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VALENTTINA GRIFFIN

Eldar venesúelskan
þjóðarrétt
• matur • helgin

Jóna María

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is

Valenttina segir
mat í Venesúela
litríkan og fullan
af
kryddi.

Góð tækifærisgjöf!

frábært ﬂugeldaú
tsýni til Reykjav
íkurhafnar
og næg bílastæ
ði
Perlan

4ra rétta tilboð

· Reykt önd með
fíkjum, valhnetum
· Humarsúpa
og rauðvínsgl
rjómalöguð með
jáa ·
grilluðum humarhölu
· Lambahryggur
m·
með lambaskan
ka og rósmaríns
ósu ·
* EÐA *
útfærður af matreiðslu
mönnum Perlunnar
· Skyr „Tonka
crème brûlée“
·
með karamellu
ís ·

· Fiskur dagsins

Í MIÐJU BLAÐI

Með sérvöldu

6.890 kr.

víni með hverjum

rétti: 10.990
kr.

Elskar íslen
skt flatbrau
ð

Valenttina
Griffin er frá
Venesúela
þjóðarrétt
og finnst íslenskur
sem er að sögn
matur

hennar heimilism
mjög góður.
„Ég gerði
Hún gerir oft
atur líkt og
fiskur og kartöflur
venesúleskan
venesúleskur Pabellón , sem er
fyrir okkur
þjóðarréttur,“
Valenttina
Íslendinga.
PABELLÓN
segir
Griffin, stjórnarm
ur í Venezuela
aðFYRIR 6
félaginu á
„Hann er
Íslandi.
skemmtilegur
þess að við
1 kg nautasíða,
notum nautakjöt vegna
ar baunir,
Carne
Mechada
steikt plantain , svarthrísgrjón
og hvít
þannig að
Einn stór laukur
á pönnu við
hann samanstendur af
Ein dós tómatar
fjórum ólíkum
lágan hita
um.“
í
þáttbitum, u.þ.b.
400 g
og bætið
Valenttina
Ein stór rauð
hefur
búið
í tæp fimm
lauknum,
á Íslandi
paprika
Pabellón hér ár og segist oft gera
paprikunni
50 g steinselja
er þessi rétturá landi. „Í Venesúela
og stein4 hvítlauksgei
eins og soðinn
rar
ur með kartöflum
seljunni
fiskSalt og pipar
á Íslandi Þ
eftir smekk
er bara
út í þeg
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FÖSTUDAGUR
Rónar í Reykjavík
Auddi og
Sveppi létu
breyta sér
í útigangsmenn.
FÓLK 42

Nýr
framhaldsskóli
Sjötíu nemendur hófu
nám í nýjum framhaldsskóla í Mosfellsbæ í vikunni.
TÍMAMÓT 22

Skuldir og
ábyrgðarleysi
„Getan til afskrifta er takmörkuð
og því nauðsynlegt að nýta hana
með skynsamlegum hætti,“ skrifar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
UMRÆÐAN 16
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HERA HILMARSDÓTTIR

Freistar gæfunnar
í London

Gjafabréf Perlunnar

býður ykkur
velkomin á menning
menningarröltið
arnótt. Hefjið
á
eða njótið flugeldan belgískum vöfflum á 4.
hæð Perlunna
r
veitingastaðnum na frá höfninni yfir 4ra rétta
kvöldverði á
á 5. hæð. Hjá
Perlunni eru
næg bílastæði
!

512 5473

Á mínum ei
gin
forsendum
Hera Hilma
rsdót

tir freistar
gæfunnar
í London

MEÐ DELLU

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Fólksflóttinn gæti kostað
þjóðina sextíu milljarða
Benedikt Jóhannesson stærðfræðingur telur koma til álita að afskrifa þrjátíu prósent af gengistryggðum
húsnæðislánum og lækka þau verðtryggðu um tíu prósent. Þannig megi hindra að þúsundir flýi land.
EFNAHAGSHRUNIÐ Þegar spurt er um kostnað af
niðurfellingu húsnæðisskulda mætti eins líta
til kostnaðar af óbreyttu ástandi. Hann gæti
verið rúmir sextíu milljarðar á ári hverju.
Íslenska kreppan er verri en sú færeyska
var á tíunda áratugnum, en þá flúðu eyjarnar
35 prósent fólks á aldrinum 20 til 35 ára.
Svipaður flótti héðan kostaði íslenska ríkið
þessa sextíu milljarða, með því að skatttekjur
skertust um sextán prósent. Að auki væru
flóttamennirnir verðmætt, menntað fólk, sem
landið má síst við að missa.
Þetta er mat Benedikts Jóhannessonar,
tryggingastærðfræðings og ritstjóra Vísbendingar, á stöðunni sem stjórnmálamenn
standa nú frammi fyrir. Benedikt hefur skrifað um þessi mál og segir að allajafna myndi
hann telja almennar afskriftir skulda afar
óheppilegar. Núverandi aðstæðum megi hins

vegar líkja við náttúruhamfarir, og kalli á
pólitískt þor. Erfitt sé að meta beinan kostnað
af þessum hugmyndum, en hann yrði minni
en ef fólkið hverfur á brott.
„Ég hef séð fyrir mér að gengistryggð lán
yrðu til dæmis lækkuð um þrjátíu prósent en
verðtryggð um tíu. Þeir sem tóku tíu milljóna
króna lán í erlendri mynt skulda nú tuttugu
milljónir. Slíkt lán færi með niðurfellingu í
fjórtán og hefði þá hækkað um fjörutíu prósent. Það er samt mikill skellur, en kannski
innan þess viðráðanlega,“ segir hann.
Beita mætti svipuðum aðgerðum og bankarnir bjóða nú þegar upp á, það er að stofnaður yrði biðreikningur um hluta skuldanna
og hann fluttur fram í tímann. Að endingu
myndi ríkið „sjá um þessa sameiginlegu
byrði“.
Spurður um sanngirni þess, að skattgreið-

endur borgi skuldir þeirra sem voru ef til vill
óvarkárir, segir Benedikt:
„Það var kannski ekkert mikið að skulda
tíu milljónir, en það getur verið fólki ofviða
þegar þær eru tuttugu. Enginn getur búist
við því að lánastofninn hækki um hundrað
prósent á einu bretti. Þetta fólk er að bera
byrðarnar af falli krónunnar; það var ekki
endilega óvarkárt. Eftir hrunið var fé sett í
að tryggja innstæður og tvö hundruð milljarðar settir í peningamarkaðssjóði, án þess
að það færi fyrir Alþingi. Nú er kominn tími
til að hlaupa undir bagga með skuldurum.“
Ekki sé aðalatriði hvort fólk geti borgað af
lánunum núna eða ekki. Þeir sem borgi áfram
af gengistryggðu láni geti ef til vill ekki leyft
sér neitt annað. Íbúðin lækki í verði og launin
um leið. Það sé ekki björt framtíð.
- kóþ

Karl eða kona?
Elísabet Agnarsdóttir:

Hlaupakonan Caster
Semenya er á milli
tannanna á fólki
enda telja margir
hana vera karlmann.

Indverska
innrásin hafin
FÓLK Tökulið frá Indlandi er statt

hér á landi til að taka upp efni
fyrir kvikmyndina Namo Venkatesa í leikstjórn
Srinu Vytla.
Tökuliðið er
frá hinni svokölluðu Tollywood í Andhra
Pradesh-héraðinu og til
að aðgreina
Tollywood frá
TRISHA KRISHNAN
Kollywood og
Bollywood þá
er töluð telegud-mállýska í kvikmyndunum frá þessu héraði og
dregur Tollywood nafn sitt af
því. Tuttugu Indverjar koma að
tökunum og hafa þeir verið hér á
landi í eina viku.
fgg/sjá síðu 42
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BEST VESTAN TIL Í dag verður
vestan eða norðvestan átt, 3-8
vestan til annars heldur stífari.
Bjart með köflum sunnan- og
vestanlands. Rigning norðan til
en styttir smám saman upp eftir
hádegi.

Icesave rætt fram á kvöld:

VEÐUR 4
STELPURNAR OKKAR Á LEIÐ TIL FINNLANDS Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu æfði í síðasta skipti á Íslandi í gær en í dag

72%

heldur liðið til Finnlands þar sem það tekur þátt í úrslitakeppni Evrópumótsins. Það var létt yfir stelpunum á æfingunni í gær og
augljóslega góður andi og tilhlökkun í hópnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Forstjóri Straums biðst afsökunar á hugmyndum um bónusa:

Lögðu rangt mat á veruleikann
VIÐSKIPTI Óttar Pálsson, forstjóri

Fréttablaðið

Morgunblaðið

35%

Fréttablaðið er með 106%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...
þarft..
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Straums-Burðaráss fjárfestingabanka hf., biðst afsökunar á hugmyndum um árangurstengdar
greiðslur til starfsmanna bankans, sem hafi „ekki verið í nægjanlegum tengslum við þann veruleika sem við búum nú við sem

þjóð“. Þetta kemur fram í grein
sem Óttar ritar í Fréttablaðið í
dag.
Óttar áréttar að erlendir ráðgjafar sem leitað var til hafi
talið að óformlegar hugmyndir um árangurstengdar greiðslur til starfsmanna Straums væru

innan eðlilegs ramma. „Í ljósi
þeirrar umræðu sem átt hefur sér
stað undanfarna daga er ég ekki í
nokkrum vafa um að ég og aðrir
sem að endurskipulagningunni
koma hefðum átt að gefa aðstæðum hér á landi betri gaum.“
- bs/ Sjá síðu 16

Enn tekist á um
Icesave á þingi
ALÞINGI Icesave-samkomulagið
var rætt á Alþingi langt fram á
kvöld í gær. Þegar Fréttablaðið
fór í prentun á ellefta tímanum
voru enn fimmtán þingmenn á
mælendaskrá.
Stjórnarandstæðingar gagnrýndu harðlega samkomulagið og
leyndina sem hvílt hafi yfir gögnum málsins. Sjálfstæðismenn
sögðu samningana vonda en að
þeir hefðu sýnt ábyrgð með því
að vinna að lausn málsins ásamt
stjórnarflokkunum í fjárlaganefnd. Framsóknarmenn vilja að
samið verði aftur.
Atkvæði verða líklega greidd
um ríkisábyrgð vegna samninganna um helgina. Enn er hins
vegar óvíst hvernig Bretar og
Hollendingar munu taka fyrirvörum sem að óbreyttu verða
settir við ábyrgðina. - sh / sjá síðu 8
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Formaður fjárlaganefndar segir ákvæði í Icesave-áliti gert til að skapa sátt:

Stjórnendur verði dregnir til ábyrgðar

Jóhann, ertu að leita að tilbrigði við STEF?
„Það er STEF-nan.“
STEF vill rukka aðstandendur bekkjarmóts um gjald fyrir að leika tónlist á
mótinu. Jóhann Hlíðar Harðarson, einn
aðstandenda bekkjarmótsins, er ósáttur
við þau vinnubrögð.

Fyrrum ráðherra Framsóknar:

Finnur kostar
fjórtán milljarða
BANKAHRUNIÐ Langflug, fyrirtæki
Finns Ingólfssonar, fyrrum ráðherra og seðlabankastjóra, gæti
kostað ríkisbankana fjórtán milljarða króna.
Frestur rann
út á miðvikudag til að lýsa
kröfu í þrotabú fyrirtækisins og krefst
Landsbanki
átta milljarða
en Íslandsbanki
FINNUR
fimm. SkiptaINGÓLFSSON
stjóri fyrirtækisins sagði fréttastofu Stöðvar tvö
að litlar sem engar eignir væri
til skiptanna. Þrotið lendi því að
mestu á bönkunum.
Finnur Ingólfsson var iðnaðarog viðskiptaráðherra fyrir Framsókn frá 1994 til 1999, áður en
hann varð seðlabankastjóri. Hann
eignaðist svo hlut í Búnaðarbankanum.
- kóþ.

Skothríð í Kaupmannahöfn:

Lögreglumaður
varð fyrir skoti
DANMÖRK Tíu til tólf skotum var

hleypt af við Nørrebro í Kaupmannahöfn í gær og þurfti að
flytja óeinkennisklæddan lögreglumann á sjúkrahús.
Sá særðist á hendi og í maga, en
var ekki talinn í lífshættu. Einnig munu tveir almennir borgarar hafa særst, hugsanlega vegna
endurkasts kúlna.
Skothríðin var á Jægerborgsgade, þar sem vímuefnasalar hafa
haft bækistöðvar sínar. Ekstrabladet.dk segir rapparann Niarn
vera annan hinna særðu borgara,
en lögreglan gat ekki staðfest þetta
við Berlingske Tidende.
Sjónarvottar sögðu þrjá menn
hafa flúið af vettvangi.
- kóþ

BANKAHRUNIÐ Ríkisstjórnin á að gera ráðstafanir um að þeir sem bera ábyrgð á
Icesave-skuldunum axli hana.
Þetta ákvæði í nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar er yfirlýsing um
að þetta sé brýnt að gera til að ná sátt
við samfélagið.
Svo segir formaður nefndarinnar,
Guðbjartur Hannesson.
„Menn ætla að fylgja því eftir
að draga menn til ábyrgðar ef
hægt er,“ segir hann.
Eins og greint var frá á Stöð
2 í gær þýðir þetta að helstu
stjórnendur Landsbankans
gætu þurft að greiða upp í
Icesave-skuldirnar úr eigin
vasa.

Spurður hvort þetta eigi við um
alla stjórnendur Landsbankans, frá
því að Icesave-reikningarnir voru
settir á markað, segir Guðbjartur
að þetta hafi ekki verið útfært
nákvæmlega.
„Það gilda ákveðin lög um það
hvaða hlutverk stjórnir svona
fyrirtækja hafa og það
GUÐBJARTUR HANNESSON

Formaður fjárlaganefndar
segir að fara skuli eftir lögum
um ábyrgð stjórnenda
Landsbankans. Nefndin vill
að ríkisstjórnin endurheimti eins og hægt er
það fé sem tapast hefur.

verður auðvitað að skoða það, hvaða ábyrgð
menn bera,“ segir hann.
„Við óskum eftir því að ríkisstjórnin
útfæri þetta í framhaldinu og til dæmis í
sambandi við sérstakan saksóknara,“ segir
hann. Fyrst þurfi að kanna hver sé réttarstaða ríkisins til að endurheimta þau verðmæti, sem tapast hafa.
Meðal stjórnenda á þessu tímabili voru
þeir Sigurjón Þ. Árnason, Halldór Kristjánsson, Björgólfur Guðmundsson, Kjartan Gunnarsson og Þór Kristjánsson. Einnig
Þorgeir Baldursson,forstjóri Odda, og Svafa
Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík.
Fordæmi fyrir slíkum málshöfðunum
kann að finnast í Danmörku, þar sem slitastjórn Hróarskeldubanka krefst skaðabóta
frá fyrrum bankastjóra hans.
- kóþ

Lífskjaratrygging of
dýr fyrir sveitarfélög
Formaður Velferðarráðs segir hugmyndir um 186.000 króna lífskjaratryggingu
kosta minnst 760 milljónir á ári og þýða 1,5 prósenta hækkun útsvars. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir þessa upphæð bara það sem fólk þarf til að lifa af.
REYKJAVÍK Hugmyndin um 186.000

króna lífskjaratryggingu gæti kostað Reykjavíkurborg 760 milljónir á
ári, miðað við kostnað borgarinnar
við fjárhagsaðstoð til einstaklinga á
fyrstu sex mánuðum ársins, að sögn
Jórunnar Frímannsdóttur, formanns
Velferðarráðs borgarinnar.
„Það er ekkert smáræði. Þetta
er voða falleg hugsun, en hún þýðir
annaðhvort hærri skatta eða skerta
þjónustu annars staðar,“ segir hún.
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri
Hafnarfjarðar, segir sveitarfélögin ekki vel í stakk búin til að taka
á sig auknar álögur: „Þá þurfa þau
auðvitað að fá auknar tekjur á móti.“
Krónutalan, 186.000 krónur sé hins
vegar ekki óeðlileg.
„Þetta er bara það sem fólk þarf
til að lifa af. Það er alveg fullur
skilningur á því hver þörfin er, en
sveitarfélögin hafa ekki í neina sjóði
að sækja,“ segir Lúðvík.
Áætlaðar skatttekjur á Reykjavíkur eru um 49 milljarðar og þyrfti að
hækka útsvar um 1,5 prósent til að
standa undir tryggingunni, að öðru
óbreyttu, segir Jórunn. Hún bendir
þó á að fjárhagsaðstoð til einstaklinga hafi verið að aukast jafnt og
þétt og því sé líklegt að kostnaður
borgarinnar verði enn meiri.
„Tekjur borgarinnar hrökkva
varla til fyrir þessum kostnaði í
dag, en auðvitað væri frábært ef
hægt væri að tryggja öllum 186.000
krónur í lágmarksframfærslu,“
segir Jórunn.
Lúðvík segir sömuleiðis að „sú
stórfellda aukning sem er í
félagslega aðstoð, henni er
ávísað á sveitarfélögin. Þetta
er tvöföldun að lágmarki.“

Lést í slysi
Maðurinn
sem lést í
bifhjólaslysi
á Þingvallavegi á mánudag hét
Ágúst Björn
Hinriksson.
Ágúst var
fæddur 6.
nóvember árið 1960 og var til
heimilis í Hafnarfirði. Hann
lætur eftir sig eiginkonu, tvo
uppkomna syni og tvö uppkomin fósturbörn.
Ágúst var í hópi nokkurra
bifhjólamanna á Þingvallavegi skammt frá Kárastöðum
á mánudagskvöld. Hann missti
stjórn á hjólinu með þeim
afleiðingum að hann ók út af
veginum. Hann var úrskurðaður látinn á slysadeild Landspítalans.

