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Vonar að Ísland 
fari ekki inn í ESB

ORT Í SANDINN Rauðasandur í Vestur-Barðastrandarsýslu dregur nafn sitt af rauðgulum skeljasandi meðfram allri ströndinni. Lítið fór fyrir roðanum þegar ljósmyndari Frétta-
blaðsins átti leið um svæðið, en fegurðin er ósvikin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNMÁL Fulltrúar Samfylkingar, 
Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks 
og Borgarahreyfingar munu hafa 
náð sameiginlegri niðurstöðu í 
grófum dráttum um frumvarp um 
ríkisábyrgð á innistæðum Icesave-
reikninga Landsbankans. 

Samkvæmt heimildum blaðsins 
var seint í gærkvöldi reynt til hins 
ítrasta að fá fulltrúa Framsóknar 
til að samþykkja fyrirvarana svo 
hægt yrði að ganga frá lokaútgáfu 
frumvarpstextans. 

Líkur bentu til að fulltrúar 
Framsóknar myndu samþykkja 
fyrirvarana áður en málið yrði 
afgreitt úr nefnd. Er þó talið að 

ekki náist samkomulag um þá fyrr 
en í dag vegna þess að ekki hafði 
verið boðað til þingflokksfunda. Á 
nefndarsviði Alþingis voru þing-
menn að funda í öllum herbergj-
um, þvert á flokkslínur, langt fram 
eftir kvöldi. 

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, sagði þó í 
gærkvöldi að of snemmt væri að 
segja til um hvort sátt hefði náðst.

Framsókn boðaði til þingflokks-
fundar um miðjan dag í gær og 
mun meginefni fundarins hafa 
verið áhyggjur þingflokksmeðlima 
af því að flokkurinn myndi ein-
angrast í afstöðu sinni til Icesave-

samningsins. Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknar, nýtur ekki stuðnings alls 
flokksins í sinni eindregnu afstöðu 
gegn samningnum.

Þegar blaðið fór í prentun lágu 
ekki fyrir nákvæmar upplýsingar 
um eðli fyrirvaranna sem rata áttu 
í lokaútgáfu frumvarpstextans. Þó 
er víst að lending náðist um það 
hversu hátt hlutfall af landsfram-
leiðslu ætti að greiða í Icesave á 
ári.

Leki um fyrirvarana á netið í 
gær var ræddur á fundi fjárlaga-
nefndar. Fulltrúar allra flokka 
báru þann leka af sér.  - vsp, kg, kóp

Samstaða um Icesave 
strandar á Framsókn
Fundað var langt fram eftir kvöldi til að ná þverpólítískri sátt um Icesave-frum-
varpið. Fulltrúar stjórnarflokkanna, Sjálfstæðisflokks og Borgarahreyfingar 
hafa náð sameiginlegri niðurstöðu um samninginn í grófum dráttum.

STÍLL 44

HEITIR LITIR OG
HERÐAPÚÐAR
Marc Jacobs poppar upp haustið

LEYNDAR LAUGAR
Á VESTFJÖRÐUM
ferðalög FYLGIR Í DAG

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög

Fimmtán ára 
afmæli GSM-
símans á Íslandi

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

20
 á

r /
 2

0 
da

ga
r

13
. á

gú
st

- 1
. s

ep
te

m
be

r 2
00

9

www.reykjavikjazz.is
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20.00 Norræna Hús
Jazzhátíðar Reykjavíkur sett í 20. sinn. 
Opening Ceremony of the 20th Reykjavik 
Jazz Festival 

g22.00 Rósenberg
Passport check -Upphafshóf fyrir lista-
menn og korthafa.
Opening party for artists and festival 
passholders.

16.13 Rúv 1 - live
Bein jazzútsending úr Útvarpshúsinu 
Efstaleiti 1.
Live Jazz on Rúv 1 -FM 93.5 
Open house at Efstaleiti 1.
20.00 Iðnó
Einn! Franski bandoneonleikarinn
Olivier Manoury.
Solo! Olivier Manoury
Tveir! Jón Páll Bjarnason og Agnar
Már Magnússon.
Duo! Guitar and piano.

22.00 Rósenberg
Fusion kvartett.
The bassplayer Bjarni Sveinbjörnsson 
leads his quartet.
Ásgeirs Ásgeirsson: frumsamin ný
jazztónlist
Original new music.

g
Reginfirra. Ungir, ferskir og spilaglaðir.
Absolute Nonsense. pack of fresh 
young jazz-meat.
Ásgeirs Ásgeirsson: frumsamin ný 
y g j

jazztónlist
Original new music.

g g16.00 Ingólfstorg
Stórsveit Tónlistarskóla FÍH undir stjórn
Samúels J. Samúelssonar.
Student Big Band conducted by 
Samuel J. Samuelsson.

DAGSKRÁ 13.- 19. ÁGÚST

22.00 Rósenberg

20.00 Norræna Hús
Ktríó: Kristján Martinsson, Pétur
Sigurðsson og Maggi trymbill.
K trio: Iceland’s young jazz comets!
MMM Svíþjóð: Michael Edlund,
Fabian og Josef Kallerdahl.
MMM Trio: Intimate approach to jazz.

g
Moses Hightower og Asamasada
R&B with icelandic lyrics. 
Masada influenced stringtrio.

 Bop ’till you drop

j16.00 Kjarvalsstaðir
Jazzóður. Opnun. Lifandi músík og
lifandi myndlist.
Jazz Madness!
The opening of an exhibition featuring 
jazz in icelandic art. Live music.

12.00 Dill Restaurant
Hádegisjazz
Live Jazz at Noon

Síðdegisjazz í tjaldinu hjá Basil og Lime
Klapparstíg
Afternoon jazz at Basil and Lime Restaurant.

g17.00 Basil og Lime

22.00 Rósenberg

23.00 Kúltúra

17
g12:00 Gerðuberg

Jazzsmiðja Jazzhátíðar Reykjavíkur
Hádegistónleikar
Jazz Festival Workshop
Concert at noon

18

19

g12:00 Gerðuberg
Jazzsmiðja Jazzhátíðar Reykjavíkur
Hádegistónleikar
Jazz Festival Workshop
Concert at noon

jKjarvalsstaðir
14-16 Jazz smiðja – Open workshop
16-17 Masterclass – Open masterclass 
/ Jim Black dicusses his music.

j p20.00 Djúpið
Jazzkvissið sló í gegn á siðustu
Jazzhátíð Reykjavíkur. Jazzlögreglan
spyr leiðandi spurninga í yfirheyrslum
sínum.
Local jazz enthusiasts team up as the 
Jazz Police asks leading questions.

Viðfjarðarundrin. Davið Þór Jóns-
son, Guðmundur Pétursson, Eðvarð
Lárusson, Þórður Högnason og Birgir
Baldursson.
The Wonders of Viðfjörður! Impossible 
to describe.

22.00 Rósenberg

Kjarvalsstaðir
14-16 Jazz smiðja – Open workshop
16-17 Masterclass – Open masterclass 
/ Hilmar Jensson dicusses his music.

Andrés Þór Tríó. Útgáfutónleikar.
Guitarist Andres Thor celebrates his 
new album “Blik”
Andleg skelfing Ari Bragi Kárason
trompetleikari og félagar.
Mental Terror! Beauty and colors.

21.00 Rósenberg

20.00 Djúpið
Icons of Jazz: 
DVD kynning Smekkleysu
Bad Taste Record shop presents the 
new dvd Icons of Jazz series

Þorvaldur Þór Þorvaldsson:
Útgáfutónleikar.
Drummer Thorvaldur Thor hosts a CD 
release concert celebrating his first 
solo venture.

g
Jazzsmiðja / Jazz Workshop
Efnilegustu ungu íslensku!
Promising Icelandic jazz talent

Duet: Benjamin Koppel alto sax,
Eyþór Gunnarsson piano.

14-16 Jazz smiðja – Open workshop
16-17 Masterclass – Open masterclass 
/ Benjamin Koppel dicusses his music.

g12:00 Gerðuberg
Jazzsmiðja Jazzhátíðar Reykjavíkur
Hádegistónleikar
Jazz Festival Workshop
Concert at noon
Kjarvalsstaðir

20.00 Iðnó

21.00 Rósenberg

22.00 Kúltúra/Múlinn
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

ALDAMÓTAHÁTÍÐ  verður haldin á Eyrarbakka 15. 

og 16. ágúst. Eyrarbakki var hafnarborg Skálholts og 

Suðurlands um aldir. Markaðstorg verður á Gónhóli og 

skrúðganga verður farin frá barnaskólanum. Kjötsúpu-

hátíð verður við Húsið, Byggðasafn Árnesinga. Margt 

fleira er í boði sem lesa má um á www.sudurlandid.is

Ofurhetja í einn dag
Magnús á von á því að forvitnir muni leggja leið sína í Hljómskálagarðinn í dag og hvetur sem flesta til að mæta í búningi. 

   
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bonito ehf. Friendtex, 
Faxafen 10, 108 Reykjavík,

sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Útsölulok 
í dag
2 fyrir 1 

af öllum fatnaði og skóm
 

Drífðu þig því þetta er geggjað!

opið frá kl. 11.00-18.00

Betri notaðir bílar

Dyna
Opið á Kletthálsi í dag, laugardag
frá  kl. 12.00 til 16.00

FÓLK Stöð 2 hefur náð samningum 
við rétthafa sjónvarpsþáttanna 
vinsælu Wipeout um gerð íslenskr-
ar útgáfu þáttanna. Þættirnir 
verða teknir upp í Argentínu í októ-
ber og verður flogið með 120 þátt-
takendur þangað. Sýningar hefjast 
eftir áramót. - jbg / sjá síðu 62

Íslenskt Wipeout á leiðinni:

Fljúga 120 til 
Argentínu
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ÞJÓÐHÁTÍÐARSJÓÐUR
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

sjóðnum 2009 vegna ársins 2010.

Þjóðhátíðarsjóður minnir á að frestur til að senda 
umsóknir um styrki 2009 vegna ársins 2010 
er til og með 31. ágúst n.k.

Nánari upplýsingar eru veittar í símum 569 9628 og 
569 9781 eða á netfanginu: thjodhatidarsjodur@
sedlabanki.is.

Að öðru leyti er vísað í ítarlegri auglýsingar sem 
birtust í stærstu dagblöðunum 27. og 28. júní sl., 
og fi nna má einnig á vefslóðinni 
http://www.sedlabanki.is/?PageID=28.

Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs

LÖGREGLUMÁL „Kostirnir í stöðunni 
eru fáir, og enginn góður. Við telj-
um að við höfum valið þann besta, 
því að öðrum kosti hefðum við 
þurft að mæta niðurskurðarkröfu 
með beinum uppsögnum,“ segir 
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins.

Lögreglumenn eru ósáttir við 
breytingar á vaktakerfi og nýtt 
skipulag lögreglu á höfuðborgar-
svæðinu. Í opnu bréfi Bylgju 
Hrannar Baldursdóttur lögreglu-
konu til lögreglustjóra, sem fjallað 
var um í Fréttablaðinu í gær, gagn-
rýnir hún þessar breytingar.

Í skriflegu svari lögreglustjóra 
segir að hann geri sér vel grein 
fyrir því að margir séu óánægðir, 
en eftir vandlega yfirlegu sé það 
skoðun sín að fleiri kostir séu en 
gallar við breytt skipulag.

„Staðan innan lögreglunnar er 
ekki góð nú þegar við stöndum í 
miklum niðurskurði,“ segir Stef-
án í samtali við Fréttablaðið. „Við 
getum ekki með nokkru móti kreist 
pott úr pelaflösku.“

Fjöldi lögreglumanna hefur sagt 
sig úr svokölluðum mannfjölda-
stjórnunarhópi, óeirðasveit lög-
reglu. Verkefni tengd hópnum voru 
valkvæð fyrir lögreglumenn, og 
vilja þeir meðal annars mótmæla 
ástandinu með því að hætta þátt-
töku, segir Snorri Magnússon, for-
maður Landssambands lögreglu-
manna (LL).

Stefán hafði í gær ekki fengið 
upplýsingar um óeirðasveitina, en 
sagði að kæmi í ljós að lögreglan 
gæti ekki sinnt verkefnum sínum 
yrði að meta stöðuna.

Lögreglumenn eru stétt fag-

manna sem leggur metnað í sína 
vinnu, og mönnum svíður að 
stjórnvöld styðji ekki við lögregl-
una, segir Snorri.

Í ályktun sem samþykkt var á 
fundi stjórnar LL og formanna 
svæðisdeilda landssambandsins á 
fimmtudag segir að sú staða hafi 
lengi verið að fækkað hafi í lög-
reglunni vegna ónógra fjárveit-
inga. Boðaður niðurskurður í lög-
reglunni í ár og á næsta ári muni 
augljóslega koma niður á þjón-
ustustigi lögreglu um allt land, nái 
hann fram að ganga.

Snorri segir lögreglumenn vel 
meðvitaða um reiðina í samfélag-
inu, betur en marga aðra þar sem 
þeir hafi tekið við reiði fólksins í 
búsáhaldabyltingunni. Þeir standi 

í nákvæmlega sömu sporum og 
almenningur, með skuldir og fjár-
hagsvanda eins og aðrir.

„Lögreglumenn velta því nú 
alvarlega fyrir sér [ … ] hvorum 
megin línunnar þeir muni standa 
komi til annarrar „búsáhaldabylt-
ingar“ í haust eða vetur,“ segir í 
ályktun stjórnar LL.

Með þessu eru lögreglumenn 
ekki að hóta að hlýða ekki fyrir-
mælum, enda geta lögreglumenn 
ekki neitað að sinna þessum verk-
efnum, segir Snorri. En menn velti 
því fyrir sér hvers vegna þeir ættu 
að taka við slíkum svívirðingum 
aftur, myndist svipað ástand á ný.

Ekki náðist í Rögnu Árnadóttur 
dómsmálaráðherra í gær.

 brjann@frettabladid.is

Svíður að stjórnvöld 
styðji ekki lögreglu
Lögreglumenn láta óánægju í ljós með úrsögn úr óeirðahópi. Kreistum ekki pott 
úr pelaflösku segir lögreglustjóri. Óvíst hvorum megin línunnar lögreglumenn 
standa komi til nýrrar búsáhaldabyltingar segir Landssamband lögreglumanna.

ÁLAG Mikið mæddi á lögreglumönnum í búsáhaldabyltingunni. Nú hefur talsverður 
fjöldi lögreglumanna hætt þátttöku í óeirðasveit lögreglu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Jói, eru svona hreindýr ekki 
rándýr?

„Hreindýr eru ekki rándýr, en Garðar 
– hann var fokdýr.“

Hausinn af hreindýrinu Garðari prýðir 
vegg í nýju bakaríi sjónvarpskokksins Jóa 
Fel við Litlatún.

ÚTIVIST Bandarísku bræðurnir Ralph 
og Robert Brown komu til hafnar í 
Reykjavík í gærdag. Þeir eru á leið 
sinni yfir Atlantshafið á litlum og 
opnum báti, og ætla að freista þess 
að komast í Heimsmetabók Guinn-
ess fyrir afrek sitt. 

Aðalmarkmið ferðarinnar er þó 
að safna peningum fyrir særða her-
menn frá Bandaríkjunum, Bretlandi 
og Kanada. Ralph var í bandaríska 
hernum fyrir tæpum þrjátíu árum 
og var í herdeild sem átti að senda 
til að freista þess að frelsa banda-
ríska gísla í Íran. Önnur herdeild 
var á endanum send og þrír her-
menn létu lífið. Þá lofaði Ralph því 
að heiðra minningu hinna föllnu 
hermanna. 

Bræðurnir hófu ferð sína í Tampa 
í Flórída hinn 27. júní. Þaðan fóru 
þeir upp með austurströnd Banda-
ríkjanna og til Kanada. Þeir komu 

svo til Nuuk í Grænlandi hinn 30. 
júlí og fóru svo frá Tasilaq hinn 5. 
ágúst. Í gær komu þeir svo sem fyrr 
segir til Reykjavíkur og fara þaðan 

til Víkur. Frá Vík liggur leið þeirra 
svo til Færeyja, Englands, Frakk-
lands og ferðinni lýkur svo í Frank-
furt í Þýskalandi.   - þeb

Tveir bandarískir bræður heiðra minningu hermanna og setja heimsmet: 

Yfir Atlantshafið á opnum báti

MENNTUN Olíumengun í jarðvegi 
mun tefja setningu nýs grunnskóla 
Hjallastefnunnar í Öskjuhlíð, segir 
Margrét Pála Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Hjallastefnunnar.

Mengunin kom nokkuð á óvart 
þegar hún fannst, en hún er talin 
hafa komið frá hersetuliði Breta 
í seinni heimstyrjöldinni. Unnið 
var að því með mengunarvörnum 
borgar innar og heilbrigðisyfir-
völdum að skipta um jarðveg á 
svæðinu.

„Starfsmenn borgarinnar hlógu 
mikið að þessu, og kölluðu svæðið 
Drekasvæðið um tíma,“ segir Mar-
grét Pála. Vonir standa til þess að 
olía finnist undir hafsbotninum 

á svokölluðu Drekasvæði, langt 
norðaustur af landinu.

„Það er bara skemmtilegt að 
moka burtu gömlum herminjum og 
setja í staðinn barnaskóla,“ segir 
Margrét Pála. Setja átti skólann 
hinn 24. ágúst, en skólasetningu 
seinkar til 4. september. Samið  
hefur verið við íþróttafélagið Val 
um afnot af aðstöðu fyrir nemend-
ur þá daga sem beðið er eftir því 
að skólabyggingin verði tilbúin. 

Skólabyggingin, sem er um 650 
fermetrar, hefur þegar verið sett 
saman og innréttuð á Selfossi, og 
verður hún flutt á grunninn í sjö 
hlutum um næstu helgi, segir Mar-
grét Pála.  - bj

Skólasetning í nýjum grunnskóla tefst vegna olíu:

Drekasvæði í Öskjuhlíð 

STEYPT Sökklar undir skólabygginguna voru steyptir í gær, en byggingin sjálf er 
tilbúin og verður flutt á grunninn um næstu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í REYKJAVÍKURHÖFN 
Bræðurnir við komuna til 
Reykjavíkur í gær. Þeir sigla 
frá Íslandi til Færeyja á 
morgun. 
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FRAKKLAND, AP Rússneska flutn-
ingaskipið Arctic Sea fannst á 
siglingu við Grænhöfðaeyjar í 
gær. Ekkert hafði til þess spurst 
síðan það sigldi um Ermarsund 
hinn 28. júlí síðastliðinn.

Strandgæslan á Grænhöfðaeyj-
um staðfesti í gær að þarna væri 
sama skipið á ferð. 

Skipið var á leiðinni frá Finn-
landi með timburfarm til Alsír 
þegar það hvarf. Grunur vaknaði 
um að sjóræningjar hefðu tekið 
það traustataki, en sú skýring 
þótti mörgum ótrúverðug. - gb

Týnda skipið Arctic Sea:

Sást við Græn-
höfðaeyjar

ARCTIC SEA Ekkert spurðist til þess í 
sautján daga. NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK „Við erum með yfir fjörutíu 
ketti, allt frá kettlingum til stálp-
aðra katta sem eru að leita að 
framtíðarheimili,“ segir Val-
gerður Valgeirsdóttir hjá Dýra-
hjálp Íslands en í dag verður 
ættleiðingar dagur tileinkaður kött-
um í Garðheimum. 

Síðastliðið vor stóð Dýrahjálp 
Íslands fyrir ættleiðingardögum 
gæludýra og var þar um alls kyns 
dýr að ræða. Nú er dagurinn hins 
vegar helgaður köttum.

„Við finnum að tíðin er allt 
önnur í dag en var. Nú verða þarna 
til að mynda kettlingar sem ekki 
hefur gengið að útvega heimili, 
en það er sjaldgæft að erfitt sé að 
koma ungviðinu út,“ segir Ásbjörg 
Una Björnsdóttir hjá Dýrahjálp 
Íslands.   - jma / sjá Allt í miðju blaðsins

Ættleiðingardagur Dýrahjálpar:

Tíðin allt önn-
ur hjá köttum

VALGERÐUR VALGEIRSDÓTTIR Vonast til 
að sem flestir taki að sér kettling í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ORKUMÁL Stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) ákvað í gær að 
ganga til viðræðna við Magma 
Energy um kaup þess á hlut OR í 
HS Orku. Þetta kemur fram í til-
kynningu frá OR.

Þar kemur fram að eignarhlut-
inn hafi verið í opinberu sölu-
ferli frá því í vor. Magma Energy 
eignaðist nýverið ellefu prósenta 
hlut í HS Orku.

Samhliða viðræðum við 
Magma mun Orkuveitan leitast 
við að ná samkomulagi við 
Hafnar fjarðarbæ um sölu á hlut 
bæjarins í HS Orku. - kg

Orkuveita Reykjavíkur:

Gengur til 
viðræðna við 
Magma EnergyLögregla stöðvaði ræktun

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
stöðvaði í gær ræktun á 65 kannabis-
plöntum í heimahúsi í miðborginni. 
Í tilkynningu frá lögreglunni kemur 
fram að karlmaður á þrítugsaldri 
hafi verið handtekinn og hann verði 
yfirheyrður vegna málsins.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Biðst afsökunar á agabroti
Þórður Þorgeirsson, sem rekinn var úr 
íslenska landsliðinu í hestaíþróttum 
í vikunni, hefur sent frá sér opinbera 
afsökunarbeiðni. Þórður var rekinn úr 
íslenska landsliðinu vegna agabrota. 

HESTAÍÞRÓTTIR

SPURNING DAGSINS



*Útsöluafsláttur gildir ekki af öðrum tilboðum eða stjörnumerktum vörum.

ÚTSALA -30% ÚTSALA -50% ÚTSALA -70%

Aðeins brot 
af úrvalinu

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

smáraftækjum, parketi, 
verkfæratöskum, áltröppum, 

málningu, sumarvörum 
og mörgu fleiru!

15-50%
AFSLÁTTUR

Af öllum
hreinlætis-

tækjum

30%
AFSLÁTTUR

Öll ljós

ÚTSALA Á VIÐARVÖRN OG MÁLNINGU

LANG
MEST SELDA 

pallaolía á Íslandi 
er komin aftur
Jotun Treolje

3 ltr.

1.999
40%
AFSLÁTTUR
Gori 44+

gegnsæ
viðarvörn

ÚTIMÁLNING
Á HÚSIÐ

10 ltr.

5.995

10-70%
AFSLÁTTUR
Allar flísar

GÓLFFLÍSAR, BÍLSKÚRSFLÍSAR, 
VEGGFLÍSAR

15-25%
AFSLÁTTUR
verkfæri og

garðverkfæri
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ALVÖRU SÁLFRÆÐITRYLLIR
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www.bjartur.is

Ný stjarna á himni
reyfarahöfunda

Þýðandi: Bjarni Jónsson

BEINT Í

3. SÆTI
METSÖLULISTA
EYMUNDSSON

D
Y

N
A

M
O

D
Y

N
A

M
O

M
 R

E
Y

K
J

 R
E

Y
K

JA
V

A
V

AA
ÍKÍ

Nýst
re

M
E

STJÓRNMÁL Þráinn Bertelsson hyggst 
segja sig úr þingflokki Borgara-
hreyfingarinnar eftir helgina. 
Ástæðuna segir hann vera „róg-
burð“ sem Margrét Tryggva dóttir 
sendi stjórnarmönnum í Borg-
arahreyfingunni. Upphaflega var 
tölvupósturinn ætlaður Katrínu 
Snæhólm Baldursdóttur varaþing-
manni. Í póstinum lýsir Margrét 
yfir áhyggjum af andlegu ástandi 
Þráins. Segir hún að mögulega sé 
Þráinn þunglyndur og hún hafi rætt 
við sálfræðing sem telji einkennin 
benda til Alzheimer-sjúkdómsins.

„Ég fékk bréf frá Katrínu í gegn-
um hóppóstlista og ýtti bara á 
„reply“. Uppgötvaði ég strax hvað 
ég hafði gert og bað fólk að virða 
trúnað,“ segir Margrét Tryggva-
dóttir um mistökin.

Margt hefur gengið á í hreyfing-
unni og skaðað hana að mati Mar-
grétar. Ofan á afsögn Þráins hætti 
Herbert Sveinbjörnsson, formaður 
hreyfingarinnar, í. Að auki hafa 
nokkrir stjórnar menn yfirgefið 
hana. Í gærkvöldi var tilkynnt 
að Baldvin Jónsson tæki við for-
mennsku fram að aðalfundi sem 
verður haldinn 12. til 13. septemb-
er. 

„Það hefur verið mikil valdabar-
átta innan stjórnarinnar,“ segir 
Margrét. „En við þrjú ætlum að 
halda áfram. Vinnuframlag Þrá-
ins hefur ekki vegið 25 prósent þó 
að vissulega myndi ég vilja að við 
værum fjögur,“ segir Margrét en 
Þráinn hefur ekki mætt á þing-
flokksfund hjá hreyfingunni síðan 
kosið var um þingsályktunartillögu 
um ESB. 

Katrín Snæhólm Baldursdóttir, 

sem átti að fá tölvupóstinn, segir að 
þetta hafi ekkert með sig að gera, 
annað en að hún átti að vera við-
takandi tölvupóstsins. „Ég hef ekki 
tekið þátt í neinum umræðum um 
Þráin nema að við unnum saman í 
kosningabaráttunni og það var frá-
bær samvinna,.“  

Birgitta Jónsdóttir, þingkona 
Borgarahreyfingarinnar, segir að 
þingflokkurinn hafi reynt til þraut-
ar að sættast við Þráin. „Við áttum 
góðan fund með sáttanefnd þar 
sem hún bað félaga í stjórninni um 

að vera ekki að skvetta olíu á eld-
inn,“ segir Birgitta. Telur hún hinn 
eiginlega róg í þessu máli vera að 
stjórnarmenn hafi lekið bréfaskrift-
unum.

„Eins og fólk sér á bréfasam-
skiptum Þráins og Margrétar má 
segja að umhyggja hennar sé aðdá-
unarverð,“ segir Birgitta. Margrét 
sendi Þráni afsökunarbréf en hann 
svaraði henni á ósmekklegan hátt, 
að mati Birgittu, sem segist engar 
áhyggjur hafa af hreyfingunni. 

 vidir@frettabladid.is

Reyndu til þrautar 
að sættast við Þráin
Þráinn Bertelsson mun segja sig úr þingflokki Borgarahreyfingarinnar eftir 
tölvupóst. Í póstinum lýsir Margrét Tryggvadóttir áhyggjum af andlegu ástandi 
Þráins. Baldvin Jónsson er nýr formaður stjórnar Borgarahreyfingarinnar.

Þráinn Bertelsson í tölvupósti 
til stjórnarmanna Borgara-
hreyfingarinnar í gær: „Ég mun 
eftir helgi segja mig úr þingflokki 
Borgarahreyfingarinnar með form-
legri yfirlýsingu á Alþingi“.
Í sama tölvupósti Þráins: „Að vísu 
er þessi tilraun ekki mjög sannfær-
andi, en það er ekki vegna þess að 
bréfritara hafi vantað illviljann held-
ur aðeins andlegt atgervi – til að 
mynda kann Margrét ekki einusinni 
að stafsetja rétt nafnið á þeim skelfi-
lega sjúkdómi sem hún vill bera út 
að herji á mig“.

Margrét til Þráins í gær: „Ég er 
ekki vön að standa í deilum við 
nokkurn mann og hef aldrei fyrr 
upplifað það að einhver félagi minn 
eða vinur hafi ekki viljað ræða 
málin við mig.“
Þráinn til Margrétar í gær: „Enn-
fremur áskil ég mér allan rétt til 
að lögsækja þig fyrir róginn fyrir 
dómstólum.“
Herbert Sveinbjörnsson á heima-
síðu sinni í gær: „Það er erfitt að 
horfa á barnið sitt verða að athlægi 
og gera sig að fífli, horfa á það 
breytast í það sem maður fyrirlítur.“

ÞEIRRA EIGIN ORÐ

ÞRÁINN 
BERTELSSON

KATRÍN SNÆ HÓLM 
BALDURSDÓTTIR

MARGRÉT 
TRYGGVADÓTTIR

BIRGITTA 
JÓNSDÓTTIR

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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13°
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21°

24°

32°

29°

29°

29°

29°

30°

29°

27°

27°

30°

32°

22°
Á MORGUN 

Hæg breytileg átt. Síð-
degisskúrir.

MÁNUDAGUR
Hæg breytileg átt. Síð-

degisskúrir vestan til.

HÆGUR UM 
HELGINA
 Ágætt veður verður 
um mest allt land 
um helgina. Horfur á 
hægviðri og úrkomu-
litlu veðri en á hinn 
bóginn má búast við 
súldarfl ákum nyrðra, 
einkum við ströndina 
og síðdegisskúrum 
suðvestan til og fyrir 
austan. Öllu ákafari 
eru skúrirnar sem 
greina má á mánudag 
á vestanverðu land-
inu. Hitinn er á bilinu 
10-16 stig.  
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

LÖGREGLUMÁL Brasilíski lýtalæknir-
inn Hosmany Ramos, sem hand-
tekinn var á Keflavíkurflug-
velli með falskt vegabréf hinn 9. 
ágúst, afplán-
ar nú þrjátíu 
daga fangelsis-
dóm hér  á 
landi fyrir þær 
sakir. Ramos 
er eft irlýst-
ur í Brasilíu, 
en hann fékk 
heimfararleyfi 
úr fangelsi yfir 
jólahátíðina síð-
ustu og hefur ekki snúið aftur. 
Þegar Ramos var handtekinn var 

hann að koma frá Ósló og ætlaði 
því næst til Kanada.

Hosmany er einn þekktasti 
glæpa maður Brasilíu og hefur 
meðal annars verið dæmdur fyrir 
morð, mannrán, flugvélaþjófnað og 
bifreiðasmygl. Fyrir brot sín hefur 
hann hlotið yfir fimmtíu ára fang-
elsisdóm. Að sögn lögreglu á Suður-
nesjum var maðurinn handtekinn á 
sunnudag þegar hann var að koma 
frá Ósló og var á leið til Kanada. 

Fréttastofa Vísis.is hefur eftir 
Smára Sigurðssyni hjá Alþjóða-
deild ríkislögreglustjóra að mann-
inum verði að öllum líkindum vísað 
úr landi eftir afplánunina og líkur 
séu á því að hann verði sendur til 

Brasilíu. Hosmany Ramos er fædd-
ur árið 1947. Hann var einn virt-
asti læknirinn á sínu sviði í Rio de 
Janeiro á áttunda áratugnum og 
var áberandi í skemmtanalífinu. 
Honum hefur tvisvar sinnum tekist 
að sleppa úr fangelsi frá því hann 
var dæmdur árið 1981. - kg

Þekktur brasilískur glæpamaður afplánar dóm hér á landi:

Handtekinn með falskt vegabréf

LEIFSSTÖÐ Ramos var handtekinn í Leifs-
stöð 9. ágúst síðastliðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HOSMANY RAMOS

SAMGÖNGUMÁL Lengd flugbraut 
á flugvellinum á Akureyri var 
formlega tekin í notkun í gær. 
Kristján Möller samgönguráð-
herra vígði brautina ásamt Arn-
grími Jóhannssyni flugstjóra. 

Jafnframt því að flugbrautin 
var lengd hefur ýmis aðflugsbún-
aður verið endurbættur og endur-
nýjaður. Framkvæmdirnar hófust 
vorið 2008. 

Flugbrautin var lengd um 460 
metra og er nú 2.400 metrar 
á lengd. Þá var eldri hluti 
hennar styrktur og réttur af. 
Endaöryggis svæði voru einnig 
stækkuð, úr sextíu metrum í 150 
metra við hvorn enda. Flugvöllur-
inn er því betur í stakk búinn að 
þjóna millilandaflugi en áður.  - þeb

Lengri flugbraut vígð í gær:

Akureyrarflug-
völlur lengdur

FLUGBRAUTIN VÍGÐ Arngrímur Jóhanns-
son flugstjóri og Kristján Möller sam-
gönguráðherra vígðu lengdu flugbraut-
ina í gær. 

KABÚL, AP Hamid Karzai, forseti 
Afganistans, hefur yfirburði á 
aðra frambjóðendur í komandi 
forsetakosningum í landinu, 
samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
sem var gerð í síðasta mánuði. 
Ætluðu 44 prósent aðspurðra 
að kjósa Karzai í kosningunum 
sem fara fram á fimmtudaginn. 
Það eru þrettán prósentustigum 
fleiri en í síðustu könnun sem 
var framkvæmd í maí. Helsti 
andstæðingur Karzais í kosning-
unum, Abdullah Abdullah, fékk 
stuðning 26 prósenta aðspurðra 
í könnuninni. Í þeirri síðustu 
studdu hann aðeins sjö prósent 
og því hefur fylgi hans aukist 
til muna. Fari svo að efsti fram-
bjóðandinn í kosningunum 
nái ekki fimmtíu prósentum 
atkvæða verður kosið á ný á 
milli þeirra tveggja efstu.  - fb

Forsetakosningar í Afganistan:

Hamid Karzai 
með yfirburði

HAMID KARZAI Forseti Afganistans er 
líklegur til að halda áfram í embætti 
sínu.

Braust inn á veitingastað
Brotist var inn á veitingastað í Vest-
mannaeyjum aðfaranótt föstudags. 
Maður var handtekinn í nágrenni 
staðarins skömmu eftir innbrotið, 
grunaður um verknaðinn. Áfengi sem 
stolið var á staðnum fannst einnig. 

Innbrot hjá Póstinum
Innbrot var framið í dreifingarstöð 
Íslandspósts við Stórhöfða í Reykja-
vík aðfaranótt föstudags. Rótað var í 
skápum og skúffum en ekki er vitað 
hvort þjófurinn hafði eitthvað á brott 
með sér. Hann komst undan. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

EFNAHAGSMÁL Fjármögnun 
Íslandsbanka og Nýja Kaupþings 
af hálfu ríkisstjórnar Íslands 
hefur verið tryggð, eftir því sem 
kemur fram í tilkynningu frá 
fjármálaráðuneytinu.

Í tilkynningunni segir að fjár-
mögnunin hafi verið samþykkt 
á hluthafafundum í gær. Hún 
sé í samræmi við fyrirætlanir 
sem greint hafi verið frá hinn 
20. júlí síðastliðinn og uppgjörs-
samninga ríkistjórnarinnar við 
skilanefndir Glitnis og Kaup-
þings, sem nú er lögð lokahönd á.

Eigið fé Íslandsbanka verði 65 
milljarðar króna og Nýja Kaup-
þings 72 milljarðar króna. - kg

Fjármálaráðuneytið:

Fjármögnun 
banka tryggð

Bleytutíð hefur áhrif
Erfitt hefur verið að eiga við heyskap 
í Eyjafirði vegna mikillar úrkomu 
síðustu vikur. Flestir hafa þegar slegið 
fyrsta sláttinn, en seinni sláttur hefur 
tafist vegna veðursins. Þó munu 
sumir líklega ná þremur sláttum, að 
því er fram kemur á vikudagur.is.

EYJAFJÖRÐUR

GENGIÐ 14.08.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

233,4663
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,89  126,49

208,17  209,19

179,63  180,63

24,125  24,267

20,819  20,941

17,645  17,749

1,3241  1,3319

196,30  197,46

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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ágúst

KOMDU Í SKÓLAFERÐALAG Í SMÁRALIND 
Mikið úrval og margvísleg tilboð á ritföngum, skólafötum, fartölvum,
skólatöskum og öðrum litríkum nauðsynjum á Skóladögum í Smáralind.

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

Veglegir vinningar eru í boði:

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

Þátttökuseðlar í verslunum Smáralindar.

Smáralind

inneign á mánuði í 12 mánuði

Eymundsson
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Sumarferð 
Samfylkingarinnar
Bláskógabyggð, laugardaginn 29. ágúst 
Öll fjölskyldan er velkomin í skemmtiferð  Samfylkingar-
innar í Bláskógabyggð. Lagt af stað frá BSÍ kl. 10:00.  Fyrsti 
áfangastaðurinn er „í túninu heima“ í Kvosinni í Mosfellsdal. 
Þaðan liggur leiðin á Þingvelli, Laugarvatn og  í Aratungu. 
Ýmislegt skemmtilegt verður í boði: Hestasýning í Frið-
heimum, sundferð, heimsókn á Torfastaði og í Miklaholt. 
Deginum lýkur svo að vanda með glæsilegri grillveislu að 
hætti jafnaðarmanna.

Skemmtun fyrir alla fjölskylduna!

Miðar eru seldir á skristofu Samfylkingarinnar, 
Hallveigarstíg 1, Reykjavík til 22. ágúst. 
Tekið á móti pöntunum í síma 414 2200 og í netfanginu: 
sumarferd@samfylking.is

Allir með!

Golfmót 
Samfylkingarinnar
Vífilstaðavelli fimmtudaginn 27. ágúst
Leikið verður eftir Texas scramble fyrirkomulagi. 
Skráning fyrir 26. ágúst á www.golf.is og í síma 414 2200

Nánari upplýsingar um sumarferðina og golfmótið 
er að finna á heimasíðu Samfylkingarinnar: 
www.samfylking.is

NEYTENDAMÁL Það er óraunhæft að 
leggja af forverðmerkingar á kjöt-
vöru, segir Steinþór Skúlason, for-
stjóri Sláturfélags Suðurlands (SS). 
„Það er gríðarleg samkeppni á 
milli verslana eins og sjá má í aug-
lýsingum alla daga.“ 

Eins og Fréttablaðið hefur 
fjallað um undanfarna daga telja 
Neytendastofa, Alþýðusambandið 
og talsmaður neytenda það ekki 
standast samkeppnislög að for-
verðmerkja vöru. Samkeppnis-
eftirlitið rekur stjórnsýslumál til 
að fá úr því skorið hvort svo sé. 
Málin snúa að smásöluverslun-
um og hópi kjötframleiðenda og 
birgja. Þeir sem sinna samkeppn-
ismálum eru almennt þeirrar skoð-
unar að leggja skuli niður forverð-
merkingar og það aðeins tæknilegt 
atriði standi í veginum. 

Kjötmarkaðurinn á Íslandi 
er hins vegar of lítill til að gera 

grundvallar-
breytingar á 
dreifingu vör-
unnar og það 
hefði aukinn 
kostnað í för 
með sér fyrir 
neytendur, 
segir Steinþór. 
„Umræða um 
forverðmerking-
ar á matvöru er 
á villigötum. Þó 

að leiðbeinandi verð sé gefið upp 
útilokar það ekki verðsamkeppni. 
Verslunin getur, ef hún vill, boðið 
afslátt af þessari vöru eins og 
hverri annarri.“

Margir sem Fréttablaðið hefur 
rætt við segja að forverðmerkingar 
viðgangist vegna þess að fram-
leiðendur ráði ekki yfir tækni 
til að vigta og pakka vöru eftir 
nákvæmri þyngd. Steinþór segir 
þetta að nokkru leyti rétt. „Það er 
hægt að breyta þessu en hér eru 
litlir framleiðendur sem ráða ekki 
við að kaupa dýrasta vélbúnað sem 
gerir þetta mögulegt. Verði okkur 
gert að breyta þessu af samkeppnis-
yfirvöldum óttast ég að framleið-

endum fækki, með neikvæðum 
áhrifum á samkeppni.“

Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, bendir á að hver og einn 
kaupmaður gæti sagt framleið-
endum vöru að hann hygðist selja 
á ákveðnu verði; sem síðan yrði 
verðmerkt í samræmi við það. „Það 
hlýtur að vera hægt að fá verð-
ið uppgefið frá smásalanum þó að 

pakkningar, tækin og fjárfestingin 
séu hjá framleiðandanum.“

Steinþór segir þetta fullkomlega 
óraunhæft. „Við getum ekki boðið 
verslunum að verðmerkja fyrir 
hverja og eina. Þá yrðum við að 
halda margfaldan lager, einn fyrir 
hvern smásala með sér verðmerk-
ingu. Þetta er ekki framkvæman-
legt.“ svavar@frettabladid.is

Merkingar eðlilegar 
á litlum markaði
Forstjóri SS segir umræðu um forverðmerkingar á villigötum. Samkeppni með 
kjötvörur sé virk og aðeins með öðrum hætti en á annarri dagvöru. Annað 
segja samkeppnisyfirvöld, sem vilja breytingar á merkingunum án tafar. 

STEINÞÓR 
SKÚLASON

LÖGREGLUMÁL Bankastjórn Seðla-
banka Íslands styrkti í janúar 
starfsmannafélag lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu um 300 
þúsund krónur. Með þessu vildu 
bankastjórar þakka lögreglumönn-
um sem tókust á við mótmælend-
ur í anddyri bankans í mótmælum 
fyrr í vetur.

„Ég lít ekki svo á að þarna hafi 
menn verið að styrkja lögregluna, 
heldur viljað koma á framfæri per-
sónulegu þakklæti til manna sem 
stóðu þarna í eldlínunni,“ segir 
Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins.

Reglur gilda um móttöku lögreglu-
manna á gjöfum, en þetta fellur 

ekki undir þær, að mati Stefáns, 
þar sem gjöfin hafi verið til starfs-
mannafélagsins, ekki embættisins 
eða lögreglumannanna sjálfra.

„Mér finnst það hið eðlilegasta 
mál ef menn eru ánægðir með lög-
regluna, og ekkert óeðlilegt við 
það ef menn vilja fylgja því eftir,“ 
segir Stefán. Ýmis fyrirtæki hafa 
styrkt starfsmannafélagið í gegn-
um tíðina, til dæmis með matar- 
eða sælgætisgjöfum fyrir fjöl-
skyldudaga, segir Stefán.

Ingimundur Friðriksson, einn 
þáverandi seðlabankastjóra, hafði 
milligöngu um gjöfina, en ákvörð-
un um hana var tekin af banka-
stjórn Seðlabankans, samkvæmt 
upplýsingum frá bankanum. Aðrir 
styrkir bankans hafi aðallega verið 
til mannúðar- og líknarfélaga, auk 
samtaka á listasviði. - bj

Styrkur Seðlabankans til starfsmannafélags lögreglu eðlilegur segir lögreglustjóri:

Lögreglan fékk 300 þúsund

MÓTMÆLI Lögreglumenn stóðu í 
ströngu í anddyri Seðlabankans í bús-
áhaldabyltingunni í desember. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

DÓMSMÁL Borghildur Guðmunds-
dóttir, sem hefur verið gert að 
fara til Bandaríkjanna með syni 
sína tvo, heldur af stað með þá til 
Bandaríkjanna í dag. Hún mun 
eiga fund strax á mánudaginn með 
lögfræðingi sem hún hefur fengið 
þar í landi. 

Borghildur var gift bandarískum 
hermanni sem vill höfða forræðis-
mál á hendur henni í Bandaríkj-
unum. Héraðsdómur Reykjaness 
úrskurðaði að hún hefði ekki mátt 

fara með börnin 
til Íslands án 
leyfis fyrrver-
a nd i  ma n ns 
síns, þar sem 
lögskilnaður 
hafði ekki geng-
ið í gegn. Hún 
skyldi því fara 
utan innan sex 
vikna, sem eru 
liðnar á morgun. Hæstiréttur stað-
festi svo þann úrskurð. 

Þar sem hún hefur hvorki 
dvalar- né atvinnuleyfi í Banda-
ríkjunum mun hún aðeins geta 
dvalist þar í þrjá mánuði. Líklegt 
er hins vegar að forræðismál muni 
taka lengri tíma en það, og þá er 
viðbúið að hún þurfi að skilja syni 
sína eftir hjá föður þeirra, sem 
þeir hafa ekki hitt í hálft annað 
ár. Hún segir yngri drenginn, sem 
er á fimmta ári, hvorki muna eftir 
föður sínum né tala ensku lengur. 
 - þeb

Borghildur Guðmundsdóttir var dæmd til að fara með syni sína til Bandaríkjanna:

Heldur til Bandaríkjanna í dag

BORGHILDUR 
GUÐMUNDSDÓTTIR

VÖRUÚRVAL Framleiðandi kjötvöru segir verslunina hafa það í hendi sér að bjóða 
afslætti af forverðmerktri vöru. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL .

Vandamálið, sem leyst er með 
forverðmerkingum, er að stykkin 
(ostur, álegg, lærisneiðar) eru ekki 
jafn þung. Ef horfið verður frá verð-
merkingu með þessum hætti kemur 
þrennt til greina að mati Steinþórs 
Skúlasonar, forstjóra SS.
■ Verslunin vigtar sjálf og verðmerk-

ir. Slíkt hefði í för með sér mikinn 
kostnað og er í raun óraunhæft.

■ Verslunin hillumerkir verð á 
tiltekinni vöru, til dæmis þúsund 
krónur kílóið. Þar sem varan er 
ekki öll af sömu þyngd verður 
neytandinn að reikna í huganum 

hvað varan kostar: þyngd sinnum 
verð. Í þessu felst mikið óhag-
ræði.

■ Að flokka vöruna undir mörg 
vörunúmer í þyngdarflokkum, 
sem yrði mjög flókið fyrir neyt-
endur og myndi gera verðsam-
anburð erfiðan. Einnig myndi 
kostnaður aukast við framleiðslu, 
sem skilar sér í hærra verði.

■ Stærstu framleiðendurnir gætu 
framleitt í breytilegri þyngd sem 
myndi gera minni framleiðendum 
erfitt eða ómögulegt að keppa á 
markaði.

FORSENDUR FORVERÐMERKINGA

AUSTURRÍKI, AP Tvisvar í þessari 
viku hafa ungir drengir lokað 
sig inni í póstkassa í Austurríki. 

Á fimmtudagskvöld kallaði 
starfsfólk póstsins í þorpinu 
Schwarzach í Vorarlberg-héraði 
á slökkviliðsmenn til að bjarga 
átta ára dreng út úr póstkassa, 
en þangað hafði honum einhvern 
veginn tekist að álpast. Lykill-
inn að kassanum fannst ekki hjá 
póstinum.

Sams konar atvik átti sér stað 
á mánudag í bænum Feldkirch, 
sem er skammt frá Schwarzach, 
þegar fjögurra ára snáða tókst 
að loka sig inni í póstkassa.

 - gb

Vandræði í Austurríki:

Drengjum náð 
út úr póstkassa

Munt þú fylgjast með leikjum 
kvennalandsliðsins á EM í Finn-
landi?
Já  54,7%
Nei  45,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ætlar þú að fylgjast með enska 
boltanum fyrstu sýningarhelg-
ina?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

KJÖRKASSINN
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1 Hvað er talið að margir 
hafi mætt á samstöðufund 
InDefence-hópsins á Austurvelli?

2 Hvað heitir ný brú í 
Ísafjarðar djúpi? 

3 Hvaða hljómsveit ætlar að 
spila á þaki Ölstofunnar á 
Menningarnótt?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 62

TAÍVAN, AP Um fimm hundruð 
manns hafa farist í flóðum og 
aurskriðum eftir að fellibylurinn 
Morakot gekk yfir Taívan í síð-
ustu viku. Heimili um sjö þúsund 
manns hafa eyðilagst auk þess 
sem landbúnaður í Taívan hefur 
farið illa út úr hamförunum fjár-
hagslega. Ma Ying-jeou, forseti 
landsins, segir þetta mesta skað-
ann sem þjóðin hefur orðið fyrir í 
fimmtíu ár. 

Á fundi um þjóðaröryggismál 
óskaði hann eftir því að björg-
unarstarf gengi hraðar fyrir sig. 
Rúmlega tuttugu þúsund her-
menn munu aðstoða almenning 
við endurreisnarstarfið.   - fb

Flóð og aurskriður í Taívan:

Fimm hundruð 
hafa látið lífið

EINUM BJARGAÐ Flugmaður heldur á 
íbúa úr þorpinu Meilan þar sem mikil 
flóð hafa orðið vegna fellibyljarins.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GRÆNHÖFÐAEYJAR, AP „Þetta hefur 
verið yfirþyrmandi,“ segir Hillary 
Clinton, utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, um ellefu daga Afríku-
ferð sína. Ferðalaginu lauk hún á 
Grænhöfðaeyjum í gær, eftir að 
hafa lagt leið sína til Kenía, Suður-
Afríku, Angóla, Austur-Kongó, 
Nígeríu og Líberíu.

„Mér þykir yndislegt að koma til 
Afríku,“ sagði hún á Grænhöfða-
eyjum í gær, og bætti því við að 
eftir ferðina væri hún enn ákveðn-
ari í að láta til sín taka þar í fram-
tíðinni.

Hún segist hafa fært Afríku-
ríkjum boðskap frá stjórn Baracks 
Obama forseta um „strangan kær-
leiksaga“.

Með Afríkuferðinni hefur Clin-
ton aftur stigið inn í sviðsljós-
ið sem utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, en hún hafði mánuðum 
saman látið lítið á sér bera og jafn-
vel fallið í skuggann af bæði Bar-
ack Obama forseta og Joe Biden 
varaforseta, sem hafa látið til sín 
taka í utanríkismálum á ferðum 
sínum erlendis.

Á ferð sinni um Afríkuríki hefur 
Clinton lagt sérstaka áherslu á 
stöðu kvenna, matvælaöryggi og 
þróunarmál. Í Austur-Kongó hitti 
hún að máli konur sem hafa mátt 
þola hópnauðganir og aðrar mis-
þyrmingar, og skýrði þeim frá því 
að Bandaríkin muni veita fé til að 
berjast gegn slíku.

„Það er nánast ómögulegt að 
lýsa þjáningum þeirra,“ sagði hún 
eftir að hafa rætt við konurnar.

Repúblikanar í Bandaríkjunum 
brugðust hins vegar ókvæða við 
þegar hún í Nígeríu líkti nýlegum 

kosningum, sem óvissa ríkir um 
vegna ásakana um víðtækt kosn-
ingasvindl, við forsetakosning-
arnar í Bandaríkjunum árið 2000, 
þegar George W. Bush vann sigur 
á Al Gore með umdeildum hætti.

„Lýðræðið hjá okkur er enn 
í þróun,“ sagði hún. „Í forseta-
kosningunum hjá okkur árið 2000 

réðust úrslitin í einu ríki þar sem 
bróðir eins forsetaframbjóðand-
ans var ríkisstjóri. Þannig að við 
höfum líka okkar eigin vandamál 
að glíma við.“

Einna mesta athygli bandarískra 
fjölmiðla vöktu þó hörð viðbrögð 
hennar við spurningu nemanda 
nokkurs í Kongó, en nemandinn 
spurði hana um afstöðu „herra 
Clintons“ til þess að Kínverjar 
veiti Kongó lán: „Viltu að ég 
segi þér hvað manninum mínum 
finnst?“ spurði hún á móti, forviða: 
„Maðurinn minn er ekki utanríkis-
ráðherra, heldur ég.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Hillary ætlar að láta 
til sín taka í Afríku
Hillary Clinton segir ellefu daga Afríkuferð sína hafa verið yfirþyrmandi, en 
hún sé enn ákveðnari en áður í að láta til sín taka þar í framtíðinni. Hún segist 
hafa fært Afríkuríkjum boðskap frá Obama um „strangan kærleiksaga“.

MEÐAL KVENNA Í AUSTUR-KONGÓ Þvert á ráðleggingar aðstoðarmanna sinna hélt 
Hillary Clinton til hinnar stríðshrjáðu borgar Goma í austanverðu landinu, þar sem 
hún hitti fórnarlömb nauðgara. NORDICPHOTOS/AFP

ATVINNA „Atvinnulífið bíður enn – 
en þolinmæði þess er algerlega á 
þrotum,“ segir í fréttatilkynningu 
frá Samtökum verslunar og þjón-
ustu  (SVÞ) sem send var í gær.

Eitt ár er liðið frá bankahrun-
inu og hafa landsmenn beðið eftir 
aðgerðum af hendi stjórnvalda 
sem geti skapað forsendur fyrir 
endurreisn atvinnulífsins, segir 
Andrés Magnússon, framkvæmda-
stjóri SVÞ. Öll orka stjórnmála-
manna í sumar hefur hins vegar 
farið í umfjöllun um Icesave, að 
mati Andrésar, sem þó segist ekki 
vilja gera lítið úr því stóra máli.

„Stjórnmálamenn verða hins 
vegar að geta hugsað um fleira 

en eitt í einu. Það skortir á að svo 
hafi verið,“ segir Andrés. Engar 
líkur eru á vaxtalækkun, þar 
sem gengi krónunnar hefur ekki 
styrkst eins og vænst var, að mati 
Andrésar.

„Eins og staðan er í dag eru 
engar líkur á að gengi krónunn-
ar styrkist og erum við föst í hjól-
fari sem engin leið er að kom-
ast upp úr nema stjórnvöld grípi 
til aðgerða,“ segir Andrés. Telur 
hann tíma aðgerða runninn upp.

„Ætla stjórnvöld að grípa til 
aðgerða sem stuðlað geta að styrk-
ingu krónunnar og þar með lækk-
un vaxta? Þetta er sú lykilspurn-
ing sem allir bíða eftir svari við. 

Afkoma heimila og fyrirtækja 
snýst nú um þessa tvo þætti,“ 
segir Andrés. - vsp

Samtök verslunar og þjónustu gagnrýna stjórnvöld fyrir aðgerðaleysi:

Þolinmæði atvinnulífsins á þrotum

ANDRÉS MAGNÚSSON Hann telur 
afkomu heimila og fyrirtækja snúast um 
styrkingu krónunnar og lækkunar vaxta.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÖRYGGISMÁL Neyðarverðir hjá 
Neyðarlínunni afgreiddu 192.149 
erindi á árinu 2008 en þau voru 
tæplega 189 þúsund árið 2007. 
Langoftast var óskað eftir aðstoð 
lögreglu en erindi vegna sjúkra-
flutninga voru 30.596 og 5.304 ósk-
uðu eftir aðstoð slökkviliðs. Hring-
ingum vegna náttúru og veðurs 
fjölgaði verulega og má að miklu 
leyti rekja það til jarðskjálftans á 
Suðurlandi í lok maí. Hins vegar 
fækkaði útköllum vegna leitar og 
björgunar mjög milli ára.

Heildarfjöldi mála hjá 112 á 
árinu 2008 var 270.843 og bárust 
því nær áttatíu þúsund erindi sem 
ekki teljast til neyðartilvika.  - shá

Neyðarlínan 112:

Fengu 270 
þúsund símtöl

Brimbrjótur í Bolungarvík
Framkvæmdir eru nú í gangi við brim-
brjótinn í Bolungarvíkurhöfn. Verkið 
felst í rúmlega þrjú þúsund fermetra 
þekjusteypu og lögnum og mun 
athafnasvæði við höfnina því stækka 
talsvert. Búist er við því að verkinu 
ljúki um miðjan október. 

BOLUNGARVÍK

KJARAMÁL Kjarasamningur SFR 
– stéttarfélags í almannaþjón-
ustu og ríkisins var samþykkt-
ur í gær. 

