar að
skapa okkur atvinnutækifæri eftir
útskrift og leggja út í allan kostnað við sýninguna svo við vonum
bara að það verði vel mætt á Fresh
meat,“ segir Sigríður. Aðeins fimm
sýningar verða á verkinu, en dagskrána má nálgast á artfart.is.

Stefán Svan heldur flóamarkað:

augnablikið

Garðsala í
miðbænum
Stefán Svan Aðalheiðarson fatahönnuður
verður með heljarinnar flóamarkaði í bakgarði sínum á morgun og þar mun fólk fá
tækifærifæri til að gera kostakaup. „Við verðum nokkur saman með garðsöluna og þar
verður hægt að kaupa föt, VHS-spólur, bækur
og húsgögn, svo fátt eitt sé nefnt. Flíkurnar
eru aðallega á stráka þar sem við erum fjórir
strákar og aðeins eins stelpa sem stöndum að
þessu. Húsgögnin og smádótir eru hlutir sem
maður hefur sankað að sér í gegnum tíðina
og hefur ekki pláss fyrir lengur, þá er betra
að leyfa öðrum að njóta þeirra heldur en að
liggja á þessu eins og ormur á gulli. Svo verður auðvitað heitt á könnunni fyrir gesti,“ segir
Stefán Svan sem sjálfur hefur mjög gaman af
því að sækja flómarkaði. „Ætli það sé ekki einmitt ástæðan fyrir því að ég á svona mikið af
dóti,“ segir hann og hlær.
Stefán Svan segist ekki hafa áhyggjur af
veðrinu því ef það rigni þá muni hann færa
garðsöluna undir þak.
Flóamarkaðurinn verður haldinn við Þórsgötu 5 og hefst klukkan 13 og stendur til 17.
- sm

Fresh meat
Aukið heimilisofbeldi
á krepputímum var
innblástur við gerð
sýningarinnar.

Garðsölumaður Stefán Svan, fatahönnuður, stendur fyrir heljarinnar
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON
flóamarkaði í garði sínum á morgun.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000

TÖFFARI Brad Pitt var flottur í tauinu þegar hann mætti á frumsýningu
nýjustu myndar sinnar Inglourious
Basterds eftir Quentin Tarantino í
Berlín á dögunum.

1.490,-

1.490 -

Tré kertastj hæð 90cm

5.990,-

2.490,-

3.490

3.990,-

90,-

Vasi hæð 70 cm

9.990,-

3.490,-

Vasi hæð 60 cm

3.990,-

1.990,-

full búð
af nýjum
vörum!

Putumayo,Kauptu tvo diska og
fáðu fríann safndisk
á meðan birgðir endast
verð á diskum

2.390,-

kemur stöðugt á óvart
Smár atorg i 3 / 201 Kópavog i / sími: 522 78 6 0 / / Kor putor g i / 112 Reyk javí k / sími: 522 7870
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HRÆDDASTUR VIÐ RÚTÍN
22 ára gamall hefur
Mundi Vondi getið
sér gott orð sem grafískur hönnuður og
myndlistarmaður, tekið
þátt í gjörningum úti um
allan heim og hannað
þrjár fatalínur undir
merkinu Mundi.
Viðtal: Alma Guðmundsdóttir
Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

g teiknaði mjög mikið
sem krakki, en ég er
lesblindur og með athyglisbrest sem kom
ekki ljós fyrr en í tíunda bekk svo ég hélt eiginlega
að ég væri algjör fáviti þangað til
þá,“ segir Mundi brosandi, spurður
hvenær sköpunarhæfileikar hans
hafi komið í ljós. „Mér gekk ágætlega í barnaskóla en þegar ég kom
í menntaskóla fóru einkunnirnar
að hrapa. Ég var skárri í raungreinum og fór á náttúru- og eðlisfræðibraut í MH, en féll síðan og fór þá
í Iðnskólann í Reykjavík á myndlistarbraut. Fyrstu önnina tók ég
bara verklega áfanga, en þegar ég
sá fram á að önnina á eftir yrðu
bara bóklegir áfangar sá ég auglýsta keramikbraut í Myndlistaskólanum í Reykjavík. Ég ákvað að
slá til og tók hálft ár þar. Keramik er alveg heill heimur út af fyrir
sig og það var mjög skemmtilegt
nám,“ segir Mundi, sem stóð sig
vel og var í kjölfarið boðið til Ungverjalands ásamt tveimur samnemendum sínum. „Við vorum
í klaustri í þrjár vikur og lærðum allt milli himins og jarðar um
keramik, en eigandinn er mikill
áhugamaður um Ísland og býður
reglulega nemendum til sín,“ segir
hann. Meðfram náminu í Myndlistaskólanum var hann einnig
iðinn við grafíska hönnun og fékk
ýmis verkefni tengd henni. „Ég
var alltaf að dunda mér í tölvunni
í hönnunarforritum, hannaði plaköt fyrir menntaskólaböll, aðallega
fyrir MH og MR, og dundaði mér
við að gera myndir í Photoshop,“
segir Mundi, sem sótti um í Listaháskólanum þar sem hann komst
inn á grafíska hönnunarbraut, en
hann hafði þá gert 114 blaðsíðna
umsóknarmöppu í Photoshop.

É

Flott par Mundi og Tinna Bergsdóttir fyrirsæta stefna á að flytja saman til útlanda á næstunni.

upp í loft. Við stilltum okkur svo
upp á fjórum hæðum, vorum allir
með fötu á hausnum og gerðum
svo svona pissugosbrunn. Fólk
var þá aðeins farið að víkja, því á
meðan við vorum að byggja þetta
misstum við ýmislegt, svo sem
skrúfur sem duttu ofan í matardiskana hjá fólki, en við fengum
rosalega góð viðbrögð og það birtist mynd af okkur yfir heila opnu í
V-Magazine,“ segir Mundi sem fer
ásamt MOMS og Gelatin til Torino
á Ítalíu í nóvember þar sem þeir
munu syngja í óperu. Aðspurður segist hann ekki vita hvernig
það muni fara fram. „Það besta
við þessa gjörninga er að þeir eru
mjög óskipulagðir. Það gerir það
að verkum að það er stórt op fyrir
einhverjar undarlegar uppákomur eða eitthvað óvænt. Það er það
sem gerir þetta spennandi.“

bak við tjöldin

Fljótlega eftir að Mundi byrjaði
í Listaháskólanum fór hann að
vinna myndlist með Friðriki Svani
Sigurðssyni eða Morra og Schuyler
Jack Maehl. Saman stofnuðu þeir
listahópinn MOMS og ekki leið
á löngu þar til þeir voru kynntir fyrir austurríska listahópnum
Gelitin. Eftir að hafa unnið með
þeim við vel heppnaðan gjörning
í Kling&Bang galleríinu ferðuðust þeir saman til New York, tóku
þátt í Feneyjatvíæringnum og
frömdu eftirminnilegan gjörning
á Írlandi. „Við sýndum í rosalega
flottu galleríi í New York, í eftirpartíi og matarboði í tilefni þess
að ljósmyndarinn Jason Schmidt
var að gefa út bók. Við byggðum
risastóran skúlptúr yfir gestunum á meðan þeir voru að borða,
brýr yfir borðin sem náðu alveg

Stjörnumerki:
Steingeit.
Uppáhaldsmatur:
Hrefnukjöt.

✽

ÚT UM ALLAN HEIM

Uppáhaldsverslun:
Aftur.
Diskurinn í spilaranum:
Yoshimi Battles the Pink
Robots með Flaming Lips.

MUNDI VONDI
Fyrir þremur árum byrjaði Mundi að
hanna föt undir merkinu „Mundi“.
Spurður um aðdragandann kemur
í ljós að hann var með símaskrá í
huga þegar fyrsta peysan varð til.
„Á öðru ári mínu í Listaháskólanum var samkeppni um forsíðuna á
símaskránni í grafísku hönnunardeildinni. Ég tók þá upp á því að
láta prjóna fyrir mig munstur til
að skanna inn og prenta það svo
utan á símaskrána, svona eins og
hún væri prjónuð. Hugmyndin mín
vann nú ekki, en þegar ég fór og sá
það sem ég var búinn að láta prjóna
spurði ég manninn sem sá um það
hvort þeir gætu ekki saumað fyrir
mig eina peysu úr því. Seinna um
daginn var svo peysan tilbúin, með
ákveðnu geimfaramunstri sem ég
teiknaði. Þegar ég byrjaði að ganga
í peysunni fékk hún svo mikla

athygli að ég ákvað að fara niður
í Kronkron og spyrja Hugrúnu og
Magna hvort þau væru tilbúin að
selja hana fyrir mig og það varð
ákveðið „hitt“ úr því,“ segir Mundi,
sem ákvað þá að gera heila fatalínu
fyrir veturinn 2007 í samstarfi við
móður sína, Sigyn Einarsdóttur, en
þau stofnuðu fyrirtækið Mundi design ehf. í sameiningu. „Við sóttum
um í „show-room“ í París þar sem
við komumst að og seldum þar í
tíu búðir um allan heim,“ útskýrir
Mundi. Hann hannaði svo aðra línu
sem hann kallaði Fisherman‘s invasion, eða Innrás fiskimannsins,
og fékk þá styrk frá Útflutningsráði til að fara til Tokyo, Berlínar og
sýna á dönsku tískuvikunni. Í kjölfarið seldist sú lína tvöfalt betur en
sú fyrsta. Í dag er hans þriðja lína
í verslunum og sú fjórða kemur út
í haust.

14. ágúst

UNA
ERFIÐUR BRANSI
Aðspurður segir Mundi sér og
móður sinni koma vel saman, en
viðurkennir að hönnunarbransinn sé erfiður. „Við mamma
erum rosalega góð saman og
skilningsrík, en auðvitað rífumst við alveg. Þótt ég gæti
ekki séð fyrir mér að vinna með
neinum öðrum, þá vantar ennþá
alveg viðskiptavitið í þetta, við
erum bæði svo mikil fiðrildi. Við
erum bæði búin að taka lán til
að keyra þetta áfram, því þetta
er algjört hark og maður þarf
að koma með nýja línu tvisvar
á ári. Þegar viðskiptafræðingurinn kemur inn í þetta fer þetta
kannski að fullmótast,“ segir
Mundi og brosir. Spurður hvaðan hann fái innblásturinn segir
hann hönnun sína vera byggða
á svolítið undarlegri framtíðarsýn. „Fólk hefur alltaf svolítið brenglaðar hugmyndir um
hvernig við munum líta út í
framtíðinni, að allt verði rosalega þröngt, með götum hér og
þar. Mér finnst það ekki beint
málið því við lifum í framtíðinni núna og ættum að klæða
okkur eins og við séum í framtíðinni. Ég vil því gera föt sem
koma okkur út fyrir þennan
hefðbundna ramma.“

MEÐ MÖRG JÁRN Í
ELDINUM
Mundi er í sambandi við Tinnu
Bergsdóttur fyrirsætu. Hún hefur
starfað á vegum Eskimo úti um
allan heim, en þau kynntust
í ágúst í fyrra þegar hún var í
stuttu fríi hér landi og þau búa
nú saman. Mundi seg ir þau
stefna á að flytja úr landi á næstunni, en hvað varðar vinnu segist hann ekki vilja binda sig einungis við fatahönnunina. „Ég er
ennþá að starfa sem myndlistarmaður og grafískur hönnuður og
er svolítið að reyna að tvinna það
saman við fatahönnunina. Ég vil
geta tekið að mér ólík verkefni
og vil byggja upp mitt nafn á
því að ég geti gert hitt og þetta.
Ég vil reyna að halda lífinu sem
fjölbreyttustu því það sem ég er
hræddastur við er þessi rútína
sem við erum öll einhvern veginn föst í. Ég er alltaf að berjast
við að brjóta hana upp og krydda
tilveruna hjá sjálfum mér og vonandi hjá fólkinu í kringum mig á
sama tíma,“ segir Mundi.

Bókin á náttborðinu:
Símaskráin.
Mesta dekrið:
Svettið.
Draumafríið:
Tunglið.
Líkamsræktin:
Nýja þríhjólið
mitt.

Hverju myndirðu sleppa til
að spara?
Bensíni.
Áhrifavaldurinn:
Gunnar Örn.

Fimm frábær fegrunarráð
1. Ef þú vilt láta fingurna þína líta út fyrir
að vera lengri og
mjórri skaltu nota ljóst
naglalakk. Dökkir og
skærir litir breyta útlínum fingranna svo
þeir virðast styttri.

2. Til að fá meiri fyllingu í augnhárin er hægt að bera smá af gamla
góða Nivea-kreminu á augnhárin
áður en maskarinn er settur á.

3. Leyfðu húðinni að
þorna vel eftir sturtu
áður en þú setur á
þig svitalyktareyði.
Raki og hiti minnkar virknina svo
svitalyktin kemur
fyrr fram.

föstudagur 5

4. Hægt er að nota milt
barnasjampó til að hreinsa
augnmálninguna á kvöldin í stað þess að kaupa
dýran augnfarðahreinsi.

5. Ef þú átt varaliti sem eru nánast uppurnir er um að gera að
skafa afganginn upp úr þeim,
hita í örbylgju og setja í litla
krukku. Þá fer ekkert til spillis, þú geturðu blandað saman
mismunandi litum og borið
svo á varirnar líkt og varasalva.

6 föstudagur

14. ágúst

tíðin

✽ fylgist vel með

90‘S-PARTÍ Ekki missa af brjáluðu 90‘s-partíi á
Nasa annað kvöld með DJ Kiki-Ow og DJ Curver. Það
verður án efa troðfullt svo þú skalt tryggja þér miða
í tæka tíð ef þig langar til að dansa frá þér allt vit við
skemmtilega 90‘s-slagara.

PUBLIC ENEMIES Myndin gerist á krepputímum
fjórða áratugar síðustu aldar í Bandaríkjunum og segir
sögu Johns Dillinger sem var þekktur fyrir fjölda vel
heppnaðra bankarána. Ekki missa af Johnny Depp
fara á kostum í frábærri kvikmynd.

Ása Ottesen tískubloggari:

Skellti sér í skóla
„Ég kláraði stúdent 1999, svo
það eru tíu ár liðin síðan ég var
í skóla,“ segir Ása Ottesen tískubloggari sem sest á skólabekk
í haust. „Ég byrjaði að taka
undirbúningsnámskeið
í akademískum vinnubrögðum og var að klára
það núna. Svo er ég að
fara í félagsfræði og
hlakka mikið til,“ útskýrir hún.
Ása hefur starfað í
fataversluninni Gyllta
kettinum undanfarin
fjögur ár, en á morgun er síðasti vinnudagurinn hennar áður en skólinn hefst. Spurð

hvað tekur við að námi loknu
segist hún sannfærð um að tískan verði ofarlega á blaði. „Ég hef
ekkert ákveðið en ég veit að
tískan verður alltaf áhugamál hjá mér og ef ég þekki
mig rétt þá mun ég eitthvað vinna við hana. Ég
verð allavega með bloggið í vetur og svo kannski
einhver verkefni sem
gefa smá vasapening,“
segir Ása, en slóðin á
tískubloggsíðu hennar er trend-land.blogspot.com.
- ag

TOPP
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Á skólabekk Ása byrjar í félagsfræði í Háskóla Íslands í lok
ágúst.

TUBÉREUSE ILMVATNIÐ ÚR
SYSTRUM Við Madonna eigum sama
uppáhalds ilminn frá L´artisan parfumeur.

HILDUR BJÖRK YEOMAN
BRÚN ÁN SÓLAR

fatahönnuður og tískuteiknari

Bobbi Brown hefur sent frá sér gel sem
gerir húðina fallega brúna án sólar um
leið og þú berð það á þig.
Gelið, sem kallast All over bronzing
gel, inniheldur einnig sólarvörn númer
15 svo húðin er varin gegn skaðlegum geislum sólarinnar. Gelið fæst nú
í Golden Sun lit og er tilvalið fyrir
allar húðgerðir.

Listynjurnar:

Stofnuðu
band í sumarfríinu
„Við kynntumst í Listaháskólanum þar sem við vorum að taka
kennsluréttindi og vorum allar
að kenna tónmennt í vetur. Við
erum búnar að halda hópinn og
svo þegar okkur leiddist eitthvað
ákváðum við að koma saman og
gera eitthvað í sumarfríinu,“ segir
Elfa Björk Rúnarsdóttir fiðluleikari og söngkona í hljómsveitinni
Listynjur. Með henni eru þær
Inga Stefánsdóttir söngkona og
Elísabet Þórðardóttir píanóleikari, en í sumar hafa þær troðið
upp á Thorvaldsen á miðvikudagskvöldum og flytja þar tón-

PÚÐLUHUNDATÖSKURNAR mínar,
heklaðar úr nótagarni og fást í ýmsum
litum í Kronkron.

list úr öllum áttum í rómantíska
kantinum.
„Við erum búnar að fara og
spila í hádeginu í fyrirtækjum,
bara svona til að gleðja fólk í
kreppunni og koma fram í brúðkaupum og víðar. Við erum bara
að leika okkur og erum algjörlega á eigin forsendum, en svo er
þetta bara búið að vinda upp á
sig,“ segir Elfa sem komst í úrslit í
Idol-stjörnuleit árið 2003. „Framhaldið er svo kannski bara að
taka upp eitt eða tvö lög og ef við
fáum einhver gigg áfram munum
við taka því,“ bætir hún við. - ag

SJÁVARTEPPIÐ frá Vík Prjónsdóttur fékk ég í afmælisgjöf frá manninum mínum.