UMFERÐ
219 óku of hratt
EKKI KRÓNA MEÐ GATI Sveitarfélög er skuldbundin til að veita íbúum sínum 115.000
krónur á mánuði í framfærslu. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir hugmyndir um 186.000
krónur ekki óeðlilegar, en sveitarfélögin hafi ekki í neina sjóði að sækja. MYND/ÚR SAFNI

Hann bindur vonir við Tekjustofnanefnd ráðherra sveitarstjórnarmála. „Þar er verið að fara heildstætt í gegnum skiptingu tekna
ríkis og sveitarfélaga. Það þarf að
stokka þetta kerfi upp frá grunni,“
segir Lúðvík og minnir á að „fullt af
fólki með miklar [fjármagns]tekjur
greiðir ekkert í útsvar.“

Sem stendur eru sveitarfélög
skuldbundin til að tryggja einstaklingum allt að 115.000 krónur á mánuði, hafi þeir engar tekjur eða bætur
frá ríki.
Í skýrslu nefndar um sálfélagsleg
viðbrögð við kreppunni, sem unnin
var að beiðni Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, fyrrum heilbrigðisráðherra,
var meðal annars lagt til að lágmarkslífeyrir, yrði 186.000 krónur
á mánuði, til þess þurfi að auka fjárhagsaðstoð sveitarfélaga.
Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra hefur lýst yfir ánægju
með skýrsluna.
klemens@frettabladid.is

LÚÐVÍK GEIRSSON OG
JÓRUNN FRÍMANNSDÓTTIR

Tvö hundruð og nítján voru staðnir að
hraðakstri á Vesturlandsvegi í Reykjavík á þriðjudag á móts við Vínlandsleið í Grafarholti. Á einni klukkustund,
eftir hádegi, fóru 1.151 ökutæki þessa
akstursleið. Meðalhraði hinna brotlegu var 95 kílómetrar en þarna er
80 kílómetra hámarkshraði. Sá sem
hraðast ók mældist á 132.

Hraðakstur á Hringbraut
434 ökumenn óku of hratt vestur
Hringbraut á þriðjudag og miðvikudag. Meðalhraði hinna brotlegu var
75 kílómetrar á klst. en þarna er 60
km hámarkshraði. Sá sem hraðast ók
mældist á 108.

SAMGÖNGUR
Fræðsla gegn utanvegaakstri
Vegagerðin, tryggingafélög og
bílaleigur undirrituðu í gær samstarfssamning um gerð og uppsetningu
skilta með fræðslu gegn akstri utan
vega sem sett verða upp á tíu helstu
leiðum inn á hálendi Íslands.

Miklu magni af kjöti stolið úr gámi í annað sinn í þessari viku:

Stórtækir kjötþjófar ganga lausir
LÖGREGLUMÁL Annað stóra kjötránið í vikunni var
tilkynnt til lögreglu í gær. Brotist hafði verið inn í
frystigám fyrir utan Kjötbankann í Hafnarfirði að
næturlagi og þaðan stolið talsverðu magni af dýru
kjöti.
Að sögn Kristins Sævars Jónssonar, verkstjóra
hjá Kjötbankanum er enn verið að reikna út og taka
saman hversu miklu var stolið. „Eina sem við sáum
var að það vantar helling af lundum, bæði nauta- og
kálfalundum, sem er náttúrulega fjári dýrt.“
Aðfaranótt síðasta sunnudags var á bilinu sjö til
átta hundruð kílóum af kjöti stolið úr gámi við Kjöthúsið á Smiðjuvegi. Hjá bæði Kjötbankanum og
Kjöthúsinu hefur verið brotist inn áður á þessu ári
og kjöti stolið.
Gámarnir eru jafnan vel lokaðir og læstir. Talsverð átök virðist hafa þurft til að opna gáminn. „Það
var búið að djöflast á hurðinni og hún var svolítið
skemmd,“ segir Kristin. Svo virðist sem þjófarnir
hafi fyrst reynt að spenna gáminn upp með járnkarli, svo með því að nota tóg og bíl, og að lokum var
notaður slípirokkur til að opna gáminn.
Enginn þessara fjögurra þjófnaða hefur verið

KJÖT Á GRILLI Það er engu líkara en að einhverjir óprúttnir

aðilar séu að undirbúa heljarinnar grillveislu.
FRÉTTABLAÐIÐ / ARNÞÓR

upplýstur. Þá má geta þess að samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var fokdýru gasgrilli stolið úr
verslun Garðheima í vikunni.
- þeb, sh
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Lögreglurannsókn á morðinu í Dalshrauni í Hafnarfirði stendur enn yfir en er langt komin:
128,7

129,32

Vopnið enn rannsakað og rætt við vitni

212,29

213,33

LÖGREGLUMÁL Lögreglan rannsakar enn gögn

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur
Sterlingspund
Evra

182,96

183,98

Dönsk króna

24,575

24,719

Norsk króna

21,253

21,379

Sænsk króna

17,922

18,028

Japanskt jen

1,3646

1,3726

SDR

200,56

201,76

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,2466
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Dómsmálaráðherra Brasilíu:

Íhugar að koma
til Íslands til að
fá Ramos heim
UTANRÍKISMÁL Brasilísk yfirvöld
leggja mikla áherslu á að fá lýtalækninn Hosmany Ramos framseldan til heimalands síns.
Ramos, sem
er vel þekktur
og stórtækur
glæpamaður
í Brasilíu, var
handtekinn
við komuna til
Íslands í síðustu
HOSMANY RAMOS
viku þegar hann
framvísaði vegabréfi bróður síns.
Dómsmálaráðherra Brasilíu,
Romeu Tuma Junior, hefur sagt
við þarlenda fjölmiðla að hann
sé reiðubúinn að koma sjálfur til
Íslands ef það kynni að liðka fyrir
framsalsbeiðninni. Enginn framsalssamningur er í gildi á milli
landanna. Hann hefur sagst tilbúinn að skipta á Ramos og íslenskum föngum sem sitja í fangelsi í
Brasilíu.
-sh

Þýskur lögreglustjóri í vanda:

Handtók 5 ára
stúlku í tvígang
ÞÝSKALAND Þýskur lögreglustjóri

sætir nú gagnrýni eftir að hafa
í tvígang handtekið fimm ára
gamla stúlku. Vefmiðillinn Ananova greinir frá þessu.
Fyrst handtók hann stúlkuna
eftir að hún hafði strítt syni hans
í sandkassaleik. Nokkrum dögum
síðar handtók lögreglustjórinn
stúlkuna aftur þegar hún sá hann
einkennisklæddan og gaf honum
fingurinn, að því er hann fullyrðir. Hann sendi síðan lögreglulið
að heimili hennar til að tilkynna
foreldrunum að stúlkan yrði kærð
fyrir andfélagslega hegðun.
Lögmaður fjölskyldunnar hefur
kvartað til innanríkisráðuneytisins vegna málsins.
- sh

sem aflað var á morðvettvanginum í Dalshrauni á þriðjudag. Þá er enn verið að ræða
við vitni úr húsinu. Rannsóknin er þó langt
komin. Ekki fæst uppgefið hvort Bjarki
Freyr Sigurgeirsson, grunaður morðingi,
hefur játað glæpinn eða hvort hann man
yfir höfuð eftir því sem gerðist.
Lögregla vill ekki gefa upp hvað Bjarki er
talinn hafa notað til að myrða fórnarlambið
og segir morðvopnið enn í rannsókn. Heimildir blaðsins herma að um eldhústæki hafi
verið að ræða, líklega samlokugrill, sem
hafi verið mölbrotið og illa farið eftir barsmíðarnar.
Bjarki var í annarlegu ástandi þegar
hann var handtekinn eftir að hafa bankað
upp á hjá nágranna sínum alblóðugur en

rólegur og tilkynnt honum að félagi hans
hefði slasast við að leika Köngulóarmanninn.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var
Bjarki Freyr í mikilli óreglu. Hann átti það
til að taka muldar sjóveikitöflur í nefið, en
það hefur sterk vímuáhrif. Þá keypti hann
reglulega bjór, tappaði honum sykurblönduðum á plastflöskur og lét hann gerjast
frekar til auka áfengismagnið.
Tekin var formleg skýrsla af Bjarka á
þriðjudag en ekki er búið að yfirheyra hann
síðan. Eins og áður segir fæst ekki uppgefið hvort Bjarki hefur játað morðið en samkvæmt heimildum blaðsins þykir málið
liggja tiltölulega ljóst fyrir. Bjarki mun
sæta gæsluvarðhaldi til 1. september hið
minnsta.
- sh

Í DALSHRAUNI Það var í þessu húsi sem morðið var

framið á mánudagskvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

Fjöldi krafna í þrotabú Baugs:

yfir
Stjórnvöld fá frest til Kröfurnar
200 milljarðar
að skoða HS Orku

VIÐSKIPTI Kröfur í þrotabú Baugs
eru á þriðja hundrað milljarða
króna, að því er fram kom í
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.
Gjaldþrotið er þar með stærsta
gjaldþrot fyrirtækis í einkaeigu
í Íslandssögunni, að bönkunum
frátöldum.
Frestur til að lýsa kröfum í
þrotabúið rann út á miðvikudagskvöld. Yfir hundrað kröfur
eru gerðar í búið, og kemur sú
stærsta frá Landsbankanum.
Bæði gamli og nýi Landsbankinn
gera kröfu í búið og nema kröfurnar samtals líklega yfir hundrað milljörðum, að því er sagði í
fréttum Stöðvar 2.
- sh

Tilboð Magma Energy í hlut OR í HS Orku hefur verið framlengt til 31. ágúst að
beiðni stjórnvalda. Boltinn hjá ríkisstjórninni segir stjórnarformaður OR. Verði
tilboð Magma samþykkt mun OR tapa milljörðum segir fulltrúi Samfylkingar.
ORKUMÁL Kanadíska orkufyrirtæk-

ið Magma Energy hefur fallist á
að framlengja kauptilboð í 32 prósenta hlut Orkuveitu Reykjavíkur
(OR) í HS Orku til að gefa íslenska
ríkinu tækifæri til að kanna hvort
vilji sé til þess að hafa fyrirtækið
að meirihluta í opinberri eigu.
Tilboð Magma Energy átti að
renna út í gær. Eftir fund stjórnarformanns OR, borgarstjóra og formanns borgarráðs með fjármálaráðherra á miðvikudag var ákveðið
að óska eftir framlengingu.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og aðrir áhrifamenn innan Vinstri grænna hafa
lýst áhuga á því að HS Orka verði
í eigu opinberra aðila, mögulega
með aðkomu lífeyrissjóðanna.
Guðlaugur G. Sverrisson,
stjórnarformaður OR, segir að
forsvarsmenn Magma Energy hafi
fallist á framlengingu, og endurnýjað tilboð renni út 31. ágúst
klukkan 17.
„Þeim fannst vissulega óþægilegt að geta ekki gengið frá málinu, en skildu þessar aðstæður,“
segir Guðlaugur. Hann segir boltann nú hjá ríkisstjórninni, og bíður
útspils hennar.
Verði tilboð Magma Energy
í hlut OR í HS Orku samþykkt
mun OR tapa milljörðum á kaupum sínum í Hitaveitu Suðurnesja,
segir Sigrún Elsa Smáradóttir,
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, í tilkynningu til fjölmiðla.
OR keypti hlut í Hitaveitu Suðurnesja um mitt ár 2007, en síðar
hefur fyrirtækinu verið skipt upp í
HS Orku annars vegar og HS Veitur hins vegar.

Borgarfulltrúi Vinstri grænna:

Orkuveitan láti
af laxveiðinni
REYKJAVÍK Þorleifur Gunnlaugsson borgarfulltrúi hefur lagt til
við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að fyrirtækið hætti að
bjóða „völdum sveitarstjórnarmönum
og embættismönnum til laxveiða í Elliðaánum“.
Í stað þess
ÞORLEIFUR
verði leyfin
GUNNLAUGSSON
afhent Stangveiðifélagi Reykjavíkur.
Þorleifur reifar að borgarfulltrúar, fyrrum borgarstjórar,
embættismenn, sveitarstjórar á
veitusvæði OR, stjórn og æðstu
stjórnendur OR, fyrrum stjórnendur OR og sviðsstjórar, fái í
eina viku á ári að veiða í ánum.
Kostnaðurinn sé á þriðju milljón
króna.
Tímabært sé að afnema þessa
arfleifð frá tíð Geirs Hallgrímssonar.
- kóþ

ÓTTAST TAP Greiðsla til Orkuveita Reykjavíkur gæti rýrnað um sex milljarða króna

frá því skuldabréf verður gefið út þar til það fæst greitt eftir sjö ár, segir Sigrún Elsa
Smáradóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sigrún Elsa segir aðeins lítinn
hluta kaupverðsins greiddan út við
undirritun. Geysir Green Energy,
samstarfsaðili Magma Energy,
hafi þegar keypt 34 prósenta hlut
Reykjanesbæjar, og verði 32 prósenta hlutur OR seldur til Magma
Energy hafi þessir samstarfsaðilar greitt út 6,2 milljarða fyrir 66
prósenta hlut í HS Orku. Öðrum
peningagreiðslum sé skotið langt
inn í framtíðina.
Til samanburðar má geta þess að
OR keypti 16,6 prósenta hlut í Hitaveitu Suðurnesja fyrir 8,7 milljarða króna, segir Sigrún Elsa.
Orkuveitan telur tilboð Magma

Energy jafngilda 6,31 krónu á hlut.
Sé tilboðið núvirt jafngildir það
um 4,4 krónum á hlut miðað við
10 prósenta ávöxtunarkröfu, segir
Sigrún Elsa. Miðað við það verði
afföll OR um 6 milljarðar króna,
að því gefnu að lokagreiðsla skili
sér eftir sjö ár.
Guðlaugur segist algerlega
ósamþykkur því að tilboð Magma
Energy sé óhagstætt. Útreikningar Sigrúnar Elsu virðist því rangir.
Það sé ekki skoðun fjármálastjóra
OR, sem sé löggiltur endurskoðandi, né óháðs ráðgjafafyrirtækis
sem OR hafi kallað til.
brjann@frettabladid.is
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Veðurfræðingur
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VEÐRIÐ Á
MENNINGARNÓTT
Þokkalegasta veðurspá er í kortunum
fyrir menningarnótt í
Reykjavík. Vindur verður sæmilega hægur en
því er ekki að neita að
búast má við skúrum
en þó eru líkurnar ekki
mjög miklar ennfremur sem sú gula gæti
gægst fram, einkum þó
þegar líður á daginn.
Hlýtt verður í veðri eða
hátt í 14 stig þegar
12
hlýjast verður.
Á MORGUN
5-10 m/s sunnan og vestan
til en hvassara með suðurströndinni. Hægari annars
staðar.
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Fjölskylda krefur ritstjóra Vikunnar um milljónabætur fyrir ærumeiðingar:

Stefnt vegna ummæla viðmælanda
DÓMSMÁL Guðríður Haraldsdótt-

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

34%
66%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið í leikhús á
árinu?
Segðu skoðun þína á visir.is.

ir, ritstjóri Vikunnar, hefur hafnað samtals tíu milljóna króna
miskabótakröfum fjölskyldu úr
Sandgerði vegna umfjöllunar um
málefni hennar í nýlegu tölublaði
Vikunnar. Telur fjölskyldan að
umfjöllunin, sem ekki var merkt
höfundi, hafi verið full af grófum
ærumeiðingum og að hún hafi brotið gegn friðhelgi einkalífs hennar.
Fjölskyldan hyggst fara með málið
fyrir dómstóla.
Í greininni er rætt við Valborgu
Svanholt Níelsdóttur, sem ber
þungar sakir á fyrrverandi eiginmann látinnar dóttur sinnar. Hún
segir segir hann hafa beitt dóttur-

VESTFIRÐIR
Skólastjórastaða ómönnuð
Enginn skólastjóri er að störfum við
Grunnskólann á Þingeyri. Staðan
hefur verið auglýst laus til umsóknar
og rennur fresturinn til að sækja um
út 27. ágúst. Búið var að ráða í stöðuna í vor, en skólastjórinn fyrrverandi
lét fljótlega af störfum af persónulegum ástæðum.

SNÆFELLSNES
HEILSUVERNDARSTÖÐIN Aðstandendur

vonast til að nýr grunnskóli hefji störf í
húsinu í haust.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Grunnskólar settir eftir helgi:

Enn óvissa um
nýja skólann í
Reykjavík
MENNTUN Menntaráð Reykjavíkur

tekur umsókn Menntaskólans, um
starfsemi nýs einkarekins grunnskóla í Heilsuverndarstöðinni í
Reykjavík, fyrir á fundi sínum á
miðvikudag. Grunnskólar í Reykjavík verða settir á mánudaginn.
Kjartan Magnússon, formaður menntaráðs, segist engu geta
svarað um hvort líklegt sé að skólinn taki til starfa í haust. Ekki sé
útséð með það enn. Edda Huld Sigurðardóttir, einn aðstandenda skólans, segir að skólinn geti tekið til
starfa um leið og leyfi fæst. Staðan sé erfið fyrir foreldra sem vita
ekki hvar börn þeirra hefji nám á
næstunni.
- kóp

Borað á Rifi
Hundrað metra djúp hola verður
boruð á Rifi um helgina, til að kanna
hvort líkur séu á að finna þar jarðhita.
Snæfellsbær stendur fyrir verkefninu.
Að boruninni lokinni verður ákveðið
hvort frekar verður borað á svæðinu.