Greidd voru atkvæði um 
samninginn og lauk atkvæða-
greiðslunni á hádegi í gær. Tæp-
lega 6.400 manns voru á kjör-
skrá en átján prósent greiddu 
atkvæði. Greiddu 54 prósent 
atkvæði með samningnum en 39 
prósent á móti. Tæp sjö prósent 
skiluðu auðu. 

Kjarasamningurinn var undir-
ritaður 3. júlí síðastliðinn og 
hefur síðan þá verið kynntur 
félagsmönnum á fundum.  - þeb

Stéttarfélag í almannaþjónustu: 

SFR samþykkti 
kjarasamning

Við erum ekkert að 
sykurhúða vandamálin. 

Við forðumst þau ekki.

HILLARY CLINTON 
UTANRÍKISRÁÐHERRA BANDARÍKJANNA

RÍKISFJÁRMÁL Lækka á laun ríkis-
starfsmanna, sem hafa hærri 
laun en 400 þúsund krónur á 
mánuði, um þrjú til tíu prósent. 
Einnig á að taka fyrir dagpen-
inga ríkis-
starfsmanna á 
ferðum innan-
lands. Þetta 
eru tvær af 
þeim tillögum 
sem Steingrím-
ur J. Sigfús-
son fjármála-
ráðherra lagði 
fram á ríkis-
stjórnarfundi í 
gær. Með þess-
um aðgerðum verður reynt að 
lækka kostnað við rekstur rík-
isins.

Aðrar tillögur voru meðal ann-
ars að öllum aksturssamningum 
verði sagt upp og settar verði 
viðmiðunarreglur um greiðslur 
fyrir störf í nefndum, stjórnum 
og ráðum. Stefnt verður að lækk-
un risnukostnaðar um fimmtán 
prósent frá því í fyrra. - vsp

Lagt til að meðallaun lækki:

Vilja lækka 
kostnað ríkisins

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

VEISTU SVARIÐ?
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RÍKISFJÁRMÁL Ríkisútgjöld jukust 
um 31 prósent á tímabilinu janúar 
til júní á þessu ári miðað við árið 
í fyrra. Nema gjöldin 259 millj-
örðum og hækka um 61 milljarð. 
Tekjur ríkissjóðs drógust á sama 
tíma saman um tæp tíu prósent. 

Áætlun fjárlaga 
gerði ráð fyrir 
að innheimtar 
tekjur yrðu 219 
milljarðar króna 
en þær voru 205 
milljarðar þegar 
uppi var stað-
ið. Þetta kemur 
fram í tilkynn-
ingu fjármála-
ráðuneytisins í 
fyrradag.

Indriði  H. 
Þorláksson, 
aðstoðarmaður 
fjármálaráð-
herra, segir að 
þó þetta sé ekki 
í samræmi við 
fjárlög sé þetta 
í takt við það 
sem menn sáu 
fram á. „Þarna 

eru ekki farnar að hafa áhrif þær 
tekjuaukandi aðgerðir sem farið 
var í á miðju ári eins og hækkun 
á áfengis- og tóbaksgjaldi, bensíni 
og olíu og skattar á háar tekjur og 
fjármagnstekjur,“ segir Indriði.

Athygli vekur að tekjur vegna 

fjármagnstekjuskatts aukast um 
níu prósent. Er það eðlilegt? „Já, 
þetta er ekkert undarlegt því fjár-
magnstekjur eru lagðar á brúttó 
vaxtatekjur að meðtöldum verð-
bótum. Þegar verðbólga er mikil 
þá hækkar skattstofninn,“ segir 
Indriði. 

Heildarskatttekjur námu um 
178 milljörðum króna og drógust 
saman um fjórtán prósent frá því 
árið 2008. Töluvert minni tekjur 
voru af sköttum á vörum og þjón-
ustu, en þær tekjur drógust saman 
um tuttugu prósent. Innheimta 
tekjuskatts einstaklinga dróst 
saman um sex prósent, en tekju-
skattur fyrirtækja og lögaðila um 
37 prósent. Tekjur vegna eigna-
skatts dragast saman um fjörutíu 
prósent.

Aukning er á tekjum vegna 
áfengis- og tóbaksgjalds um ellefu 
prósent en skattar á áfengi hækk-
uðu um 12,5 prósent um síðustu 
áramót. Hækkaði áfengi aftur um 
fimmtán prósent 1. júní, og telst 
því ekki inn í þessar tölur. 

Tryggvi Þór Herbertsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, segir 
þessar tölur endurspegla hversu 
alvarlegt ástandið í ríkisfjármál-
unum sé. Ríkisstjórnin tekur of 
létt á ríkisfjármálunum og hún 
hefur ekki komið fram með raun-
hæfar lausnir um hvernig taka eigi 
á málunum, að mati Tryggva.

En hver er leiðin, á að hækka 

skatta frekar? „Það er tvíbent því 
aukin skattheimta dregur úr fjár-
festingum og eyðslu sem þýðir að 
það dregst saman hvað heimilin 
eyða miklu,“ segir Tryggvi. 

Tekjur vegna virðisaukaskatts 
drógust saman um 22 prósent. 
„Það þarf að endurheimta skatt-

grunnana, ekki pína þá niður 
endalaust, því það sem það gerir 
er að draga máttinn úr atvinnu-
lífinu. Þá verður meira atvinnu-
leysi sem aftur dregur úr neyslu,“ 
segir Tryggvi og játar því að þetta 
sé eins konar vítahringur.

vidir@frettabladid.is

Ríkisútgjöld aukast á sama 
tíma og tekjurnar minnka
Ríkisútgjöld jukust og tekjur drógust saman á fyrri hluta árs. Indriði H. Þorláksson segir þetta í takt við 
það sem menn sáu fram á. Þingmaður segir ríkisstjórnina ekki hafa komið með raunhæfar lausnir um 
hvernig taka eigi á ríkisfjármálunum. Tekjur vegna fjármagnstekjuskatts jukust um níu prósent milli ára.

ÁFENGI Skattar á áfengi hækkuðu um 12,5 prósent um áramótin og aftur um fimmtán 
prósent 1. júní. Tekjur jukust vegna skattsins um ellefu prósent frá janúar til júní. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

INDRIÐI H. 
ÞORLÁKSSON

TRYGGVI ÞÓR 
HERBERTSSON

MENNTAMÁL Framhaldsskólarn-
ir fá 48 milljóna aukafjárveitingu 

til þess að hægt 
verði að veita 
öllum nemend-
um yngri en 
átján ára skóla-
vist í framhalds-
skólum. Þetta 
var samþykkt 
á fundi ríkis-
stjórnarinnar í 
gær. 

Óvenjulega 
mikil aðsókn er í framhaldsskóla 
þetta haustið. Rúmlega hundrað 
nemendur undir átján ára aldri 
hafa ekki fengið inngöngu í fram-
haldsskóla. Menntamálaráðuneytið 
hefur nú leitað til nokkurra fram-
haldsskóla og Námsflokka Reykja-
víkur um að veita þessum ungling-
um skólavist. - þeb

Aukafjárveiting vegna fjölda: 

48 milljónir til 
framhaldsskóla

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

www.gardheimar.is

allt í garðinn á einum stað!

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300

helgarafslhelgarafslátturáttur
25%25%

DÝRADAGAR um helgina
Dýrahjálp Íslands verður með ættleiðingardag laugardaginn 15.ágústDýrahjálp Íslands verður með ættleiðingardag laugardaginn 15.ágúst af Weber grillum

al
helgarafslhelgarafslátturáttur
15%15%

Lengdu sumarið
og log lýstu upp gróðurinn!ýstu upp gróðurinn!

Hittir þú gæludýrið 
þitt í Garðheimum?

Ný sending Ný sending

af fallegum af fallegum
pottaplöntum!pottaplöntum!

LENÍN OG STALÍN Í MOSKVU Lifandi 
eftirmynd Stalíns fær sér franskar 
meðan annar sem líkist Lenín situr á 
stól. Þessir félagar vinna sér inn aur 
með því að stilla sér upp í miðborg 
Moskvu til myndatöku með ferða-
mönnum.
 NORDICPHOTOS/AFP
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INDLAND, AP Götur í borginni Pune 
á Indlandi eru hálftómar og skól-
ar lokaðir í Mumbai af ótta við 
svínaflensuna sem hefur breiðst 
hratt út þar í landi að undan-
förnu. Tuttugu manns hafa dáið 
úr flensunni í landinu og hátt í 
1.300 manns hafa sýkst. 

Óttinn við veiruna er mikill 
og virðist fara stigmagnandi 
þrátt fyrir að engin ástæða sé til 
þess að mati sérfræðinga. „Allur 
æsingurinn vegna flensunnar er 
í engum tengslum við alvarleika 
hennar,“ sagði Jai Narain, læknir 
hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
uninni. Fjöldi fólks hefur farið á 
sjúkrahús til að láta kanna hvort 
það beri veiruna og hafa biðraðir 
verið gríðarlega langar.  - fb

Skæð svínaflensa á Indlandi:

Skólar lokaðir 
og götur tómar

BEÐIÐ EFTIR SKOÐUN Íbúar í borginni 
Mumbai bíða eftir læknisskoðun vegna 
svínaflensunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ORKUMÁL Sundlauginni á Þing-
eyri verður lokað í þrjá daga í 
næstu viku. Í tilkynningu frá 
Ísafjarðar bæ kemur fram að það 
sé af óviðráðanlegum orsökum. 

Þær óviðráðanlegu orsakir eru 
orkuskortur, þar sem Orkustofn-
un tekur svokallaða Vesturlínu 
út einu sinni á ári vegna við-
halds. Þetta kemur fram á frétta-
vefnum bb.is, þar sem rætt er 
við Jóhann Bæring Gunnarsson, 
umsjónarmann eigna hjá Ísa-
fjarðarbæ. 

Engar aðrar sundlaugar í 
rekstri Ísafjarðar verða lokað-
ar, en laugin á Þingeyri verður 
lokuð frá 18. til 21. ágúst. - þeb

Sundlaugin á Þingeyri: 

Lokað vegna 
orkuskorts

KJARAMÁL Bæjarstarfsmenn hafa 
samþykkt kjarasamninga sem 
gerðir hafa verið við ríkið og 
Launanefnd sveitarfélaga. 

Samningurinn við ríkið var 
samþykktur með 72 prósentum 
atkvæða. Rúm tuttugu prósent 
greiddu atkvæði gegn samningn-
um. Samningur við launanefnd 
var samþykktur með rúmum 77 
prósentum greiddra atkvæða, en 
rúm sextán prósent sögðu nei við 
þeim samningi. Rafræn kosning 
fór fram um samningana 10. til 
13. ágúst.  - þeb

Samflot bæjarstarfsmanna: 

Samþykktu 
kjarasamninga

Sameinaður skóli hefur störf
Sameinaður leikskóli, grunnskóli og 
tónlistarskóli tekur til starfa á Tálkna-
firði í þessum mánuði. Skólarnir 
hafa verið sameinaðir og Trausti Þór 
Sverrisson verið ráðinn skólastjóri 
hins sameinaða skóla. 

VESTFIRÐIR

Þýðingamiðstöð stækkar
Utanríkisráðuneytið hefur auglýst eftir 
þýðanda til starfa við útibú þýðinga-
miðstöðvar ráðuneytisins á Ísafirði, 
en þar starfa tveir þýðendur nú þegar. 
Starfsmenn í miðstöðinni vinna að 
þýðingum fyrir utanríkisráðuneytið, 
ásamt um þrjátíu öðrum starfsmönn-
um sem vinna annars staðar.

ÍSAFJÖRÐUR

VEIÐI Það kom leigutökum við 
Jöklu skemmtilega á óvart þegar 
lax veiddist langt upp í Jökuldal 
úr hliðará Jöklu. Hingað til hefur 
ríkt óvissa um hvort Jökla væri 
laxgeng upp dalinn vegna þess að 
um marga erfiða fossa og flúðir 
er að fara fyrir fiskinn á leið sinni 
upp ána. 

Hingað til hefur lax safnast 
saman við svokallaðan Steinboga, 
rétt neðan við þjóðvegsbrúna á 
Jöklu. Hins vegar veiddist lax úr 
hliðaránni Hnefilsdalsá, sem renn-
ur langt þar fyrir ofan, í vikunni.

Það var félagi úr Mokveiðifélag-
inu svokallaða sem dró laxinn en 
þeir félagar höfðu veitt vel á neðri 

svæðum Jöklu dagana á undan.
Á heimasíðu leigutakans, Veiði-

þjónustunnar Strengja, segir að 
þetta séu frábær tíðindi, enda 
staðfest að göngufiskur kemst upp 
á gífurlega stórt svæði upp allan 
Jökuldal. Einnig að hugsanlega 
sé svo ofarlega í ánni náttúrulegt 
klak því engum seiðum var sleppt 
í Hnefilsdalsá í fyrra og laxinn því 
væntanlega af náttúrulegum upp-
runa árinnar.  - shá 

Lax er farinn að veiðast langt upp í Jökuldal sem kemur leigutaka á óvart:

Jökla kemur veiðimönnum á óvart enn á ný

JÖKLA Eftir virkjun við Kárahnjúka 
rennur jökulvatnið í Lagarfljót. Hliðarár 
jökulfljótsins renna um farveginn og 
mynda perlu fyrir veiðimenn.

MYND/ÞRÖSTUR ELLIÐASON

Það verður líf og fjör í Heiðmörk í dag. Ferðafélag barnanna stendur 
fyrir frábærum fjölskyldudegi þar sem kátir krakkar á öllum aldri fá 
einstakt tækifæri til að heilsa upp á Heiðmörk.

Mætum í Þjóðhátíðarlundinn í Heiðmörk kl. 14 og skemmtum okkur 
til kl. 16.  Athugið að bæði er hægt að skrá sig í Ferðafélag barnanna 
og Ferðafélag Íslands á staðnum. 

Allir velkomnir.

með Ferðafélagi barnanna

í dag

Rauðhólar

Suðurlandsvegur

Heiðmörk er stærsta útivistarsvæðið í nágrenni höfuðborgarinnar. Hún 
er tilvalin til útivistar fyrir alla fjölskylduna allan ársins hring. Lengri eða 
styttri gönguferðir eru ódýr,  holl og fróðleg skemmtun og í Heiðmörk 
er um nóg að velja. Spennandi göngustígarnir spanna um 40 km og 
liggja frá Norðlingaholti út að Maríuhellum.

           Dagskráin hefst kl. 14
   í Þjóðhátíðarlundinum í Heiðmörk
       Ingó úr Veðurguðunum kemur öllum í stuð
Skemmtilegur ratleikur
       Gönguferðir með fararstjórum Ferðafélags Íslands á hálftíma fresti
Íþróttakennarar stjórna skemmtilegum leikjum
        Sölufélag Garðyrkjumanna gefur öllum að bragða glænýja uppskeru
Íslandsmeistaramótið í gúrkuáti klukkan 14.30
    Kynning á útivistarbúnaði frá Útilífi
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Ferðafélag Íslands

Þjóðhátíðarlundur
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SAFNARINN Konráð við Allis Chalmers DT7 í Sjafnarnesinu. MYND/ARNBJÖRG KRISTÍN

V
élarnar hafa gildi þótt þær séu 
ekki gangfærar og með því að 
varðveita þær þá björgum við 
sögu verklegra framkvæmda 
á Íslandi,“ segir Konráð þar 
sem hann er staddur að Hofs-

stöðum í Mývatnssveit. Erindið þangað er að 
grafa upp gamla jarðýtu, Allis Chalmers HD 
10 af árgerð 1941, sem bræðurnir á Hofs-
stöðum, Ásmundur og Guðmundur Jónssyn-
ir dysjuðu úti í móa upp úr 1980. Ýtan var þá 
orðin ógangfær en hafði þjónað þeim bræðr-
um um árabil og á henni höfðu þeir komið 
mörgum vegarendum til hjálpar á snjóþung-
um vetrum. Nú er eftir að sjá hvernig mold-
in hefur farið með hana. 

Björn, Þór og Arnbjörg Kristín Konráðs-
börn eru mætt að Hofsstöðum með föður 
sínum með stóra gröfu og vagn. Einnig 
Viggó, vinur hans og ýtustjóri. Greinilegt 
er að vélaáhuginn gengur í erfðir því ung 
börn Björns og Þórs fylgja með og spenn-
ingurinn er ekki minnstur hjá þeim. Guð-
mundur Páll Björnsson, fjögurra ára, er með 
bandspotta í hönd og þegar hann er spurð-
ur hvort hann ætli að draga ýtuna upp með 
honum svarar hann hálfhneykslaður. „Nei, 
ég ætla að hífa hana.“

Eftir kaffidrykkju hjá bændunum er byrj-
að að grafa. Fyrst með venjulegum stungu-
skóflum en stórvirkari græja tekur brátt 
við sem stjórnað er af Birni. Smátt og smátt 
kemur gersemin í ljós og brosin breikka á 
viðstöddum. Vélin reynist heilleg. 

„Við þrífum allt með háþrýstidælu og 
lögum það sem hægt er,“ segir Konráð 
bjartsýnn. Hann telur um sjötíu vinnuvélar 
komnar á safnið og segir sífellt bætast við 

enda hafi Þór sonur hans verið iðinn við að 
sækja þær hvert á land sem er. „Menn hafa 
taugar til þessara véla en láta þær þó yfir-
leitt af hendi þegar þeir átta sig á til hvers 
er verið að kaupa þær. Ef þær fara í brota-
járn þá tapast sextíu til sjötíu ára saga.“ 

En er ekki mikil vinna að grafa upp feril 
hverrar og einnar? „Jú, í sumum tilfellum. 
Búnaðarfélög og ræktunarsambönd áttu 
margar vélanna til að byrja með en síðar 
lentu þær í einstaklingseigu í misjöfnu 
ástandi,“ segir Konráð og telur gömlu vél-
arnar betur byggðar en þær sem gerðar eru 
í dag. „Nú er komið tölvukerfi í þær,“ segir 
hann „Það koma upp bilanir í því sem venju-
legur ýtustjóri ræður ekki við.“ 

Konráð er uppalinn á Ytri-Brekkum í 
Blönduhlíð í Skagafirði og bjó þar í áratugi. 
Kveðst reyndar aldrei hafa verið heima. 
„Konan mín, Valgerður Sigurbergsdóttir, sá 
um búskapinn en ég vildi græða peninga. 
Var mest á vinnuvélum í vega- og brúar-
vinnu. Svo var ég líka refaskytta. Hittinn? 
Já, ég held ég megi segja það.“ 

Fáir munu fróðari um jarðýtur á Íslandi 
en Konráð enda hefur hann unnið á þeim 
í 56 ár og hóf eigin vélaútgerð árið 1958. 
„Fyrsta ýtan sem ég keypti er á safninu. 
International, átta tonna. Ég seldi hana frá 
mér en hún kom upp í hendur mínar seinna,“ 
segir Konráð, sem safnar ekki aðeins göml-
um vinnuvélum heldur líka sögum og mynd-
um af þeim. Safnið heitir einfaldlega Konna-
safn og hefur fengið heimasíðuna www.
vinnuvelasafn.is

Það er tímabundið í Sjafnarnesi á Akur-
eyri en stefnt er að því að byggja yfir það á 
Skútum í Hörgárbyggð.

Grafið eftir 
fornri gersemi
Konráð Vilhjálmsson á Akureyri er ásamt afkomendum sínum 
að safna gömlum vinnuvélum og vílar ekki fyrir sér að grafa 
þær úr jörðu eins og Gunnþóra Gunnarsdóttir varð vitni að.
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GRILLIR Í GRIPINN Þór 
Dan, Guðmundur Páll, 
Viggó og Þór við rann-
sóknir á vettvangi.

TÆKNIN NÝTT Stór-
virkri vél fimlega 

beitt við fornleifa-
uppgröftinn. 
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NÚ Á AÐ HÍFA Litlu 
strákarnir láta ekkert 
framhjá sér fara.

ALLIS CHALMERS HD10 Endur-
heimt úr jörðu og komin upp 

á vagn. Konráð, Ásmundur, Þór 
og Viggó ánægðir með fenginn. 

UPPRISAN Sú gamla lítur 
aftur dagsins ljós. 



Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:

kr.

pk.499
Tússliti

kr.

pk.349
Trélitir, 12 stk.

kr.

pk.299
Vaxlitir, 16 stk.

kr.

pk.599
Reiknivél

kr.

stk.3995
Converse skólataska/

hliðartaska, 3 litir
kr.

stk.

5490
Körfu- og fótboltatöskur

ÓDÝRT
FYRIR SKÓLANN

kr.

stk.7990
Skólataska Explore Moda

tvær töskur í einni

Betri

fyrir bakið!

kr.

stk.499
Pennaveski

kr.

stk.890
Converse pennaveski

kr.

stk.599
Ljósritunarpappír

80g/500bls.

kr.

stk.249
Stílabækur, A4

verð frá



Nýtt kortatímabil

12
stk.

kr.

pk.149
Foska HB Blýantur 

12 stk.

kr.

stk.799
5-faga mappa

kr.

stk.299
Reikningsbók, A4

kr.

stk.490
Pennaveski glans

kr.

stk.199
Stílabækur A4

kr.

pk.390
Pennar 4 stk.

ALLAR VÖRUR

Á
kr.

59

Skólavörur á frábæru verði

kr.

stk.59

kr.

stk.59

kr.

stk.59

kr.

stk.59

kr.

stk.59 kr.

pk.59

kr.

stk.59kr.

stk.59

690
bakpoki með mynd

kr.

stk.

Ótrúlegt

verð!
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greinar@frettabladid.is
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Í
slenska þjóðin hefur þykkan skráp og hefur að mörgu leyti 
brugðist við kreppunni og óvissri framtíð af æðruleysi. Þrátt 
fyrir reiði og jafnvel örvæntingu reynir fólk að sjá ljósið og 
líta á ýmislegt gott sem breytt samfélag í kjölfar efnahags-
hrunsins hefur leitt af sér. 

Margir hafa fundið sér tækifæri í þessum breytingum. Finna má 
skemmtileg dæmi um margvíslega starfsemi sem lítill áhugi hefði 
verið á í góðærinu en hefur náð að blómstra; endursala á notuðum 
varningi, heimilisiðnaður og aukinn áhugi á íslenskri framleiðslu 
eru dæmi um þetta. Ýmis önnur sprotastarfsemi er einnig blómleg 
þannig að vænta má að þeir sérkennilegu tímar sem nú eru uppi 
muni, þegar upp er staðið, skila ýmsu uppbyggilegu inn í samfélagið 
til framtíðar.

Húmorinn er líka skammt undan enda getur kaldhæðni og skop-
legt samhengi hlutanna verið ágæt útrás fyrir reiði sem ella gæti 
beinst í neikvæðari farveg.

Undir niðri nagar þó óvissan þjóðina. Það er staðfest í niður-
stöðum alþjóðlegrar könnunar um fjármálakreppuna sem gerð var 
í júní síðastliðnum og birt nú í vikunni. Könnunin nær til almenn-
ings í 22 löndum og annast Capacent Gallup framkvæmd hennar 
hér á landi.

Íslendingar eru áberandi svartsýnastir á efnahagsástandið meðal 
þeirra þjóða sem könnunin nær til. Auk þess er traust landsmanna 
á getu ríkisstjórnarinnar til að bregðast við ástandinu þverrandi. 

Samkvæmt könnuninni telur 71 prósent Íslendinga að efnahags-
ástandið eigi enn eftir að versna meðan 46 prósent Þjóðverja, sem 
voru næstsvartsýnastir á eftir Íslendingum, voru á þessari skoðun. 
Ísland var annað tveggja landa í könnuninni þar sem svartsýni 
hafði aukist milli kannana en sú næsta á undan var gerð í mars.

Í könnuninni er einnig spurt um sálfræðileg einkenni sem oft 
eru tengd við streitu og álag. Í ljós kom að 63 prósent Íslendinga 
töldu sig hafa upplifað einkenni eins og svefnleysi, streitu, kvíða og 
depurð sem afleiðingu efnahagsástandsins. Þetta er talsvert yfir 
meðaltali þjóðanna, sem er 54 prósent. Það er því ljóst að kvíðinn 
er skammt undan þótt fólk beri sig vel frá degi til dags.

Meðan dregur úr svartsýni á efnahagshorfum í langflestum 
þeirra landa sem könnunin nær til þá eykst hún á Íslandi. Þetta er 
auðvitað í fullu samræmi við raunveruleikann því meðan nú eru 
farnar að berast fréttir frá ýmsum löndum, meðal annars Banda-
ríkjunum, Þýskalandi og Frakklandi, um að teikn séu á lofti um að 
landið fari að rísa í efnahagsmálum þá eru engin slík teikn á lofti 
hér heima. 

Hér ríkir mikil óvissa um marga hluti. Loks er þó farið að glitta í 
afrakstur rannsókna á aðdraganda hrunsins. Það skiptir enda miklu 
máli fyrir sjálfsmynd þjóðarinnar til framtíðar að þetta tímabil sé 
kortlagt og skýrt og ekki síður að þeir sem ábyrgð bera verði látnir 
axla hana og ekki gert kleift að hlaupast undan skuldum sínum.

Næstu sólarhringar munu vonandi færa þjóðinni aukið tilefni til 
bjartsýni. Hún hefur vissulega þykkan skráp en þarf nú á áþreifan-
legum batamerkjum að halda. 

Íslendingar eru svartsýnastir þjóða á efnahagshorfur.

Gengið hefur á 
þykkan skráp

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Í öllum aðalatriðum eru aðeins 
tvær leiðir til að stjórna fisk-
veiðum. Önnur er sú að láta 
markaðslögmálin gilda um 

þróun atvinnugreinarinnar. Hin 
er að láta félagsleg sjónarmið ráða 
för. 

Segja má að hér hafi markaðs-
reglur með ákveðnum takmörkun-
um gilt á þessu sviði síðan 1990. Að 
baki þeirri stefnumörkun bjó að ná 
þurfti auknum árangri varðandi 
vernd fiskistofna og þjóðhagslega 
meiri hagkvæmni í rekstri.

Lykillinn að báðum markmiðum 
felst í því að ná jafnvægi milli 
stærðar og sóknargetu fiskiskipa-
stólsins annars vegar og afraksturs-
getu fiskistofnanna hins vegar. 

Of stór floti þýðir meiri fjárfest-
ingu en þörf er á. Hún kallar aftur á 
skammtíma sjónarmið útvegsmanna 

um að auka afla 
umfram ráðgjöf 
til að nýta fjár-
festinguna. Of 
litlar veiðiheim-
ildir á hverju 
skipi auka brott-
kast. Reynslan 
sýnir að frjálst 
framsal veiði-
heimilda hefur 
reynst betur en 

miðstýring til þess að ná jafnvægi. 
Hér hafa skip ákveðna fram-

seljanlega og varanlega hlutdeild í 
leyfðum heildarafla af hverri teg-
und. Markaðurinn er þó verulega 
takmarkaður. Heimildirnar eru 
bundnar við skip og má því ekki 
framselja hverjum sem er. Afla-
mark hvers fiskveiðiárs má aðeins 
leigja að ákveðnum hluta. Takmörk 

eru fyrir því hvað hver einstök 
útgerð getur átt stóra hlutdeild. 

Í veiðiheimildunum felast tak-
mörkuð eignarréttindi. Þessi tak-
mörkuðu eignarréttindi í varan-
legum veiðiheimildum eru aftur 
undirstaða veðhæfni skipa og eru 
þannig forsenda fyrir fjárhagslegu 
sjálfstæði útgerðarfyrirtækja. 

Þetta kerfi hefur leitt til þess að 
við eigum nú færri en stærri og 
sterkari sjávarútvegsfyrirtæki en 
áður. Þau geta flest jafnað innbyrðis 
sveiflur í veiði og markaðsverði á 
ákveðnum tegundum. Við stöðug 
efnahagsskilyrði skila þau arði sem 
nýtist til fjárfestingar og atvinnu-
sköpunar á öðrum sviðum. Að sama 
skapi eflast bæjarfélögin. Útvegs-
menn sjá sér hag í langtíma nýt-
ingarstefnu. Það minnkar þrýsting 
á ofveiði.

Markaðslausnir í sjávarútvegi

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Hin hliðin á þessari þróun 
er vitaskuld sú að veik-
ari útgerðir hafa látið 
undan síga. Sömu sögu 

er að segja um mörg minni byggð-
arlög. Trú margra er að þessu megi 
breyta með því að láta félagsleg 
sjónarmið um atvinnu og byggða-
mynstur ráða þróun atvinnugreinar-
innar.

Engri þjóð hefur á hinn bóginn 
tekist að ná viðunandi jafnvægi 
milli stærðar fiskiskipaflotans 
og afrakstursgetu fiskistofnanna 
með þeim hætti. Það gengur ekki 
upp að lofa sama fjölda starfa við 

fiskveiðar og áður var þrátt fyrir 
aukna tækni og ákveðnari veiðitak-
markanir. Það eru draumórar og 
ósannsögli.

Reynsla þeirra þjóða sem stuðst 
hafa við félagslega stjórnun endur-
speglar bæði opinbera styrki og 
ofveiði. Ríkar þjóðir þar sem sjávar-
útvegur er hrein aukabúgrein hafa 
leyft sér stjórnun af þessu tagi með 
því að skattleggja almenning til að 
brúa bilið. Þar sem sjávar útvegur 
er undirstöðuatvinnugrein gengur 
þetta ekki upp. Ríkisstyrkt fyrir-
tæki leysa heldur ekki vanda 
byggðaþróunar með því að þau eru 

ekki samkeppnishæf í launum.
Ríkisstjórnin hefur nú ákveðið 

að hverfa frá markaðsstjórnun fisk-
veiða. Hún hefur þegar í smáum 
mæli hafið félagslega stjórnun með 
svokölluðum strandveiðum. Fyrsta 
skrefið til að færa sömu reglu yfir á 
almennar veiðar er tímasett næsta 
haust. Þá byrjar offjárfestingin og 
veiðikapphlaupið fyrir alvöru með 
þekktum efnahags legum afleið-
ingum. Þann brúsa þurfa skatt-
greiðendur að borga annað hvort í 
beinum sköttum eða í formi reglu-
bundinna gengisfellinga eins og 
áður var. 

Félagsleg markmið

Evrópusambandsríkin hafa 
flest getað leyft sér félags-
leg sjónarmið við fiskveiði-
stjórnun. Óánægja hefur 

þó stöðugt farið vaxandi innan sam-
bandsins með framkvæmdina. Hún 
hefur leitt til óábyrgra veiða og 
skattborgararnir hafa ekki séð til-
gang í taprekstri og rányrkju. Fyrir 
þá sök ræða menn á þeim vettvangi 
breytingar og horfa meðal annars 
til Íslands um þau efni.

Á sama tíma og Evrópusam-
bandið hefur gefið út nýja skýrslu 
um mistök félagslegrar stjórn-
unar ákveður ríkisstjórn Íslands 
hins vegar að taka hana upp. Veiði-
stjórnun Evrópusambandsins hefur 
verið helsti Þrándur í Götu aðildar 

Íslands. En nú er að því stefnt að 
taka upp alla galla gamla Evrópu-
sambandskerfisins hér við land 
áður en til hugsanlegrar aðildar 
kemur. 

Það er ósmár tvískinnungurinn í 
yfirlýsingum sjávarútvegsráðherra 
þegar hann segist ætla að standa 
vörð um hagsmuni sjávarútvegsins 
í samningum við Evrópusambandið 
en áformar á sama tíma að innleiða 
úrelt stjórnkerfi þess af fúsum og 
frjálsum vilja. Það er í góðu sam-
ræmi við annað að ráðherrann 
stýri aðildarviðræðunum á sjávar-
útvegssviðinu og bregði síðan fæti 
fyrir samninginn í þjóðaratkvæða-
greiðslu eins og umsamið er milli 
stjórnarflokkanna.

Eftir því sem pólitíkin í landinu 
liggur núna má vera að á endanum 
standi þjóðin frammi fyrir tveimur 
kostum: Að innleiða gamla úrelta 
fiskveiðistjórnun Evrópusam-
bandsins og hafna aðild eða ganga 
í sambandið og verja rétt Íslands 
til veiða og hagkvæmrar stjórnun-
ar á grundvelli takmarkaðra mark-
aðsreglna eins og verið hefur. 

Fróðlegt væri að vita á hvora 
sveifina útvegsmenn leggjast ef 
kostirnir verða bara þessir tveir 
eins og margt bendir til. Ljóst 
ætti að vera að sjávarútveginum 
er meiri hætta búin af stefnu ríkis-
stjórnarinnar í sjávarútvegsmál-
um en aðild að Evrópusamband-
inu. 

Ráðherrann og Evrópusambandskerfið



eymundsson.is

Við bjóðum frábært úrval af skólavörum, þar á meðal 
hinar vönduðu og endingargóðu Jeva skólatöskur fyrir 
stelpur og stráka. 

Síðasta sending seldist upp, en við vorum að fá 
nýja sendingu í takmörkuðu magni, komdu strax og 
skoðaðu úrvalið.       

Brjóst- og mjaðmafestingar 
eru stilltar þannig að taskan 
haldist sem næst líkamanum. 
Öll bönd þurfa að vera breið 
og stillanleg. Auðvelt þarf að 
vera að herða og losa. 

Skólataskan þarf að falla 
þétt að hrygg barnsins. 
Athugið að taskan sé vel 
bólstruð að aftan.

Raðið hlutum þannig í 
töskuna að þeir renni ekki 
til og hafi ð þyngstu hlutina 
sem næst baki.

Taskan má ekki vega meira 
en 10% af líkamsþyngd 
barnsins.

Skólataskan má ekki vera 
of breið því það hindrar 
eðlilegar hreyfi ngar 
handleggjanna.

Skólataskan á að hvíla við mjóbak 
og aldrei lengra en 10 cm fyrir 
neðan mitti.

Veldu réttu töskuna 
Það skiptir miklu máli að barninu þínu líði 

vel í skólanum, því þannig verður námið 

skemmtilegra. Val á vandaðri skólatösku er 

eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á. 

Til að börnin fái ekki illt í bakið höfum við 

fengið iðjuþjálfara til liðs við okkur. Þær 

leiðbeina við val á skólatöskum í völdum 

verslunum okkar í ágúst.

Hvar hitti ég iðjuþjálfa?
15. ágúst Smáralind  / KR - Norður  Kl. 13-15

16. ágúst Smáralind   Kl. 13-15

18. ágúst Akureyri Kl. 16-18

18. ágúst Hallarmúli / Mjódd Kl. 16-18

19. ágúst Hafnarfjörður Kl. 16-18

20. ágúst Akureyri Kl. 16-18

20. ágúst Hallarmúli / Smáralind Kl. 16-18

21. ágúst KR - Norður / Hallarmúli Kl. 16-18

22. ágúst Smáralind / KR - Norður  Kl. 13-15

Ný verslun á 
Skólavörðustíg

Þú færð frían spilastokk 
þegar þú kaupir skóla-
vörurnar hjá Eymundsson.

JE 31394 JE 31346 JE 31384 JE 31322
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UMRÆÐAN
Hafsteinn Hafsteins-
son skrifar um sátta-
miðlun

Sáttamiðlun (mediation) 
er lausnamiðuð ráðgjöf 

sem stuðst er við þegar fólk 
lendir í átökum, ágreiningi 
eða deilum. Markmiðið er 
að finna varanlegar lausn-
ir á samskiptaörðugleikum 
fólks. 

Í sáttamiðlun er vandinn skoðað-
ur með hverjum málsaðila fyrir sig 
og svo haldinn sameiginlegur sátta-
fundur þar sem vandinn er ræddur 
undir stjórn hlutlauss sáttamiðlara. 
Hlutverk sáttamanns er að draga 
fram þekkingu og sköpunar gáfu 
fólks við lausn vandans og hvetja 
til gagnkvæms skilnings og sam-
vinnu. 

Allt sem fer fram í sáttamiðlun 
er trúnaðarmál og allir taka þátt af 
fúsum og frjálsum vilja. Í sáttamiðl-
un gefst tækifæri til að lýsa sinni 
hlið málsins við öruggar aðstæð-
ur. Fólki gefst kostur á að greiða úr 
misskilningi, greina ólíka hagsmuni 
og koma fram með gagnkvæmar 
lausnir. Það er grundvallaratriði í 
sáttamiðlun að fólk hlusti á hvert 
annað og sýni hvert öðru virðingu. 

Nú liggur mikið við að sú sátta-
nefnd sem sett var á laggirnar af 

stjórn Borgarahreyf-
ingarinnar standi sig en 
henni er þó nokkur vandi 
á höndum. Orsök deil-
unnar er fjölþætt en svo 
virðist vera sem hún hafi 
byrjað formlega þegar 
þrír af fjórum þingmönn-
um hreyfingarinnar 
ákváðu að greiða atkvæði 
gegn aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið á 
Alþingi og voru þá tald-
ir svíkja kosningaloforð 

um að þjóðin taki lokaákvörðun 
um mikilvæg mál. Jafnframt þóttu 
þingmennirnir vinna á móti stefnu 
flokksins með því að spyrða saman 
tvö mál: Icesave og ESB. Þá þótti 
málatilbúnaðurinn jafnvel heyra 
undir hefðbundin klækjastjórnmál 
sem ekki er í anda hreyfingar innar. 
Aðrir telja afstöðu þingmannanna 
þriggja mjög skiljanlega í ljósi 
aðstæðna og að þeir séu í fullum 
rétti til að fylgja sannfæringu sinni 
eftir að hafa kynnt sér málin ræki-
lega. 

Á heimasíðu Borgarahreyfingar-
innar stendur að „hreyfingin saman-
standi af hópi fólks úr öllum kimum 
samfélagsins, sem hafi vaknað upp 
við að misvitrir auð- og stjórnmála-
menn hafi kippt undan því fótunum 
með glæpsamlegri hegðun og eigin-
hagsmunagæslu, og að krafan um 
réttlæti, jafnrétti og lýðræði sam-
eini fólk í hreyfingunni“. Allir þing-

menn hreyfingarinnar hafa væntan-
lega samþykkt þessa yfirlýsingu. 

Þegar ólíkir einstaklingar og 
ókunnugir hver öðrum ætla að hefja 
samstarf þurfa mjög skýr markmið 
og vinnureglur að liggja til grund-
vallar.

Þingmennirnir fjórir starfa í 
umboði hreyfingarinnar og eru fyr-
irmyndir hennar. Þeir geta unnið 
saman sem ein heild að hagsmun-
um kjósenda eða ákveðið að sinna 
eiginhagsmunum og afneitað eigin 
glappaskotum. Mistök þeirra allra 
eru skiljanleg enda um að ræða 
flókið samstarf og erfið viðfangs-
efni að ræða. En alvarlegustu mis-
tökin hafa ekki ennþá litið dags-
ins ljós. Vegna ágreiningsins gæti 
hreyfingin liðið undir lok. Það mun 
gerast ef þingmennirnir hafa ekki 
kjark og kærleika til að sjá sinn 
þátt í vandanum, fyrirgefa, biðjast 
afsökunar og finna sameiginlega 
lausn á ágreiningnum, en um það 
snúast kjörorðin jafnrétti, réttlæti 
og lýðræði. Ágreiningur er eðli-
legur hluti daglegs lífs og hvorki 
neikvæður né jákvæður í sjálfum 
sér, en viðbrögð okkar við honum 
geta verið það. Með því að takast 
á við ágreining á uppbyggilegan 
hátt skerpum við á því sem skipt-
ir máli, lærum að sýna hugmynd-
um og þörfum annarra virðingu og 
sjáum í vandanum nýja möguleika, 
valkosti og tækifæri.

Höfundur er sáttamiðlari. 

Réttlát og lýðræðisleg lausn 
fyrir Borgarahreyfinguna

HAFSTEINN 
HAFSTEINSSON

Samdi íslenska samninganefndin af sér? 
UMRÆÐAN
Gauti B. Eggertsson skrifar 
um Icesave-samninginn

Ragnar Hall lögfræðingur 
hefur haldið því fram að 

íslenska samninganefndin hafi 
samið af sér við gerð Icesave-
samningsins. Mistökin, að 
mati Ragnars, liggja í því 
hvernig úthlutað er úr þrota-
búi bankans samkvæmt samn-
ingnum. Það er mín skoðun að 
samningurinn gefi ekki tilefni til svo 
alvarlegra ásakana.

Rétt er að endurtaka röksemdir Ragn-
ars (þótt að vísu finnist mér rétt að 
halda því til haga að Jón Steinsson, hag-
fræðingur, benti mér á sama atriði strax 
og samningurinn var kynntur, án þess 
að draga jafn afdráttarlausa ályktun um 
samningatækni Íslendinga). 

Skiptaregla Ragnars Hall
Röð kröfuhafa við úthlutun á eignum 
þrotabús Landsbankans skiptir miklu 
máli fyrir endanleg útgjöld íslenskra 
skattgreiðenda.

Segjum sem svo að tiltekinn inn-
stæðueigandi eigi 50.000 evrur og eign-
ir bankans dugi aðeins fyrir 75 pró-
sentum innlána. Þá, samkvæmt þeirri 
úthlutunarreglu er Ragnar telur eðli-
lega, fær Tryggingasjóður innstæðueig-
enda (sem tryggir um 20.000 evrur) að 
fullu greitt (enda 20.000 evrur minna 
en 75% af 50.000). Svo yrði afgang-
urinn fenginn innlánseigandanum 
(0.75*50.000-20.000=17.500). 

Icesave-samningurinn kveður hins 
vegar á um að þessi 50.000 krafa sé 
skorin í tvær jafnréttháar kröfur. 
Þannig fái Tryggingasjóðurinn aðeins 
75% af 20.000 (og innstæðueigand-
inn 20.000 plús 75% af 30.000). Ragn-
ar Hall telur að með þessu hafi Ísland 
samið af sér. Réttast hefði verið sam-
kvæmt íslenskum lögum, að hans mati, 
að skipta búinu líkt og upphaflega kraf-
an væri óskipt og því gengju fyrstu 
krónurnar beint til Tryggingasjóðs inn-
stæðueigenda eins og í fyrra dæminu.

Vandinn við lagatúlkun Ragnars
Vandinn við þessa lagatúlkun er að 
íslensk lög kveða ekki skýrt á um þessa 
skiptareglu, ólíkt lögum í mörgum 
erlendum ríkjum. Skiptaregla Ragnars 
á sér hvorki beina stoð í lögum né for-
dæmum við skipti á þrotabúum fjármála-
stofnana á Íslandi. Að því er ég best get 

séð á reglan sér eingöngu stoð 
í fordæmum hjá Ábyrgðasjóði 
launa. Fjölmargir aðrir íslenskir 
lögfræðingar halda fram öðrum 
sjónarmiðum en Ragnar, með 
vísun í íslensk lög og fordæmi. 
Þykja mér rök þeirra tiltölulega 
sannfærandi, að því marki sem 
ég er læs á íslensk lög.

Það eina sem ég hygg að við 
getum sagt með vissu á þessu 
stigi málsins er því að íslensk lög 
kveða ekki skýrt á um hvernig 
þrotabúum fjármálastofnana yrði 

skipt. Það er því erfitt að spá fyrir um 
niðurstöðu íslenskra dómstóla ef reynt 
hefði á.

Kjarni málsins
En þetta er ekki kjarni málsins. Kjarni 
málsins er sá, að kröfuröðin var auð-
vitað samningsatriði milli Íslendinga, 
Hollendinga og Breta. Það var ekki við 
því að búast að viðsemjendur okkar 
vildu láta kröfuröð ráðast fyrir hér-
aðsdómi uppi á Íslandi. Auðvitað voru 
Hollendingar og Bretar ekki tilbúnir að 
skrifa undir samning, sem þeir vissu 
ekki hvað þýddi. Það hefðu verið afglöp 
af þeirra hálfu. En náðu þeir þá fram 
öllum sínum kröfum en við engu?

Eru menn búnir að gleyma 
neyðarlögunum?
Það er eins og menn gleymi því að 
þegar Bretar og Hollendingar settust 
við samningaborðið með okkur Íslend-
ingum var Alþingi Íslendinga nýbúið að 
setja neyðarlög sem umturnuðu kröfu-
röð í þrotabú íslensku bankanna, með 
því að setja innlánseigendur fremst, en 
láta aðra kröfuhafa mæta afgangi. 

Á sama tíma sagði Alþingi að innláns-
eigendur í íslenskum útibúum fengju 
innistæður sínar til baka að fullu á 
meðan innstæðueigendur í erlendum 
útibúum voru í engu tryggðir af íslensk-
um stjórnvöldum. Þetta var það sem 
upphaflega hleypti illu blóði í viðsemj-
endur okkar. Þessi mismunun var ekki 
beint til þess fallin að skapa traust hjá 
viðsemjendum okkar um kröfuröð að 
íslenskum lögum.

Ragnar Hall virðist telja að íslenska 
samninganefndin hafi samið af sér 
vegna þess að samningurinn kveður 
ekki á um þá kröfuröð innlánseigenda 
sem hann telur eðlilega samkvæmt 
íslensku neyðarlögunum sem samþykkt 
voru á Alþingi korteri fyrir hrun. En 
má ekki á sama hátt halda því fram að 
samninganefndin hafi unnið „afrek“ 

með því að fá Hollendinga og Breta til 
að fallast yfirhöfuð á neyðarlögin, því 
þrátt fyrir allt gerðu neyðarlögin kröf-
ur innlánseigenda (og þar með Trygg-
ingasjóð að stórum hluta) að forgangs-
kröfum?

Hvað hefði gerst ef þetta hefði ekki 
náðst fram, og alþjóðasamfélagið hefði 
knúið okkur til að aflétta neyðarlögun-
um? Í fyrsta lagi hefði það valdið því að 
ríkið fengi miklu minna í sínar hendur 
úr búi Landsbankans. En það er ekki öll 
sagan.

Hvað hefði gerst án neyðarlaganna?
Ef neyðarlögin stæðust ekki myndi 
það einnig þýða að nýju bankarnir, þ.e. 
Nýja Kaupþing, Íslandsbanki og Nýi 
Landsbankinn, myndu fá miklu minna 
í sínar hendur úr þrotabúum gömlu 
bankanna. Þessir nýju bankar eru hand-
hafar krafna íslenskra innlánseigenda á 
þrotabú gömlu bankanna. Þessar kröfur 
nýju bankanna eru forgangskröfur sam-
kvæmt neyðarlögunum. Ef ekki hefði 
til þeirra komið væru þær jafnsettar og 
kröfur hinna fjölmörgu erlendu banka 
er veittu íslenskum fjármálafyrirtækj-
unum fyrirgreiðslu.

Icesave-samningurinn náði því þó 
fram að við náðum sátt við erlenda 
lánar drottna, eða a.m.k. erlend stjórn-
völd, um að innlánseigendur ættu for-
gang, en aðrir kröfuhafar væru þar með 
settir út í kuldann. 

Auðvitað gerðu bresk og hollensk 
stjórnvöld þennan samning ekki af 
neinum sérstökum náungakærleika. 
Þau áttu líka augljósra hagsmuna að 
gæta, nefnilega þeirra að þeirra eigin 
tryggingasjóðir fengju eitthvað upp í 
skaðann. Það má segja að Icesave-samn-
ingurinn sé að einhverju leyti sam-
komulag stjórnvalda þessara ríkja til 
að tryggja hagsmuni eigin skattborgara 
á kostnað annarra kröfuhafa, aðallega 
sýnist mér á kostnað þýskra banka. Það 
eru því væntanlega aðrir kröfuhafar, 
og íslenskir og erlendir lögmenn þeirra, 
sem hafa ríka hagsmuni af því að 
Icesave-samningarnir verði felldir og 
neyðarlögin afnumin, en ekki endilega 
íslenskir skattgreiðendur að sama skapi.

Ósanngjörn kröfuröð?
Íslensk lög eru óskýr, a.m.k. ef marka 
má þá fjölmörgu íslensku lögfræðinga 
sem hafa tjáð sig um málið. En er kröfu-
röð innlánseigenda samkvæmt Icesave-
samningum ekki ósanngjörn í alþjóðlegu 
samhengi? Er verið að svína á okkur? 
Svarið sýnist mér vera nei. 

Í landi okkar helstu viðsemjanda, 
Breta, er kröfuröð negld niður með skýr-
um hætti. Lög þeirra segja að Trygginga-
sjóður innlánseigenda sé aftastur í 
röðinni á eftir öðrum kröfum innlánseig-
enda! (A.m.k. ef marka má ýmis laga álit 
á upplýsingasíðu íslenskra stjórnvalda 
um þetta efni á www.island.is). Sama 
gildir hjá okkar forna nýlenduveldi, Dan-
mörku. Er við því að búast að viðsemj-
endur okkar hefðu fellt sig við túlkun 
Ragnars Halls á neyðarlögunum sem sett 
voru korteri fyrir hrun, þegar þessi lög 
voru bersýnilega smíðuð til að lágmarka 
skaða Íslands burtséð frá hagsmunum 
breskra og hollenskra innlánseigenda? 
Hefði ekki verið að bera í bakkafullan 
lækinn að krefjast þess að þessar þjóðir 
sættu sig bæði við neyðarlögin, sem 
tryggði íslenska innlánseigendur að fullu, 
en erlenda í engu, og svo í ofanálag að 
neyðarlögin væru túlkuð þannig að nán-
ast allur skaðinn af þessu gjaldþroti lenti 
á breska og hollenska Tryggingasjóðnum, 
sem og erlendum innláns eigendum á borð 
við breskar sveitar stjórnir, spítala, og 
líknarstofnanir sem trúðu Landsbankan-
um (og þar með íslenska Fjármáleftirlit-
inu) fyrir sparifé sínu? 

Er ekki allt eins hægt að halda því 
fram að það hafi verið „afrek“ hjá 
íslensku samninganefndinni að lög hafi 
þó verið túlkuð líkt og gert er í samning-
um, frekar en (i) að viðsemjendur okkar 
hefðu neitað að viðurkenna neyðarlögin 
eða (ii) að kröfuröðin hefði verið líkt og í 
Bretlandi og Danmörku þar sem Trygg-
ingasjóður er síðastur í kröfuröð inn-
lánseigenda? 

Niðurstaða
Mín niðurstaða felur hvorki í sér þá 
skoðun að samið hafi verið af sér eða að 
afrek hafi verið unnið í Icesave-samn-
ingum. Þetta var einfaldlega að mörgu 
leyti fyrirsjáanleg niðurstaða í hörmu-
legu máli. Málamiðlun. Hefði verið 
hægt að ná fram betri málamiðlun? Ég 
treysti mér ekki til þess að dæma um 
það, enda samningar af þessu tagi flókn-
ir, og samningsstaða okkar var afskap-
lega veik. Á hinn bóginn sýnist mér 
að af tveimur herfilegum kostum sé 
happadrýgst fyrir Alþingi að samþykkja 
Icesave. Það er eitt lykilatriðið til að 
endurreisa alþjóðlegt traust á Íslandi. 
Með því að fella samninginn hefjum við 
háskaför sem ekki sér fyrir endann á. 
Það þarf að klára þetta ógæfumál og 
snúa sér að uppbyggingu Íslands.

Höfundur er hagfræðingur.

GAUTI B. 
EGGERTSSON

Verð kr. 265.000.-

Hrein fjárfesting ehf
Dalbraut 3 105 reykjavík  •  rainbow@rainbow.is 
Sími verslun 567 7773 . kvöld og helgar 893 6337

www.rainbow.is

RRaaiinnbbooww
Bjóðum nokkrar Rainbow á 186,000

Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000

Eigum einnig notaðar yfi rfarnar rainbow 
með ábyrgð verð 80.000 tilboð 58.000 

meðan byrgðir endast.
 



Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

20-70% AFSLÁTTUR
ÚTSALAN
ER HAFIN

PLANET
tungusófi

Stærð: 290x160cm
Verð áður: 

256.000,-
Verð nú: 

179.200,-

CLAY leðurhornsófi
Stærð: 216x216cm

Verð áður: 252.000,-
Verð nú: 

189.000,-

CLAY 
leðursófasett

3ja sæta - Verð áður: 

145.000,-
Verð nú: 

108.750,-
2,5 sæta - Verð áður: 

129.000,-
Verð nú: 

96.750,-

GRANDO
tungusófi
Stærð: 230x157cm
Færanleg tunga
Verð áður: 

168.000,-
Verð nú: 

134.400,-

YORK tungusófi
Stærð: 280x190cm
Færanleg tunga
Verð áður: 

245.000,-
Verð nú: 

196.000,-

TV skenkur
Br: 180cm
Fáanlegur í hvítu og svörtu háglans

Verð áður: 98.000,-
Verð nú: 73.500,-

-30%

-20%

-30%

-20%

-25%

-25%

-25%

AIR tungusófi
2 mynstraðir púðar fylgja

Stærð: 297x155cm
Verð áður: 

238.000,-
Verð nú: 

166.600,-

Stóll - Verð áður: 79.000,-
Verð nú: 59.250,-

Veggsamstæða í hnotu
Br: 243cm
Hæð: 156cm

Verð áður: 145.000,-
Verð nú: 87.000,-

-40% Skápasamstæða
Hvíttuð eik-svart gler

Verð áður: 238.000,-
VERÐ NÚ: 166.600,-

-30%LOTUS stóll
Fáanlegur í brúnu, 

svörtu og hvítu
Verð áður: 

14.500,-
Verð nú: 

11.600,-

Leðurstóll
Eingöngu
í hvítu leðri
Verð áður: 

19.800,-
Verð nú: 

15.840,-

-20%

-20%

TV skenkur 
Br: 200cm
Fáanlegur í hvítu og svörtu háglans

Verð áður: 106.000,-
Verð nú: 79.500,-

TV skenkur  með ljósi
Br: 200cm

Fáanlegur í natural og hvíttaðri eik

Verð áður: 89.000,-
Verð nú: 53.400,-

-25%

-40%



20  15. ágúst 2009  LAUGARDAGUR

UMRÆÐAN
Vigdís Hauksdóttir 
skrifar um kjör heimila

Ekkert í mannlegu 
valdi getur bætt 

fólki það sem gerðist í 
bankahruninu, var haft 
eftir sællegum og úti-
teknum félagsmálaráð-
herra í fréttum RÚV í 
byrjun mánaðar. Er það 
nú svo? Hugsi maður nú aðeins 
til baka, þá stukku menn til í 
bankahruninu og tryggðu allar 
innistæður í bönkum og pen-
ingamarkaðssjóðirnir fengu 200 
milljarða til að bæta fólki tapið. 

Hver var að verki 
þar? Var það vald 
Guðs á himnum? Eða 
kannski flokksbróðir 
félagsmálaráðherra, 
fyrrverandi viðskipta-
ráðherra, Björgvin G. 
Sigurðsson? 