DER eftir
Thelmu úr
Fabelhaft
við Laugaveg.

ÍSFÓLKSBÆKURNAR. Ég á í ástar-haturs
sambandi við þennan bókaflokk.

ÚTSAUMUÐ TÍSKUTEIKNING
EFTIR MIG AF FÖGRU FLJÓÐI
MEÐ SVANI FYRIR AUGUNUM. Það er hægt að panta myndir
í gegnum heimasíðuna mína hilduryeoman.com.

Listynjur Þær Elfa Björk, Inga og Elísabet hafa meðal annars spilað á Thorvaldsen á
miðvikudagskvöldum í sumar.

LITIRNIR MÍNIR, Túss, tré, blek og
svo framvegis.

Á ÍSSKÁPNUM ER „COLLAGE“
AF MYNDUM SEM MÉR ÞYKIR
VÆNT UM. Eins konar innblástur fyrir lífið.

GÖNGUGRINDIN hans Högna sonar míns
sem er nýorðinn 7 mánaða. Við fengum
hana á Egilsstöðum í Góða hirðinum.

Nýtt

Gríms
Krakkafiskur
Krakkafiskur
-fyrir krakka á öllum aldri

[

Hollt og
fljótlegt

]

Ýsa,
kartöflur,
tómatsósa
og smjör

Grímur kokkur ehf
www.grimurkokkur.is

föstudagur
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Þingmenn Samfylkingarinnar
og meðreiðarsveinn:
FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Unnur Pálmarsdóttir
eigandi Fusion

1

Byrja yndislegan dag á að fara
í sund og gufu. Gott upphaf á
góðum degi.

Ekki verður við ykkur tjónkað þar sem ljóst er að þið virðist flestir
tilbúnir til að selja sálir ykkar og framtíð barna okkar til að liðka
fyrir inngöngu í Evrópusambandið.

Aðrir þingmenn:
Ég eins og fjöldi annarra Íslendinga legg traust mitt á að þið búið
yfir nægilegri greind til að gera allt sem í ykkar valdi stendur til að
koma í veg fyrir að þessari þjóð verði steypt í glötun.

2
3
4
5
Nýt þess að fara í góðan hádegisverð hjá Ingvari á Salatbarnum! Þar er alltaf hollt og
gott hlaðborð.

Fer í góðan göngutúr með
Gylfa manninum mínum og
hundinum okkar Max í fjörunni
á Eyrarbakka.

Elda gómsætan kvöldverð
með manninum mínum og býð
góðum vinum í mat til okkar á
Selfoss.

Enda daginn á að sitja úti við
arininn okkar í garðinum í
góðum vinahópi og spjalla um
lífið og tilveruna. Ljúfur endir
á frábærum föstudegi.

Hafnið ríkisábyrgð á Icesave.
Þið verðið brennimerktir um alla framtíð samþykkið þið Icesave.
Ykkar verður minnst með virðingu hafnið þið Icesave.

Örn Gunnlaugsson, kt. 230662-2749.
Íslenskur ríkisborgari sem vill halda því áfram.
Auglýsing þessi er styrkt af:
Bindir & Stál – allt til járnabindinga

El-Bike – rafmagnsreiðhjól

Dalvegi 18, Kóp. - Sími 568 6500 - www.fondra.is
Opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16

g

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Bílar til sölu

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

250-499 þús.
Peugeot 306 1600cc ‘98 155þ.km.
Nýsk. Mikið yfirfarinn, flottur bíll í topp
standi. sumar & vetra V. 300þ.stgr. S.
773 6620.
Toyota Jaris Terra ‘00. Ek. 111 þ.km. Ný
tímareim og bremsuklossar. Með vel
farin. S. 898 2587.

1-2 milljónir
Til sölu Suzuki Boulevard 800cc árgerð
2007. Ek. 1200km. Listav. 1.400.000 kr,
tilboð 900.000 kr. S. 660 4490.

Yamaha R6 2002 árg, ekið 11 þkm, hjól
í topp standi ásett 690 þús, tilboð 500
þús uppl 899 4681

Mitsubishi Lancer árg. ‘05. Ekinn 70þ.
Verð. 1,6m. Uppl. í S. 663 8806.

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

Toyota LandCruiser 120 VX 8 manna.
7/2003 Ek.163 þkm. Leður,krókur og
100% þjónusta frá upphafi. V. 3.690.-

Diesel Jeppi óskast

NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, ekinn
69 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.790.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is
Renault Laguna ‘99 sk. ‘10 ek. 140þ.
km. Rúmgóður, góður bíll. Ásett v. 390
stgr. 300þ. S. 846 7265.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Er að leita af diesel jeppa Musso,
Isuzu Trooper, Pajero, Toyota 4runner,
Terrano eða sambærilegt má þarfnast
lagfæringa eða skoðunnar. Borga allt
að 300.000- fyrir bíl skoða allt uppl
síma 861 7600 .
Vill kaupa bíl á 40-150 þús. Uppl. í S.
615 1815.
Óska eftir Volvo S40 árgerð 1998 til
2000. Er tilbúinn að staðgreiða 500
þúsund. S: 864-9319

Ford Explorer XLT 7/2005 Ek.82 þkm.
Leður, krókur, bakkskynjarar. Innfluttur
nýr af umboði. V. 2.950.- Skoðar öll
skipti á ód.

Jeppar

Chrysler Stratus ‘96

M.Benz C 240 2005 árg. Ek.69 þkm.
Sjálfsk,leður,lúga,álf. Fallegt eintak. V.
2.790.-

City Runner Ítalskt hannaðar 50cc
svartar, rauðar, bláar, svartar+ silfraðar
breiðum 12“ dekkjum þjófavörn ál plötur á gólfi. Kassi fylgir með. Verð aðeins
245.000.- Nú á tilboðsverði á 188.000
með skráningu. Aðeins 3 stk eftir.

TILBOÐ!!

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

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl.
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Viðgerðir

Fellihýsi
Til sölu coleman fellihýsi, árg. 1998, vel
með farið, 220wolt raf. Verð.450.000.
Upplýsingar í síma 696 0080.

Nú er tími notaðra bíla

Toyota Yaris Disel 5/2006 Ek.54 þkm.
Bsk,CD,rafdr rúður og speglar. V.
1.770.-

TILBOÐSDAGAR á
VESPUM

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

555 6666

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Nýsk. og vel með farinn í topplagi. Ssk.
Ek. 184þ.km. S. 896 7967.

CADILLAC ELDORADO V8 Northstar,
eyðslugrönn 300hö, Árgerð 1995, 167
þ.km, BENSÍN, SSK, Verð 990.000.
Tilboð 590.000.- stgr. Rnr.202034.

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

Honda Jazz 1.4 LS 6/2005 Ek.63
þkm. Bsk,CD,rafdr rúður og speglar
V. 1.370.-

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

Ford Escape Limited 2006 ek 62 þ
mílur. Sjálfsk. V. 1.950. 000- Uppl s.
899 9940.

Til sölu Toyota Hilux 2004 35“. sk. 10
án ath. áhv. 1743þ. verð 2150þ. Hákon
8672663

Bátar

JEEP Grand Cherokee LTD árg 2000,
4.7L vél, ekinn 181 þkm. Vel með farinn
bíll, góð kaup verð aðeins 850.000 kr
uppl 899 4681
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri
Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta
á staðnum
www.sportx.is

Hreingerningar

Par ÓE 2-3 herb íb. á höfuðb. Reyklaus
og reglusöm. Max 75þ s: 8694857
Steinunn

Vörubílar
!!! 100% lánamöguleiki

Toyota Corolla 1.6 Liftback árg.1998
Ek.164 þkm. Bsk, dráttarkrókur,CD. V.
360.- Möguleiki á 100% láni til 36
mán.

VW Polo 1.2 beinskiptur árgerð 2004
ekinn 75þús. eyðsla 5l, listaverð
900þús. en fæst gegn yfirtöku 700þús.
jen/fra. uppl. í s. 894-6383 eftir kl 5!
Subaru Legacy 2,2 árg. ‘91. ek. 211þ.
Sk. ‘10. 2 eigendur frá upphafi, aukadekkjag. fylgir. V. 220þ. S. 615 2929 &
820 2205.

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Mótorhjól
Óska eftir 20 - 60 hestafla utanborðsmótor. Upplýsingar í síma. 770 5451.

Hyundai Accent árg. ‘98 ek. 163þ.
Naglad. fylgja. Verð 160þ. S. 615 2929
& 820 2205.

Varahlutir

Til sölu Chrysler stow and go. Árg. ‘06.
Dvd og rafm. í öllu. Yfirtaka á láni +
300þús. í pen., afb. 45þús á mán. Uppl.
í s. 863 5699.
FUTURA POCONO fellihýsi m. fortjaldi Árgerð 2005 Verð 1.100þ Skoðar
skipti á ódýrari bíl, Ath! er á staðnum
Rnr.128627 Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir bílum á staðinn og
á söluskrá okkar!!

Blast BL 250cc 7/2003 Innflutt af VDO.
V. 250.- Möguleiki á 100% láni til 36
mán.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

0-250 þús.
Góður bíll fyrir laghenta. Pajero 2,8
Disel árg. 95, 7 manna. fallegur bíll.
Ný Kúpling, nýjar bremsuskálar. Vantar
hedd. Verð 100,000 S.664 8122.
Ódýr góður station!! Opel Astra ‘99.
nýsk, hvítur. Ástand gott. V. 150þ. S.
844 6609.

VW, Skoda S. 534 1045

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

Til sölu Huspvarna tc 250
árg 2008

Hjólið er keyrt í 70 tíma og hefur verið
skipt um olíu á 5 tíma fresti , hjólið er
á nýjum dekkjum og er ný plöst allan
hringinn. Það er búið að skifta um nálar
, jeta , einnig hringi í blöndungi, lítið
notað eftir að það var gert. Verð 690
þúsund. Upplýsingar í síma 842-5565

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

Netpartar-Partasala
S. 486 4499 & 486 4477

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

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

Garðyrkja
Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.
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Málarar

Stífluþjónusta

Trésmíði

Verslun

smidaland.is

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

Önnur þjónusta
Pípulagningaþjónusta

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

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

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
Tökum að okkur þakmálningu, fagmenn að verki. Uppl. í s. 849 1580.

Þakmálun

Tökum að okkur útiverk, málum þök,
glugga og útveggi. Skiptum um glugga.
Uppl. í s. 661 3192.

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

Ú R VA L S
GRÓÐURMOLD,
HELLUSANDUR OG GÖNGUSTÍGAEFNI.
AFREITT Á BÍLA OG KERRUR. KAMBUR
EHF GEIRLANDI V/ SUÐURLANDSVEG
S. 8920111 5543918 kamburehf@simnet.is

Nudd
NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.
Frábært heilnudd, fantastic massage.
S. 894 6823.

Til sölu

Tantric whole body massage in down
town any time!!! 8698602
NEW! LUXURY WHOLE BODY MASSAGE
in down town. 8476555

Spádómar

Búslóðaflutningar

SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR!!
Emilía Bláu húsin Faxafeni 588-9925
clamal.is

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

Húsaviðhald
Fagþjónusta - Allt á
einum stað

7 blóm myndir, krónur 770.000.000.0
00.000.000.000.000,00. Krónur. Edda.
S: 552 5880.

Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Óskast keypt
Staðgreiðum gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !

Viðgerðir

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,

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

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

Trjáfellingar

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

1.000 punktar jafngilda 500 kr. S. 615
4223 / vidir@vodafone.is

Sumarklippingar!

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjármálaþj., stofnun félaga. SMCO-reikningshald og ráðgjöf. S. 866 1605.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Fjármál

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.

Hljóðfæri
Caelum verktakar
Reykjavík og nágrenni
Hellulagnir, þökulagnir, klóaklagnir, drenlagnir, múrviðgerðir, flísalagnir og allt því tengt,
berum á sólpalla, garðúðun,
grassláttur og margt margt fl.
Fagleg og góð þjónusta. Tökum
að okkur stór og smá verk.
Tilboð að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

Eigin atvinnurekstur!

Hef til sölu vélar til framleiðslu á gluggum og hurðum úr plastefnum. Vélarnar
verða til sýnis samkvæmt frekara samkomulagi. S. 892 4730

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

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

Rafvirkjun

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Húsaviðgerðir

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

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.
Greiðsluaðlögun,
fjármálaráðgjöf,
skattamál, stofnun fyrirtækja atoz@
atoz.is s. 588 4545.

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Kaupi vildarpunkta
Icelandair

Tökum að okkur hellulagnir þökulagnir
og sjáum um jarðvegsskipti gerum föst
verðtilboð S 8628530

Bókhald

Til bygginga

Verið velkomin

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

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

Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.

Húsaviðhald!

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

Dúndurtilboð!

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

Heilsuvörur

Auglýsingasími

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

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

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

– Mest lesið

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
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MOSFELLSBÆR 5 manna fjölskyldu
vantar einbýlis, rað eða parhús til leigu
í Mosfellsbænum Erum mjög ábyrg.
uppl. í síma;898-4717

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

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Tantric Massage of
Sacred touch

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

NUDD - HEILSULIND
TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slökunarnudd,svæðanudd, Ayur Veda,
hunangsnudd, heitsteina- og jurtanudd, sogskálanudd, allskyns snyrting
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S.
445 5000.
Relaxing luxury massage in down town.
s.8698602

Námskeið

Húsnæði í boði
3herb. 75fm. íbúð til leigu á Framnesvegi.
Uppl. bjarnioskar@hotmail.com eða í s.
659 1945 e.kl. 18:00.

A spacious room with sharing
kitchen and bathrooms at a
prime spot in the center of
Reykjavik. Close to supermarkets, cafés, restaurants, galleries,
a swimming pool and the
University.
For more info call 661-7000

Góð 2ja her. íbúð í
109 Rvk.

Heimilistæki
Vantar vel með farna eldavél með
góðum bakaraofni. Upplýsingar í síma
588-0486 eða 693-9892.

Dýrahald

Læðan Aska, dökkgráyrjótt, týndist úr
Breiðholti! Er örmerkt, var m bleika ól.
s. 692 0324.

Til sölu Labrador hvolpar uppl. í síma.
820 5670 og bjarg@internet.is

Ný 4ra herb. íbúð í Hfj.

www.buslodageymsla.is

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili /
Langtímaleiga
/ Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða
RVK. Long term rent. Kitchen,
bathroom, 10SAT TV, laundry
room. Price from 35.000 ISK.
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK.
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is
Þrjú hergergi til leigu fyrir rólegt og
reglusamt námsfólk á góðum stað í
108 Rvík. Sameiginleg stofa, eldhús,
þvottarhús og 2 baðherbergi, leiguverð
30 og 40 þús á mán. Umsóknir sendist
á olma@visir.is
112 m2 í Grafarvogi á 6.hæð, tvær lyftur, 2 svefnherbergi stór stofa, þvottahús
í íbúð. Bílageymsla í kjallara. Laus strax
verð 130þús. Tryggingavíxill. Upplýsingar
í síma 865 4595 eða 895 9594.
4-5 herb. 200fm húsnæði til leigu í
Árbænum. 180þ. með rafm. og hita.
Reglusemi/reyklaust skilyrði. S. 694
1654, Þröstur.
Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 568 1848
/ 618 2698.

Fyrir veiðimenn
Silunganet - Silunganet

Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík.
Sími 892 8655. heimavik.is
Veiðimenn ef þið eruð á leið vestur á
firði að skjóta gæs eða rjúpu. hnjoturtravel.is bíður uppá gistingu.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.
Til leigu 30fm innréttaður bílskúr í Kóp.
Leigist námsmönnum. S. 896 6012
13fm herb. til leigu í Kóp. með aðgengi
að sameiginlegu WC ekki sturtu. Leiga
25þús. á mán. Laust 1.sept. Uppl. í s.
820 6904, Rakel.
Rúmgóð og snyrtileg 2 herb. íbúð í
Ásahverfi í Garðabæ, reyklaust, 80þ.
rafm. og hiti innif. 849-0509
Til leigu 76 fm, 2 herb. íbúð á besta
stað í miðbænum. Flísar og parket á
gólfum. Íssk., uppþv. og þvottav. fylgir.
Mjög snyrtileg. hagstætt verð, Laus
strax. S. 867 6189.

Eigum en nokkur leyfi á lausu í
Grenlæk, Jónskvísl og Sýrlæk. Frábært
veiðihús með öllum búnaði og heitum
pott, góð veiði hefur verið undanfarið.
Uppl í s. 892 7502 og enfremur nánari
uppl www.kippur.is

geymslur.com

Vélaskemma óskast ,150-350fm.
Getum komið á staðinn og tekið niður.
S:8214266

www.geymslaeitt.is

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

Gisting
Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

Atvinna í boði

Starfsmaður óskast til þjónustustarfa á veitingahúsi í
efribyggðum reykjavíkur. Aðeins
kraftmikið, heiðarlegt og stundvíst fólk með mikla þjónustulund kemur til greina. Vinnutími
frá 17:00 til 22:00 á kvöldin, 15
daga í mánuði.
Allar nánari upplýsingar í síma
868-0049

Óskar eftir að ráða starfsfólk á
dagvaktir. Í boði er hálfsdags
starf og heilsdagsstarf.
Einungis traust og heiðarlegt
starfsfólk kemur til greina.
Uppl. í s. 899 9495, Jónína eða
á cyrus@simnet.is

Stórt sumarhús til leigu nálægt Rvk.
Daga- eða vikuleig.a Uppl. í s. 8446721

Geymsluhúsnæði

Veitingahús

Frá Rasmus ehf. Okkur vantar sænskan og danskan stærfærðikennara til
að þýða efni á framhaldsskólastigi á
sænsku og dönsku. Uppl. gefur Hugo
Rasmus í s. 897 5379.
Matreiðslumaður/kona óskast á veitingastað á Vestfjörðum. Framtíðarstarf
og góð laun. S. 862 2221.