DÓMSTÓLAR
Ákærður fyrir árás með glasi
Rúmlega tvítugur maður hefur verið
ákærður fyrir sérstaklega hættulega
líkamsárás, en hann sló 26 ára konu
með glerglasi í andlitið á kaffihúsi
á Akureyri í maí. Konan hlaut fjölda
sára á höfði og í andliti og krefst
hálfrar milljóna króna í bætur.

HEILBRIGÐISMÁL
142 svínaflensutilfelli
Alls hafa greinst 142 tilfelli með
staðfesta svínaflensu (inflúensu
A(H1N1) frá því í maí 2009 á Íslandi
samkvæmt upplýsingum frá veirufræðideild Landspítalans. Þá hafa
samtals borist 577 tilkynningar um
inflúensuna frá heilsugæslustöðvum
og sjúkrahúsum landsins frá 29.júní.

M án u d ag st il b o ð

dóttur sína ofbeldi og hafi rænt
henni, hann skoði barnaklám og
segir frá kærum á hendur honum
fyrir misnotkun sem síðar voru
felldar niður.
Tvö mál verða höfðuð á hendur
Guðríði. Annað höfðar faðirinn,
sem er bandarískur, og hitt höfðar hann ásamt núverandi konu
sinni fyrir hönd þrettán ára dóttur þeirra, en konan hefur nú ættleitt hana. Í greininni er dóttirin
nafngreind, fjallað um sjálfsvígshugleiðingar hennar og sálfræðiaðstoð, hún kölluð Öskubuska og
birtar af henni myndir án hennar
samþykkis.
Málin verða þingfest í Héraðs-

dómi Vesturlands í byrjun september. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður fjölskyldunnar,
segist meðal annars munu byggja
á því að Birtíngur og blaðamenn
útgáfunnar, þótt það eigi að sjálfsögðu ekki við um alla, séu síbrotamenn á þessu sviði, enda hafi hann
unnið fimm meiðyrðamál gegn
félaginu og starfsmönnum þess
undanfarið ár og tvö vegna ólögmætra myndbirtinga.
Nýlegum dómi yfir blaðamanni
Vikunnar, sem dæmdur var fyrir
meiðyrði vegna ummæla viðmælanda, hefur nú verið vísað til
Mannréttindadómstóls Evrópu með
fulltingi Blaðamannafélagins. - sh

FORSÍÐUVIÐTALIÐ Valborg Svanholt
sagði í viðtalinu að fyrrverandi tengdasonur hennar færi illa með barnabarn
hennar.

NATO vill loftrýmisgæslu hér á landi
Framkvæmdastjóri NATO segir eftirlit með ratsjárkerfi bandalagsins hér á
landi nauðsynlegt. Það sé ekki hlutverk NATO að hafa afskipti af beitingu
breskra stjórnvalda á ákvæði í hryðjuverkalögum gegn íslenskum hagsmunum.
UTANRÍKISMÁL Mikilvægt er fyrir

bæði Atlantshafsbandalagið
(NATO) og íslensk stjórnvöld að
halda uppi ratsjáreftirliti með ratsjám bandalagsins, sagði Anders
Fogh Rasmussen, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins,
eftir fund með Össuri Skarphéðinssyni utanríkisráðherra í utanríkisráðuneytinu í gær.
„Eftirlit og eftirlitskerfi eru
algerlega nauðsynleg hverju fullvalda ríki,“ sagði Rasmussen.
Spurður um mikilvægi kerfisins
fyrir bandalagið sagði hann að
bandalag sem snerist um varnar- og öryggismál þyrfti að eiga
kerfi sem fylgdist með því sem
gerðist á yfirráðasvæði bandalagsríkja.
Rasmussen sagðist vonast til
þess að loftrýmisgæsla bandalagsríkja hér við land héldi áfram
næstu árin. „Kjarni bandalagsins er samstaða. Sú samstaða er
ástæða þess að bandalagsþjóðir hafa tekið þátt í eftirlitsflugi
við Ísland. Það er órjúfanlegur
hluti þess að vera í bandalagi að
aðstoða aðrar bandalagsþjóðir í
málum sem þessum. Ég vona að
þetta fyrirkomulag geti haldið
áfram á komandi árum, í samstarfi við íslensk stjórnvöld.“
Rasmussen vildi ekki tjá sig um
mögulegar afleiðingar þess verði
Varnarmálastofnun lögð niður.
Hann sagði Össur hafa fullvissað sig um að Ísland hygðist uppfylla skyldur sínar við NATO.
Það væri íslenskra stjórnvalda að
ákveða hvernig verkefnum tengdum bandalaginu væri fyrir komið
í stjórnsýslunni.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra gerði Rasmussen
grein fyrir pólitískum og fjárhagslegum afleiðingum beitingar breskra stjórnvalda á hryðjuverkalögum gegn íslenskum
hagsmunum. Hún lagði áherslu á
hversu slæmt fordæmi þetta væri

FUNDIR Anders Fogh Rasmussen fundaði Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra

í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu í hádeginu í gær. Hann flaug af landi brott
seinnipart dags í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

í samskiptum bandalagsríkja.
Rasmussen var fyrr um daginn spurður um beitingu hryðjuverkalaganna. Hann sagði það
ekki hlutverk NATO að hafa
afskipti af tvíhliða samningum
milli bandalagsríkja.
„Ég hef að sjálfsögðu miklar
áhyggjur af mögulegri pólitískri
spennu milli bandalagsríkja,
en mun sem framkvæmdastjóri
NATO ekki grípa til neinna
aðgerða,“ sagði Rasmussen.

Á fundi Rasmussens og utanríkisráðherra lagði Össur áherslu
á mikilvægi norðurslóða. „Við
vorum sammála um að mikilvægi
þeirra muni aukast á næstu árum
og áratugum þegar nýjar skilaleiðir opnast og norðursvæðin
verða mikilvægari vegna vinnslu
olíu og gass,“ segir Össur. Mikilvægt sé að NATO fylgist vel með
á norðurslóðum, án þess þó að
nokkuð kalli á hernaðaruppbyggingu á svæðinu. brjann@frettabladid.is

GLÆNÝ STÓRLÚÐA
SMJÖRKRYDDMARINERUÐ LÚÐUSTEIK
LÚÐUSTEIK Í LEMMON & KÓRÍANDER

Fjármálaráðuneytið segir ráðstöfunartekjur lækka um fimmtán prósent milli ára:

Lægstu og hæstu tekjur lækka
GLÆNÝ LAXAFLÖK
EFNAHAGSMÁL Þeir sem voru með

undir tvöhundruð þúsund krónum í laun í maí í fyrra,
eru nú að meðaltali með „verulega minni tekjur en þá,“ segir
í Vefriti fjármálaráðuneytisins. Um leið hafa

þeir tekjuhæstu misst um helming
tekna sinna.
Þeir sem voru með tekjur á bilinu tvöhundruð þúsund til 250.000
krónur er eini hópurinn sem stendur í stað milli ára, en þeir, sem tilheyra hærri tekjuhópum, hafa allir
lækkað og hlutfallslega meira eftir
því sem tekjurnar eru hærri.
Í heildina hafa ráðstöfunartekj-

1.790

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Ráðuneyti Steingríms J. Sigfússonar

sendi frá sér vefrit í gær, þar sem farið er yfir lækkun tekna
einstaklinga milli ára. Ráðherrann sjálfur segist fullviss að
íslenskt samfélag hafi alla burði til að sigrast á erfiðleikunum, þótt miklir séu.

ur lækkað um tæp fimmtán prósent síðan í fyrra.
Fimmhundruð manns voru
með yfir tvær milljónir á mánuði 2008. Þetta fólk er nú að jafnaði með eina milljón í tekjur. Þeir
4.500 sem voru með yfir milljón á
mánuði eru komnir niður í 750.000
krónur að meðaltali.
Í vefritinu er einnig bent á að
37.000 manns hafi horfið af staðgreiðsluskrá skatta á tímabilinu.
Um leið hafa fimmtán þúsund nýir
bæst inn á hana. Samtals eru skattgreiðslur 5,6 prósentum lægri.
- kóþ
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hverjar voru metnar hæfastar til að gegna stöðu Þjóðleikhússtjóra?
2 Hver stendur fyrir tónleikum til heiðurs John Lennon á
Nasa?
3 Hvaða Íslendingur leikur með
Burnley sem lagði Manchester
United á miðvikudag?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 42
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Svein Harald Øygard hættur sem Seðlabankastjóri:

Reiðir verkamenn í París:

Már tekinn við Seðlabanka Íslands

Hóta að hella
olíu út í Signu

STJÓRNSÝSLA Már Guðmundsson

FRAKKLAND, AP Um fimmtíu reið-

tók í gær við starfi Seðlabankastjóra af hinum norska Svein Harald Øygard, sem gegnt hefur embættinu síðan í lok febrúar.
Már hefur verið aðstoðarframkvæmdastjóri peningamála- og
hagfræðisviðs Alþjóðagreiðslubankans í Basel í Sviss frá árinu
2004. Hann starfaði áður í Seðlabanka Íslands í tæpa tvo áratugi,
þar af í um áratug sem aðalhagfræðingur bankans.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra skipaði Má bankastjóra
til fimm ára frá og með gærdeginum. Sérstök matsnefnd um hæfi
umsækjenda mat Má mjög vel

hæfan í stöðuna, líkt og Arnór
Sighvatsson, fyrrverandi aðalhagfræðing bankans, sem skipaður var aðstoðarseðlabankastjóri til
fjögurra ára.
Í tilkynningu frá Seðlabankanum segir Már að á upphafsdögum sínum í starfi muni hann fara
vandlega yfir þau verkefni sem
unnið hafi verið að í Seðlabankanum að undanförnu. Starfsmenn og
forysta bankans hafi á undanförnum misserum unnið mikið starf við
erfiðar aðstæður, sem haldið verði
áfram. Jafnframt muni hann beina
sjónum sínum að framtíð fjármálakerfisins og hlutverki Seðlabankans.
- sh

Efnahagsbrotadeild fær hjálp:

Veiðiþjófar á Madagaskar:

Norrænt samstarf við rannsókn á hruninu

Lemúrar hafðir á
matseðlinum

EFNAHAGSMÁL Auka á samstarf

MADAGASKAR Fimmtán hafa verið

efnahagsbrotadeilda á Norðurlöndunum í tengslum við rannsókn á hruninu. Þetta var niðurstaða á árlegum fundi deildanna
sem var haldinn hér á landi.
Sérstakur saksóknari, Ólafur
Þór Hauksson, var gestur á fundinum og kynnti rannsóknina sem
fer fram á vegum embættisins.
Helgi Magnús Gunnarsson saksóknari efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra segir að
skipulag rannsóknarinnar á
hruninu hafi vakið athygli á
fundinum, ekki síst embætti sérstaks saksóknara. „Það er fyrirkomulag sem kom þeim nokkuð
á óvart,“ segir Helgi. Deildirnar
funda á ný í nóvember.

handteknir á eyjunni Madagaskar
grunaðir um að hafa slátrað fjölda
lemúra.
Talið er að veiðiþjófarnir hafi
selt dýrin á veitingastaði sem gera
út á að hafa sjaldgæfar dýrategundir á matseðlinum.
Litið er á lemúradráp sem alvarlegan glæp á Madagaskar enda
dýrin talin í útrýmingarhættu og
friðuð.
Veiðiþjófar á eyjunni hafa nýtt
sér þær brotalamir sem orðið
hafa í löggæslu landsins í kjölfar
valdaránsins fyrr á árinu.
Myndir, sem umhverfisverndarsamtökin Conservation International birtu af dýrum sem búið
var að slátra, hafa vakið heims-

MÁR
GUÐMUNDSSON

SVEIN HARALD
ØYGARD

ir verkamenn franska flutningafyrirtækisins SERTA hóta því að
valda alvarlegri mengun í ánni
Signu, sem liggur í gegnum Parísarborg. Mönnunum var sagt
upp störfum og krefjast þess að
fá fimmtán þúsund evrur hver í
bætur frá fyrirtækinu, að öðrum
kosti muni þeir hella eldsneyti
út í ána. Fyrirtækið er á barmi
gjaldþrots og bíður dómsúrskurðar. Verkamenn víðs vegar
um Frakkland hafa undanfarna
mánuði gripið til margvíslegra
aðgerða, meðal annars rænt
yfirmönnum sínum og hótað að
sprengja upp verksmiðjur.
- gb

Framsókn vill
semja á ný
um Icesave
Framsóknarflokkurinn vill vísa frumvarpi um ríkisábyrgð vegna Icesave frá og semja upp á nýtt við
Hollendinga og Breta. Ríkisstjórnin var enn gagnrýnd af stjórnarandstöðunni fyrir leynd í málinu.
ALÞINGI Höskuldur Þórhallsson,

LEMÚR Veiðiþjófar hafa veitt dýrin í

gildrur og drepið með teygjubyssum.

athygli. Lemúrarnir höfðu annaðhvort verið veiddir í gildrur eða
drepnir með teygjubyssum.
- th

fulltrúi Framsóknarflokksins í
fjárlaganefnd, lagði til að frumvarpi um ríkisábyrgð vegna Icesave yrði vísað frá þingi og teknir yrðu upp samningar að nýju við
Breta og Hollendinga. Höskuldur
sagði marga galla vera á málinu
og samningarnir væru ekki í samræmi við það umboð sem Alþingi
gaf framkvæmdavaldinu til samninga 5. desember 2008. Þess vegna
væri nær að semja upp á nýtt.
Frumvarpið var tekið til annarrar umræðu á þingi í gær og mælti
Guðbjartur Hannesson, formaður
fjárlaganefndar, fyrir áliti meirihluta nefndarinnar. Í umræðum
um málið sakaði Pétur H. Blöndal stjórnarflokkana um að hafa
komið Alþingi í klípu með því að
samþykkja samningana óséða.
Alþingi væri í þeirri stöðu að geta
hvorki samþykkt né fellt samninginn þar sem fjármálaráðherra
hefði skrifað undir hann.
Guðbjartur hafnaði því að
samningurinn hefði hlotið óeðlilega málsmeðferð. Þingflokkar
stjórnarflokkanna hefðu fengið
kynningu á samningnum og í samræmi við umboð Alþingis frá 5.
desember hefðu þeir veitt ráðherra
heimild til að undirrita hann.
Stjórnarliðar sögðu að mikill
árangur hefði náðst í samningunum og fögnuðu þeirri samstöðu

sem þó hefði náðst í fjárlaganefnd.
Árni Þór Sigurðsson, Vinstri grænum, sagði hagsmunum þjóðarinnar
best borgið með því að samþykkja
ríkisábyrgðina með þeim fyrirvörum sem settir voru.
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, gagnrýndi
niðurstöðu samninganna og sagðist efast um að Bretar og Hollendingar hefðu ekki náð öllum ýtrustu
kröfum sínum fram. Bjarni sagði
Sjálfstæðisflokkinn sýna ábyrgð
með því að taka þátt í afgreiðslu
málsins. Bjarni sagði skynsamlegast að aðilar málsins kæmu sér
saman um að endurgera lánssamningana og ríkisábyrgðin stæði einfaldlega að baki þeim.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagðist hafa rætt viðbrögð Breta gagnvart Íslendingum
við Anders Fogh Rasmussen, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins. Hún sagðist hafa lagt
áherslu á að slæmt fordæmi hefði
verið sett í samskiptum bandalagsríkja með beitingu Breta á hryðjuverkalögum.
Málið var til umræðu á þingi
langt fram á kvöld í gær. Að lokinni annarri umræðu verður því
vísað á ný til nefndar og að lokum
til þriðju umræðu. Reiknað er
með því að málið verði samþykkt
á Alþingi um helgina.
kolbeinn@frettabladid.is

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

ALÞINGI Miklar umræður urðu um ríkisábyrgð vegna Icesave á Alþingi í gær. Vonast
er til að hægt verði að afgreiða málið um helgina. Að því loknu verður þingi slitið og
ekki sett aftur fyrr en í október.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GRILL LAMBALÆRI KRYDDAÐ

1.399

kr/kg

1.998 kr/kg

%
30
afsláttur

Frábært verð!
OFNSTEIK M/DÖNSKUM BLÆ

1.348

40
%
afsláttur

2.247 kr/kg

40
%
afsláttur

FERSKUR KJÚKLINGURI 1/1

539
898 kr/kg

30
%
afsláttur

kr/kg

kr/kg

GRILL HAMBORGARAR 10x90g, frosnir

1.049

kr/pk.

1.498 kr/pk.

Frábær í skólann !

MINI GULRÆTUR

%
50
afsláttur

199 kr/kg
398 kr/kg

RAUÐ EPLI

179 kr/kg
189 kr/pk.