Það er vont til þess 
að hugsa að ráðherra 
trúi þessari vitleysu 
í sjálfum sér, en í 
mót kemur, að það er 

svo auðvelt að skilja sjálfan sig, 
þótt maður skilji ekkert annað. 
Og merkilegt má það heita, að 
ríkisstjórn Samfylkingar og 
Sjálfstæðis flokks skyldi bjarga 
ákveðnum hluta þjóðarinnar frá 

efnahagslegu skipbroti, en ekki 
öðrum. Hvað með þá sem lögðu 
sparnað sinn í fasteignir? Eigið 
fé þeirra hefur brunnið upp og 
stjórnvöld hafa ekki lyft litla 
fingri þeim til varnar. 

Önnur dæmi af sama meiði 
mætti taka af töluglögga sællega 
ráðherranum. Okkur ber niður í 

umræður á Alþingi 5. desember 
í fyrra. Ræðumaður er Árni Þór 
Sigurðsson, þá í stjórnar andstöðu. 
Árni Þór velti fyrir sér hversu 
mikið Íslendingar gætu þurft að 
borga vegna Icesave. Gellur þá í 
töluglöggum verðandi ráðherra 
Árna Páli; „Það getur vel verið 
að það þurfi ekkert að borga. 
Það er lágmarks talan.“ Árni Þór 
svaraði að bragði; „Það er afskap-
lega ósennilegt, háttvirtur þing-
maður.“ Og þarna skeikar ekki 
nema nokkur hundruð millj-
örðum, Árna Páli í óhag. Annað 
dæmi af því hversu næmur Árni 
Páll er fyrir samtímanum, er 
það sem eftir honum er haft í 
helgarblaði Fréttablaðsins í lok 

maí; „Blessunarlega er það ekki 
þannig að þorri heimila geti ekki 
staðið í skilum þótt skuldabyrði 
hafi aukist. Ef þú horfir á verð-
tryggðu lánin, þá er næstum eng-
inn að verða fyrir meiri hækkun 
afborgana en sem nemur fimmtíu 
þúsund krónum.“ Vafalítið hefur 
Árni Páll haft svo lítið á milli 
handa, að hann muni eitthvað 
um fimmtíu þúsund „kall“. Allt 
ber hér að sama brunni, skiln-
ingsleysi félagsmálaráðherrans 
er svo yfirþyrmandi að jaðrar við 
einfeldningshátt, í besta falli. 

Höfundur er lögfræðingur og 
þingmaður Framsóknarflokksins 

í Reykjavíkurkjördæmi suður.

Mannlegt vald 

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR 

Það er vont til þess að hugsa 
að ráðherra trúi þessari 
vitleysu í sjálfum sér, en í mót 
kemur, að það er svo auðvelt 
að skilja sjálfan sig, þótt 
maður skilji ekkert annað.

Mistök að kaupa Dash-8
UMRÆÐAN
Jón Jónsson skrifar um 
flugvélakost Landhelgis-
gæslunnar.

Ég vil byrja bréf þetta 
á að samhryggjast 

starfsfólki Landhelgis-
gæslunnar og íslensku 
þjóðinni með hina nýju 
Dash-8 flugvél sem þau 
fengu afhenta á dögunum. Það eru nokkur ár 
síðan gengið var frá kaupum á téðri flugvél, að 
minnsta kosti virtist þá vera allt í þessu fína í 
fjármálum ríkisins. En þvílíkt metnaðarleysi 
og gamaldags afturhaldsstefna að kaupa svona 
flugvél! 

Við hefðum til dæmis getað keypt 8 stykki 
Fokker-50 frá Japan eða Filippseyjum fyrir 4 
milljarðana! Okkur vantaði hins vegar bara 
eina flugvél, svo að það hefði verið hægt að 
spara allt að 3 milljarða hefði Fokker-50 leið-
in verið farin. Til að gæta allrar sanngirni skal 
tekið fram að Fokker-50 hefur ekki verið fram-
leidd síðustu 10 ár svo að ég er að tala um not-
aða F-50. 

Fokker-50 er mun öflugri og sterkari flugvél 
en Dash-8. Dash 8 þarf hins vegar styttri flug-
brautir en Fokker-50 en hvaða máli skiptir það 
fyrir Landhelgisgæsluna? Þeir aðilar sem telja 
sig hafa sérfræðiþekkingu á þessu máli og ég 
hef talað við afsaka þessi Dash-8 kaup með því 
að Dash-8 vélin sé ríkulega búin ýmiss konar 
tækjum, til dæmis radar, nætursjónaukum o.fl., 
o.fl. Það má rétt vera en það kemur Dash-8 eða 
F-50 bara ekkert við. Þessi góðu tæki má setja 
nánast í hvaða flugvél sem er og hefur ekkert 

með tegund að gera. Síðan er rétt að geta þess 
að Dash-8 er allt of lítil flugvél fyrir Landhelgis-
gæsluna. Þá hefur hún T-stél sem meðal annars 
skapar hættu lendi vélin í „stall“. Þá eru miklar 
líkur á að flugmennirnir nái ekki aftur stjórn á 
Dash-8 við slíkar aðstæður. 

En aftur að metnaðarleysinu. Landhelgis-
gæslan hefur nú yfir að ráða 2 stórum Puma-
þyrlum og einni minni Dauphin-þyrlu. Eftir 
að NATO-herinn hvarf héðan með sín öflugu 
tól hefur björgunarþjónusta við sjómenn verið 
meira og minna í uppnámi. Það sem við þurf-
um hér er tankflugvél sem getur gefið þyrlum 
eldsneyti á flugi. Við erum NATO-þjóð og hefði 
ekki til dæmis verið hægt að gera samning við 
Bandaríkjamenn um leigu eða kaup á tankflug-
vél og öflugri þyrlum? Það er skömm að því 
að við setjum sjófarendur í aftasta sæti þegar 
kemur að öryggismálum. Mér finnst að við 
ættum að selja þessa Dash-8 flugvél til van-
þróaðra landa og kaupa til bráðabirgða notaða 
Fokker-50 þangað til fjárhagur okkar skánar og 
setja það sem framtíðarmarkmið að sem fyrst 
verði keypt eða leigð hingað alvöru tankflug-
vél og útbúnaður til eldsneytistöku á flugi verði 
settur á Puma-þyrlurnar eða keyptar þyrlur 
með slíkum búnaði. 

Við höfum ekki her á Íslandi og þurfum þar 
af leiðandi ekki að setja krónu í hernað, þannig 
að við ættum alveg að hafa efni á að eiga lág-
marks alvöru björgunartæki. Mér þætti vænt 
um að forstjóri Landhelgisgæslunnar svaraði 
þessu bréfi á síðum Fréttablaðsins og segði 
skoðun sína á þessum athugasemdum og segði 
okkur hver væri hans óskastaða í þessum 
málum burtséð frá kostnaði.

Höfundur er fyrrverandi 
vagnstjóri. 

JÓN JÓNSSON

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um

Auglýsingasími

– Mest lesið



ár
aTónlistar atriði frá 13 – 16

Afríkuhópurinn Afrika Lole

Helgi og Steini úr Hjálmum ásamt óvæntum gestum

25 % afsláttur af völdum kaffi og te tegundum

Bjóðum uppá  kaffi, frappó, íste og fleira

Afmæli

 Laugavegi 27
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Samtal þeirra Jóhönnu og Hugleiks 
hefst á því að hann segist ánægður 
með að eyða tíma sínum með henni. 
Það þykir henni ekki fallegt orða-
lag og lætur hann heyra það. Á 
Íslandi noti maður nefnilega tím-
ann. 
Hugleikur: „En eyðilegging er 
stundum svolítið flott. Sú hugmynd 
að tíminn bara sundrist á meðan 
maður er að nota hann.”
Jóhanna: „Já, ég get fallist á þessi 
rök, enda er ég ekki nöldurpúki 
eða hreinsunarsinni. Mér finnst til 
dæmis allt í lagi að sletta ef maður 
kann það. Mér finnst það oft til 
fyrirmyndar.“
Hugleikur: „Ég stend mig oft að 
því að finna ekki íslenskt orðasam-
band yfir hlutina. Til dæmis þegar 
manni finnst eitthvað meika sens. 
Ég bara finn ekki ekki íslenska 
orðasambandið yfir það.“
Jóhanna: „Já, það meikar alveg 
sens. Ekki kem ég því fyrir mig 
hvert íslenska orðasambandið yfir 
það er.“
Hugleikur: „Við erum þá kannski 
ekki með meika sens í orðaforðan-
um okkar, Íslendingar. Það útskýr-
ir alveg rosalega margt.“
Jóhanna: „Ég var heldur ánægð 
með þessa hugmynd að fá okkur 
saman á rökstólana. Mér finnst við 
vera svo algjörar dellur saman. Í 
hvaða merki ertu?“
Hugleikur: „Ég er vog. Fæddur 5. 

október, sama dag og Hómer Simp-
son, skilst mér.“
Jóhanna: „Hann hefur kannski haft 
áhrif á þig? Ég er vatnsberi. Vog 
og vatnsberi eiga ágætlega saman. 
Hann er svo sveigjanlegur og ljúf-
ur og hún er svo þrjósk. Vatnsberi 
umber þetta allt saman.“
Hugleikur: „Ég veit ekki hvort ég 
er þrjóskur. En ég er hins vegar 
dæmigerð vog að því leyti að ég er 
ofboðslega mikill afstöðuleysingi. 
Ég segist ekki vilja taka afstöðu en 
kannski þori ég það ekki.“
Jóhanna: „Mér finnst þú nú taka 
afstöðu í því sem ég hef lesið eftir 
þig. Þú gerir það bara á mjög sér-
stakan hátt.“

Ýkjusögur á Facebook
Jóhanna: „Við erum ekki vinir á 
Facebook.“
Hugleikur: „Nei, en ég fletti þér 
samt upp á Facebook í gær en ætl-
aði ekki að sækja um vináttuna 
fyrr en við værum búin að rabba 
saman. Ég er annars rétt nýbúinn 
að hrista af mér þetta áráttuskeið, 
þar sem maður kíkir á Facebook 
tíu sinnum á dag. Nú er maður orð-
inn nógu vanur því til að kíkja bara 
þrisvar á dag.“
Jóhanna: „Það er auðvelt að verða 
dálítið „hooked“, eins og það heitir 
á góðri íslensku, á Facebook. Fyrst 
fannst mér hún svo yfirborðskennd 
og rugluð að einhvern veginn 
fannst mér að ég myndi ekki una 
mér þarna. En ég hef komist upp á 
lag með að nota hana til skemmtun-
ar. Ég bulla svolítið mikið stundum 

og segi sögur sem fólk virðist trúa. 
Á Facebook er ég til dæmis alltaf 
að baka eða búa til einhvern undar-
legan mat.“
Hugleikur: „Og ertu svo ekkert að 
baka?! Ertu bara að þykjast?“
Jóhanna: „Nei, nei. En ég hef 
skemmtun af þessu. Svo hef ég 
tekið eftir því að það er ákveðin 
vinsemd á Facebook sem ég hélt 
að væri ekki. Þar tíðkast ekki þessi 
óþverri eins og er á blogginu.”
Hugleikur: „Nei, það er skrýtið 
hvað fólk lætur út úr sér þar. Það 
má líkja því við að labba niður 
Laugaveginn með grímu og móðga 
alla sem á vegi manns verða.“
Jóhanna: „Já, hefurðu gert það?“
Hugleikur: „Ég hef ekki gert það 
nei, en ég labbaði niður Laugaveg-
inn með svínagrímu fyrir nokkr-
um árum. Fólk sagði ekki neitt. Það 
lét sem það sæi mig ekki. Ég varð 
ósýnilegur.“
Jóhanna: „Varstu ekki vonsvikinn 
að fólk var meðvitað um að taka 
ekki eftir þér?“
Hugleikur: „Nei, ég held að ég 
myndi bregðast nákvæmlega eins 
við sjálfur. En ég myndi ekki gera 
þetta núna. Að setja upp svína-
grímu í dag væri ófrumlegasti 
gjörningur sem ég gæti tekið upp 
á. Skot á hvað væri það? Svína-
flensuna? Stjórnvöld? Svín eru líka 
mjög ófrumleg dýr.“ 

Húmor í takmörkuðu upplagi
Talandi um svín. Óttist þið svína-
flensuna? 
Hugleikur: „Ég er reyndar búinn 

að vera með stíflaðar ennisholur 
síðan í maí. En ég held að það sé 
nú ekki svínaflensan.“
Jóhanna: „Ef maður ætti að hafa 
áhyggjur af öllu sem gerist í heim-
inum myndi maður bugast gjör-
samlega. Við getum ekki tekið 
þetta allt á herðarnar. Og þaðan af 
síður leggur maður það á sálina.“
Hugleikur: „Nei, maður verður að 
vera bjartsýnismaður. Mér finnst 
bara ekki vera annað í stöðunni, 
nokkurn tímann. Ég held að Win-
ston Churchill hafi sagt eitthvað á 
þessa leið.“
Jóhanna: „Winston var góður. 
Hann hafði líka húmor. Ég er voða 
hrifin af svoleiðis fólki, sem hefur 
húmor. Mér finnst það geta bjargað 
lífi fólks. En hefur þú húmor fyrir 
sjálfum þér? Þolirðu það að aðrir 
hlæi að þér, á bak við þig?”
Hugleikur: „Nei, ég myndi ekki 
þola það.“
Jóhanna: „Ekki ég heldur. Maður 
grínast með sjálfan sig og er voða 
léttur og huggulegur. En ef maður 
fréttir að einhver annar geri það 
þegar maður er ekki viðstaddur 
verður maður virkilega sár. Þetta 
heitir líklega að hafa takmarkað-
an húmor.“
Hugleikur: „Einu sinni tók ég próf 
á Facebook þar sem hægt var að 
fá að vita hvaða frægi Íslending-
ur færi mest í taugarnar á manni. 
Ég fékk sjálfan mig, en tók reynd-
ar prófið þannig að ég vissi að það 
yrði niðurstaðan. Henni fylgdi 
texti þar sem meðal annars stóð að 
ég kynni ekki að teikna og ýmis-

legt fleira mjög særandi.“
Jóhanna: „Sko, þú ert viðkvæm 
sál.“
Hugleikur: „Já, ég varð sár þegar 
ég las þetta. En ég var ekki sár í 
meira en hálfan dag. Ég hugsaði 
nefnilega með mér að nú hlyti ég 
að vera búinn að meika það, fyrst 
að einhver þolir mig ekki á Face-
book og setur mig í próf.“ 

Saman úti á svölum
Getið þið nefnt þrjú atriði sem þið 
teljið vera sönn um hvort annað, nú 
þegar þið eruð búin að ræða saman 
í hálftíma? 
Hugleikur: „Ég skal byrja. Ég held 
að þú hafir dæst í leikhúsi. Og ég 
held að ef við værum í sömu ferm-
ingarveislunni myndi ég finna 
þig úti á svölum. Svo held að þú 
sért meira fyrir ketti heldur en 
hunda.“
Jóhanna: „Það er rétt að ég er hrif-
in af köttum. Ég hef ekkert á móti 
hundum en kettir höfða meira 
til mín. Ástæðan fyrir því að ég 
væri úti á svölum er að mér leið-
ist í fermingarveislum. Já, og það 
er mjög auðvelt að dæsa í leikhúsi. 
En ég geng bara út af sýningum 
ef mér leiðist. En þá eru það þessi 
þrjú atriði um þig. Ég held að þú 
takir þig miklu alvarlegar en þú 
vilt vera láta.”
Hugleikur: „Það er nokkuð til í því, 
ég er alla vega alltaf að hugsa um 
hvernig ég eigi að vera og hugsa um 
að gera ekki einhverja vitleysu, þó 
að ég sé alltaf á yfirboðinu að reyna 
að vera voðalega „ligeglad“.“

Tortíming tímans meikar sens
Ef þau Jóhanna Kristjónsdóttir og Hugleikur Dagsson hittast einhvern tímann í fermingarveislu er líklegast að þau muni standa 
úti á svölum í hrókasamræðum alla veisluna. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir lá á hleri á meðan rökstólapar vikunnar fór á flug.

GAMAN SAMAN Þeim Jóhönnu Kristjónsdóttur og Hugleiki Dagssyni leiddist ekki í hlutverki rökstólapars vikunnar. 

Á RÖKSTÓLUM
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Jóhanna: „Þessi skoðun mín felur 
auðvitað margt í sér, þannig að ég 
er hér um bil búin að nefna öll þrjú 
atriðin með henni. Annars hugsa ég 
að þú sért líka nokkuð vandfýsinn 
á hverja þú hefur í kringum þig. Þú 
vilt ekki láta fólk gleypa þig. En ég 
veit ekki hvort þú látir endilega á 
því bera.“
Hugleikur: „Ég er dálítið meðvirk-
ur. Ég þoli ekki leiðinlegt fólk. En 
ég vil samt ekki vera leiðinlegur 
við leiðinlegt fólk.“
Jóhanna: „Annars velti ég því fyrir 
mér, þegar ég gluggaði í bækurnar 
þínar, hvernig í ósköpunum svona 
ungur maður eins og þú virðist átta 
sig á öllu mögulegu. Þessar hug-
myndir eru svo fullorðinslegar. 
Mér sýnist þú hugsa margt sem ég 
hefði haldið að þú værir of ungur 
til að gera.“ 
Hugleikur: „Já, takk fyrir það. Ég 
tek þessu sem hrósi.“

Í miðju alheimsins
Eruð þið eitthvað að hugsa um 
að flýja land, eins og svo margir 
Íslendingar?
Jóhanna: „Nei, því skyldi ég gera 
það? En mér finnst hins vegar 
alveg nauðsynlegt að ferðast og 
geri mikið af því.” 
Hugleikur: „Nei, þvert á móti. 
Stuttu eftir hrun var eins og maður 
byggi í miðju alheimsins. Maður 
vill auðvitað bara vera þar. Ég fór 
reyndar út á hápunkti búsáhalda-
byltingarinnar og missti af henni. 
En kannski fæ ég bara að sjá hana 
éta börnin sín í staðinn.“ 
Jóhanna: „Mér fannst búsáhalda-
byltingin að sumu leyti verulega 
merkilegt fyrirbrigði. Og mér 
fannst merkilegt að sjá hvernig fólk 
brást við þessu öllu saman, af því 
við höfum alltaf verið svo þæg.“ 
Hugleikur: „Já, ég tel mér trú um 
að ég hafi einhvern ákveðinn vink-
il á þetta eftir að hafa séð þetta 
úr fjarlægð. Oft sé ég samt ekki 

hvernig hlutir virka á mig fyrr en 
eftir á. Ég gerði til dæmis bók um 
eineygða köttinn Kisa sem kom út 
í desember, rétt eftir að kreppan 
skall á. Framhaldið kemur út núna 
á næstu dögum sem tekur á því sem 
gerðist seinna.“
Jóhanna: „Ég fæ mér hana, mér 
finnst eineygði kötturinn guðdóm-
legur.“ 

„Í nýju bókinni skrifa ég um 
kreppuna eins og maður sem veit 
ekkert um hana. Enda veit ég ekk-
ert um hana því ég skil ekki frétt-
ir. Ég fæ þessar upplýsingar, skil 
þær ekki en melti þær og úr verð-
ur Kisi.“
Jóhanna: „Það er mjög gott að 
leysa þær þannig. Þú ert heppinn 
að hafa Kisa. Ég viðurkenni fús-
lega að mér finnst voðalega erfitt 
að skilja fréttir. En fréttir eru líka 
svo óskaplega illa skrifaðar, allir 
þessir frasar og stofnanamál sem 
er borið í okkur. Stundum er það 

svo leiðinlegt að það er næstum því 
fyndið.“
Hugleikur: „Mér finnst þetta svo-
lítið eins og kvikmyndin Pirates of 
the Caribbean 3. Ég sá númer eitt 
og náði henni alveg. Númer tvö náði 
ég ekki alveg. En sú þriðja var alveg 
óskiljanleg með allt of mörgum 
persónum. Endaði svo með hring-
iðu í sjónum sem mörg skip voru 
að sogast ofan í og sjóræningjar að 
skylmast á öllum skipunum. Svona 
finnst mér kreppan vera.“
Jóhanna: „Þetta er svolítið góð 
lýsing á ástandinu. En skýrir 
hins vegar ekki af hverju þetta 
fór svona. Hvað varð til þess að 
skipin eru að sökkva og allir eru 
að skylmast?“
Hugleikur: „Þetta er bara allt svo 
illa skrifað.“
Jóhanna: „Já, alveg óskaplega illa 
skrifað, alveg ægilega.“

seinni bók Hugleiks  um eineygða köttinn Kisa og ástandið er væntanleg 
í verslanir á næstu dögum? 

Jóhanna  hefur skrifað nokkrar skáldsögur, ljóðabækur og ferðabækur? 
Margar þeirra fjalla á einn eða annan hátt um Mið-Austurlönd. 

Hugleik  dreymdi um að búa við Loch Ness-vatn í Skotlandi þegar hann var 
yngri? Nú langar til að búa í Japan um hríð enda landið Mekka myndasagna.   

Jóhanna  bjó í nokkur ár í Sýrlandi, Egyptalandi og Jemen þar sem hún 
lagði stund á arabískunám?  

Hugleikur og Jóhanna  búa bæði í Vesturbæ Reykjavíkur? 

Jóhanna  unir sér vel í sínu húsi, enda fylgir því gömul kona á peysufötum 
sem bakar pönnukökur í gríð og erg?

Hugleikur  ætlar að færa sig nær hringiðunni á næstu dögum og flytja á 
miðpunkt Reykjavíkur? 

VISSIR ÞÚ AÐ ...
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Hinn 30. nóvember 1995, tæpu einu og hálfu ári eftir að 
opnað var fyrir GSM-kerfið á Íslandi, varð uppi fótur og fit 
þegar Helgarpósturinn birti auglýsingu frá Verslun Antons 
Skúlasonar í Austurveri undir fyrirsögninni „Anton klikkar 
ekki!!!“. Efni auglýsingarinnar var nýjustu GSM-símarnir 
á markaðnum, og undir mynd af spánnýjum síma mátti 
lesa eftirfarandi texta: 

„Ef þú kemur nakin(n) á mánudaginn færðu gefins 
síma.“

Mánudaginn 4. desember mættu um tuttugu galvaskir 
karlmenn á Adamsklæðunum að versluninni á tilsettum 
tíma, en sumir höfðu vafið handklæði um sig miðja til að 
hylja það allra heilagasta. Tíu fengu gefins síma eins og 
lofað hafði verið, en hinir þurftu sárir á braut að hverfa, 
enda voru GSM-símar töluvert viðameiri fjárfesting á 
þessum árum en síðar varð.

Talsverð eftirmál urðu af þessu uppátæki verslunar-
innar. Neytendastofu bárust kvartanir frá einstaklingum 
sem hafði verið neitað um síma, og vildu nokkrir að 
auglýsandinn stæði við orð sín og afhenti téða síma. Í 
kjölfarið komst Samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að 
auglýsingin hefði verið villandi og brotið í bága við 21. 
grein samkeppnislaga, en þar kemur fram að óheimilt sé 
að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í 
auglýsingum. Mæltist Samkeppnisráð jafnframt til þess 
að verslunin auglýsti ekki framvegis með þessum hætti.

Hinn 6. desember greindi Morgunblaðið frá því að 
Rannsóknarlögregla Ríkisins hefði í hyggju að rannsaka 

hvort brotið hefði verið gegn ákvæðum hegningarlaga 
þegar viðskiptavinirnir mættu naktir í verslunina. Ekki 
finnast gögn um að dómur hafi fallið í þessu máli, hvorki 
gegn Verslun Antons Skúlasonar né hinum tuttugu alls-
beru ofurhugum.

...Nema kannski að koma nakinn fram

É
g hafði ekki gert 
mér grein fyrir því 
að svona langt væri 
liðið síðan opnað 
var fyrir GSM-kerf-
ið. Tíminn er fljótur 

að líða,“ segir Ólafur Tómasson, 
fyrrverandi póst- og símamála-
stjóri. Ólafur tók GSM-farsíma-
kerfið formlega í notkun á Íslandi 
fyrir næstum sléttum fimmtán 
árum, hinn 16. ágúst 1994, með 
því að hringja fyrsta GSM-sím-
talið í Halldór Blöndal, þáverandi 
samgönguráðherra.

Ólafur, sem staddur var í 
höfuðstöðvum fyrirtækisins í 
Reykjavík þennan dag, sló á þráð-
inn til Halldórs sem var staddur 
á veitingastaðnum Góða dátanum 
á Akureyri. „Við ræddum um að 
nú hefði okkur tekist að ná þess-
um áfanga sem við höfðum barist 
fyrir. Þetta var einn af mörgum 
áföngum sem náð var á þessum 
árum og Halldór stóð við bakið á 
mér og stofnuninni við að koma 
þessu á. Það var virkilega gaman 
að starfa í þessum geira á þessum 
tíma. Ég hafði alltaf afar gaman 
af því að starfa hjá Símanum,“ 
segir Ólafur.

GSM-kerfið ómissandi
GSM-kerfið kom í kjölfar NMT-
450 farsímakerfisins sem hafði 
verið við lýði um hríð. Ólafur 
segir NMT-kerfið, sem var nokk-
urs konar Norðurlandaútgáfa af 
farsímakerfi, hafa verið mjög 
gott og náð langt, jafnvel út á 
haf. „Það var hins vegar greini-
legt að það kerfi var of lítið fyrir 
þá miklu umferð sem var á leið-
inni, bæði hér á landi og í Evr-
ópu. GSM-kerfið er upphaflega 
Evrópukerfi, sem síðan breiddist 
út um allan heim og þróaðist út í 
það sem það er í dag. Nú til dags 
þykir fólki GSM-kerfið hreinlega 
ómissandi,“ segir Ólafur.

„Við vissum að þetta var á leið-
inni og þess vegna brugðumst 
við skjótt við og helltum okkur 
út í þetta. Það voru alls ekki 
allir ánægðir með að við skyld-
um bregðast svo fljótt við. Til 

að mynda var hugsanagangur 
ýmissa stjórnmálamanna á þá 
leið að NMT-kerfið væri alveg 
nægilegt Íslendingum,“ bætir 
fyrrverandi póst- og símamála-
stjórinn við.

Nýr heimur opnaðist
Spurður um þær breytingar, 
menningar- og félagslegar, sem 
GSM-kerfið innleiddi á Íslandi 
telur Ólafur að þróunin síðustu 
fimmtán árin sé einungis fram-
hald á því sem hófst fyrir margt 
löngu. „Ég miða gjarnan við árið 
1961, þegar mögulegt varð að eiga 
samtöl í gegnum streng héðan til 
Evrópu og Ameríku. Svo var tekið 
geysistórt skref árið 1980 þegar 
fyrst varð hægt að velja sjálf-
virkt til útlanda og upp úr því 
hægt að flytja sjónvarpsmyndir 
frá samtímaatburðum. Varðandi 
menningar- og félagslegar breyt-
ingar sem urðu í kjölfar uppsetn-
ingar GSM-kerfisins þá veit ég 
varla hvar ég á að byrja. Í stuttu 
máli þá er kerfið orðið að algjörri 
undirstöðu fyrir alla menningu, 
atvinnulíf og viðskipti.“

Ólafur segir tækniþróunina 
hafa verið mjög öra síðustu árin. 
„Við breyttum öllu símakerfinu í 
stafrænt í stað hliðræns, og lögð-
um ljósleiðara í stað gömlu kop-
arlínanna. Með ljósleiðurunum 
opnaðist nýr heimur í upplýsinga-
flutningi.“

Sáu nýjungar fram í tímann
Ólafur hætti störfum sem póst- 
og símamálastjóri í árslok 1996. 
„Áður en ég varð póst- og síma-
málastjóri starfaði ég í þrjátíu ár 
í tæknideild Símans. Fyrstu árin 
eftir að ég hætti fylgdist ég nokk-
uð grannt með öllum nýjungum í 
símabransanum, en nú hef ég að 
mestu leyti dregið mig úr út öllu 
slíku. Hins vegar hef ég afskap-
lega gaman af því sjá þegar 
nýjungar eru teknar í notkun, 
sem menn sáu fram í tímann að 
myndu koma, eins og til dæmis 
allir þessir myndsímar, svo ég 
taki nærtækt dæmi,“ segir Ólaf-
ur Tómasson.

Áfangi sem 
hart var 
barist fyrir
Á morgun verða fimmtán ár liðin frá því formlega 
var opnað fyrir GSM-símakerfið á Íslandi. Kjartan 
Guðmundsson leit til baka með Ólafi Tómassyni, 
þáverandi póst- og símamálastjóra, sem hringdi 
fyrsta GSM-símtalið frá Reykjavík til Akureyrar.

FYRSTA SÍMTALIÐ Það var margt um manninn í höfuðstöðvum Símans í Reykjavík þegar Ólafur Tómasson hringdi fyrsta GSM-sím-
talið hinn 16. ágúst 1994. Halldór Blöndal, þáverandi samgönguráðherra, var hinum megin á línunni.

LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR/SVEINN ÞORMÓÐSSON

STJÓRINN Ólafur segir GSM-kerfið orðið að undirstöðu fyrir alla 
menningu, atvinnulíf og viðskipti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þegar ég sé þessar gömlu auglýs-
ingar líður mér nánast eins og ég sé 
að lesa fornaldartexta. Þetta var svo 
mikil nýjung á sínum tíma,“ segir 
Margrét Stefánsdóttir, forstöðumaður 
á samskiptasviði Símans. GSM-símar 
voru auglýstir grimmt í fjölmiðlum 
dagana fyrir og eftir formlega opnun 
GSM-kerfisins.

Sem dæmi um línur sem 
þóttu vænlegar til að vekja áhuga 
væntanlegra kaupenda má nefna 
„Laufléttur vasasími og ekki hægt að 
hlera“, en þar var vísað í að í gamla 
NMT-kerfinu var mögulegt að hlera 
farsímasamtöl í gegnum útvörp og 
fleira. Til að greina GSM-símana frá 
hefðbundnum símum í auglýsingum 
var meðal annars gripið til þess ráðs 
að smíða nýyrðið „persónusími“, sem 
náði aldrei raunverulegri fótfestu hjá 
þjóðarsálinni. Fyrstu símarnir, sem 
í dag myndu líklega flokkast sem 
risavaxnir, klunnalegir og frumstæðir, 
voru sagðir „Vel nothæfir í skyrtu-
vasa“, og áskrifendur minntir á að 
„Áskrifandinn borgar fyrir að svara.“

GSM-símum fjölgaði hratt á 

árunum eftir 1994. Margrét segir 
Ísland skera sig úr frá öðrum þjóðum 
varðandi GSM-símanotkun. „Fyrsta 
árið voru 2.120 virk GSM- númer 
í notkun á landinu. Ári síðar voru 
númerin orðin 9.375, og í dag eru 
um 370.000 númer í gangi hjá öllum 
fjarskiptafyrirtækjum samanlagt. Það 
eru töluvert fleiri númer en fjöldi 
landsmanna, og ég trúi ekki öðru en 
það sé einsdæmi í heiminum. Það 
er þó mál sem vert væri að kanna,“ 
segir Margrét Stefánsdóttir.

Laufléttir persónusímar

SAFNIÐ Margrét Stefánsdóttir, for-
stöðumaður á samskiptasviði Sím-
ans, sýnir hér GSM-síma frá hinum 
ýmsu tímum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÚMER EITT Fyrsti GSM-síminn sem Síminn auglýsti kostaði 
um 120.000 krónur árið 1994, sem myndi vera um 320.000 
krónur í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MIKIÐ Á SIG LAGT Um tuttugu fílefldir karlmenn létu sig 
hafa það að fækka fötum í von um að fá gefins GSM-síma í 
desember árið 1995. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR
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„Að sjálfsögðu viljum við vera 
sívíliserað fólk. En við viljum vita: af 
hverju ekki? Mörg lönd í heiminum 
nota dollara án þess að hafa samið um 
það við Bandaríkin.“

Inn í EFTA og EES
Nú er stundum talað um EFTA og EES 
sem deyjandi fyrirbæri, en þið viljið 
fyrst og fremst þangað?

„Við viljum fara í EFTA til að komast 
í EES. Við erum í dag bara þriðja ríki 
gagnvart ESB. [Í gegnum Danmörku] 
Við höfum samning við ESB um fisk og 
gamaldags verslunarsamning. Við vilj-
um fjórfrelsið og nokkra sérsamninga 
að auki. Svo EES væri nóg fyrir okkur. 
En af því við erum bara með heima-
stjórn segir Danmörk að við getum 
ekki gengið í EFTA. Það er Danmörk 
sem getur gengið í EFTA fyrir okkur. 
Það á að heita „Konungsríkið Danmörk, 
í forsvari fyrir Færeyjar“. Og ef svo 
yrði þá kæmumst við samt ekki í EES, 
því Danmörk er aðili að ESB og getur 
ekki gert samning við sjálfa sig! Við 
komumst ekki út úr þessu með Dan-
mörku. Eins og Íslendingar vita snýst 
fullveldi þjóðar ekki um að sitja ein-
angraður í Atlantshafi heldur um að 
komast út í heiminn og inn í alþjóða-
samfélagið. Því er þetta mikilvægasta 
málið í sjálfstæðisbaráttunni, að kom-
ast í samband við aðrar þjóðir.“

Hoyvíkursamningurinn
Íslendingar og Færeyingar gerðu með 
sér víðtækan fríverslunarsamning 
í ágúst 2005. Høgni telur þetta hafa 
komið illa við Dani.

„Danmörk var á móti Hoyvíkur-
samningnum og eftir að hann var 
samþykktur lét danska stjórnin sam-
þykkja ný lög sem heita Utanríkismála-
heimildarlög. Við í Þjóðveldi sáum 
þetta sem lög til að minnka heimildir 
okkar til að semja alþjóðlega, en núver-
andi stjórn samþykkti hann. Þessi lög 
hefðu komið í veg fyrir Hoyvíkur-
samninginn.

Gömlu heimastjórnarlögin voru óná-
kvæm, svo við gátum leitað að smugum 
til að semja við aðra. En nú verður 
Danmörk að semja fyrir okkur og allir 
sjá að þessi lög eru bara spennitreyja. 
Danmörk sá að Hoyvíkursamningur-
inn var svo mikilvægur að með þessu 
áframhaldi myndu Færeyingar taka 
yfir utanríkismálin. Það vildu þeir 
ekki,“ segir hann.

Líkar þjóðir, líkar kreppur
Høgni sér ýmis líkindi með færeyska 
hruninu á tíunda áratugnum og hremm-
ingum Íslendinga nú. 

„Bankarnir byrjuðu á því að gera sig 
breiða og lána villt og galið. Ráðin voru 

tekin af okkur og við þurftum að borga 
fyrir Færeyjabanka, sem var í danskri 
eign, og hefði átt að borga fyrir sig 
sjálfur. Við vorum að reyna að bjarga 
okkar málum en áttum þá líka að borga 
fyrir danska bankann. Þetta var eins og 
ef þið hefðuð krafist bóta frá Bretum 
fyrir Icesave-reikningana!“

Líkindin sér hann einnig í viðbrögð-
um þjóðanna og vísar til ESB-umsókn-
ar Íslands. 

„Í kreppunni hér sögðu margir að 
við ættum bara að gerast sveitarfélag í 
Danmörku, hætta heimastjórn og hætta 
öllu. En svo borguðum við hverja krónu 
á sex árum. Við vonum að það sama ger-
ist á Íslandi, segir þjóðveldismaðurinn. 
Skuldir Færeyinga, sem greiddust á sex 
árum hafi verið vel yfir hundrað pró-
sent af þjóðarframleiðslu.

Spurður um hugsanleg þriðju líkind-
in; of náið samfélag stjórnmálamanna 
og viðskiptalífs, þar sem í Færeyjum 
orsakaðist kreppan meðal annars af 
lánum stjórnmálamanna til athafna-
sinnaðra góðkunningja sinna, sem 
keyptu skip fyrir féð og fóru svo á 
hausinn, segist Høgni ekki vita nóg um 
íslenska hrunið til að geta staðhæft að 
svo sé.

„En ég get sagt að það sem gerðist 
hér var að pólitíska kerfið small saman 
við atvinnulífið, sem fór að stýra pólitík-
inni. Við í Þjóðveldi höfum reynt að 
koma þessu í sundur aftur. Þetta kom 
okkur í klípu oftar en einu sinni og við 
erum alltaf að reyna að koma í veg 
fyrir að þetta gerist aftur. Atvinnu-
lífið á bara að vinna innan ramma, sem 
stjórnmálamenn setja.

Ráðherrar ekki á þingi
Meðal þeirra ráða sem gripið var til 
í Færeyjum var að reglum um sam-
band milli landsstjórnar og þings var 
breytt, þannig að ef þingmaður verður 
ráðherra hættir hann á þingi.

„Þetta er rétt eins og samkrull 
atvinnulífs og stjórnmála; ef lands-
stjórnin er öll á þingi þá er enginn sem 
hefur eftirlit með stjórninni. Þetta var 
til góða. Við erum fá í kerfinu og eftir 
þessa breytingu höfum við haft mörg 
mál þar sem eftirlit þingsins neyddi 
ráðherra til að segja af sér. 

Það er ekki nóg að taka þetta upp 
í þinginu, því enn þarf meirihluta 
þings til að reka ráðherra, og meiri-
hlutaflokkarnir hafa staðið með sínum 
mönnum. En við erum með rannsóknar-
stjóra sem er óheftur af pólitík. Hann 
getur ákveðið að taka ráðherra fyrir 
og gera skýrslu um embættisfærsl-
ur hans. Hún er svo lögð fyrir þingið. 
Þingmenn taka ákvörðunina en fjöl-
miðlar fylgjast með og það yrðu læti, 
ef ekki væri farið eftir skýrslunni.“

H
øgni bíður í anddyri 
glerbyggðrar viðbót-
ar gamla þinghússins. 
Í horninu liggur stór 
rauð biblía sem ein-
hver söfnuðurinn er að 

pranga inn á þingmennina. Þetta gera 
þeir víst reglulega og þeir kjörnu full-
trúar sem ekki versla við guðsmennina 
eru klagaðir fyrir söfnuðinum á næstu 
samkomu. Margir kaupa því af klerk-
unum, en ekki Høgni.

Hvernig ganga stjórnmálin?
„Úff, það er ekkert að gerast,“ svarar 
Høgni. Núverandi hægri-miðstjórn sé 
fullkomlega ósamstæð og vilji fara í 
sína áttina hver flokkanna þriggja. Hún 
varð til eftir að síðasta stjórn sprakk, 
en þá var Høgni utanríkisráðherra. 
Þetta gerðist sama dag og skrifa átti 
undir samning við Dani, um að þeir 
borguðu minna til eyjanna. 

„Þeir báru öðru við, en kratarnir 
vildu bara ekki lækka danska fram-
lagið,“ segir hann.

Vill enga peninga frá Dönum
Færeyskum sjálfstjórnarmönnum 
tókst þó árið 2001 að lækka danska 
stuðninginn um fjögurhundruð millj-
ónir danskra og afnema verðtrygg-
ingu hans. Høgni telur að þessar 615,5 
árlegu milljónir danskra væru annars 
um 1,4 milljarðar. Næsta skref hafi átt 
að vera að lækka hann um 117 millj-
ónir, svo hann yrði undir hálfum millj-
arði. Þá sprakk stjórnin.

„Það verður erfitt fyrir Færeyinga 
að stíga fullt skref til fullveldis fyrr en 
við losnum við dönsku peningana. Þetta 
snýst allt um þá,“ segir Høgni.

En hefur íslenska hrunið haft einhver 
áhrif á Færeyinga?
„Já, í huga manns hefur það mikil áhrif. 
Fólk horfir til Íslendinga og bendir á 
þeirra ófarir, segir að svona fari fyrir 
Færeyingum líka. En við vorum í svip-
aðri kreppu bara fyrir tuttugu árum. 
Það var eins, bankarnir höfðu lánað allt 
of mikið af peningum í fyrirtæki sem 
höfðu ekkert á bakvið sig. Við höfum 
gengið í gegnum þetta áður og þá viss-
um við að eina leiðin til að komast út 
úr kreppunni var að breyta okkar eigin 
stjórnmálum og okkar eigin ábyrgðar-
tilfinningu. Það gekk vel, þangað til 
sambandsflokkarnir komust aftur í 
stjórn. Í fimm ár hefur færeysk pólitík 
verið meira og minna stefnulaus, eins 
og skip á rúmsjó, án skipstjóra.“

Evru en ekki ESB
Þú varst að leggja fram frumvarp um 
að tekin verði upp evra.

„Við höfum sagt það lengi. Við vilj-
um ekki ganga í ESB, en við viljum 
heldur ekki vera með sjálfstæðan 
gjaldmiðil. Svo nú er þetta frumvarp 
komið um að taka upp evru, eins og 
talað hefur verið um á Íslandi. Eins og 
þið Íslendingar vitið er það ekki létt án 
þess að ganga inn. ESB segir neinein-
ei, en það eru til þjóðir sem hafa gert 
þetta; Mónakó og San Marínó og fleiri. 
Smáþjóðir Evrópu eru að nota evruna, 
án þess að vera í ESB,“ segir Høgni.

Nýtt Norður-Atlantshafsvæði
„Það er von okkar að Ísland fari ekki 
inn, að sjálfsögðu. Við vonum það 
ennþá, þó það sé erfitt að sjá það miðað 
við núverandi stöðu. Það hefur alltaf 
verið stefna okkar í Þjóðveldisflokkn-
um að Ísland, Færeyjar, Grænland og 

Noregur standi saman og hafi sameigin-
legan samning gagnvart ESB. Við erum 
á Norður-Atlantshafinu, eigum fjöl-
margar auðlindir og sameiginleg mál 
gagnvart Evrópu. Þetta verður ekki létt 
ef Ísland fer inn í ESB. Þá verðum við 
enn meiri svona útjaðar Evrópu. Við 
viljum fullveldi fyrir Færeyinga, því þá 
er mögulegt fyrir Færeyinga að velja 
hvert alþjóðasamstarf okkar á að vera. 
Núna er ekki möguleiki fyrir okkur að 
ganga inn. 

En ef við fáum evruna og EES-samn-
ing, þá er ekki eftir meiru að slægjast 
fyrir Færeyinga. Ég skil ekki hvað 
meira við þurfum. Og ef Íslendingar 
væru með evruna, hvað vildu þeir þá 
meira? Ég sé það ekki. Nema kannski 
ef Ísland og Færeyjar færu inn í ESB 
og yrðu mestu fiskveiðiþjóðirnar þar. 
Það gæti verið. Ég hef fylgst með evr-
ópskri fiskveiðipólitík í mörg ár og hún 
er versta fiskveiðipólitík í heimi.

En svo eru framundan frekari veður-
breytingar og nýjar siglingaleiðir opn-
ast, og hugsanlega finnst olía, þannig 
að ég sé fleiri kosti utan ESB en innan. 
Norður-Atlantshafið er frábært pláss 
sem smáþjóðirnar geta rækt í samein-
ingu. Ég skil að Ísland tali um þetta 
núna til að fá gjaldmiðilinn og fjár-
hagslegan stöðugleika, en ég skil það 
ekki til framtíðar. Af hverju neitar ESB 
Íslendingum um evruna, ólíkt San Mar-
ínó, Andorra og Liechtenstein? Ég held 
að ESB sé bara að leika „tough politics“ 
gegn Íslandi. Það væri spennandi að sjá 
hvað ESB gerir ef við tökum upp ein-
hliða evru. Það er ekki svo margt sem 
það getur gert. Þeir geta að sjálfsögðu 
hefnt sín gegnum verslunarsamninginn 
okkar, en ég held þeir geri það ekki.“

Kemur til mála að nota evru í óþökk 
ESB?

Vonum að Ísland fari ekki inn
Høgni Hoydal er formaður stærsta stjórnmálaflokks Færeyja, Þjóðveldisflokksins, sem hefur fullveldi Færeyja efst á stefnu-
skránni. Høgni vill inn í EFTA og taka upp evru, en draumurinn er að þjóðirnar í Norður-Atlantshafi standi saman og semji við 
Evrópusambandið í sameiningu. Klemens Ólafur Þrastarson hitti Høgna að máli í Lögþinginu í Þórshöfn.

HØGNI HOYDAL Fyrrverandi utanríkisráðherra Færeyinga sér ýmis líkindi með íslensku og færeysku kreppunni síðustu. Hann segir að kreppulánið hafi verið sjálfgefið, og 
vill leiða þjóð sína til sjálfstæðis frá Dönum, svo hún geti orðið aðili að alþjóðsamtökum og samningum, svo sem EES. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

Ef lands-
stjórnin er 
öll á þingi 
þá er enginn 
sem hefur 
eftirlit með 
stjórninni.

Strax í október 2008 buðu Færeying-
ar Íslendingum gjaldeyrislán upp á 
þrjúhundruð milljónir danskra króna. 
Styrkveitingin var samþykkt einróma 
í Lögþinginu, eftir tillögu landsstjórn-
arinnar. Høgni Hoydal man ekki 
nákvæmlega hver þingmanna stakk 
upp á þessu fyrst, en þegar hugmynd-
in var komin fram hafi verið sjálfgefið 
að samþykkja hana.

„Flokksformennirnir voru að tala 
saman niðri á þingi. Við höfum líka 
lent í vandræðum og þá hafa Íslend-
ingar hjálpað Færeyingum, til dæmis 
leyft okkur að veiða. Hún er mjög sér-
stök tilfinningin um þessa lánveitingu, 
bæði fyrir Færeyja og fyrir pólitíska 

kerfið. Það var nefnilega hver einasti 
maður sammála um að veita lánið, 
og það er ekki algengt hér.
Høgni segir að hugmyndin með 
láninu hafi verið að þrýsta á aðrar 
Norðurlandaþjóðir að gera slíkt hið 
sama. Ef þær létu allar samsvarandi 
upphæð af hendi þyrfti AGS alls ekki 
að koma að málum. „Við ætluðum að 
fara fyrir Norðurlandaráðð og fá þær 
til að gera það sama. En það gekk 
ekki. Sérstaklega Svíþjóð og líka Dan-
mörk vildu hafa AGS og Evrópu með 
í ráðum. Fyrir mér var þetta tækifæri 
til að láta reyna á norrænt samstarf 
og sjá hvort Norðurlönd kæmu hvert 
öðru til hjálpar þegar á reynir.“

ÆTLUÐU AÐ ÞRÝSTA Á NORÐURLÖNDIN
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Þ
egar Sigurður Ragn-
ar Eyjólfsson var 
ráðinn landsliðs-
þjálfari kvenna kom 
það flestum í opna 
skjöldu. Hann bjó 

yfir nánast engri þjálfarareynslu 
en hafði lengi verið knattspyrnu-
maður sjálfur bæði hér á landi og 
sem atvinnumaður erlendis. Hann 
var og er enn innanbúðarmaður 
hjá KSÍ og margir álitu að þarna 
væri varla verið að ráða í starfið á 
faglegum forsendum. Annað hefur 
komið á daginn. Sigurður Ragnar 
er sprenglærður og er ekki hrædd-
ur við að nálgast starfið með allt 
öðrum hætti en forverar hans 
hafa gert, hvort sem hér ræðir um 
landslið karla eða kvenna.

Þó svo að þetta hafi verið hans 
fyrsta þjálfarastarf spannar fer-
ill hans í knattspyrnu langt aftur í 
tímann. Hann lék lengi sem knatt-
spyrnumaður, til að mynda með ÍA 
og KR hér á landi og sem atvinnu-
maður bæði í Englandi og Belgíu. 
Hann fékk einnig íþróttastyrk og 
nam æfinga- og íþróttasálfræði við 
Greensboro-háskólann í Norður-
Karólínu í Bandaríkjunum þaðan 
sem hann útskrifaðist með mast-
ersgráðu.

Árið 2002 hóf hann störf sem 
fræðslustjóri KSÍ og sinnir hann 
því starfi enn í dag. Hann neyddist 
svo til að hætta knattspyrnuiðkun 
árið 2005 vegna erfiðra meiðsla.

En þjálfun heillaði Sigurð Ragn-
ar alltaf. „Allan minn skólaferil 
hugsaði ég með mér hvernig ég 
gæti nýtt mér námið í þjálfun. 
Ég hafði alltaf stefnt á þjálfun 
og fannst það eðlilegt framhald 
á mínum knattspyrnuferli,“ segir 
Sigurður Ragnar.

Mikil menntun en engin reynsla
Í starfi sínu hjá KSÍ hefur það 
verið á hans könnu að byggja upp 
þjálfaramenntun KSÍ og þróa þær 
þjálfaragráður sem sambandið 
býður upp á. Sjálfur er hann með 
hina svokölluðu Pro Licence-þjálf-
aragráðu sem veitir honum rétt til 
að þjálfa hvaða félags- eða lands-
lið sem er í heiminum. Á sínum 
tíma varð hann annar Íslending-
urinn sem fékk þá gráðu – Teitur 
Þórðarson var sá fyrsti. 

En þrátt fyrir alla sína menntun 
skorti hann tilfinnanlega reynslu. 
„Ég var með yngstu guttana hjá KR 
þegar ég var 18-19 ára og aðstoðaði 
við þjálfun á unglingaliði í Norður-
Karólínu þegar ég var þar. Þá kom 
ég að þjálfun í nokkrum leikjum U-
19 ára landsliðs karla en meira var 
það ekki.“

Það kom honum því nokkuð 
í opna skjöldu þegar þáverandi 
framkvæmdastjóri KSÍ og núver-
andi formaður, Geir Þorsteinsson, 
spurði hvort hann hefði áhuga á að 
gerast A-landsliðsþjálfari kvenna. 
En hann þurfti ekki að hugsa sig 
tvisvar um.

„Ég var ekki hræddur við að vera 
óreyndur. Ég þekkti allar hliðar á 
þjálfun og hafði fylgst lengi með 
kvennalandsliðinu og kvennaknatt-
spyrnu ekki síst vegna þess að kona 
mín hafði verið leikmaður lengi og 
þjálfari. Mér fannst því verkefnið 
bæði krefjandi og spennandi.“

Áður en boðið barst hafði hann 
ekki leitt hugann sérstaklega að 
því að sinna þjálfun í kvennaknatt-
spyrnu. „Ég hafði ekki leitt hugann 
mikið að því, hvorki að þjálfa lið 
í kvennadeildinni né yngri flokka 
kvenna. En mér fannst það mjög 
mikill heiður að vera boðið þetta 
starf og ég er mjög ánægður í mínu 
starfi í dag.“

Leggja meira á sig en ég gerði
Hann hefur farið aðrar leiðir í 
sínum þjálfarafræðum en margir 
aðrir. Hann nýtir sér menntun sína 
í íþróttasálfræði óspart og segir 
hiklaust að hún sé vanmetinn þátt-
ur hjá íslenskum þjálfurum í dag.

„Ég fullyrði að svo er. Það staf-
ar fyrst og fremst af vankunnáttu 
þjálfara í íþróttasálfræði. Þetta er 
ekki nógu stór grein og ekki kennd 

víða. Hún nýtist þó mjög vel í þjálf-
arastarfinu og fjallar um atriði eins 
og markmiðssetningu, einbeitingu, 
sjálfstraust, samskipti, að starfa í 
hóp og takast á við álag og fleira 
í þeim dúr. Þetta eru allt atriði 
sem þjálfarar eru að fást við með 
sínum leikmönnum. Ég hef mót-
ast af mínum bakgrunni og reyni 
hiklaust að nýta mína menntun í 
mínum þjálfarastörfum.“

Sigurður Ragnar segir að það 
eigi fyrst og fremst að hrósa leik-
mönnunum sjálfum fyrir árangur-
inn. Þetta sé hópur leikmanna 
sem leggi gríðarlega mikið á sig. 
„Miklu meira en ég gerði sem leik-
maður í efstu deild á Íslandi,“ segir 
hann. En svo virðist sem leikmenn 
leggi þessa vinnu á sig með brosi á 
vör. Enda dylst engum sem hefur 
fylgst með íslenska landsliðinu að 
leikgleðin er í fyrirrúmi. Ánægj-
an og stoltið leyna sér ekki. Hugar-
farið er til fyrirmyndar. Sigurður 
Ragnar hefur unnið í þeim þætti 
frá fyrsta degi.

„Það er eitt stærsta verkefn-
ið sem ég hef unnið með þessum 
hópi – að breyta hugarfarinu. Við 
þurftum að stíga yfir þann þrösk-
uld að vera fyrsta A-landsliðið sem 
tryggir sér sæti í lokakeppni stór-
móts og til þess ætluðum við okkur 
að vinna hvern einasta leik sem við 
fórum í. Þannig verður það einnig 
í Finnlandi.“

Stuðningur skiptir miklu
Meðal þeirra hugarfarslegu þátta 
sem Sigurður Ragnar nefnir að 

séu mikilvægir eru sjálfstraust, 
þjóðar stolt, leikgleði og liðsandi. 
Einnig að það sé svo gaman að 
vera í landsliðinu að öðrum leik-
mönnum finnst það eftirsóknar-
vert. „Við höfum einnig reynt 
ýmsar leiðir til að fjölga áhorf-
endum og hefur orðið sprenging 
á þeim vettvangi. Það hefur einn-
ig verið lykilatriði í árangri liðs-
ins. Fólkið vill taka þátt og mæta á 
leiki þegar vel gengur. Þetta helst 
allt í hendur.“

Um sína framtíð vill Sigurður 
Ragnar lítið segja og hvort hann 
ætli að snúa sér að þjálfun í karla-
knattspyrnu þegar fram líða 
stundir. „Ég er mjög ánægður 
í því sem ég er að gera í dag og 
fyrst og fremst að ég er að vinna 
með leikmönnum sem hafa mik-
inn metnað. Við erum ekki í þessu 
peninganna vegna heldur til að ná 
árangri. Sumir líta niður á kvenna-
knattspyrnu og segja hana allt 
aðra íþrótt en karlaknattspyrnu og 

sá hópur er enn til. Ég lít á þetta 
sem svo að þetta er hópur metn-
aðarfullra leikmanna sem leggja 
gríðar lega hart að sér. Það er fyrst 
og fremst gaman að fá að þjálfa 
slíkan hóp.“

Hélt fyrr upp á afmæli dótturinnar
Sem fyrr segir er eiginkona 
Sigurðar Ragnars, Íris Björk 
Eysteinsdóttir, gamall refur í 
knattspyrnunni. Hún lék lengi sem 
leikmaður og er nú annar tveggja 
þjálfara KR í Pepsi-deild kvenna. 
„Þetta starf hefur kostað mörg 
ferðalög og því hefur hún veitt 
mér mikinn stuðning á meðan ég 
er í burtu. En það er einnig gott að 
geta leitað til hennar því hún þekk-
ir gríðarlega vel til og hefur sínar 
skoðanir. Við getum því spjallað 
um boltann frá a til ö. Sem lands-
liðsþjálfari verð ég þó fyrst og 
fremst að standa með mínum skoð-
unum og því hefur hún lítil áhrif á 
mínar ákvarðanir,“ segir hann og 
brosir. „Það er eins og með alla 
aðra, svo sem þjálfara og fjöl-
miðla. Allir hafa sínar skoðan-
ir en landsliðsþjálfarinn verð-
ur að hafa eigin skoðanir og 
standa við þær.“

Síðar í mánuðinum verður 
dóttir þeirra þjálfaraþjóna, 
Embla Björg, fjögurra ára gömul. 
„Við þurftum að halda fyrr upp á 
afmælið þar sem ég er að fara út 
til Finnlands og vildi ekki missa 
af því,“ segir Sigurður Ragnar. 
Hvort hér sé um framtíðarlands-
liðskonu að ræða vill hann ekk-
ert fullyrða. „Sem stendur finnst 
henni ekkert skemmtilegra en að 
hoppa á trampólíni og við verðum 
að sjá hvort fótboltaáhuginn komi 
síðar. Ég er ekki byrjaður að vinna 
í markmiðssetningu fyrir hana,“ 
segir hann og hlær.