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

Ísbúðin Áfheimum

Glæsilegur lúxusbústaður til leigu
í Borgarfirði, laus. S. 896 0675 eða
http://storaborg.123.is

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

Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og
öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is
Upplýsingar í síma 7727553

Um er að ræða 100% starf frá
08:00 á morgnanna, starfið
skiptist í þrif annarsvegar og
afgreiðslu hinsvegar.
Aðeins stundvís, heiðarlegur
og kraftmikil starfskraftur með
mikla þjónusulund kemur til
greina.
Allar nánari upplýsingar í síma
868-0049

Sumarbústaðir

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

Íbúð til leigu

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

Ungur reyklaus maður utan af landi
óskar eftir herbergi eða stúdíóíbúð til
leigu í Reykjavík. Skilvísar greiðslur.
Sími 8963184.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is
Upplýsingar í síma 7727553

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Skemmtilegt námskeið fyrir fullorðna.
Nánari uppl. s: 895 1551 www.brokey.is

Óska eftir lítilli íbúð á höfuðborgarsvæðinu, helst í nágrenni við HÍ, en
skoða alla möguleika. Uppl. í s 8671159

Starfskraftur óskast í
fjölbreytt starf.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakar í Mosfellsbæ
óskar eftir góðu fólki til starfa
í afgreiðslu. Vinnutími: ýmsar
vaktir í boði . Íslenskukunnátta
skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir
Áslaug í s. 660 2155, 566 6145,
eða á staðnum.

Ísbar/Booztbar,
Borgartúni
Óskar eftir að ráða fólk í dagvinnu. Í boði er hálfsdags og
heilsdagsstarf.
Einungis traust og heiðarlegt
fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924 Kristinn eða senda
umsókn á cyrus@simnet.is

Bókhaldsstofu vantar
vanan starfsmann í hlutastarf
við uppgjör á fyrirtækjum, gerð
skattframtala og bókhald.
Uppl. í s. 692 6910.

Símadömur óskast

Hamar ehf óskar eftir
undirverkökum,
Hamar ehf er fyrirtæki á sviði
málmiðnaðar, vegna mikilla
umsvifa óskum við eftir að ráð
Rafsuðumenn til starfa tímabundið.
Upplýsingar veitir Kári Pálsson
í síma 6603600 kari@hamar.
is eða Sigurður K. Lárusson í
síma 6603613 siggil@hamar.is

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

Kona leitar náinna

Hamar ehf óskar eftir
starfsmönnum,
Hamar ehf er fyrirtæki á sviði
málmiðnaðar, vegna mikilla
umsvifa óskum við eftir að ráð
til starfa vélvirkja, plötusmiði,
rennismiði og rafsuðumenn.
Upplýsingar veitir Kári Pálsson
í síma 6603600 kari@hamar.
is eða Sigurður K. Lárusson í
síma 6603613 siggil@hamar.is

Einkamál

kynna við ógiftan karlmann, 55 ára eða
eldri. Auglýsingu hennar má heyra á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8477.

Karlmaður býður

karlmönnum upp á gott og djarft nudd.
Auglýsingu hans má heyra á Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8976.

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

Óska eftir að kynnast konu á sextugsaldri. Ég er sjálfur 51 árs og áhugamál
mín eru tónlist, ganga og fara út að
borða. Uppl. í s. 848 6406.

Vantar smiði eða smiðsvana menn í
tímabundið viðhaldsverkefni, uppl. í
618 8418.

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

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

Kona: hvers leitar þú?

Tilkynningar

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir að ráða verkamönnum og vélamönnum í malbikunar framkvæmda og manni til að
saga malbik. Matur í hádeginu
og heimkeyrsla.
Upplýsingar í síma
565 0875 & 892 0525

Heildverslun óskar eftir
ritara í hlutastarf frá 1.
september.
Góð tungumála- og tölvukunnátta nauðsynleg. Afnot af lítilli
stúdíóíbúð ( ca 50 m2) í sama
húsnæði og vinnustaðurinn
gæti verið hluti af starfskjörum.
Áhugasamir sendi inn umsókn
á : thjonusta@365.is merkt
„Heildverslun“

Vantar þig vinnu með
skóla?
Subway auglýsir eftir duglegu
og jákvæðu fólki með mikla
þjónustulund. Um er að ræða
hlutastarf um kvöld og helgar.
Sveigjanlegur vinnutími í boði.
Lágmarksaldur er 16 ár.
Umsóknareyðublöð á stöðunum eða subway.is.

Óskum eftir fólki til starfa við
ræstingu sem fyrst. Íslensku
kunnátta skliyrði.
Vinsamlegast leggið inn
umsókm á : info@bonbraedur.is

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með
auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Subway - fullt starf
Ræsting

Reykjavíkurborg

Subway auglýsir eftir duglegum,
samviskusömum og röskum
starfsmanni í 80-100% starf.
Íslenskukunnátta er æskileg en
annars mjög góð enskukunnátta skilyrði. Lágmarksaldur er
20 ár.
Umsóknir sendist gegnum
subway.is

Atvinna

Húsnæði óskast
Eðlisfæðingur óskar eftir 3ja herb íbúð í
R105. Uppl. í síma 891 8390.

Skemmtanir

+OKKARNIR VEISLUÖJËNUSTA
+OKKARNIR VEISLUÖJËNUSTA LEITAR EFTIR MANNESKJU TIL AÈ VERA
YÙR OG SJ¹ UM /STA OG 3¾LKERABORÈIÈ Å (AGKAUPUM
+RINGLUNNI
3TARFSSVIÈ
o )NNKAUP OG PANTANIR
o 3TARFSMANNAHALDMÎNNUN VAKTA
o ,AGA BRAUÈ OÚ SEM LAGAÈ ER ¹ STAÈNUM
o !FGREIÈSLA ÒR /STA OG S¾LKERABORÈI
.AUÈSYNLEGT ER AÈ UMS¾KJENDUR HAÙ MIKINN ¹HUGA ¹
MAT OG MATARGERÈ
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Urðarstígsreitir
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Urðarstígsreiti, reit
1.186.4, sem afmarkast af Urðarstíg, Njarðargötu,
Bergstaðastræti og Bragagötu og reit 1.186.0, sem
afmarkast af Urðarstíg, Bragagötu, Bergstaðastræti
og Baldursgötu.
Í tillögunni felst m.a. að heimilt verði að byggja
nýtt hús á lóðum númer 8A og 16A við Urðarstíg,
heimiluð stækkun húsa á lóðum að Urðarstíg 10 og
12 ásamt hækkun rishæða, hækkun húsa á lóðunum
við Urðarstíg 2 og Baldursgötu 8 og bygging húss
á einni hæð á lóð 63 við Bergstaðastræti. Almennt
verður heimilað að byggja kvisti á risþök, litlar
viðbyggingar, svalir og litlar geymslur/gróðurhús á
baklóðum samkvæmt nánari skilmálum sem fram
koma á uppdráttum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 –
16:15, frá 14. ágúst 2009 til og með 25. september
2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is,
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 25.
september 2009. Vinsamlegast notið uppgefið
netfang fyrir innsendar athugasemdir með
tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 14. ágúst 2009
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071
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HALLE BERRY ER 43 ÁRA Í DAG

„Ég veit að ég er aðeins ein
manneskja og mitt framlag
er agnarsmátt.“
Bandaríska leikkonan Halle
Berry hlaut Óskarsverðlaun
árið 2002 fyrir hlutverk sitt
í myndinni Monster’s Ball.
Hún er eina blökkukonan sem
hefur hlotið Óskarsverðlaun
fyrir besta leik í aðalhlutverki.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST 14. ÁGÚST ÁRIÐ 1942

MERKISATBURÐIR

Golfsamband Íslands stofnað

1942 Þýsk sprengjuflugvél sem

Þennan dag árið 1942 var
Golfsamband Íslands stofnað en það er elsta sérsambandið innan ÍSÍ.
Golfíþróttin hafði rutt sér
til rúms á Íslandi tæpum
áratug áður en læknarnir
Gunnlaugur Einarsson og
Valtýr Albertsson komust
í kynni við íþróttina þegar
þeir voru á ferðalagi um
Svíþjóð og Danmörku
snemma árs árið 1934.
Þegar eftir heimkomuna
hófu þeir undirbúning að
stofnun golfklúbbs í Reykjavík og hinn 14. desember
GOLF Golfíþróttin er mjög vinsæl á
árið 1934 var GolfklúbbÍslandi í dag.
ur Íslands (nú Golfklúbbur

Reykjavíkur) formlega stofnaður.
Í fyrstu var tekið á leigu
svonefnt Austurhlíðarland
við Sundlaugarveg og þar
var fyrsti golfvöllur landsins vígður hinn 12. maí árið
1935 en leigumálinn rann
út árið 1937. Hinn 1. ágúst
árið 1938 var níu holu golfvöllur og klúbbhús vígt í
Öskjuhlíðinni en mannvirkin mörkuðu tímamót í sögu
golfsins.
Gunnlaugur Einarsson
gegndi fyrstur formennsku
í GSÍ en fyrsta landsmótið í
golfi var haldið sama ár og
sambandið var stofnað.

stefndi til Reykjavíkur er
skotin niður og er þetta
fyrsta óvinaflugvél sem
Bandaríkjamenn skjóta
niður yfir Evrópu í síðari
heimsstyrjöld.
1951 Fyrsti Lionsklúbbur á Íslandi stofnaður, Lionsklúbbur Reykjavíkur.
1959 Alþingi samþykkir breytingu á skipan kjördæma á
Íslandi og er þeim fækkað
úr 28 í 8 um leið og þingmönnum er fjölgað úr 42
í 60.
1982 Rainier III, fursti af Mónakó, og kona hans, Grace
Kelly, koma í heimsókn
til Íslands ásamt börnum
sínum tveimur, Carolinu
og Albert.

Árni Sigurbjörnsson
frá Grófargili, Kópavogsbraut 1b,
Kópavogi,

andaðist á líknardeild Landspítalans Landakoti þriðjudaginn 28. júlí. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna.
Jóhanna G. Gunnlaugsdóttir og fjölskylda,
systkini hins látna og fjölskyldur þeirra.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jónína Ágústsdóttir
áður Dalbraut 18, Reykjavík,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund þriðjudaginn 11. ágúst. Útförin verður auglýst síðar.
Ragnhildur Ásmundsdóttir Árni Arnþórsson
Óskar Már Ásmundsson
Þráinn Ásmundsson
Guðbjörg Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
VINNUR AÐ VEFNUM Í KÍNA Brynjólfur, sem er búsettur í Kína, stefnir að því að koma vefnum á fót í fleiri löndum þegar fram líða stundir.
MYND/ÚR EINKASAFNI

BRYNJÓLFUR ÓMARSSON: OPNAR ÆTTARTAL.IS

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Sigríður Ingimundardóttir
Hornbrekku, Ólafsfirði,

lést á heimili sínu að Hornbrekku þann 7. ágúst sl.
Útförin fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn
15. ágúst kl. 14.00.
Gíslína Helgadóttir
Ingimar Antonsson
Sigurður Helgason
Ágústa Pétursdóttir
Hannes Helgason
María Jónsdóttir
Ingimundur Helgason
Arndís Friðriksdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, faðir, stjúpfaðir og afi,

Hörður Barðdal,
Brúnastöðum 17, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut að morgni
þriðjudagsins 4. ágúst, verður jarðsunginn frá
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 19. ágúst kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim
sem vildu minnast Harðar er bent á Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík.
Sesselja E. Guðnadóttir Barðdal
Jóhanna I. Barðdal
Sesselja E. Barðdal
Bergþóra Fanney Barðdal
Þórður V. Oddsson
Marta E. Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Bitastæð ættartöl á vefnum
Vefurinn Ættartal.is fór í loftið fyrir
skemmstu en þar er hægt að skrá upplýsingar um sig og ættingja sína og búa
til eigið ættartal. Hægt er að setja inn
myndir, skrá stutt æviágrip, sögur og
fleira.
Viðskipta- og tölvunarfræðingurinn
Brynjólfur Ómarsson fékk hugmyndina
að vefnum fyrir nokkrum árum og hefur
gengið með hana í maganum síðan. „Ég
vissi að margir höfðu verið að gera þetta
handvirkt sem er mikil vinna. Hugmyndin lá þó í dvala í nokkurn tíma en
vinnan fór á fullt í vetur,“ segir Brynjólfur, sem býr í Kína ásamt eiginkonu
sinni og vinnur að vefnum með þremur forriturum.
Þegar notendur hafa stofnað ættartal
geta þeir gefið hverjum sem er aðgang

að því og þeir hinir sömu geta þá hjálpað
til við að bæta inn upplýsingum. Þannig
getur öll ættin safnað saman gömlum
myndum og sögum og búið til lifandi
upplýsingavef. Með þeim hætti er hægt
að koma í veg fyrir að skemmtilegar
minningar gleymist og að gullmolar rykfalli í myndaalbúmum. Notendur geta þó
alfarið stýrt því hvaða gögn birtast og
hverjir hafa aðgang að þeim.
Ættartréð er hægt að skoða grafískt auk þess sem notendur geta skrifað fréttir þannig að aðrir ættingjar geti
fylgst með því þegar nýtt barn kemur
í heiminn, þegar brúðkaup er í vændum eða þegar ættarmót er á næsta leiti.
„Vefurinn ætti sérstaklega að geta gagnast þeim sem fá það hlutverk að undirbúa ættarmót eða niðjatöl en auk þess

öllum þeim sem hafa áhuga á ættinni
sinni, að rekja hana og að halda utan
um hana.“
Brynjólfur og samstarfsmenn hans
eru enn að þróa vefinn og setja inn nýja
notkunarmöguleika. „Við eigum eftir að
koma upp spjallborði auk þess sem við
munum bjóða fólki upp á að geta samnýtt ættir.“ Ekki er hægt að sækja upplýsingar um forfeður sína sjálfkrafa
en í haust verður boðið upp á leið til að
samnýta upplýsingar úr mörgum ættartölum. „Ef fólk rekur ættir sínar að
sameiginlegum forföður mun það geta
samnýtt grunninn að því gefnu að báðir
aðilar heimili það,“ segir Brynjólfur,
sem stefnir að því að koma vefnum á fót
í fleiri löndum þegar fram líða stundir.
vera@frettabladid.is

Kóngar og drottningar berjast
Hið árlega Stórmót Taflfélags Reykjavíkur og Árbæjarsafns verður haldið sunnudaginn 16. ágúst klukkan 14.
Fyrir Stórmótið verður lifandi tafl á torginu í Árbæjarsafni. „Við höfum gert þetta í nokkur ár. Þá teiknum við
taflborð á torgið, klæðum fólk upp á í búninga og tveir
fulltrúar frá Taflfélaginu standa uppi á svölum og hrópa
skipanir,“ segir Dagný Guðmundsdóttir, safnvörður í Árbæjarsafni. Hún hefur safnað fólki saman á ýmsan máta.
„Ég hef smalað saman vinum og ættingjum og í ár notaðist ég líka við Facebook,“ segir hún glaðlega. Manntaflið hefst klukkan 13 og verður án efa gaman að fylgjast
með uppáklæddum drottningum, konungum og hirðmönnum þeirra taka sér stöðu á skákvellinum en Dagný lofar
harðri baráttu.
Allir geta komið og fylgst með en þeir sem hafa áhuga
á að skrá sig til leiks á mót Taflfélagsins geta gert það í
símamiðasölu Árbæjarsafns og á mótsstað.