X-TRA APPELSÍNUOG EPLASAFI 1,5l

197 kr/stk.
LITTLE COOK NÚÐLUR 85g

49 kr/pk.
Tilboðin gilda 20. - 23. ágúst eða meðan birgðir endast

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

Birt með fyrirvara um prentvillur

www.markhonnun.is

CAPRI SÚKKULAÐIBITAR 200g
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FYLGIST MEÐ FLUGSÝNINGU Nokkrir
flugmenn úr franska flughernum
sýndu listir sínar skammt frá Moskvu
í gær. Ekki er gott að segja hvað fór
fram í huga þessa áhorfanda á meðan.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fjórir ungir menn fyrir dómi:

Ákærðir fyrir
að ræna úrsmið
DÓMSTÓLAR Ríkissaksóknari hefur

gefið út ákæru á hendur fjórum ungum mönnum fyrir rán á
Barðaströnd
á Seltjarnarnesi í lok maí.
Þar gengu tveir
þjófar í flasið
á húsráðanda,
úrsmið á áttræðisaldri,
börðu hann og
bundu fastan
AXEL KARL
með límbandi.
GÍSLASON
Þeir rændu
síðan tugum úra og skartgripum.
Ákæran á hendur fjórmenningunum verður þingfest á morgun.
Einn hinna ákærðu er Axel
Karl Gíslason, sem komst í fréttir árið 2005 fyrir að ræna pilti úr
verslun Bónuss á Seltjarnarnesi,
koma honum fyrir í skotti bíls og
aka með hann á brott. Axel var þá
aðeins sextán ára.
- sh

Sakborningur í Haag:

Styttist í réttarhöld Karadzics
HAAG, AP Dómari við stríðsglæpa-

dómstól í Haag segir málatilbúnað gegn Radovan Karadzic,
fyrrverandi leiðtoga
Bosníu-Serba,
líklega vera tilbúinn. Réttarhöld geti því
hafist innan
fárra vikna.
Karadzic er
sakaður um að
hafa skipulagt RADOVAN
KARADZIC
fjöldamorð á
átta þúsund
Bosníu-múslimum í Srebrenica
árið 1995, auk annarra stríðsglæpa og glæpa gegn mannkyni.
Hann var handtekinn í júlí á
síðasta ári eftir að hafa verið
þrettán ár í felum.
- gb

Ölvunarakstur í BNA:

Fleiri konur
keyra fullar
BANDARÍKIN Ný bandarísk skýrsla

sýnir að ölvunarakstur kvenna
jókst mikið í Bandaríkjunum á
tímabilinu frá 1998 til 2007.
Árið 2007 voru 30 prósentum
fleiri bandarískar konur handteknar vegna ölvunaraksturs en
árið 1998. Í skýrslunni kemur
einnig fram að fjórfalt fleiri
karlar en konur eru handteknir
í Bandaríkjunum fyrir ölvunarakstur.
Laura Dean-Moody, formaður
samtakanna Mæður gegn ölvunarakstri, segir að þessi aukna
gáleysislega hegðun sé afar
slæm. Í skýrslunni er ekkert
fjallað um hvað veldur þessari
aukningu á ölvunarakstri kvenna.
Moody segir að skýringin sé að
einhverju leyti sú að í sjónvarpsþáttum sé dregin upp glansmynd
af ölvunarakstri.
- th
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Metfjöldi útlendinga fluttist hingað til lands árin 2004 til 2008:

Íranar opna dyrnar:

Margfalt fleiri karlar en konur

Kjarnorkueftirlit hefst á ný

FÓLK Fleiri útlendingar fluttust

ÍRAN, AP Írönsk stjórnvöld hafa

frá landinu en til þess á fyrstu
þremur mánuðum ársins. Er
það í fyrsta sinn síðan árið 1992,
sem einnig var kreppuár, að sögn
Ólafar Garðarsdóttur, dósents
við Háskóla Íslands og doktors í
fólksfjöldafræði.
Fjöldi útlendinga sem fluttust til Íslands margfaldaðist á
árunum 2004 til 2008. Fram að
því höfðu á bilinu 600 til 1.800
manns flust hingað árlega. Árið
2004 komu rúmlega 2.500 manns
hingað til lands, en hámarkinu
var náð árið 2007 þegar rúmlega
9.300 manns fluttu hingað.
Í fyrra fór metfjöldi útlend-

inga einnig úr landi. Miklu fleiri
erlendir karlar en konur fóru
af landi brott en hlutfall meðal
Íslendinga var nánast jafnt. Sú
þróun skýrist af því að árin 2004
til 2008 komu miklu fleiri erlendir karlmenn til landsins en konur.
Mælingar Hagstofunnar ná aftur
til ársins 1986, en frá þeim tíma
og fram til 2004 fluttu mun fleiri
erlendar konur en karlar til
Íslands. „Það er ekki fyrr en í
þensluframkvæmdum, 2004, sem
karlarnir verða fleiri en konurnar,“ segir Ólöf. Þessir karlar eru
nú í miklum mæli að fara af landi
brott.
- þeb

REYKJAVÍK Mikill fjöldi erlendra karlmanna kom hingað á þenslutímum
síðustu ára. Þeir eru nú í miklum mæli
að flytja aftur burt.

aflétt eins árs löngu banni og
heimilað eftirlitsmönnum Sameinuðu þjóðanna að skoða bæði
nánast fullbúinn kjarnorkuofn á
einum stað og kjarnorkubúnað á
öðrum.
Eftirlitsmenn Alþjóðakjarnorkustofnunarinnar staðfestu að
þeir hefðu í síðustu viku heimsótt
kjarnorkuverið í Arak, auk þess
sem þeir fá í næstu viku að skoða
Natanz-verið, þar sem auðgun
úrans fer fram.
Vesturlönd hafa haft áhyggjur af því að Íranar ætli sér að
nota auðgað úran til þess að gera
kjarnorkuvopn.
- gb

Úrslita beðið í Afganistan
Þátttaka í forsetakosningunum í Afganistan varð mun minni en fyrir fjórum árum. Uppreisnarmenn felldu
tugi manna og tókst að fæla marga kjósendur frá, einkum í syðri hluta landsins. Fyrstu tölur birtast ekki
fyrr en á sunnudag, en hugsanlega þarf að efna til annarrar umferðar milli tveggja efstu frambjóðenda.
AFGANISTAN, AP Hótanir talibana fældu fjöl-

marga Afgana frá því að mæta á kjörstað í
gær, þegar forsetakosningar voru haldnar
þar í annað sinn. Kosningaþátttakan varð
líklega innan við fimmtíu prósent, sem er
mun minna en fyrir fjórum árum þegar 70
prósent mættu á kjörstað.
Víðs vegar um landið gerðu uppreisnarmenn tugi árása og tókst að drepa 26 manns.
Framkvæmd kosninganna fór þó ekki úr
skorðum, en á síðustu stundu var ákveðið að
hafa kjörstaði opna klukkustund lengur .
Fyrstu tölur birtast væntanlega ekki fyrr
en á sunnudaginn, en léleg kosningaþátttaka, einkum í suðurhluta landsins, kemur
líklega Hamid Karzaí í koll.
„Snemma í morgun var kosningaþátttakan dræm, einkum í suðurhluta landsins, en
um miðjan dag var hún orðin mjög góð,“
sagði Zekria Barakzai aðstoðaryfirkjörstjóri og bar sig vel. „Í mið- og norðurhluta
landsins var þátttakan gríðarleg.“
Í höfuðborginni Kabúl voru gerðar að
minnsta kosti fimm sprengjuárásir, og lögregla borgarinnar átti í meira en klukkustundarlöngum skotbardaga við hóp uppreisnarmanna. Tveir sjálfsvígsárásarmenn
féllu í þeim bardögum, að sögn lögreglunnar.
Karzai forseti greiddi atkvæði í skóla í
Kabúl. Eftir að kjörstöðum var lokað hrósaði hann landsmönnum fyrir að hafa sýnt
það hugrekki að mæta á kjörstað og gerði
lítið úr fréttum af lélegri þátttöku.
Hann sagði uppreisnarmenn hafa gert
árásir á 73 stöðum í fimmtán héruðum
landsins. Aðstoðarmenn hans sögðu að átta
afganskir hermenn, níu lögreglumenn og
níu almennir borgarar hefðu fallið í þessum
árásum.
Karzai hlaut 55,4 prósent atkvæða í kosningunum árið 2004. Samkvæmt skoðanakönnunum hafði hann mest fylgi þeirra 36
frambjóðenda, sem kepptu um embættið.
Óvíst er þó hvort hann nær meira en 50
prósent atkvæða, en fái hann ekki hreinan
meirihluta þarf að efna til annarrar umferðar þar sem kosið verður milli tveggja efstu
frambjóðendanna.
Abdullah Abdullah, fyrrverandi
utanríkisráðherra í stjórn Karzais, þykir
líklegastur til að keppa við Karzai í seinni
umferðinni, fari svo að hún verði haldin.
gudsteinn@frettabladid.is

SKILRÍKIN SÝND Afganskar konur á kjörstað í Kandahar í sunnanverðu Afganistan.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KOSNINGARNAR ERU STÓR ÁFANGI
„Þessar kosningar eru stór áfangi í átt að friði og
stöðugleika í Afganistan. Afganar eiga stöðugleika
skilið og við í alþjóðasamfélaginu þurfum að
leggja hart að okkur við að hjálpa þeim við að
ná því takmarki,“ sagði Anders Fogh Rasmussen,
framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, á
fundi með fjölmiðlafólki ásamt Össuri Skarphéðinssyni utanríkisráðherra í utanríkisráðuneytinu í
gær.
„Trúverðugar kosningar eru afar mikilvægar fyrir
framtíð Afganistans,“ sagði Rasmussen. NATO
myndi eftir sem áður beita sér fyrir því að stöðugleiki ríkti í landinu.
Mikilvægt væri að Afganistan yrði ekki aftur ríki
sem skyti skjólshúsi yfir hryðjuverkamenn og vera
herafla NATO í Afganistan snerist því beinlínis um
öryggi bandalagsríkja.
„Markmið okkar er að koma ábyrgðinni
á öryggismálum í Afganistan aftur í hendur
afganskra stjórnvalda,“ sagði Rasmussen. „Við
eigum að hjálpa Afgönum að verða þess megnugir að verða húsbændur á eigin heimili.“

ANDERS FOGH RASMUSSEN Í REYKJAVÍK Í GÆR

Segir markmið NATO vera að hjálpa Afgönum að
verða aftur húsbændur á eigin heimili. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Til að gera það mögulegt yrði að aðstoða
afgönsk stjórnvöld við uppbyggingu hers og
lögreglu. Afar mikilvægt væri að NATO setti á laggirnar umfangsmiklar þjálfunarbúðir fyrir her- og
lögreglumenn í Afganistan.
- bj

Staðsetning olíunnar á Faxaflóa bendir til að hún gæti komið frá olíuskipi sem var sökkt 1944:

Tvö skip gætu skýrt olíubrák á Faxaflóa
UMHVERFISMÁL Lýsing staðhátta þar

sem eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar fann olíubrák á dögunum gæti bent til þess að annað skip
en bandaríska varðskipið USCGC
Alexander Hamilton liggi þar á
hafsbotni, eins og greint var frá
í fjölmiðlum í gær. Hugsanlegt er
að í hlut eigi annað skip sem þýskur kafbátur sökkti á stríðsárunum, að mati Gæslunnar.
Talið er að lýsingin geti einnig
átt við um breska olíuskipið Shirvan sem þann 10. nóvember 1944
varð fyrir sprengjuárás þýska
kafbátsins U-300.
Shirvan var 6.017 tonna olíuskip,
með 8.050 tonn af gasolíu innanborðs en skipið var á leið í Hval-

fjörð. Tundurskeyti þýska kafbátsins hitti Shirvan og varð skipið
samstundis alelda. Farþegaskipið
Goðafoss sigldi til bjargar og tókst
að bjarga öllum þeim nítján sem
voru í áhöfn Shirvan en nokkrir þeirra hlutu alvarleg brunasár. Goðafoss sigldi á fullri ferð
til Reykjavíkur en aðeins klukkustund síðar varð Goðafoss einnig fyrir tundurskeyti frá þýska
kafbátnum. Fórust fjölmargir við
árásina eða fjórtán úr áhöfn Goðafoss og tíu farþegar, þar á meðal
tvö börn. Einnig fórust allir nítján
skipverjar Shirvan.
Staðsetning olíunnar á Faxaflóa passar við þann punkt þar
sem talið er að Shirvan hafi sokkið

GOÐAFOSS Með skipinu fórust 24 Íslendingar og einnig skipsbrotsmenn sem um

borð voru.

og passar stærðin á skipinu einnig við mælingar sjómælingabátsins Baldurs frá síðastliðinni viku

sem þóttu sterklega benda til að
þar lægi bandaríska varðskipið.
- shá
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Mosfellsbær bauð út milljarð:

Líbíumaðurinn, sem hlaut dóm fyrir Lockerbie-sprengjuárásina, látinn laus:

Skuldabréfasölu
nánast lokið

Abdel Baset al-Megrahi fær að deyja í Líbíu

FJÁRMÁL Mosfellsbær hefur efnt til

SKOTLAND, AP Kenny MacAskill, dómsmálaráðherra Skotlands, tók í gær þá ákvörðun
að Líbíumaðurinn Abdel Baset al-Megrahi
yrði látinn laus eftir að hafa afplánað átta
ár af lífstíðarfangelsisdómi.
Megrahi sat í fangelsi fyrir aðild sína
að Lockerbie-málinu, þegar bandarísk
farþegaflugvél var sprengd í loft upp yfir
skoska bænum Lockerbie árið 1988.
Megrahi er krabbameinsveikur og á ekki
langt eftir. Hann féll í vikunni frá áfrýjun
dómsins, gegn því að fá að fara heim til
Líbíu áður en hann deyr.
MacAskill tók ekkert mark á mótmælum
bandarískra ráðamanna, sem sumir hverjir hafa sagt að ekki ætti að sýna neina
miskunn manni sem ber ábyrgð á dauða
270 manns.

skuldabréfaútboðs á verðtryggðum skuldabréfum til lífeyrissjóða.
Boðinn var út milljarður króna
á fimm prósenta vöxtum til tíu
ára. Samkvæmt upplýsingum frá
Mosfellsbæ er sölunni að mestu
lokið.
Lánsféð verður notað til að endurfjármagna skuldir bæjarins og
einnig til þess að ljúka uppbyggingarverkefnum í bænum, meðal
annars að byggja nýjan skóla sem
taka á í notkun á næsta ári.
Mosfellsbær hefur ekki tekið
langtímalán síðan árið 2004, og
hefur greitt niður skuldir síðustu
ár.
- þeb

„Ekki er hægt að búast við því að þeir
sem eiga um sárt að binda geti gleymt því
sem gerðist, hvað þá fyrirgefið,“ sagði
MacAskill. „Hins vegar stendur al-Megrahi nú frammi fyrir dómi frá æðri máttarvöldum.“
Al-Megrahi er 57 ára. Hann er eini maðurinn sem hlotið hefur dóm í Lockerbiemálinu. Í Bretlandi eru margir sannfærðir
um að hann sé saklaus, en aðstandendur
þeirra sem létust mótmæltu í gær harðlega
úrskurði dómsmálaráðherrans.
- gb

Á LEIÐ TIL LÍBÍU Abdel Baset al-Megrahi

gengur um borð í flugvél á flugvelli í
Glasgow í Skotlandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GÆSIR Illa viðraði á veiðimenn sem

gengu til gæsa í gær, á fyrsta degi veiðitímabilsins.

Skotveiðimenn kætast:

Gæsaveiðar
hafnar á ný

ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA MEÐ NÁMUNNI

Aukakrónur
fyrir Námufélaga

NÁTTÚRA Veiðitímabilið á grágæs og heiðagæs hófst í gær
og nokkur fjöldi skyttna fór til
veiða. Illa viðraði og óvíst er
hverjar gæftir voru.
Helsingja má veiða frá og með
1. september, þó ekki fyrr en 25.
september í Skaftafellssýslum,
en verið er að reyna að vernda
varpstofn fuglsins. Helsingi
verpir eingöngu í Skaftafellssýslum. Blesgæs er áfram friðuð.
Grágæsastofninn er áætlaður
100.000 dýr sem er svipað og árið
2007, heiðagæsastofninn 350.000
dýr og helsingjastofninn 70.000
dýr.
- kóp

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

Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is,
í síma 410 4000 eða í næsta útibúi.

LÖGREGLUSTÖÐ Lögreglumenn telja kjör
sín hafa versnað undanfarin ár og eru
nú í kjaraviðræðum við ríkið.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kjaraviðræður hefjast:

Lögreglumenn
ræða við ríkið

STJÓRNSÝSLA
Nýr forstjóri ráðinn
Jón Ingvar Pálsson hefur verið ráðinn
forstjóri Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Hann hefur starfað hjá stofnuninni í níu ár, síðast sem yfirlögfræðingur. Sóttu 32 um stöðuna. Hilmar
Björgvinsson, fyrrum forstjóri, lét af
störfum vegna aldurs.