Íþróttasálfræðin er vanmetin 
Síðar í mánuðinum keppir íslenska kvennalandsliðið í lokakeppni EM í knattspyrnu, fyrst íslenskra A-landsliða. Þjálfari liðsins er 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson en hann hefur fetað nýjar slóðir í sínum þjálfunaraðferðum. Eiríkur Stefán Ásgeirsson ræddi við hann 
um landsliðið og þau þjálfarafræði sem hann hefur nýtt sér til að kalla fram þann góða árangur sem þjóðin hefur orðið vitni að.

FÓTBOLTAFJÖLSKYLDA Sigurður Ragnar og Íris Björk Eysteinsdóttir með Emblu Björg, dóttur þeirra, á þjóðarleikvanginum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íris Björk Eysteinsdóttir er eigin-
kona Sigurðar Ragnars og sjálf 
öllum hnútum kunn í knatt-
spyrnunni. Hún lék lengi vel sjálf 
og er nú annar tveggja þjálfara KR 
í Pepsi-deild kvenna. Hún hefur 
eins og aðrir landsmenn hrifist af 
landsliðinu og bíður spennt eftir 
EM í Finnlandi.

„Ég er hreinlega að deyja úr 
spenningi og fer sjálf til að sjá 
minnst tvo leiki. Knattspyrnuáhug-
inn er búinn að smitast út í báðar 
fjölskyldur okkar og systur Sigurðar 
Ragnars sem ekkert vissu um 
knattspyrnu orðnar mjög áhuga-
samar og mæta á alla leiki.“

Það kemur ekki á óvart að knatt-
spyrnan sé helsta umræðuefnið á 
heimili þeirra. „Það er oft talað um 
stöðu landsliðsþjálfara sem hálf-
gerða lúxusvinnu en hann er búinn 
að fara á nánast alla kvennaleiki 
sem hann getur. Hann hefur nú 
meiri vit á þessu en ég.“

Það kom henni vissulega á óvart 
þegar Sigurði Ragnari var boðið 
starfið. „En mér leist strax vel á 
þetta og sjálfur þurfti hann ekkert 
að hugsa sig um. Þessi tími hefur 
svo verið afar skemmtilegur enda 
auðvelt að verða gagntekinn af lið-
inu sem hefur náð þessum frábæra 
árangri.“ 

➜ ER AÐ DEYJA ÚR SPENNINGI

Sögulegir sigrar landsliðsins undir stjórn Sigurðar

 14. mars 2007:  Kína, 4-1 sigur á Kína í Algarve-bikarnum. 
  Kína var í 9. sæti heimslistans.
 16. júní 2007:  Frakkland, 1-0 sigur á Frakklandi á heimavelli. 
  Frakkar voru í 7. sæti heimslistans.
 30. október 2008:  Írland, 3-0 sigur á Írlandi á heimavelli. 
  Ísland komst í fyrsta sinn í úrslit stórmóts.
 4. mars 2009:  Noregur, 3-1 sigur á Noregi í Algarve-bikarnum. 
  Noregur var í 6. sæti heimlistans.
 16. júlí 2009:  England, 2-0 sigur á Englandi í Colchester. 
  England var í 9. sæti á heimslistanum.

Árangur landsliðsins
undir stjórn Sigurðar

Innan sviga gengi liðsins í síðustu 
28 landsleikjum fyrir komu hans.
Leikir 28 (28)
Sigrar 15 (10)
Jafntefli 5 (2)
Töp 8 (16)
Mörk skoruð  63 (56)
Mörk fengin á sig 25 (50)
Leikir haldið hreinu 12 (6)



Aðeins 11 kr. kaffiboll inn !

GOTT K
AFFI Í BÓNUS

398 kr. 

500g 298 kr. 

1498 kr./kg.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

419 kr./kg.

398 kr.stk
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198 kr. 

1169 kr./kg. 
216 kr.

198 kr. 

139 kr.398 kr.

KF LÚXUS LAMBALÆRI 
EINIBERJAKRYDDAÐ 

1398 kr./kg.
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BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 
 489 kr./kg.
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Dynjandi lófatak í 
Háskólabíói
Fullt var langt út fyrir dyr þegar heimildarmyndin Stelpurnar okkar, eftir 
sjónvarpskonuna Þóru Tómasdóttur, var forsýnd í Háskólabíói síðastliðinn 
fimmtudag. Fjöldi fólks þurfti að láta sér nægja að sitja í tröppunum á 
meðan á myndinni stóð. Það virðist þó ekki hafa haft áhrif á upplifun 
þeirra sem klöppuðu milli atriða og skelltu ítrekað upp úr. Jafnvel mátti sjá 
tár á hvörmum. Arnþór Birkisson, ljósmyndari Fréttablaðsins, festi bíógesti á 
filmu áður þeir gengu í salinn. 

SJÁÐU! Sigmar Guðmundsson sýnir 
Barða Jóhannssyni ljósmynd sem hann 
tók, ef til vill af einni af mörgum stjörn-
um Stelpnanna okkar. 

STELPUR Marsibil Sæmundardóttir og 
Ragnhildur Magnúsdóttir mættu prúð-
búnar á forsýninguna. 

SPENNTIR Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, Hermann Gunnarsson, sjónvarpsmaður 
og skemmtikraftur, Halldór Einarsson, eigandi Henson, og Guðmundur Hreiðarsson 
markmannsþjálfari gátu varla beðið eftir að myndin byrjaði. 

VIGDÍS OG AÞENA Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands, mætti með 
barnabarni sínu, Aþenu Vigdísi.ÞÓRA OG STELPURNAR Heimildarmyndin Stelpurnar okkar fjallar um dugnað, þrautseigju, drauma og sigra þessa öfluga hóps. 

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum í sumar eru 
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

 Vídeóverk

„bernsku minnar fossar“ 

 Skúlptúrar

„brot úr tilverunni“
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Sýningin er opin virka daga frá kl. 13–17 og um helgar frá kl. 13–18 í allt sumar.
Aðgangur er ókeypis.

Kristjana 
Samper

Ljósafossstöð við Sog



Frábært verð!

25%
afsláttur

GRILL HAMBORGARAR 10x90g, frosnir

1.049 kr/pk.
1.498 kr/pk.

LA BOTTEGA PIZZUR
Pepperoni, Mozarella eða Speciale

398 kr/stk.
510 kr/stk.

GRILLPYLSUR

769 kr/kg
1.098 kr/kg

VALIÐ SALTKJÖT

1.196 kr/kg
1.899 kr/kg

GRILL LAMBALÆRI, kryddað

1.399 kr/kg
1.998 kr/kg

KJÖTFARS

395 kr/kg
745 kr/kg

COOP SMOTTHIE 600g 2 teg.

449 kr/pk.
599 kr/pk.

GRÆN VÍNBER

265 kr/kg
529 kr/kg

Fótboltamöppur og myndir 
með 30% afslætti

UNGNAUTAHAKK

796 kr/kg
948 kr/kg

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

37%
afsláttur

47%
afsláttur

50%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

Tilboðin gilda 13. - 16. ágúst eða meðan birgðir endast
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eð fyrirvara um
 prentvillur

ALLT ÁLEGG FRÁ GOÐA 
MEÐ 30% AFSLÆTTI!
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Uppáhalds listamaðurinn? 
Ólafur: Carterarnir-tveir, Monet og Eilífur.
Eilífur: Christopher Guest, Larry David, 
Ricky Gervais ... enginn einn.
Draumadagurinn í stuttu máli?
Ólafur: Strönd, pálmatré, kókoshneta og 
surfbretti.
Eilífur: Sitjandi uppi í sófa á nærbuxun-
um með ost á stærð við rafgeymi, borðandi 
hann eins og epli.
Hvað er það leiðinlegasta sem þú hefur 
nokkurn tímann gert? 
Ólafur: Að missa krukku fulla af hunangi í 
gólfið berfættur.
Eilífur: Að þræða saumavélar aftur og 
aftur ... og aftur.
Uppáhaldsstaðurinn á jörðinni? 
Ólafur: Lítil eyja lengst úti í hafi.
Eilífur: Vesturbærinn.
Hvers konar tónlist hefur mest áhrif á þig?
Ólafur: Spurðu Eilíf.
Eilífur: Nýja platan með O.N.E. sem heitir 
„Home“. Er búinn að renna henni í gegn ... 
þrusugóð!
Hvað heldur fyrir þér vöku á nóttunni? 
Ólafur: Kettir að breima.
Eilífur: Morgundagurinn.
Hvenær gréstu síðast?
Ólafur: Í síðustu viku. Horfði á My Girl 
aftur. Þið þekkið söguna.
Eilífur: Þegar ég horfði á Extras Christ-
mas Special.
Hvaða núlifandi manneskju lítur þú mest 
upp til?  
Ólafur: Það er fullt af fólki í kringum mig 
sem ég lít upp til og virði.
Eilífur: Pabba. Hann er sjötugur og er fer-
skari en ég er núna.
Hvaða myndi fullkomna líf þitt? 
Ólafur: Að allt væri eins og það á að vera.
Eilífur: Að þurfa ekki að hafa áhyggjur af 
peningum.
Hvaða kæki ertu með? 
Ólafur: Ég held í putta, gerði það að 
minnsta kosti í dágóða stund.
Eilífur: Ég á það til að gefa of mikið, sér-

staklega fólki sem á erfitt. Sumir segja að 
það sé kækur.
Eftirlætis lykt? 
Ólafur: Rósir.
Eilífur: Kókos? Eða kirsuberja ... veit ekki 
alveg. 
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir 
stór?
Ólafur: Ég.
Eilífur: Fyrst var það atvinnumaður í fót-
bolta, síðan varð það rokkari.
Hvernig myndir þú lita á þér hárið ef þú 

værir neyddur til? 
Ólafur: Grátt.
Eilífur: „Beige“.
Hvað fær þig til að veltast um af hlátri? 
Ólafur: Gömul „Re-run“.
Eilífur: Jói og Simmi. Þeir geta sko sannar-
lega sagt skrýtlu til að deyja fyrir.
Hvernig hljómar síðasta sms í símanum 
þínum?
Ólafur: „Hey, ég keypti plötuna á www.
gogoyoko.com. Vá hvað hún er góð.“
Eilífur: „Er að vinna í Vesturbæjarlauginni 

og mig langaði bara að segja þér að þú ert 
besti vinur minn og besti náungi sem einn 
maður gæti óskað að kalla vin sinn.“ Frá 
Óskari Gíslasyni sundlaugarverði.
Þú finnur töfralampann og getur fengið 
þrjár óskir uppfylltar. Hverjar? 
Ólafur: Töfrateppi, Jasmín og andinn fær 
frelsi.
Eilífur: Peningar augljóslega, Back to The 
Future-svifbretti og  einn af þessum snið-
ugu símboðum sem allir eru að tala um. 
Kaupiði plötuna, bless!

Rósir, kókos og kirsuber
Eilífur Örn Þrastarson og Ólafur Páll Torfason eru rapparar af gamla skólanum. Þessa dagana sitja þeir sveittir við og sauma 
saman nýju plötuna sína, Home. Fyrstu handgerðu eintökin verða til sölu í Nakta apanum í dag, í takmörkuðu upplagi. Þeir litu 
upp frá saumavélunum fyrir þriðju gráðu yfirheyrslu.

■ Á uppleið
Skemmtistaðir neðan Lækjar-
götu.  Hvort sem um er að kenna 
lokun Sirkuss eða opnunartímanna 
er verið að opna skemmtilegustu bari 
bæjarins í miðbænum, staði eins 
og Bakkus og Austur.

Nolo.  Þetta snilldar-
band er að slá í gegn á 
Gogoyoko og er skip-
að nokkrum ungum 
Breiðhyltingum. 

Pelsar.  Næturnar 
eru aðeins farnar 
að kólna og 
vissara að geta 
gengið heim til sín 
eftir djammið í hlýrri 
og fallegri flík, „Vintage“ 
pels er líka ævinlega rokk 
og ról. 

Gotharar.  Svartklædd 
ungmenni eru farin að 
flykkjast í fallega garðinn á 
Hverfisgötunni. Skemmti-
leg tilbreyting frá norminu. 

ÞRIÐJA GRÁÐAN
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O.N.E. Eilífur Örn Þrastarson og Ólafur Páll Torfa-
son skipa rapptvíeykið O.N.E. - Opee N Eternal.  

■ Á niður-
leið
Víð föt.  Föngu-
legar stúlkur eiga 
að sleppa því að 
klæðast stórum 
tjöldum sem 
hafa tröllriðið 
tískunni að 
undanförnu. 
Sílúettan á að 
vera aðsniðin og 
sexí á ný. 

Að stæra sig af „gymminu“ á 
Facebook.  Það er hræðilega hall-
ærislegt að setja myndir af sér með 
vöðva sem prófílmynd og taka fram 
allan liðlangan daginn að maður sé 

nýkominn úr ræktinni. 

Hrukkufréttir í gulu pressunni. 
 Skrif um að Kate Moss líti hræðilega 
út hljóta að vera sett fram af afar 
bitru fólki. 

Flensupaník.  Hverjum er ekki 
sama hvað flensan heitir, förum bara 
vel með okkur og hættum þessum 
múgæsing. 

MÆLISTIKAN

Starfsmenntaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna starfsmenntunar í atvinnulífinu, 
sbr. lög nr. 19/1992 um starfsmenntun í atvinnulífinu. Til úthlutunar eru um 30 milljónir króna.  

Gæðaverkefni sem nýtast þeim hópum sem misst hafa atvinnu eða eru í sérstakri 
áhættu með að missa vinnuna.

Gerð er krafa um samstarf við samtök atvinnurekenda og launafólks við gerð og framkvæmd 
verkefnisins. 

Áhersla er lögð á að öll verkefni sem sótt er um styrk til séu vel undirbúin og umsóknir vandaðar.

Umsóknarfrestur er til 7. september 2009.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Starfsmenntaráðs 
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UPPÁHALDSHVERFIÐ:  Ég elska 
Linnestaden í botn. Það minnir 
mig mikið á Soho-hverfi New 
York-borgar. Það er mjög „trendí“ 
og þar er glás af spennandi veit-
ingastöðum og „second hand“-
búðum. Í nágrenninu er garðurinn 
Slottskogen. Þar getur maður grill-
að, legið í sólbaði og notið þess 
að vera til. í.

FLOTTASTA VERSLUNIN:  Beyond 
Retro er fatabúð í Arkaden sem ég 
er nýbúin að uppgötva og vekur 
mikla lukku hjá mér. Þar er hægt 
að finna endalaust af flottum „sec-
ond hand“-fötum á mjög sann-
gjörnu verði. . 

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR: 

 Um þessar mundir er ég sjúk í 
veitingastaðinn Super Sushi á 
Prinsgatan. Þar fær maður fersk-
asta sushi sem ég hef smakkað, 
enda er alltaf troðið út að dyrum. 

UPPSKRIFT AÐ GÓÐU KVÖLDI: 
 Ég verð að nefna kvikmyndahúsið 
Filmstaden sem við erum búin að 
heimsækja nokkrum sinnum. Þar 
getur maður fengið sér sushi og 
hvítvín fyrir bíó sem er brilljant.

HVAÐ KEMUR MEST Á ÓVART 
VIÐ GAUTABORG?   Það er nóg 
um að vera hérna, alls konar festi-
völ og tónleikar. Það er auðvitað 
líka algjör plús að það er ekki eins 
dýrt að vera hérna eins og í hinum 
löndunum í Skandinavíu.

HEIMAMAÐURINN 
 Gautaborg

PATTRA SRIYANONGE, FYRIRSÆTA OG LEIKKONA

Pöttru Sriyanonge kom mest á óvart hvað 
Gautaborg er fjörug og sjarmerandi.  MYND / 

ÚR EINKASAFNI

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is

Það er eflaust vegna efnahagsástandsins að tjaldferða-
lög hafa aldrei verið vinsælli en nú í ár. Hvarvetna 
má heyra fólk tala um sitt stórkostlega tjaldferðalag 
innanlands í sumar og ætla má að það þyki jafn heitt 
að sofa undir tjaldhimni þetta sumarið og það þótti að 
gista á hönnunarhóteli árið 2007. Þróunin er ekki ein-
ungis bundin við Ísland heldur eru tjaldferðir að fær-
ast í aukana víðs vegar um Evrópu. Fjölskyldur með 
börn kjósa bíl og tjald frekar en flug og hótel þetta 
árið og til dæmis má nefna að í Bretlandi eru alls 250 

þúsund meðlimir í breska tjald-
klúbbnum sem er hærri tala en 
nokkur hefur séð áður. Það er 
því sjálfsagt að skoða mögu-
leikana í útlöndum með tjald-
ið sitt og ekki einskorða sig 
við að hvergi sé eins gaman 
að tjalda og á Íslandi. Krakkar 
elska tjaldferðalög enda bjóða 

þau upp á allt sem barnshjartað kann að meta. Þessar 
ferðir eru lausar við fíneri, eru yfirleitt dálítið óþægi-
legar, ævintýralegar og jafnvel klaufalegar og flestum 
krökkum finnst mjög fyndið að sjá foreldra sína púla 
við að setja upp tjald og elda pylsur yfir prímusi. 

Persónulega hef ég verið sannfærð um að ég og 
tjaldferðir eigum enga samleið þar sem ég er lúxus-
dýr, kuldaskræfa og löt að eðlisfari og leiðist að hafa 
ekki sturtu við hendina. Ég hef ekki notið tjaldferð-
ar síðan ég var tólf ára og fór aldrei á neitt um versl-
unarmannahelgina nema Innipúkann. Tilhugsunin 
um að vera föst í tjaldi í þrjár nætur umkringd sauð-
drukknu fólki var mér um megn. Nýlega sá ég svo 
grein í erlendu tískuriti um nýja strauma í tjaldferða-
lögum sem kallast „glamping“ í stað „camping“. Þar er 
ýjað að því að maður eigi helst að tjalda í indíánatjaldi 
eftir Marc Jacobs og vera með fullt af teppum frá Mið-
Austurlöndum til að poppa upp stemninguna. Einnig 
þarf maður að taka sig vel út í gylltum mínístuttbux-
um við græn gúmmístígél a la Kate Moss. Skemmtileg 
tilhugsun en það er sennilega vænlegra að hlýja sér 
í lopapeysu og stóru fangi á meðan ágústvindurinn 
gnauðar fyrir utan tjaldið. 

Anna Margrét Björnsson skrifar

TJALDFERÐALÖG 
KOMIN Í TÍSKU

Í 
haust mun hópur fólks varpa af 
sér hversdagshlekkjunum og 
leggja af stað í vikulanga dvöl 
til Albir á Spáni. Þar verður 

lífsstílsnámskeiðið Ný og betri 
haldið á vegum ferðaskrifstofunnar 
Úrvals-Útsýnar.

Námskeiðin hafa verið haldin 
með reglulegu millibili frá árinu 
2004 og alltaf vakið lukku, segir 
Bjargey Aðalsteinsdóttir íþrótta-
fræðingur, sem hefur yfirumsjón 
með námskeiðunum. Hún hefur 
26 ára reynslu í þolfimikennslu, 
einkaþjálfun, jóga, konuleikfimi, 
teygjum og hugleiðslu. Þá heldur 
hún reglulega fyrirlestra um nær-
ingu og bættan lífsstíl. Auk hennar 
er Sigríður Arnardóttir, sem allir 
þekkja sem sjónvarpskonuna Sirrý 
en er jafnframt félagsfræðingur, 
kennari í ferðinni. 

Í ferðunum er rík áhersla lögð 
á góða gistingu, mat og dekur, 
þannig að þátttakendur geti notið 
lífsins til hins ýtrasta. Þá eru tæki-
færin til að hreyfa sig næg og er 
jóga, leikfimi og gönguferðir í boði 
daglega.

Gist verður á Hotel Kaktus Albir 
sem er nýlegt fjögurra stjörnu 
hótel á besta stað í Albir, alveg 
við ströndina. Miðbær Albir og 
listamannabærinn Altea er svo í 

seilingar fjarlægð. Líkamsræktar-
salur er á hótelinu ásamt gufubaði, 
nuddpotti og innisundlaug.

Einnig verða í boði fyrirlestrar 
og umræður um næringu, leiðir til 
að laða til sín það góða, jákvæða 
tjáningu og bættan lífsstíl. Tak-
markið er að ná jafnvægi milli 
ljúfa lífsins og heilbrigðis. 

Bjargey hlakkar til ferðarinnar 
í haust. Engin ferð sé eins en þær 
eigi það þó sameiginlegt að fólk 
snúi ánægt og endurnært til baka. 
„Ég held það komi fólki stundum 
á óvart hvað það fær mikið út úr 

þessum ferðum, bæði líkamlega 
og andlega,“ segir hún. Verðið á 
ferðinni verður á bilinu 115 og 120 
þúsund og í því er innifalið flug, 
gisting, hálft fæði og námskeiðin. 

Næsta vor er svo áætlað að halda 
sérstaka hátíðarferð í tilefni af 
fimm ára afmæli námskeiðanna. Þá 
mun Edda Björgvinsdóttir leikkona 
bætast í hóp skipuleggjenda en hún 
var með Bjargeyju í upphafi ferð-
anna. „Þetta verður einstaklega 
glæsileg ferð og alveg örugglega 
mjög skemmtileg. Það má engin 
kona missa af henni.“  - hhs

SJÁLFSRÆKT Á SPÁNI
Hvern langar ekki að mæta haustinu í andlegu jafnvægi og við góða líkamlega heilsu? Ein leið 
til að ná því fram væri að taka þátt í námskeiði Úrvals-Útsýnar, Ný og betri, sem haldið verður í 
Albir í lok september.

Dekur  verður í 
hávegum haft á 
Albir í haust.
Mynd/Úrval-Útsýn

TÍU DAGA MATARHÁTÍÐ Í KAUPMANNAHÖFN
Heimsókn á veitingahús er í hugum margra órjúfanlegur hluti af ferðalögum til fjarlægra 
borga. Það hversu dýr danska krónan er fyrir Íslendinga hefur því beinlínis verið óþægi-
legt fyrir svanga ferðalanga í Kaupmannahöfn undanfarna mánuði. Þeir sem hyggja á 
ferð til Kaupmannahafnar væru því hreint ekki vitlausir að velja tímabilið þegar matar-
hátíðin Copenhagen Cooking fer fram. Hún hefst 21. ágúst og stendur yfir í tíu daga eða 
fram til 30. ágúst. Sælkerar geta valið á milli 65 mismunandi „upplifana bragðlaukanna“, 
sem samkvæmt skipuleggjendum hátíðarinnar munu allar hafa eitt sameiginlegt kjörorð 
- gæði. Lágt verð kemur líka við sögu í mörgum tilfellum. Dagskrá hátíðarinnar má nálg-
ast í heild á vefsíðunni www.copenhagencooking.dk.

Gómsætt  Sælkerum ætti ekki að leiðast í Kaupmannahöfn í lok ágúst, 
þegar matarhátíðin Copenhagen Cooking fer fram víðs vegar um borgina. 



sumarferdir.is

...eru betri en aðrar

Tenerife í haust

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 
m/morgunmat, 26.ágúst til 9.september.

99.533 kr.*frá
Fallegt og 
fjölskylduvænt 
hótel!

Hotel Fanabe

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á 
skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 3.900 kr. fyrir hvern farþega.

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

- Vikulegt flug allt árið um kring!



NÝR ÁFANGASTAÐUR Í BANDARÍKJUNUM BORGARFERÐIR

4   FERÐALÖG

Þ
að fyrsta sem blasir við 
á Sea-Tac flugvellin-
um í Seattle, ef skyggn-
ið leyfir, er Rainer-fjall, 

virk eldkeila sem minnir á upp-
blásinn Snæfellsjökul eða vasaút-
gáfu af Fuji-fjalli, eftir  því hvað-
an úr heiminum maður er að koma. 
Fjallið tilheyrir Cascade-fjall-
garðinum og er systurfjall hinnar 
frægu St. Helenu, sem sprakk með 
tilþrifum árið 1980. Í fjöllunum í 
kringum borgina eru víðfeðm og 
vinsæl útivistarsvæði sem laða að 
sér göngufólk, skíðafólk og fjall-
göngumenn. 

Sjóndeildarhringurinn, þar sem 
skýjakljúfa miðborgarinnar ber 

við loft, er kunnuglegur úr þátt-
unum um útvarpssálfræðinginn 
Fraiser. Þekkasta kennileitið er 
sjálfsagt útsýnisturninn Geimnál-
in – Space Needle. Það er vel þess 
virði að leggja á sig klukkustundar 
bið eftir því að komast upp í hann. 
Að öðru leyti er borgin iðjagræn og 
viði vaxin, þar sem hún hringar sig 
um Washingtonvatn. Af því dregur 
hún viðurnefni sitt , Emerald City 
– Smaragðsborgin. Það er algeng-
ur misskilningur að Seattle sé sér-
staklega vætusöm borg; úrkoma er 
vissulega tíð en hins vegar tiltölu-
lega lítil – yfirleitt gerir bara úða. 
Seattle á gróðursæld sína fyrst og 
fremst mildu loftslagi að þakka; 

sumrin er sjaldnast of heit og vet-
urnir yfirleitt ekki kaldir. Í borg-
inni búa  um 600 þúsund manns en 
að meðtöldum nærliggjandi sveit-
arfélögum býr hálf fjórða milljón 
manna á stórborgarsvæðinu. 

Ríkulegur tónlistararfur 
Seattle er heimaborg Jimi Hendrix, 
Nirvana og Pearl Jam, vagga 
gruggrokksins sem tröllreið öllu 
á tíunda áratugnum. Borgin stát-
ar enn af gróskumikilli tónlistar-
senu; nýjasta afsprengi Seattle til 
að láta að sér kveða á heimsvísu 
er hin stimamjúka Fleet Foxes, og 
margir tónleikastaðir í borginni. 

Tónlistarsafnið Experience Hús Bill Gates  Í hinni grænu Seattle borg

Geimnálin fræga:   
Hér sést borgin 
Seattle með Rainer-
fjall í bakgrunnin-
um og hina fræga 
Geimnál, Space 
Needle, sem gnæfir 
yfir landinu.  

SMARAGÐSBORGIN 
Icelandair hóf á dögunum beint fl ug til hinnar 
sígrænu Seattle á vesturströnd Bandaríkjanna. 
Borgin hefur upp á margt að bjóða, eins og Berg-
steinn Sigurðsson komst að, sér í lagi fyrir fólk 
sem hefur áhuga á útivist, fl ugi eða rokki og róli.  

GRÆNA 
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20.00 Norræna Hús
Jazzhátíðar Reykjavíkur sett í 20. sinn. 
Opening Ceremony of the 20th Reykjavik 
Jazz Festival 

g22.00 Rósenberg
Passport check -Upphafshóf fyrir lista-
menn og korthafa.
Opening party for artists and festival 
passholders.

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

20.00 Iðnó
Einn! Franski bandoneonleikarinn
Olivier Manoury.
Solo! Olivier Manoury
Tveir! Jón Páll Bjarnason og Agnar
Már Magnússon.
Duo! Guitar and piano.

22.00 Rósenberg
Fusion kvartett.
The bassplayer Bjarni Sveinbjörnsson 
leads his quartet.
Ásgeirs Ásgeirsson: frumsamin ný
jazztónlist
Original new music.

g
Reginfirra. Ungir, ferskir og spilaglaðir.
Absolute Nonsense. pack of fresh 
young jazz-meat.
Ásgeirs Ásgeirsson: frumsamin ný 
y g j

jazztónlist
Original new music.

g g16.00 Ingólfstorg
Stórsveit Tónlistarskóla FÍH undir stjórn
Samúels J. Samúelssonar.
Student Big Band conducted by 
Samuel J. Samuelsson.

DAGSKRÁ 13.- 19. ÁGÚST

22.00 Rósenberg

20.00 Norræna Hús
Ktríó: Kristján Martinsson, Pétur
Sigurðsson og Maggi trymbill.
K trio: Iceland’s young jazz comets!
MMM Svíþjóð: Michael Edlund,
Fabian og Josef Kallerdahl.
MMM Trio: Intimate approach to jazz.

g
Moses Hightower og Asamasada
R&B with icelandic lyrics. 
Masada influenced stringtrio.

 Bop ’till you drop

j16.00 Kjarvalsstaðir
Jazzóður. Opnun. Lifandi músík og
lifandi myndlist.
Jazz Madness!
The opening of an exhibition featuring 
jazz in icelandic art. Live music.

12.00 Dill Restaurant
Hádegisjazz
Live Jazz at Noon

Síðdegisjazz í tjaldinu hjá Basil og Lime
Klapparstíg
Afternoon jazz at Basil and Lime Restaurant.

g17.00 Basil og Lime

22.00 Rósenberg

23.00 Kúltúra

17
g12:00 Gerðuberg

Jazzsmiðja Jazzhátíðar Reykjavíkur
Hádegistónleikar
Jazz Festival Workshop
Concert at noon

18

19

g12:00 Gerðuberg
Jazzsmiðja Jazzhátíðar Reykjavíkur
Hádegistónleikar
Jazz Festival Workshop
Concert at noon

jKjarvalsstaðir
14-16 Jazz smiðja – Open workshop
16-17 Masterclass – Open masterclass 
/ Jim Black dicusses his music.

j p20.00 Djúpið
Jazzkvissið sló í gegn á siðustu
Jazzhátíð Reykjavíkur. Jazzlögreglan
spyr leiðandi spurninga í yfirheyrslum
sínum.
Local jazz enthusiasts team up as the 
Jazz Police asks leading questions.

Viðfjarðarundrin. Davið Þór Jóns-
son, Guðmundur Pétursson, Eðvarð
Lárusson, Þórður Högnason og Birgir
Baldursson.
The Wonders of Viðfjörður! Impossible 
to describe.

22.00 Rósenberg

Kjarvalsstaðir
14-16 Jazz smiðja – Open workshop
16-17 Masterclass – Open masterclass 
/ Hilmar Jensson dicusses his music.

Andrés Þór Tríó. Útgáfutónleikar.
Guitarist Andres Thor celebrates his 
new album “Blik”
Andleg skelfing Ari Bragi Kárason
trompetleikari og félagar.
Mental Terror! Beauty and colors.

21.00 Rósenberg

20.00 Djúpið
Icons of Jazz: 
DVD kynning Smekkleysu
Bad Taste Record shop presents the 
new dvd Icons of Jazz series

Þorvaldur Þór Þorvaldsson:
Útgáfutónleikar.
Drummer Thorvaldur Thor hosts a CD 
release concert celebrating his first 
solo venture.

g
Jazzsmiðja / Jazz Workshop
Efnilegustu ungu íslensku!
Promising Icelandic jazz talent

Duet: Benjamin Koppel alto sax,
Eyþór Gunnarsson piano.

14-16 Jazz smiðja – Open workshop
16-17 Masterclass – Open masterclass 
/ Benjamin Koppel dicusses his music.

g12:00 Gerðuberg
Jazzsmiðja Jazzhátíðar Reykjavíkur
Hádegistónleikar
Jazz Festival Workshop
Concert at noon

Kjarvalsstaðir

20.00 Iðnó

21.00 Rósenberg

22.00 Kúltúra/Múlinn
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HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ SJÁ?

Þegar Norrænir útvarpsdjass-
dagar í Reykjavík voru fyrst 
haldnir árið 1990 stýrði Ólafur 
Þórðarson hátíðinni, sem 
markaði upphaf Djasshátíðar 
Reykjavíkur. Hátíðin var einkar 
blómleg og skildi eftir sig 
marga gullmola.

„Árið 1988 höfðu Svíar samband og 
buðu til Norrænna útvarpsdjass-
daga í Svíþjóð þar sem átti að vera 
ein hljómsveit frá hverju Norður-
landanna og okkur hjá Ríkis-út-
varpinu tókst að koma út einni 
hljómsveit. Þegar við framleið-
endurnir frá öllum Norðurlöndun-
um vorum síðan að ræða um hvort 
hægt væri að halda þessu áfram 
var ég spurður hvort ég gæti verið 
með hátíðina árið 1989 á Íslandi. 
Ég sagðist nú ekki geta það en 
bauðst til að stýra hátíðinni árið 
eftir, án þess að hafa nokkuð leyfi 
til þess,“ segir Ólafur Þórðarson 
kíminn en hann stýrði Norrænum 
útvarpsdjassdögum í Reykjavík í 
fyrsta skipti árið 1990.

„Þá var hátíðin haldin í maí og 
stóð í heila viku. Ég lagði áherslu 
á að fá blásara frá Norðurlöndun-
um en á þeim tíma var starfandi 
Stórsveit Ríkisútvarpsins og var 
þetta hennar síðasta starfsár, að 

ég held,“ útskýrir Ólafur en hann 
setti saman samnorræna stór-
sveit í fyrsta skipti og hefur það 
ekki verið gert síðan. „Þetta var 22 
manna sveit með hljóðfæraleikur-
um frá öllum Norðurlöndunum og 
var þetta ótrúlega skemmtilegt,“ 
bætir hann við. Tónleikar voru 
í boði á hinum og þessum stöð-
um í bænum og að sögn Ólafs var 
mikið fjör og gaman. „Djassað var 
í öllum hornum í heila viku og fólk 
hafði mjög gaman af því hvað þetta 
var aðgengilegur og skemmtileg-
ur djass,“ segir hann með blik í 
augum. 

Norrænu djassdagarnir urðu til 
þess að menn sáu að mögulegt væri 
að halda djasshátíð í Reykjavík og 
var hátíðin því undanfari Djasshá-
tíðar Reykjavíkur. „Áður en þetta 
var sögðu menn einfaldlega að það 
væri ekki hægt að halda svona 
hátíð í Reykjavík en raunin varð 
nú önnur. Þetta gekk afskaplega 
vel og því var haldið áfram. Nú eru 
liðin tuttugu ár frá fyrstu stóru há-
tíðinni og á þessum tíma hafa fjöl-
margir erlendir hljóðfæraleikar-
ar komið og leikið,“ segir Ólafur 
ánægður en viðurkennir að mikil 
vinna hafi verið að stýra fyrstu há-
tíðinni. „Þetta gekk samt vel, ég 
þurfti bara að hafa allt á hreinu. 
Maður sótti gæjana til Keflavíkur, 
kom þeim á hótel og sá til þess að 

þeir sem ekki voru að spila hefðu 
eitthvað að gera og svona. Ég 
þurfti því að halda í alla þræði en 
þetta var mjög skemmtilegt, sér-
staklega þar sem allir voru svo já-
kvæðir. Helsti vandinn var að út-
vega fjármagn en allir hljóðfæra-
leikarar fengu greitt. Það skilaði 
sér hins vegar á annan hátt, en 
Ríkisútvarpið tók meira og minna 
upp hverja einustu tónleika og til 
eru margir gullmolar frá þessum 
tíma. Síðan hefur verið reynt að 
taka alltaf eitthvað upp og hefur 
safnast heilmikið efni í gegnum 
árin sem gera mætti marga þætti 
um,“ segir hann dreyminn. 

Í fyrstu hét hátíðin Norrænir 
útvarpsdjassdagar af því útvarp-
ið stjórnaði henni en árið eftir fékk 
hún heitið Rúrek og bar það í nokk-
ur ár. „Þá stóðu Ríkisútvarpið og 
Reykjavíkurborg fyrir henni. Ég 
held að í kringum 1998 hafi nafnið 
síðan breyst í Jazzhátíð Reykjavík-
ur en hún er nú skipulögð af djass-
deild FÍH með hjálp frá Menn-
ingarsjóði FÍH, Reykjavíkurborg 
og Tónlistarsjóði,“ útskýrir Ólaf-
ur, sem hlakkar til veglegrar af-
mælisdagskrár. „Okkar íslensku 
hljóðfæraleikurum hefur farið svo 
mikið fram að þeir standa nú al-
gjörlega jafnfætis kollegum sínum 
á Norðurlöndum, og þó víðar væri 
leitað,“ segir hann hrifinn. - hs 

Margir gullmolar í safn
Ólafur Þórðarson stýrði Norrænum útvarpsdjassdögum í Reykjavík sem voru fyrst haldnir árið 1990. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Saga jazzins á Íslandi er ekki mjög gömul. Svo ung reyndar að 
nokkrir hjómlistarmenn sem jafnan eru kenndir við upphaf hans 
eru enn á meðal okkar og reyndar rétt búnir að draga sig í hlé af 
vettvangi. 

Skilin á milli dans- og jazzspilamennsku voru ákaflega óljós í 
upphafi spunalistarinnar hér á landi og fram eftir öldinni tíðkaðist 
það gjarnan að danshljómsveitir léku jazz á meðan gestir voru að 
koma sér á böllin. Í dag heyra eiginlegar danshljómsveitir sögunni 
til, en í staðinn hafa komið vinsælar popphljómsveitir sem leika 
eingöngu eigin tónlist á samkomum sem vega salt á milli þess að 

vera tónleikar eða ball.
Spuninn hefur líka fundið 

sér nýja farvegi og birtingar-
form. Það er löngu liðin sú tíð að 
svíngtaktur frá fyrri hluta ald-
arinnar nægi almennum hlust-
anda til að viðurkenna músík 
sem spuna. Spunaormar nútím-
ans vinna sína vinnu jafnt með 
efni úr rokktónlist, sígildri tón-
list, elektróník eða hverju sem 
er nánast. Það sem áfram gild-
ir er að fanga list augnabliks-
ins, bregðast við músík hinna í 
hljómsveitinni, ómnum í saln-
um, viðbrögðum áheyrenda.

Jazz er stórt hús með mörgum 
herbergjum, eða ættum við að 

segja að þegar við opnum mörg ólík tónlistarherbergi í einu, þá sé 
jazz. Á viðsjárverðum tímum er gott að opna eyrun fyrir tónlist 
sem er að langmestu leyti laus við gildishlaðna texta. Láta hug-
ann reika og gleyma sér við tónlist sem hver og einn heyrir á ein-
stakan hátt og mátar við eigin tilveru. Það er nærri lagi að á yfir-
standandi hátíð sem verður sú lengsta frá upphafi, heilir 20 dagar 
í tilefni tuttugustu hátíðarinnar - sé boðið upp á hartnær 50 við-
burði. Og það lætur einnig nærri að við sögu komi vel flestir sem 
eitthvað hafa gefið sig að jazzi, hvernig sem hann er spunninn. 
Góða skemmtun á Jazzhátíð Reykjavíkur 2009. Pétur Grétarsson

List augnabliksins

Oft er haft á orði að píanótríóið sé í djassmúsík það 
sem strengjakvartettinn er í sígildri tónlist. Jazz-
hátíð býður upp á tvenna tvöfalda píanótríótónleika 
í Norræna húsinu þetta árið. Í bæði skiptin eru það 
íslensk tríó sem eru í hlutverki gestgjafa; Píanó-
leikarinn Árni Heiðar Karlsson leiðir sitt tríó í tón-
list af nýrri plötu sinni „Mæri“ 28. ágúst og kynnir 
síðan til leiks austurríska tríóið HDV, en þeir David 
Helbock, Lucas Dietrich og Marc Vogel gerðu sér 
lítið fyrir og sigruðu 60 aðrar hljómsveitir í þýsku 
keppninni New Generation 06.

Næstkomandi sunnudagskvöld klukkan 20 leikur 
okkar eigið verðlaunatríó, K tríó, einnig í Norræna 
húsinu. Þeir Kristján Martinsson, Magnús Tryggva-
son Eliassen og Pétur Sigurðsson hafa borið hróð-
ur Íslands víða undanfarið ár, en sigur þeirra í ung-
liðakeppni djassleikara Norðurlanda fyrir tæpu ári 
var mörgum píanótríóaðdáandanum mikið fagnað-
arefni. Þeir tóku líka silfrið í keppni evrópskra út-
varpsstöðva um áhugaverðasta bandið á Northsea-
festivalinu í Hollandi á dögunum. 

Gestir K tríósins verða Svíarnir Michael Edlund, 
Fabian Kallerdahl og Josef Kallerdahl, sem kalla 

sig MusicMusicMusic. Í sannri píanótríóhefð taka 
þeir piltar til kostanna jöfnum höndum eigin tón-
list og perlur djassbókmenntanna. Píanisti tríós-
ins og helsti tónhöfundur, Fabian Kallerdahl, 
hreppti meðal annars hin eftirsóttu Jazz in Sweden-
verðlaun árið 2006. Plata þeirra „What’s a good boss 
anyway?“ var valin djassplata ársins árið 2005 í 
einu stærsta dagblaði Svíþjóðar. 

MusicMusicMusic. Svíarnir Michael Edlund, Fabian Kallerdahl 
og Josef Kallerdahl.

Pétur Grétarsson djasshátíðarstjóri.

ÞORVALDUR ÞÓR ÞORVALDS
SON TÓNLISTARMAÐUR
„Ég er mjög spenntur fyrir 
yngri sveitunum, til dæmis 
Reginfirru, K-tríói og Moses 
Hightower. Ég er nýlega búinn 
að sjá þær á tónleikum, og 
þær voru sjóðandi. Svo má 
ekki gleyma trommusnillingn-
um Jim Black, sem er magn-
aður trommuleikari.“ Þorvaldur 
heldur sjálfur útgáfutónleika í 
Iðnó þann 19. ágúst sem hefj-
ast klukkan 20.00. - jma

Jazzpassi á alla atbur i Jazzhátí ar
kostar a eins

kr 8000. 
Fæst á tónleikastö um og á midi.is.

Fyrstu 200 fá í kaupbæti 
hátí arplakat me  mynd Errós 

"Miles Davis Doll"

Tvennir tvöfaldir píanótríótónleikar



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

ALDAMÓTAHÁTÍÐ  verður haldin á Eyrarbakka 15. 

og 16. ágúst. Eyrarbakki var hafnarborg Skálholts og 

Suðurlands um aldir. Markaðstorg verður á Gónhóli og 

skrúðganga verður farin frá barnaskólanum. Kjötsúpu-

hátíð verður við Húsið, Byggðasafn Árnesinga. Margt 

fleira er í boði sem lesa má um á www.sudurlandid.is

Magnús Jónsson í reggíhljóm-
sveitinni Gnúzi Jones and the 
Crackers mun bregða sér í ofur-
hetjugallann í dag og troða upp 
í ofurhetju- og skúrkaveislu sem 
haldin verður í Hljómskálagarðin-
um. Veislan hefst klukkan fjögur 
en þar verður boðið upp á lif-
andi tónlist og ofurhetjukeppni 
af ýmsu tagi auk þess sem fólk er 
hvatt til að koma með drykkjar-
föng og pylsur á grillið. 

Magnús var ekki búinn að gera 
það upp við sig í hvaða búningi 
hann ætlaði að vera þegar blaða-
maður hafði samband við hann 
fyrr í vikunni en sá þó einhvern 

magnaðan óskapnað fyrir sér. 
Hann var í það minnsta handviss 
um að hann myndi vinna búninga-
keppnina en verðlaunin verða veitt 
á Prikinu í kvöld. 

„Ég hugsa að þetta verði ansi 
óvenjuleg samkoma og verða alls 
kyns kynjaverur á sveimi. Fyrir 
helgi voru um 200 manns búnir að 
boða komu sína og þó svo að allir 
mæti ekki sem ofurhetjur þá hugsa 
ég að margir komi til að forvitn-
ast enda verður þarna mikið fyrir 
augað,“ segir Magnús en hann er 
góðvinur annars skipuleggjandans 
Sigurðar Magnússonar.

Hljómsveitin Gnúzi Jones and 

the Crackers hefur starfað í um 
það bil ár en á árum áður var 
Magnús í hljómsveitinni Subterr-
anean. Hann er nú í hljóðupp-
tökunámi  hjá Stúdío Sýrlandi 
sem hann segir koma sér vel enda 
stefni sveitin að því að gefa út 
plötu. „Sem stendur erum við með 
lag á gogoyoko.com sem áhuga-
samir geta kynnt sér.“

Á sunnudaginn ætlar Magnús að 
leggja ofurhetjubúninginn til hlið-
ar og virða hinn heilaga hvíldar-
dag í hvívetna. „Ef ég missi mig 
í gleðinni mun ég líklega fara í 
kirkju og játa syndir mínar.“

vera@frettabladid.is

Ofurhetja í einn dag
Magnús Jónsson er einn af þeim sem munu troða upp í ofurhetju- og skúrkaveislu sem haldin verður í 
Hljómskálagarðinum í dag. Þar verða alls kyns kynjaverur á sveimi og mikið að bæði sjá og heyra.

Magnús á von á því að forvitnir muni leggja leið sína í Hljómskálagarðinn í dag og hvetur sem flesta til að mæta í búningi. 
   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bonito ehf. Friendtex, 
Faxafen 10, 108 Reykjavík,

sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Útsölulok 
í dag
2 fyrir 1 

af öllum fatnaði og skóm
 

Drífðu þig því þetta er geggjað!
opið frá kl. 11.00-18.00

www.toyota.is - www.bnb.is

Betri Notaðir Bílar 
Nýbýlavegi 4 og Kletthálsi 2 
Sími: 570-5070

Betri notaðir bílar

Dyna

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri 
og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annaðhvort 
í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar 
bjóðum við þér hann ekki. 

Toyota Dyna D/C með palli 3000 dísil  5 gíra
Á götuna: NÝR Verð: 3.190.000 kr.

Hvað er Úrvalsbíll?
Er í verksmiðjuábyrgð. 12 mánaða viðbótarábyrgð.

Hönnun Dyna er hugvitsamleg og státar nýju kerfi sem hallar stýrishúsinu, 
stórum gluggum fyrir aukið útsýni og stórum sætum sem rúma þrjá 
fullorðna fram í og þrjá afturí á þægilegan máta. Dyna er traustur og 
þægilegur  vinnufélagi.

Opið á Kletthálsi í dag, laugardag
frá  kl. 12.00 til 16.00
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FERÐALANGAR  á hálendi Íslands þurfa að vera vel á verði 

og vel útbúnir á næstunni enda er verkefninu Björgunarsveitir á 

hálendinu lokið í sumar. Kalla þarf því eftir aðstoð björgunarsveita 

úr byggð ef eitthvað kemur fyrir.

„Við erum með yfir fjörutíu ketti, 
allt frá kettlingum til stálpaðra 
katta sem eru að leita að framtíðar-
heimili,“ segir Valgerður Valgeirs-
dóttir hjá Dýrahjálp Íslands en í 
dag milli klukkan 12 og 18 verður 
ættleiðingardagur tileinkaður kött-
um í Garðheimum. 

Síðastliðið vor stóð Dýrahjálp 
Íslands fyrir ættleiðingardögum 
gæludýra í Garðheimum og var 
þar um alls kyns dýr að ræða, allt 
frá fuglum til hunda. Nú er dagur-
inn hins vegar helgaður köttum og 
að sögn Ásbjargar Unu Björnsdótt-
ur hjá Dýrahjálpinni er það vegna 

þess hve margir kettir virðast nú 
vera í vandræðum. 

„Við finnum að tíðin er allt önnur 
í dag en var því nú verða þarna til 
að mynda kettlingar sem ekki hefur 
gengið að eignast heimili, en það er 
sjaldgæft að erfitt sé að að koma 
ungviðinu út,“ segir Ásbjörg. 

Ásbjörg segir að eins og er 
dvelji kettirnir á fósturheimilum. 
Þar hýsa sjálfboðaliðar kettina 
á meðan þeir leita að framtíðar-
heimili. Einnig eru margir kettir á 
eigin heimili en þurfa að finna nýtt 
vegna búferlaflutninga, ofnæmis 
eða annarra ástæðna.

„Fleiri eru að flytja til útlanda 
en áður og því eru fósturheimilin 
okkar alveg full og mun fleiri sem 
þurfa aðstoð en áður. Kettirnir fara 
ekki vel út úr kreppunni.“

Kettirnir verða sem fyrr segir 
í Garðheimum í dag en þangað 
kemur fólk og kíkir og sækir svo 
um að fá að hýsa kött með því að 
fylla út umsóknareyðublað. „Við 
viljum vita hvert kettirnir okkar 
fara.“ Dýrahjálp hefur hingað til 
aðstoðað fjölda katta í heimilisleit 
en þeir eru nú orðnir um 187 tals-
ins.  
 juliam@frettabladid.is

Vonast til að sem flestir 
kettir fái heimili í dag
Hundar, naggrísir, kanínur, fuglar og kettir eru þau dýr sem Dýrahjálp Íslands hefur útvegað nýtt 
heimili. Á morgun er heill dagur í Garðheimum tileinkaður köttum, en aldrei hafa jafn margir verið í 
tölu munaðarlausra og nú. 

Taubleiur eru góðar fyrir barnið, 
umhverfisvænar og minnka 
útgjöld foreldra.

Bleiur úr mismunandi efnum, af 
ólíkum stærðum og í ýmsum litum 
verða til sýnis og sölu á taubleiu-
markaði á neðri hæð verslunar-
innar Maður lifandi í Borgartúni 
í dag milli 11 og 17. Að honum 
standa netverslanirnar ISbamb-
us, Kindaknús, Krútt, Montrassar, 
Perlur, Snilldarbörn, Tamezonline 
og Þumalína. 

Oddný Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri Þumalínu, verður fyrir svör-
um þegar spurt er nánar út í fyrir-
bærið. Hún nefnir bómull, bambus, 
flís og hamp sem dæmi um ólík 
efni í bleiunum en segir þær eiga 
það sameiginlegt að allar þoli 
þvott. Hún mælir með notkun tau-
bleia fyrir barnið, umhverfið og 
pyngjuna. „Hvert barn notar að 
meðaltali um sex þúsund bréfblei-
ur. Það gerir um tvö tonn af sorpi 
sem getur tekið um 500 ár að eyð-
ast í náttúrunni,“ segir hún og 
telur taubleiur líka minnka útgjöld 
foreldra umtalsvert.   - gun

Taubleiumarkaður 
í Borgartúni í dag 

Hampur er efnið sem Oddný notar í 
taubleiurnar.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þessir kettir komu með flugi frá Akureyri á fimmtudag í von um að einhver ættleiði þá í dag. Valgerður Valgeirsdóttir hjá Dýra-
hjálp Íslands tók á móti þeim á flugvellinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Áttatíu prósent allra 

vegfarenda á 

Laugaveginum 

eru gangandi. 

Fyrsta laugar-

dag í sept-

ember verður 

gerð tilraun 

til að 

loka göt-

unni fyrir bifreiðum og 

hefst hún um hádegi.

www.rvk.is

Mörkinni 6 • Sími 588 5518
Opnunartímar: 

mán.-föstud. 10-18
laugardaga 10-16

Hringdu í síma
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Von er á 41 skiptinema hingað til 
lands á vegum AFS í lok mánað-
arins en það er svipaður fjöldi og 
undanfarin ár. „Kreppan virðist 
ekki vera að að fæla skiptinem-
ana frá en við verðum þó ekki vör 
við aukningu þótt það sé ódýrara 
að koma hingað en oft áður. Það 
skýrist ef til vill af því að efna-
hagurinn ytra er ekki eins góður 
og áður og því leggja færri land 
undir fót,“ segir Eyrún Eyþórs-
dóttir, framkvæmdastjóri AFS á 
Íslandi.

AFS eru alþjóðleg fræðslu-
samtök sem starfa í yfir fimm-
tíu þjóðlöndum. Aðalviðfangsefni 
þeirra hér á landi eru nemenda-
skipti unglinga á aldrinum 16-19 
ára. Markmið samtakanna er að 
auka kynni og skilning milli þjóða 
heims og fólks af ólíkum uppruna, 
víkka sjóndeildarhring ungs fólks 
og auka menntun þess. „Við trúum 
því að með auknum samskiptum 
á milli ólíkra menningarheima 
verði til aukinn skilningur sem 
kemur í veg fyrir stríð og átök, en 
á þeirri hugmyndafræði byggja 
samtökin,“ segir Eyrún. 

Hún segir ganga örlítið verr að 
finna fjölskyldur fyrir nemana 
en áður og þá sérstaklega á höfuð-
borgarsvæðinu. „Við erum þó að 
bæta við fjölskyldum á lands-
byggðinni sem er afar ánægju-
legt.“ 

Eyrún segir að þeir sem taki að 

sér skiptinema geri það af hug-
sjón og áhuga. „Fósturfjölskyld-
urnar þurfa að veita skiptinem-
unum mat og húsaskjól en þær 
græða heilmikið sjálfar. Rann-
sóknir hafa sýnt að skiptinemar 
og fósturfjölskyldur hljóta forskot 
er varðar færni til að leysa vanda-
mál auk þess sem þær auka sam-
skiptahæfni sína. Þá eykst menn-
ingarleg aðlögunarhæfni beggja 
aðila og oftar en ekki myndast 
ævilöng vinabönd.“ 

Eyrún segir fólk á framhalds-
skólaaldri hvað best til þess fall-
ið að fara í skiptinám og að í því 

sé mikil fjárfesting fólgin. „Fólk 
á þessum aldri er svo móttæki-
legt og rannsóknir hafa sýnt að 
leiðtogahæfni þess eykst auk þess 
sem það er líklegra til að fara í 
háskóla- og doktorsnám.  

AFS óskar eftir fósturfjölskyld-
um af öllum stærðum og gerð-
um og eru engar kröfur gerðar 
um fjölskyldusamsetningu. Þær 
þurfa umfram allt að vera góðar 
og tilbúnar til að leyfa skiptinem-
unum að taka þátt í lífi og starfi 
fjölskyldunnar. Áhugasömum er 
bent á heimasíðuna www.afs.is.

vera@frettabladid.is

Skiptinemar vilja koma
Fjöldi skiptinema er væntanlegur til landsins á næstunni þó að enn vanti nokkur heimili til að hýsa þá. 
Eyrún Eyþórsdóttir, framkvæmdastjóri AFS á Íslandi, segir fjölskyldur taka að sér skiptinema af hugsjón.

SKÓLAVÖRUR  eru misdýrar eftir verslunum. Þessu komust Neytenda-

samtökin að í nýrri smákönnun sem sjá má á vef samtakanna www.ni.is. 

Gerð var verðkönnun á fjórum hlutum og var mesti munurinn 460 prósent á 

milli verslana.