MANNTAFL Tveir spilarar stjórna hinum lifandi taflmönnum ofan af

svölum.
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250GB
UR
ð
R
hA UR Disk inni
M
U
2GB vinnssL R
15,6” skjá

Acer Emachines E625
AMD AThloN 64 ProCeSSor TF-20

15,6” 1366x768
AMD Athlon 64 Processor TF-20
1x2GB vinnsluminni
250GB 5400RPM
ATI Radeon Xpress 1200
Lyklaborð með talnaborði
Þráðlaust netkort 54Mbps
Vefmyndavél
Minniskortalesari
6 cellu rafhlaða
Windows Vista BASIC
Vegur 2,72kg

Var að
lenda

79.999

Nýtt

2.499

LÁN
Verð frá:

3.683
24 mánaða

bluray

Ódýrt dVd

3.499

999
Samsung ES-55
3 lITIr

10.2-megapixel
Face Detection
Red-eye Fix
2.5” intelligent LCD (230 K)
Movie mode (VGA 30 fps, MJPEG)
Stylish metal body
Beauty Shot
Self Portrait
Digital Image Stabilization (DIS)
ISO 1600
Photo Help Guide and Function Descriptiont

24.999
LÁN
Verð frá:

1.108

Samsung NV 9
10.2 MeGAPIxelS

10.2 Megapixels
5x Optical Zoom
2.7” Intelligent LCD Screen
Dual Image hristivörn
MP3 spilari
Face Detection, Smile & Blink Detection, Beauty Shot
11 scene modes
High Sensitivity ISO 3200

37.999

LÁN
Verð frá:

2.396

3000 krun

verðlækk

24 mánaða

24 mánaða

Acer 5536

© SmartMedia | www.smartmedia.is | 588-4100

AMD DuAl Core x2 Ql65, 2,1Ghz

AMD Dual Core x2 QL65, 2,1Ghz
3GB DDR2-667
15.6” WXGA (1366x768) Acer CineCrystal TFT LCD
512MB ATI HD3200 skjástýring
320GB SATA 5400rpm
DVD±RW Dual Layer Skrifari
True 5.1 Channel Surround
Gigabit Ethernet;
300Mbps þráðlaust netkort
1.3MP vefmyndavél
windows vista home premium

AMD DUA
L CORE
320GB
hARðUR
DiskUR
3GB vinn
sLUMinni

99.999
119. 999

Ný
send
ing

LÁN
Verð frá:

4.542
24 mánaða
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Eftirsjá og tilhlökkun

E

NOKKUR ORÐ
Kjartan
Guðmundsson

ngir stórtónleikar með erlendum flytjanda hafa verið haldnir hér á landi
síðan Eric Clapton kom fram í Egilshöllinni fyrir rúmu ári. Stétt hljómleikahaldara
skellir skuldinni skiljanlega á hina máttlausu íslensku krónu; segir að til einskis sé
að gera plön sem fara svo beinustu leið út
í bláinn þegar gjaldmiðillinn hoppar út og
suður – þrumustuð.
Alls voru haldnir sex stórtónleikar hér
á síðasta ári, með téðum Clapton, John
Fogerty, Bob Dylan, Whitesnake,
James Blunt og Paul Simon,
og tap varð á þeim öllum. Af
þessum giggum nennti ég bara
að mæta á Dylan og Paul Simon, en sé
dálítið eftir því að hafa ekki skellt mér
á Fogerty. Ástæða þess að ég fór ekki
er án efa sú að ég var hreinlega orðinn
mettur. Upp úr miðjum síðasta áratug
fóru nefnilega heimsins frægustu bönd

og tónlistarmenn (svona næstum því) að
streyma unnvörpum til landsins til tónleikahalds, og áhorfendur gátu leyft sér að gerast
vandlátir á framboðið. Hefði mér boðist að
sækja tónleika með John Fogerty árið 1991
hefði ég ekki hugsað mig tvisvar um.
Á þeim tíma var lífið ósköp einfalt; Ef
erlendur flytjandi hélt tónleika hér á landi
var ég mættur í biðröðina til að kaupa miða,
burtséð frá því hvort ég fílaði tónlistina
eður ei. Hverjir einustu hljómleikar voru
heimssögulegur viðburður í augum ungs
tónlistarnörds, og ég undirbjó mig vandlega
fyrir þá alla.
Þess vegna togast á í mér tilfinningarnar.
Auðvitað er gaman að geta valið úr tónleikum. En það er líka dásamlega nostalgískt að
verða spenntur yfir væntanlegum tónleikum
Jethro Tull, bara vegna þess að þeir eru það
eina í boði næstu mánuði og jafnvel ár. Fátt
er svo með öllu illt.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Láttu ekki svona,
Haraldur! Auðvitað
færðu að vera með
á seinni hringnum!

En þú verður
auðvitað áfram
kylfusveinn!

1.
teigur

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég moka
innkeyrslur
fyrir þúsundkall....

Já, ég...

... á tímann.
Plús fæðispeninga,
tryggingar, orlof og
lífeyrissjóð.
Borgað fyrir fram.

Það er
greinilega
hart í ári!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég hefði
getað orðið
maður með
mönnum!

Sáðfruma
Hannesar
Smárasonar

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Nýársheit

Njóttu
dagsins.

Flott!
Þá get ég strikað
það út!

1. Reyna að vera
vinsamlegur.
Takk.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
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Ógiftur kærasti handa Siennu

> LANGAR Í BARN
Leikkonan Kate Hudson hefur átt í
ástarsambandi við hafnaboltakappann Alex Rodriguez í nokkra mánuði. Sambandið er víst orðið það
alvarlegt að Hudson er farin að
tala um barneignir. „Hún er nýorðin þrítug og hana langar í
annað barn. Hún vill að sonur
sinn, Ryder, eignist systkini
og er sannfærð um að þau
eigi eftir að eignast fallegt
barn saman,“ var haft eftir
heimildarmanni.

Svo virðist sem leikkonan
Sienna Miller sé komin með
nýjan mann upp á arminn.
Samkvæmt breska blaðinu
The Mirror er Sienna hætt
með leikaranum Balthazar Getty og farin að hitta
breskan plötusnúð, George
Barker. Parið á að hafa
hist fyrr á árinu og eru
þau að sögn vina mjög
hamingjusöm saman.
„Þetta er enn mjög nýtt
og nokkuð afslappað, en
Sienna og George virðast mjög ánægð saman.
George er mjög heilsteyptur og góður strákur
og þau eiga marga sameiginlega vini. Hann er

folk@frettabladid.is

ekki frægur og hann hefur
engan áhuga á að verða
frægur og hann er á lausu,
sem er plús. Hann er mjög
mikill áhugamaður um
tónlist og hefur verið að
kynna Siennu fyrir nýjum
tónlistarstefnum. Þau hittust fyrr á árinu og eru nú
að tala um að fara í frí til
Ibiza saman,“ var haft eftir
vini parsins.
F yrrverandi kærasti
Siennu, leikarinn Balthazar
Getty, var enn kvæntur
þegar þeirra samband hófst
og hlaut Sienna mjög slæmt
umtal í kjölfarið sem hafði
mikinn áhrif á starfsferil
hennar.

SIENNA MILLER

Karlar aumingjar í sultugerð
Hin einstæða sultugerðarkeppni verður haldin tíunda
sinni í Mosfellsdalnum – en
heimamenn hafa nánast einokað keppnina til þessa.
„Við konurnar í Mosfellsbænum
höfum einokað þessa keppni.
Reyndar var sigurvegarinn í eitt
skipti frá Garðabæ en annars er
þetta alger einstefna,“ segir Dísa
Anderiman sultugerðarkona með
meiru.
Dísa hefur verið prímus mótor í
starfsemi hins sérstæða og rómaða
markaðar í Mosfellsdal og á laugardaginn rennur upp stór stund. Þá
verður sjálf sultugerðarkeppnin haldin tíunda sinni. Dísa sparar hvergi stóru orðin og eggjar
sultugerðarmenn til dáða. Segir
til dæmis karlmenn algjöra aumingja í sultugerð því aldrei hafi þeir
komið til álita sem sigurvegarar.
„Aldrei karlmaður unnið og hafðu
það. Í fyrra tók vinur minn reyndar þátt og lagði fram chutney sem
hann var afskaplega stoltur af – en
þá var verið að keppa í sultugerð og
hann fór nánast að gráta. Því hef ég
ákveðið að hafa riðla í þetta skiptið,“ segir Dísa. Nú verður því keppti
í sultu-, chutney- og marmelaðigerð. Sérfræðingar munu þekkja
muninn en hinn heillandi heimur sultugerðarinnar getur reynst
þeim sem ekki til þekkja framandi

CAMERON DOUGLAS Sonur leikarans

Michaels Douglas, Cameron, er í slæmum málum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fjölskyldan
er eyðilögð
Bandaríski leikarinn Michael
Douglas segir að fjölskylda sín
sé eyðilögð yfir handtöku sonar
hans Cameron. Hann var tekinn
fastur í New York í síðasta mánuði grunaður um eiturlyfjasölu.
„Fjölskyldan er eyðilögð og
afar vonsvikin vegna hegðunar
Camerons,“ sögðu Douglas og
fyrrverandi eiginkona hans
Diandra í yfirlýsingu. „Allar fjölskyldur sem hafa glímt við eiturlyfjanotkun vita hversu slæm
áhrif hún hefur.“ Cameron gæti
átt yfir höfði sér tíu ára fangelsi
verði hann fundinn sekur. Hann
hefur tvívegis áður verið handtekinn í tengslum við eiturlyf.

SULTUGERÐARKONUR HLÆJA AÐ KARLPENINGNUM Dísa, sultudrottning Íslands,

eggjar sultugerðarmenn til dáða en með henni (t.h.) er nágrannakona hennar
Svandís Matthíasdóttir – mikilvirk sultugerðarkona sem ætlar sér ekkert minna en
sigur í keppninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

eins og blaðamaður komst að þegar
Dísa tók að útskýra leyndardóma
sultugerðarinnar. Hún segir þetta
reyndar ekki mikið mál: „Það þarf
ekki að taka nema tuttugu mínútur að gera sultu. En þú þarft
undirbúning. Stela rabarbara einhvers staðar eða fara út í Bónus
og kaupa appelsínur.“ Verðlaunin í
sultugerðarkeppninni hafa í gegnum tíðina verið af ýmsum toga og
frumleg: Geit, landnámshæna … og
nú verður einmitt landnámshæna í
verðlaun sem og mánuður á hænuhóteli sem Dísa hyggst koma á fót,
verðlaunareitur í öðrum riðli og í
þeim þriðja fjársjóðskort yfir gjöful berjasvæði.

Væntanlegir þátttakendur skrá
sig ekki heldur mæta til leiks
klukkan eitt á útimarkaðinn og
leggja til sína sultukrukku merkta
dulnefni. Með skal fylgja umslag
merkt dulnefninu en þar í skal
vera rétt nafn sultugerðarmannsins og uppskriftin. Dómarar hafa
verið nafntogaðir matgæðingar:
Siggi Hall, Diddú, Rúnar Marvins – Dísa þylur nöfnin og endar
með að tilkynna að nú séu dómarar þau Dóra á Næstu grösum og
Sæmi rokk. „Þau þekkja allt sem
heitir grös, grænmeti og ávextir á
Íslandi,“ segir Dísa – ókrýnd sultudrottning Íslands.
jakob@frettabladid.is

Breytingar
hjá Cultura
Skemmti- og veitingastaðurinn
Café Cultura á Hverfisgötu heldur upp á sex ára afmæli sitt
um helgina og er fólk hvatt til
að mæta, skemmta sér og sjá
breytingarnar sem hafa verið
gerðar á staðnum. Í kjallaranum
er verið að opna nýtt rými sem
er tilvalið til tónleikahalds auk
tyrknesks eldhúss á staðnum
þar sem hægt verður gæða sér
á tyrkneskum mat og drekka
tyrkneskt kaffi. Um helgina
munu þeir DJ Kári, Joseph Rogers, bræðurnir Erpur og Eyjó,
Dynamo Fog, Útidúr og Chuck
and Norris halda uppi stemningunni á Café Cultura.

Sjúk í
hamborgara
Nicole Richie, sem á von á sínu
öðru barni í næsta mánuði með
tónlistarmanninum Joel Madden,
segist vera sjúk í hamborgara.
Samkvæmt Twitter-síðu Richie
borðar hún gjarnan seint á kvöldin og lendir það þá yfirleitt á Joel
að ná í matinn.
„Ég er sá sem þarf að fara
og annað hvort búa til samloku
fyrir hana eða kaupa hamborgara, en það er oft klukkan tvö eða
þrjú á nóttunni. Þetta eru ekkert
óvenjulegir hlutir sem hún er
að sækjast í, það er bara á svo
óhentugum tíma sólarhringsins,“
segir Joel Madden, en saman eiga
þau Richie dótturina Harlow sem
er eins og hálfs árs.

BORGARAR OG SAMLOKUR Oft lendir
það á Joel Madden að búa til eða sækja
mat fyrir Nicole Richie um miðja nótt.

Ný sófasending
00 I
ta kr. 169.8
Slim - 3ja sæ

Tilboðsver

ð kr. 135.8

40

Opið
Föstudag 12 - 18
Laugardag 12 - 16
Sunnudag 13 - 16

Seljum eingöngu beint af
lager okkar sem er aðeins
opinn um helgar.
Lítil yfirbygging = betra verð

3050 - Leðursófi kr. 284.000 I Tilboðsverð 169.000

0

800 I Ti
rsófi kr. 324.
2401 - Leðu

. 194.88
lboðsverð kr

Edge - Hornsófi 280x200 kr. 298.700 l Tilboðsverð kr. 238.900
Litir: Sand og Night

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 14. ágúst 2009
➜ Tónleikar
12.00 Kristín R. Sigurðardóttir sópran

og Julian M. Hewlett píanóleikari halda
tónleika í Ketilhúsinu við Kaupvangsstræti á Akureyri. Á efnisskránni eru
m.a. verk eftir Sigfús Einarsson, Pál
Ísólfsson og Puccini.
20.00 Tónleikar á tónlistarhátíð unga
fólksins í Salnum við Hamraborg í
Kópavogi. Benedict Klöckner og Mathias Susaas Halvorsen flytja sellósónötur
eftir Debussy og Rachmaninov. Eftir hlé
verður flutt píanótríó eftir Brahms og þá
koma einnig fram Elfa Rún Kristinsdóttir
og Joachim Carr píanóleikari.
20.00 Björg Níelsdóttir sópran heldur
tónleika í Fríkirkjunni við Linnetsstíg
í Hafnarfirði. Á efnisskránni verða lög
eftir Britten, Barber, Jórunni Viðar og
Schubert. Aðgangur er ókeypis.
22.00 Megas og
Senuþjófarnir verða
á Græna hattinum
við Hafnarstræti 96 á
Akureyri. Húsið verður
opnað kl. 21.
22.00 Útvarpsteymið
Harmageddon býður
til veislu á Sódómu
Reykjavík við Tryggvagötu þar sem fram
koma: Geir Ólafs, Our Lives & Toggi,
Sverrir Stormsker, Haffi Haff, Cosmic
Call og Sing for me Sandra.
22.00 Seabear, Pascal Pinon og Moses
Hightower verða með tónleika á Grand
Rokk við Smiðjustíg.
22.00 Tríó Andrésar Þórs flytur djassstandarda og frumsamið efni á tónleikum á Café Síróp við Norðurbraut á
Hvammstanga.
23.00 Bjarni Sveinbjörnsson bassaleikari heldur tónleika á Rosenberg við
Klapparstíg þar sem hann kynnir efni af
væntanlegri sólóplötu sinni.

Er Lady Gaga gaur? Líkir sér við Ghandi
Orðrómur hefur verið á kreiki
um að söngkonan skrautlega Lady
Gaga sé tvíkynja. Orðrómurinn
fór af stað í kjölfar myndbrots
frá tónleikum söngkonunnar á
Glastonbury-hátíðinni en þar telja
sumir sig sjá glitta í kynfæri karlmanns. Myndbandið er þó nokkuð óskýrt og því erfitt að ætla að
nýta það sem sönnunargagn.
Söngkonan hefur aldrei farið
leynt með þá staðreynd að hún sé
tvíkynhneigð og hefur það kynt
enn frekar undir sögusagnirnar
um að Gaga sé með lim. Talsmaður söngkonunnar sendi frá sér
tilkynningu þar sem hann sagði
orðróminn vera út í hött. Sjálf
SKRAUTLEG Söngkonan er þekkt fyrir
hefur söngkonan
ekki rætt málið
Hjalmar-augl4x30.ai
10/8/09 skrautlegan
17:29:43 klæðnað og er gjörn á að
opinberlega.
fara út á nærbuxum einum fata.

F y r r vera nd i eig i n kona Bítilsins Pauls
McCartney, Heather
Mills, sagði í viðtali
við breskt tímarit að
hún væri orðin þreytt
á illum tungum. Hún
lét hafa eftir sér að
hún væri tilbúin til
að berjast fyrir
sannleikanum og
þyldi ekki lengur að fólk virtist
trúa öllum lygasögunum um
hana. Í sama
viðtali líkir hún
sér við menn á
borð við Ghandi,

Malcom X og Martin Luther King. „Þetta voru allt
mjög umdeildir menn
vegna þess að þeir reyndu
að koma sannleikanum á
framfæri og þeir voru
óhræddir við að berjast fyrir sannleikanum og ég get
talið mig meðal
þeirra,“ segir
Mills.
EINS OG
GHANDI? Heath-

er Mills, fyrrverandi eiginkona
Pauls McCartney,
er mjög illa liðin í
föðurlandi sínu.

➜ Leiklist
Leiklistarhátíðin Act Alone á Ísafirði
14.-16. ágúst. Aðgangur ókeypis. Nánari
upplýsingar og dagskrá á
www.actalone.net.
20.00 Bernd Ogrodnik brúðuleikari
sýnir valda þætti úr sýningu
sinni „Umbreytingu“ í
Edinborgarhúsinu við
Aðalstræti á Ísafirði.
22.00 Róbert
Snorrason sýnir
einleikinn „Here
I Stand“ á Hótel
Ísafirði við Silfurtorg.

➜ Opnanir
17.00 Kristín Jónsdóttir opnar sýning-

una „Spjöld“ í Listasafni Mosfellsbæjar,
Kjarna við Þverholt. Opið mán.-fös. kl.
12-19 og lau. kl. 12-15.
18.00 Í Alliance française við Tryggvagötu 8 verður opnuð sýning sem
samanstendur af myndum, sýningarspjöldum og frásögnum af samskiptum
Íslendinga og franskra sjómanna. Opið
virka daga og laugardaga kl. 14-18.
20.00 Kolbrún Ýr Einarsdóttir og María
Dalberg opna sýningar á verkum sínum
í Gallerí Crymogæa að Laugavegi 41.
Opið virka daga kl. 11-18 og um helgar
12-18.

➜ Fjölskylduhátíð
Héraðshátíðin Ormsteiti verður haldin
víðs vegar um Fljótsdalshérað 14.-23.
ágúst. Nánari upplýsingar og dagskrá á
www.fljotsdalsherad.is.
Fjölskylduhátíðin
Kántrýdagar verður
haldin á Skagaströnd 14-16.
ágúst. Nánari
upplýsingar
og dagskrá á
www.skagastrond.is.