Lausn: Esperantó

Ahd Tamimi,
Námufélagi á
málabraut

*Gildir í Laugarásbíói, Smárabíói, Regnboganum, Háskólabíói og Borgarbíói mán.-fim. sé greitt með Námukorti

- kóp
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í gær á milli lögreglumanna og
ríkisins hjá ríkissáttasemjara.
Lögreglumenn felldu í síðustu
viku kjarasamninga við ríkið
með miklum meirihluta, yfir 90
prósent felldu samninginn.
Í yfirlýsingu sem Landssamband lögreglumanna sendi frá sér
í kjölfar atkvæðagreiðslunnar
var ástandið innan lögreglunnar harmað. Þá sagði að lögreglumenn veltu því nú fyrir
sér hvoru megin línunnar þeir
myndu standa, kæmi til nýrrar
búsáhaldabyltingar. Lögreglumenn hafa ekki verkfallsrétt, en
hafa rætt sín á milli um aðrar
aðgerðir í kjarabaráttu sinni.
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KJARAMÁL Kjaraviðræður hófust
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FRÉTTAVIÐTAL: Tor Iversen

Byggja skal á sterkum grunni
Sterk staða grunnþjónustu
heilbrigðiskerfa, svo sem
heimilislækningar, er líkleg
til að spara peninga þegar
til langs tíma er litið. Eins
er líklegt til árangurs að
útiloka ekki einstakar leiðir
innan heilbrigðiskerfisins
og einkarekstur getur verið
hagfelld leið fyrir samfélagið.
Norrænir heilsuhagfræðingar sitja
nú ráðstefnu í Reykjavík í samstarfi Háskóla Íslands og Landspítalans. Um er að ræða þrítugustu
ráðstefnu Nordic Health Economists’ Study Group (NHESG).
Umfjöllunarefni ráðstefnunnar eru
af margvíslegum toga sem varða
þetta sértæka svið hagfræðinnar en vekur kannski frekar áhuga
leikmanna í fræðunum í ljósi þess
gríðarlega verkefnis sem íslensk
heilbrigðisyfirvöld standa frammi
fyrir. Aldrei hefur það skipt meira
máli en nú að ræða kosti og galla
þeirra möguleika sem í boði eru og
varða óumflýjanlegan niðurskurð
innan íslenska heilbrigðiskerfisins
þar sem einblínt er á að skerðing
þjónustu verði lítil.
Tor Iversen, prófessor í heilsuhagfræði, er einn þeirra sem
sitja ráðstefnuna. Hann er einn
forgöngumanna rannsóknaprógramms á vegum Óslóarháskóla í
heilsuhagfræði og frá 2006 hefur
hann leitt rannsóknastarfið.

Hvað getum við lært af öðrum?
Það er nærtækt að spyrja Tor um
hvort hægt sé að finna dæmi frá
öðrum löndum sem lent hafa í
kreppu sem Íslendingar geti lært
af.
„Það er erfitt að meta hvort
minna fjármagn þurfi að þýða
skerta þjónustu. Innan heilbrigðiskerfa margra landa eru heilbrigðisstarfsmenn uppteknir af því að
finna nýjar leiðir til sparnaðar.
Koma þá fyrst upp í hugann leiðir til að framkvæma tilteknar
aðgerðir með minni tilkostnaði
eða að aðlaga skipulag heilbrigðisstofnana breyttum aðstæðum. Ég
held að sambandið á milli grunn-

þjónustunnar og sérfræðiþjónustunnar sé mikilvægt í þessu sambandi. Í Noregi er strangt tiltekið
nauðsynlegt að hafa tilvísun frá
heimilislækni til að geta leitað til
sérfræðings. Ég held að til greina
komi að innleiða strangara kerfi á
Íslandi hvað þetta varðar en hér
viðgengst í augnablikinu.“
Tor telur að Íslendingar gætu
lagt meiri áherslu á grunnþjónustuna en á sérfræðilækningar.
„Það gæti reynst sársaukafullt
fyrir sérfræðingana en ef þetta
kemur til greina hér á landi þá
ætti tímapunkturinn að vera réttur nú. Ástæðan er að samúðin með
þeim sem hafa há laun í krafti sérþekkingar sinnar er minni nú en
áður.“

Atgervisflótti
Nú þegar rætt er um hugsanlega lækkun launa hjá opinberum
starfsmönnum, óháð því hvar þeir
starfa er nærtækt að spyrja hvort
það þýði að hér verði atgervisflótti á meðal íslensks heilbrigðisstarfsfólks. „Það þarf ekki að vera.
Hvort læknar fara af landi brott
til að sækja töpuð gæði snýst um
það hversu sterkum böndum hver
og einn binst landi og þjóð. Einnig
því hversu gott viðkomandi læknir hefur það fyrir og eftir slíka
breytingu.“
Grunnþjónusta
Tor er sérfræðingur í norska heilbrigðiskerfinu og spurður um hvað
Íslendingar geti lært þegar horft
er til frænda okkar, gerir hann að
umtalsefni að líkt og hér, sé tekist
á um uppbyggingu norska kerfisins. „Stjórnvöld hafa nýlega birt
hvítbók um heilbrigðiskerfið og
þar kemur fram að stjórnvöld telja
að áherslan sé of mikil á sérfræðiþjónustu. Kostnaður vegna sérfræðiþjónustu hefur aukist umtalsvert í Noregi á undanförnum árum
og það hefur ekki verið mikil fjölgun þeirra sem sinna grunnþjónustunni. Því er rætt um leiðir til að
ná jafnvægi á ný á milli þessarar
skyldu en ólíku þjónustu.“
Líkt og hér eru Norðmenn skráðir hjá tilteknum heimilislækni en
hver og einn læknir hefur þó mun
færri sjúklinga á sinni könnu, eða
um 1.250 að meðaltali. Hérlendis er algengt að heimilislæknar

TOR IVERSEN Er prófessor í heilsuhagfræði og einn hvatamanna um heilsuhagfræðilegar rannsóknir við Óslóarháskóla. Hann

hefur stjórnað þeim rannsóknum frá árinu 2006.

Innan heilbrigðiskerfa
margra landa eru heilbrigðisstarfsmenn uppteknir af
því að finna nýjar leiðir til sparnaðar. Koma þá fyrst upp í hugann
leiðir til að framkvæma tilteknar
aðgerðir með minni tilkostnaði.

sinni fimmtán til sautján hundruð
manns. Þúsundir manna hérlendis
eru reyndar án heimilislæknis og
langur biðtími hefur gert það að
verkum að sífellt fleiri sækja þjónustu á kvöldin eða um helgar þar
sem bráðaþjónusta er í boði.

Áþekkur vandi
„Í Noregi stefna stjórnvöld að því
að fækka sjúklingum sem skráðir eru hjá hverjum lækni niður í

þúsund að hámarki,“ segir Tor.
„Ástæðan er að vilji stendur til
að þeir sinni öðrum verkefnum,
til dæmis sjúklingum með króníska sjúkdóma. Hugsunin er sú að
læknirinn gefi hverjum sjúklingi
meiri tíma og til þess þurfi hann
að fækka sjúklingum á skrá. Þetta
er mjög umdeilt á meðal lækna
og lítil umræða hefur farið fram
meðal almennings um kosti þessa
og galla.“
Hvernig stjórnvöld hafa hugsað sér að koma þessari breytingu
á, er óleyst, segir Tor. Í hvítbók
stjórnvalda hafi ekki verið farið
nákvæmlega í saumana á þeim
breytingaaðgerðum sem þau telji
æskileg. „Mig grunar að það hafi
ekki verið tilviljun sökum þess
hversu umdeildar allar breytingar innan heilbrigðiskerfisins eru.
Ef stjórnvöld hefðu útfært sínar
hugmyndir nákvæmar hefði það
skapað umræðu í samfélaginu um
hvað skiptir máli.“
Tor segir að töluverður munur sé
vissulega á milli heilbrigðiskerfa
norrænu ríkjanna en þar megi
finna svipuð vandamál í grunnþjónustunni. „Það er horft til þess
að stétt heimilislækna í Noregi og
Danmörku er að eldast og nýliðun er ekki nægilega mikil. Þetta
mun vera tilfellið hér einnig. Ólíkt
Noregi telja dönsk stjórnvöld hins
vegar æskilegt að fjölga sjúklingum á hvern heimilislækni til að
leysa vanda innan heilsugæslunnar. Þar er hugsunin að aðrir heilbrigðisstarfsmenn, eins og hjúkr-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

unarfræðingar, taki að sér verk
sem læknar hafa sinnt til þessa.“
Þegar grunnþjónusta er rædd
er niðurstaða Tors að Íslendingar ættu jafnvel að einbeita sér að
styrkingu grunnþjónustunnar sem
gæti reynst hagkvæmt þegar upp
er staðið.

Einkarekstur
Einkarekstur á heilbrigðissviði
hefur verið mikið í umræðunni
að undanförnu. Þar er tekist á um
réttmæti einkareksturs og hvort
hann skili betri þjónustu eða sé
einfaldlega ódýrari þegar allt er
tekið saman.
Tor telur nauðsynlegt að stjórnvöld nálgist þetta viðfangsefni með
opnum huga. „Ég er almennt ekki
á móti hugmyndinni um einkaframtak í heilbrigðisþjónustu.
Ég tel mikilvægt að hafa sterkt
almannatryggingakerfi þar sem
einkaframtakið getur gert samninga um að leysa af hendi viss
verkefni. Kannski ekki síst til að
skapa svolitla samkeppni. Það er
þó mikilvægt að stjórnvöld ráði
ferðinni og leiti sífellt hagkvæmra
leiða innan kerfisins. Einkarekstur
innan heilbrigðiskerfa getur leitt
til meiri hagkvæmni í rekstri þess
opinbera. Þetta er þó háð því um
hvaða þjónustu er að ræða.“

FRÉTTAVIÐTAL
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

VIÐFANGSEFNI HEILSUHAGFRÆÐINNAR

&)3+)3,«¨  p 4), ,%)'5
6EL STAÈSETT ATVINNUHÒSN¾ÈI NEÈST ¹ &ISKISLËÈ VIÈ SJ¹VARSÅÈUNA 4IL AFHENDINGAR Å MARS APRÅL OG MAÅ (ÒSIÈ ER ¹
TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ FJËRUM STIGAGÎNGUM  EFSTU H¾È ERU INNDREGNAR SVALIR MEÈ GL¾SILEGUM ÒTSÕNISSVÎLUM
%IGNARHLUTAR ERU  (¾GT ER AÈ LEIGJA EINN EÈA ÚEIRI EIGNARHLUTA
2ÕMIN ERU Å ÖREMUR ST¾RÈUM  FM  FM OG  FM
&JÎLBREYTTIR NOTKUNARMÎGULEIKAR
(¾GT ER AÈ KOMA AÈ HÎNNUN INNRA SKIPULAGS
(ÒSN¾ÈIÈ AFHENDIST TILBÒIÈ SEM OPIÈ RÕMI
(¾GT ER AÈ STÒKA RÕMIN NIÈUR Å SKRIFSTOFUR OG FUNDARHERBERGI ALLT EFTIR ËSKUM LEIGUTAKA
&R¹B¾R STAÈSETNING MEÈ GL¾SILEGU ÒTSÕNI
(AGST¾È LANGTÅMA LEIGA
%INSTAKT ÒTSÕNI
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWNORTHBYGGIS
5PPLÕSINGAR VEITIR 3TEINARR ,OGI Å SÅMA   NETFANG STEINARR NORTHBYGGIS

Heilsuhagfræðin nær meðal
annars til rannsókna á fjármögnun
heilbrigðiskerfisins og heilbrigðistrygginga, rannsókna á eftirspurn
eftir heilbrigðisþjónustu, rannsókna á markaðsaðstæðum og
markaðsbrestum er varða þessa
þjónustu, hagkvæmasta magni
bólusetninga fyrir samfélagið,
mun á einkareknum og ríkisreknum heilbrigðiskerfum, stærðarhagkvæmni sjúkrahúsa, áhrifum
breyttrar aldurssamsetningar þjóða
á heilbrigðisútgjöld.
Heilsuhagfræðingar rannsaka
einnig samfélagslega áhrifavalda
heilbrigðis, til dæmis offitu, orsök
hennar og afleiðingar, til dæmis á
vinnumarkaði, lífeyrissjóðsmál og
tryggingamál. Ýmis áhættuhegðun
hefur einnig verið heilsuhagfræðingum hugleikin á umliðnum árum.
Mikilvægt er hvað varðar forvarnir í
fíkniefnamálum að kunna góð skil
á því hvernig einstaklingar bregðast
við breyttu umhverfi og hvers konar
opinberar ráðstafanir eru líklegast-

ar til þess að hafa áhrif á hegðun
einstaklinga.
Mikilvægt er að rannsóknir á sviði
heilsuhagfræði liggi fyrir áður en
spítalar eru sameinaðir, aðgerðir
eru ákveðnar á tilteknum sviðum
lífvísinda, ráðist er í stefnumótun
um reykingabönn og svona mætti
lengi telja.
Heimild: Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, aðstoðarprófessor við hagfræðideild Háskóla Íslands.
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Fuglaverndunarfélag Íslands:

Angela Merkel er valdamesta kona í heimi samkvæmt tímaritinu Forbes:

Vilja friða fugla
og fuglabjörg

Jóhanna ein þeirra valdamestu

NÁTTÚRA Fuglaverndunarfélag
Íslands hefur skorað á Svandísi
Svavarsdóttur umhverfisráðherra að grípa til ráðstafana til
að vernda sjófuglastofna.
Nýlegar rannsóknir benda til
þess að mikil fækkun eigi sér
stað meðal íslenskra sjófugla.
Þess vegna skorar félagið á ráðherra, og bendir á að á Íslandi
séu margir stærstu sjóuglastofnar í Evrópu. Félagið leggur til að
komið verði á lágmarksgrunnrannsóknum á stofnbreytingum
sjófugla. Þá er einnig lagt til að
tegundir á válista verði friðaðar,
sem og varpstaðir þeirra, fuglabjörg og aðrar byggðir.
- þeb

FJÖLMIÐLAR Jóhanna Sigurðardótt-

ir forsætisráðherra er í 74. sæti á
lista tímaritsins Forbes yfir 100
valdamestu konur heims. Í sætinu fyrir neðan er ein valdamesta
kona Mið-Austurlanda, Ranía Jórdaníudrottning.
Ástæða þess að Jóhanna er á
listanum er að „allra augu beinast að henni þar sem hún reynir að koma Íslandi á kjölinn eftir
efnahagshrunið“, að sögn Forbes.
Einnig er hún helsti talsmaður inngöngu Íslands í Evrópusambandið
og að taka upp evru þrátt fyrir að
sú skoðun eigi „ekki hljómgrunn
meðal allra Íslendinga“, eins og
segir í umsögn Forbes.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Ranía

Jórdaníudrottning, ein valdamesta kona
Mið-Austurlanda, nær ekki að skáka
Jóhönnu.

Angela Merkel, kanslari Þýskalands, vermir efsta sæti listans
fjórða árið í röð og gæti það komið
sér vel í komandi kosningabaráttu í
Þýskalandi í september. Í öðru sæti
er Sheila Blair, stjórnarformaður
tryggingasjóðs innstæðueigenda í
Bandaríkjunum. Forstjóri Pepsikeðjunnar, Indra Nooyi er í því
þriðja, Cynthia Carroll, forstjóri
Anglo-American, í fjórða og Ho
Ching, kaupsýslukona frá Singapúr, í fimmta.
Mat Forbes byggist á tveimur
þáttum; hversu áberandi konurnar eru í fjölmiðlum og hversu stór
fyrirtækin eða löndin eru sem þær
stjórna.
- vsp

KOMNIR TIL MOSKVU Nokkrir úr áhöfn

týnda skipsins Arctic Sea.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Áhöfnin á Arctic Sea:

Strax færð til
yfirheyrslu

Njóttu
stundarinnar
án verkja

RÚSSLAND, AP Ellefu menn úr

áhöfn rússneska flutningaskipsins Arctic Sea voru samstundis
færðir til yfirheyrslu eftir að
áhöfnin kom til Moskvu með
flugi í gær.
Enn er margt á huldu um ferðir
skipsins, sem fannst út af Grænhöfðaeyjum síðastliðinn mánudag nokkrum vikum eftir að það
týndist.
Átta manns eru í haldi, sakaðir um að hafa rænt skipinu. Sakborningarnir eru í hinu alræmda
Lefortovo-fangelsi í Moskvu, þar
sem arftakar leyniþjónustunnar
KGB ráða ríkjum.
Skipstjórinn og þrír aðrir úr
áhöfninni eru enn á skipinu. - gb

Öryrkjabandalag Íslands:

SAMFÉLAGSMÁL Sigursteinn Másson, fyrrverandi formaður
Öryrkjabandalags Íslands, hefur
ákveðið að gefa
aftur kost á sér
til embættisins.
Sigursteinn
segir stór og
mikilvæg verkefni framundan
við að verja velferðarþjónustuna, en sækja
SIGURSTEINN
jafnframt fram
MÁSSON
með nauðsynlegar breytingar á þjónustu við
fatlaða. Hann hafi því ákveðið að
taka þeirri áskorun að gefa aftur
kost á sér. Guðjón Sigurðsson formaður MND félagsins og Evald
Krog formaður samtaka fólks
með vöðvarýrnunarsjúkdóma í
Danmörku skoruðu á þriðjudag á
hann að gera það.
- þeb

VESTURLAND
Laga fáfarna vegi
Stefnt er að því að lagfæra um tíu til
tólf vegaspotta í Borgarbyggð með
styrk frá Vegagerðinni. Um er að
ræða fáfarna vegi, heim að eyðibýlum, gangnamannakofum og öðru.
Ákveðið verður á næstunni hvaða
vegir verða fyrir valinu.