AFS eru alþjóðleg fræðslusamtök sem starfa í yfir fimmtíu þjóðlöndum. MYND/AFS

Innritun fer fram á www.tskoli.is

Kvöldskóli
Byggingatækniskólinn

Raftækniskólinn

Tæknimenntaskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Fjarnám
Byggingatækniskólinn

Fjölmenningarskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Diplómanám
Endurmenntunarskólinn
• Rekstur og stjórnun í atvinnulífinu
  - Útvegsrekstrarfræði 
  - Flugrekstrarfræði
  - Almenn lína í rekstri og stjórnun
  - Rekstrarfræði
• Lýsingarfræði
• Lýsingarhönnun

Flugskóli Íslands
Í september hefjast:
• MCC námskeið
• ATPL námskeið
• PPL námskeið    
 (einkaflugmannsnámskeið)
• Flugkennaranámskeið

 www.flugskoli.is

Það er leikur að læra

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

Innritun í kvöld- og f jarnám er haf in

Betra nám býður upp á fjölbreytt og hnitmiðuð námskeið sem efl a 
námsgetu fyrir allan aldur:
 • Er lesturinn vandamál?
 • Gengur margföldun illa?
 • Er reiknað á fi ngrum?
 • Tekur námið of langan tíma?
 • Bregst minnið?

Lærðu námstækni sem nýtist til frambúðar:
 • Davis lesblindunámskeið
 • Fjarnámskeið sem efl ir hugarreikning og margföldun
 • Hraðlestur
 • Minnistækni
 • Glósutækni (Hugarkort)

Erfi ðleikar með lestur
eða stærðfræði?

Persónuleg þjónusta

Betra nám - www.betranam.is
Kjarna - 270 Mosfellsbæ

s. 566 6664



NISSAN TERRANO. Árgerð 2005, ekinn 
69 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Bílabankinn S 588-0700 & 865-7539 
Sjá myndir www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

 Bílar til sölu

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

Til sölu Hyundai Starex 4x4 disel árg.’01, 
Ek. 138 þ. Vel með farinn 7 manna 
frábær fjölskyldubíll, lúxus innrétting, 
dráttarbeysli. Verð 980 þ. Uppl. í síma 
6648363 og 8936123

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

Avensis ‘05 m. leðri, topplúgu. Ásett 
2.780þ. tilb 2.390þ. S. 840 3425.

Mustang ‘98 kíttaður, ek. 34þ.mílur, 
4.6lítra. Vél með nítrókerfi. Tilboð ósk-
ast. Guðmundur s. 691 7706 eða gud-
mundurkg07@ru.is

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

Til sölu Mazda E2200 pallbíll. Árg. ‘98, 
diesel, sk. ‘10 200 þ. + vsk. Uppl. í S. 
695 6100 / 863 0388.

Huyndai i30 árg. ‘07 1,6 beinsk. ek. 19 
þús. sk. ‘10 Listav. 2.100 tilb. 1.590 þús. 
S. 868 4281.

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

Honda CRV 4x4 ‘99 ek. 160þ.km. 100% 
lán. V. 600þ. S. 899 6363.

TILBOÐ
Yaris 3d., árg. ‘04 ek. 32þ. Nýsk. verð 
650þ. stgr. Uppl. í s. 615 0999.

Chrysler Stratus ‘96
nýsk. og vel með farinn í topplagi. 
Sjálfsk. ek. 184 þús. km. Verð 300.000,- 
Uppl. í síma 896 7967.

Toyota Auris, nýskr. 4/2007, keyrður 
24þ.km./dökkgrár/mjög gott eintak. 
Verð 1990þ. Uppl. í s. 899 2200.

Subaru Legacy 2,2 árg. ‘91. ek. 211þ. 
Sk. ‘10. 2 eigendur frá upphafi, auka-
dekkjag. fylgir. V. 220þ. S. 615 2929 & 
820 2205.

Mazda E2000, árg. ‘92, bensín, með 
krana, nýr vatnsk. og tímareim. V. 630 
þús. Uppl. 690 8478.

Opel Corsa til sölu árg. ‘00 1.200 vél. 
Ek. 120 þús. V. 290 þús. S. 696 1390, 
Þröstur.

Til sölu Kia Clarus 2,0 99. Sjálfskiptur, 
topplúga, CD Bill í góðu standi Verð 
aðeins 150.000 Uppl. 770-2175

MAZDA Z5 323F 1500 árg.’98 ek. 146þ.
km. 5g. nýsk. Bíll í toppstandi. V. 350þ. 
S. 694 5807.

Toyota Tundra Double Cab SR5 .Á göt-
una 2.2008 ek. 2.000 míl. 5,7 bensín 
ssk. 20“álfelgur,leðuráklæði + fl.fl.Sem 
nýr.ath skipti ód. Verð 5,590.000.- sími 
844 7691.

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

Til sölu VW Vento 95 í góðu standi, Ný 
deck, sjálfsk, CD, álfelgur, skoðaður 
Góður bill, lítið verð Verð kr. 120.þús 
uppl, 770-2175

Sonata ‘97. Ssk. 108þ. km. Sk. 10. Hiti í 
sætum. Loftkæling. Í besta standi. Uppl. 
s. 869 6361.

Renault Mégane árg. ‘00 ek. aðeins 
109 þ.km. nýsk. ‘10. næst sk. 09/10. V. 
320þ. stgr. S. 772 9924 & 697 9921.

TOYOTA AVENSIS. TIL 
SÖLU BEINSKIPT

TOYOTA AVENSIS VVTI SEDAN ÁRGERÐ 
2002 EKINN 117 Þ.KM. GOTT ÚTLIT 
AÐ UTAN OG INNAN. NÝ SKOÐAÐUR. 
ÁHVÍLAND LÁN 460 ÞÚSUND. 
AFBORGUN 30 ÞÚSUND Á MÁNUÐI. 16 
GJALDDAGAR EFTIR. ÁSETT VERÐ 920 
ÞÚSUND. UPPL. Í SÍMA 8958956

Subaru Impreza WRX 2006 árg 230 
HÖ Ekinn 51 þús Verð 3.490 þús S: 
8928219

Izuzu Trooper árg01. Ek 120þ. ssk. leður 
33“ dekk 7 manna. Verð 1.490þ, skipti 
á dýrari. S:895-7007

Dodge Grand Caravan ‘96 innfl. ‘98 
ekin 188þ.km. Sk. 10. m/ krók rafm. í 
öllu. V. 420þ.kr. eða tilb. skipt ath ód. 
S. 869 1010.

Til sölu Skoda Felicia Pickup árg. ‘99 
ek. 150 þús. V. 150 þús. S. 554 7675 
& 869 9710.

Til sölu Dihatsu Terios smájeppi,’00. Ek 
97þús. V 330 þús og Volvo 850, ‘95. Ek 
190þús. V 120 þús. S 856 3473.

Toyota RAV4, ssk, 2000 árg, ekinn 107 
þ. km. Verð: 990 þ. Upplýsingar í síma: 
844 4796.

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.

VW Caravella ‘94 9 manna ek. 200þ. v. 
180þ. Toyota Avensis’98 ssk. ek. 180þ. 
v. 400þ. Polaris snjósleði á kerru 180þ. 
Dekk 13“ S+V á Skoda felgum. Ath. öll 
skipti S. 690 1275.

Nissan Micra ‘99 ek. 183þ. V.150þ. Ný 
kúpling, drifhosur & framrúða. Á að fara 
í sk. sept ‘09. Aðeins „sjúskaður“. Uppl. 
Sigurður 892 9662.

Toyota Carina árg. ‘94 ek. 178 þús. 
Góður bíll. V. 170 þús. stgr. S. 865 
8242.

Til sölu Toyota Corola L/B 1600, ‘01. 
Lítur vel út en vél brennir mikilli olíu 
og kúpling biluð. Verðtilb. Uppl. í s. 
695 7980.

T. Avensis station árg. ‘00 ek. 125þ. 
Fæst á uppítöku verði Toyota gegn stgr. 
Uppl. í s. 861 3131.

Til sölu GMC Safary árg96 4x4 tjónaður 
og VW Passat TDI árg98 4x4.uppl í 
8480709

Til sölu Ford Mondeo Gia ssk., árg. ‘98 
ek. 146þ. Vel með farinn. V. 300þ. S. 
849 5087 & 483 3881.

 0-250 þús.

Alfa romeo árg.’98. Verð 233þús. aðeins 
ekinn 106þús. Þarfnast smá viðgerðar 
fyrir skoðun. Uppl. í s. 697 7761.

Kerrur 
Vorum að fá nýja sendingu af kerrum. 
Örfáum óráðstafað. Topplausnir ehf 
S. 898 7126  www.topplausnir.is.

Mitshubishi Galant GLSI 2000 
kr.111.000.- Árg. 90 ssk. dráttarkúla 
skoðun/10, í góðu lagi og lítur vel út. 
Sími 894 8515.

Hyundai Pony ‘94, ek 186 þús. 
Nýskoðaður. Verð 100 000. Uppl. í 
síma 861-4890.

Daihatsu Grand Move ‘00 sk. ‘10 5g., 
5d., v. 175þ. S. 844 6609 & 898 8835.

Reuno Clio,árgerð:99,keyrður:89þús.
Þarfnast lítilsháttar viðhalds.Verð:Tilboð 
uppl:823 6438.

ÓDÝR!
Kia Bride árg. ‘03 ek. 58þ. Verð 150þ. 
Uppl. í s. 615 0999.

Toyota Corolla ‘91. 3-dyra, ek. 155þ. 
Nýskoðaður án aths. Fínn bíll. Verð. 
130.000. Sími 693 0093.

Ford Escort 1998 ekinn 144 þús. verð 
70 þús. beygluð afturhurð. Skoðaður 
‘10 uppl 8605611

Nissan Primera ‘97 2,0 Dísel beinskipt-
ur Verð: 230þús s.8472003 er í Rvk

 250-499 þús.

!!!! ódýr jepplingur !
Kia Sportage ‘99, nýskráður 30-01-
2001, vél 2,0 beinskiptur, ekinn aðeins 
127þús, einn eigandi, auka dekk, ný 
skoðaður, góður bíll, verð aðeins 340 
þús, uppl í s:659-9696

Fallegur Daewoo Lanos 2001. Ek. 79 
þ. Nýskoðaður og í toppstandi. Sumar-
/vetrardekk. Verð 490 þ. Sími 863 
3834.

Toyota Corolla ‘99 sjálfsk. 4dyra. ek. 
101þ. Nýsk. í toppl. Verð 480.000, sími 
862 2158.

 500-999 þús.

Til sölu Honda Shuttle árg. „98 vel með 
farin. Nýskoðaður. Ekinn 115 þúsund. 
Ásett verð kr. 650. þús. Uppl. í síma 
865-3548

TOYOTA AVENSIS ÁRG 2000 EKINN 147 
Þ VERÐ 790 Þ UPPL Í S 8998550

Palomino Yearling fellihýsi, árgerð 1999 
til sölu. Fellihýsið þarfnast smávegis 
viðgerðar, verð 530.000 uppl. í síma 
8631126

 1-2 milljónir

Sparaðu þér 500.000 ! Toyota Rav4 
exe’03, ek 84þ, ásett 1.990þ. TILBOÐ 
1.500þ stgr. Ssk,leður, topplúga ofl. 
Toppbíll s. 663-5892.

BMW 323 Coupe árg. 1999. Keyrður 
115 km. verð: 1.200.000. sími: 694-
6270.

Toyota Rav4’03 ek 68 þús. sjálfsk, 
dráttkr. Sumar-vetrard. á felgum. ofl. 
verð 1690 s.8462822

Benz ML320 AMG, ‘02, ek 88 þús., 
hlaðinn aukabúnaði- ás.verð 1.990, 
TILBOÐ 1,6. Uppl. í s. 698 9465.

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

 2 milljónir +

Subaru Forester Lux. árgerð 2007. 
Ekinn 27.500 km. Leður.sóllúga,álfelg-
ur,krókur. Sími: 867 8017

 Bílar óskast

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

Jeppi óskast
Vel með farinn og skoðaður. Verð allt 
að 700þ. Uppl. í s. 899 8191

Óska eftir fólksbíl/jeppa á 100-300Þ 
ekki, vw, skoda , hyundai, fiat. S:691 
9957.

TOYOTA COROLLA óskast. Árg. 1998-
2001 fyrir 150-300 þús. Má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821 2545.

 Jeppar

DODGE RAM 1500 árg. ‘05 ek. 55.000 
mil Hemi mótor ssk. skel, sumar og 
vetrardekk. Öll skifti skoðuð. Verð 
2.390.000 ákvílandi 970.000 gott 
islenskt lán ca.26.000 á mán uppl. í 
s. 843 7733 heimir.petursson@alcoa.
com.

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

Nissan Patrol ‘96 ek. 260þ. Mjög vel 
með farinn. Verð 650þ. Uppl. í s. 696 
2045.

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

Pool-borð til sölu 8ft Buffalo borð með 
slotti. Krómljós fylgja. Metið á 250þ. Sk 
skipti (ódýr bíll).S:8977050

 Fornbílar

Fornbíll í sérflokki
Buick 87 árg. 1931 einn sá eigulegasti 
á landinu. Tilboð óskast ! Upplýsingar 
771 1936.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

EINKAÞJÁLFARI

Mecca Spa auglýsir lausar stöður einkaþjálfara við 
heilsuræktarsvið fyrirtækisins. Heilsurækt Mecca Spa er 
staðsett á Nýbýlavegi 24 í Kópavogi en einnig er góður 
tækjasalur á Hótel Sögu. Heilsurækt Mecca Spa hefur
frábæra aðstöðu fyrir einkaþjálfara. Einkaþjálfarar þurfa að 
hafa reynslu af þjálfun og viðkurkennd einkaþjálfarapróf 
eða háskólagráðu sem nýtist í einkaþjáfun. 

Umsóknir og fyrirspurnir berist á netfangið
elinsandra@meccaspa.is

Cintamani Center lýsir eftir fyrsta fl okks verslunarstjóra!

Einungis kemur til greina afar hress og ferskur einstaklingur sem hefur 
brennandi áhuga á og töluverða reynslu af útivist. Hæfni í mannlegum 
samskiptum nauðsynleg og reynsla af sölustörfum skilyrði. Ekki sakar 
ef umsækjandi hefur staðgóða tungumálakunnáttu og tali eitt eða fl eiri 
eftirfarandi tungumála; frönsku, spænsku eða þýsku.

Hver erum við?
Cintamani Center er útvistarverslun að Laugavegi 11. Hún selur allt sem 
nöfnum tjáir að nefna þegar kemur að útivist og ferðalögum. Þar er að auki 
er þar upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn og söluskrifstofa fyrir ævintýrafer-
ðir. Búðin er skemmtilegur, fjörugur og fjölbreyttur vinnustaður í hjarta 
miðbæjarins.

Áhugasamir sendi ferilsskrá með mynd á netfangið 
sigga@adventures.is fyrir 20.ágúst næstkomandi.

LAUST STARF HJÁ NÝJA KAUPÞINGI BANKA HF.

HELSTU VERKEFNI

Greining á lánshæfi fyrirtækja 
Samskipti við viðskiptavini
Skýrslugerð og önnur verkefni á fyrirtækjasviði

HÆFNISKRÖFUR

Háskólapróf í byggingatækni- eða  verkfræði eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi
Reynsla af störfum í verktakastarfsemi eða rekstri fasteigna
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum 
samskiptum

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 26. ÁGÚST 2009

Nánari upplýsingar veita: 
Ingi Guðmundsson, forstöðumaður á fyrirtækjasviði, í síma 444 6515,
netfang: ingi.gudmundsson@kaupthing.com
og Jónas Hvannberg á starfsmannasviði í síma 444 6376,
netfang: jonas.hvannberg@kaupthing.com 

Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans: www.kaupthing.is
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað. 

Nýi Kaupþing banki óskar eftir að ráða öflugan starfsmann með 

þekkingu á fasteignamarkaðnum. 

Fyrirtækjasvið annast útlán til stórra fyrirtækja auk þess að veita 

þeim alhliða fjármálaþjónustu sem sniðin er að þörfum hvers 

viðskiptavinar.

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði
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Þjálfarar óskast
Fimleikadeild Fjölnis óskar eftir  þjálfurum frá og með 
næsta hausti. Deildin leitar að þjálfurum bæði fyrir byr-
jendur og lengra komna. Í boði eru samkeppnishæf laun 
og önnur fríðindi. Fimleikadeild Fjölnis hefur verið í örum 
vexti og hafi nn er undirbúningur við að fá nýtt og betra 
húsnæði fyrir deildina á næsta ári.

Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Halla Karí í síma 
661 6520.

Áhugasamir eru hvattir til að senda umsókn með ferilskrá 
á netfangið fi mleikadeild.fjolnir@gmail.com

Óskum eftir starfsfólki í eldhús og sal. 
Vaktavinna og/eða aukastarf um kvöld og helgar. 
Meðmæli óskast. Vinsamlega sendið umsókn á 

erna@fi shandchips.is

www.tskoli.is

Tækniskólinn óskar eftir þroskaþjálfa eða 
þroskaþjálfanema til starfa með tveim einhverfum 
og þroskaheftum nemendum.

Þroskaþjálfinn mun starfa með kennara og öðrum 
þroskaþjálfa en verður jafnframt að geta unnið 
sjálfstætt. Um er að ræða heilt starfshlutfall. 

Starfið er laust frá 20. ágúst nk. Upplýsingar veitir 
Fjölnir Ásbjörnsson, skólastjóri Fjölmenningar-
skólans, fa@tskoli.is og í síma 821 5647.

Þroskaþjálf i
óskast

LAUST STARF HJÁ NÝJA KAUPÞINGI BANKA HF.

HÆFNISKRÖFUR

Kandídats- eða meistaranám í lögfræði
Málflutningsréttindi
Mikil reynsla af lögfræðistörfum
Umtalsverð stjórnunarreynsla
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 26. ÁGÚST 2009

Nánari upplýsingar veita: 
Bryndís Jónsdóttir í síma 444 6387, 
netfang: bryndis.jonsdottir@kaupthing.com
og Jónas Hvannberg í síma 444 6376, 
netfang: jonas.hvannberg@kaupthing.com

Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans: www.kaupthing.is
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað. 

Nýi Kaupþing banki óskar eftir að ráða öflugan einstakling 
sem er reiðubúinn að takast á við krefjandi verkefni og hefur 
metnað til að ná árangri í starfi.

Lögfræðisvið skiptist í lögfræðiráðgjöf og innheimtudeild 
og annast fjölbreytt verkefni fyrir öll svið bankans. 
Framkvæmdastjóri annast stefnumótun og þróun sviðsins 
í samráði við bankastjóra og samstarfsfólk auk daglegs 
rekstrar.

Framkvæmdastjóri lögfræðisviðs
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Viltu vera í okkar liði?

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis 
starfa um 10 þúsund einstaklingar í 40 löndum sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði 
að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Sérfræðingur í gæðaeftirliti
Starfið tilheyrir gæðaeftirlitsdeild Actavis hf. og felur í sér útgáfu og viðhald rannsóknarforskrifta og gæðalýsingu pökkunarefna, samþykkt/höfnun á pökkunarefnum, 
samþykkt pökkunarforskrifta, rýni, yfirferð og samþykkt á pökkunarskrám, mat á frávikum/utanmarkaniðurstöðum, þátttöku í innri úttektum og eftirliti, gerð og viðhald 
skriflegra leiðbeininga og þjálfun starfsmanna. Starfið felur í sér talsverð samskipti við aðrar deildir Actavis, s.s. framleiðslueftirlitsdeild, pökkunardeild o.fl. deildir. 

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði raunvísinda. Gerð er krafa um nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð og góð íslensku- og enskukunnátta ásamt 
góðri tölvukunnáttu er skilyrði. 

Starf við lyfjablöndun
Í lyfjablöndun hjá Actavis fer fram vigtun, blöndun og frumvinnsla hráefna. Í starfinu felst einnig samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. 

Við leitum að duglegum og samviskusömum einstaklingum sem geta tileinkað sér nákvæm vinnubrögð. Reynsla eða þekking á vinnu í framleiðslu er kostur, sem og hæfni 
til að tileinka sér starfsemi vélbúnaðar. Grunnþekking í ensku er æskileg. Í lyfjablöndun er um að ræða vaktavinnu. Unnið er á þrískiptum vöktum, viku í senn á dag- og 
kvöldvöktum og sjöttu hverja viku á næturvakt.

Starf við lyfjapökkun
Um er að ræða almenn störf við lyfjapökkun sem fela í sér vélakeyrslu í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfestingu. Einnig tæknilega umsjón/aðstoð 
við uppsetningu auk breytinga og stillinga á pökkunarlínum. 

Við leitum að nákvæmum og samviskusömum einstaklingum með góða almenna menntun og einnig einstaklingum með iðnmenntun og/eða reynslu af vinnu við vélar. 
Grunnþekking í ensku er æskileg. 
Í lyfjapökkun er unnin vaktavinna. Unnið er á þrískiptum vöktum, viku í senn á hverri vakt fimm daga vikunnar en fjóra þegar um er að ræða næturvaktir.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 23. ágúst nk.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar eru veittar hjá  HH Ráðgjöf  Ráðningarþjónustu í síma 561 5900. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu HH Ráðgjafar  www.hhr.is

Starfssvið

· Aðstoð með umsjón á vélum og tækjabúnaði · Áhugi/þekking á vélum og tækjum

· Góð almenn tölvukunnátta

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Lýsi fagnaði 70 ára afmæli sínu 
árið 2008. Fyrirtækið hefur það
að meginmarkmiði að vera áfram 
framúrskarandi og traustur 
framleiðandi afurða sem bæta 
heilsu og auka lífsgæði.

Lýsi óskar eftir að ráða laghentan og vandvirkan einstakling í framleiðsludeild. Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00.

Starf í framleiðsludeild

Götusmiðjan óskar eftir 
starfsmönnum í eftirfarandi :

Sálfræðing til að leysa af vegna fæðingarorlofs
 í 1 ár sem getur byrjað strax.

Meðferðarfulltrúa í  vaktarvinnu með 
einhverja tónlistarhæfi leika .

Götusmiðjan er meðferðarheimili  fyrir ungt fólk á 
aldrinum 15 - 20 ára. Staðsett að Brúarholti í 
Grímsnesinu  800 Selfoss

Nánari upplýsingar gefur : 
Jón Þór Dagskrástjóri  í síma 566 - 6100 á milli kl 9 - 17 
virka daga eða senda á   jonþor@gotusmidjan.is
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Glymur Smiðja er undirverktaki hjá Ístak með stálsmíði 
á handriðum fyrir Háskólann í Reykjavík undir Öskjuh-
líð.  Þetta verkefni á að klárast sumarið  2010. Okkur 
vantar stálsmiði með reynslu í tiggsuðu og fínni smíði.  

Áhugasamir sendi skrifl ega umsókn á netfangið 
svalir@svalir.is.  Góð laun í  boði fyrir góða menn.
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STARFSSVIÐ
Lofthæfirýnir er sérfræðingur á verk- 
fræðideild hjá tækniþjónustu félagsins 
á Keflavíkurflugvelli og annast undir-
búning og útgáfu lofthæfiskírteina fyrir 
vélar félagsins.

HÆFNISKRÖFUR
I Próf í flugvélaverkfræði, flugvirkjun
 eða ígildi þess.
I Fimm ára reynsla og þjálfun í við-  
 haldsstjórnun og/eða viðhaldi flugvéla 
I Góð ensku- og tölvukunnátta er 
 nauðsynleg.

Um er ræða fjölbreytt og spennandi 
starf í góðu starfsumhverfi þar sem 
öryggi, áreiðanleiki og vönduð 
vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á að ná góðum árangri í starfi 
og  vinna sem hluti af liðsheild. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Arnór Þórhallsson I
arnor@icelandair.is (4250 105) eða 
Kristín Björnsdóttir  I
stina@icelandair.is (5050 155)

Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustu- 
fyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni 
á alþjóðamarkaði. 

Icelandair er framsækið fyrirtæki, leiðandi 
í ferðaþjónustu á Íslandi, leiðandi í 
markaðssetningu á internetinu og í fremstu 
röð í þróun upplýsingatækni. 

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að 
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa 
um 1.350 manns af mörgum þjóðernum 
í tíu löndum. 

Tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflug- 
velli annast viðhald flugvéla Icelandair 
og veitir alhliða tækniþjónustu í flugrekstri. 
Tækniþjónustan býður upp á krefjandi 
verkefni hérlendis og erlendis. Hagsmunir 
viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi með 
framúrskarandi þjónustu. Hjá tækni- 
þjónustunni starfa 277 starfsmenn. 

Icelandair leggur áherslu á þjálfun starfs- 
manna og símenntun, hvetur starfsmenn 
til heilsuræktar og styður við félagsstarf 
starfsmanna. 

Icelandair hlaut Starfsmenntaverðlaunin 
2007. 

Icelandair er reyklaust fyrirtæki. 

Við erum ein áhöfn með sameiginlegt, 
skýrt markmið, berum virðingu fyrir 
viðskiptavinum og samstarfsmönnum 
og höfum gaman af því sem við gerum.

STARFSMAÐUR ÓSKAST Á 
VERKFRÆÐIDEILD ICELANDAIR
LAUST ER TIL UMSÓKNAR STARF LOFTHÆFIRÝNIS
(AIRWORTHINESS REVIEW STAFF).

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
(www.icelandair.is/umsokn) eigi síðar en 24. ágúst.

Landsbankinn, f.h. dótturfélags síns, Regins ehf., auglýsir laust til umsóknar 
starf fjármálastjóra hjá félaginu. Reginn ehf. er félag sem annast umsýslu 
og rekstur fasteigna og fasteignafélaga sem bankinn kann að eignast við 
fullnustuaðgerðir. Félagið er að fullu í eigu Landsbankans. Leitað er að áhuga-
sömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af fjármálastjórnun.

Helstu verkefni:

Undirbúningur fyrir endurskoðun og þátttaka í innra eftirliti.

ásamt reynslu af reikningshaldi og stjórnun.

Reginn ehf. auglýsir eftir 
fjármálastjóra

stjóri Regins ehf. í síma 410 7707 og 
Ingibjörg Jónsdóttir á starfsmanna-
sviði Landsbankans í síma 410 7902. 

Umsóknir og fylgigögn sendist á  
ingibjorg.jonsdottir@landsbankinn.is  
merkt „Reginn ehf. fjármálastjóri“.

Umsóknarfrestur er til og með 
25. ágúst 2009. 

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 
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Vilt þú læra listina að framreiða með 
margverðlaunuðum meisturum?

Nú er tækifærið! Veitingahús Perlunnar leitar 
að framreiðslunemum og aðstoðarfólki í sal.

Einnig vantar starfsfólk í kaffiteríu Perlunnar.

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Framreiðslunemar
og aðstoðarfólk!

Landsbankinn, f.h. dótturfélags síns, Regins ehf., auglýsir laust til umsóknar 
starf verkefnastjóra hjá félaginu. Reginn ehf. er félag sem annast umsýslu 
og rekstur fasteigna og fasteignafélaga sem bankinn kann að eignast við 
fullnustuaðgerðir. Félagið er að fullu í eigu Landsbankans. Leitað er að áhuga-
sömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af verkefnastjórnun á 
þeim sviðum sem félagið starfar. 

Helstu verkefni:

eftirfylgni og frávikagreiningu.

verktaka og þá aðila sem koma að viðkomandi verkefnum.

Reginn ehf. auglýsir eftir 
verkefnastjóra

stjóri Regins ehf. í síma 410 7707 og 
Ingibjörg Jónsdóttir á starfsmanna-
sviði Landsbankans í síma 410 7902. 

ingibjorg.jonsdottir@landsbankinn.is  
merkt „Reginn ehf. verkefnastjóri“.

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 

Auglýsingasími

– Mest lesið
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BÓKHALD
Ingvar Helgason ehf. óskar eftir vönum 
starfsmanni í bókhald.

Um er að ræða tímabundið starf til þriggja mánaða.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og 
hafa góða þekkingu á bókhaldi og afstemmingum. 
Kostur ef viðkomandi þekkir til uppgjörs. Þekking
á Navision æskileg. 

Upplýsingar um starfið gefur
Árni Ólafur Hjartarson í síma 525 8000
eða í netfanginu aoh@ih.is

Ingvar Helgason   I  Sævarhöfða 2   I  110 Reykjavík
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace D3.Programming
{
    class Umsokn
    {
        //The person that reads this
        private Person Umsaekjandi = "You";
        //Skills
        if (Umsaekjandi.Programmingskills.C# || Umsaekjandi.Programmingskills.OtherSimilar)
        { //Independent && likeable
          if(Umsaekjandi == Person.Independent && a == Person.Likeable )
          { //Interested ?
            if (Umsaekjandi.Interested)
            { //Contact D3
                Umsaekjandi.Goto (’’www.d3.is’’(D3));
            }
          }
        }
    }
}

D3     Skeifunni 17     108 Reykjavík     591 5200      www.d3.is

Forritari

Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

LÍFLEGT OG SKEMMTILEGT
Félagsstofnun stúdenta leitar að starfsfólki í fullt 
starf og hlutastörf í afgreiðslu á Kaffistofur stúdenta 
og í Hámu. Skemmtileg framtíðarstörf í líflegu 
umhverfi fyrir einstaklinga með þjónustulund.

Umsóknir skulu sendar til Valdísar Elísdóttur 
sem einnig veitir nánari upplýsingar í síma 570 0700 
eða í tölvupósti valdis@fs.is

Félagsstofnun stúdenta á og rekur Kaffistofur 
stúdenta og Hámu. Hlutverk þeirra er að bjóða 
stúdentum við Háskóla Íslands fjölbreytt og 
gott vöruúrval á lágmarksverði. Kaffistofurnar 
eru sex talsins og staðsettar í byggingum 
HÍ á háskólasvæðinu en Háma er staðsett á 
Háskólatorgi.

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun 
með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Að henni 
standa stúdentar við Háskóla Íslands, HÍ 
og menntamálaráðuneytið. Auk Kaffistofa 
stúdenta og Hámu rekur FS Leikskóla, Bóksölu 
stúdenta, Stúdentagarða og Stúdentamiðlun. 
Starfsmenn FS eru um 120 talsins.

KAFFISTOFUR STÚDENTA OG HÁMA
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Um er að ræða stórskemmtilegt tveggja íbúða einbýli (tvær veðbæk-
ur) samtals 210 fm auk 40 fm bílskúrs. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
4 svefnherbergi, stofu, eldhús, snyrtingu, baðherbergi auk þvottahúss 
og geymslu.  Eignin er á tveimur hæðum. 2ja herbergja íbúð með sér 
inngangi á jarðhæð. Innangengt er á milli íbúða.  Bílskúrin er upp-
hitaður, heitt og kalt vatn. Skólp og hluti pípulagna ný endurnýjað.  
Róleg og þægilegt hverfi ,  stutt í skóla og sund.  Sölumaður verður á 
staðnum. Verð 52 milljónir

Skólagerði 22, Kópavogi.
Opið hús á morgun sunnudag milli kl. 16 og 17.  

OPIÐ HÚS

www.toyotakopavogur.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070
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Komdu og keyrðu með okkur

óskar eftir að ráða bifreiðasmiði á réttingaverkstæði 
TOYOTA KÓPAVOGI

Starfssvið:
• Almennar viðgerðir við bílaréttingar 
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Próf í bifreiðasmíði eða reynsla af bifreiðasmíði 
• Góð þekking á bílum 
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vinnutími er frá kl. 8:00 - 17:00 mánudaga til mmtudaga og 8:00 - 15:30 
föstudaga. 

Leitað er að drífandi starfskrafti með þægilegt viðmót og ríka 
þjónustulund. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu fyrirtæki 
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@toyota.is, 
merkt „bifreiðasmiður“ fyrir 24. ágúst.

Nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir á netfanginu fanny@toyota.is 

Toyota Kópavogi er söluaðili 
Toyota bifreiða, vara- og 
aukahluta á höfuðborgar- 
svæðinu. Starfsmenn fyrir- 
tækisins byggja gildi sín og 
viðmið í star  á The Toyota 
Way: Stjórnunar-, þjónustu- 
og mannauðsstefnu Toyota. 

Gagnkvæm virðing og náin 
samvinna eru hornsteinar í 
daglegri starfsemi Toyota 
Kópavogi. Hverri áskorun er 
tekið fagnandi hendi og leita 
starfsmenn stöðugt leiða til 
að tryggja áframhaldandi 
framfarir í öllu því sem við 
kemur starfsemi fyrirtækis- 
ins og þjónustu gagnvart 
viðskiptavinum þess.

iav.is

ÚTBOÐ

Tilboðum skal skilað til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð ,110 Reykjavík fyrir kl. 14:00 
þann 20. ágúst n.k.

ÍAV óskar eftir tilboðum í smíði á 
þakeiningum úr timbri fyrir Tónlistar- 
og ráðstefnuhúsið í Reykjavík.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef 
ÍAV á slóðinni www.iav.is/utbodsvefur.

Einingarnar skulu afhendast á tímabilinu 
15. september til 1. nóvember n.k.

ÍAV óskar eftir tilboðum í smíði 
á þakeiningum úr timbri.

LAUS STÖRF
GRUNNSKÓLAR REYKJANESBÆJAR

Umsóknarfrestur er til 5. september 2009. Umsóknum skal skilað 
til starfsþróunarstjóra, Tjarnargötu 12, merktum ,,Grunnskólar 
2009”. Einnig er bent á rafræn eyðublöð á reykjanesbaer.is.

Reykjanesbær auglýsir laus störf við grunnskóla Reykjanesbæjar 
fyrir komandi skólaár: 

Akurskóli – www.akurskoli.is

Holtaskóli  – www.holtaskoli.is

.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Vegna aukinna umsvifa hjá framsæknu og spennandi fyrirtæki viljum við ráða til okkar hugbúnaðarsérfræðinga

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR – VEFFORRITARI (asp.net)

Menntunar- og hæfniskröfur:

5, Visual Studio 2008

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR – GLUGGAFORRITARI (winform)

Menntunar- og hæfniskröfur:

TB
W

A
\R

EY
KJ

A
VÍ

K 
\ 

SÍ
A

Creditinfo Group var stofna
áhættustýringar og miðlun fjárhags- og fjölmiðlaupplýsinga, þar á meðal hugbúnað og módel er auðvelda ákvörðunartöku lánveitenda. Helstu markaðir 

Creditinfo Group var valið eitt af 500 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 
að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Djasshátíð Reykjavíkur stendur 
fyrir Djasssmiðju í samvinnu 
við Tónlistarskóla FÍH, Gerðu-
berg og Kjarvalsstaði og styrk-
ir Tónlistarsjóðurinn Kraumur 
verkefnið. Smiðjan er hins veg-
ar hugarfóstur Leifs Gunnars-
sonar kontrabassaleikara.

„Smiðjan er hugsuð fyrir unga 
fólkið og vildi ég skapa því vett-
vang á hátíðinni og útbúa eitt-
hvert verkefni fyrir allt þetta 
unga og efnilega fólk sem sprett-
ur upp eins og gorkúlur í kring-
um okkur,“ segir Leifur, sem út-
skrifaðist frá Tónlistarskóla FÍH 
síðastliðið vor. 
„Ég geri mér ekki alveg grein 
fyrir því hvað kemur út úr þess-
ari djasssmiðju, þar sem við 
gefum leiðbeinendunum nokkuð 
frjálsar hendur, en það verður 
eflaust eitthvað magnað,“ segir 
hann spenntur. Þátttakendur eru 
ungt fólk sem hefur starfrækt 
hljómsveitir eða tekið þátt í vísi 
að slíku. „Við viljum gefa þeim 
tækifæri á að forma eitthvað sem 
þau hafa unnið að. Þátttakendur 
eru til að mynda Kvartett Leifs, 
Transkvintett og Reginfirra.“

Leiðbeinendurnir eru ekki 
af verri endanum en þeir koma 
allir fram á djasshátíðinni og eru 
meðal þeirra fremstu í sinni röð. 
„Þetta eru fimm leiðbeinendur. 
Jim Black er trommuleikari frá 
Bandaríkjunum, Hilmar Jensson 
gítarleikari verður til taks og Oli-
vier Manoury bandóníumleikari 

leiðbeinir líka, en bandóníum er 
svona argentínsk harmonikka 
eða dragspil. Benjamin Kopp-
el sem leikur á altsaxófón verð-
ur á staðnum auk bandaríska 
bassaleikarans Johns Estes sem 
kemur að spila með Þorvaldi Þór 
Þorvaldssyni. Hann ætlar að vera 
einn morgun með okkur,“ útskýr-
ir Leifur áhugasamur og nefn-
ir að verið sé að nýta mannskap-
inn sem komi fram á hátíðinni. 
„Við ætlum að reyna að kreista 
eitthvað út úr þeim,“ segir hann 
kíminn og bætir við að tækifæri 
sem þetta sé ómetanlegt. „Þetta 
er á tilraunaplani núna en í fram-
tíðinni sé ég smiðjuna fyrir mér 

á alþjóðlegum vettvangi, jafnvel 
samnorrænum, þar sem erlend-
um þátttakendum er boðið að vera 
með á sömu forsendum. Það gæti 
verið vísir að tengslaneti og kynn-
ing á Íslandi sem áfangastað fyrir 
unga djassleikara. Þetta passar 
mjög vel við hátíðina.“

Djasssmiðjan stendur yfir frá 
17. til 19. ágúst og er dagskrá 
hennar auglýst á www.reykjavi-
kjazz.is. „Smiðjunni lýkur með 
tónleikum á Rosenberg en ann-
ars eru líka í boði hádegistón-
leikar alla dagana í Gerðubergi 
sem eru ókeypis,“ segir Leifur 
og hvetur alla til að mæta.  
 - hs

Djasssmiðja unga fólksins

Leifur Gunnarsson kontrabassaleikari með hljóðfæri sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ VALLI

„Myndlistarsýningin Djassóður 
er í tilefni af tuttugu ára afmæli 
Djasshátíðar Reykjavíkur og er 
einungis í boði þessar vikur sem 
djasshátíðin stendur yfir,“ segir 
Hafþór Yngvason, safnstjóri 
Listasafns Reykjavíkur, en sýn-
ingin verður opnuð á Kjarvals-
stöðum sunnudaginn 16. ágúst 
klukkan 16 með tónleikum.

„Þar má finna verk eftir 
Tryggva Ólafsson, Erró, Sig-
urð Örlygsson, Sigurbjörn Jóns-
son og Grétar Reynisson en verk-
in eiga það öll sameiginlegt að 
tengjast djasstónlistinni á einn 
eða annan hátt,“ segir Hafþór og 
nefnir dæmi: „Ein myndin eftir 
Erró er til dæmis af Miles Davis 
og finna má abstraktverk eftir 
Sigurbjörn sem sýna djasstríó 
og hljómsveitir, eitt verk Grétars 

sýnir píanóleikara, Tryggvi hefur 
málað Louis Armstrong og svo 
framvegis.“ 

Hafþór fékk hugmyndina að 
sýningunni í tengslum við heim-
sóknir á vinnustofur myndlistar-
manna. „Oft er það svo þegar ég 

hef heimsótt vinnustofur mynd-
listarmanna, sérstaklega málara, 
að þeir eru með djass á fóninum. 
Þetta er þannig vinna að þeir eru 
mikið einir og hlusta stöðugt á 
tónlist á meðan þeir eru að mála. 
Oftar en ekki hlusta þeir á Miles 
Davis eða einhvern djassara. Þetta 
veitir þeim innblástur og fannst 
mér tilvalið að vinna eitthvað úr 
þessu,“ segir hann og bætir við: 
„Ég talaði við nokkra málara sem 
höfðu allir gert einhvers konar 
virðingarvott til djassmeistar-
anna en þess vegna kallast sýn-
ingin nú Djassóður þar sem þetta 
er óður listamanna til þeirra. Svo 
er orðið djassgeggjarar mikið 
notað um þá sem sökkva sér í 
djass og þetta eru líka óðir djass-
geggjarar,“ segir hann og brosir.
 - hs

Djassóður á Kjarvalsstöðum

Mynd Errós af Miles Davis.
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ANDRI ÓLAFSSON TÓNLISTAR
MAÐUR
„Ég er spenntastur fyrir atriði 
sem er ekki á dagskránni, í 
það minnsta ekki nafngreint, 
en það eru Dýrin í Hálsaskógi 
sem spila á Kjarvalsstöðum,“ 
segir tónlistarmaðurinn Andri 
Ólafsson. „Svo myndi ég kíkja 
á Arve Henriksen sem spilar á 
Nasa 29. ágúst og einnig væri 
gaman að fara á smá djass-
madness í Norræna húsinu 16. 
ágúst. Ég flýg hins vegar út til 
Amsterdam til náms eftir mína 
eigin tónleika þannig að ég 
get því miður ekki séð margt.“

Andri leiðir Moses High-
tower og Asamasada-tríóið 
á Rósenberg þann 16. ágúst 
og einnig mun hann spila á 
tónleikum á Kaffi Kúltúra þann 
23. ágúst. - jma

BJÖRN THORODDSEN 
TÓNLISTARMAÐUR
„Ég hlakka mikið til að sjá 
Hilmar Jensson með franska 
gítarleikaranum Marc Ducret 
og svo verður gaman að sjá 
Guðmund Pétursson gítarleik-
ara með sinni frábæru hljóm-
sveit,“ segir Björn Thoroddsen 
gítarleikari um viðburði Jazz-
hátíðar. „Annars ætla ég að 
reyna að sjá sem flest og vera 
svona á flækingi.“ 

Björn spilar sjálfur dúett 
með sænska gítarleikaranum 
Ulf Wakenius á Nasa þann 
21. ágúst, þar sem Hilmar 
og fleiri koma einnig fram. 
Trommuleikarinn Guðmundur 
Steingrímsson, eða papa Jazz, 
verður áttræður í haust og 
munu Björn og félagar spila 
honum til heiðurs. - jma

SAMÚEL SAMÚELSSON 
TÓNLISTARMAÐUR
„Ég hlakka til að heyra í 
sænska bandinu Music Music 
Music sem spilar í Norræna 
húsinu sunnudaginn 16. 
ágúst,“ segir tónlistarmaður-
inn Samúel Samúelsson. „Ég 
er líka mjög spenntur fyrir 
norska trompetleikaranum 
Arve Henriksen sem verður á 
Nasa 29. ágúst. Annars er alltaf 
skemmtilegast að vera bara 
á röltinu og tékka á hinu og 
þessu sem er að gerast.“ Sjálfur 
mun Samúel leika á hátíðinni á 
nokkrum tónleikum, með stór-
sveit sinni á Rósenberg þann 
24. ágúst, með Jagúar þann 
29. og með Tómasi R. Einars-
syni 28. ágúst.  - jma

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ SJÁ?

Samkvæmt nýjustu tölum koma út fjórar 
nýjar plötur sem beinlínis eru tímasettar til 
að koma fyrir almenningseyru á Jazzhátíð 
Reykjavíkur. 

Blik Andrésar Þórs Gunnlaugssonar gít-
arleikara og Mæri píanistans Árna Heiðars 
Karlssonar koma báðar út um þessar mund-
ir hjá útgáfufélaginu Dimmu, sem nú um 
stundir skartar fjölbreyttustum útgáfulista 
íslenskrar djasstónlistar. Margir djasslista-
menn hafa gengið til liðs við Dimmu undan-
farið og má nefna, auk þeirra Andrésar og 
Árna, saxófónleikarann Sigurð Flosason sem 
hefur nú tvær nýjar plötur tilbúnar til útgáfu 
seinna á árinu; aðra með sönglögum í flutn-

ingi Egils Ólafssonar og Ragnheiðar Grön-
dal og hina með nokkrum laga sinna í stór-
sveitarbúningi Daniels Nölgaard í flutn-
ingi Nordbottens-stórsveitarinnar sænsku. 
Ekki má gleyma Agnari Má Magnússyni 
sem mun gefa út plötu með tónlistinni sem 
hann hljóðritaði á tónleikum Jazzhátíðar 
í fyrra ásamt þeim Bill Stewart og Ben 
Street. Er þá aðeins fátt eitt talið af fyr-
irætluðum útgáfum Dimmu á næstunni.

Trommuleikarinn Þorvaldur Þór er líka 
með nýja plötu og saxófónleikarinn Haukur 
Gröndal heldur sömuleiðis útgáfutónleika 
á þessari djasshátíð til að fagna útkomu 
Balkanbrjálæðisins Narodna Muzika.

Nýjar plötur á Jazzhátíðinni

Andrés Þór 
Gunnlaugsson 

gítarleikari gefur 
út plötuna Blik um 

þessar mundir.



Music Project Museum, er einmitt 
helgað hinni gnægtafullu rokk-
sögu Seattle. Safnið er til húsa við 
við hina víðfrægu Geimnál (Space 
Needle) í vægast sagt óvenjulegri 
byggingu. Tvær kenningar eru 
uppi um hverju EMP-bygging-
in eigi að líkjast: önnur er sú að 
hún eigi að minna á hljóðbylgj-
ur. Hin er sú að arkitektinn hafi 
látið brjóta fyrir sig gítar, eins 
og óbeislaðir rokkarar eiga til að 
gera, og hannað bygginguna með 
hliðsjón af því. 

Flugsagan í hávegum höfð
Paul Allen, annar stofnandi Micro-
soft, lét reisa safnið, en hann er 
afar umsvifamikill í borginni, 
rétt eins og Bill Gates, hinn stofn-
andi Microsoft, sem er ásamt Boe-
ing-flugvélaverksmiðjunni stærsti 
vinnuveitandi í borginni. Af öðrum 
söfnum má einmitt nefna hið afar 
glæsilega Boeing-flugvélasafn. 
Flugáhugamönnum entist varla 
dagurinn þar. Sögu flugsins er 
miðlað á afar nútímalegan og 
aðgengilegan máta. Þar má meðal 
annars finna mikið úrval af flug-
vélakosti fyrri og seinni heims-
styrjaldar, auk þess sem hægt 
er að ganga um borð í Concorde-
þotu, í forsetaflugvél sem Kenne-
dy, Nixon og fleiri flugu í. 

Ungt fólk og hátt menntastig
Fleiri fyrirtæki eiga höfuðstöðvar 
í Seattle, þar á meðal netverslunin 
Amazon og kaffihúsakeðjan Star-
bucks. Fyrirtæki í tækni og upplýs-
ingageiranum hafa laðað ógrynni 
af ungu, menntuðu fólki til borg-
arinnar. Fyrir vikið er meðalaldur 
borgarbúa lágur, ekki nema um 35 
ár, og menntunarstigið hátt miðað 
við aðrar bandarískar borgir. Að 
sama skapi eru börn fá í borginni; 
af um 600 þúsund íbúum eru ekki 
nema um 70 þúsund börn. Hagsæld 
er því tiltölulega mikil, sem birt-
ist meðal annars í því að fasteigna-
verð er óvíða hærra í Bandaríkj-
unum. Borgin glímir þó vissulega 
við sín félagslegu vandamál og er 
heimilisleysi eitt það mest áber-
andi. 

Seattle er ein mikilvægasta hafn-
arborg Bandaríkjanna. Helsta inn-
flutningsvaran er, merkilegt nokk, 
íþróttavarningur og útivistafatn-
aður, sér í lagi skór. Fyrirtæki á 
borð Adidas og North Face eru með 
bækistöðvar í borginni. Varning-

urinn er hannaður þar, framleidd-
ur í útlöndum, fluttur til Seattle og 
dreift þaðan um öll Bandaríkin. 

Pike Place og söguslóðir 
Sjávarútvegur er líka mikilvæg 
atvinnugrein í borginni sem og 
ferðaþjónusta. Besta dæmið þar 
sem þessar tvær greinar renna 
saman er sjálfsagt Pike Place, 
markaðstorg þar sem meðal ann-
ars má finna nýdregið sjávarfang 
beint úr Kyrrahafi, grænmet-
is- og ávaxtamarkaði, auk hins 
hefðbundna ferðamannaglingurs. 
Markaðurinn er einn vinsælasti 
ferðamannastaðurinn í borginni. 
Ráðlegra er að fara þangað frekar 
á virkum degi en um helgar, þegar 
mannfjöldinn er hvað mestur. 

Hinum megin við götuna  má sjá 
allra fyrsta Starbucks-kaffihúsið 
í Bandaríkjunum, sem var opnað 
snemma á áttunda áratugnum. Þeir 
sem eru áfjáðir í að drekka kaffi á 
„sögulegum stað“ láta það eflaust 
ekki aftra sér þótt þeir geti þurft 
að bíða í alllangri röð eftir kara-
mellufrappocino. Þeir sem vilja 
bara kaffisopann sem fyrst þurfa 
ekki að örvænta. Í Seattle eru um 
400 Starbucks-kaffihús og þarf 
ekki að leita langt yfir skammt til 
að finna annað. 

Lenín í Freemont
Af öðrum stöðum sem ferðalangar 
í Seattle ættu að gera sér far um að 
sjá er hús Edith Mace field, sem stóð 
fast á sínu gagnvart stórvertaka, 
sem brá þá á það ráð að reisa risa-
vaxna líkamsræktarstöð umhverf-
is húsið hennar. Í leiðinni væri vert 
að gera sér ferð upp í gamla hippa-
hverfið Free mont, þar sem finna 
má fimm metra háa bronsstyttu af 
Vladimir Lenín. Vinalegir heima-
menn segja þér góðfúslega söguna 
af því hvernig faðir Sovétríkjanna 
rataði í „land hinna frjálsu“. 

Grunge-kultúrinn  Seattle er  þekkt fyrir  
rokk og ról og unglingakúltúr en þess má 
geta að hljónsveitarinar Nirvana, Pearl Jam 
og Fleet Foxes voru og eru ættaðar héðan.  
 

ICELANDAIR  mun fljúga til Seattle fjórum sinnum í viku í vetur. 
Íbúafjöldi þar er um 600.000 í borginni sjálfri og tæpar 3,3 milljónir á 
borgarsvæðinu öllu. Borgin er frægust fyrir nábýli sitt við stórbrotna 
náttúru sem er innan seilingar, vötn, firði, víkur, eyjar og vogar. Í 
austri rísa svo fjöllin þar sem önnur og hrikafögur veröld opnast 
ferðamönnum með ótal möguleikum til útivistar, til dæmis göngu-
ferða og tjaldútilegu á sumrin og skíðaferða á veturna.

 FRÁ SEATTLE  er stutt að fara með ferju norður til Vancouver í Kan-
ada og eins er tilvalið að bregða sér suður til Portland í Oregon sem 
kölluð hefur verið „grænasta borgin“ í Bandaríkjunum. Fyrir þá sem 
langar til að aka um vesturströnd Bandaríkjanna er svo tilvalið að 
fljúga til Seattle og taka stefnuna þaðan suður til San Fransisco og 
jafnvel allt suður til Los Angeles.

HLIÐ AÐ VESTURSTRÖND 
BANDARÍKJANNA

Haust 2009

Þú vilt spara í vetur. 
Við bjóðum sex leiðir!

með ánægju

Sala á flugsætum fyrir næsta vetur er í fullum gangi. Tryggðu þér 

ódýrara flug til London, Kaupmannahafnar, Berlínar, Varsjár, 

Friedrichshafen eða Alicante og lyftu þér upp í vetur!

Kynntu þér kostina og bókaðu flug á www.icelandexpress.is

Finndu ódýrasta flugfarið 
á www.icelandexpress.is

12.900 kr.
Verð frá:

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að 
ræða valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Fi

25 - 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði 
fyrir skatta og aðrar greiðslur á völdum 

áfangastöðum.áfangastöð

London
9 x í viku

Køben
7 x í viku
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HEITAR LAUGAR
Stórbrotin náttúra Vestfjarða er ærin ástæða til að heimsækja þetta landsvæði. 
En líklega er fátt sem slær það út að slaka á og leggjast í heita laug hvort sem er 
að degi eða nóttu. Anton Brink myndaði heitar laugar fyrir vestan í sumar. 

Drangsnes Ófáir Strandamenn hafa dregið sig saman í pottunum á Drangsnesi,enda hefur þar löngum verið samkomustaður ungs fólks á 
öllum aldri. Pottarnir þrír eru fyrir neðan veg nálægt sjónum og eru þeir mjög vel sýnilegir frá þorpinu og veginum. Vatnið í pottunum er salt. 
Vinsældir pottanna virðast síst hafa minnkað síðustu misseri þó fyrirtaks sundlaug hafi verið byggð í plássinu fyrir stuttu.

Pollurinn, Tálknafirði Pollurinn er nokkru utan við kauptúnið Tálknafjörð og uppi í hlíðinni. 
Pollurinn er þrískiptur en þar eru tveir setpottar og einn nokkru dýpri. Búningshús er á 
staðnum og er því haldið við af hreppnum. Góð aðsókn er í Pollinn, bæði af Tálknfirðingum 
og gestum enda er stemningin þar ótrúlega góð og ekkert jafnast á við útsýnið út á Tálkna-
fjörðinn í allri sinni dýrð.

      Fyrstu ryðfríu pottarnir frá Rösle gjörbyltu öllu 

fyrir 70 árum. Í dag eru pottarnir með Multiply 

„samloku“-kerfi þannig að þeir eru fljótir að hitna 

og kólna og dreifa hitanum einnig jafnt um pottinn, 

alveg upp í topp. Rösle pottarnir henta á allar gerðir 

eldavéla, rafmagns-, gas- og spansuðuhellur .

Algjörar
samlokur

Sundlaug í Reykjarfirði, Arnarfirði Laugin er rétt við þjóðveginn og 
í hana rennur allt árið. Hægt er að skipta um föt í litlum kofa sem 
stendur við laugarbakkann. Rétt fyrir ofan laugina er lítil hlaðin 
setlaug sem er nokkuð heit, þótt flestir geti baðað sig í henni í 
stutta stund. 

Krossholt, Brjánslæk  Krossholt er þétt-
býliskjarni skammt vestan Brjánslækjar 
en þar var byggð sundlaug árið 1948. Þar 
er afbragðs útsýni frá lauginni yfir fagran 
sjóinn. 

Krossneslaug við Norðurfjörð. Krossneslaug er í fjörukambinum fyrir 
opnu úthafinu norðan við Norðurfjörð og talin ein fegursta sundlaug 
landsins. Hún er vinsæll viðkomustaður hjá ferðamönnum. 



Mán. - föst.     9 -18 
laugard.          9 - 16 
sunnudag.      10 - 14

Sterku oxfort nylon 
vöðlurnar komnar aftur. 

 Góðar vöðlur með góðu 
stígvéli á frábæru verði. 

10.950 kr.

Vöðlur

Adventure kast stangir 6-8-9- og 10 feta frábærar stangir fyrir lítið fé. Lýklega mest seldu stangirnar á 
ísl. Yfi r 400 stangir seldar.