➜ Sýningar
Helga Björg
Jónasardóttir
hefur opnað sýningu á skörinni
hjá Handverki og
hönnun við Aðalstræti 10. Opið
alla virka daga kl.
9-18, fimmtudaga
til kl. 22 og um
helgar 12-17.
Í Gerðarsafni við
Hamraborg 4 í
Kópavogi stendur
yfir sýning á verkum Gerðar Helgadóttur
og Valtýs Péturssonar. Safnið er opið
alla daga nema mánudaga kl. 11-17.
Aðgangur er ókeypis.

➜ Dansleikir
Hljómsveitin Í svörtum fötum verður á
skemmtistaðunum Spot við Bæjarlind 6
í Kópavogi.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

hjálmar
BÍÓ & TÓNLEIKAR

HÆRRA ÉG OG ÞÚ
FRUMSÝNING Á HEIMILDAMYND UM FÖR HLJÓMSVEITARINNAR TIL JAMAÍKA
AUSTURBÆ 21. ÁGÚST, KL. 21.00
Miðar seldir á miði.is
Tónleikar eftir sýninguna

NÝTT Í BÍÓ!
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Ljósmyndari stangaður af geit

Ó.H.T., Rás 2

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

„Ég var stangaður af geit,“ segir
Hörður Sveinsson ljósmyndari. Tilefnið var forsíðumyndataka Grapevine. „Það var ekkert
hræðilegt, bara létt í síðuna. Hún
var eitthvað hrædd við myndavélina mína og stangaði mig smá.“
Hann segir það í fyrsta skipti
sem slíkt hendi sig í starfi, „en
vonandi ekki það síðasta.“ Nú, var
þetta spennandi lífreynsla? „Já,
þetta var ansi skemmtilegt.“
Geitina má sjá á forsíðu Grapevine, en blaðið kemur út í dag.
„Við vorum að taka myndir af
hljómsveitinni múm í Húsdýragarðinum. Okkur gekk eitthvað
illa að fá geiturnar að vera með
í myndatökunni þannig að við
fengum geitanammi og þá urðu
þær rosalega æstar. Það var ein

S.V. MBL

G.I. JOE
G.I. JOE LÚXUS
CROSSING OVER
KARLAR SEM HATA KONUR
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
ICEAGE 3 ENSKT TAL - ÍSL. TEXTI

SÍMI 530 1919

12
12
16
16
16
L
L
L

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5 - 8 - 10.10
kl. 5
kl. 3.30 D
kl. 3.30 - 5.45
kl. 3.30 - 5.45 - 8

STELPURNAR OKKAR
G.I. JOE
FUNNY GAMES
KARLAR SEM HATA KONUR
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6.30 - 9
kl. 8 - 10.20
kl. 6 - 9
kl. 5.50

L
12
18
16
L

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

G.I. JOE
KARLAR SEM HATA KONUR

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 6 - 9

12 MY SISTERS KEEPER
16 CROSSING OVER
KARLAR SEM HATA KONUR
THE HURT LOCKER
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA

kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8.30
kl. 8 - 10.45
kl. 5.50

12
16
16
16
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

G
POWERSÝNIN
KL. 10.20

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 2, 4, 5, 8 og 10.20(P) 12
16
PUBLIC ENEMIES
kl. 7 og 10

550 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

- Bo
Bos
ost
sto
ton
on gl
glo
lob
obe
be

HARÐUR AF SÉR Hörður tekur því létt að

vera stangaður í síðuna. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Hreindýrið Garðar prýðir
vegg nýs bakarís Jóa Fel

ATH: Ekki fyrir viðkvæma

SÍMI 564 0000

þarna í miðri myndatökunni sem
var föst uppi á einhverjum steini.
Hún var orðin frekar fúl þegar
við vorum búin að halda henni
og vorum ekkert að hjálpa henni
niður. Þannig að hún stangaði
mig.“ Hörður gerir þó létt grín
að atvikinu og segist ekki vera
aumur.
Hörður vinnur sem „frílans“
ljósmyndari hjá Grapevine, Monitor og fleirum. Hann er í námi
í Media Skolen í Viborg í Danmörku. „Önnin er ekki nema tíu
vikur og svo á maður að vera að
vinna á milli.“ Hann á eina önn
eftir sem hann ætlar að klára í
vetur.

FIGHTING

kl. 10.10

14

MY SISTER’S KEEPER

kl. 2 og 8

12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal

kl. 2, 4.10 og 6

L

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU TALI

Jói Fel er með haus af
hreindýri uppi á vegg í nýju
bakaríi sínu. Hreindýrið
veiddi Jói sjálfur í fyrra.
Bakarinn og sjónvarpskokkurinn
Jói Fel opnaði nýtt og glæsilegt
bakarí í Garðabæ í gær. Bakaríið stendur við Litlatún og að sögn
matreiðslumannsins var ekkert til
sparað við innréttingar staðarins.
„Það eru ekki nema þrír klukkutímar síðan við opnuðum en mér
skilst að það hafi verið mikið að
gera hjá stúlkunum síðan. Sjálfur
stend ég á haus í framleiðslunni
og hef ekkert komist frá ennþá.
Þetta er með svipuðu sniði og hin
bakaríin, við erum með heitt pasta
í hádeginu, risastóran tertukæli,
flotta ítalska kaffivél og svo auðvitað brauðin okkar,“ segir Jói.
Mestur hluti innréttinganna
var hannaður og smíðaður hér á
landi og segir Jói að útkoman sé
hreint glæsileg. „Kælarnir, borðin
og sófarnir eru allt íslensk hönnun sem við létum sérsmíða fyrir
okkur hér á landi. Málningin er
meira að segja íslensk nýjung og
kallast kalkmálning. Málararnir þurftu að handmála allt rýmið
með litlum penslum og voru ekki
of kátir yfir því, en útkoman er
mjög flott.“
Annað sem mætir gestum
bakarísins er stór og voldugur
hreindýrshaus sem hangir á veggnum. Dýrið er kallað Garðar og
veiddi Jói það sjálfur í fyrra. „Þetta
er karldýr með risastór horn. Ég
ætlaði fyrst að hengja hann upp í
Holtagörðum en hann passaði ekki
inn vegna hornanna, hér er aftur á
móti svo hátt til lofts og því endaði
hann á veggnum hérna. Hann fékk
nafnið Garðar vegna þess að hann
prýðir bakaríið hér í Garðabæ og

HEFUR Í NÓGU AÐ SNÚAST Matreiðslumeistarinn Jói Fel hefur nóg fyrir stafni í

kreppunni, hér er hann ásamt konu sinni Unni Gunnarsdóttur og sést glitta í Garðar í
bakgrunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

mér skilst á starfstúlkunum að
hann hafi vakið þó nokkra athygli
meðal viðskiptavina okkar.“
Jói hefur annars í nægu að snúast þessa dagana því auk þess sem
hann opnaði nýtt bakarí var hann

að leggja lokahönd á nýja matreiðslubók fyrir Hagkaup og er
að hefja upptökur á nýjum matreiðsluþáttum. „Það hefur sjaldan
verið jafn mikið að gera hjá mér
og einmitt núna í kreppunni.“ - sm

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

FRÁ LEIKSTJÓRA “THE MUMMY” KEMUR
EIN FLOTTASTA STÓRMYND SUMARSINS

FRÁ

JERRY BRUCKHEIMER

SANDRA BULLOCK

RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„
HERE COMES THE BRIBE...

KRINGLUNNI
kl. 8:20 - 11

G.I. JOE

ÁLFABAKKA
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

12

PUBLIC ENEMIES

PUBLIC ENEMIES

kl. 5 - 8D - 10:50D

16

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

L

PUBLIC ENEMIES

kl. 2 - 8 - 10:50

VIP

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

L

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

L

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

L

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3

L

HARRY POTTER

kl. 2 - 5 - 8

10

THE PROPOSAL kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30

L

BRUNO

kl. 11

14

AKUREYRI
kl. 6

L

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

HARRY POTTER

kl. 2 - 5 - 8 - 10:10

10

HARRY POTTER

kl. 5

VIP

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali

BRUNO

kl. 11

14

PUBLIC ENEMIES

THE HANGOVER

kl. 8

12

SparBíó
550 Á MERKTAR APPELSÍNUGULU OG 850 Á GRÆNAR

“

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

16
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Leynilegt herteymi er kallað til starfa til að bjarga
heiminum frá glæpagengi sem býr yfir stórhættulegu vopni sem getur eytt öllu sem verður á vegi
þess. Líkt og Transformers-myndirnar er G.I. Joe:
The Rise of Cobra byggð á samnefndum dótaköllum frá fyrirtækinu Hasbro. Leikstjóri The Mummy
og Van Helsing, Stephen Sommers, er leikstjóri
myndarinnar og mælt með því að fólk hafi væntingar í samræmi við fyrri verk leikstjórans.
Í raun er G.I. Joe: The Rise of Cobra bara hávær
og grunnhyggin hasarmynd, og sést það best á
framleiðslunni; atburðarásin er fyrirsjáanleg,
lummuleg samtöl, leikur í samræmi við samtölin, hasarinn yfirkeyrður og hvert einasta tækifæri
nýtt til að gera bardagaatriðin svöl. Þrátt fyrir það
kemur á óvart hversu kjánalega skemmtileg myndin er. Flest öll hasaratriðin eru vel gerð og hæfilega
mörg, sem hjálpar manni að leiða hugann frá því
hversu heimskulegur söguþráðurinn er.
G.I. Joe: The Rise of Cobra er enn ein sumarmyndin sem er búin óviljandi hlægilegum samtölum
og heiladauðum hasar og eins og með margar aðrar
sumarmyndir er hægt að skemmta sér yfir þeim.
Gott væri að áhorfendur gerðu sér grein fyrir því
að hér er á ferðinni mynd sem er ekki ætlað að rista
djúpt.
Vignir Jón Vignisson

KVIKMYNDIR
G.I. Joe: The Rise of Cobra
Leikstjóri: Stephen Sommers.

★★★
Yfirkeyrður hasar, heimskulegur söguþráður og hlægileg
samtöl. Skemmtileg ef farið er með réttu hugarfari inn í
salinn.