VESTFIRÐIR
Grjóthrun úr Súðavíkurhlíð
Tveir bílar skemmdust mikið eftir að
þeir óku á grjót sem féll úr Súðavíkurhlíð á miðvikudagskvöld. Tveggja til
þriggja tonna steinn féll einnig úr
hlíðinni gegnt Súðavík svo önnur
akreinin lokaðist um tíma.
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Sigursteinn
gefur kost á sér

Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf.
Íbúfen er notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir minniháttar aðgerðir,
t.d. tanndrátt. Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða öðrum skyldum lyfjum (NSAID),
með skerta lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- eða nýrnasjúkdóm á ekki að nota lyfið. Fólk sem fengið hefur
astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja á ekki að nota
lyfið. Gæta þarf varúðar við gjöf lyfsins hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða með sögu um slík sár, aukna
blæðingartilhneigingu eða helluroða (SLE). Einnig hjá sjúklingum með veilt hjarta, nýrna- eða lifrarsjúkdóm,
sérstaklega ef meðhöndlað er með þvagræsilyfi samtímis, þá þarf að fylgjast með mögulegri minnkaðri
nýrnastarfsemi og vökvasöfnun. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið
aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk.
Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum.
Ekki er mælt með stærri dagskammti en 2400 mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á
dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum <30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar
sem fylgja lyfinu. Lyfið skal geymt þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009

DANSAÐ Í SYDNEY Ástralskur frumbyggi dansar framan við trúarlíkneski á
menningarhátíð í borginni Sydney.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hefur þú prófað
<ZZiVhbVc\X]jicZn
`_`a^c\4
7gc^Â`_`a^c\VWg^c\jg
{eccj!hbng_^Â<ZZiV»h
bVc\X]jicZn{Wg^c\jgcVg!
hig{^Â[jgj]cZijbn[^gd\
hZi_^Â^ccd[c#

@?Ö@A>C<6
7G>C<JG

ÓigaZ\VZ^c[Vaid\
a_[[Zc\i

&#*-(

`g$`\#

BZg`ikZgÂ'#&..#"

C9>
HE:CC6
IJG
K6A@DH

C9>
HE:CC6
IJG
K6A@DH

*,*

+..

`g$`\#

&#,..

`g$`\#

BZg`ikZgÂ.*.#"

@_`a^c\Va¨g^bZÂaZ\\

;^h`^Wdaajg

'iZ\jcY^g

&#+..

`g$e`#

BZg`ikZgÂ..-#"

`g$e`#

@{a[VhiZ^`jg

@Va`cVhiZ^`jg

[gdhcVg+m&,%\hiZ^`jg

[gdhcVg!&%m&%%\hiZ^`jg

A[g¨cVg]gh``jg
ga[g¨cjb
]ÅÂ^h]gh\g_cjb

B6C<Ó

().

CJEEH@:G6;GÌJH6

KÏC7:G
G6JÁD<<G¡C

G6JÁ<G¡CKÏC7:G

*..

`g$`\#

6AD:K:G6
9GN@@JG

`g$`\#

EDL:G69:
9GN@@>G

''.

&..

`g$hi`#

`g$hi`#

<^aY^gi^a'(#{\hi{bZÂVcW^g\Â^gZcYVhi#

G>H6
H6BAD@J7G6JÁ

&..

`g$hi`#

A6NH
HC6@@

(&.

`g$e`#

ÓYÅgijb]Za\^cV
meira úrval!
s
ð
i
l
s
d
n
a
l
i
t
t
æ
h
að
ra
a
t
s
i
e
m
u
l
s
ð
i
e
r
t
ma

.
.
.
t
g
e
l
i
ð
æ
t
s
t
ó
óm

<G>AAA¡G>
=6<@6JEH

&#)'.

`g$`\#

BZg`ikZgÂ'#&..#"

.()

&#*..

&#)..

`g$`\#

`g$e`#

KZgÂ{Âjg'#(..#"

.,.

`g$`\#

BZg`ikZgÂ&#+.-#"

`g$`\#

BZg`ikZgÂ&#..-#"

BZg`ikZgÂ&#(.-#"

?ZchZch77FhkcVg^[

HkcV`i^aZiijg

AVmV[a`

HkcV]cV``^

i^aW^cWZ^ci{\g^aa^Â

]jcVc\h`gnYYaZ\^

gVjÂkch`gnYYaZ\^c

`gnYYaZ\^cc

Frábærar
grillsósur!

<G>AAHÓHJG

(..

`g$hi`#

Y^_dc]jcVc\h WVh^a]kiaVj`h
hhV
hhV

@D@I:>A
7AyC9JG

;D8868>6
'I:<JC9>G

(&.

&..

`g$hi`#

`g$hi`#

9G#E:EE:G
((%BA

&&(

`g$hi`#

ghVe^eVg
hhV

6L
GÓI6G7?ÓG

&(.

`g$hi`#

6EEDAD
A6@@GÏH@DC;:@I

'..

`g$e`

<ÓJ
GÖHÏCJG

(..

`g$e`#

16

21. ágúst 2009 FÖSTUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Ímyndinni allt

Hvatakerfi fyrir skilanefndina.

Jákvæðir bónusar

H

JÓN KALDAL SKRIFAR

ugmynd stjórnenda Straums um árangurstengdar
greiðslur til starfsmanna bankans hafa vakið upp
mikið hneykslunarbál. Menn hafa keppst hver um
annan að henda sinni spýtu á köstinn, fullir vandlætingar á tillögunni.
Bónushugmyndin er hins vegar langt í frá óskynsamleg á alla
kanta.
Hvatakerfi eru þekkt á ýmsum sviðum athafnalífsins, til dæmis
í sjómennsku svo stuðst sé við hina gömlu undirstöðuatvinnugrein
þjóðarinnar. Ef vel fiskast fær öll áhöfnin hærri laun, og stærð
hlutarins fer eftir stöðu og ábyrgð hvers og eins.
Þetta er gott kerfi því allir græða. Sjómennirnir sem eru uppi í
brú, á dekki og kokkurinn í eldhúsinu. Og auðvitað útgerðin líka.
Aflaháir og reynslumiklir skipstjórar eru fyrir vikið eftirsóttir og
dýrmætir starfskraftar.
Vandamálið við hugmynd stjórnenda Straums er að hún var viðruð af röngu fólki á röngum tímapunkti. Ef nýir eigendur bankans,
sem eru að stærstum hluta erlendir kröfuhafar en líka íslenskir
lífeyrissjóðir, hefðu metið stöðuna sem svo að þeir gætu náð mestu
af verðmætum sínum til baka frá Straumi, með því að innleiða
launakerfi með bónusum, hefði það tæplegast valdið viðlíka viðbrögðum og stjórnendur bankans hafa mátt reyna á sínu skinni.
Það þarf varla nema í meðallagi góða dómgreind til þess að átta
sig á að það hljómar hörmulega að sama fólk og var við stjórn þegar
bankinn féll, sé höfundar að áætlunum um að það fái tugmilljóna
verðlaun fyrir að endurheimta hluta af eigum hans til baka.
Þau hörðu viðbrögð sem hugmyndir stjórnenda Straums hafa
vakið, gefa tilefni til að rifja upp vangaveltur sem birtust hér á
þessum stað fyrir réttum sjö vikum. Þær snúa að uppgjöri annars
banka sem skiptir þjóðina töluvert meira máli en Straumur.
Samkvæmt frumvarpi um ríkisábyrgðina á Icesave-reikningnum verður það hlutverk skilanefndar Landsbankans að hámarka
virði eigna bankans með því að ráðstafa þeim á sem hagkvæmastan hátt þegar það er talið tímabært, eins og það er orðað.
Þetta þýðir að skilanefndin á að selja eignir Landsbankans fyrir
hæsta mögulega verð á næstu sjö árum. Ekki þarf að fara mörgum
orðum um hversu mikilvægt verkefni það er. Hver afraksturinn
verður mun ráða úrslitum um þær upphæðir sem lenda á þjóðarbúinu vegna Icesave þegar upp er staðið.
Mikilvægt er að stjórnvöld átti sig sem fyrst á að þetta er verkefni fyrir fólk sem er þaulvant alþjóðlegum viðskiptum. Það þarf
vanan aflaskipstjóra og áhöfn, svo kunnugleg hugtök séu notuð.
Því fólki þarf að greiða góð laun og einmitt hafa að auki einhvers
konar hvatakerfi sem miðar að því að sem hæst verð fáist fyrir
eignirnar. Til dæmis með því að fastsetja að ef hærra verð fæst
fyrir þær en tiltekið metnaðarfullt markmið, geti þau, sem starfa
við umsýslu og sölu eignanna, uppskorið ríkulega.
Mjög auðvelt er að gera sér í hugarlund að þessi lýsing á mögulegri útfærslu nefndar um sölu eigna Landsbankans, hljómi skelfilega í eyrum þorra almennings.
Hitt er þó alveg á hreinu að þjóðin hefur ekki efni á öðru en að
öllum ráðum verði beitt til að tryggja hæsta mögulega verð fyrir
eignir Landsbankans. Tugum milljarða getur munað á því hvernig
til tekst.
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Íslenskir ímyndasmiðir hafa staðið í
ströngu undanfarið við að sannfæra
almenning og sérílagi stjórnvöld um
að á eftir vatni séu almannatenglar
líklega verðmætasta auðlind þjóðarinnar og megi ekki fara til spillis.
Nokkur árangur hefur orðið af þessu
markaðstátaki, að minnsta kosti ef
marka má fréttatilkynningu frá
Innheimtustofnun sveitarfélaga,
sem send var á fjölmiðla í gær,
um að nýr forstjóri hefði tekið
við stjórnartaumunum þar á bæ.
Fréttatilkynninguna sendi
Eggert Skúlason, sem hefur
starfað sem fjölmiðlafulltrúi
Eiðs Smára Guðjohnsen,
fótboltamanns hjá Barce-

lona. Ljóst er að engin tilkynning er
of smá hjá hinu opinbera til að leitað
sé á náðir sérfræðinga til að koma
henni á framfæri.

Einn er eyland
Enginn er eyland segir einhvers
staðar en nú hefur annað komið í
ljós. Þór Saari, þingmaður Borgarahreyfingarinnar, upplýsti nefnilega
þingheim í gær um að eftirnafn
hans þýddi eyja á finnsku. Hvort
hann muni standa sem
eyland eftir í þinghópi
hreyfingarinnar,
sem fer óðum
minnkandi,
skal ósagt
látið.

Rasmussen og kreppan
Samtök hernaðarandstæðinga hafa
sent frá sér ályktun þar sem komu
Anders Fogh Rasmussen, aðalritara
Atlantshafsbandalagsins, hingað til
lands, er mótmælt.
Í ályktuninni segir að sjaldan sé
ein báran stök, kreppa hafi dunið
á þjóðinni, kvikusöfnun sé í helstu
eldstöðvum landsins og síðan hafi
Anders Fogh komið. Samtökin
segja vandséð hvernig íslenskir
ráðamenn geti frábeðið sér
heimsókn ísraelsks ráðherra
vegna árása Ísarelsmanna, en
fundað síðan með „aðalritaranum vígfúsa“.
kolbeinn@frettabladid.is

Rangt mat á veruleikann
F

rá því í mars síðastliðnum hef
ég ásamt öðrum stjórnendum Straums unnið að endurskipulagningu bankans í nánu samráði
við kröfuhafa og skilanefnd. Um
nokkurt skeið hafa legið fyrir og
verið aðgengilegar á vef bankans tillögur um skiptingu bankans í tvö félög. Annað félagið mun
hafa umsjón með eignum bankans
og hámarka söluandvirði þeirra á
komandi árum. Hitt félagið mun
einbeita sér að endurreisn hófstilltrar fjárfestingabankastarfsemi á Íslandi. Tillögurnar og öll
sú vinna sem að baki þeim liggur
miða að því að hámarka endurheimtur kröfuhafa og þar með takmarka tjón þeirra af greiðsluþroti
bankans.
Kröfuhafar Straums skiptast í
tvo megin hópa. Tryggðir kröfuhafar, meðal annars Seðlabanki
Íslands, ríkissjóður og Íslandsbanki, hafa forgang vegna veða
og fá kröfur sínar greiddar að
fullu. Ótryggðir, almennir kröfuhafar, sem eru að einum þriðja
hluta íslenskir lífeyrissjóðir og að
tveimur þriðju erlend fjármálafyrirtæki, hafa val um að hafna
eða samþykkja nauðasamninga
fyrir Straum. Samkvæmt áætlunum bankans má gera ráð fyrir að
verði nauðasamningar felldir fái
almennir kröfuhafar 8% af fé sínu
til baka. Verði nauðasamningar
hinsvegar samþykktir eigi kröfuhafar von á að endurheimta ríflega
helming krafna. Jafnframt eignist
þeir bæði eignaumsýslufélagið og
fjárfestingabankann óskipt og taki
yfir stjórn þeirra. Straumur verði
með öðrum orðum alfarið í eigu og
undir stjórn almennra kröfuhafa
að lokinni endurskipulagningu
bankans.
Við framangreint mat á líklegum endurheimtum kröfuhafa
þurftu stjórnendur Straums meðal
annars að gefa sér forsendur um
rekstrarkostnað vegna eignaum-

ÓTTAR PÁLSSON
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Árangurstengdar greiðslur
sýslu og sölu eigna á komandi
árum. Hafa ber í huga að yfir 90%
af eignum Straums eru erlendar
og áætlanir bankans gera ráð fyrir
að umsjón með þeim að lokinni
endurskipulagningu verði einkum
á könnu erlendra stjórnenda í
gegnum starfstöðvar í London og
Kaupmannahöfn. Í ljósi þess virtist óraunhæft að taka einvörðungu
mið af sérstökum aðstæðum á
Íslandi við áætlun launakostnaðar
af þessari starfsemi. Óhjákvæmilegt er að sú áætlun fari fram í víðara samhengi og í takt við það sem
annars staðar þykir eðlilegt, eftir
atvikum með árangurstengingu
launa. Er þá einkum að því stefnt
að halda í lykilstarfsfólk sem býr
við annað launa- og samkeppnisumhverfi en er til staðar hér á
landi.
Óháðir ráðgjafar voru fengnir
að verkinu og var það mat þeirra
að óformlegar hugmyndir um
árangurstengdar greiðslur til
starfsmanna Straums á næstu
árum væru innan eðlilegs ramma
í ljósi markaðsaðstæðna þar sem
vinnan fer fram og til þess fallnar
að tengja saman hagsmuni kröfuhafa og starfsmanna. Þetta mat er
umdeilanlegt, sérstaklega á Íslandi
í ljósi alls þess sem hér hefur aflaga farið. Að þessu sögðu þykir
þó mikilvægt að árétta að hvorki
stjórnendur Straums né aðrir
hafa gert þá kröfu að framtíðar-

fyrirkomulag launa verði hluti
af nauðasamningum félagsins.
Ávirðingar um siðlausar þvinganir
stjórnenda eða að kröfuhafar eigi
að hafna hugmyndum um endurskipulagningu Straums vegna
krafna um óhæfilegar greiðslur til
starfsmanna eiga því varla rétt á
sér. Full sátt ríkir um að greiðslur
til starfsmanna við eignaumsýslu
markist af stefnu nýrrar stjórnar að endurskipulagningu lokinni.
Þessi stjórn verður alfarið skipuð
fulltrúum almennra kröfuhafa.
Þannig munu kröfuhafarnir sjálfir
fara með fullt forræði yfir félaginu, þar með talið ákvarðanavald
um launastefnu þess og samninga
við stjórnendur.
Í ljósi þeirrar umræðu sem átt
hefur sér stað undanfarna daga er
ég ekki í nokkrum vafa um að ég
og aðrir sem að endurskipulagningunni koma hefðum átt að gefa
aðstæðum hér á landi betri gaum.
Ég tel einnig mikilvægt að fram
komi að aldrei hefur staðið til að
ég verði þátttakandi í eignaumsýslu Straums að endurskipulagningu lokinni og hef ég því engra
persónulegra hagsmuna að gæta
í tengslum við launafyrirkomulag þeirrar starfsemi. Sem starfandi forstjóri félagsins ber ég hins
vegar ríka ábyrgð á því sem frá
félaginu kemur og biðst afsökunar,
fyrir eigin hönd og félagsins, á að
þær forsendur sem áætlanir mínar
og annarra stjórnenda voru reistar
á hafi einblínt um of á erlendar
aðstæður og ekki verið í nægjanlegum tengslum við þann veruleika sem við Íslendingar búum nú
við sem þjóð.
Framhald málsins verður í höndum nýrrar stjórnar og nýrra eigenda bankans. Það er þeirra að
meta hvernig hagsmunir þeirra
verða best tryggðir.
Höfundur er forstjóri StraumsBurðaráss fjárfestingabanka hf.

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma? Skuldir og ábyrgðarleysi
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil
Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 50.805 kr.
Toyota Land Cruiser 90 3,0TD Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 40.780 kr.
Toyota Corolla 1,6 bensín Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.870 kr.

Árgerð 1998-2005
Ford Focus 1,6 bensín
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma
577-4500 og pantaðu tíma.
REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 577-4500
VÉLALAND
VAGNHÖFÐI
TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI
HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

HÖFÐABAKKI

VW Golf 1,6AEE bensín
Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.774 kr.