1.990 kr – 3.990 kr

Adventure kaststangir

Frábært kasthjól, 8 legur, 
1 auka spóla      

5.950 kr

IMPRESS RD hjól

Gott kasthjól, 4 legur
1 auka spóla

2.950 kr

GALANT kasthjól

Með 1 legu

         1.990 kr 

Opið kasthjól

Laxa þríkrækjur    350 kr
Straumfl ugur       295 kr
Púpur                 220 kr
Brasstúbur            395 kr

Hvergi betra verð í 6 ár 

Láttu þér ekki verða kallt 
með haustinu !! Gott nær-

fata sett undir veiðigallann. 
Peysa og buxur aðeins. 

5.900 kr
einnig fáanleg þykk fl ís nærföt á 

5.990kr

Nærfatnaður

TOPY spúnar & spinnerar

( Með alvöru þríkrækjum ) 395 kr.

Hvítmaðkur

Allir viðskiptavinir 
fá fría hvitmaðka í 
boxi og sérstakan 

öngul með. 
Meðan birgðir endast

vandað 5 legu kast hjól aukaspóla saman-
brjótanleg sveif með einu handtaki

4950 kr.

GALANT GX kasthjól

Góð polaroid camo gleraugu (bönd fylgja) 

Verð 4.400 kr    Tilboð 2900 kr

Gleraugu

Flott veiðivesti, margar gerðir. 

verð frá 3.950 kr.

Veiðivesti

NÝ SENDING

NÝ SENDING
NÝ SENDING

NÝ SENDING

FRÍTT

Joakims

Joakims stangir og hjól með 

15 % afsl  



Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

Á NordicaSpa er lögð áhersla 
á gæði og persónulega þjónustu. 
Innifalið í öllum meðlimakortum: Er 
þjálfun í tækjasal undir leiðsögn þjálfara 
sem útbýr sérsniðna æfingaáætlun fyrir 
þig, fylgir þér eftir í salnum, stillir tæki 
og leiðbeinir þér í hvert skipti sem þú 

kemur að æfa. Einnig eru fjölbreyttir 
hóptímar í boði, aðgangur að 
heilsulindinni þar sem boðið er upp 
á herðanudd í heitu pottunum og 
handklæði í hvert skipti sem þú kemur. 
Í heilsulindinni eru tveir heitir pottar, 
tvær ilmgufur ásamt slökunarlaug. 

Úti á veröndinni er sauna og heitur 
pottur ásamt sólbaðsaðstöðu. 
NordicaSpa er einnig með nudd- og 
snyrtistofu og fá meðlimir 10% afslátt 
af öllum líkams- og snyrtimeðferðum. 

Mánudagar Þriðjudagar Miðvikudagar Fimmtudagar Föstudagar Laugardagar

06:30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Fitubrennsla 
Niki

Lokað námskeið
Gunnar Már

Herþjálfun 
Patrick

Lokað námskeið
Gunnar Már

07:30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

08:30 Spinning
Begga

Fitubrennsla
Niki09:00 Leikfimi

Marta
Leikfimi
Marta

20-20-20
Fjóla

Qi gong 
Viðar09:30 Þrekhringur

Gunnar Már
Þrekhringur
Gunnar Már10:00 Lokað námskeið

Gunnar Már
Lokað námskeið

Gunnar Már
Lokað námskeið

Gunnar Már
Body Attack

Guðrún María10:30

11:05 Pallabrennsla
Gunnar Már

Pallabrennsla
Gunnar Már

Laugardagsfjör
Jóhannes

12:05 Body Pump
Hrafnhildur

Spinning
Marta

Spinning
Marta

Yoga
Sigríður

13:00

16.30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

17:30 Spinning
Svava

Body Pump
Hrafnhildur

Body Attack
Guðrún María

Spinning
Begga

18:30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

19:30 Yoga
Katrín Sigurðardóttir

Pilates
Kolbrún Jónsdóttir

Yoga
Katrín Sigurðardóttir

Pilates
Kolbrún Jónsdóttir

Láttu þér 
líða vel
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Söludeild Kreditkorts hf. leitar að sölu-
fulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sím-
sölu og almenna þjónustu við viðskiptavini 
Kreditkorts hf.

Leitað er að þjónustulunduðum einstakling-
um með góða almenna tölvukunnáttu til 
að ganga til liðs við ört vaxandi söludeild 
okkar. Viðkomandi þurfa að vera góðir í 
mannlegum samskiptum, drífandi, nákvæmir, 
skipulagðir og geta unnið undir álagi. 

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 19. ágúst nk. 
á netfangið starf@kreditkort.is merkt 
„Sölustarf“.

Sölufulltrúi

Holtasmára 1   201 Kópavogur   Sími: 5772025   www.sparnadur.is

Starfsfólk Sparnaðar ehf. starfar með það að leiðarljósi að benda á leiðir fyrir heimilin í landinu 
til að stórlækka hjá sér útgjöldin og tryggja sér örugga afkomu á efri árum. Til þess að geta 
starfað við ráðgjöf hjá Sparnaði ehf. þurfa viðkomandi aðilar að gangast undir viðamikla kennslu 
sem lýkur með hæfnisprófi í gegnum kennslukerfi Versicherungskammer Bayern (Bayern Líf á 
Íslandi) og Sparnaðar ehf. Þekkingu er viðhaldið með reglulegum námskeiðum og prófum.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á atvinna@sparnadur.is

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingi sem hefur góða 
samskiptahæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
Um er að ræða fullt starf.

Starfssvið

Móttaka, hreingerningar ásamt úthringingum

Helstu hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni, 
heiðarleiki, sterk siðferðiskennd 
og jákvæðni

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfni og temja sér nákvæm og góð 
vinnubrögð. Um er að ræða fullt starf.

Starfssvið

Ráðgjöf til einstaklinga
Eftirfylgni og þjónusta
Öflun viðskiptasambanda

Helstu hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni 
og samningatækni
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd 
og jákvæðni

Við leitum að traustum, metnaðarfullum og 
sjálfstæðum einstaklingum sem hafa góða 
samskiptahæfni og nákvæm vinnubrögð í 
aukavinnu.

Starfssvið

Úthringingar

Helstu hæfniskröfur

Framúrskarandi samskiptahæfni 
og samningatækni
Heiðarleiki, sterk siðferðiskennd 
og jákvæðni

Vegna aukinna umsvifa leitar Sparnaður ehf. að aðilum í eftirfarandi stöður:
1. Starfsmaður á skrifstofu
    Útibú á Akureyri

2. Ráðgjafar
Útibú á Akureyri

3. Úthringiver Holtasmára, Kópavogi
    & Útibú á Akureyri

Sparnaður ehf er ráðgjafafyrirtæki sem hefur sett 
sér það markmið að auka samkeppni á fjármála-
markaði með nýjungum í ráðgjöf, vörum og 
hugsun. Sparnaður fer nýjar leiðir í ráðgjöf og veitir 
aðstoð við að greiða niður skuldir, auka eigna-

myndun og fjárhagslegt öryggi viðskiptavina. 
Sparnaður veitir ekki aðeins ráðgjöf heldur býður 
upp á leiðir til þess að viðskiptavinir nái markmið-
um sínum með einstaklega góðum vörum á fjár-
málamarkaði. Sparnaður sameinar nýja hugsun í 

fjármálaþjónustu með aldagamalli reynslu frá 
Þýskalandi og áræði í samkeppni við öflugustu 
fjármálafyrirtæki á landinu. 

Vilt þú láta gott af þér leiða…

Radisson SAS Hótel Saga er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu 
þægindum, í einungis nokkurra mínútna göngufjarlægð frá hjarta 
Reykjavíkur. Það er nútímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar 
sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson SAS Hótel Saga er hluti af Rezidor SAS sem rekur hátt 
í 300 hótel í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Hjá Hótel 
Sögu starfa um 100 manns.

P
IP

A
R

  •  S
ÍA

  •  9
1

2
9

4

Faglærður þjónn og Faglærður þjónn og
                   þjónanemi óskastþjónanemi óskast

Hæfniskröfur:

Mikil þjónustulund
Stundvísi
Reglusemi
Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði 
Önnur tungumálakunnátta er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Mikil samskiptahæfni
Farið er fram á sakarvottorð

Óskum einnig eftir þjónanema
Hæfniskröfur:

Mikil þjónustulund
Stundvísi
Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði 
Önnur tungumálakunnátta er kostur
Mikil samskiptahæfni

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið: 
sumarlidi.runarsson@radissonsas.comsumarlidi.runarsson@radissonsas.com fyrir 
24. ágúst, merktar: Umsókn – þjónusta.

Nánari upplýsingar veitir Sumarliði Rúnarsson í 
netfanginu sumarlidi.runarsson@radissonsas.com

Radisson SAS Hótel Saga leitar eftir faglærðum þjóni í 100% starf. 
Um vaktavinnu er að ræða. Starfið er laust frá 1. september 2009.
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 Sendibílar

Til sölu M. Benz Adego 1528 árg. ‘07 ek. 
66 þús. M. 7 metra kassa. 40 rúmmetra. 
Opnanlegar hliðar báðum megin. Yfirt. 
á erlendu láni. S. 892 8387.

Renault Traffic ‘93 ek. 135þ. Nýtt púst, 
dekk, nýtt í bremsum. Sk. án ath. 
V.100þ. S. 690 1883.

 Hópferðabílar

Til sölu 26 farþ. Clubstar árg. 1995. 
Vel hirtur bíll með öllu. Uppl. Rúnar 
894 8540.

Fyrir skólaaksturinn. 
Hópbifreið til sölu

Mercedes-Benz 412 Sprinter árgerð 
1998 14 sæta hallanleg. Driflæsing, 
ekinn 550 þús. Stórar fram og hliðar-
rúður. Ofnahiti. Nýupptekin vél. Verð kr. 
2.400.000. Guðmundur Jónasson hf. 
Sigurður sími 520 5201.

 Vörubílar

MB ACTROS 1841 2004 Með öllu. 
Lyfta,heilopnun,ekinn 109 þús. uppl 
8608051.

MB ACTROS 1844 2007 Dráttarbíll með 
öllu ekinn 79 þús uppl 8608051

Til sölu Scania árg 86 í góðu standi 
Verð kr . 950.þús stag. Uppl 770-2175

Til sölu Scania 88, með 30 tm Effer 
með fjarstýringu Mjög góður bill. Verð 
3,8m,milj+vsk. Uppl 770-2175

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

 Húsbílar

Til sölu húsbíll Econoline E 150 árg. ‘88 
4.9 bensín línuvél. Bíllinn er 38“ breytt-
ur en er á 35“ dekkjum. Vel útbúinn 
Uppl. í s. 659 8213.

 Mótorhjól

Kínversk vespa árg. ‘09 125cc til sölu. 
Ek. 800km. Verð 300þ. TILBOÐ. S. 898 
2820.

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

Til sölu Suzuki Hayabusa 1300 árg. 
2008. Uppl. í s. 861 8994.

Til sölu Kawasaki KX 250cc, ‘01. Á 
nýlegum dekkjum. V.200þ. Uppl. í s. 
844 1224

Suzuki GSX R600 08/’08. Ek. 500km. 
Upplýsingar í síma: 899 4466.

Til sölu Yahama IZ. 250 F. Árg. ‘04. Með 
úrbræddum mótor en allt annað í góðu 
lagi. V. 120 þús. Uppl. í s. 897 6537 og 
694 1200.

 Fjórhjól

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

 Kerrur

6 hjóla kerra 5x2,20 til sölu. Slisgjur 
fylgja með. Uppl. í s. 897 1078.

 Hjólhýsi

Knaus Sudwind 450 árg. 2000.
Hjónarúm, svefnplass fyrir 4-5. Salerni, 
sturtu heitt og kalt vatn. 12/220 Volt. 
útvarp m/gislasp.Sjónvarpsloftnet.Verð 
1.400000.Uppl. 898 8103.

 Fellihýsi

Til sölu Fleetwood Bayside (Coleman 
Bayside). Nýskráð 2005, Heitt og kalt 
vatn, sólarsella, markísa og fortjald. 
Verð 1600þ.. Til sýnis um helgina. Uppl. 
í s. 894 5458.

Til sölu Esterelle Caramatic fellihýsi árg. 
‘01. Er með hörðum hliðum, fortjald 
og sólarsella fylgja með. Uppl. s. 861 
9623.

 Tjaldvagnar

Til sölu Holiday Camp Ægis vagn frá 
seglagerðinni árg. 2000. Uppl. s: 849-
1866.

Óska eftir að kaupa vel með farinn 
tjaldvagn eða fellihýsi með hörðum 
hliðum. S. 581 4767 & 895 8800.

 Vinnuvélar

Ferguson 240 með tvívirkum ámokst-
urstækjum og úrtaki fyrir fleyg. Uppl. í 
s. 771 1936.

Til sölu BJ 5000 handfærarúlla 24V í 
góðu standi Verð 200.000 Uppl 770-
2175

Ford traktor!
400þús. og hann er þinn. Lítur vel út 
og góður í gang. Uppl. í s. 771 1936 & 
660 6999.

Skania model ‘82 árg. 
1984

Vantar hús og pall eða annan í vara-
hluti. Er til sölu á 400þús. Uppl. síma 
771 1936 & 660 6999.

Til sölu Kobelco 29LC Kram í góðu lagi, 
belti þokkaleg, verð kr. 700 þús. Uppl 
770-2175

Til sölu Kobelco 29LC Kram í góðu lagi, 
belti þokkaleg, verð kr. 700 þús. Uppl 
770-2175

Til sölu Massey Ferguson 756 traktor 
Vélin er powerskipt og er gott efni í 
uppgerð, Orginal ámoksturstæki fylgja 
með. Verð kr. 250þús. Uppl 770-2175

 Bátar

Til sölu nýr vatnabátur Suzuki fjórgeng-
ismótor 25 hö. Ganghraði 25 mílur. 
Keyrður 10 klst. Verð 800 þús. Uppl. í 
síma 695-2154.

Óska eftir Sóma 600 til kaups, bæði vel 
með farinn sem og ílla farinn koma til 
greina. Uppl. í s. 894 5454.

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

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

4 ný 13“ negld vetrardekk kr. 20þ. 4 
nýleg 13“ sumardekk kr. 15þ. Sími 
863 9229.

Hjólbarðar til sölu 275/55x19, 
255/50x18, 225/45x18, 275/65x17, 
225/60x17, 215/60x17. Smur- Bón og 
Dekkjarþjónustan sími 562-6066.

 Varahlutir

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

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

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Pallahönnun/
Garðahönnun

Sendið teikningar og ljósmyndir af hús-
inu, sumarbústaðnum eða sveitabýlinu 
og ég teikna upp pallinn og/eða garð-
inn í 3vídd og grunn. Lifandi teikn-
ingar og áratuga reynsla. Lóðalist ehf. 
Bjarnheiður Erlendsdóttir S. 699 2464 
Netf: 2shadows@internet.is.

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

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

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

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

 Bókhald

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

Bókhald, skattamál, laun, stofnun fyrir-
tækja, ofl. Vönduð vinna, hagstætt verð. 
s. 892 5784

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Málarar

Tökum að okkur þakmálningu, fag-
menn að verki. Uppl. í s. 849 1580.

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

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

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 

Reykjavík og nágrenni
 

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

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

Uppl. í síma 820 8888.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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.

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

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

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

 Tölvur

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

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

Frábært heilnudd, fantastic massage. 
S. 894 6823.

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

NEW! LUXURY WHOLE BODY MASSAGE 
in down town. 8476555

Þjónusta
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 Spádómar

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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.

ÚRVALS GRÓÐURMOLD, 
HELLUSANDUR OG GÖNGUSTÍGAEFNI. 
AFREITT Á BÍLA OG KERRUR. KAMBUR 
EHF GEIRLANDI V/ SUÐURLANDSVEG 
S. 8920111 5543918 kamburehf@sim-
net.is

 Til sölu

Toppgrindarbox. Varahlutir: renault 
trafic ‘91, pajero ‘88. Farangurskassi 
á beisli. Úr hjólh.: kæliskápur, eldav., 
vaskur, innréttingar, setur og bök, 
gluggar. Heimilisísskápur. S: 895 6307

Ýmislegt til sölu
Pennasafn c/a 870 stk. Tilboð. 
Sófaborð 12.000. Upplýsingar í síma 
S: 665 8175.

Ýmislegt til sölu
Golfkylfa Gallaway Big Bertha titani-
um 10.5 Regular skaft 15.000.-Golfskór 
Adidas tour 360 No 41.12 8 us Svartir 
- Rauðir 15.000. Pútter Ping c a 7.000. 
Upplýsingar í síma S: 665 8175 

Austurlensk gólfteppi, sjónvarp og 
skápur. Uppl. í s. 567 2827.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !

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

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

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið í 
Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Kaupi vildarpunkta 
Icelandair

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

Kaupu og mót og krana.
óskum eftir að kaupa ódýra bygging-
arkrana og mótakerfi. Áhugasamir hafi 
samband við icebygg@gmail.com

VANTAR ÞÉR PENING? Ertu með gull-
skartgrip, gullpening eða annað úr gulli 
sem þú vilt selja? Komdu til okkar á 
Laugarvegur 76 og þáðu gott stað-
greiðsluverð.Uppl.695-2804

Eldhúsinnr. og ísskáp.
Óska eftir að kaupa eldhúsinnréttingu 
með tækjum, helst nýlega og amerísk-
an ísskáp. S: 896 6005.

Softub eða rafhitaður heitapottur ósk-
ast keypt. Uppl. s. 866 1551.

 Hljóðfæri

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

Harmonikur í úrvali. Tökum harmonikk-
ur í umboðssölu. Einnig harmonikku-
kennsla. Sími 824 7610 & 660 1648.

SAXÓFÓNN ÓSKAST! Óska eftir að 
kaupa altó saxófón Yamaha eða Jupiter. 
S. 8979860

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

Vill kaupa sperruefni 2x9 tommur, 
lámarkslengd 4,60. Einnig 2x6 uppi-
stöður, lámarkslengd 2,60. Uppl. í S: 
865 9590

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

 Fyrirtæki

SJÓÐKERFI til sölu IBM SurePOS-
500snertiskjár, penskúffa, strikam.les-
ari, lyklaborð, viðskiptaskjár og fl 1 árs 
notkun 615 4575

 Verslun

Öryggis- og peningaskápar.

 Heilsuvörur

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

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

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

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

HERBALIFE er lausnin fyrir þig. Frábær 
orka og betri líðan. Unnur karls.867 
9126.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Vandaðir ferðanuddbekkir frá 60.000 
kr. Óléttuferðabekkir, lök, ofl. S: 891 
6447

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

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

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Ýmislegt

Mikið úrval af Saucony hlaupaskóm 
fyrir Reykjavíkurmaraþonið Fást í 
Árbæjarþreki, á móti Árbæjarlaug. S. 
5676471

 Námskeið

Smáskipanámskeið 14/9 - 
22/10. Fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið 14/9 - 22/10 
fjarnám. Skráning á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Skemmtilegt námskeið fyrir fullorðna. 
Nánari uppl. s: 895 1551 www.bro-
key.is

ANGIELSKI dla Poloków 
 Icelandic

 Enska fyrir börn
Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, 
start 31/8Level I: 4 w Md to Fr; 18-
19:30, st 31/8Level II: 4w Md to Frd 
13-14:30 st. 31/8.Level I: 4 w Md to 
Fr; 18-19:30, st 31/8Level II: 4w Md 
to Frd 13-14:30 st. 31/8.Level III: 4w 
Md to Frd 15-16:30 st. 31/8Level II: 7w 
Md,Wd, Frd 19:45-21:15 st. 31/8Level 
III: 7 weeks 19:45-21:15 st: 31/8.Level 
IV: 10w. Sat/Sun 14:-15:30; st 29/8.
ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level I: 4 
weeks; Md to-Fr;18-19:30, Level II: 4 
w;19:45-21:15.start 31/8, 28/9: ENSKA 
f. BÖRN: start 31/8, 26/10; 8 vikur; kl 
16:30-17:30; 5-8 ára; Md/Mið; 9-12 ára: 
Þri/fim og föstd: framhstig: Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Kennsla

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

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

 Húsgögn

Til sölu leðursófasett og svefnsófi. Selst 
ódýrt Upplýsingar í síma 897 7919.

 Dýrahald

English Springer Spaniel
Til sölu 8 vikna hvolpar, tilbúnir til 
afhendingar. Heilsufarskoðaðir og 
örmerktir. 110 þús. kr. stk. Tek visa/euro 
raðgr. S. 660 1050.

Til sölu Dobermann 
hvolpar (Tíkur)

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866-7214.

Til sölu stór glæsilegir hreinræktaðir 
Labrador hvolpar með ættbók frá Hrfí. 
Foreldrar með fyrstu einkunn. Allar 
nánari upplýsingar í síma 866 2355, 
Tinna.

Kettlingar eru gefins. Þau heita 
Snæfinnur og Snædís eru þau 13 vikna, 
kassavön. Mjög samrýmd systkini, 
mega vart af öðru sjá. Matur og matar-
dallar fylgja með, þau vanta nýtt heimili 
eins fjótt og auðið er. Gott ef þau gætu 
farið saman. S: 867 7582

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

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

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

 Fyrir veiðimenn

Litlá Kelduhverfi
Stór sjóbirtingur og laxavon, ódýr veiði-
leyfi, fallegt umhverfi. Upplýsingar á 
SVFR.IS eða í síma 568 6050 og hjá 
Báru og Sturlu í Keldunesi. sími 465 
2275.

ATH !!! Pantið maðkana í tíma Þið gerið 
það í síma 695-2572 & 615-3500

ÓDÝR LAXVEIÐILEYFI
Hölkná í Þistilfirði. Síðustu hollin, 
gott verð.! Gott veiðihús, stórlaxavon. 
Tveggja stanga á. fluguveiði. 24-27 
ágúst, 11-14, 14-17, 17-20. sept. Nánari 
uppl. gefur Jón í s. 898 7108.

Laxa og Silungamaðkar
LAXA OG SILUNGAMAÐKAR til sölu 
á Holtsgötu 5 í Vesturbænum. S. 857 
1389 og 551 5839.

Veiðimenn ef þið eruð á leið vestur á 
firði að skjóta gæs eða rjúpu. hnjoturt-
ravel.is bíður uppá gistingu.

Þjónusta
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 Húsnæði í boði

Góð 2ja her. íbúð í 109 
Rvk.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, gardínur og öll ljós.

www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 7727553

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

öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 7727553

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

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

a swimming pool and the 
University.

For more info call 661-7000

www.leiguherbergi.is 

Gistiheimili / 
Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term 
rent.

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

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

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

leiguherbergi.is

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

4-5 herb. 200fm húsnæði til leigu í 
Árbænum. 180þ. með rafm. og hita. 
Reglusemi/reyklaust skilyrði. S. 694 
1654, Þröstur.

Herbergi 111 Rvk. til leigu fyrir réttan 
leigjanda - Sjá http://leiga.simanet.is

Raðhús til leigu. 130 fm. leigist ein-
göngu áreiðanlegum einst. Leiguverð 
170 þús 4-6 herb. Breiðholt 111. S. 849 
4869 eða e-mail astamj@isl.is

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

Til leigu 4ra herb. íbúð í 109. Uppl. í 
s.898 1697 / 698 1697.

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtíma-
leiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 568 1848 
/ 618 2698.

Til leigu frá 1. sept. 3 herb. íbúð, full-
búin húsgögnum í 203 kóp. Uppl. í s. 
693 9828.

3-4 herbj. íbúð til leigu í Vallarhverfinu. 
í Hfj. M/bílskýli. Laus 1. Okt uppl. S. 821 
3549 Hrund.

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

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

5 herbergja 132 m2 íb+úð á 2 hæðum 
í lyftublokk í Krummahólum til leigu. 
Björt og góð, nýmáluð og með nýjum 
skápum. Verðhugmynd 150 þús. á 
mánuði, hentar vel fyrir allt að 4 náms-
emnn að leigja saman. Uppl. í síma 
840 0955 (Ívar) eða á ans@ans.is

150 fm 5 herb. Penthouse íbúð í kópa-
vogi á 2 hæðum. Gullfalleg íbúð, lang-
tímaleiga, 165 þús. á mán. og 3 mán. 
fyrirfram + trygging, laus strax. Uppl. í 
s. 820 7065.

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

Íbúð til leigu
112 m2 í Grafarvogi á 6.hæð, tvær lyft-
ur, 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 herbergja 150 fm einbýli til leigu 
með húsgögnum frá lok ágúst fram í 
miðjan des. Tilvalið fyrir námsmenn. 
Verð samkomulag. Upplýsingar í síma 
690 9171.

Er í HÍ og óska eftir 2-3ja herb. íbúð í 
Vesturbænum. Reyklaus, reglusöm og 
skilvís. Símí 662 1572.

 Húsnæði óskast

Lindarhverfi og 
nágrenni.

Óskum eftir ca. 3 herbergja 
íbúð/parhús/einbýli/blokk til 
leigu. Reglusemi og öruggar 

greiðslur.
Nánari upplýsingar í 

s. 864 5856.

Reglusöm og snyrtilegt par. Leitum e. 
2-3 herb. íbúð. Undir 90þ kr. Á höf-
uðbsv. S: 848 2996

Par ÓE 2-3 herb. íb. á höfuðb. Reyklaus 
og reglusöm. Max 75þ. S. 869 4857, 
Steinunn.

Par vantar litla íbúð á höfuðb. Erum 
reglusöm, engin gæludýr. S: 849-9419.

Mæðgur óska eftir 3ja herb. íbúð í 
Foldahv. í Grafarvogi. Reglusemi og 
öruggar greiðslur. Uppl. í s.691 5308

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

Par m. barn óskar eftir 2. herb. íbúð frá 
8. sept. G.g. 45-60þ. S. 847 5001.

MOSFELLSBÆR 5 manna fjölskyldu 
vantar einbýlis, rað eða parhús til leigu 
í Mosfellsbænum Erum mjög ábyrg. 
uppl. í síma;898-4717

24 ára MA nemi utan af landi óskar 
eftir íbúð miðsv/107/170. Reykl. og 
reglus. Skilv. greiðslum heitið. Steinunn 
s: 770-0767

Norðlingaholt Hjón utan af landi með 
stálpað barn óska eftir húsnæði sem 
fyrst í Norðlingaholti. Vinsaml. hringið í 
s: 698-1325 og 899-1700.

Óska e. stúdíóíbúð eða 2 herb íbúð. 
pósnr. 109 eða 111. Uppl. S. 772 4679 
Arndís.

Reyklaust, reglusamt par óskar eftir 
eftir 2-3 herb. íbúð til leigu á höfuð-
borgarsvæðinu, traustar greiðslur. Uppl. 
s. 8675018

Vantar 2 hb íbúð á svæði 101-108. 
Reglusöm, skilvís og reyklaus. S: 
8656484, esterarmanns@gmail.com

 Fasteignir

Góð kaup
150 fm raðhús í HFJ auk 24 fm bílskúrs. 
V: 31,5 m. Skipti mögulega á minni 
íbúð. Uppl. í s 891 6768 / 695 1095.

 Sumarbústaðir

Til sölu 14 m2 gestahús með rafmagns-
töflu og wc. Verð 800 þús. S 898 8082

 Atvinnuhúsnæði

Gott 320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu 
á Smiðjuvegi. Nánari uppl. í síma 896 
0551.

Óska eftir 80-130fm aðstöðu fyrir bíla-
uppgerðir. Greiðslug.70-110þús p.mán. 
8472003

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

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

 Atvinna í boði

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.

Fyrirsætur!
Sexychat.is leitar samstarfs við fallegar 
konur sem vilja birta myndir sínar á vef 
okkar. Kynntu þér málið á Sexychat.is 
(fyrirsætur).

Veitingahús
Starfsmaður óskast til þjón-
ustustarfa á veitingahúsi í 

efribyggðum reykjavíkur. Aðeins 
kraftmikið, heiðarlegt og stund-
víst fólk með mikla þjónustu-

lund kemur til greina. Vinnutími 
frá 17:00 til 22:00 á kvöldin, 15 

daga í mánuði.
Allar nánari upplýsingar í síma 

868-0049

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 stöðun-

um eða subway.is.

Ert þú næturmanneskja?
Subway auglýsir eftir dugleg-
um og röskum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á 

næturvaktir. Um 100% starf 
er að ræða. Unnið er 7 nætur 
í röð og 7 nætur frí. Einnig er 
í boði hlutastarf í næturvinnu 
um helgar. Íslenskukunnátta 
er æskileg en annars mjög 

góð enskukunnátta skilyrði. 
Lágmarksaldur er 20 ár.

Umsóknir sendist gegnum 
subway.is.

Subway - fullt starf
Subway auglýsir eftir duglegum, 

samviskusömum og röskum 
starfsmanni í 80-100% starf. 

Íslenskukunnátta er æskileg en 
annars mjög góð enskukunn-
átta skilyrði. Lágmarksaldur er 

20 ár.
Umsóknir sendist gegnum 

subway.is

Kornið
Afgreiðslukonur vantar í bakarí í 
Lækjargötu í fullt starf eða hlutastarf. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Íslensku kunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendist á: nonni@kornid.is

Kornið
Afgreiðslukonur vantar í bakarí í 
Hrísateig í fullt starf eða hlutastarf. Þarf 
að geta hafið störf sem fyrst. Íslensku 
kunnátta skilyrði. Umsóknir sendist á: 
nonni@kornid.is

Kornið
Afgreiðslukonur vantar í bakarí í 
Hjallabrekku í fullt starf eða hlutastarf. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Íslensku kunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendist á: nonni@kornid.is

Max1, bílavaktin óskar eftir að ráða 
bifvélavirkja eða vanan einstakling til 
starfa. Max1 sérhæfir sig í: Hjólbarða-, 
bremsu-, smur-, rafgeyma-, dempara- 
og þrifþjónustu. Sæktu um á www.
max1.is. Frekari upplýsingar veitir þjón-
ustustjóri Max1, Ívar Ásgeirsson í síma: 
690-1331.

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

kunnátta skliyrði.
Vinsamlegast leggið inn 

umsókm á: 
info@bonbraedur.is

Súfistinn bókakaffi 
Iðuhúsinu Lækjargötu 
2 A Rvk. Og Súfistinn 

Hafnarfirði
Laus eru til umsóknar í fullt 

starf við afgreiðslu og þjónustu, 
í boði á báðum stöðum.

Umsóknareyðublöð liggja 
frammi á kaffihúsum 

Súfistans. Einnig má sækja um 
störfin á job.is

Ísbúðin Áfheimum
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

Ísbar/Booztbar, 
Borgartúni

Óskar eftir að ráða fólk í dag-
vinnu. 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

Hársnyrtisveinn/meistari óskast á Hár 
Expo www.harexpo.is Gústa 891 8922

Hamar ehf óskar eftir 
starfsmönnum,

Hamar ehf er fyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar, vegna mikilla 

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

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

Hamar ehf óskar eftir 
undirverkökum,

Hamar ehf er fyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar, vegna mikilla 

umsvifa óskum við eftir að ráð 
Rafsuðumenn til starfa tíma-

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

2. stýrimann vantar á línuskipið Ágúst 
GK 95 sem gerður er út frá Grindavík. 
Upplýsingar á skrifstofu Þorbjarnar 
ísíma 420 4400 eða hjá útgerðarstjóra 
í síma 898 6825.

Rektu þinn eigin 
veitingarstað

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

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

Factory Outlett, Kóp. óskar eftir starfs-
fólki. Fullt starf og einnig hlutastarf í 
boði. Áhugasamir vinsamlega send-
ið umsókn ásamt ferilskrá á blend@
blend.is

Yfirvélstjóra vantar til afleysingja á 160 
tonna bát, vélastærð 682kv. Á sama 
stað vantar fólk til almennra fiskvinnslu-
starfa. Uppl. í S: 483 3548/892 0367

Nýr og spennandi Hótel veitingastaður 
í 101 Reykjavík. Getum bætt við okkur 
starfsfólki í eftirfarandi störf. Þjónustu 
í morgunverði, þjónum, barþjónum 
og matreiðslumanni. Um er að ræða 
hluta og 100% störf. Reynsla skilyrði. 
Hafið samband á e-mail umsokn101@
gmail.com

Túlkaþjónusta óskar eftir fólki með 
góða íslenskukunnáttu og 2.tungumál. 
Ferilskrá sendist á sandra@jafn.is

Kvöld- og helgarvinna
Miðlun ehf leitar að góðu fólki í vinnu 
2 - 6 kvöld vikunar. Mikil vinna í boði. 
Upplýsingar í midlun@midlun.is

Matreiðslumaður/kona óskast á veit-
ingastað á Vestfjörðum. Framtíðarstarf 
og góð laun. S. 862 2221.

Óska eftir starfskrafti í heimilsþrif. Need 
person for house cleaning. Uppl. í s. 
893-8335.

 Atvinna óskast

Vel menntaður rafvirki á besta aldri 
óskar e. vinnu strax. Uppl. í S: 696 
4819

2 menn óska eftir vinnu. Málara, múr-
ara og flísar. S. 849 2908.

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

Rafvirki óskar eftir vinnu á höfuðb.
svæði sem fyrst. Uppl. í s. 864-4206

 Viðskiptatækifæri

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

 Tapað - Fundið

Loftpressa Atlas Copco XAS46 hvarf 
frá Egilsstöðum 12 -13 ágú. Er á einni 
hásingu með dráttarbeisli. Þeir sem 
hafa séð slík tæki á ferðinni mega 
hringja í síma 892 8507. Hryðjuverk 
Fundaraun í boði.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

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

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

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

Skemmtanir



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

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

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna 

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.

MORGUNBLAÐIÐ

35%

FRÉTTABLAÐIÐ

72%
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VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR RIT-
HÖFUNDUR ER 56 ÁRA Í DAG.

„Sá sem kveður vin sinn 
finnur fyrir endanleika 

lífsins.“

Vigdís er rithöfundur og eftir 
hana liggur fjöldi bóka, aðal-

lega skáldsagna og ljóða-
bóka, einnig ævisagan Bíbí. 

Kvikmynd hefur verið gerð 
eftir sögu Vigdísar, Kaldaljósi. 

Ofanrituð tilvitnun er sótt í 
bókina Grandaveg 7.

Sýningin Franskir sjómenn við Íslandsstrendur hefur verið 
opnuð í húsakynnum Alliance Française við Tryggvagötu 
8 í Reykjavík. Hún bregður ljósi á samskipti Íslendinga og 
frönsku skútusjómannanna sem stunduðu veiðar við Ísland 
á nítjándu öld og fram eftir þeirri tuttugustu. 

María Óskarsdóttir hefur um árabil safnað munnlegum og 
skriflegum heimildum um þessi samskipti eins og þau komu 
Íslendingum fyrir sjónir. Hún er potturinn og pannan á bak 
við sýninguna í Alliance Française sem samanstendur af 
ljósmyndum, sýningarspjöldum og munum sem fengnir voru 
í Minjasafninu á Hnjóti í Örlygshöfn. Einnig af frásögnum 
af því hvernig Íslendingar og frönsku sjómennirnir töluðu 
saman, hjálpuðust að, voru tortryggnir hver í annars garð 
og bundust loks vinaböndum sem eru orðin hluti af sameigin-
legri sögu þjóðanna tveggja. 

María er mikill grúskari í eðli sínu og kveðst hafa aflað 
þessara gagna í um það bil tíu ár. „Ég kom í fyrsta sinn á 
Patreksfjörð árið 1992 og hafði aldrei fyrr heyrt um franska 
sjómenn. Eftir tvær ferðir á Bretagne-skagann í Frakklandi, 
þar sem ég var mikið spurð um íslenskar frásagnir af þeim, 
fór ég að glugga í gamlar bækur og stundum var eins og mér 
væri leiðbeint við að finna það efni sem ég leitaði að. Ég get 
ekki skýrt það út. Einu sinni var ég í heimsókn hjá fullorðn-
um hjónum og fékk að líta í bókaskápinn þeirra. Þá var þar 
ein bók á hvolfi og ég greip hana fyrst. Þar var þessi fína 
saga af samskiptum við Fransmenn.“

Myndir á sýningunni kveðst María hafa fengið lánaðar frá 
Patreksfirði og Vestmannaeyjum. „Einnig fékk ég 92 mynd-
ir hjá skipstjóra á skólaskipi sem kom hingað árið 2000,“ 
segir hún. „Hann fór að grúska á söfnum ytra og fann mynd-
ir sem höfðu verið teknar á bilinu 1907 til 1910. Þær rúlla á 
skjá á sýningunni og textar við hverja og eina eru á frönsku 
og íslensku.“

María segir Fransmennina hafa keypt salt og svolítið af 
kjöti af Íslendingum en ekki síst prjónles eins og tvíþumla 
vettlinga og sokkaplögg. Þeir hafi borgað fyrir með hörðu 
kexi og rauðvíni sem þeir hefðu sparað sjálfir af sínum dag-
lega skammti. Einn þáttur sýningarinnar fjallar um þjófnaði 
því María segir Íslendinga hafa stolið frá Frökkum og öfugt. 
Frásagnir eru líka af hrakningum og slysförum, til dæmis 
um það þegar átta skútur fórust við skaftfellska sanda í af-
takaveðri laugardaginn fyrir páska árið 1901. „Þá voru ekki 
komnar vélar í skúturnar og sjómennirnir þurftu að treysta 
á seglin,“ segir María. En bætir þessi sýning miklu við það 
sem Elín Pálmadóttir og fleiri hafa skrifað um svipað efni? 
„Elín hefur unnið ótrúlega gott verk og ég hafði hana með í 
ráðum en á sýningunni er öðruvísi tekið á efninu. Meira er 
um einstakar sögur, bæði úr bókum og samtölum við gam-
alt fólk, því ég rétt náði í það síðasta sem mundi eftir skútu-
tímabilinu.“ 

Þess má geta að sýningin í Alliance Française stendur til 
5. september og aðgangur er ókeypis og öllum heimill.

gun@frettabladid.is

MARÍA ÓSKARSDÓTTIR:  SAFNAÐI 
GÖGNUM UM FRANSKA SJÓMENN 

Náði í skottið 
á skútuöldinni

MARÍA ÓSKARSDÓTTIR „Stundum var eins og mér væri leiðbeint við 
að finna það efni sem ég leitaði að.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

timamot@frettabladid.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Elskulegur faðir okkar, sonur, bróðir, 
barnabarn og sambýlismaður, 

Snorri Valur Einarsson
lést að heimili sínu laugardaginn 8. ágúst. Útför hans 
fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn 17. ágúst kl. 
15.00.

Guðni Alexander Snorrason 
Guðmundur Galdur Snorrason Egilson
Einar Guðmundsson
Lúðvík Sveinn Einarsson
Guðmundur Ragnar Einarsson  
Sigrún Magnúsdóttir
Edda Ósk Gísladóttir 
og aðrir aðstandendur.

Hjartkær móðir okkar, 

Guðrún Stefánsdóttir 
frá Heiðarvegi 20 í Vestmannaeyjum, 
ekkja Helga Benediktssonar, útvegsbónda, 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir að morgni 13. ágúst.
 
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigtryggur, Páll, Guðrún, Arnþór og Gísli.

Ástkær eiginkona mín,

Marta Bjarnadóttir
er látin. Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey.

Magnús Guðjónsson og aðrir aðstandendur.

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

Rannveig Edda 
Hálfdánardóttir
Holtsflöt 6, Akranesi,

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

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

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður Sigmunds
Trönuhjalla 1, Kópavogi,

er látin. Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju mánu-
daginn 17. ágúst kl. 13.00.

                        Sigurður E. Kristjánsson
Sesselja Sigurðardóttir  Halldór E. Sigurþórsson
Einar Sigurðsson   Ólöf Halldórsdóttir 
Margrét Sigurðardóttir   Jón Ágúst Gunnlaugsson
Hreindís Elva Sigurðardóttir   Brynjólfur Tryggvi Árnason
Sigmundur Sigurðsson  Ewa Noren
Kristján Sigurðsson   Margrét Þorvaldsdóttir 
                     barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kærleiksríka eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Eygló Markúsdóttir
Álfaskeiði 43, Hafnarfirði, áður bóndi á 
Ysta Bæli, Austur Eyjafjöllum,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 
18. ágúst kl. 15.00.  

                         Sveinbjörn Ingimundarson
Örn Sveinbjarnarson Guðrún Ólöf    
 Guðmundsdóttir
Sigurður Ingi Sveinbjarnarson
Markús Gunnar Sveinbjarnarson Selma Filippusdóttir
Ingimundur Sveinbjarnarson Guðrún le Sage de Fontenay
Hrafn Sveinbjarnarson Anna Dóra Pálsdóttir
Ester Sveinbjarnardóttir Magnús Sigurðsson
Helga Sif Sveinbjarnardóttir Haukur Örn Jónsson
                    barnabörn og barnabarnabörn.

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

Björns Helgasonar
Hæðargarði 24, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landspítala, Landakoti.

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

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

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

Sigurjón Þorvaldsson
verkstjóri, Miðtúni 42, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 2 fimmtudaginn 6. 
ágúst. Jarðarförin fer fram frá Laugarneskirkju þriðju-
daginn 18. ágúst kl. 15.00.

                   Ólafía Sigurðardóttir Bergmann
Sigurður Bjartmar Sigurjónsson Sesselja Gísladóttir
Gísli Geir Sigurjónsson Herborg Sjöfn Óskarsdóttir
Þorvaldur B. Sigurjónsson Dagný Hildur Leifsdóttir
Brynja Sigurjónsdóttir Kjartan Jónsson
Freyja Sigurjónsdóttir Róbert Leadon
Rúnar Sigurjónsson Anna Elín Óskarsdóttir
                           afabörn og langafabörn.

MOSAIK



Mán. - föstud. 10 - 19. Laugardaga 10 - 18. Sunnudaga 12 -18
Mán. - föstud.11 - 19. Laugardaga 11 - 18. Sunnudaga 13 - 18

Mán. - föstud.11 - 19. Laugardaga 11 - 18. Sunnudaga 12 - 18
Mán. - föstud.10 - 18. Laugardaga 10 - 16

Rennd dömupeysa Litur:p yRennd dömupeysa. Litur:
Svört. Stærðir: 36-44.

Æfingabuxur á dömur. Litur:  
Svartar Stærðir: 34-44Svartar. Stærðir: 34 44.

Stuttbuxur. Litur: Svartar. 
Stærðir: S-XLStærðir: S XL.

Íþróttataska. Vatnsbrúsi.
Litir: Svartur glær rauður, g , ,Litir: Svartur, glær, rauður,
appelsínugulur.

Snyrtitaska.

Dúnvesti á dömur. 
Litir: Svart hvítt röndótt, ,Litir: Svart, hvítt, röndótt.
Stærðir: S-XL.

Hlýrabolur á dömur. Litir:
Hvítur svartur grár, , gHvítur, svartur, grár. 
Stærðir:  36-44.

uttermabolur með öndun.
r: Svartur, hvítur.

ærðir: S-XL.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Sveinn í 
bekknum 
mínum 
fer svo í 

taugarnar á 
mér!

Hvað 
hefur 

hann gert, 
Maggi?

Hann upp-
nefnir mig. 
Og svo er 

hann alltaf að 
pota og slá í 

mig. 
Óþolandi!

Já. Hann 
heldur 
samt 
bara 

áfram!

En að smella 
einu föstu hægri 
handar  höggi í 

andlitið á honum? 
Svo hann skilji?

Ja … 
það er 
kannski 
málið!

Virkar 
yfirleitt!

Ég var í fríi í dag, Palli, 
svo ég tók mér það 

bessaleyfi að taka til í 
skápnum þínum.

Kærar 
þakkir.

Heilög guðsmóðir!
Ég er ekki 
viss um 
að hann 
hafi verið 
að þakka 

þér.

Ég ákvað 
að taka 
því samt 
þannig.

Nýársheit

1. Taktu meiri áhættu.

Magga!

Já?

Kauptu tvo 
lottómiða!

Spurðu hvernig 
var í skólanum.

Hvernig var í 
skólanum, vinur? Frábært! Æði! 

Get ekki beðið eftir 
að fara þangað 

aftur!

STAPP 
STAPP 
STAPP

Honum var 
hent út úr 

tíma.

Ef það að 
safna skordýr-
um er glæpur, 

þá er ég 
glæpamaður!

Ókei, 
ég er búinn. 
Höfum við 
þetta ekki 
bara svart 

okkar á milli?

Hefurðu próf-
að að tala við 
hann? Reyna 
að fá hann til 

að hætta?

Reikningar
Kvittanir

Endurskoð-
endur

Þegar ég var að fletta mbl.is rakst ég á 
grein um hvernig Austur- og Vestur-
landabúar lesa mismunandi í andlits-

tjáningu. Í rannsókn sem gerð var af rann-
sóknarteymi við Háskólann í Glasgow kom 
fram að Vesturlandabúar og Austurlanda-
búar horfa með mismunandi hætti á andlitið 
til að lesa andlitstjáninguna. Vesturlanda-

búar horfa á munninn og 
augun en Austurlanda búar 
kjósa augun frekar en 
munninn. Samkvæmt niður-

stöðum rannsóknarinn-
ar eiga Austurlandabúar því 

erfiðara með að sjá mismuninn á 
andlitstjáningu sem virðist áþekk 
í kringum augnsvæðið og eiga í 
erfiðleikum með að greina andlits-
tjáningu á borð við ótta eða við-

bjóð og mistúlkuðu það gjarn-
an sem undrun eða reiði.

Ég fór til Indlands fyrir nokkrum árum. 
Eitt af því fyrsta sem ég tók eftir þar var 
hvernig fólk vaggaði höfðinu til hliðanna í 
stað þess að kinka kolli. Maður vandist því 
furðu fljótt og eftir nokkra daga var maður 
ósjálfrátt farinn að gera slíkt hið sama. Ég 
man samt ekkert eftir því að hafa tekið eftir 
framandi andlitstjáningu eða misskilið fólk 
í því samhengi. Mér finnst fólk yfirhöfuð 
tjá sig á svo ólíkan hátt að mér finnst maður 
þurfa að læra inn á hverja manneskju fyrir 
sig, burtséð frá því hvaðan hún er. Sumt 
fólk gefur upp lítil sem engin svipbrigði á 
meðan aðrir nota andlit og hendur óspart 
þegar þeir tala. Mér finnst niðurstöður 
þessarar rannsóknar að vissu leyti eðlilegar 
vegna mismunandi bakgrunns og hefða, en 
þegar öllu er á botninn hvolft breytir engu 
hvað við lesum úr svipbrigðum fólks ef við 
erum á annað borð tilbúin til að kynnast og 
læra inn á hvert annað.

Misskilningur milli menningarheima

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmunds-
dóttir

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 

                                  Aukavinningar eru: GSM Sími · DVD myndir ·  Bíómiðar
      Tölvuleikir · Pepsi · Geisladiskar og margt fleira.

SENDU SMS ELKO MAC
Á NÚMERIÐ 1900 OG SVARAÐU SPURNINGU!

Þú gætir unnið MacBook tölvu!

Aðalvinningurer MacBook

O C

Aðalvinningurinningurer MacBook

FARTÖLVU DAGAR ELKO

Staður: Salur Íslenskrar erfðagreiningar, Sturlugötu 8 

ALLIR VELKOMNIR
Skráning hjá: www.lydheilsustod.is

Dagskrá 17. ágúst 2009
8:30 – 9:00 Afhending fundargagna
9:00 – 9:25 Opnun ráðstefnu: Kári Stefánsson
 Ávarp: Raddir unga fólksins, Diljá Helgadóttir, Harpa Ósk  
 Björnsdóttir og Glódís Perla Viggósdóttir
9:30 – 10:30 Focusing on strengths when working with children and 
 adolescents
 Robert Biswas-Diener
10:35 – 10:55 KAFFIHLÉ – Börn frá leikskólanum Laugaborg syngja 
 nokkur lög
11:00 – 11:25 Áhrif efnahagsþrenginganna á heilsu og líðan Íslendinga
  – niðurstöður rannsókna Lýðheilsustöðvar
 Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar
11:30 – 11:55 Aðkoma heilbrigðisþjónustunnar að velferð barna á tímum  
 efnahagsþrenginga 
 Héðinn Unnsteinsson, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu
12:00 – 12:25 Velferðarvaktin: Staða barna á umbrotatímum 
 Stella K. Víðisdóttir, sviðsstjóri á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar
 Páll Ólafsson, félagsráðgjafi  hjá Grindavíkurbæ
12:25 – 13:15 HÁDEGISHLÉ – Hljómsveitin Reginfi rra spilar nokkur lög
13:15 – 13:40 Að byrgja brunninn
 Kynning á verkefnum Velferðarsjóðs barna
13:45 – 14:10  Jákvæð samfélagsmótun í skólastarfi 
 Berglind Magnúsdóttir, ráðgjafi  menntamálaráðherra
14:15 – 14:40  Velferð íslenskra unglinga
 Jón Gunnar Bernburg, dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands
14:45 – 15:10 Hagnýting æskulýðsrannsókna á vettvangi
 Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, verkefnastjóri BSc náms í sálfræði við  
 Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur hjá Rannsóknum & greiningu
 Geir Bjarnason, forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðabæjar
15:15 – 15:30  Heilsuefl andi framhaldsskólar – heildræn nálgun
 Héðinn Svarfdal Björnsson, verkefnastjóri fræðslumála,  
 Lýðheilsustöð
15:30 – 15:45 KAFFIHLÉ
15:45 – 16:30 Samantekt og pallsborðsumræður með sérfræðingum 
 og ráðamönnum

Skráning á www.lydheilsustod.is
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píanóleikari koma fram á tónleikum á 
Gljúfrasteini, í húsi skáldsins.

16.00 Björg Þórhallsdóttir sópran-
söngkona og Elísabet Waage hörpu-
leikari verða með tónleika í Strandar-
kirkju á Þorlákshöfn. Á efnisskránni 
verða Maríubænir í tilefni af Maríu-
messu ásamt íslenskum þjóðlögum og 
sönglögum. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Á tónleikum í Hallgrímskirkju 
við Skólavörðuholt mun Susan Landale 
organisti leika á Klais-orgel kirkjunnar.
20.00 Tríó Andrésar Þórs flytur djass- 
standarda og frumsamið efni á tónleik-
um í Kirkjunni í Stykkishólmi.
23.00 Hljómsveit Hauks 
Gröndal leikur klassíska 
djasstónlist þar sem 
áherslan verður á sterka 
sveiflu og lagrænan þráð 
í Jazzkjallara Café Cultura 
við Hverfisgötu 18.

➜ Opnanir
16.00 Sýningin Jazzóður - Jazz í 
íslenskri myndlist verður opnuð á Kjar-
valsstöðum við Flókagötu. Á sýningunni 
eru verk eftir Erró, Grétar Reynisson, 
Sigurbjörn Jónsson, Sigurð Örlygsson og 
Tryggva Ólafssonar.

➜ Jazzhátíð
Fjöldi tónleika verða haldnir í tengslum 
við Jazzhátíð í Reykjavík sem nú stendur 
yfir. Nánari upplýsingar og dagskrá á 
www.jazz.is.

➜ Leikrit
20.00 Leikfélag Hafnarfjarðar sýnir 
leikverkið Bergmál eftir N. Richard 
Nash. Leikfélagið hefur aðsetur á 
neðstu hæð Menntasetursins við læk-
inn (Gamla Lækjarskóla, Skólabraut).

➜ Leiðsögn
15.00 Alma Dís Kristinsdóttir verður 
með fjölskylduleiðsögn um sýninguna 
„Möguleikar“ sem nú stendur yfir í 
Listasafni Reykjavíkur við Tryggvagötu. 
Þar mun hún fara um sýninguna og 
ræða þá möguleika sem listamaður-
inn hefur úr að moða. Aðgangur er 
ókeypis.
15.00 Boðið verður 
upp á leiðsögn um 
sýninguna Safn(arar) 
sem nú stendur yfir í 
Hafnarborg við Strand-
götu í Hafnarfirði. Sýn-
ingu lýkur í dag. Opið 
kl. 11-17. Aðgangur er 
ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 15. ágúst 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Ofurhetju og 
Skúrka BBQ Party verður 
haldið í Hljómskála-
garðinum við tjörnina 
í Reykjavík. Fram 
koma Gnúzi Jones 
and the Crackers, Mc 
Gauti, Diddi Fel, Hoo-
kerSwing, Itchyblood, 
Pedropilatus og dj C-$.
21.00 Tríó Andrésar Þórs flytur 
djassstandarda og frumsamið efni á 
tónleikum á Hótel Hellissandi.
22.00 Baggalútur verður á Græna 
hattinum við Hafnarstræti 96 á Akureyri. 
Merkur leynigestur tekur lagið með 
sveitinni. Húsið verður opnað kl. 21.

➜ Leikrit
20.00 og 21.00 Ævar Þór Benedikts-
son flytur einleikinn Ellý, alltaf góð eftir 
Þorvald Þorsteinsson. Mæting í Leikhús-
Batteríið að Hafnarstræti 1 en þaðan er 
gengið stuttan spöl í Þingholtin. Þessi 
viðburður er í tengslum við artfarthátíð-
ina. Nánari upplýsingar á www.artfart.
is.

➜ Markaðir
Markaðsdagar verða haldnir í Kiðagili 
í Bárðardal 15. og 16. ágúst milli kl. 13-
17. Heimaframleiddar vörur til sölu og 
sýningin Útilegumenn í Ódáðahrauni, 
Ullarverkasýning Friðriku Sigurgeirsdótt-
ur og ljósmyndasýning frá fyrstu bílferð 
yfir Sprengisand verða opnar. Nánari 
upplýsingar á www.kidagil.is

➜ Opnanir
14.00 Í Sláturhúsinu, menningarsetri 
við Kaupvang á Egilsstöðum, verða 
opnaðar tvær sýningar. Handverk og 
hönnun opna sýninguna „Einu sinni er“ 
og Halla Eyþórsdóttir opnar sýninguna 
„Stórt og smátt“.
15.00 Edda Þórey 
Kristfinnsdóttir 
opnar sýningu sína 
„Vistaskipti“ í DaLí 
Gallery við Brekku-
götu 9 á Akureyri. 
Opið lau. og sun. kl. 
14-17.

➜ Sýningar
Í GalleriBOXI við Kaupvangsstræti á 
Akureyri hefur verið opnuð sýning á 
verkum Sébastien Montéro og Steven 
Le Priol undir yfirskriftinni „Fyrirheitna 
landið“. Opið um helgar kl. 14-17.
Pétur Halldórsson sýnir teikningar í 
Gallerí Ormi í Sögusetrinu á Hvolsvelli 
við Hlíðarvegur 1. Opið alla daga kl. 

9-18. 
Sigríður Níelsdóttir sýnir klippi-
myndir á sýningunni „Séð í himin-

inn“ sem hún hefur opnað í versl-
uninni 12 Tónum við Skólavörðustíg. 

Opið mán.-lau kl. 10-18 og sun. kl. 
12-17.