Kleopatra Kristbjörg

Sagt frá Kleopötru

Auglýsing

Kleopatra Kristbjörg fer ótroðnar slóðir í líﬁ, starﬁ og öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún er
mjög fjölhæf listakona, komið hafa út eftir hana fjórar bækur, tvær um fyrri líf, ein barnabók og
svo hin fræga Hermikrákuheimur sem er ádeilubók og sjálfshjálparbók, full af visku og lífsspeki.
Þannig að hún virðist geta skrifað um allt því í bókinni eru líka dásamleg ljóð sem hafa sterk
áhrif á fólk því þau eru hennar eigin lífsreynsla, full af sorg og sársauka. Þau eru mjög átakanleg.
Fólk hefur hvatt hana mjög til þess að skrifa sína eigin lífsreynslusögu þó ekki væri nema brot af
hennar ævi. Hennar ævi er mjög merkileg, það sem hún hefur reynt, fólk sem hún hefur kynnst
og það sem Kleopatra hefur upplifað og kynnst í líﬁnu. Hennar ástarsögur eru frægar því menn verða svo ástfangnir
af henni að annað eins hefur ekki þekkst. En Kleopatra er mjög vandlát á karlmenn og fá hana því færri en vilja.
Það er erﬁtt að vera Kleopatra, hún hefur mjög sterka réttlætiskennd, heilbrigða líssýn og er allt öðruvísi en allir aðrir.
Þeir sem kynnast Kleopötru segja að hún sé svo fyndin og skemmtileg að það verður enginn eftir Kleopötru, allir
verða svo leiðinlegir samanborið við hana. Meðal annars talar hún sitt eigið tungumál sem hún sjálf bjó til. Gunnar
Dal segir að hún sé stærsta ljósið og það segja ﬂeirri! Flugur laðast að ljósaperunni, þannig laðast fólk að Kleopötru
eins og ﬂugur að ljósinu og sýnir það glöggt hvað hún er mikið ljós. Allt það fegursta og besta, hreinasta og heilbrigðasta, gáfaðasta og skemmtilegasta er hún! Hún er allt þetta og miklu meira, segir fólk! Hún er mjög ákveðin,
beinskeytt og hreinskilin og fólk segir að hún sé með hnífa í munninum. En þessir hnífar eru það eina sem hjálpar
fólki, fólk hrekkur í kút og vaknar og svo breytist líf þess til batnaðar. En Kleopatra geislar líka af hlýju og kærleika og
henni er ekki sama um aðra, ólíkt ﬂestum þeim sem ég þekki. Kleopatra er elegant og eðalkona. Fyrir stuttu var hún
beðin um að leika í íslenskri kvikmynd vegna þess hversu glæsileg og tignarleg hún er, hún átti að leika greifynju.
Kleopatra hefur ekki verið í kvikmyndaheiminum né komið nálægt neinu slíku en samt hefur hún fengið svona tilboð
um allt mögulegt.Fólk sér hana og stundum bara mynd af henni og það er nóg til þess að það rigni yﬁr hana tilboðunum. Blöðin hafa verið að eltast við Kleopötru því fólk er mjög forvitið um hana og hennar líf, sérstaklega ástarlíf. En
hún hefur aldrei fengist til að gefa neitt upp og vill ekki tala við nein blöð nema Fréttablaðið. Hún gefur þó lítið upp.
Hún er þessi dularfulla kona, dulúðug og fjarræn. Hún vekur alls staðar alveg gífurlega mikla athygli og aðdáun, fólk
fellur að fótum hennar og allir vilja þekkja hana. Karlmenn missa ráð og rænu, svitna og horfa á hana fullir löngunar
en þora ekki að tala við hana, aðeins þeir sem hafa eitthvað til brunns að bera þora því. Þeir sem hafa sjálfsvirðinguna í lagi og eru ekki gungur! Samt þurfa jafnvel þeir að drekka í sig kjark áður en þeir voga sér að Kleopötru! En
Kleopatra fer ekki í manngreiningarálit, er eins við alla og góð við alla, vill öllum vel og öllum hjálpa. Mín kynni af
Kleopötru eru stórkostleg, hún er svo ótrúlega vakandi og lifandi, ótrúlega, vel geﬁn, hress, skemmtileg, hlý og góð.
Hún er góður og skilningsríkur hlustandi, svo ótrúlega skilningsrík og þolinmóð. Að vera í návist hennar er engu lagi
líkt, það er eins og hún haﬁ lækningarmátt, það er þannig orka í kringum hana. Það er svo mikil ró yﬁr henni, fegurð
og blíða. Hún læknaði öll mín mein!
Allir vilja tala við Kleopötru, dansa við hana, þó ekki væri nema aðeins að snerta hana. Fólk buktar sig og beygir í
djúpri lotningu og virðingu fyrir henni, ekki bara karlmenn heldur konur líka. Fólk tilbiður hana og spyr vini hennar:
hver er þessi kona og hvaðan kemur hún eiginlega!? Það sést langar leiðir hversu heilbrigð, hrein og tær hún er. Hún
er svo ómenguð enda ekki verið í neyslurugli né hórlíﬁ. Hún er svo allt öðruvísi en allir aðrir og fólk segir að hún
sé ekki til! Fólk talar um hennar faðmlag sem gerir kraftaverk. Ein kona sagði við mig: Það er svo skrítið að þegar
Kleopatra faðmar mann þá gerast einhver undur og stórmerki! Það gerist eitthvað eins og kraftaverk. Það var sem ljós
streymdi um líkama minn strax og hún faðmaði mig í fyrsta skipti og þegar ég fór að segja öðrum frá því sem þekkja
hana þá könnuðust allir við þetta kraftaverka faðmlag hennar. Málið er að þetta faðmlag gefur manni ljós. Hún hefur
svo góð áhrif á fólk að það hefur læknað fólk andlega og meira að segja líkamlega eins og Kleopatra haﬁ lækningarmátt. Það tala allir um hvað hún hefur dásamlega góða nærveru og svo miklu meira en það því áhriﬁn sem hún hefur
á fólk eru ótrúleg. Í fasi er hún tignarleg, drottningarleg en samt með fallegustu útgeislun sem ég hef séð, það bókstaﬂega geislar af henni ljósið. Ég var einu sinni að dansa
við Kleopötru á dansstað og þá sá ég þessa gífurlegu athygli sem hún vekur alls staðar. Þar sem við stóðum á dansgólﬁnu og biðum eftir næsta lagi, kom maður nokkur til
hennar sem hún þekkti ekkert og sagði við hana. Ég er búinn að vera að horfa á þig og dáðst að þér í alla nótt. Stuttu síðar kom hann aftur og þá með eiginkonu sína með
sér og sagði við Kleopötru: Ég varð að leyfa konunni minni að tala við þig því að hún heldur að þú sért ekki raunveruleg. Þessi kona dásamaði Kleopötru og ég hef aldrei á
ævinni heyrt önnur eins lýsingarorð. Þetta er í eina skiptið sem ég hef verið með Kleopötru á opinberum stað og ég hef aldrei séð eða heyrt annað eins og er ég þá að tala
um athyglina og lofsönginn sem hún fékk frá alla vega fólki. Fólk dásamaði hana og bókina Hermikrákuheimur sem allir elska sem lesið hafa. Alltaf var verið að toga í Kleopötru, kyssa hana og faðma fyrir bókina og allt það sem komið hefur frá henni í Fréttablaðinu. Allir sögðu: Gerðu það, gerðu það, komdu með meira svona í Fréttablaðið!!!
Það er svo magnað, það er svo stórkostlegt! Það segir enginn svona og það talar enginn svona! Það þorir enginn að tala svona! Rosalega ertu ﬂott og rosalega ertu kjörkuð! Svona og margt ﬂeirra hrós heyrði ég og allir bæði menn og konur töluðu um fegurð hennar sem engin orð eru til yﬁr. Ég hafði aldrei lent í öðru eins en vinir hennar
sögðu mér seinna að þetta væri nú ekkert miðað við það sem stundum gengi nú á og þetta væri sko ekkert óvenjulegt, þetta væri alltaf svona og allt mögulegt í þessum
dúr. Kleopatra tekur ekkert eftir þessu því hún þekkir ekkert annað, þetta hefur alltaf verið svona! Hún er alltaf hrókur alls fagnaðar og sú sem allra augu beinast að. Hún
kemur, sér og sigrar, alltaf og alls staðar! Athyglin sem hún vekur og áhriﬁn sem hún hefur eru svo ótrúleg að mig skortir orð til að lýsa því! Svo segir fólk að hún máti alltaf
alla í tali. Kærasti hennar fyrrverandi sem er nú mjög vel geﬁnn maður, mikils metinn og virtur, sagði við mig: Kleopatra mátar mig alltaf og hún mátar alla. Það segja það
allir. Samt er það óvart en ekki það að Kleopatra ætli sér það neitt. Hún er ótrúleg þessi kona! Það rignir yﬁr hana tilboðunum, henni hefur boðist að leika í kvikmyndum,
syngja með hljómsveitum, vera fyrirsæta, sýningarstúlka, sýna föt og auglýsa sokkabuxur og rúm því hún er með ofboðslega fagra fótleggi sem henni hefur verið bent á að
hún skuli tryggja hjá tryggingarfélagi. Model og tískusýningar, leika í kvikmyndum og skrifa leikrit fyrir svið og sjónvarp, sérstaklega ástarsögur og eða um samskipti karla
og kvenna, koma fram í sjónvarpsþáttum. En ölllu neitar Kleopatra. Rithöfundar hafa alltaf þurft að hafa mikið fyrir því að troða sér fram til að fá að lesa upp úr bókum
sínum í bókabúðum fyrir jólin, en viti menn það var hringt í bókaforlagið Skjaldborg í nóvember 2006 og beðið var um að Kleopatra myndi lesa úr nýútkominni bók sinni
Hermikrákuheimur í Mál og Menning kafﬁhúsinu og sagði konan sem bað um Kleopötru að hún hefði valið Kleopötru sérstaklega því henni fannst bókin svo stórkostleg
og athyglisverð. Kleopatra neitaði þessu eins og öllu öðru. Þrátt fyrir alla athyglina sem Kleopatra fær er hún svo hógvær og látlaus. Hún veit ekkert af sér og það gerir hana
þennþá meira sjarmerandi. Hún er mjög sterkur, karakter, gáfuð og meira en það, hún er djúpvitur, heillandi og töfrandi persónuleiki sem allir laðast að, ungir sem aldnir,
háir sem lágir, menn og konur. Hún á háttsetta og fræga vini og allir þeir dásama hana sem og allir hennar vinir. Ástarmálin eru á huldu og erﬁtt að komast að því hver
hinn eini sanni er, því Kleopatra ﬂíkar því ekki. En þeir fáu útvöldu sem verða ástmenn hennar hafa ﬂestir verið mikils metnir og háttvirtir menn.
Kleopatra er þessi dulúðuga kona, framandleg og töfrandi, framandleg fegurð. Ég sem styrktaraðili reyni hér með að kynna höfundinn að því litla leyti sem mér er unnt því
mér er ljóst að til að selja bókina þarf að kynna höfundinn. En Kleopötru er erﬁtt að lýsa og kynna svo stórkostleg og stórbrotin persóna sem hún er. Hvert sem hún fer
og hvar sem hún er vekur hún svo mikla athygli að annað eins hefur ekki þekkst! Vinsæl er hún alls staðar og alls staðar fær hún hrós, bæði menn og konur hrósa henni
og eru full aðdáunar. Samt er þessi kona 52 ára gömul en það trúir því enginn! Nett og fíngerð, líkami hennar er eins og á ungri stúlku. Hún er svo ofboðslega áberandi,
mikill og sterkur karakter að hvar sem hún kemur slær þögn á hópinn og allir stara á hana. Það geislar af henni og áhriﬁn sem hún hefur strax á fólk eru eins og kraftaverk
og enginn skilur hvað þetta er eiginlega og hver hún er eiginlega. Það rignir yﬁr hana glæsilegum tilboðum frá háttvirtum mönnum sem vilja kynnast henni og oftast með
náin kynni í huga en yﬁrleitt afþakkar Kleopatra öll glæsiboðin. Karlmenn hafa boðið henni gull og græna skóga og allir sem þekkja hana vita að hún getur fengið allt sem
hún vill og hún getur allt! Bestu vinir hennar segja að í eðli sínu er hún bara lítil öskubuska, góðhjörtuð og lítillát þó hún líti út eins og drottning og allir trita hana sem slíka.
Þeir segja líka að hún virðist geta allt og allt sem hún gerir, gerir hún fullkomlega vel. Hún hefur fullkomna söngrödd og þegar hún syngur er eins og það sé heil hljómsveit
því söngurinn fyllir loftið þannig að það vantar engin hljóðfæri, þau eru öll í söngnum. Vinir hennar segja einnig að það skilur enginn hvernig hún er nema kynnast henni
vel því hún er of ótrúleg. Þess vegna trúir enginn að þessar lýsingar séu sannar á þessari konu en samt er það staðreynd að þetta er allt satt og það geta margir staðfest.
Auðvitað veit ég vel að nú kemur Gróa á Leiti full af öfund og heift og reynir að rífa Kleopötru niður. En Kleopatra er svo sterk og hún er ekki með umhverﬁsveikina, þannig
að henni er alveg sama hvað sagt er um sig. Hún veit líka um alla geðsjúklingana en jafnvel þeir hafa verið henni góðir. Það er eins og allir ﬁnni hjá sér þörf til að vera góðir
við hana því hún virkar svo vel á fólk og er öllum góð þó hún berji fólk með munninum en það er bara sannleikur og sannleikur er kærleikur. Öfundsjúkar raddir fara þó
alltaf á kreik gagnvart manneskju eins og Kleopötru því að því miður er til fullt af svo veiku fólki sem á gífurlega bágt, illa innréttuðu fólki sem er fárveikt á geðsmunum. Við
fáum öll allt í bakið, bæði gott og illt, segir Kleopatra í bókinni Hermikrákuheimur.Kleopatra er ímynd kvenlegrar fegurðar og yndisþokka, geislar af kynþokka! Ofsalega sexí
segja strákarnir! Kleopatra er ekki og hefur aldrei verið í Hermikrákuheiminum, gerir aldrei eins og allir hinir heldur miklu frekar þveröfugt við alla! Hún er mjög andleg og er
gædd dulrænum hæﬁleikum þó hún sjálf haﬁ aldrei viljað opinbera það. En vinir hennar þekkja það vel því hún hefur svo oft hjálpað þeim og notað til þess sína hæﬁleika.
Margir segja að hún sé með alheimsvitund og einn spekingur sagði mér að hún væri í beinu vitundarsambandi við Guð. Ég hef reyndar heyrt um ﬂeirri sem eru í beinu
vitundarsambandi við Guð m.a. veit ég um tvo íslendinga. Ég trúi þessu að fenginni reynslu. Það sem ég hef skrifað hér að ofan er ég ekki að búa til enda til hvers ætti ég
að vera að því!? Ég hvet alla til að lesa þessa bók því hún hjálpar fólki. Hún hjálpaði mér og mínum. það er staðreynd að þessi bók hefur bjargað mannslífum!
Guðmundur Bjarnason
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> Heimir framlengdi við FH
Heimir Guðjónsson hefur skrifað undir
nýjan samning við knattspyrnudeild
FH og verður þjálfari meistaraflokks
félagsins til loka tímabilsins 2011. Heimir
stýrir nú FH annað
tímabilið í röð, en hann
tók við liðinu af Ólafi
Jóhannessyni, núverandi
landsliðsþjálfara. Undir stjórn Heimis
varð FH meistari í fyrra og er með
dágóða forystu á toppi deildarinnar
nú. Heimir varð einnig Íslandsmeistari með FH sem leikmaður.

sport@frettabladid.is

1. deild karla
KA-Afturelding

2-1

0-1 Albert Ástvaldsson (35.), 1-1 David Disztl
(42.), 2-1 David Disztl (56.).

ÍA-Haukar

0-1

0-1 Úlfar Pálsson (4.).

Víkingur R.-Leiknir R.

1-2

0-1 Ólafur Kristjánsson (75.), 1-1 Marteinn Briem
(78.), 1-2 Ólafur Kristjánsson (90. +1).

Víkingur Ó.-Selfoss

1-6

1-0 Brynjar Guðjónsson, 1-1 Hjörtur Hjartarson,
1-2 sjálfsmark, 1-3 Stefán Gunnlaugsson,
1-4 Arilíus Marteinsson, 1-5 og 1-6 Sævar
Gíslason.

STAÐAN Í DEILDINNI
11
9
7
8
6
7
6
7
6
4
3
2

2 3
4 3
5 4
2 5
6 4
2 6
3 7
0 8
1 8
5 7
5 8
1 13

34-18
31-18
23-15
27-21
22-20
25-25
27-24
21-22
27-34
20-23
17-26
16-44

35
31
26
26
24
23
21
21
19
17
14
7

HM U-21 árs í handbolta
Ísland-Noregur

Mikilvægt að önnur lið í deildinni geri ráðstafanir
Grindvíkingurinn Óli Stefán Flóventsson staðfesti í gær að hann
hefði greinst með svínaflensuna. Níu aðrir leikmenn liðsins veiktust einnig skyndilega eftir síðustu helgi og er talið líklegt að þeir
séu með sams konar flensu, en rannsóknir á sýnum munu leiða
það í ljós í dag.
„Ég fékk staðfestingu á að um svínaflensu væri að ræða í hádeginu í dag [í gær] og er búinn að vera rosalega veikur en er að rífa
mig upp úr þessu og er nú orðinn hitalaus. Ég fékk mikinn hita
á mánudagsmorgun og fann þá fyrir miklum haus- og beinverkjum, fann fyrir særindum í hálsi og hóstaði sífellt meira og
meira. Mér skilst að samkvæmt reglum landlæknisembættisins
þurfi menn að halda kyrru fyrir í viku á eftir,“ segir Óli Stefán.
Hann gerir sér ekki almennilega grein fyrir því hvernig
eða hvenær hann hafi smitast en segir augljóst að ekki
þurfi mikið til.
„Ég var byrjaður að hósta eitthvað á laugardeginum og læknarnir halda að ég hafi líklega verið orðinn
smitberi þá. Það var hins vegar ekkert verið að spá neitt í þetta og
menn áttuðu sig ekkert á þessu. Zoran [Stamenic] var orðinn veikur

á laugardeginum og gat ekki spilað leikinn á sunnudeginum
vegna veikindanna og ég sit einmitt hliðina á honum í klefanum, þannig að það þarf líklega lítið til að menn smitist. Við
vorum líka allir að drekka úr sömu vatnsbrúsunum og annað
slíkt,“ segir Óli Stefán.
Óli Stefán segir mikilvægt að önnur lið í deildinni geri
ráðstafanir um leið og einhver leikmaður finni fyrir
einkennum og taki þann mann bara úr umferð.
„Það er mikilvægt að einblína á það núna að
önnur lið í deildinni hafi varann á, því þetta er
bráðsmitandi andskoti. Þetta gæti vissulega
sett strik í reikninginn á Íslandsmótinu ef
heilu liðin fara að hrynja niður í flensu hvert
á fætur öðru. KSÍ hlýtur annars að þurfa að
taka þetta með í reikninginn. Þetta er bara
faraldur og fleiri lið eiga eftir að lenda í þessu.“
Grindvíkingar hafa þegar sótt um frestun til
mótanefndar KSÍ á næsta leik sínum í Pepsideildinni gegn ÍBV á sunnudag.

Þóra á að vera í markinu á EM

ÚRSLIT

1. Selfoss
16
2. Haukar
16
3. KA
16
4. HK
15
5. Leiknir R. 16
6. Fjarðabyggð 15
7. Víkingur R. 16
8. Þór
15
9. ÍR
15
10. ÍA
16
11. Aftureld. 16
12. Víkngur Ó. 16

ÓLI STEFÁN FLÓVENTSSON: GREINDIST MEÐ SVÍNAFLENSUNA Í GÆR EN AÐRIR NÍU LEIKMENN GRINDAVÍKUR VEIKTUST

34-24 (20-11)

Mörk Íslands: Ólafur Gústafsson 6, Oddur Grétarsson 5, Rúnar Kárason 5, Ásbjörn Friðriksson 5,
Ólafur Bjarki Ragnarsson 4, Guðmundur Árni
Ólafsson 4, Anton Rúnarsson 3, Bjarni Aron
Þórðarson 1, Hjálmar Þór Arnarson 1.
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 18, Ingvar
Kristinn Guðmundsson 5.
*Ísland keppir um 13.-14. sæti í mótinu.

EMIL Líklega á leiðinni í ensku b-deildina eftir allt saman.
NORDIC PHOTOS/AFP

Simon Davey, Barnsley:

Emil vonandi
klár í næsta leik
FÓTBOLTI Knattspyrnustjórinn
Simon Davey hjá enska b-deildarfélaginu Barnsley er sannfærður
um að landsliðsmaðurinn Emil
Hallfreðsson muni í dag skrifa
undir samning við félagið eftir að
Barnsley og Reggina komust að
samkomulagi um lánssamning á
dögunum.
Ítalskir fjölmiðlar greindu
síðar frá því að leikmaðurinn
sjálfur vildi ekki fara til Englands, en ef marka má Davey
gæti Emil verið í leikmannahópi Barnsley fyrir leikinn gegn
Aroni Einari Gunnarssyni og
félögum í Coventry á morgun.
„Við munum setjast niður með
Emil á föstudagsmorgun og þá
verður vonandi gengið frá samningi. Síðan þurfum við að fá leikheimild frá knattspyrnusambandi Íslands og þá ætti hann að
ná leiknum gegn Coventry,“ segir
Davey í viðtali á opinberri heimasíðu Barnsley.
- óþ

Fréttablaðið leitaði til þjálfara liðanna í Pepsi-deild kvenna og spurði þá nokkurra spurninga varðandi íslenska kvennalandsliðið sem er á leiðinni á lokakeppni Evrópumótsins í Finnlandi síðar í þessum mánuði.
FÓTBOLTI Það styttist óðum í Evr-

ópumótið í Finnlandi og íslenska
kvennalandsliðið er nú komið
saman fyrir lokaundirbúning sinn.
Ein stærsta ákvörðunin sem bíður
Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar er
að velja á milli tveggja frábærra
markvarða liðsins en Þóra Björk
Helgadóttir og Guðbjörg Gunnarsdóttir hafa aldrei verið í betra
formi og hafa báðar farið á kostum með liðum sínum í Noregi og
Svíþjóð.
Þjálfarar Pepsi-deildar kvenna
eru þó nánast á einu máli um hvor
eigi að vera í markinu því átta af
tíu segja að Þóra eigi að vera markmaður númer eitt.
Fréttablaðið kannaði skoðanir
tíu þjálfara Pepsi-deildar kvenna
á nokkrum hlutum varðandi landsliðið og EM. Þjálfararnir voru,
auk þess að velja markmann liðsins, spurðir hver væri mikilvægasti leikmaður liðsins, hver kæmi
mest á óvart á EM og hvernig liðinu myndi ganga.