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum.
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

og munu á næstu misserum afskrifa mikið
af skuldum, en getan til afskrifta er takmörkuð og því nauðsynlegt að nýta hana
með skynsamlegum hætti. Það er því ekki
ver vill ekki lækka skuldir sínar á
annað en ódýrt mælskubragð af hálfu Guðtímum hækkandi höfuðstóls, minnkandi
mundar að gefa í skyn að ríkisstjórnin leggtekna og lækkandi eignaverðs? Við aðstæðist „gegn því að afföll fasteignalána renni til
ur sem þessar verða þau sem ábyrgð bera
íslenskra heimila“.
á stjórn ríkisins að stíga varlega til jarðar
Alvarlegasti annmarkinn á tillögum
og lofa ekki meiru en hægt er að standa við.
Framsóknarflokksins er þó sá að hafa aldrei
Annað er ábyrgðarleysi. Þetta sjónarmið á SIGRÍÐUR
útskýrt hvernig ætti að fjármagna almenna
INGIBJÖRG
Guðmundur Steingrímsson greinilega erfitt INGADÓTTIR
niðurfærslu á lánum Íbúðalánasjóðs,
lífeyrissjóðanna eða Lánasjóðs íslenskra
með að skilja. Ríkisstjórnin hefur í sínum
aðgerðum lagt áherslu á að aðstoða fólk í greiðslunámsmanna. Ég skora hér með á Guðmund að hætta
vanda, m.a. vegna tekjutaps og hækkandi greiðslunú gasprinu og útskýra hvar hann ætlar að sækja
byrði. Hér er það greiðslugetan sem skiptir máli.
fjármagn til almennrar niðurfærslu hjá þessum aðilÍ vor voru einnig sett lög um greiðsluaðlögun sem
um. Þegar hann hefur útskýrt það getur hann sakað
m.a. felur í sér niðurfellingu skulda.
mig um skilningsleysi. Fyrr ekki.
Framsóknarflokkurinn hefur boðað almenna
Stjórnarflokkarnir leggja áherslu á að vinna á
20% niðurfellingu skulda einstaklinga og fyrirskuldavanda heimilanna. Staðan er erfiðust hjá þeim
tækja. Þessi almenna töfralausn átti þess utan ekki
sem eru með gengisbundin lán og þeim sem fjárað kosta neitt! Gallinn við þessar tillögur blasir við:
festu í húsnæði á hátindi eignabólunnar og áttu lítið
Sum fyrirtæki og einstaklingar þurfa meira en 20%
eigið fé. Það tekur tíma að leysa þennan vanda en
niðurfellingu skulda á meðan aðrir þurfa minna eða
skilningsleysi stjórnvalda er ekki fyrirstaðan.
Höfundur er þingkona.
alls ekkert. Það er ljóst að bankarnir hafa afskrifað

UMRÆÐAN
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir
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www.ellingsen.is

KJARAKAUP Í
ELLINGSEN
Útlitsgallaðir vagnar og sýningareintök á sértilboði!

Bjóðum takmarkað úrval ferðavagna sem nýttir hafa verið sem sýningareintök eða orðið fyrir smáhnjaski á niðursettu verði. Allir vagnarnir eru
yfirfarnir af þjónustudeild okkar. Nú er tækifærið að tryggja sér gæða
vagn á góðu verði! Komið og kynnið ykkur málið – sjón er sögu ríkari.
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Íbúar fóstra leikvöll
UMRÆÐAN
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
skrifar um samvinnu borgarbúa og borgaryfirvalda

Þ

átttaka íbúa er smám saman
að verða skipulagður þáttur í
ákvörðunum í ráðum og nefndum
Reykjavíkurborgar. Fullyrða má
að oftast þegar hagsmunaaðilar og
íbúar taka þátt verður endanleg
ákvörðun betri og ástæður ákvörðunar skýrari. Borgaryfirvöld eiga
þess vegna að vinna markvisst betur
með íbúum Reykjavíkur í umhverfis- og skipulagsmálum.

Umhverfis- og samvinnu við leikjastefnu (e.
göngusvið sér um og skipuplay strategy) borgarinnar
leggur yfir 150 opin leiksem miðar að því að vinna
svæði. Þetta er mikill fjöldi
með íbúum að skipulagi og
svæða, jafnvel það mikill
nýtingu þessara svæða til
að erfitt er að tryggja að
leikja og útivistar.
leikvellirnir séu vel nýttir
Á 223 ára afmæli Reykjaog bjóði upp á fjölbreytta
víkurborgar síðasta þriðjuafþreyingu fyrir börn og
dag fékk borgin skemmtifullorðna. Þetta er fjárlega gjöf frá íbúum í
ÞORBJÖRG HELGA
frekt verkefni sem krefst VIGNISDÓTTIR
Vesturbænum. Um er að
mikils mannafla og mikilla
ræða þróunarverkefni íbúa
fjárfestinga á hverju ári. Oftar en
og umhverfis- og samgöngusviðs
ekki fer svo að lágmarksvinna fer í
sem felur í sér að Grímur, nýstofnmarga leikvellina og íbúar telja samt
að vináttufélag leikvallarins við
ekkert hafa verið gert. Eitt af fjölLynghaga, taki leikvöllinn í fóstur.
mörgum spennandi grænum skrefFóstrun garða og leikvalla er vel
um borgarinnar á árinu er að hefja
þekkt samstarf íbúa og borgaryfir-

Er barnið þitt
örugglega öruggt?
Vopnafirði, Akureyri og
á Bíldudal, en af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu komu Seltjarnarnes og Mosfellsbær
best út.
Bílstjórar og foreldrar
by r ju n m a í s tó ð u
ættu að hafa það í huga að
Umferðarstofa og Slysabarn undir 18 kg er mun
betur varið í bakvísandi
varnafélagið Landsbjörg KARIN ERNA
fyrir könnun á öryggi leik- ELMARSDÓTTIR
stól en framvísandi ef bíllskólabarna í bílum. Könninn lendir í árekstri. Höfuð
unin var gerð við 60 leikskóla víða
barns á þessum aldri er hlutfallsum land og öryggisbúnaður 2.147
lega stærra og þyngra en höfuð
barna kannaður. Þessi könnun
eldra barns og hálsliðir ekki fullhefur verið gerð árlega frá 1996 og
þroskaðir. Snúi barnið fram er líkfyrstu árin voru niðurstöður væglegra að það hljóti alvarlega áverka
ast sagt óásættanlegar en ljóst er
í árekstri. Öryggisbelti er ekki fullað orðið hefur hugarfarsbreyting
nægjandi búnaður fyrir barn sem
í þessum efnum. Þegar skoðuð er
er undir 36 kg. Bílbeltið getur veitt
þróun mála kemur í ljós að tilfellbarni undir 36 kg alvarlega áverka
um þar sem enginn búnaður er notí kviðarholi lendi það í árekstri.
aður hefur fækkað mikið, nánar tilÁstæðan er sú að beinagrindin er
tekið úr 28% árið 1996 í 3% í ár.
ekki orðin nægilega þroskuð til að
Svipaður fjöldi barna er nú og í
öryggisbeltið sitji rétt. Þá má barn
fyrra í ófullnægjandi búnaði þ.e.
lægra en 150 cm á hæð ekki sitja
í engum eða aðeins með öryggisí framsæti bifreiðar sem búin er
belti. Í fyrra 14,2% en 12,8% í ár.
uppblásanlegum öryggispúða fyrir
Því reyndust nú 87,2% barna vera í
framan sætið. Höggið sem öryggisviðeigandi öryggisbúnaði í bíl á leið
púðinn gefur þegar hann springur
til leikskóla.
út getur leitt barn til dauða þó hann
Aðrar niðurstöður í ár eru:
veiti fullorðnum öryggi.
■ Einungis 7,9% barnabílstóla
Umferðarstofa og Landsbjörg
voru bakvísandi.
hvetja foreldra og forráðamenn að
■ Notkun ökumanna á bílbeltum
tryggja það að börnin þeirra séu
var einnig könnuð og að þessu
í öruggum og viðeigandi öryggissinni voru 15,8% ökumanna án
búnaði. Það er ekkert sem heitir
beltis. Þetta er verri útkoma en
að aka stutt og þá sé í lagi að vera
í fyrra en þá voru 13,4% ökuán öryggisbúnaðar eða án þess að
manna án beltis.
hafa beltin spennt. Alvarleg slys
■ Fylgni er á milli þess hvort ökugerast líka á stuttum vegalengdum
menn noti bílbelti og hvort börn
og börnin læra það sem fyrir þeim
séu í öryggisbúnaði. Þar sem
er haft. Foreldrar eru fyrirmyndir
ökumenn notuðu ekki belti voru
og eiga því alltaf að vera með belt12,7% barna ekki í öryggisbúnið spennt og eiga að sjálfsögðu að
aði, en í 1,4% tilfella þar sem
spenna börnin sína líka, alltaf.
belti ökumanna var spennt.
■ Ástandið í þessum efnum reyndHöfundur er fræðslufulltrúi hjá
ist vera best á Fáskrúðsfirði,
Umferðarstofu.

UMRÆÐAN
Karin Erna Elmarsdóttir skrifar um
umferðaröryggi

Í

Samstarfið felur í sér að íbúar,
hverfaráð og umhverfis- og
samgöngusvið borgarinnar
skipta með sér verkum og
vinna sameiginlega að því að
leikvellirnir í þessu tilfelli nýtist
sem best.
valda erlendis og er spennandi nýjung hér. Samstarfið felur í sér að
íbúar, hverfaráð og umhverfis- og
samgöngusvið borgarinnar skipta
með sér verkum og vinna sameiginlega að því að leikvellirnir í þessu
tilfelli nýtist sem best.

Verkefni eins og þetta eiga vonandi eftir að verða fleiri og falla afar
vel að einu af markmiðum Reykjavíkurborgar í átt að því að borgarbúar verði virkir þátttakendur í
umhverfismálum og mótun borgarinnar. Kostirnir eru ótalmargir;
íbúar tengjast í gegnum sameiginlegt verkefni, skoðanir þeirra sem
nýta sér útivistarsvæðin komast til
skila á skilvirkan hátt og reiturinn
verður stolt íbúanna. Að auki hafa
svona verkefni bein áhrif á íbúalýðræði og upplýstari umræðu um
í hvað og hvernig dýrmætu skattfé
borgarbúa er varið.
Höfundur er borgarfulltrúi.

Af heimilisbókhaldi
vera að hann bætir vöxtum
á framkvæmdatíma ofan á
tölur sem þegar innihalda
þá vexti.
Vangaveltur Ólafs um
vaxtagjöld og tekjur af
Kárahnjúkavirkjun eru
óljósar. Hann virðist
lafur S. Andrésson
skoða punktstöðu freksetti fram heimilisar en lengra tímabil. Mat
bókhald Kárahnjúka- ÞORSTEINN
virkjunar í Fréttablaðinu HILMARSSON
Ólafs á tekjum af orkusölu
nýlega. Þetta gerir hann
eru allt að 40% lægri en
útreikningar hagfræðistofnunar
ugglaust af góðum vilja og bestu
getu en þó gætir misskilnings og
HÍ í nýrri skýrslu sem unnin var
ónákvæmni í meðferð forsendna
fyrir iðnaðarráðuneytið.
sem veldur því að útkoman stemmir engan veginn við veruleikann.
Hann gefur sér forsendur að sögn
Ekkert bendir til annars en að
byggðar á ársskýrslu Landsvirkjbygging Kárahnjúkavirkjunar
unar 2008 en árskýrsla fyrirtækog orkusalan til Fjarðaáls
is getur ekki verið forsenda fyrir
arðsemisútreikningi á einstökum
standist þær væntingar um
rekstrareiningum. Það gildir um
arðsemi sem lagt var upp með.
heimilisbókhald eins og annað
bókhald að forsendur þurfa að
vera réttar til þess að útkoman
Traustur rekstur
verði marktæk. Niðurstaða Ólafs
um að árstekjur af orkusölu frá
Af ársreikningum Landsvirkjunar má lesa að um langan tíma
Kárahnjúkavirkjun þurfi að vera
hefur fyrirtækið skilað verulegu
a.m.k. 190 milljónir USD skýtur
fé frá rekstri ár hvert til þess að
langt yfir markið.
greiða niður skuldir eða fjárfesta
Rangar forsendur
í nýjum mannvirkjum. Þetta eru
upphæðir sem taldar eru í tugAf villum í forsendum í bókhaldi Ólafs má nefna að hann
milljörðum króna. Eigið fé Landstelur rekstrarkostnað virkjunvirkjunar hefur vaxið verulega á
arinnar nema um 2% af stofnundanförnum árum, bæði vegna
kostnaði árlega, það er í hrópþess að reksturinn stendur undir
andi mótsögn við ársskýrsluna.
sér og vegna þess að ný alþjóðleg
Rekstrarkostnaðurinn er 0,5% eða
reikningsskil sem lögleidd voru
um 780 milljónir króna á ári skv.
hérlendis draga fram betur en áður
skýrslu Landsvirkjunar um arðþau verðmæti sem fólgin eru í fyrsemi virkjunarinnar sem nálgast
irtækinu. Eiginfjárhlutfall nú er
álíka og þegar fjárfestingar hófmá á netinu. Meðalafskriftatími
mannvirkjanna er einnig lengri
ust í Kárahnjúkavirkjun.
en Ólafur gerir ráð fyrir þar sem
Rekstur Kárahnjúkavirkjunyfirgnæfandi hlutfall stofnkostnar hefur skilað verulegu fé í sjóði
aðar er vegna stíflna og jarðfyrirtækisins undanfarin missganga sem afskrifast á 60 árum.
eri. Ekkert bendir til annars en
Þá reiknar Ólafur stofnkostnaðinn
að bygging Kárahnjúkavirkjunar
sem 2,4 milljarða USD en rétt er
og orkusalan til Fjarðaáls standist
að hann er tæpur 2,1 milljarður.
þær væntingar um arðsemi sem
Stærsta villa Ólafs í stofnkostnlagt var upp með.
aðarútreikningunum virðist mér
Stefán Svavarsson birti grein í

UMRÆÐAN
Þorsteinn Hilmarsson
skrifar um rekstur
Kárahnjúkavirkjunar

Ó

Morgunblaðinu 16. mars sl. Hann
er einn virtasti fræðimaður á sviði
endurskoðunar í landinu og ekki
ætti heimilisbókhaldið að vefjast
fyrir honum. Hann fjallar þar um
ársreikninga Landsvirkjunar 2008
og undirstrikar að staða fyrirtækisins sé traust þrátt fyrir rekstrartap. Hann bendir á eftirfarandi: „Sé
miðað við skuldir í árslok 2008 má
reikna út, að reksturinn gæti greitt
upp allar skuldir á 16 árum eða svo
að því gefnu að fjárfesting verði
engin og rekstur gangi eins fyrir
sig á næstu árum og hann gerði á
árinu 2008. Varla bendir það til að
fjárhagur félagsins standi á brauðfótum, eins og sumir hafa þó haldið
fram, en er auðvitað fráleitt mat á
fjárhag þess.“
7% umfram áætlun
Ólafur telur að virkjunin hafi
farið 50% fram úr kostnaðaráætlun á byggingartíma en þá kýs
hann að flytja stofnkostnaðinn yfir
í dollara. Eins og komið hefur fram
var verkefnið unnið á grundvelli
áætlana í krónum og gengisbreytingar gagnvart dollar eru ekki
mælikvarði á hversu vel tókst að
halda áætlun. Hið rétta er eins og
fram hefur komið m.a. í skýrslu til
Alþingis að kostnaður fór 7% fram
úr áætlun. Raunar framleiðir virkjunin um 7% meira rafmagn en
hönnunin gerði ráð fyrir og Fjarðaál kaupir um 7% umfram þá orku
sem Ólafur reiknar með.

Skattlagning óþörf
Helsta lausn Ólafs á þeim halla
sem hann ranglega sér í heimilisbókhaldi Kárahnjúkavirkjunar er
býsna skondin, en það er að leggja
skatt á selda raforku til að endurreisa efnahag þjóðarinnar. Ekki
verður fjallað um þá skoðun hér
en áréttað að Landsvirkjun stendur
fjárhagslega styrkum fótum og því
er engin ástæða til að hrella orkukaupendur með nýjum álögum.
Höfundur er upplýsingafulltrúi
Landsvirkjunar.

Hver laug að Flosa?
arfulltrúa eftir að í ljós
kom að mál LSK sætti lögreglurannsókn. Hinir þrír
sitja sem fastast.
Þá vaknar spurningin, hver laug að Flosa og
hverju? Það hefur komið
fram m.a. í ítarlegri
eg ur sa n n leika ns
getur verið vandratgrein í Morgunblaðinu 27.
aður. Það er að sannast
júní að þáverandi framrækilega á Flosa Eiríks- BENEDIKT
kvæmdastjóri LSK sendi
GUÐMUNDSSON
öllum stjórnarmönnum
syni, bæjarfulltrúa Sampósta um stöðu mála. Í póstunfylkingarinnar í Kópavogi. Hann,
ásamt þeim Jóni Júlíussyni,
um kom skýrt fram að sjóðurinn
flokksbróður sínum, og Ómari
hafði aukið lán til KópavogsbæjStefánssyni, oddvita framsóknarar nokkrum dögum eftir að stöðumanna, hefur eins og kunnugt er
yfirlit var sent FME og jafnframt
bent fingri á Gunnar I. Birgisson
sagt að sú upphæð hefði ekki
og þáverandi framkvæmdastjóra
komið fram á því yfirliti. Flosi og
Ómar tóku virkan þátt í póstsamLífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar og ásakað um að hafa
skiptunum og geta ekki skýlt sér
logið að þeim um málefni LSK. Nú
bak við að hafa ekki vitað um þau
á dögunum ítrekaði Flosi við fjöleða þekkt staðreyndir málsins.
miðla að hann sæi ekki ástæðu til
Flosi og félagar hafa margítrekað
að víkja sæti meðan hann sætti
lýst yfir að þetta hafi verið dulið
lögreglurannsókn af því að það
fyrir þeim og, svo notuð séu orð
hefði verið logið að sér. Þetta er
Flosa, logið að þeim. Þetta stenst
athyglisverð afstaða. Gunnar I.
einfaldlega ekki skoðun, þeir vissu
Birgisson vék strax úr sæti bæjallt um málið.