Íris Stefánsdóttir hefur opnað ljós-
myndasýningu undirskriftinni „Krísa“ 
í sýningasal Byggðasafns Hafnarfjarðar 
(Gúttó) við Suðurgötu í Hafnarfirði. 
Opið lau. og sun. kl. 11-17.
Þórgunnur Oddsdóttir hefur opnað 
sýninguna „Íslensk landafræði“ í Café 
Karólínu við Kaupvangsstræti á Akureyri. 
Opið mán. –fim. kl. 11.30-01, fös. og lau 
kl. 11.30-03 og sun. kl. 14-01.

➜ Síðustu forvöð
Sýningu Karlottu Blöndal „Uppúr hag-
anum“ í Suðsuðvestur við Hafnargötu 
22 í Reykjanesbæ, lýkur á sunnudag. 
Opið lau. og sun. kl. 14-17.

➜ Dansleikir
Á NASA við Austurvöll verður haldið 
90‘s partý. Dj Curver og Dj Kiki-Ow 
þeyta skífum.

➜ Jazzhátíð
22.00 Reginfirra og Kvartett Ásgeirs 
Ásgeirssonar verða á Rósenberg við 
Klapparstíg. Nánari upplýsingar um jazz-
hátíð í Reykjavík á www.jazz.is.

➜ Búvélar
Búvélasafnarar 
við Eyjafjörð sýna 
dráttarvélar og 
aðrar búvélar á 
Búvélasýn-
ingu sem 
verður við 
Smámuna-
safnið að 
Sólgarði í 
Eyjafjarðarsveit. 
Opið kl. 13-17. Nánari upplýsingar á 
www.smamunasafnid.is.

Sunnudagur 16. ágúst 2009 

➜ Menningarganga
14.00 Listasafn Árnesinga við Austur-
mörk í Hveragerði efnir til menningar-
göngu um Hveragerði undir yfirskriftinni 
„Konur og andinn.“ Lagt verður af stað 
frá Bókasafninu (Verslunarmiðstöð 
við Sunnumörk). Nánari upplýsingar á 
www.listasafnarnesinga.is.

➜ Tónleikar
16.00 Eyjólfur Eyjólfsson tenórsöngv-
ari og Anna Guðný Guðmundsdóttir 

Keppnismyndir Vitrana, aðal-
keppnisflokks Alþjóðlegrar kvik-
myndahátíðar í Reykjavík, hafa 
verið kynntar. Gildar til keppni 
eru fyrstu eða aðrar myndir leik-
stjóra í fullri lengd og hlýtur sig-
urvegarinn titilinn Uppgötvun 
ársins og gripinn Gyllta lundann. 
„Það ferskasta í alþjóðlegri kvik-
myndagerð“ segir í tilkynningu 
frá hátíðinni.

Myndirnar sem keppa eru Kelin 
eftir Emrek Tursunov frá Kasak-
stan, Hamingjusamasta stúlka í 
heimi eftir Radu Jude frá Rúmeníu, 
Dagdrykkja eftir Noh Young-seok 
frá Suður-Kóreu, Betra líf eftir 
Duane Hopkins frá Bretlandi, 
Garðastræti eftr Enrique Rivero 

frá Mexíkó, Vinnukona eftir 
Sebastian Silva frá Chile, Ramir-
ez eftir Albert Arizza frá Spáni, 
Earmon eftir Margaret Corkery 
frá Írlandi, Dauðadá eftir Ludwig 
Wüst og La Pivellina eftir Reiner 
Primmel og Tizzu Covi frá Austur-
ríki. Eru þær allt frá dæmisög-
um um Forn-Tyrki til daglegs líf í 
enskum sveitabæ og sirkusstarfs-
manns sem finnur tveggja ára 
stúlku.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð hefst 
17. september og verða yfir hundr-
að myndir til sýnis á tíu dögum. 
Aldrei hefur verið staðið að fleiri 
sýningum eða hliðarviðburðum á 
hátíðinni. 

  - kbs 

Það ferskasta í boði

Nýju lagi, sem talið er að sé með 
hljómsveitinni Radiohead, hefur 
verið lekið á netið. Lagið, sem 
Thom Yorke syngur, nefnist These 
Are My Twisted Words og svipar 
nokkuð til smáskífulags sveitar-
innar frá 2001, Knives Out. Hljóm-
sveitin hefur undanfarið verið 
í hljóðveri í Oxford ásamt upp-
tökustjóranum Nigel Godrich en 
ný plata mun þó ekki vera í smíð-
um. Stutt er síðan sveitin sendi frá 
sér lagið Harry Patch (In Memory 
Of) í minningu síðasta eftirlifandi 
Bretans sem barðist í fyrri heims-
styrjöldinni. Hann lést í síðasta 
mánuði, skömmu eftir að Radio-
head kláraði lagið. 

Annað lag frá Radio-
head komið á netið

THOM YORKE 
Hljómsveitin Radiohead er talin eiga 

lagið These Are My Twisted Words.

Í fréttum var þetta helst...
Halldór Baldursson sýnir skopteikningar sem 
unnar eru á árunum 2007-2009

Sögur án orða
Ólöf Erla Einarsdóttir sýnir ljósmyndir sem eru 
endurskapaðar á listrænan hátt

Jazzsmiðjur og hádegistónleikar
Jim Black, Hilmar Jensson og Benjamin Koppel 
leika með, Trans kvintett, Reginfirru og Kvartett 
Leifs Gunnarssonar. Afraksturinn verður leikinn 
á hádegistónleikum 17. 18. og 19. ágúst kl. 12
Aðgangur ókeypis, allir velkomnir.  www.reykjavikjass.is

2009

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700  ı  www.gerduberg.is

Sýningarnar opna fimmtudaginn 20. ágúst kl. 17.00 
og mun Jazz kvartett Leifs Gunnarssonar leika fyrir gesti

Óska eftir að kaupa 
íslensk enskt lingapon tungumála námskeið.

Sem er útgefi ð ár 1976, 1977 eða 1978 en ekki 
English Course. En útgáfuárið er auðfundið í 

bókum sem fylgja.
Upplýsingar í síma 865 7013. 

Ég borga 40.000 kr. fyrir námskeiðið
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DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Sara McMahon

Mjúka bleika 
angórupeysu sem er full-
komin yfir sparikjólinn eða við 
gallabuxur. Frá GK Laugavegi. 

OKKUR 
LANGAR Í

…

Fullkominn 
blazerjakka 
frá Max Mara 
sem gengur 
við allt. Frá Gk 
Laugavegi. 

Ótrúlega töff 
blúnduhanska 
frá Patrizia Pepe. 
Fást í GK Laugavegi. 

Bandaríski hönnuðurinn Marc Jacobs hefur notið 
gífurlegra vinsælda undanfarin ár og lína hans 
fyrir haustið er sérlega litrík og skemmtileg. „Ég 
vildi ekki hugsa um kreppuna heldur langaði mig 
að gera eitthvað sem minnti á New York á níunda 

áratugnum þegar fólk var alltaf úti að skemmta 
sér.“ Ready-to-wear-línan hans fyrir haustið er 
hlýleg og hugguleg en býður engu að síður upp á 
líflega gula, rauða og appelsínugula tóna. 
 - amb

KVENLEGUR
Flottur stuttur 
bleikur kjóll 
við svartar 
púffermar.

GULT
Frískleg gul 
rúllukragap-
eysa við 
mynstraðar 
buxur fyrir 
haustið.

HLÝLEG
Appels-
ínugul 
mynstruð 
ullarkápa.

SÆTT
Flott og stelpu-
legt appelsínu-
gult dress fyrir 
haustið.

REIÐBUXNASNIÐ
Villt „paisley“-mynstur 
við heklaða röndótta 
peysu.

HAUST-
LITIR
Fallegur 
kápu-
kjóll við 
mynstrað-
ar sokka-
buxur og 
sætan 
hatt.

Ég reyni að fara reglulega í klippingu til að halda hárinu heilbrigðu og 
til að halda krullunum í skefjum. Um daginn var kominn tími á klipp-
ingu og ég var svo heppin að vinur minn og gamli hárgreiðslumeistar-
inn minn var staddur á landinu og gat snyrt kollinn. Ég mætti stund-
víslega á hárgreiðslustofuna þar sem meistarinn hafði aðstöðu, kom 
mér fyrir í stólnum hjá honum og litaðist um.

Þarna inni var maður sem mér þótti sérstaklega eftirtektarverður. 
Maðurinn var stór, vöðvastæltur og með aflitað hár. Undir hlýraboln-
um sem hann klæddist mátti sjá glytta í stærðarinnar húðflúr á sól-
brúnum handlegg. Þarna sat ég og hugsaði með mér hvað tíska getur 
verið yndislega, skemmtilega afstæð.

Yngri bróður mínum finnst til að mynda við systurnar vera sérstak-
lega hallærislegar í víðu kjólunum okkar og skræpóttu sokkabuxun-
um. Hann gerir látlaust grín að litríku peysunum og finnst smekkur 
okkar vægast sagt undarlegur. Sömuleiðis hefur frænka mín haft orð 
á því að henni þyki ég með nokkuð sérstakan fatastíl, hún kallaði hann 
meira að segja einstakan. Persónulega þykir mér ég nokkuð venju-

leg í klæðavali og þegar ég lít í kringum mig og virði 
fyrir mér vini mína og fólkið sem ég umgengst, þá 
finnst mér ég falla ósköp vel inn í hópinn, þar með 
sannast máltakið „sækjast sér um líkir“. En ætli 
ég mundi ekki stinga örlítið í stúf ef ég álpaðist 
inn á skemmtistaðinn Óliver, þar sem stelpur eru 
almennt betur til hafðar en ég.

Tíska er á stundum eins og pólitík, það 
má deila um hana endalaust. 
Sumum þykir út í hött að eltast 

við tískustrauma, aðrir geta 
ekki án tískunnar verið. Tísk-

an er svo afstæð að það sem 
einum manni þykir flott, 
finnst þeim næsta ljótt. 

Margir nota flíkur til 
að tjá sig og draga 
fram persónuleika 
sinn, flíkur geta 
jafnvel gefið til 
kynna stéttarstöðu 
eigandans; því dýr-
ari sem flíkin er því 
meira hefur eigand-
inn á milli hand-
anna. 

Hvað sem menn 
segja um tísku þá 
er aldrei eitthvað 
eitt meira rétt en 

annað, einfaldlega 
vegna þess að tíska er 
afstætt hugtak.

Að fanga hugtakið „tíska“

> SOKKAR FRÁ 
HENRY HOLLAND
Breski hönnuðurinn Henry 
Holland, sem sló rækilega 
í gegn með skemmti-
legum stuttermabolum 
fyrir tveimur árum, hefur 
nú snúið sér að hönnun 
sokkabuxna og sokka. 
Línan er mjög framúr-
stefnuleg og litrík og 
skvísur eins og Agyness 
Deyn og Pixie Geldof eru 
óðar í hana. 

MARC JACOBS POPPAR UPP HAUSTIÐ

Litadýrð og herðapúðar

Verðum  með sýningu nú um helgina bæði í :
Beykidal 6 Reykjanesbæ og

Fossabrekku 21 Snæfellsbæ og
Ölkelduvegi 9 Grundarfi rði

Laugardag og Sunnudag frá 13 til 17

Nú er hagstætt að kaupa vegna þess að:
Þú tekur Íls lán en greiðir útborgun eftir eitt ár.

Allar verðhækkanir (vísitala) falla á seljanda í eitt ár
Við greiðum allan þinglýsingarkostnað.

Ef þú kaupir íbúð á þessu ári færðu endurgreiðslu frá Skat-
tinum sem getur verið allt að kr 408.374

ATH Þennan pening færðu ekki ef þú leigir.

Kynntu þér málið á heimasíðu okkar eða mættu á sýningu 
um helgina þar sem við reiknum þetta út fyrir þig.

www.nesbyggd.is
ATH Erum einnig með nokkrar íbúðir til leigu (kaupleiga)

Si savaitgali bus pristatymas siu butu :
Beykidal 6 Reykjanesbæ ir

Fossabrekku 21 Snæfellsbæ ir
Ölkelduvegi 9 Grundarfi rði

Sestadieni ir sekmadieni nuo 13 iki 17

Dabar yra naudingiausia pirki todel kad:
Jus imate Íls kredita, bet pradedate moketi tik po 1. 

metu
Visus kainos kylimus del infl iacijos (“vísitala”) vienus 

metus dengiame mes
Mes sumokesime visus notarinius mokescius

Jei pirksite buta sias metais gausite grazinima is 
mokesciu inspekcijos kuris gali siekti 408.374kr

Demesio. Siu pinigu negaunate jeigu nuomuojates

Visa informacija rasite musu  interneto svetaineje 
arba si savaitgali ateikite i butu pristatyma

kuriame mes jums padesime viska apskaiciuoti

www.nesbyggd.is
Demesio. Turime keleta butu issiperkamajai nuomai

Obecny okres sprzyja zakupowi 
mieszkania, gdyż: 

*otrzymujesz teraz pożyczkę z Funduszu Mieszkaniowego, a zaczynasz 
spłacać dopiero po roku, 

*wszystkie infl acyjne podwyżki cen w ciągu roku  pokrywa sprzedający, 
*sprzedający pokrywa także koszty wpisu nieruchomości do ksiąg wiec-

zystych,
*w przypadku zakupu mieszkania w tym roku otrzymujesz zwrot podatku, 

nawet do sumy 408.374 kr.
Uwaga: Kwoty tej nie otrzymasz, jeżeli wynajmujesz mieszkanie. 

Zapoznaj się z zasadami sprzedaży na naszej stronie internetowej 
lub przyjdź na pokaz, gdzie pokażemy przykłady rozliczeń.

www.nesbyggd.is
Uwaga: posiadamy także kilka mieszkań do wynajęcia (przedsprzedaż)



Sett upp í samstarfi við

Miðasala er í síma 568 8000
og á borgarleikhus.is

Fös 4/9  kl. 19  UPPSELT
Lau 5/9 kl. 19   Örfá sæti 

Sun 6/9 kl. 19 Örfá sæti 
Mið 9/9 kl. 20   UPPSELT

Fim 10/9 kl. 19  Örfá sæti 
Fös 11/9 kl. 19   Örfá sæti 

Fös 18/9 kl. 19   UPPSELT
Lau 19/9 kl. 19  Örfá sæti  

Sun20/9 kl. 14  UPPSELT
Lau26/9 kl. 14  UPPSELT

Söngleikurinn sem 
Íslendingar elska!

Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið

„Eintóm yndislegheit“ 
Jón Viðar Jónsson, DV

„Borgarleikhúsið er með stórsýningu í höndunum, 
vel heppnaða, skemmtilega og afar vel unna“
Ingibjörg Þórisdóttir, Morgunblaðið

„Þakið ætlaði að rifna af Borgarleikhúsinu“ 
Björn Ingi Hrafnsson, pressan.is

P

„E
Jó

„B
ve
Ing

„Þa
Bjö

Tryggðu þér miða í tíma. 

Miðasalan opnar á mánudag.

Áskriftarkort Borgarleikhússins: 

4 sýningar á aðeins 8.900 kr.

Ástsælasti söngleikur allra tíma snýr 

aftur á fjalirnar og heldur áfram að kæta 

leikhúsgesti í september og október. 

:

og október.
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Eitt helsta tromp Einars Bárðarsonar 
á nýrri útvarpsstöð er Gulli Helga. 
Dramatískar vendingar urðu hins 
vegar áður en endanlegir samningar 
tókust.

„You like me, you really like me,“ segir 
útvarpsmaðurinn Gulli Helga kátur og vitnar 
í Sally Field þegar hún loks fékk Óskarsverð-
launin. „Það er ofsalega gaman, eftir 25 ár og 
að hafa verið á geymslusvæði, á bekknum, að 
fá allt í einu svona tilboð, að allt í einu sé þörf 
á manni einhvers staðar.“

Frá því hefur verið gengið að Gulli Helga 
stýri morgunþætti á Kananum, útvarpsstöð 
Einars Bárðarsonar, sem hefur útsendingar 
1. september. Einar sparar hvergi stóru orðin 
þegar hann lýsir hæfileikum Gulla og hér 
eru nokkur stikkorð: „Einn langvinsælasti og 
reyndasti útvarpsmaður þjóðarinnar ... einn 
eftirsóttasti sjónvarpsmaður landins ... Tveir 
með öllu sem var á dagskrá FM957 og Bylgj-
unnar frá árunum 1991 til 1993 hafi gert nöfn 
Jóns Axel og Gulla Helga að goðsögnum í 
útvarpi. Fáir ef þá nokkrir útvarpsþættir hafa 
notið jafn mikilli vinsælda á Íslandi... Að fá 
Gulla til liðs við sig í útvarpi er eins og að fá 
heila hæð af samstarfsmönnum ... Þegar farið 

verður yfir útvarpssögu þessarar þjóðar þá 
verða þar nokkur nöfn sem munu bera höfuð 
og herðar yfir önnur. Gulli verður þar í efstu 
línunni enda fáir ef nokkrir komið jafn víða 
við í sögu frjáls útvarps á Íslandi. Stór dagur 
fyrir Kanann ...“ Gulla finnst nóg um. „Já, ég 
er búinn að sjá þessa ræðu,“ segir Gulli, sem 
lengi var mjög tvístígandi. Frá þessu hafði 
nánast verið gengið en þá kom bakslag, þegar 
365-menn fréttu af því að Gulli væri að ganga 
til liðs við Einar, var dregin fram á teikni-
borðið gömul hugmynd um smíðaþætti – líf og 
yndi Gulla. „Ég er Bulli byggir og Bulli bygg-
ir hefur bara gaman að því að byggja upp. Það 
er það sem ég kann. Hvort sem það eru hús 
eða útvarpsstöðvar. Maður hefur byggt upp 
útvarpsstöðvar með misgóðum árangri. Þetta 
er sú 3. í röðinni og allt er þegar þrennt er.“

Ljóst er að menn hafa boðið rausnarlega í 
Gulla og hann svarar spurningu þess efnis 
svona: „Ég hef efni á að kaupa mér tyggjó.“ Og 
með vísan til Tveggja með öllu, hvort útvarps-
hlustendur megi vænta endurkomu Jóns og 
Gulla, segir Gulli dularfullur: „Við útilokum 
ekkert í þeim efnum. Þetta er rétt að byrja. Og 
verður ógeðslega gaman.“ jakob@frettabladid.is

Bitist um Gulla Helga

GULLI Í FULLUM SKRÚÐA Eftir myndatöku hjá Einari 
stóðu Gulla skyndilega allar dyr opnar – en hann ákvað 

að endingu að taka þátt í uppbyggingu Kanans þar 
sem allt er tilbúið undir tréverk.

Kate Winslet hefur verið orðuð 
við aðalhlutverkið í stuttri sjón-
varpsþáttaröð sem nefnist Mil-
dred Pierce sem HBO ætlar að 
framleiða. Þáttaröðin er byggð 
á skáldsögu James M. Cain en 
leikstjóri og handritshöfundur 
verður Todd Haynes, sem hefur 
gert myndirnar I´m Not There og 
Velvet Goldmine. Gerð var kvik-
mynd eftir skáldsögu Cains árið 
1945 með Joan Crawford í aðal-
hlutverki og fékk hún Óskars-
verðlaun fyrir frammistöðu sína 
sem húsmóðir sem ákveður að 
hella sér í veitingahúsabransann 
með ófyrirséðum afleiðingum.

Kate Winslet 
í sjónvarpið

KATE WINSLET Á leið í sjónvarp.

> BARN Á LEIÐINNI?

Bruce Willis giftist fyrirsætunni Emmu 
Heming í mars. Hann segist aldrei hafa 
verið hamingjusamari og viður-
kennir að sig langi gjarnan í fleiri 
börn, en Willis, sem er 54 ára, á 
þrjár dætur með fyrrum eigin-
konu sinni Demi Moore. Í banda-
ríska sjónvarpsþættinum Acc-
ess Hollywood sagðist leikar-
inn ekki viss um að þau Emma 
eignuðust börn, en tók fram að 
hún væri yndisleg manneskja 
sem hann nyti lífsins með.

„Þetta er bara hlutur sem allir verða 
að prófa. Ég get voða lítið sagt annað. 
Þetta er bara svo gaman að ég held 
varla vatni þegar ég fer fram úr á 
morgnana,“ segir Karim Djermoun um 
Go-Kart brautina á Korputorgi. Braut-
in verður formlega opnuð í dag, en 
Karim var með brautina á Reykjanesi 
fyrir fjórum árum. 

„Þetta er bara á bílastæðinu á Korpu-
torgi, við erum með mjög stórt svæði 
til að leika okkur á, því það er ekkert 
að gerast á Korputorgi, fyrr en núna. 
Ef vel gengur liggur á borðinu að fá 
að fara inn í Korputorg, í stærsta bilið 
beint fyrir miðju. Þá er þetta fyrst 
orðið fyrir alvöru.“

Svæðið er 3.500 fermetra og er braut-
in 900 metra löng sem gerir hana þá 
stærstu sem nokkurn tíma hefur verið 

á landinu. Þá eru 1.500 dekk og 3 kíló-
metrar af öryggisborðum um brautina. 
Loks skartar hún fullkomnum tíma-

tökubúnaði. Karim segir þegar mikla 
traffík. „Við erum búnir að vera með 
opið til að koma okkur í gang og prófa 
bílana.“ 

Keppni á vegum FM957 hefst á 
mánudag, hið svokallaða Zúúber-race. 
„Þeim sem verða með þrjátíu bestu 
tímana fyrir þessa viku gefst tækifæri 
á að taka þátt í keppni sem verður á 
föstudaginn í næstu viku, sem verður 
þá útvarpað beint frá Korputorgi. Það 
verður alvöru, með upphitun, tímatöku 
og loks keppni. Svo erum við að skora 
á alþingismenn að koma og keyra hjá 
okkur eftir að Icesave-málið klárast. 
Þeir eru búnir að taka ansi vel í það. 
Ég hugsa að við fáum einhverja frækna 
alþingismenn til að koma í næstu viku 
og þá verður Ísland í dag á staðnum.“  

 - kbs  

Go-Kart braut á Korputorgi

STÆRST OG BEST Almenningur streymir á nýja 
Go-Kart braut á Korputorgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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MINNISKORT

Panasonic TXP42C10
42" Vreal 4 Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta 
uppl., 100Hz, 24p Playback, x.v Colour, Real Black 
Drive 20.000:1 skerpu, 3D Colour, Sub Pixel Control, 
HD Ready, Viera Link, háskerpu DVB-T stafr. móttakara 
(MPEG4), SD/SDHC kortalesara, 2 x Scart (með RGB), 
2 HDMI (1.3), Component, CI rauf, SVHS, CVBS ofl.

Philips 47PFL5604H
47” Full HD 1080p 16:9 LCD BREIÐTJALD með 
1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus HD, 
Dýnamískri 50000:1 skerpu, 5ms  svartíma, 
stafrænum DVB-T móttakara, USB, VGA (PC) 
tölvutengi, 2x Scart, 3x HDMI & RCA, S-Video, S/
PDIF, Audio L/R, Component, heyrnatólstengi ofl.

Philips 42PFL3604D
42” Full-HD LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upplausn, Progressive Scan, Digital 
Crystal Clear, dýnamískri 30000:1 skerpu, 5ms  svartíma, stafrænum DVB-T móttakara, USB 
með JPEG/MP3, 2x HDMI, 2x Scart, CI, Component, Composite, Digital Coaxial tengi ofl.

Toshiba 26AV605PG
26" Active Vision LCD BREIÐTJALD með 1366x768 
punkta upplausn, HD-Ready 720p, Digital Noise 
Reduction, 10w RMS Nicam Stereó Bass Boost, 2x 
HDMI, 2x Scart, Component, Composite & Audio, 
PC (VGA), S-Video og heyrnatólstengi ofl.

Toshiba 32AV603PG
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p punkta 
upplausn, Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-
Ready 720p, Digital Noise Reduction, 10w RMS 
Nicam Stereó Bass Boost, 2x HDMI, 2x Scart, 
Component, Composite & Audio, PC (VGA) ofl.

VERÐ      54.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ     79.990
FULLT VERÐ kr. 99.990

TILBOÐ     99.990
FULLT VERÐ kr. 124.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 379.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 349.990

TILBOÐ     249.990
FULLT VERÐ kr. 279.990

TILBOÐ     209.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

TILBOÐ     209.990
FULLT VERÐ kr. 239.990

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 139.990

TILBOÐ     139.990
FULLT VERÐ kr. 169.990

Toshiba 22DV555DG
22” LCD Sjónvarp með innb. fjölkerfa  DVD spilara, 
HD-READY, 1680x1050 punkta uppl., 1000:1 
dýnamískri skerpu, Nicam Stereo DTS hljóðkerfi, 
innb. DVB-T móttakara, HDMI, Scart, Component & 
Composite, VGA, S-Video og heyrnatólstengi ofl.

Panasonic TXL32C10
32" HD LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., 
Vreal 4 Engine, IPS Alpha, 24p Playback, 15.000:1 
skerpu, 3D Colour, Sub-Pixel Control, Progressive Scan, 
VIERA Link, stafrþ. DVB-T mótt., SD/SDHC kortalesara, 
2 x Scart, 2 HDMI & Component tengi ofl.

Panasonic TXL42S10
42" LCD BREIÐTJALD með 1920x1080p punkta 
uppl., Vreal Pro3, 24p Playback, Viera Link, dínamískri 
50.000:1 skerpu, Intelligent Scene Controller, stafr. 
háskerpu DVB-T mótt., tölvuleikja- og Eco Mode stilling, 
VGA (PC), 3x HDMI, Composite, Component & S-Video, 
2x Scart, Audio L/R, CI, Digital Audio tengi ofl.

Panasonic TXP50X10
50" 100Hz Plasma BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., 
Vreal 4, 24p Playback, Real Black Drive 20.000:1 skerpu, 
x.v Colour, 3D Colour, Motion Pattern Noise Reduction, Sub-
Pixel Control, Progressive Scan, Viera Link, háskerpu DVB-T 
stafr. mótt., SD/SDHC kortalesari (JPEG), 2 x Scart, 3 HDMI, 
Component, CI rauf, SVHS, CVBS og PC tengi ofl.

DVB-T

100Hz
DVB-T

DVB-T

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

FULL
HD

DVB-T

3

FULL
HD
DVB-T

SJÓNVARPSTILBOÐ
TOPP MERKI Á FRÁBÆRU VERÐI

United 19DD91HD
19" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum 

DVD spilara, stafrænum móttakara (DVB-T), 1440x900 upplausn, 
Nicam Stereó, sjálfvirkri stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video & VGA 
(PC) tengjum. Tekur 12v og 220v straum.
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Slash, fyrrverandi gítarleikari 
Guns N´Roses, og The Edge úr U2 
hafa tjáð sig um dauða gítargoð-
sagnarinnar Les Paul sem lést á 
dögunum, 94 ára gamall. „Hann 
var frábær náungi, tónlistar maður, 
uppfinningamaður, læri faðir og 
vinur,“ sagði Slash og bætti við 
að Paul hefði ávallt verið mjög 
jákvæður persónuleiki.

The Edge sagði að Paul hefði 
verið gítargoðsögn og sannur 
endur reisnarmaður. „Les Paul 
afsannar þá klisju að maður geti 
bara verið frægur fyrir eitthvað 
eitt. Hans arfleifð sem tónlistar- 
og uppfinningamaður mun lifa 
áfram og áhrif hans á rokkið munu 
aldrei gleymast.“

Les Paul var þekktur fyrir hönn-
un sína á Les Paul-rafmagnsgítarn-
um sem fór fyrst í verslanir árið 

1952 og átti hann sinn þátt í upp-
risu rokksins. Hann hafði einnig 
mikil áhrif á upptökufræði því að 
hann þróaði meðal annars marg-
rása upptökutæki og átta rása 
segul bandsupptökutæki.

Fleiri frægir tónlistarmenn á 
borð við Brian Wilson úr Beach 
Boys, Billy Gibbons úr ZZ Top og 
Joe Satriani minntust Les Paul 
einnig sem frumkvöðuls í rokkinu 
og yndislegrar persónu. 

Auk þess að hanna gítara og 
vinna að upptökumálum var Paul 
vinsæll tónlistarmaður. Hann átti 
ellefu smáskífulög sem komust í 
efsta sæti vinsældalista og 36 gull-
plötur sem hann gerði með eigin-
konu sinni Mary Ford. Hann var 
vígður inn í Frægðarhöll Grammy-
verðlaunanna árið 1978 og Frægðar-
höll rokksins tíu árum síðar.

Gítarhetjur minnast Les Paul

LES PAUL Tónlistarmaðurinn og frum-
kvöðullinn Les Paul lést á dögunum, 94 
ára gamall. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Söngkonan Amy Winehouse hefur 
komið sér upp nýrri síðu á Fésbók-
inni undir dulnefninu Shirley, sem 
er lítill kettlingur söngkonunnar. 
Menn telja að með þessu sé hún að 
reyna að hafa samband við fyrr-
verandi eiginmann sinn, Blake 
Fielder-Civil, en þau skildu 
fyrir stuttu. Foreldrar Amy 
fögnuðu endalokum hjóna-
bandsins, enda telja þau 
Blake ástæðuna fyrir óreglu 
dóttur sinnar. 

Amy hefur skilið eftir 
nokkur skilaboð á síðu 
Blakes. Í sumum 
skilaboðunum rifj-
ar Amy upp gamla 
tíma frá hjónabandi 
hennar og Blakes. „Hey, mamma 
var að segja vinkonu sinni frá því 

þegar hún bjó til morgunmat fyrir 
þig og þú drakkst allt Nesquickið 
og varðst veikur. xxxxx.“ 

Frá því að Amy fór að hafa sam-
band við Blake, sem er í meðferð 
í Yorkshire, hefur hann uppfært 

upplýsingarnar um sambands-
stöðu sína tvisvar, fyrst úr 

því að vera á lausu yfir í að 
vera í sambandi og nú síð-
ast segist hann vera gift-
ur. Það má því velta fyrir 
sér hvort þetta ólukkupar 
taki aftur saman þegar 
Blake lýkur meðferð.

Amy á Facebook 
undir dulnefni

DULARFULL Amy 
spjallar við fyrrverandi 
eiginmann sinn undir 
dulnefni.

„Þetta er komið svo stutt á veg að 
það er allt óráðið enn þá,“ segir 
Haukur Heiðar Hauksson, söngv-
ari Diktu, um hugsanlega útrás 
hljómsveitarinnar til Þýskalands. 
Hann segir óvíst hvort flutningar 
séu í spilunum, en verið sé að skoða 
alla möguleika. „Við erum að velta 
því fyrir okkur að fara til Berlín-
ar. Ég hef aldrei komið þangað 
en allir sem ég hef talað við bera 
borginni vel söguna. Þetta er mikil 
listamannaborg og var náttúrlega 
höfuðborg lista í Evrópu á sínum 
tíma,“ útskýrir Haukur.

Dikta er nú að vinna sína 
þriðju plötu sem kemur út í haust. 
Aðspurður segir Haukur þá félaga 
nota öll kvöld og helgar í upptök-
ur, en hann starfar sem læknir á 

bráðamóttökunni við Hringbraut. 
Jón Þór Sigurðsson trommari er 
að ljúka atvinnuflugmannsprófi 
og þeir Skúli Gestsson bassaleik-
ari og Jón Bjarni Pétursson gítar-
leikari eru báðir í kennaranámi. 
Þrátt fyrir miklar annir láta þeir 
tónleikahald ekki sitja á hakan-
um. „Við erum að spila á Batterí-
inu í kvöld ásamt hljómsveitunum 
Mammút, Agent Fresco og Cliff 
Clavin. Við verðum í upptökum í 
dag og á morgun svo við hlaupum 
bara út úr stúdíóinu til að fara á 
þetta gigg,“ segir Haukur.  - ag

Skoða Þýskalandsmarkað

NÝ PLATA Á LEIÐINNI
Dikta vinnur nú að nýrri plötu sem Sena 

mun gefa út í haust.

Nýjasta plata hljómsveitarinnar 
múm, Sing Along to Songs You Don’t 
Know, verður fáanleg á síðunni 
Gogo yoko.com frá og með mánudeg-
inum 17. ágúst. Þetta þýðir að platan 
verður fyrst fáanleg í heiminum á 
síðunni. Platan kemur formlega út 
í Evrópu 24. ágúst hjá Morr Music 
og sama dag hjá Euphoni í Norður-
Ameríku. Skráðir notendur Gogo-
yoko.com geta því frá og með mánu-
deginum hlustað á þessa nýju plötu 
í heild sinni. Þótt þjónustan sé í dag 
aðeins opin notendum á Íslandi verð-
ur platan fáanleg til kaups um heim 
allan á sértakri gátt á síðunni.

Múm fyrst á Gogoyoko

MÚM Nýjasta plata hljómsveitarinnar 
múm nefnist Sing Along to Songs You 

Don´t Know. 

Svala Björgvins prýðir for-
síðu tattútímaritsins Prick 
sem dreift er um allan heim 
og er vinsælasta tattúblaðið 
í Bandaríkjunum. Söng-
konan góðkunna flytur ein-
mitt til Los Angeles í dag.

„Prick-blaðið kom hingað út af 
tattúráðstefnunni hjá Reykjavík 
Ink sem var hér í sumar,“ segir 
Svala Björgvinsdóttir söngkona, 
sem prýðir forsíðu tímaritsins 
Prick. Blaðið er gefið út mánaðar-
lega í um 100.000 eintökum sem 
er dreift um allan heim, en blaðið 
er sérstaklega tileinkað lífsstíln-
um í kringum húðflúr og líkams-
götun.

„Blaðið er alltaf bara með 
flúraðar stelpur á forsíðunni, en 
enga stráka. Linda og Össur sem 
eiga Reykjavík Ink báðu mig um 
að vera framan á blaðinu því ég 
er komin með svo mikið „sleeve“ 
og ég sagði bara já. Þetta er vin-
sælasta tattúblaðið í Ameríku og 
ég hef nú þegar fengið tölvupóst 
frá vinum úti sem hafa séð þetta,“ 
segir Svala, sem er á faraldsfæti 
því í dag flytur hún með hljóm-
sveit sinni Steed Lord til Los Ang-
eles. 

„Það er allt tilbúið og við erum 
komin með þriggja ára dvalar-
leyfi. Við erum að fara að vinna á 
fullu, túra mikið og gefa út remix-
plötu af fyrstu plötunni okkar sem 
kemur út 24. september,“ segir 
Svala. Aðspurð segist hún kunna 
vel við sig í Los Angeles, en hún 
hefur áður búið þar og starfað 
sem söngkona. „Þetta leggst vel 
í okkur og það er alltaf gaman 
að skipta um umhverfi og fara í 
svona ævintýraferð. Ég bjó í LA 
í eitt og hálft ár svo ég á mikið af 
vinum þar og þekki vel til. Þetta 
er bara mín borg og eina borgin 
sem ég vil búa í,“ segir Svala.

 alma@frettabladid.is

Svala Björgvins á forsíðu 
vinsælasta tattútímaritsins

FLYTUR TIL LOS ANGELES 
Svala Björgvinsdóttir flytur með hljómsveit 
sinni Steed Lord til Los Angeles í dag, en þau 
munu ferðast um Bandaríkin á næstunni og 
gefa út remix-plötu í september. Hún prýðir 
forsíðu tattútímaritsins Prick.

Það eru níu leikir
í Pepsi-deild karla á næstunni

18. ágúst. 18:00 Fjarðabyggð - Víkingur R. Eskifjarðarvöllur

18. ágúst. 19:00 Leiknir R. - HK Leiknisvöllur

18. ágúst. 19:00 Haukar - KA Ásvellir  

18. ágúst. 19:00 Afturelding - ÍR Varmárvöllur

18. ágúst. 19:00 ÍA - Víkingur Ó. Akranesvöllur

18. ágúst. 19:15 Þór - Selfoss Þórsvöllur

21. ágúst. 18:30 ÍR - Haukar ÍR-völlur

21. ágúst. 18:30 Selfoss - Leiknir R. Selfossvöllur

21. ágúst. 18:30 Víkingur R. - Afturelding Víkingsvöllur  



Laugardagur frá  11 - 16
Sunnudagur  12 - 17
Mánudagur  12 - 18

Lágmark

afsláttur

Landsins stærsta

ATHUGIÐ!
SÍÐUSTU

DAGARNIR

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind
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SÍMI 564 0000

12
12
16
16
16
L
L
L

G.I. JOE kl. 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE LÚXUS kl. 8 - 10.30
CROSSING OVER   kl. 8 - 10.30 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl.1 - 5 - 8 - 10.10 
KARLAR SEM HATA KONUR LÚX kl. 1 - 5
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl. 1 - 3.30 D (850)
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 1 - 3.30 - 5.45
ICEAGE 3 ENSKT TAL - ÍSL. TEXTI kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8

SÍMI 462 3500

G.I. JOE kl. 2 - 3.50 - 5.50 -8- 10.10
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 3 - 6 - 9

12
16

L
12
18
16
L

STELPURNAR OKKAR kl.4 - 6 - 8 - 10
G.I. JOE kl.4 - 6.30 - 9
FUNNY GAMES    kl.  8 - 10.20 
KARLAR SEM HATA KONUR   kl.3 - 6 - 9
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl. 3.40 - 5.50

SÍMI 530 1919

12
16
16
16
L

MY SISTERS KEEPER   kl.  3 - 5.30 - 8 - 10.20 
CROSSING OVER   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 2.30 - 5.30 -  8.30
THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.45
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  3.30 - 5.50

SÍMI 551 9000

550kr.

550kr.

550kr.

S.V. MBLÓ.H.T., Rás 2Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

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

30.000 MANNS!

40.000 MANNS!40.000 MANNS!40.000 MANNS!

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

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

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

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

TAKA BÓNORÐI HENNAR

BÓNORÐIÐ

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

„
“

HERE COMES THE BRIBE...

FRÁ LEIKSTJÓRA “THE MUMMY” KEMUR 
EIN FLOTTASTA STÓRMYND SUMARSINS

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KRINGLUNNI

G.I. JOE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 12

PUBLIC ENEMIES kl. 5 - 8D - 10:50D 16

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

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3 L

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

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

HARRY POTTER kl. 5 VIP
BRUNO kl. 11 14

THE HANGOVER kl. 8 12

PUBLIC ENEMIES kl. 8:20 - 11 16

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

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

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

HARRY POTTER kl. 2 - 5 - 8 10

BRUNO kl. 11 14

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

PUBLIC ENEMIES kl. 8 - 10:50 12

HARRY POTTER kl. 2 - 5 7

THE PROPOSAL kl. 8 L

FIGHTING kl. 10 12550 Á MERKTAR APPELSÍNUGULU OG 850 Á GRÆNAR
SPARBÍÓ

- bara lúxus
Sími: 553 2075

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

PUBLIC ENEMIES kl. 7 og 10 16

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
- BoBosoststotonon glglolobobebe

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

POWERSÝNING

KL. 10.20

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

Í Crossing Over fylgjast áhorf-
endur með nokkrum einstakling-
um sem eiga það sameiginlegt að 
vera að reyna að fá bandarískan 
ríkisborgararétt, og hvernig 
sögur þessara einstaklinga tvinn-
ast saman.

Í fljótu bragði má lýsa kvikmynd 
Wayne Kramer sem lélegri útgáfu 
af Crash eða Babel. Í fyrrnefndum 
myndum eru sögurnar misáhuga-
verðar en í Crossing Over eiga 
sögurnar það sameiginlegt að vera 
flatar og rísa aldrei yfir meðal-
lag. Mörg samtölin eru þvinguð 
og leiðigjörn, og uppgjörið í lok 

myndarinnar er klisja út í eitt. Þó 
fær Kramer prik fyrir vel útfært 
og spennandi skotatriði.

Gamla brýnið hann Harrison 
Ford hefur ekki úr miklu að moða 
í hlutverki samviskusams reynslu-
bolta í útlendingaeftirlitinu. Sama 
má segja um Ray Liotta og Ashley 
Judd. Persónurnar eru lítt áhuga-
verðar og vantar allan neista milli 
leikara.

Eftir áhorf á Crossing Over 
getur maður ekki annað en hugs-
að út í þá möguleika sem myndin 
hafði með þennan myndarlega hóp 
leikara.  Vignir Jón Vignisson

Ameríski draumurinn

KVIKMYNDIR
Crossing Over
Leikstjóri: Wayne Kramer. Að-
alhlutverk: Harrison Ford, Cliff 
Curtis, Ashley Judd, Sean Penn, 
Ray Liotta.

★★
Léleg útgáfa af Crash.

Ólíklegt er að önnur plata 
Hjaltalín líti dagsins ljós á 
þessu ári.

„Það er ekki búið að negla það niður 
en það er allt eins líklegt að hún 
komi út á næsta ári,“ segir Steinþór 
Helgi Arnsteinsson, umboðsmaður 
Hjaltalín. Nánast öruggt er að plat-
an komi ekki út í október eins og 
talið var í fyrstu. „Hljóðvinnslan 
hefur gengið mjög vel en þetta er 
orðið miklu stærra en menn ætluðu 

sér í upphafi. Menn ætla að sinna 
þessu gaumgæfilega og frekar gera 
þetta vel og örugglega en hratt og 
illa,“ segir Steinþór. 

Hjaltalín á fimmtán lög á lager 
sem hún á eftir að fínpússa. Fari 
svo að stóra platan komi ekki út á 
þessu ári verður hugsanlega gefin 
út EP-plata til að halda aðdáendum 
sveitarinnar við efnið. 

Steinþór vill ekki meina að pen-
ingavandræði séu ein af ástæðum 
seinkunarinnar. „Við höfum verið 
að leggjast í mjög dýr ferðalög en 

við erum ekkert í neinum vand-
ræðum. Óhagstætt gengi krónunn-
ar hefur vissulega komið niður á 
okkur á þessum ferðalögum, það er 
ekkert launungarmál.“

Hjaltalín er núna úti í Þýska-
landi á tónleikaferð en í september 
hægist um hjá sveitinni og þá 
kemur endanlega í ljós hvort plat-
an verði kláruð á þessu ári eður ei. 
Fyrsta plata Hjaltalín, Sleepdrunk 
Seasons, kom út fyrir jólin 2007 við 
frábærar viðtökur gagnrýnenda og 
almennings.   freyr@frettabladid.is

Hjaltalín seinkar plötuútgáfu
VIÐ UPPTÖKUR Hljómsveitin Hjaltalín við upptökur á annarri plötu sinni, sem kemur líklega út á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SparBíó
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

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

BÓNORÐIÐ

G-FORCE M/ ísl. Tali
kl. 2 í Álf. og í kringl. í þrívídd kr. 850
kl. 2 á Ak. og í Kefl. og á Self. í tvívídd kr. 550

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

HARRY POTTER 6
kl. 2 í Álfabakka í Kringlunni 
og á Akureyri

GI - JOE
kl. 3 í Álfabakka

B Ó N O R Ð I Ð
kl. 1:30 í Álfabakka og í Kringlunni

550kr

550kr

550kr

TILBOÐSVERÐ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl & enskt tal

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

550kr. 3D
850kr.

550kr.

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.

550kr.





BESTA LIÐ  

Stöð 2 Sport hefur tryggt sér sýningarréttinn á Meistaradeild Evrópu næstu þrjú árin 

og Ensku úrvalsdeildinni til fjögurra ára. Fleiri leikir og betri umgjörð. Við færum þér 

sterkustu íþróttakeppnir heims – heim til þín í beinni.
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Í dag klukkan 14 hefst 
leikur Íslands og Serbíu í undan-
keppni HM 2011. Knattspyrnu-
samband Íslands fór fram á að 
leikurinn færi fram jafnvel þótt 
núverandi Evrópumeistaramóti 
væri ólokið, en afar fátítt er að 
þessi tvö stórmót knattspyrnu-
heimsins skarist með þessum 
hætti. Ísland keppir í úrslita-
keppni EM í Finnlandi síðar í 
mánuðinum og verður þetta síð-
asti leikur liðsins fyrir Finnlands-
förina.

„Þetta leggst afar vel í mig. 
Þetta er leikur í undankeppni HM 
og hugsum við um hann fyrst og 
fremst sem slíkan,“ sagði Katrín 
Jónsdóttir landsliðsfyrirliði. 

Tólf lið komust í úrslitakeppni 
EM en aðeins 4-5 Evrópulið kom-
ast í úrslitakeppni HM, auk gest-
gjafanna sem í þessu tilviki eru 
Þjóðverjar. Það er því mun erfið-
ari undankeppni fyrir höndum en 
sú sem lauk fyrir EM nú í haust 
og má íslenska liðið alls ekki við 
nokkrum feilsporum – síst af öllu 
á heimavelli.

„Við vitum vel hversu erfitt 
það er að komast á HM. Við þurf-
um að vinna riðilinn og svo að 
vinna sigurvegara annars riðils í 
umspili til að komast áfram. Við 
megum því ekki misstíga okkur 
ætlum við að taka þrjú stig í þess-
um leik. Það þarf að ríkja sama 
ákefð, barátta og gleði og í síðustu 
undankeppni.“

Hún segir mjög góða stemningu 
ríkja í landsliðshópnum sem kom 
saman á miðvikudaginn var og 
verður saman þar til EM lýkur. 

„Nú þurfum við að leggja EM 
til hliðar og munum við einbeita 
okkur að því þegar þessum leik 
er lokið.“

Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari segir vissulega 
erfitt að aðskilja keppnirnar tvær. 
„Þetta hefur verið svolítið erfitt 
í undirbúningi okkar fyrir leik-
inn enda allir að tala um EM. En 
við þurfum að einbeita okkur að 
þessum leik enda nýtt mót að hefj-

ast og ætlum við okkur áfram. Til 
þess þurfum við að vinna riðilinn 
okkar sem Íslandi hefur aldrei 
áður tekist. Ég hef hins vegar 
fulla trú á að okkur takist það.“

Í undankeppni EM mátti ekki 
miklu muna að Ísland næði efsta 
sæti riðilsins en 2-1 tap fyrir 
Frökkum ytra gerði það að verk-
um að liðið þurfti að fara í umspil 
gegn Írum um sæti á EM í Finn-
landi. Í þeirri undankeppni tapaði 

Ísland einnig óvænt fyrir Slóveníu 
á útivelli.

„Hefðum við unnið þann leik 
hefðum við mátt tapa með þessum 
mun fyrir Frökkum. Samt hefðum 
við unnið riðilinn. Það sýnir hvað 
við erum nálægt þessu mark-
miði okkar. En þetta verkefni er 
mjög krefjandi og miklu stærra 
og erfiðara en að komast í loka-
keppni EM. Það má því ekkert út 
af bregða.“ eirikur@frettabladid.is

Þurfum að leggja EM til hliðar í dag
Ísland mætir í dag Serbíu í fyrsta leik undankeppni HM í knattspyrnu sem fer fram í Þýskalandi árið 2011. 
Leikurinn er því bæði upphitun fyrir EM í Finnlandi og þýðingarmikill leikur fyrir framhald liðsins.

Á ÆFINGU Edda Garðarsdóttir, Guðrún Sóley Gunnarsdóttir og Sandra Sigurðardóttir á æfingu íslenska landsliðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Ásmundur Arnarsson, 
þjálfari Fjölnis, skrifar langa 
grein á heimasíðu félagsins í gær.

Þar kemur hann meðal annars 
inn á þátt dómara, sem honum 
finnst ekki alltaf hafa verið mjög 
hliðhollir sínu liði.

Tekur hann sérstaklega út 
dæmi sem átti sér stað í leik ÍBV 
og Fjölnis í Eyjum á dögunum.

„Í Eyjum lendum við í því 
að það eru þó nokkrar ljótar 
tækl ingar í gangi sem dómar-
inn virðist ekki sjá og setningar 
frá dómaranum eins og „það er 
ekki mér að kenna hvað þið eruð 
lélegir“ hjálpa ekki til við að 
halda spennu stiginu niðri,“ segir 
Ásmundur í grein sinni. Dóm-
ari leiksins var Eyjólfur Magnús 
Kristinsson.

Ásmundur gagnrýnir einnig 
sína menn fyrir að láta mótlætið 
fara í skapið á sér. Hann kemur 
annars víða við í grein sinni og 
hvetur stuðningsmenn liðsins 
að lokum til þess að styðja við 
liðið, sem er í erfiðri fallbaráttu í 
Pepsi-deildinni.   - hbg

Ásmundur Arnarsson:

Gagnrýnir 
dómara

ÁSMUNDUR Ósáttur við orð dómarans í 
leik ÍBV og Fjölnis. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Fernando Torres hefur 
undirritað nýjan samning við 
Liverpool sem gerir honum kleift 
að vera hjá félaginu til loka tíma-
bilsins 2014.

Þegar hann kom til félagsins 
árið 2007 skrifaði hann undir sex 
ára samning en nýi samningur-
inn inniheldur klásúlu sem gerir 
aðilum mögulegt að framlengja 
samninginn um eitt ár til viðbót-
ar.

Torres er 25 ára gamall og 
var þegar búinn að samþykkja 
samninginn í maí síðastliðnum. 
Nú hefur hann gengið frá öllum 
formsatriðum.

„Öll helstu lið heims vilja helst 
fá hann í sínar raðir en hann 
hefur sýnt hversu mikinn metnað 
hann hefur fyrir hönd Liverpool 
með því að skuldbinda sig við 
félagið til svo langs tíma,“ sagði 
Rafael Benitez, stjóri Liverpool. 
„Hann býr yfir sérstökum hæfi-
leikum en vill samt bæta sig.“  - esá

Fernando Torres:

Hjá Liverpool 
til ársins 2014

Kristín Ýr Bjarnadóttir, leikmaður Vals, gæti í dag spilað sinn 
fyrsta landsleik er Ísland tekur á móti Serbíu á Laugardals-
vellinum klukkan 14. Leikurinn er sá fyrsti í undankeppni 
HM en er einnig liður í undirbúningi liðsins fyrir lokakeppni 
EM í Finnlandi. Kristín Ýr hefur verið upp á sitt besta 
með Val í sumar eftir að hafa verið lengi frá vegna 
meiðsla.

„Ég var í þrjú ár frá vegna meiðslanna og 
missti af fjórum tímabilum,“ sagði hún í sam-
tali við Fréttablaðið. „Ég var því bæði mjög 

hissa og ánægð þegar ég var valin. 
Maður stefnir auðvitað alltaf að því 

að komast sem lengst í fótboltanum, 
annars væri maður ekki í þessu.“
Hún segir að baráttan við meiðslin hafi vissu-

lega verið erfið. „Ég var búin að bíða mjög lengi 
þegar ég gat loksins byrjað aftur. Ég var með 
bakmeiðsli sem getur oft verið erfitt að glíma 
við. Það var því mikill persónulegur sigur að 

geta byrjað á ný og því hef ég ef til vill lagt aðeins meira í sölurnar. 
Ég óttaðist kannski að vera komin aftur úr öðrum en ég bæti upp 
fyrir það með ánægjunni.“

Hún segir afar góða stemningu ríkja í landsliðinu og að sér hafi 
verið vel tekið. „Þetta er mjög skemmtilegur hópur og þó svo að ég 

þekki þær flestar mjög vel er ég nú með mörgum þeirra sem 
samherji í fyrsta sinn. En það er frábær stemning í hópn-

um og ég hef tekið sérstaklega eftir því hversu einbeittir 
allir í kringum liðið eru. Það eru ekki bara þjálfarinn og 

fyrirliðinn sem ætla sér langt heldur allir leikmenn og 
starfsmenn. Það er skemmtilegt að upplifa það.“

Hún veit þó ekki enn hvort hún fær að spila á 
morgun. „Ég hef nú ekki komist í neina pappíra 
enn. En ef ekki í dag þá bara á EM. Ég hlýt að fá mitt 

tækifæri.“
Lokakeppni Evrópumótsins hefst þann 23. ágúst 

næstkomandi en fyrsti leikur Íslands verður gegn Frakk-
landi degi síðar. Ísland er þar að auki í riðli með Norðmönnum og 
Þjóðverjum.

KRISTÍN ÝR BJARNADÓTTIR: ÞREYTIR MÖGULEGA FRUMRAUN SÍNA MEÐ LANDSLIÐINU Í DAG

Var frá í þrjú ár en er nú á leiðinni á EM
> Fjölmennum á völlinn

Stelpurnar í A-landsliði kvenna í fótbolta mæta 
Serbíu í undankeppni HM 2011 á Laugardalsvellinum 
í dag og hefst leikurinn kl. 14. Þetta er fyrsti leikur 
íslenska liðsins í undankeppni HM og jafnframt 
síðasti leikur liðsins fyrir lokakeppni EM sem hefst 
23. ágúst. Fólk er því hvatt til þess að fjölmenna á 
völlinn, skapa góða stemningu og kveðja stelpurnar 
með stæl. Miðasala á leikinn 
hefst kl. 11 í dag. 

FÓTBOLTI Það eru 83 dagar frá því 
síðasta keppnistímabil í ensku 
úrvalsdeildinni rann sitt skeið 
og því ekki seinna vænna en að 
hefjast handa á nýjan leik. Átta 
leikir fara fram í fyrstu umferð 
ensku úrvalsdeildarinnar í dag og 
umferðin klárast svo með tveimur 
leikjum á morgun.

Chelsea og Hull ríða á vaðið í dag 
á Stamford Bridge eða Brúnni en 
það er áhugaverður leikur þar sem 
um er að ræða fyrsta „alvöru“ leik 
Carlos Ancelotti við stjórnvölinn 
hjá Chelsea. Þó svo að Lundúna-
félagið hafi vitanlega unnið sam-
félagsskjöldinn gegn Manchester 
United undir stjórn Ancelottis um 
síðustu helgi þá er það eldskírn-
in í deildarkeppninni sem skiptir 
máli. Chelsea hefur verið rólegt á 
leikmannamarkaðinum í sumar en 
engu að síður tippa margir spark-
spekingar á að hinn ítalski Ance-
lotti sé rétti maðurinn til þess að 
ná fram stöðugleika á Brúnni og 
endurheimta velgengni félagsins 
frá tímum Josés Mourinho.

Everton og Arsenal eigast við 
á Goodison Park en hvorugt liðið 
hefur látið sérstaklega mikið til 

sín taka á leikmannamark-
aði. Knattspyrnustjóri Ars-
enal, Arsene Wenger, hefur 
verið sérstaklega gagn-
rýndur fyrir lítil kaup 
í sumar enda 
hefur Arsen-
al misst tvo 
byrjunarliðs-
menn í þeim 
Kolo Toure 
og Emmanuel 
Adebayor og 
fengið lítið í 
staðinn. 

Flestra 
augu verða 
á Manchest-

er City á komandi leiktíð 
en forráðamenn félagsins 
hafa látið vel til sín taka á 
leikmannamarkaðnum í 

sumar og eytt nálægt 
því 100 milljónum 
punda í nýja leik-
menn á borð við 
Kolo Toure, Emm-
anuel Adebayor, 
Gareth Barry, 
Carlos Tevez 
og Roque Santa 
Cruz. City heim-
sækir Black-
burn á Ewood 
Park í dag en 
knattspyrnu-
stjórinn Mark 
Hughes hjá City 
var áður stjóri 
Blackburn.