Þóra hefur meiri reynslu
Þóra Björg Helgadóttir fær
atkvæði átta af tíu þjálfurum.
„Þóra á að klára sinn landsliðsferil þarna,“ sagði einn þjálfarinn
og flestir tala um að hún hafi meiri
reynslu en Guðbjörg og það ráði
úrslitum. „Þóra fær mitt atkvæði,
mér finnst hún betri markmaður
og hún er best undir mikilli pressu
og álagi. Hún stýrir vörninni vel
og gefur henni sjálfstraust með
miklu öryggi í sínum leik. Einnig
hef ég séð hana á æfingum núna og
hún er í hörkuformi,“ sagði annar
þjálfari úr Pepsi-deildinni.
Guðbjörg fær aðeins tvö atkvæði
þrátt fyrir að hafa staðið sig frábærlega með Djurgården á sínu
fyrsta ári í sænsku deildinni. „Guðbjörg á að standa í markinu, hún er
á toppi síns ferils að spila gríðarlega vel í einni af þrem sterkustu
deildum heims. Hungrið og viljinn fyrir því að spila knattspyrnu
í háum gæðaflokki um ókomna tíð
er til staðar. Hún er því sá markvörður sem ver mark liðsins næstu
árin og á að fá þessa reynslu á EM
í ár,“ sagði annar þjálfarinn og
hinn segir að þær séu jafngóðar
en að það sé meiri framtíð í Guðbjörgu.
Allir ættu að fá góða vísbendingu um hvor þeirra verður í markinu þegar Ísland mætir Serbíu á
Laugardalsvellinum á laugardaginn.
Margrét Lára og Katrín mikilvægastar
Fimm leikmenn íslenska liðsins
fengu atkvæði sem mikilvægasti
leikmaður liðsins. Markadrottningin Margrét Lára Viðarsdóttir fékk
flest atkvæði eða fimm en fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir fékk fjögur atkvæði, þar af tvö sem hluti
af mikilvægu miðvarðarpari með
Guðrúnu Sóleyju Gunnarsdóttur.
Einhverjir þjálfarar áttu erfitt
með að gera upp á milli. „Þetta er
gríðarlega erfið spurning, ég met
þetta þannig að miðvarðarparið og
Margrét Lára séu mikilvægustu

ERFITT VAL Landsliðsþjálfarinn Sigurður Ragnar Eyjólfsson þarf að ákveða hver verður markvörður númer eitt á EM í Finnlandi en
Guðbjörg Gunnarsdóttir og Þóra Björk Helgadóttir hafa báðar verið sjóðandi heitar með félagsliðum sínum undanfarið. Þjálfarar
Pepsi-deildar kvenna eru á því að Sigurður Ragnar eigi að velja Þóru Björk.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

leikmenn Íslands eins og stendur og ég get ekki gert upp á milli
þeirra,“ sagði einn þjálfarinn.
Skarð Margrétar Láru verður
ekki fyllt að mati margra þjálfaranna. „Liðið þarfnast leikmanns
sem hefur sannað sig sem markaskorari á stóra sviðinu á móti frábærum vörnum og vel skipulögðum liðum,“ sagði einn og annar
átti erfitt með að gera upp á milli
Katrínar og Margrétar en komst
samt að niðurstöðu. „Það er eiginlega engin sem getur fyllt skarð
Margrétar, eigum því miður ekki
annan senter eins og Margréti
þannig að ég held að hún fái mitt
atkvæði.“
Katrín fær mikið hrós frá þjálfurunum. „Hún er svakalegur leiðtogi, skorar mikilvæg mörk og á
eftir að drífa liðið áfram,“ sagði
einn um fyrirliða íslenska liðsins
og annar var á svipuðum nótum.
„Katrín er mikill leiðtogi í þessu
liði bæði innan vallar og utan og
stelpurnar bera mikla virðingu
fyrir henni.“

Katrín og Sara Björk koma á óvart
Átta leikmenn íslenska liðsins
fengu tilnefningu til þess að koma

mest á óvart en þær Katrín Ómarsdóttir og Sara Björk Gunnarsdóttir fengu báðar tvö atkvæði. Einn
þjálfarinn talaði þó um að það
kæmi ekkert á óvart í þessu liði.
Flestir þjálfaranna eru bjartsýnir á gengi íslenska liðsins á mótinu
og sjö af tíu þjálfurum spá því að
íslenska liðið komist upp úr riðlinum.
„Ég hef trú á því að ef við náum
góðum úrslitum úr þeim leik og
verðum ekki fyrir meiðslum, þá
nái liðið frábærum árangri,“ sagði
einn og annar er á svipuðum nótum.
„Ég hef mikla trú á þessum stelpum sem eru búnar að leggja mikið á
sig til þess að toppa núna á EM.“
Þrír þjálfaranna telja að liðið
komist ekki áfram. „Þær munu
standa í öllum liðum en fara ekki
upp úr riðlinum. Til þess er riðillinn of sterkur og við erum enn
með of marga farþega í hópnum
sem hafa engu að bæta við þetta
lið,“ sagði einn þjálfarinn, sem
trúir ekki á að liðið fari í átta liða
úrslitin.
Fréttablaðið þakkar góð viðbrögð þjálfaranna tíu í Pepsi-deild
kvenna við þessari könnun. Nú er
bara að bíða og sjá hvernig stelp-

urnar okkar standa sig þegar á
hólminn er komið í Finnlandi.
ooj@frettabladid.is

NIÐURSTÖÐURNAR
Hvort á Þóra eða Guðbjörg að
standa í markinu?
Þóra Björg Helgadóttir
8 atkvæði
Guðbjörg Gunnarsdóttir
2
Hver er mikilvægasti leikmaður
íslenska liðsins? (sumir þjálfarar
gáfu fleiri en eitt atkvæði)
Margrét Lára Viðarsdóttir
5 atkvæði
Katrín Jónsdóttir
4
Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
1
Edda Garðarsdóttir
1
Hólmfríður Magnúsdóttir
1
Hvaða leikmaður mun koma mest á
óvart á EM?
Katrín Ómarsdóttir
Sara Björk Gunnarsdóttir
Kristín Ýr Bjarnadóttir
Guðný Björk Óðinsdóttir
Fanndís Friðriksdóttir
Margrét Lára Viðarsdóttir
Rakel Hönnudóttir
Erna Björk Sigurðardóttir

2 atkvæði
2
1
1
1
1
1
1

Hvernig mun íslenska liðinu ganga?
Upp úr riðlinum
Ekki upp úr riðlinum

7 atkvæði
3

Aðalvinning
ur
e r MacBoo k

FARTÖLVU DAGAR ELKO
SENDU SMS

ELKO MAC

Á NÚMERIÐ 1900 OG SVARAÐU SPURNINGU!
Þú gætir unnið MacBook tölvu!
Aukavinningar eru: GSM Sími · DVD myndir · Bíómiðar
Tölvuleikir · Pepsi · Geisladiskar og margt fleira.

10. HVER
VINNUR!
Vinningar afhentir í ELKO Lindum.99 kr/skeytið. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. Leik lýkur 28.08.09
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON ER ORÐIN GÖMUL OG VILL ÞVÍ HELST HLUSTA Á RÁS 1

> Bryce Dallas Howard

Með aldrinum breytast útvarpsvenjurnar

„Foreldrar mínir hlífðu okkur
systkinunum við öllu sem viðkom
Hollywood og lengi vel hafði
ég ekki hugmynd um að
pabbi væri svona frægur.“

Útvarpssiðir mínir hafa tekið töluverðum
breytingum með aldrinum. Þegar ég var unglingur
sat ég sem límd við útvarpsstöðina X-ið, þar sem
minn uppáhaldsþáttur var Í klóm drekans með
Simma og Þossa. Ég hafði ósegjanlega gaman af
því að hlusta á þá og þótti tónlistin sem þeir léku
vera sú allra besta. Einu sinni taldi ég meira að
segja í mig kjark og hringdi inn og bað um
óskalag með hljómsveitinni Botnleðju.
Mér varð að ósk minni eftir að þeir
félagar höfðu gert óspart grín að mér,
óhörðnuðum unglingnum, í beinni
útsendingu. En það kom ekki að sök,
mér þótti þátturinn jafn skemmtilegur
þrátt fyrir það.
Svo stækkaði ég og varð eldri og
þótt tónlistarsmekkurinn hafi ef

SJÓNVARPIÐ

18.00

Helgarsportið

SJÓNVARPIÐ

þar sem stiklað er á stóru um atburði síðustu viku, hitað upp fyrir atburði helgarinnar og sérstakir íþróttaviðburðir teknir fyrir.
Umsjónarmaður er Ásgeir Erlendsson.

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Popppunktur (Buff - múm) Dr.
Gunni og Felix Bergsson stjórna spurningakeppni hljómsveita. Hér mætast Buff og
múm í átta liða úrslitum.

21.15 Stóri vinningurinn (Lots of Luck)

19.00

PGA Championship
STÖÐ 2 SPORT
2009, beint

19.20

The Simpsons

STÖÐ 2

Bandarísk fjölskyldumynd frá 1985. Líf
verkamannafjölskyldu umturnast allt eftir að
hún fær stóra vinninginn í happdrætti. Leikstjóri er Peter Baldwin og meðal leikenda
eru Martin Mull, Annette Funicello og Fred
Willard.

22.45 Hefndarengillinn (The Punisher)
Bandarísk bíómynd frá 2004 um mann
sem hefnir fjölskyldu sinnar grimmilega
eftir að hún er myrt. Leikstjóri er Jonathan
Hensleigh og meðal leikenda eru Thomas
Jane, John Travolta, Will Patton, Rebecca
Romijn og Roy Scheider. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.
00.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone

14.05 Gillette World Sport 2009 Fjöl-

krakkarnir, Dynkur smáeðla, Gulla og grænjaxlarnir og Kalli litli Kanína og vinir.

breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
það helsta sem er að gerast í íþróttunum úti
í heimi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (17:25)
10.00 Doctors (18:25)
10.30 Jamie At Home (6:13)
11.00 Amne$ia (2:8)
11.50 Wildfire (2:13)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (255:260)
13.25 La Fea Más Bella (3:300)
14.10 La Fea Más Bella (4:300)
14.55 La Fea Más Bella (5:300)
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Saddle Club,
Camp Lazlo og Kalli litli Kanína og vinir.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (14:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (8:22) (8.22)

Herra Burns ákveður að kaupa sér nýja
glæsikerru og Hómer fær það verkefni að
sækja bílinn til Ítalíu. Að sjálfsögðu tekur
hann fjölskylduna með sér.

19.45 Two and a Half Men (1:24)

20.10

Greatest American Dog

SKJÁREINN

08.00 Yours, Mine and Ours
10.00 Charlotte‘s Web
12.00 Bad Medicine
14.00 She‘s the One
16.00 Yours, Mine and Ours
18.00 Charlotte‘s Web
20.00 As You Like It Kvikmynd gerð
eftir gamanleikriti Shakespeares. Hertogaynjan Rósalind neyðist til að yfirgefa hirðina og
flýr inn í skóg dulbúin sem karlmaður til að
tryggja eigið öryggi.

22.05 Mission: Impossible 3 Þriðja
myndin um nánast óleysanleg verkefni leyniþjónustumannsins Ethans Hunts.

21.40

Peep Show

STÖÐ 2 EXTRA

00.10 Arven
02.05 Be Cool
04.00 Mission. Impossible 3
06.05 Addams Family Values

SKJÁREINN

14.35 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á ba kvið tjöldin í PGA-mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

15.00 PGA Championship 2009 Út-

Bræðurnar Charlie og Alan búa saman þrátt
fyrir að vera eins ólíkir og dagur og nótt.

20.10 Beauty and the Geek (3:10)

eos (13:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot.

19.00 PGA Championship 2009
Bein útsending frá öðrum degi PGA
Championship-mótsins í golfi en mótið er
eitt af risamótunum fjórum.

20.10 Greatest American Dog
(10:10) Tólf hundar og eigendur þeirra
hafa verið valdir til að taka þátt í skemmtilegri keppni. Í lok hvers þáttar er eitt lið sent
heim.

00.00 Ultimate Fighter - Season 9 Allir
fremstu bardagamenn heims mæta til leiks
og keppa um titilinn The Ultimate Fighting
Champion.

21.00 Battlestar Galactica (18:20)
Framtíðarþáttaröð þar sem fylgst með klassískri baráttu góðs og ills.

00.45 Poker After Dark Margir af snjöllustu pókerspilurum heims mæta til leiks í
Texas Hold ´Em.

01.30 Poker After Dark

22.20 The Dudesons (6:8) Fjórir finnskir
ofurhugar framkvæma ótúlegustu hluti. Þeir
hræðast ekki neitt og leggja líf sitt og limi í
hættu til að skemmta sjálfum sér og áhorfendum.
Bestu pool-spilarar heims sýna snilldartaka í
heimsbikarkeppninni í pool.

17.30 WBA - Man. Utd Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

19.10 Liverpool - Chelsea Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Fimmti hópurinn af nördum og ljóskum er
mættur til leiks í æsilegri keppni um það
hvaða par skákar hinum í hinni víðfrægu
kænsku- og krúttkeppni.

20.55 Stelpurnar (10:20) Stöð 2 endursýnir nú valda þætti af íslensku grínþáttunum Stelpurnar.

21.20 Premier League Preview Hitað

22.55 Apartment 12
00.25 Hótel Rúanda
02.25 Wall Street
04.25 Friends (14:24)
04.45 The Simpsons (8:22)
05.10 Fréttir og Ísland í dag

21.50 Dr. Steve-O (6:7) Steve-O tekur að
sér að „lækna“ skræfur, lúða og letingja og
reynir að bjarga þeim frá glötun.

22.50 World Cup of Pool 2008 (12:31)

20.50 Premier League World 2009/10

21.20 Alien Autopsy Gamanmynd þar
sem sjónvarpsstjörnurnar Ant og Dec, kynnar
í breska Idolinu og Britain‘s Got Talent, fara á
kostum í aðalhlutverkum.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
18.05 Rachael Ray
18.50 What I Like About You (e)
19.15 Monitor (8:8) (e)
19.45 America’s Funniest Home Vid-

sending frá fyrsta degi PGA Championshipmótsins í golfi.

▼

▼

15.35 Leiðarljós (e)
16.15 Leiðarljós (e)
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Bjargvætturinn (4:26)
17.35 Snillingarnir
18.00 Helgarsportið Íþróttaþáttur

STÖÐ 2

▼
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▼

Howard er dóttir leikstjórans
Rons Howard. Hún fer með
eitt aðalhlutverkanna í kvikmyndinni As You Like It sem
Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld.

til vill ekki breyst svo mikið breyttist smekkur minn á útvarpsstöðvum og efni þeirra. Allt of hressar auglýsingar byrjuðu að
fara í taugarnar á mér og nístu mig inn að beini. Í nokkur ár
sagði ég því algjörlega skilið við útvarpið og hlustaði þess í stað
aðeins á geislaplötur.
Fyrir nokkrum árum ákvað ég að gefa útvarpinu aftur séns og komst að því að Rás 1 er sú
stöð sem mér líkar hvað best. Morgunstundin
með KK þykir mér sérstaklega huggulegur þáttur.
Þar leikur tónlistarmaðurinn Kristján Kristjánsson létta tónlist frá hinum ýmsu löndum, blús,
sjómannasöngva og íslensk dægurlög. Þægileg
rödd þáttastjórnandans og skemmtileg tónlistin
kemur mér ávallt í réttan gír fyrir daginn. Og það
sem meira er, ég er algjörlega laus við hressar
auglýsingar um pitsutilboð þegar ég hlusta á
Rás 1.

Flottur þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtilegum hliðum.
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Athyglisverðar viðureignir skoðaðar og
viðtöl tekin við þjálfara og leikmenn.

21.50 PL Classic Matches Svipmyndir frá leik Norwich og Southampton leiktíðina 1993-1994.

22.20 PL Classic Matches Svipmyndir frá leik Liverpool og Blackburn leiktíðina
1994-1995.

22.50 Premier League Preview
23.20 Goals of the Season 2008 Öll
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

23.40 CSI. New York (19:21) (e)
00.20 The Dead Zone (9:13) (e)
01.10 Home James (6:10) (e)
01.40 Online Nation (3:4)
02.10 Penn & Teller: Bullshit (e)
02.40 Penn & Teller: Bullshit (e)
03.10 Penn & Teller: Bullshit (e)
03.40 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar. Heimastjórn stöðvarinnar, Jón
Kristinn Snæhólm og Hallur Hallsson ásamt
gestaráðherra, ræðir um það sem er efst á
baugi í stjórnmálunum.
21.00 Reykjavík – Egilsstaðir –
Reykjavík Seinni hluti. Opinber heimsókn
ÍNN til höfuðstaðar Austurlands. Umsjón
Árni Árnason og Snorri Bjarnvin Jónsson.
21.30 Græðlingur (e)
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 20.10
Beauty and the Geek
Fimmti hópurinn af nördum og
ljóskum er mættur til leiks í æsilegri
keppni um það hvaða par skákar
hinum í hinni víðfrægu kænsku- og
krúttkeppni. Markmiðið er sem fyrr að
kanna hversu djúpt er á töffaranum og
samkvæmisljóninu hjá gáfnaljósinu og
hversu auðvelt fegurðardísin á með að
skyggnast undir yfirborðið og nota heilann í stað þokkans sér til framdráttar.
Leikurinn eru auðvitað gerður til þess
að þátttakendur víkki sjóndeildarhringinn og uppgötvi á sér nýjar hliðar en
skemmtunin er líka fólgin í því hversu
spaugilegt það getur verið að sjá fólk
þurfa að gera og vera eitthvað annað
en það er eða telur sig vera.

16.45 Hollyoaks (254:260)
17.15 Hollyoaks (255:260)
17.40 The Sopranos (25:26) Þrátt fyrir
að hafa átt mikilli velgengni að fagna í starfi
og eiga góða fjölskyldu er fjölskyldumaðurinn
og mafíuforinginn Tony Soprano þjáður á sálinni og á stöðugt í vandræðum með að finna
jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

18.25 Big Day (11:13) Ný gamanþáttaröð
sem fjallar á stórskemmtilegan hátt um hinar
mörgu spaugilegu hliðar á undirbúningnum
fyrir stóra brúðkaupsdaginn.

▼

18.45 Hollyoaks (254:260)
19.15 Hollyoaks (255:260)
19.40 The Sopranos (25:26)
20.25 Big Day (11:13)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 Peep Show (5:12) Gamanþættir um Mark og Jez, sérvitringa á þrítugsaldri
sem deila íbúð saman en eiga ekkert sameiginlegt nema það að líf þeirra einkennist af
endalausum flækjum og óreiðu.

22.05 NCIS (1:19) Spennuþáttaröð um
sérsveit lögreglumanna sem starfar í Washington og rannsakar glæpi tengda hernum
eða hermönnum á einn eða annan hátt.
Verkefnin eru orðin bæði flóknari og hætturlegri í þessari fimmtu seríu.