Á morg u n 
hefja Englands-

meistarar Manchest-
er United titilvörnina 
gegn Birmingham 
á Old Trafford en 

knattspyrnustjór-
inn Sir Alex Fergu-
son getur ekki 

teflt fram Edwin van der Sar og 
Nemanja Vidic sem eru frá vegna 
meiðsla. Fróðlegt verður að sjá 
hvernig United plumar sig án Cristi-
anos Ronaldo, sem fór sem kunnugt 
er til Real Madrid í sumar, á kom-
andi leiktíð en nýju liðsmönnunum, 
Michael Owen og Antonio Valencia, 
er ætlað að fylla skarðið eftir Portú-
galann.

Umferðin klárast svo með leik 
Tottenham og Liverpool á White 
Hart Lane á morgun þar sem púl-
arar vonast til þess að leggja þar 
grunninn að því að enda tuttugu ára 
bið félagsins eftir meistaratitli.  - óþ

Löng bið áhugamanna um enska boltann er nú loks á enda þar sem enska úrvalsdeildin byrjar í dag:

Áttatíu og þriggja daga bið loks á enda

HVAÐ GERIR CITY? Spennandi verður að 
sjá hvernig City-mönnum gengur á kom-
andi leiktíð eftir eyðslu sumarsins.

NORDIC PHOTOS/GETTY 

LEIKIR HELGARINNAR
Laugardagur:
Chelsea-Hull kl. 11.45
Aston Villa-Wigan 14
Blackburn-Man. City 14
Bolton-Sunderland 14
Portsmouth-Fulham  14
Stoke-Burnley 14
Wolves-West Ham 14
Everton-Arsenal 16.30
Sunnudagur:
Man. United-Birmingham 12.30
Tottenham-Liverpool 15
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1GB SD Minniskort
fylgir - stækkanlegt upp í 4GBfylgir - stækkanlegt upp í 4GB
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greina handarhreyfingar þínar.
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NFL Leikstjórnandinn Michael 
Vick er laus úr fangelsi og hefur 
samið við Philadelphia Eagles. 
Hann mun leika með liðinu næstu 
tvö árin.

Vick fær 1,6 milljónir dala 
fyrir fyrra árið en gæti fengið 5,2 
milljónir fyrir seinna árið sam-
kvæmt heimildum ESPN.

Vick er af mörgum talinn einn 
hæfileikaríkasti leikmaður NFL-
deildarinnar frá upphafi. Hann 
var valinn fyrstur í nýliðavalinu 
árið 2001 og var um tíma launa-
hæsti leikmaður NFL-deildar-
innar.

Hann var síðan dæmdur til 
fangelsisvistar árið 2007 fyrir 
að skipuleggja hundaat, rækta 
hunda til slagsmálanna og fara 
illa með hundana.

Eftir að hann var látinn laus 
fékk hann aftur leyfi til þess að 
spila í NFL-deildinni. Ekki veit-
ir honum af þar sem hann varð 
gjaldþrota í fangelsinu.

Vick mun keppa við hinn öfl-
uga Donovan McNabb um sæti í 
byrjunarliði Eagles en McNabb 
hefur leitt Eagles fimm sinnum í 
úrslit Þjóðardeildar og einu sinni 
í Super Bowl.

McNabb er nýbúinn að gera 
nýjan samning við Eagles og Vick 
mun því líklega byrja á bekknum 
en nærvera hans þar mun halda 
McNabb á tánum.

McNabb sagðist hafa hvatt 
félagið til þess að gera samning 
við Vick og er hæstánægður með 
komu hans þangað.

Hann segir alla eiga skilið að 
fá annað tækifæri og segir að vel 
verði tekið á móti Vick í herbúð-
um Eagles.   - hbg

Michael Vick:

Snýr aftur í liði 
Philadelphia

MICHAEL VICK Verður ekki gjaldþrota 
miklu lengur. NORDIC PHOTOS/GETTY

NFL Eli Manning, leikstjórnandi 
New York Giants, hefur skrif-
að undir nýjan sex ára samning 
við félagið sem er metinn á 97 
milljónir dala. Manning ætti að 
fá 15,3 milljónir dala á ári næstu 
sex árin.

Hinn 27 ára gamli Manning er 
þar með orðinn launahæsti leik-
maður deildarinnar.

Manning átti eitt ár eftir af 
gamla samningnum en vildi 
ólmur vera áfram hjá liðinu sem 
hann leiddi óvænt til sigurs í 
deildinni árið 2008.

Manning fær 9,4 milljónir dala 
á þessu ári en síðan hækkar hann 
rækilega í launum.  - hbg

Eli Manning:

Launahæsti 
leikmaður NFL

ELI MANNING Á fyrir salti í grautinn.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Það á ekki af knattspyrnu-
liði Grindavíkur að ganga. Alls 
hafa nú ellefu leikmenn lagst í 
bólið veikir og tveir leikmenn hafa 
fengið það staðfest að þeir séu með 
svínaflensu.

Það eru þeir Óli Stefán Fló-
ventsson og Zoran Stamenic. 
Scott Ramsay slapp og er ekki með 
svínaflensuna. Þeir Jósef Krist-
inn Jósefsson og Eysteinn Húni 
Hauksson eru nýjustu menn til að 
veikjast. 

„Við erum búnir að senda vott-

orð frá lækni til KSÍ vegna veik-
indanna. Þar kemur fram að þeir 
séu óvinnufærir fram á næsta 
fimmtudag,“ sagði Þorsteinn 
Gunnarsson, formaður knatt-
spyrnudeildar Grindavíkur.

KSÍ varð við ósk Grindavík-
ur í gær um að fresta leik liðsins 
gegn ÍBV sem átti að fara fram 
á sunnudag. Grindavík á svo leik 
gegn Fram á miðvikudag og gæti 
vel farið svo að Grindavík þyrfti 
einnig að fara fram á frestun á 
þeim leik.   - hbg

Tvö staðfest svínaflenstutilfelli hjá Grindavík:

Ellefu leikmenn 
liggja veikir heima

VEIKINDI Meirihluti leikmanna Grindavíkur er veikur þessa dagana.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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UPPLIFUNINAUPPLIFUNINA
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DJ MARGEIRDJ MARGEIR
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TÓNLEIKAR
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FÓTBOLTI Arsene Wenger, stjóri 
Arsenal, viðurkennir í samtali 
við Daily Mail að hafa á stundum 
sagt ósatt í fjölmiðlum þegar leik-
menn hans hafa lent í vafasömum 
atvikum á vellinum.

Wenger segist hafa notað þá 
taktík að segjast ekki hafa séð 
hlutina þegar hann hafi hreinlega 
ekki getað varið sinn leikmann.

„Það er af því að maður er 
að hugsa af hverju í fjandanum 
leikmaðurinn hafi gert þetta. Þá 
getur maður ekki útskýrt málið í 
fjölmiðlum. Stundum hef ég séð 
atvikin en sagt í viðtölum að ég 
hafi ekki séð þau til að vernda 
leikmanninn,“ sagði Wenger.

„Þjálfari er til þess að hjálpa. 
Hann verður að hugsa að ef hann 
hjálpar á réttan hátt munu leik-
menn bregðast vel við því sem 
hann gerir.“  - hbg

Arsene Wenger:

Viðurkennir að 
hafa sagt ósatt

ARSENE WENGER Segir ekki alltaf satt.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Birkir Sveinsson, móta-
stjóri KSÍ, staðfesti í gærkvöld að 
leik KS/Leifturs og Hamars í 2. 
deildinni hafi verið frestað vegna 
veikinda leikmanna Hamars en 
leikurinn átti að fara fram í dag. 

„Það eru einhverjir leikmenn 
greindir með svínaflensu hjá 
Hamri en margir eru veikir og 
ekki greining komin hjá þeim 
öllum. Þetta virðist vera svipað 
tilfelli og hjá Grindavík,“ segir 
Birkir.

Birkir segir ekki fleiri tilfelli 
hafa komið inn á borð til sín að 
svo stöddu.

„Eins og staðan er núna hafa 
ekki fleiri beiðnir borist okkur 
en þessar tvær frá Grindavík og 
Hamri en við erum við öllu búnir. 
Mótanefndin hefur annars ákveð-
ið hvaða forsendur þurfi að liggja 
á baki því að frestun leikja fáist 
og það er ef verulegt skarð er 
höggvið í leikmannahóp liðanna,“ 
segir Birkir.

Guðmundur Valgeir Ásgeirs-
son, formaður Hamars, staðfesti 
við Fréttablaðið að níu byrjunar-
liðsmenn félagsins væru veik-
ir og þar af tveir þegar greind-
ir með svínaflensuna en nokkrir 
aðrir bíða eftir niðurstöðum úr 
rannsóknum. - óþ

Mótastjóri staðfestir frestun:

Svínaflensa hjá 
Hamarsmönnum

MÓTASTJÓRI Birkir Sveinsson hjá móta-
nefnd KSÍ hefur í nógu að snúast þessa 
dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

HANDBOLTI Strákarnir í U-21 árs 
landsliði Íslands í handbolta luku 
keppni á HM í Egyptalandi í gær 
með 39-38 sigri gegn Hollandi í 
tvíframlengdum leik. Anton Rún-
arsson skoraði sigurmark Íslands 
þegar nokkrar sekúndur voru eftir 
af seinni framlengingunni.

Mörk Íslands skoruðu Ólafur 
Gústafsson 10, Rúnar Kárason 10, 
Ólafur Bjarki Ragnarsson 5, Orri 
Freyr Gíslason 4, Ásbjörn Frið-
riksson 3, Þröstur Þráinsson 2, 
Oddur Grétarsson 2, Anton Rún-
arsson 1, Andri Heimir Friðriks-
son 1 og Guðmundur Árni Ólafs-
son 1. Í markinu varði Sveinbjörn 
Pétursson 12 bolta og Aron Rafn 
Eðvarðsson 8.

„Það var mjög ljúft að enda þetta 
með stæl fyrst við vorum að keppa 
um þetta sæti. Við byrjuðum leik-
inn betur en svo var þetta bara 
í járnum allan tímann og ég er 
ánægður með spilamennsku liðs-
ins. Við renndum dálítið blint í sjó-
inn fyrir keppnina en það er búinn 
að vera mikill stígandi í leik liðs-
ins. Varnarleikurinn hefur verið 
okkar helsti styrkur í keppninni en 
við lentum í vandræðum sóknar-
lega. Það hefur samt verið að slíp-
ast mikið,“ segir Heimir Ríkarðs-
son, þjálfari liðsins.

Með sigrinum varð Ísland í 13. 
sæti og vann svokallaðan forseta-
bikar en tólf efstu liðin í riðlunum 
fóru áfram í milliriðil.  - óþ

U-21 árs landslið Íslands varð í 13. sæti á HM:

Endaði með stæl

ÖFLUGUR Rúnar Kárason átti góðan leik gegn Hollandi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1
10.10 Jonathan Creek 11.00 Jonathan 
Creek 11.50 Dalziel and Pascoe 12.40 
Dalziel and Pascoe 13.30 My Hero 14.00 
My Hero 14.30 My Hero 15.00 My Hero 
15.30 My Hero 16.00 My Hero 16.30 
Doctor Who 17.15 Doctor Who 18.00 
Hotel Babylon 18.55 Judge John Deed 
19.45 Little Britain 20.15 Little Britain 
20.45 Little Britain 21.15 Little Britain 
21.45 Doctor Who 22.30 Doctor Who 
23.15 Hotel Babylon 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Boxen 10.25 OBS 10.30 Truslen fra dybet 
11.10 Sugar Rush 11.30 Future Man 12.00 
DR-Dokumentar - Valomanden 13.00 
Den store dag 13.55 Columbo 15.30 
Ebb og Flo 15.35 Postmand Per 15.50 
Nalle &amp; Pip 16.00 Hammerslag 
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.00 OBS 17.05 Michael Palin i det 
nye Europa 18.00 Klodens kræfter - Den 
enestående jord 19.00 TV Avisen 19.15 
SportNyt med SAS liga 19.40 Taggart 
21.20 Dodens detektiver 21.45 Jennifers 
afsloringer 22.45 Seinfeld 

16.00 Hrafnaþing 

17.00 Græðlingur 

17.30 Reykjavík – Vestmanna-
eyjar

18.00 Neytendavaktin

18.30 Óli á Hrauni 

19.00 Reykjavík – Egilsstaðir 

19.30 Eldum íslenskt 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Í kallfæri 

21.30 Maturinn og lífið 

22.00 Hrafnaþing 

11.45 Verdensserien i sandvolleyball, 
Kristiansand 15.00 VM skyting, skeetfina-
ler 16.00 H.C. Andersens eventyr 16.30 
VM friidrett 17.00 Dagsrevyen 17.30 VM 
friidrett 20.00 Poirot 21.00 Kveldsnytt 
21.20 Poirot 22.00 Nattsosteren 23.00 
Vestindia - vårt tapte paradis 23.20 Jazz 
jukeboks 

08.00 Morgunstundin okkar  Í 
næturgarði, Lítil prinsessa, Geirharð-
ur Bojng Bojng, Gló magnaða, Sí-
gildar teiknimyndir, Einskonar dreki, 
Einu sinni var... Jörðin og Landið 
mitt.

10.35 Popppunktur  (e)

11.30 Kastljós - Samantekt 

12.00 Helgarsportið  (e)

13.00 Mótókross  

13.30 Heimsmeistaramót ís-
lenska hestsins 

15.00 Breska konungs-
fjölskyldan  (e)

15.50 Sjálfstjórn á Græn-
landi  (e)

16.20 Hlé

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Draumahjólið

17.45 Pip og Panik  (11:13) (e)

17.49 Skoppa og Skrítla  (e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Hellisbúar  (11:13) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður 

20.05 Gróðabragð  (Scalp) (4:8) 
Franskur myndaflokkur. 

21.00 Ákæran  (Anklaget) Dönsk 
bíómynd frá 2005 sem fjallar um 
fjórtán ára stúlku sem sakar föður 
sinn um að hafa misnotað sig 
kynferðis lega. 

22.45 HM í frjálsum íþrótt-
um  Samantekt frá keppni dagsins 
á HM í frjálsum íþróttum sem fram 
fer í Berlín. 

23.40 Kvöldverðarboðið  (The 
Dinner Party) Bresk sjónvarps-
mynd. (e)

00.40 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

08.00 Blades of Glory 

10.00 Nancy Drew 

12.00 TMNT: Teenage Mutant 
Ninja Turtles 

14.00 Blades of Glory 

16.00 Nancy Drew 

18.00 Ástríkur og víkingarnir 

20.00 The Man From Snowy 
River  Áströlsk kvikmynd um pilt 
sem ræðst til starfa á búgarði og 
hrífst þar af heimasætunni. 

22.00 The Departed  Spennu-
mynd sem fjallar um þá spillingu og 
hræsni sem grasserar innan lögregl-
unnar í Boston.

00.30 Half Nelson 

02.15 Back in the Day 

04.00 The Departed 

15.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út og 
hverjar aðalstjörnurnar eru. 

16.00 Hollyoaks (251:260) 

16.25 Hollyoaks (252:260) 

16.50 Hollyoaks (253:260)

17.15 Hollyoaks (254:260) 

17.40 Hollyoaks (255:260) 

18.10 Seinfeld (14:22) Jerry Sein-
feld er uppistandari sem nýtur mik-
illar kvenhylli en á í stökustu vand-
ræðum með eðlileg samskipti við 
annað fólk. 

18.35 Seinfeld (15:22) 

19.00 Seinfeld (17:24)

19.25 Seinfeld (18:24)

19.45 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins.

20.30 America‘s Got Talent 
(11:20) Leitin að sönnu hæfileikafólki 
er hafin í þriðja sinn. Sem fyrr eru 
dómarar þau David Hasselhoff, Piers 
Morgan og Sharon Osbourne. Jerry 
Springer er kynnir.

21.50 The O.C. 2 (7:24) Orange-
sýsla í Kaliforníu virðist vera frið-
sæl paradís þar sem lífið leikur við 
bæjar búa. 

22.35 Seinfeld (14:22)

23.00 Seinfeld (15:22) 

23.25 Seinfeld (17:24)

23.50 Seinfeld (18:24)

00.10 Sjáðu

01.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.05 World Cup of Pool 2008   
(e)

13.55 Rachael Ray  (e)

14.40 Rachael Ray  (e)

15.25 America’s Funniest 
Home Videos  (14:48) (e)

15.50 What I Like About You 
 (e)

16.15 Style Her Famous 
 (15:20) (e)

16.45 Design Star  (3:9) (e)

17.35 Monitor  (8:8) (e)

18.05 Britain’s Next Top Model 
 (e)

18.55 Bachelorette  (5:12) (e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (15:48) Bráðs-
kemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest 
á filmu. 

20.10 Robin Hood  (9:13) Bresk 
þáttaröð fyrir alla fjölskylduna um 
hetjuna Hróa hött, útlagann sem 
rænir þá ríku til að gefa hinum fá-
tæku. 

21.00 Northern Lights  Rómant-
ísk spennumynd byggð á metsölu-
bók eftir Noru Roberts. Nate Burns 
hættir sem lögreglumaður í Balti-
more eftir að hafa misst félaga sinn 
og tekur við starfi lögreglustjóra í ró-
legum og afskekktum smábæ í Al-
aska. Nate er ekki að leita að ástar-
ævintýri en hann fellur fyrir Meg 
Galligan, ungri og sjálfstæðri flug-
konu. Aðalhlutverk: Eddie Cibrian, 
LeAnn Rimes og Rosanna Arquette.

22.30 Where the Heart Is  Hjart-
næm mynd byggð á metsölubók 
eftir Billie Letts. Novalee Nation er 
17 ára og kasólétt. Hún ætlar með 
kærastanum til Kaliforníu en hann 
skilur hana eftir í Wal-Mart búð í 
smábæ í Oklahoma. Hún hreiðrar 
um sig í búðinni og býr þar í laumi 
þar til barnið fæðist. Aðalhlutverk: 
Natalie Portman, Ashley Judd og 
Stockard Channing.

00.30 CSI  (18:24) (e)

01.10 Murder  (6:10) (e)

02.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Lalli, Gulla og grænjaxlarnir, Þorlákur, 
Ruff‘s Patch og Elías.

07.50 Algjör Sveppi Kalli og 
Lóa, Boowa and Kwala, Svampur 
Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, Áfram 
Diego, áfram!, Könnuðurinn Dóra, 
Apaskólinn og Aðalkötturinn.

10.25 Honey, I Shrunk the 
Kids 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar 

13.45 So You Think You Can 
Dance 

15.15 So You Think You Can 
Dance 

16.05 Beauty and the Geek 
(3:10) 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur Vinsæl frétta-
skýringaþáttaröð þar sem reynd-
ustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna 
fjalla um mikilvægustu málefni líð-
andi stundar.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 Réttur (2:6) Leikin spennu-
þáttaröð sem gerist í rammíslensk-
um heimi lagaflækna og glæpa. 

19.55 Back To You (10:17) 
Kelsey Grammer leikur vinsælan og 
sjálfumglaðan fréttalesara sem ræður 
sig aftur á gömlu stöðina.

20.20 Monk (8:16) Einkaspæjar-
inn og sérvitringurinn Adrien Monk 
heldur áfram að aðstoða lögregluna 
við lausn undarlegra sakamála.

21.05 Numbers (5:23) Tveir ólík-
ir bræður sameina krafta sína við 
rannsókn flókinna sakamála. Sá eldri, 
Don, er varðstjóri hjá FBI en sá yngri, 
Charlie, er stærðfræðiséní.

21.50 Lie to Me (9:13) 

22.35 The 4400 (2:13)

23.20 NCIS (1:19)

00.05 60 mínútur 

00.50 Underworld: Evolution 

02.35 Spin 

04.20 Devil‘s Diary 

05.50 Back To You (10:17) 

08.40 Holland - England Út-
sending frá vináttuleik Hollands og 
Englands.

10.20 Gillette World Sport 
2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur.

10.50 PGA Championship 
2009 Útsending frá þriðja keppnis-
degi PGA Championship-mótsins 
í golfi.

15.20 Bardaginn mikli: Mike 
Tyson - Lennox Lewis 

16.15 10 Bestu: Rúnar Krist-
insson

17.05 Augusta Masters Official 
Film Vandaðir þættir þar sem rifjaðar 
eru upp eftirminnilegustu keppnirnar 
í sögu Masters. 

18.05 Inside the PGA Tour 2009

18.30 PGA Championship 
2009 Bein útsending frá lokadegi 
PGA Championship-mótsins í golfi.

23.00 Athletic Bilbao - Barce-
lona Útsending frá leik Athletic Bil-
bao og Barcelona sem berjast um 
Supercopa. Leikurinn er sýndur beint 
á Sport 3 kl 19.55.

08.30 Mörk dagsins 

09.10 Aston Villa - Wigan Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

10.50 Premier League World 
2009/10

11.20 Mörk dagsins

12.00 Man. Utd - Birmingham 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

14.30 Tottenham - Liverpool 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

17.00 Chelsea - Hull Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.40 Everton - Arsenal Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

20.20 Man. Utd - Birming-
ham Útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.

22.00 Tottenham - Liverpool 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

23.40 Blackburn - Man. City 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

Nýstárleg og fersk spennuþáttaröð 
um hóp af sérfræðingum sem allir 
eru fremstir í sínu fagi. Með sálfræði, 
atferlisfræði og einstökum hæfileik-
um í að greina af andlitsdráttum 
skjólstæðinga hvort þeir segi sann-
leikann leysir The Lightman Group 
erfiðustu málin fyrir alríkislögregl-
una, lögfræðistofur, fyrirtæki og 
einstaklinga. Með aðalhlutverk fara 
Tim Roth og Kelli Williams úr Men in 
Trees og The Practice.

STÖÐ 2 KL. 21.45

Lie to Me

> LeAnn Rimes
 „Ég geri aldrei ráð fyrir að allt gangi 
upp í fyrstu tilraun og hef aldrei 
talið að þegar ég nái toppnum 
komi það til með að endast.“ 
Sveitasöngkonan LeAnn Rimes var 
aðeins fjórtán ára þegar hún sló í 
gegn sem söngkona. Hún fer með 
eitt aðalhlutverkanna í kvikmynd-
inni Northern Lights sem SkjárEinn 
sýnir í kvöld kl. 21.00.

Í þættinum í kvöld heimsækir Gísli 
Samgönguminjasafn Skagafjarðar í 
Stóragerði í Óslandshlíð. Þar hefur 
hagleiksmaðurinn Gunnar Þórðarson 
byggt upp mikið safn bíla, véla og 
annarra tækja sem segja samgöngu-
sögu Íslendinga í stórum dráttum. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Út og suður

Sjónvarpið kl. 19.35

10.00 Jakten på sanningen 12.50 Vem 
tror du att du är? 13.50 Fever Pitch 
15.30 AnneMat 16.00 Rapport 16.15 
Hedebyborna 17.15 En dag i Sverige 
17.30 Rapport 17.50 På Stockholms slott 
18.00 Solens mat 18.30 Sportspegeln 
19.00 Puls på Sverige 20.00 I en klass 
för sig 20.30 Språkresan 21.00 Öringfiske 
jorden runt 21.30 Hunter 22.30 Packat & 
klart sommar 

Sjá nánar á www.betrabak.is

„Flottirdagar“í ágúst

Tilboð á stillanlegum rúmum og svefnsófum í ágúst 
25% afsláttur Öllum stillanlegum rúmum fylgir 2 fyrir 1 tilboð á sængurverum !



OpiD:
laugardag: 10-17 -  sunnudag: 13-17

Lykur um helginaenn meiri

aafslattur!
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Aðeins þessa helgi! Helgartilboð í verslun Tekk Companys

Tekk Company  *  Holtagörðum og Kringlunni *  Sími 564 4400 *  www.tekk.is

Opið virka daga kl. 10-18:30, laugardaga 10-17 og sunnudaga 13-17

Gerum hús að heimili

AFSLÁTTUR AF 
SIA, UMBRA OG 
SERAX VÖRUM

AFSLÁTTUR AF 
ETHNICRAFT OAK

HÚSGÖGNUM
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08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, 
Bangsímon og vinir hans, Tóti og Patti, 
Ólivía, Sögurnar okkar, Elías knái, Fræknir 
ferðalangar, Skúli skelfir og Hrúturinn Hreinn.

10.25 Leiðarljós  (e)

11.05 Leiðarljós  (e)

11.45 Kastljós  (e)

12.15 EM stelpurnar okkar  (3:4) (e)

12.30 EM stelpurnar okkar  (4:4) (e)

12.45 Helgarsportið  (e)

13.45 Landsleikur í fótbolta  

16.15 Sápugerðin  (12:12) (e)

16.40 Bergmálsströnd  (12:12) (e)

17.05 Lincolnshæðir  (16:23) 

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Popppunktur  (Buff - múm) (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fallega fólkið  (Beautiful 
People) (3:6) Bresk gamanþáttaröð um 
pilt sem þráir að komast burt úr heima-
bæ sínum.

20.10 Hundakúnstir  (Life Is Ruff) 
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2005 um 13 
ára strák sem tekur að sér erfiðan hund. 

21.35 Wallander - Loftkastalinn  (Wall-
ander: Luftslottet) Sænsk sakamálamynd 
frá 2006. 

23.10 HM í frjálsum íþróttum 

00.05 Dalastúlkan  (Down in the Valley) 
Bandarísk bíómynd frá 2005. (e)

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Employee of the Month 

10.00 Wendy Wu: Homecoming 

12.00 Ástríkur og víkingarnir 

14.00 Employee of the Month 

16.00 Wendy Wu: Homecoming 

18.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 

20.00 Addams Family Values

22.00 Sin City Spennumynd eftir Robert 
Rodriguez og Quentin Tarantino gerð eftir 
myndasögu.

00.00 Beerfest 

02.00 Krámpack 

04.00 Sympathy For Mr. Vengeance

06.05 Man From Snowy River 

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.10 Rachael Ray  (e)

14.40 Rachael Ray  (e)

15.25 All of Us  (18:22) (e)

15.55 America’s Funniest Home 
Videos  (12:48) (e)

16.20 America’s Funniest Home 
Videos  (13:48) (e)

16.45 How to Look Good Naked  (e)

17.35 Matarklúbburinn  (7:8) (e)

18.05 Greatest American Dog  (e)

18.55 Family Guy  (11:18) (e)

19.20 Everybody Hates Chris  (e)

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (14:48)

20.10 According to Jim  (4:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi í aðalhlut-
verki. (e)

20.40 Flashpoint  (3:18) Spennandi 
þáttaröð um sérsveit lögreglunnar. (e)

21.30 She Drives Me Crazy  Dramatísk 
sjónvarpsmynd frá árinu 2007 um tvær ólík-
ar systur sem halda saman í ferðalag. (e)

23.00 Dr. Steve-O  (6:7) (e)

23.30 The Dudesons  (6:8) (e)

00.00 Battlestar Galactica  (18:20) (e)

00.50 World Cup of Pool 2008  (e)

01.40 Murder  (6:10) (e)

02.30 Monitor  (8:8) (e)

03.00 Online Nation  (3:4) (e)

03.30 Penn & Teller: Bullshit  (e)

04.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Ruff‘s Patch, Gulla og grænjaxlarnir, 
Refurinn Pablo og Sumardalsmyllan.

07.55 Algjör Sveppi Boowa and Kwala, 
Svampur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, 
Könnuðurinn Dóra, Maularinn, Tommi og 
Jenni, Kalli litli Kanína og vinir, Nornafélagið 
og Ofuröndin.

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.45 The Apprentice (3:14) 

14.35 Supernanny (2:20)

15.25 The Big Bang Theory (8:17)

15.55 You Are What You Eat (4:18) 

16.25 Extreme Makeover: Home 
Edition (17:25)

17.10 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Veður 

19.05 Ísland í dag - helgarúrval Hröð 
og skemmtileg samantekt með því helsta 
sem boðið var uppá í Íslandi í dag í vikunni 
sem er að líða.

19.35 America‘s Got Talent (11:20) 
Leitin hafin í þriðja sinn að sönnu hæfileika-
fólki. Dómara eru sem fyrr David Hasselhoff, 
Piers Morgan og Sharon Osbourne. Jerry 
Springer er kynnir.

20.55 Ocean‘s Thirteen 

22.55 This Girl‘s Life Áhrifamikil kvik-
mynd þar sem dregin er upp einkar áhuga-
verð og sannfærandi mynd af hinum blóm-
lega klámmyndaiðnaði í Bandaríkjunum í 
gegnum líf klámmyndastjörnunnar Moon. 
Myndin skartar m.a. stórleikaranum James 
Woods í einu af stærstu hlutverkunum.

00.40 The Upside of Anger 

02.35 When a Stranger Calls 

04.00 America‘s Got Talent (11:20)

05.20 The Big Bang Theory (8:17)

05.40 Fréttir 

07.55 Holland - England Útsending frá 
vináttuleik Hollands og Englands.

09.35 PGA Tour 2009 - Hápunktar 

10.30 Uppsveitavíkingurinn Sýnt frá  
Uppsveitavíkingnum en þar leiddu saman 
hesta sína margir af sterkustu kraftajötnum 
landsins.

11.00 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðarinnar.

12.00 PGA Championship 2009 Út-
sending frá öðrum keppnisdegi PGA 
Championship-mótsins í golfi.

17.00 Meistaradeildin í golfi 2009

17.30 Einvígið á Nesinu Sýnt frá Einvíg-
inu á Nesinu þar sem flestir af bestu kylfing-
um landsins í karla og kvennaflokki mættu 
til leiks. 

18.30 PGA Championship 2009 
Bein útsending frá þriðja keppnisdegi PGA 
Championship-mótsins í golfi.

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

23.45 UFC Unleashed Bestu bardagarnir 
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

07.50 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

08.20 Liverpool - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni

10.05 Goals of the Season 2008 

11.00 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. 

11.30 Chelsea - Hull Bein útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Blackburn - Man. City Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Aston Villa - Wigan Sport 4. Wolves - West 
Ham Sport 5. Portsmouth - Fulham Sport 6. 
Stoke - Burnley

16.15 Everton - Arsenal Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Mörk dagsins 

19.10 Leikur dagsins 

20.55 Mörk dagsins 

21.35 Mörk dagsins 

22.15 Mörk dagsins 

22.55 Mörk dagsins 

23.35 Mörk dagsins 

LAUGARDAGUR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.00 Reykjavík – Egilsstaðir 

17.30 Eldum íslenskt 

18.00 Hrafnaþing 

19.00 Reykjavík – Egilsstaðir 

19.30 Eldum íslenskt 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur  

21.30 Reykjavík – Vestmannaeyjar 

22.00 Neytendavaktin 

22.30 Óli á hrauni 

23.00  Reykjavík – Egilsstaðir 

„Það er eins með húmörinn og blóðmörinn, hann er bestur súr.“ 
Þessi setning, sem ef mér skjöplast ekki er upprunnin hjá Flosa 
Ólafssyni, kom upp í huga mér þegar ég las fjölmiðlaumfjöllun um 
Gay Pride-hátíðina. Þar fór súrt grín kynna hátíðarinnar fyrir brjóstið 
á ýmsum, meðal annars mátti sjá þess stað á síðum Fréttablaðsins. 
Þegar kynnar hátíðarinnar báðu unga stúlku sem var týnd að koma 
baksviðs áminntu þeir hana að tala nú ekki við fullorðna eða útlend-
inga á leiðinni. Einhverjum pistlahöfundum sveið undan slíku á sjálfri 
umburðarlyndishátíðinni.

Húmör er merkilegt fyrirbæri og um hann eru til ýmsar kenningar. 
Þjóðfræðingurinn Alan Dundes er mikill grínfræðingur og fjallar 
meðal annars um lausnarkenninguna: við gerum grín 
að því sem okkur þykir óþægilegt, þannig tökumst 
við betur á við það. Í þann flokk má setja Hugleik 
Dagsson og grín hans um barnahneigð, einnig 
grín um útlendingahatur. Einnig brandara sem 
gyðingar sögðu sín á milli í útrýmingarbúðum 
nasista, en varla nokkur þorði að segja að stríði 

loknu: Af hverju sitja Hans og Gréta uppi á þaki? Þau bíða þess að 
mamma og pabbi komi upp um skorsteininn.

Grín hefur löngum valdið fjaðrafoki og frá því fyrstu skrítlur birtust 
í blöðum hefur einhver hneykslast. Og nýtt grín vekur upp ný við-
brögð. Þátturinn Limbó var tekinn af dagskrá Ríkisútvarpsins vegna 
harðra viðbragða og Radíusbræður ýfðu upp í þjóðarsálinni. Það 
gerði Tvíhöfði líka sem fylgdi í kjölfarið.

Í lesendabréfi frá því seint á síðustu öld má sjá viðbrögð við einum 
Tvíhöfðaþætti: „Ég veit um ömmu og afa, sem hreiðruðu um sig í 

stofu með barnabörnunum sínum þetta kvöld og ætluðu 
að gleðja þau með því að leyfa þeim að horfa á íslenskan 

skemmtiþátt, en sátu orðlaus og miður sín undir þessum 
ósköpum. […] Þið fóruð yfir strikið. Og það er ekkert 
spaug.“

Já, grín er ekkert spaug. Haldi maður sig ekki innan 
samfélagslegra viðurkenndra viðmiða er hætt við að 

stélfjaðrir einhverra ýfist. En er það fyndið? Má ég þá heldur 
biðja um súra húmörinn, þó ég fúlsi reyndar við súrum blóðmör.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ GÆGIST Í GRÍNKISTUR

Það er eins með húmörinn og blóðmörinn

16.15 Everton – Arsenal, beint 
 STÖÐ 2 SPORT 2

19.35 America‘s Got Talent 
 STÖÐ 2

19.35 Fallega fólkið 
 SJÓNVARPIÐ

20.00 So You Think You Can 
Dance  STÖÐ 2 EXTRA

21.30 She Drives Me Crazy 
 SKJÁREINN

> Mickey Rourke
„Ég vissi alltaf að ég myndi 
gera eitthvað merkilegt á 
lífsleiðinni - eins og að ræna 
banka.“ 
Rourke fer með eitt aðalhlut-
verkanna í kvikmyndinni Sin 
City sem Stöð 2 Bíó sýnir í 
kvöld kl. 22.00.
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Nýr matseðill
á Ruby Tuesday

Höfðabakka 9   &   Skipholti 19   Sími 577-1300

17 nýir réttir
til að gæða sér á

Komdu í heimsókn
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

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

SVT 1

10.20 My Hero 10.50 My Hero 11.20 My Hero 
11.50 EastEnders 12.20 EastEnders 12.50 
EastEnders 13.20 EastEnders 13.50 Dalziel and 
Pascoe 14.40 Dalziel and Pascoe 15.30 Doctor 
Who 16.15 My Hero 16.45 My Hero 17.15 Hotel 
Babylon 18.10 Judge John Deed 19.00 The 
Jonathan Ross Show 19.50 Dalziel and Pascoe 
20.40 Dalziel and Pascoe 21.30 Waking the Dead 
22.20 Hotel Babylon 23.15 Judge John Deed 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Troldspejlet 10.30 Ungdomsredaktionen præsent-
erer. Roskilde Festival 11.00 Hovdingebold 11.45 
En lille reminder 12.00 Talent 09 13.05 Bridget 
Jones‘ dagbog 14.40 Min store drom 15.10 For 
sondagen 15.20 Held og Lotto 15.30 Den travle 
by 16.00 Dronningens elefanter 16.30 TV Avisen 
med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Det vilde Kina 
18.00 Merlin 18.45 Kriminalkommissær Barnaby 
20.20 Man kalder mig MISTER Tibbs! 22.05 
Conviction 22.45 Seinfeld

12.45 Verdensserien i sandvolleyball, Kristiansand 
13.40 Billedbrev fra Europa 13.50 4-4-2 16.00 
Skrimmel Skrammel 16.25 Lykke er 16.30 VM frii-
drett 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning 17.40 
VM friidrett 19.50 20 sporsmål 20.15 Sjukehuset i 
Aidensfield 21.00 Kveldsnytt 21.15 Kaptein Corellis 
Mandolin 23.20 Dansefot jukeboks m/chat

13.10 Packat & klart sommar 13.40 Skenet bedrar 
14.10 Berulfsens pengabinge 14.40 Strömsö 
15.20 AnneMat 15.50 Helgmålsringning 15.55 
Blomsterspråk 16.00 Rapport 16.15 Friidrott 
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Friidrott 
20.00 Kriminaljouren 20.45 Motor 21.30 Pistvakt 
22.00 Sjukan 22.30 Waiting for Guffman 23.50 
Sändningar från SVT24 

16.00 Nágrannar  Lífið í Ramsey-götu 
gengur sjaldnast sinn vanagang enda eru í 
búar þar einkar skrautlegir og skemmtilegir.

16.20 Nágrannar

16.40 Nágrannar

17.00 Nágrannar

17.20 Nágrannar 

17.40 ER (2:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

18.30 Ally McBeal (13:21) Ally á í vand-
ræðum með ákafan aðdáanda í þættinum í 
dag og John fær það á tilfinninguna að Nelle 
sé snobbuð. Það er líka komið að uppgjöri í 
hjónabandi Georgiu og Billys.

19.15 X-Files (24:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka yfir-
náttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna 
að hindra leit þeirra að sannleikanum.

20.00 So You Think You Can Dance 
(16:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr 
aftur fimmta sumarið í röð. Allt byrjaði þetta 
á prufunum sem fóru fram í fjórum borgum. 
Að loknum prufunum var skorið niður þang-
að til eftir voru tíu stelpur og tíu strákar sem 
komust í sjálfa úrslitakeppnina.

21.25 So You Think You Can Dance 

22.10 Stelpurnar (10:20) Stöð 2 endur-
sýnir nú valda þætti af íslensku grínþáttun-
um Stelpurnar sem tvisvar sinnum í röð hefur 
verið valinn besti leikni þátturinn á Eddu-
verðlauna hátíðinni.

22.35 ER (2:22) 

23.20 Ally McBeal (13:21)

00.05 X-Files (24:24)

00.50 Stelpurnar (10:20) 

01.15 Sjáðu 

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Með laugardagskaffinu
15.35 Stiklur úr furðum hversdagsins

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Í boði náttúrunnar
17.05 Húslestrar á Listahátíð 2009
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Jacqueline du Pré
20.00 Sagnaslóð
20.40 Tríó
21.30 Án ábyrgðar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Gullöld revíunnar
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

Þriðja myndin um glæpa-
gengi Dannys Ocean sem 
ákveður enn og aftur að 
láta til skarar skríða og 
fremja stærsta ránið til 
þessa. Myndin skartar rétt 
eins og þær fyrri þekkt-
ustu leikurum Hollywood, 
George Clooney, Brad 
Pitt og Matt Damon, og 
nú hefur Al Pacino bæst í 
þennan fríða flokk.

STÖÐ 2 KL. 20.55

Ocean’s Thirteen

Íslenska kvennalandsliðið í knatt-
spyrnu leikur lokaleik sinn fyrir EM í 
Finnlandi gegn Serbíu á Laugardals-
vellinum í dag. Leikurinn er fyrsti 
leikur Íslands í undankeppni heims-
meistara mótsins sem fram fer í 
Þýskalandi árið 2011. Sjónvarpið sýnir 
beint frá leiknum, sem hefst kl. 14. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Ísland - Serbía, beint

Sjónvarpið kl. 13.45

▼

▼

KOMINN 
Í VERSLANIR!

EINSTAKT SAFN LAGA SEM 

FULLKOMNAR BLUE LAGOON 

UPPLIFUNINA

ÚTGÁFU-
TÓNLEIKAR
Frá kl. 14.00-16.00
Í Bláa Lóninu í dag

DJ MARGEIR

2 fyrir 1
í Bláa Lónið

Gildir gegn framvísun
miðans til 30. september 2009

Lykill 1561

B Y  M A R G E I R

www.bluelagoon.is
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LÁRÉTT
2. endafjöl, 6. þys, 8. skáhalli, 9. var-
kárni, 11. samanburðart., 12. hestur, 
14. ástaratlot, 16. býli, 17. sarg, 18. 
annríki, 20. samtök, 21. land í Asíu.

LÓÐRÉTT
1. korntegund, 3. frá, 4. brjósthimna, 
5. gæfa, 7. biðja innilega, 10. blekk-
ing, 13. spil, 15. seytlar, 16. ófarnaður, 
19. nafnorð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gafl, 6. ys, 8. flá, 9. gát, 11. 
en, 12. gráni, 14. blíða, 16. bæ, 17. 
urg, 18. önn, 20. aa, 21. laos. 

LÓÐRÉTT: 1. bygg, 3. af, 4. fleiðra, 5. 
lán, 7. sárbæna, 10. tál, 13. níu, 15. 
agar, 16. böl, 19. no. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1  Um 3.000 manns. 

 2  Mjóafjarðarbrú. 

 3  Geirfuglarnir. 

Davíð Berndsen

Aldur: 24 ára.
Búseta: 101 miðbærinn.
Starf: Tónlistarmaður og hljóð-
maður.
Stjörnumerki: Vatnsberi.
Fjölskylda: Bróðir minn, Viðar 
Berndsen, og svo mamma og pabbi.

Davíð Berndsen hefur vakið athygli fyrir 
myndbandið við lagið Supertime.

Kvikmyndaleikstjórarnir Friðrik 
Þór Friðriksson og Lars von Trier 
opna myndlistarsýningu saman í 
Listasafni Reykjavíkur − Hafnar-
húsi í byrjun september. Þar verða 
sýnd málverk sem máluð hafa 
verið upp úr kvikmyndum þeirra. 
Sýningin kallast Börn náttúrunnar 
vs. Antíkristur og vísar nafnið til 
þekktustu myndar Friðriks og nýj-
ustu myndar von Triers. „Þeir hafa 
hvor um sig valið sex ramma úr 
þessum kvikmyndum og þeir voru 
síðan málaðir í Kína. Listaverkin 
urðu til hjá handverksmönnum 
þar, í anda fjöldaframleiðslu eins 
og bíómyndir eru gerðar,“ segir 
Soffía Karlsdóttir, kynningarstjóri 
hjá Listasafni Reykjavíkur.

Sýningin verður opnuð 3. septem-
ber og undirbúningur er því á loka-
stigi. Verkin eru á leið til landsins 
frá Kína, en verk von Triers koma 

fyrst við hjá honum í Danmörku. 
Verkin eru reyndar engin smá-
smíði, 2,80 metrar sinnum 3,20. 
Soffía segir að verkin komi ekki 
fullmótuð frá verktökunum í Kína. 
Listamennirnir Friðrik og von 
Trier fái verkin í hendur og setji 
þá handbragð sitt á þau; einhvers 
konar fingrafar eða undirskrift. 
Ari Alexander hefur auk þess tekið 
saman eins konar sinfóníu úr verk-
um leikstjóranna beggja og verður 
því verki varpað á skjái í sýningar-
salnum.

Sýningin er haldin á sama tíma 
og RIFF og Nordisk Panorama 
og verður sameiginleg dagskrá í 
Hafnarhúsinu af því tilefni. Hins 
vegar er ólíklegt að Lars von Trier 
verði viðstaddur opnunina: „Hann 
er ferðafælinn mjög. Því miður 
gerum við ekki ráð fyrir því að 
hann komi,“ segir Soffía. - hdm

Friðrik Þór og von Trier í startholunum

STÓR VERK Hér er ein mynda Friðriks, fræg sena úr Börnum náttúrunnar. Kínverskir 
verktakar halda verkinu uppi, en það er 2,80 sinnum 3,20 metrar að stærð.

„Við munum auglýsa eftir þátt-
takendum auk þess sem við sér-
veljum nokkra,“ segir Pálmi Guð-
mundsson sjónvarpsstjóri Stöðvar 
2.

Það stendur mikið til á Stöð 2 
sem horfir nú fram á risavaxið 
verkefni sem ákveðið hefur verið 
að ráðast í. Tekist hafa samningar 
við rétthafa hinna vinsælu sjón-
varpsþátta „Wipeout“ – sem áhorf-
endur Stöðvar 2 þekkja svo vel – 
um gerð íslenskrar útgáfu þessara 
þátta. Fyrir þá sem ekki þekkja 
ganga þættirnir út á eins konar 
vatns-leðju-þrautakóng í nokkr-
um umferðum og detta keppend-
ur út þar til einn stendur eftir 
sem vatns-þrautakóngur. Tökur 
fara fram í byrjun október og 
verða þættirnir á dagskrá Stöðv-
ar 2 fljótlega eftir áramót. Ekki 
verður ráðist í að smíða umgjörð 
eða þrautabraut hér heldur á 

að fljúga með þátttakendur til 
Buenos Aires í Argentínu. Þar er 
að finna heimsins stærstu þrauta-
braut. Þarna eru bandarísku og 
bresku þættirnir teknir upp. Og 
sá íslenski. „Aldrei áður hefur 
íslensk sjónvarpsstöð fengið að 
taka upp þáttaröð í erlendri sviðs-
mynd. Þessir þættir hafa farið 
sigurgöngu um heiminn þó hug-
myndin að þeim sé ekki nema eins 
og hálfs árs gömul,“ segir Pálmi. 
Þátttakendur verða hundrað og 
tuttugu talsins og verður auglýst 
eftir þeim sérstaklega í lok þessa 
mánaðar og sitja umsækjendur 
meðal áskrifenda Stöðvar 2 fyrir. 
Má búast við því að handagangur 
verði í öskjunni því þeir fá flug 
sér að kostnaðarlausu sem og gist-
ingu og uppihald í Buenos Aires. 
Auk þess verða nokkrir þátttak-
enda sérvaldir meðal þekktra 
Íslendinga og Pálmi segir að leitað 

verði til fólks úr pólitík, skemmti-
bransanum, íþróttamanna og kyn-
legra kvista sem og hins almenna 
borgara.

Spurður um kostnað segir Pálmi 
hann verulegan, á því sé engin 
launung, en samt sé það svo að 
talsvert ódýrara sé að vinna þætt-
ina úti í Argentínu og flytja mann-
skapinn út en smíða leikmyndina 
hér heima. „Við byggjum loft-
brú milli Keflavíkur og Buenos 
Aires,“ segir Pálmi.

Í þáttunum leika kynnar stórt 
hlutverk og er ekki búið að ganga 
frá neinu í þeim efnum. Verið var 
að ganga frá samningum og nú 
er verið að skipa í hlutverk. En 
eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst stendur valið á milli þeirra 
tveggja dúetta sem Stöð 2 hefur 
reitt sig hvað helst á að undan-
förnu: Sveppa & Audda eða Simma 
& Jóa. jakob@frettabladid.is

PÁLMI GUÐMUNDSSON: FLÝGUR MEÐ ÞÁTTTAKENDUR TIL BUENOS AIRES

Íslenskt Væpát í Argentínu

SJÓNVARPSSTJÓRINN 
OG HELSTU STJÖRN-
UR STÖÐVARINNAR
Munu allir koma að hinu risavaxna verk-
efni sem Stöð 2 nú ræðst í með að fljúga 
vel rúmu hundraði Íslendinga til Argentínu 
þar sem tekin verður íslensk útgáfa af 
hinum vinsælu Væpát-þáttum.

Stöðvar 2 menn gera 
sér miklar væntingar 
til þess að þáttaröðin 
Ástríður, sem senn 
verður á dagskrá 
Stöðvar 2, muni 
hitta í mark 
meðal sjón-
varpsáhorfenda, svo mjög að nú 
þegar er verið að leggja drög að 
framhaldi. Og sitja þær nú yfir því 
vinkonurnar Ilmur Kristjánsdóttir, 
sem er í aðalhlutverki, og leikstjór-
inn Silja Hauksdóttir. Talsvert er um 
liðið frá því tökum lauk en eftir-
vinnslan hefur tekið tímann sinn.

Ókrýnd sultudrottning 
Íslands, Dísa Anderi-

man, stendur tíunda 
sinni fyrir sérlegri 
sultukeppni á 
hinum ágæta 
útimarkaði í 
Mosfellsdal. 

Fréttablaðið fjallaði um það og 
hinn heillandi heim sultugerðar-
innar í frétt í gær – en svo slysalega 
vildi til að skilja má á fréttinni að 
keppnin fari fram í dag en ekki 
29. þessa mánaðar sem er raunin. 
Menn hafa þá borð fyrir báru í 
sultugerðinni en Dísa hefur uppi 
stór orð um linku annarra sveitar-
félaga og getuleysi karlmanna í 
tengslum við keppnina – en konur 
í Mosó hafa einokað hana frá 
upphafi.

Nú sér fyrir enda á ritun ævisögu 
Magnúsar Eiríkssonar sem 
einlægur aðdáandi Magnúsar, 
útgefandinn Tómas Hermannsson, 
skráir. Verklagið hefur verið að þeir 
keyra um og segulbandið rúllar 
meðan Magnús segir frá litríkri ævi 
sinni. Þeir ætla nú um helgina að 
keyra 1.500 kílómetra, til Hafnar í 
Hornafirði þar sem haldnir verða 
tónleikar og aftur á 
Hallormsstað næsta 
dag. Slá má á að þeir 
félagar hafi keyrt um 
sjö þúsund kílómetra 
við ritun bókarinnar, 
sem er líkt og að fara 
hringveginn fimm 
sinnum. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Þeir eru ekki með sama „skets“ 
og eru með sinn í allt öðru „kons-
epti“,“ segir Friðrik Ágústsson, 
viðskiptastjóri hjá auglýsingastof-
unni Jónsson & Le‘macks. 

Grínatriði sem Steindi Jr. gerði 
fyrir sjónvarpsþáttinn Monitor á 
SkjáEinum þykir svipa til nýrrar 
sjónvarpsauglýsingar sem Jóns-
son & Le‘macks vann fyrir Stöð 
2 þar sem Jack Bauer úr þáttun-
um 24 kemur við sögu. Í atriðinu 
hjá Steinda er hann klipptur inn í 
grimmilega yfirheyrslu þar sem 
Bauer setur poka yfir hausinn á 
honum. Bauer er einnig klippt-
ur inn í auglýsingu Stöðvar 2 en 
Friðrik telur að um hreina tilvilj-
un sé að ræða. „Þetta er hugmynd 
sem kom frá okkur á vormánuðum 

og upptökur hjá okkur fóru fram 
á miðju sumri,“ segir Friðrik og 
útilokar að hugmyndin hafi verið 
fengin að láni frá Steinda. Hann 
bætir við að svipuð herferð í 
tengslum við enska boltann hafi 
hafist fyrir þremur vikum, löngu 
áður en grínatriðið frá Steinda fór 
í loftið. 

Steindi útilokar sjálfur að hafa 
stolið einu né neinu og telur einnig 
mögulegt að um tilviljun sé að 
ræða. „Ég er með nóg í pokahorn-
inu og ég þarf ekkert að vera að 
stela af neinum,“ segir hann.  

Steindi var boðaður á fund 
hjá Jónsson & Le‘macks í gær 
þar sem farið var yfir málið og 
skildu allir sáttir samkvæmt 
Friðriki.  - fb

Íslenskir grínarar hrifnir af Jack Bauer

BAUER VINSÆLL Steindi Jr. hefur vakið mikla athygli fyrir grínatriði sín í sjón-
varpsþáttunum Monitor. Þar er hann yfirheyrður af Jack Bauer. Sama hug-
mynd mun vera notuð í auglýsingu Stöðvar 2. Þar mun Georg Bjarnfreðar-
son koma við sögu. Báðir aðilar neita að hafa stolið hugmyndinni.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Í dag er laugardagurinn 15. ág-
úst 2009, 227. dagur ársins.

5.19 13.32 21.43
4.53 13.17 21.38

www.tskoli.is

Innritun í kvöld- og f jarnám
stendur til 26. ágúst

Þetta er sumarið sem Íslending-
um fannst ekki lengur ákjósan-

legt að fara til útlanda og ferðuðust 
heldur um landið sitt. Um leið varð 
svo undurhagsælt fyrir útlend-
inga að koma hingað að sveitirn-
ar fylltust líka af þeim. Þegar sú 
staðreynd hafði runnið upp fyrir 
mönnum gátu þeir farið að jagast 
um hversu gott það væri nú, hvort 
landið þyldi allan þennan ágang. 
Líklega þarf lengri tíma til að vita 
það með vissu en af ferðum mínum 
í sumar að dæma virðist mér nóg 
að sjá. Flestir vegir eru með mikl-
um ágætum og svo virðist sem 
sums staðar hafi göng borað sér í 
gegnum fjöllin þar sem áður buð-
ust aðeins þverhníptir fjallvegir.

EITT af því sem gleður ferðalanga 
þó jafnan mest er þegar þeim 
býðst eitthvað gott að borða. Og 
ekki þarf það að vera flókið. Flat-
brauð með hangikjöti og kjötsúpa 
geta verið svo miklu geðslegri 
en pulsurnar og hamborgararnir 
sem flestar vegasjoppurnar selja. 
Með tímanum er maður farinn að 
þekkja hvar hægt er að fá sæmi-
legan mat og hann getur vegið 
þungt þegar áfangastaðurinn er 
valinn. Til dæmis togar humarinn 
á veitingahúsinu Við fjöruborð-
ið mig til Stokkseyrar nokkrum 
sinnum á ári.

SÍÐAN finnst mér líka nauðsyn-
legt að bregða mér helst árlega á 
litla kaffihúsið í fjörunni á Hellnum 
þar sem útsýnið og öldugjálfrið er 
partur af prógramminu. Sunnu-
dagskvöld nokkurt í júlí snæddi 
ég þvílíkan herramannsmat á 
veitingastaðnum Halastjörnunni 
í Öxnadal að lengi verður í minn-
um hafður. Í forrétt var svartfugl, 
lamb í aðalrétt og eftirrétturinn 
var frumlegur en það var undur-
góður hundasúruís. Undir kræs-
ingunum var tónlist Johns heitins 
Denver leikin af hljómplötum.

Í SÖMU ferð bauðst líka dýrindis 
fiskisúpa í Víðigerði og því engin 
nauðsyn lengur á að pulsa sig þar 
upp nema mann einfaldlega langi. 
Á Höfn í Hornafirði og í Stykkis-
hólmi eru líka afbragðsveitinga-
staðir, svo ekki sé minnst á Akur-
eyri sem státar af Friðriki V og 
ekki er svartfuglinn á Bautanum 
heldur neitt slor. Það er í þágu 
hvers sveitarfélags að ferðamönn-
um sé boðið sé upp á sæmilegar 
veitingar. Því ættu þau að stuðla 
að því að þar sé rekinn góður veit-
ingastaður þar sem jafnvel er not-
ast við hráefni úr sveitinni. Það 
má nefnilega leggja á sig kulda, 
kamra og jafnvel köngulær ef von 
er á góðri máltíð á áfangastað.

Leiðin að hjarta 
ferðamannsins 
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