22.50 Eleventh Hour (4:18) Dr. Jacob
Hood eðlisfræðingur aðstoðar FBI við að
rannsókn sakamála sem krefjast vísindalegrar
úrlausnar og eru jafnvel talin vera af yfirnáttúrulegum toga. Það er jafnan allra síðasta úrræði að kalla Hood til enda er hann hrokagikkur og erfiður í samstarfi.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Popppunktur

▼

Í KVÖLD

Sjónvarpið kl. 20,10
Dr. Gunni og Felix Bergsson stjórna
spurningakeppni hljómsveita þar sem
gáfur og viska, ásamt snerpu, atgervi
og heppni, ráða niðurstöðunni. Nú er
komið að öðrum leik í átta liða úrslitum og munu söngelsku poppararnir
í hljómsveitinni Buff keppa á móti
hljóð- og ljóðræna listafólkinu í múm.
Það má því búast fastlega við gríðarlegri spennu og skemmtilegum leik.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunfrúin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

Yfirburðir Fréttablaðsins staðfestir!
Fréttablaðið er með 106% meiri lestur en Morgunblaðið.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna

72%

dagblað landsins með glæsilegt forskot
á samkeppnisaðila sinn eins og síðasta
könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum
góða árangri og bendum auglýsendum
á að notfæra sér forskot okkar þegar
þeir velja auglýsingamiðil.

23.35 Fréttir Stöðvar 2
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30
Absolutely Fabulous 12.00 My Hero 12.30 After
You‘ve Gone 13.00 Only Fools and Horses 13.30
Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest Link
14.45 My Hero 15.15 After You‘ve Gone 15.45
Only Fools and Horses 16.15 Absolutely Fabulous
16.45 My Hero 17.15 Doctor Who 18.00 My Hero
18.30 Extras 19.00 Coupling 19.30 Blackadder II
20.00 The Jonathan Ross Show 20.50 Coupling
21.20 Blackadder II 21.50 Doctor Who 22.35 The
Jonathan Ross Show 23.25 Coupling

35%

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Aftenshowet med Vejret 10.40 Mit syvende år
11.30 Soren Ryge præsenterer 12.00 Det lille hus
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Hovdingebold
13.55 En lille reminder. Nye II 14.05 Lucky Luke
14.30 Naruto 14.55 Den lyserode panter 15.00
Fodbolddrengen 15.30 Fredagsbio 15.40 Den lille
prinsesse 15.50 Manda 16.00 Dronningens elefanter 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00
Disney Sjov 18.00 Talent 09 19.00 TV Avisen
19.30 Bridget Jones‘ dagbog 21.05 Fight Club

11.00 Verdensserien i sandvolleyball, Kristiansand
12.00 Smykketyven 13.30 Verdensserien i sandvolleyball, Kristiansand 15.50 Oddasat - nyheter
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00
Ove 16.10 1. klassingene 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.30 Norge rundt 17.55 Levva
livet! 19.10 VM friidrett. Dagen for dagen 19.40
Taggart 20.50 Komiprisen 2009. Årets morsomste
21.00 Kveldsnytt 21.15 Tudors 22.10 Alison Krauss
- countrypop uten grenser 23.05 20 sporsmål
23.30 Country jukeboks m/chat

MORGUNBLAÐIÐ

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Friidrottskväll 10.35 AnneMat
11.05 100 procent bonde 12.20 Kommer du
ihåg Frank? 13.20 1800-talet ut-och-in 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 Packat
&amp; klart sommar 15.25 Öringfiske jorden
runt 15.55 Blomsterspråk 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Strömsö 16.55 Jakten
på sanningen 17.30 Rapport 17.50 Regionala
nyheter 18.00 Pistvakt 18.30 Sjukan 19.00 Friidrott
19.30 Charlies Änglar - Utan hämningar 21.15
Stressad, rädd och förbannad 21.45 Född igår
23.25 Sändningar från SVT24

14.03 Borgarsögur
15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Án ábyrgðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Jazzhátíð á Rás 1
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Óvissuferð - allir velkomnir
21.10 Húslestrar á Listahátíð 2009
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

Meðallestur á tölublaði á höfuðborgarsvæðnu, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

FRÉTTABLAÐIÐ
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Brotist inn í æfingahúsnæði Ingós og Bennys

„Ég fer oft niður á Te og kaffi
á Laugaveginum og fæ mér
Trópí og croissant. Annars er
það bara drykkjarjógúrt eða
eitthvað fljótlegt.“

2

6

7

9

3

4

og rándýru dóti frá þeim. Þeir
eru rosalega pirraðir enda græjunördar sem grúska lengi til að
finna svona græjur.“
Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem brotist er inn hjá Veðurguðunum því 17. júní í fyrra
var hljóðfærum stolið úr
sendiferðabíl þeirra
sem hafði verið
lag t fy r i r
utan

Reykjavíkurflugvöll. „Bílinn var tæmdur en
það tjón var örugglega minna en þetta
tjón,“ segir Ingó. „Þá var stolið dóti
upp í kannski hálfa milljón en við
fundum eitthvað af því aftur.“
Þrátt fyrir innbrotið býst Ingó við
því að Veðurguðirnir haldi áfram
að æfa í Tónlistarþróunarmiðstöðinni, sem er úti á Granda. „Ég veit að
strákarnir í minni hljómsveit eru
allir tryggðir fyrir þessu tjóni.
Þetta er auðvitað persónulegt
en ég hugsa að við verðum
þarna áfram.“
- fb

INGÓ Brotist var inn í æfinga-

húsnæði hljómsveitarinnar
Ingós og Veðurguðanna á
dögunum.

LAY LOW Lay Low og félagar í Benny

Crespo´s Gang tilkynntu þjófnaðinn á
Facebook.

Anna Svava Knútsdóttir leikkona.

1

Brotist var inn í æfingahúsnæði hljómsveitanna
Ingós og Veðurguðanna og Benny Crespo´s
Gang í Tónlistarþróunarmiðstöðinni fyrir
skömmu. Þjófurinn eða þjófarnir höfðu á brott
með sér hljóðfæri og verðmætan tækjabúnað
frá síðarnefndu sveitinni.
Tilkynning um þjófnaðinn hefur farið
eins og eldur í sinu um Facebook-síðuna að undanförnu í von um að málið
verði upplýst. „Þetta var allt dót
frá Benny Crespo´s Gang en það
er samt leiðinlegt að það sé brotist
inn í okkar húsnæði,“ segir Ingó.
„Ég á ekki neitt af þessu dóti og
hinir strákarnir í hljómsveitinni
eiga kannski magnara í mesta lagi.
En það var stolið miklu af flottu

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Hvort sem það tengist aukinni
samkeppni á sviði útvarpsmála eða
ekki fagna margir því að ein helsta
stjarnan í útvarpi fyrir um kvartöld, helsta útspil Jóns&Gulla eða
útvarpsþáttarins „Tveir
með öllu” í brandaramálum, sem margir
töldu útbrunninn með
öllu, Jóhannes á
Fóðurbílnum,
er
skyndilega
farinn að
heyrast í útvarpi á
nýjan leik. Í gærmorgun hlógu þeir
innilega saman á Bylgjunni þeir
Ívar Guðmundsson og Jóhannes
og Ívar bauð svo Jóhannesi að
skemmta sér með Bylgjufólki á
bökkum Rangár þar sem verður
mikil fjölskylduskemmtun um
næstu helgi.
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21

LÁRÉTT
2. dýrka, 6. ryk, 8. kvikmyndahús,
9. þunnur vökvi, 11. tvö þúsund, 12.
hroki, 14. vinna, 16. átt, 17. sérstaklega, 18. tæfa, 20. hljóta, 21. truflun.
LÓÐRÉTT
1. vilji, 3. í röð, 4. fax, 5. auð, 7. naggrís, 10. fálm, 13. blaður, 15. skjótur,
16. arinn, 19. bókstafur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. vild, 3. áb, 4. símbréf, 5.
tóm, 7. marsvín, 10. pat, 13. mas, 15.
frár, 16. stó, 19. ká.
GEIRFUGLARNIR SETJA SIG Í STELLINGAR Ætla að spila fyrir gesti Ölstofunnar sem og fyrir fanga sem safnast fyrir í garði fangelsins

LÁRÉTT: 2. dást, 6. im, 8. bíó, 9. lap,
11. mm, 12. dramb, 14. starf, 16. sv,
17. sér, 18. tík, 20. fá, 21. ónáð.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.
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3 Kristján Örn Sigurðsson.
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Í HVERRI VIKU

við Skólavörðustíg.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SKJÖLDUR SIGURJÓNSSON: LEYFI FANGELSISYFIRVALDA FYRIRLIGGJANDI

Fyrir fanga og fyllibyttur
„Við höfum fengið leyfi fangelsisyfirvalda. Þeir Geirfuglar verða
fyrst eins og Bítlarnir, snúa sér
þá við og breytast í Johnny Cash,“
segir Skjöldur Sigurjónsson, veitingamaður á Ölstofunni.
Menn eru nú í óðaönn að undirbúa Menningarnótt sem verður
aðra helgi í Reykjavík. Misfrumleg atriði eru á teikniborðinu en
eitt hið úthugsaðasta hlýtur að
teljast það sem Skjöldur stendur
að ásamt hinni elskuðu hljómsveit
Geirfuglum – sem nú ætla heldur
betur að bæta einni rós í hnappagatið. Hljómsveitin mun halda tónleika á þaki Ölstofunnar. Svo háttar til að þaðan er gott útsýni yfir
í garð fangelsins við Skólavörðustíg. „Spilað fyrir fanga og fyllibyttur,“ segir Freyr Eyjólfsson

í Geirfuglunum og lýsir atriðinu, líkt og Skjöldur, með vísan
til frægra tónleika Bítlanna af
þaki Apple-byggingarinnar og
því þegar Johnny Cash lék fyrir
fanga í Folsom-fangelsinu. Hann
slær ekki loku fyrir að lögin Folsom Prison Blues og jafnvel Elvisslagarinn Jailhouse Rock verði á
efnisskránni.
„Bubbi Morthens fer alltaf á
Litla-Hraun á aðfangadag. Við
ætlum að spila fyrir íbúa að Skólavörðustíg 9 á Menningarnótt. Þeir
eru þarna í hringiðunni en finna
aðeins reykinn af réttunum. Svo
nálægt en samt svo fjarri. Heyra
óminn af gleðinni en sjá ekki,“
segir Freyr og boðar að nú horfi
til breytinga hvað það varðar. En
það eru ekki einungis fangar sem

njóta tónlistar Ölstofunnar heldur
einnig gestir Ölstofunnar og þeir
sem safnast saman á torginu sem
liggur milli hennar og Vegamóta.
„Já, sko … fyllsta jafnræðis verður gætt. Við erum sex í hljómsveitinni og líklega verður þetta þannig
að þrír snúa að fyllibyttunum og
þrír að íbúum við Skólavörðustíg,“
segir Freyr. Atriðið er enn í mótun
og Freyr hugsar upphátt í samtali við blaðamann Fréttablaðsins. Segir að vel megi vera að þeir
fái gesti á borð við Árna Johnsen
og Kalla Bjarna til að taka með
sér lagið. Jafnvel að endurvekja
Rimlabandið með Rúnari Þór. „En
það er fyrir öllu að íbúar að Skólavörðustíg 9 fái notið þess sem er í
boði á Menningarnótt sem og aðrir
landsmenn.“
jakob@frettabladid.is

Annars leikur allt í lyndi hjá Ívari
Guðmundssyni og þá ekki síður
félaga hans í próteinvörusölunni og
líkamsræktinni – Arnari
Grant. Þrátt fyrir að 2007
sé að baki og ekki ódýrt
að hafa einkaþjálfara á
sínum snærum er
Arnar svo eftirsóttur að hjá honum
er biðlisti eftir að
komast að.

Enn einn sem tengist Bylgjunni er
Jón Ólafsson, stundum kallaður
„Jón vondi“ til aðgreiningar frá
alnafna sínum í tónlistargeiranum
– sem einhverra hluta vegna er
kallaður „góði“. Athafnamaðurinn
átti á árum áður undir högg að
sækja hjá almenningsálitinu og
var meðal annars núið því um
nasir að vera á vinnukonuútsvari.
En Jón virðist nú dýrlingur miðað
við útrásarvíkinga og viðskiptavinir
N1 á Njarðargötu fengu einmitt
innsýn í hvernig lifa má
spart þegar þeir sáu
Jón blaða vel og lengi
í tekjublaði Mannlífs
og setja það svo
aftur í hilluna.
- jbg

Réttir í Reykjavík í september
Tónleikaröðin Réttir verður haldin í Reykjavíkurborg 23. til 26.
september, á sama tíma og tónlistarráðstefnan You Are In Control
og kvikmyndahátíðirnar Reykjavik International Film Festival og
Nordisk Panorama verða haldnar.
Á meðal hljómsveita sem koma
fram verða Hjálmar og Retro
Stefson. Einnig er hugsanlegt að
erlendir tónlistarmenn stígi á svið.
„Við vissum að það væri fullt af
hljómsveitum að fara að gera eitthvað á þessum tíma. Prógrammið
heitir Réttir af því að það er það
sem við ætlum að gera; að smala
öllum saman,“ segir Steinþór
Helgi Arnsteinsson, einn af skipuleggjendum Rétta. „Við ákváðum

RETRO STEFSON Hljómsveitin Retro

Stefson stígur á svið á tónleikaröðinni
Réttum í september.

að vinna þetta saman í staðinn
fyrir að hver sé í sínu horni. Það
hefur sannast að þegar íslenska
tónlistarsenan tekur sig saman
verður hún mjög sterk.“

Dagskráin verður á Nasa,
Sódómu, Batteríinu og hugsanlega
fleiri stöðum og verður stærri en
Innipúkinn, sem var einmitt haldin á Sódómu og Batteríinu um
verslunarmannahelgina.
Miðaverði á tónleikaröðina verður stillt í hóf og er stefnt að því að
allir þeir sem komi að henni fái
greitt. Margir erlendir blaðamenn
og fólk úr afþreyingargeiranum
verður í borginni þegar hátíðin
verður haldin og því gætu tækifæri skapast fyrir hljómsveitirnar í framhaldinu. „Þetta er mjög
skemmtilegur vettvangur til að
koma sér á framfæri en er þó
ekki hugsað þannig. Það er fyrst
og fremst verið að stíla á íslenskan markað,“ segir Steinþór.
- fb

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Skólabókardæmi
Eymundsson
fylgir með
blaðinu í dag

Skólatöskur
kr.
verð frá 1.995

Blýantar
verð frá 25 kr.

Pennaveski

Landsins mesta
úrval af yddurum

Landsins mesta
úrval af yddurum

Bóksali frá 1872

BAKÞANKAR
Brynhildar
Björnsdóttur

Ef að væri

Í

sland í dag er í viðtengingarhætti. Fréttatímar hefjast
gjarna á orðinu „Ef“ og síðan koma
langar vangaveltur um hvað gæti
gerst ef eitthvað annað gerist eða
gerist ekki fyrst. Ef Icesave-samningurinn verður samþykktur, ef
það eru til einhverjir peningar til
að borga skuldirnar, ef loftslagsbreytingar halda áfram með sama
hraða, ef Íslendingar fá að ganga í
Evrópusambandið, ef þeir vilja það
svo ekki, ef það verður kosið núna,
virkjað á hálendinu, jarðskjálfti,
súld á miðum ...

EF er þó enn verra í þátíð. Ef einhverjir hefðu ekki sagt það sem
þeir sögðu eða gert það sem þeir
gerðu, ef við hefðum ekki kosið
eins og við kusum og svallað eins
og við svölluðum þá værum við
miklu betur stödd í dag. Eins og
sú vitneskja breyti einhverju.

EF-FRÉTTIRNAR eru best til
þess fallnar að valda kvíða. Þar
sem enginn veit hvað framtíðin
ber í skauti sér eru möguleikarnir óteljandi. Hver sérfræðingurinn
af öðrum kemur með sína skoðun
á því sem gerðist og sína túlkun
á því sem koma skal. Fyrst voru
það hagfræðingar, nú lögfræðingar. Og engir tveir eru sammála. Á
þetta höfum við svo hlustað í næstum því heilt ár án þess að skilja
upp eða niður og án þess að vera
miklu nær. Er kreppan búin að ná
botninum? Hvað þurfum við að
herða sultarólina mikið fastar?
Kemst ég einhvern tíma aftur til
útlanda? Verða til bananar hér á
næsta ári? Fá börnin mín almennilega menntun?
Í

óvissunni miðri er léttir þegar
öruggar og efalausar staðreyndir
eru bornar á borð. Hinn áttunda
ágúst var þetta helst í fréttum:
„Formaður Rannsóknarnefndar
Alþingis um bankahrunið segir að
nefndin færi þjóðinni líklega verri
fréttir en nokkur nefnd hafi áður
þurft að gera. Nefndin birtir niðurstöður sínar 1. nóvember.“

ÞAÐ er gott að vita hvað er fram
undan. Þá er hægt að kvíða fyrir
raunverulegum atburðum í staðinn fyrir að liggja andvaka milli
vonar og ótta um hvort allt fer á
besta eða versta veg. Það hefði til
dæmis verið frábært í ágúst í fyrra
að vita hvað yrði helst í fréttum í
nóvember. Við hefðum öll sofið svo
miklu betur.

Í

öllum efasemdunum sem gegnsýra samfélagið þessa dagana er
eitt alveg pottþétt. Hinn fyrsta
nóvember fæ ég verri fréttir en
nokkur nefnd hefur nokkurn tíma
fært nokkrum Íslendingi fyrr og
síðar. Ég hlakka til.

GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 14. ágúst
2009, 226. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.16
4.49

Hádegi

Sólarlag

13.32
13.17

21.46
21.42

Heimild: Almanak Háskólans
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