UMRÆÐAN
Benedikt Guðmundsson skrifar um bæjarmál í Kópavogi
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Ef Flosi hefði sagt að hann
hefði ekki skilið það sem fram fór
í stjórn LSK og sagt að sér þætti
óréttlátt að hann tæki ábyrgð á
einhverju sem hann fattaði ekkert í hefði með góðum vilja mátt
sjá gegnum fingur við hann. Það
hefði þó verið langsótt í ljósi þess
að Flosi starfar hjá virtri endurskoðunarskrifstofu og ætti að
hafa góðan skilning á svona málefnum.
En það gerði Flosi ekki. Hann
sakaði aðra um að hafa logið að sér
og hann þyrfti því ekki að stíga til
hliðar. Búið er að sýna fram á að
þeir félagar fengu allar upplýsingar og vissu klárlega um stöðu
mála. Það er því ekki ósanngjörn
krafa þegar Flosi stagast þráfaldlega á því að logið hafi verið að
honum að hann sýni fram á með
óyggjandi hætti að eitthvað sé á
bak við þær fullyrðingar annað en
ósk um að fría sjálfan sig ábyrgð.
Flosi, hverju var logið að þér og
hver laug því?
Höfundur er sölustjóri.

@?yIK:>HA6Ï7ÓCJH

1398 KR./KG

UR

U
N
Ó
B

FE R

SK

KF KRYDDAÐ HEIÐALAMB

KRYDDJURTUM

FROSIÐ HEILT LAMBALÆRI
:G
< DI IK6 <6
6A A 6 9

BÓNUS FERSKUR H

B:G@IK:GÁ+.-@G#$@<#(%6

(.-

1078 KR./KG

)%
539 kr./kg

B:G@IK:GÁ+.-@G#$@<#(%6;HAÌIIJG

)%
B:G@IK:GÁ',.-@G#)%6;HAÌIIJG 1679

259 kr.

kr./kg.

B:G@IK:GÁ&..-@G#$@<#'*6;HAÌIIJG

.-

489 kr./kg.

B:G@IK:GÁ+.-@G#$@<#(%6;HAÌIIJG

98 kr.

98 kr.

489 kr./kg.

&).-

1498 kr./kg

.-

9 KR

)-.

&).-

AFSLÁTTUR

'*.

398 kr./kg.

)-.

AFSLÁTTUR

B:G@IK:GÁ-.-@G#)%6;HAÌIIJG

48

1498 kr./kg.

'*.

6;<G:>ÁHAJIÏB >/;y HIJ96<JG&%/%%I>A &./(%#

259 kr.

'.298 kr.

<DII6Á;GNHI6
FFROSIN LAMBASVIÐ

US K J
ÚK
LIN
GUR

269
2
26
6 KR./KG
ALI GRÍSABÓGUR
A

HEILL KJÚKLINGUR

6;HAÌIIJG

&'*

489 kr./kg.

.
G
R./K

&'*`g#'aig#
125 kr.

398 KR./KG
39

,.-

.,)
B:G@IK:GÁ&).-@G#$@<#(*6;HAÌIIJG

798 kr./kg.
974 kr./kg.

&,.-

NÓA KONFEKT
1 KG. 1998 KR.

-.B:G@IK:GÁ&&.-@G#$@<#'*6;HAÌIIJG

898 kr./kg.

1798 kr./kg.

).-

&.198 kr

&'.
Í

129 kr./kg.

4 STK M.BRAUÐI 498 kr.

'%
AFSLÁTTUR

20% AFSLÁTTUR 216 kr.

6 ;< G:>ÁHAJIÏB >/;y HIJ96<JG&%/%%I>A& ./(%#

22

21. ágúst 2009 FÖSTUDAGUR

SERGEY BRIN ER 36 ÁRA Í DAG

„Allir óska sér velgengni en
ég vil að mín verði minnst
fyrir að vera nýjungagjarn,
áreiðanlegur og með ríka
siðgæðisvitund auk þess
sem ég vil leggja mitt af
mörkum til heimsins.“
Sergey Brin, annar
stofnanda Google.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST 21. ÁGÚST ÁRIÐ 1958

MERKISATBURÐIR

Friðrik Ólafsson stórmeistari

1011 Njáll Þorgeirsson og

Þennan dag árið 1958 varð Friðrik Ólafsson fyrsti
íslenski stórmeistarinn í skák, þá 24 ára að aldri.
Hann fékk titilinn eftir að hafa komist á áskorendamót. Það var átta manna mót þar sem barist var
um að fá að skora á heimsmeistarann. Mikhaíl Tal
vann mótið og varð síðan heimsmeistari.
Með afrekinu hóf Friðrik sig upp í hóp sterkustu
skákmanna heims. Hann hefur auk þess unnið allmörg alþjóðleg skákmót, orðið Norðurlandameistari og Íslandsmeistari sex sinnum.
Friðrik var forseti Alþjóðaskáksambandsins á árunum 1978-1982. Hann jók vinsældir skákarinnar
hér á landi og plægði akurinn fyrir komandi stórmeistara.
Friðrik er eini íslenski skákmaðurinn sem lagði
Bobby Fischer að velli en það tókst honum að
gera tvívegis. Friðrik er líka eini Íslendingurinn sem
hefur unnið ríkjandi heimsmeistara. Það var gegn
FRIÐRIK ÓLAFSSON, STÓRMEISTARI Í SKÁK
Anatolí Karpov árið 1980.

1439

1942

1958

1988

heimilisfólk hans á Bergþórshvoli í Landeyjum er
brennt inni í hefndarskyni
af Flosa Þórðarsyni og
mönnum hans.
Eiríkur af Pommern er
settur af konungsembætti
í Kalmarsambandinu.
Vélbáturinn Skaftfellingur,
með sjö manna áhöfn,
bjargar 52 Þjóðverjum af
sökkvandi kafbáti undan
Bretlandsströndum.
Friðrik Ólafsson skákmaður verður stórmeistari, 24
ára gamall.
Stuðlabergsdrangur var
reistur í Skagafirði til
minningar um Örlygsstaðabardaga en þá voru
750 ár voru liðin frá atburðinum.

AFHENDING. Hildur Björnsdóttir afhenti Rósu Elínu styrkinn.

Úr Hrafnkelssjóði
Fjórða úthlutun úr Hrafnkelssjóði fór fram nýlega.
Þá afhenti Hildur Björnsdóttir, formaður sjóðsstjórnar, Rósu Elínu Davíðsdóttur 500 þúsund króna styrk
til doktorsnáms í orðabókafræðum við Sorbonne-háskóla í París.
Rósa Elín útskrifaðist með
BA í frönsku frá Háskóla Íslands árið 2005 og MA í almennum málvísindum frá
Sorbonne-háskóla í París
2007. Hún hefur undanfarin ár meðal annars unnið að
undirbúningi og fjármögnun
íslensk-franskrar orðabókar sem vakti áhuga henn-

ar á frekara námi í orðabókafræðum. Í framtíðinni
hyggst hún starfa í háskólasamfélaginu við kennslu og
rannsóknir á sviði frönsku
og málvísinda.
Hrafnkelssjóður var stofnaður í minningu Hrafnkels
Einarssonar sem var fæddur 13. ágúst 1905. Hann lauk
námi í hagfræði og var að
undirbúa doktorsverkefni
sitt um fiskveiðar á Íslandi
og útflutning fiskafurða
þegar hann lést í nóvember
1927. Foreldrar hans stofnuðu minningarsjóðinn um
hann og fyrst var úthlutað
úr honum árið 2005.

VERKEFNAMIÐAÐAR KENNSLUAÐFERÐIR Guðbjörg segir upplagt að innleiða nýjar kennsluaðferðir í nýjum skóla.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRAMHALDSSKÓLINN Í MOSFELLSBÆ: SETTUR Í FYRSTA SINN
Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við fráfall og útför
mannsins míns,

Þorgríms Þórðarsonar
Hlaðbæ 1, Reykjavík.
Jónína B. Thorarensen
og fjölskylda.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæru móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Nemendur virkir í eigin námi
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ var
settur í fyrsta skipti í gær að Brúarlandi í Mosfellsbæ, en það var fyrsta
skólahús Mosfellinga. Um bráðabirgðahúsnæði er að ræða en Guðbjörg Aðalbergsdóttir skólameistari
segir ánægjulegt að hefja starfsemina á jafn virðulegum stað. „Húsið
hefur allt verið tekið í gegn að undanförnu en síðan stendur til að byggja
4.000 fermetra hús í hjarta bæjarins.
Fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir því að
það yrði tilbúið árið 2011 en nú liggur fyrir að byggingunni seinkar um að
minnsta kosti ár.“
Skólinn kennir sig við auðlindir og
umhverfi í víðum skilningi og er þar
jafnt átt við náttúruauðlindir og mann-

auð með áherslu á lýðheilsu og menningu. Þá er stefnt að því að gera umhverfi skólans að lifandi þætti í skólastarfinu enda skólinn umlukinn gróðri,
fellum og fjöllum. „Við munum leggja
áherslu á náttúrufræði, virðingu fyrir
umhverfinu og hvernig megi njóta þess
og nýta á skynsamlegan hátt.“
Hugmyndafræði og kennsluhættir skólans einkennast af því að nemendur eru virkir þátttakendur í eigin
námi. Notaðar verða verkefnamiðaðar kennsluaðferðir í stað fyrirlestra
en þær gera ráð fyrir því að nemandinn sé ávallt virkur í sínu námi og læri
með því að leysa verkefni. „Slíkar aðferðir og stór skrifleg lokapróf fara
illa saman og verður því notast við

leiðsagnarmat þar sem nemandinn
fær markvissar umsagnir frá kennaranum fyrir verkefnavinnu og áfangapróf og um leið tækifæri til að bæta
sig,“ segir Guðbjörg. Hún segir upplagt
að nota tækifærið og innleiða nýjar
aðferðir í nýjum skóla, en rannsóknir benda til þess að aðferðir sem þessar gefist vel.
Skólinn hentar að sögn Guðbjargar
hvaða nemendum sem er. Hún segir þá
koma til með að fá persónulega þjónustu en 70 nemendur hófu nám í gær.
„Þegar nýja húsið verður komið í gagnið og allir árgangar komnir inn ímyndum við okkur að þeir verði á bilinu
fjögur til fimm hundruð.“
vera@frettabladid.is

Marsibil Guðmundu
Helgadóttur
Hlíf I, Ísafirði.

Sérstakar þakkir til allra á Hlíf fyrir góða umönnun og
góðan félagsskap. Guð blessi ykkur öll.
Sigríður Helga Jensdóttir
Friðbjört Elísabet Jensdóttir
Guðmundur Helgi Jensson
Freymóður Jensson
Pálína Jóhanna Jensdóttir

Elskulegur sonur minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

Valur Karl Pétursson
Þórir Kjartansson

Inga Jóna Björgvinsdóttir
Þorbjörn Halldór
Jóhannesson
Margrét Bjarndís Jensdóttir
Kristinn Guðni
Ebenesersson
Sigvarður Halldórsson
Guðríður Elíasdóttir
Halldóra Guðbjörg Magnúsdóttir Guðmundur Magnús
Kristjánsson
Ingi Guðnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Erlar Jón Kristjánsson
Árnatúni 4, Stykkishólmi,

verður jarðsunginn frá Stykkishólmskirkju mánudaginn 24. ágúst kl. 14.00.
Auður Júlíusdóttir
Auður Bergþóra Erlarsdóttir
Katrín Eva Erlarsdóttir
Jónína K. Kristjánsdóttir
Kristján J. Kristjánsson
og barnabörn.

Albert Steingrímsson
Vignir Örn Oddgeirsson
Bernt H. Sigurðsson
Svandís Einarsdóttir
Þóra M. Halldórsdóttir

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

Þórey Erna Sigvaldadóttir
Reiðvaði 1,

andaðist að morgni fimmtudagsins 19. ágúst. Jarðarför
auglýst síðar.
Ægir Jónsson
Sigvaldi Ægisson
Elísabet Reinhardsdóttir
Jón Ægisson
Svanborg Þ. Einarsdóttir
Hrönn Ægisdóttir
Guðmann Reynir Hilmarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

GLEÐIORG verður við Óðinstorg á Menningarnótt frá 14
til 22. Fram koma landsþekktir skemmtikraftar á borð við
Ragnheiði Gröndal og Lay Low. Hátíðin er haldin til styrktar
söfnunarátakinu Á rás fyrir Grensás. Brauðbær og Súkkulaði
og rósir verða með veitingatjald á torginu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Valenttina segir
mat í Venesúela
litríkan og fullan af
kryddi.
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Gja tækifærisgjöf!
Góð

frábært ﬂugeldaútsýni til Reykjavíkurhafnar
og næg bílastæði
Perlan býður ykkur velkomin á menningarnótt. Hefjið
menningarröltið á belgískum vöfflum á 4. hæð Perlunnar
eða njótið flugeldanna frá höfninni yfir 4ra rétta kvöldverði á
veitingastaðnum á 5. hæð. Hjá Perlunni eru næg bílastæði!

4ra rétta tilboð
· Reykt önd með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa ·
· Humarsúpa rjómalöguð með grilluðum humarhölum ·
· Lambahryggur með lambaskanka og rósmarínsósu ·
* EÐA *

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

6.890 kr.

Hringbrot

Með sérvöldu víni með hverjum rétti: 10.990 kr.

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

Elskar íslenskt flatbrauð
Valenttina Griffin er frá Venesúela og finnst íslenskur matur mjög góður. Hún gerir oft venesúleskan
þjóðarrétt sem er að sögn hennar heimilismatur líkt og fiskur og kartöflur fyrir okkur Íslendinga.
„Ég gerði Pabellón, sem er
venesúleskur þjóðarréttur,“ segir
Valenttina Griffin, stjórnarmaður í Venezuela félaginu á Íslandi.
„Hann er skemmtilegur vegna
þess að við notum nautakjöt, svartar baunir, steikt plantain og hvít
hrísgrjón þannig að hann samanstendur af fjórum ólíkum þáttum.“
Valenttina hefur búið á Íslandi
í tæp fimm ár og segist oft gera
Pabellón hér á landi. „Í Venesúela
er þessi réttur eins og soðinn fiskur með kartöflum á Íslandi. Þetta
er bara venjulegur réttur heima
hjá okkur,“ segir Valenttina. „Það
er hægt að finna öll hráefnin í
hann hér á landi. Við venesúleska
fólkið á Íslandi gerum réttinn oft
þegar við hittumst,“ upplýsir Valenttina og segir félagslífið í Venezuela félaginu gott.
Valenttina segir mikla matarhefð í Venesúela. „Fólkið þar er
alltaf að elda og finna upp á einhverju nýju,“ útskýrir hún. „Maturinn okkar er kryddaður og litríkur. Við notum líka fullt af hlutum
í matargerðina sem ekki eru til á
Íslandi. Mér finnst samt maturinn
á Íslandi mjög góður. Ég elska til
dæmis flatbrauð og hangikjöt.“
martaf@frettabladid.is

PABELLÓN
FYRIR 6
1 kg nautasíða, Carne
Mechada
Einn stór laukur
Ein dós tómatar í
bitum, u.þ.b. 400 g
Ein stór rauð
paprika
50 g steinselja
4 hvítlauksgeirar
Salt og pipar eftir smekk
Skerið nautakjötið í
bita og sjóðið í tuttugu
mínútur með tveimur
stöppuðum hvítlauksgeirum og smá salti.
Látið kjötið kólna
og rífið svo í tægjur.
Skerið laukinn og
paprikuna og steikið
með restinni af hvítlauknum í olíu í djúpri
pönnu. Bætið kjötinu
út í áður en laukurinn
verður brúnn. Bætið
tómötunum við eftir
að kjötið hefur steikst
í nokkrar mínútur og
látið allt malla við
lágan hita í tuttugu
mínútur.

Svartar baunir, Caraotas Negras
1 kg svartar baunir
1 stk. stór laukur
1 stk. stór rauð paprika
2 hvítlauksgeirar
50 g steinselja
4 msk. sykur
Látið svörtu baunirnar
liggja í köldu vatni í
klukkutíma og hreinsið
þær. Sjóðið baunirnar
þangað til þær verða
mjúkar í um það bil
eina klukkustund.
Saxið laukinn, paprikuna og steinseljuna
niður. Bræðið sykurinn

á pönnu við
lágan hita
og bætið
lauknum,
paprikunni
og steinseljunni
út í þegar
hann er allur
bráðnaður.
Bætið svo hvítlauknum út í og steikið í
stutta stund áður en
öllu er blandað saman
við baunirnar og látið
malla við lágan hita í
25 mínútur.
Steikt plantain
2 til 3 stórar plantain
Nóg af kornolíu til að
steikja upp úr.
Skerið plantain í
þunnar sneiðar og
steikið í olíu þar til
þær verða brúnar
báðum megin. Borið
fram með soðnum
hrísgrjónum.
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SKAPANDI SUMARHÓPAR Hins Hússins verða með dagskrá fyrir utan Hitt Húsið í Pósthússtræti milli 14 og 17 á laugardaginn.
Dans, upplestur, gjafaleiðangur, tónlist og ljóðaslamm verður meðal
annars á boðstólum fyrir gesti miðbæjarins. www.hitthusid.is

Minningar um mæður
Túlkun kvenna á hugtakinu móðir er inntak ljósmyndasýningar sem Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri opnar á morgun í aðalsafni Borgarbókasafsins við Tryggvagötu. Sýningin heitir einfaldlega Mæður.

Opnunartímar:
mán.-föstud. 10-18
laugardaga 10-16

gun@frettabladid.is

Mæðgur gæti þessi mynd heitið eftir Bilkisu Bangura.

Claire Griffiths setur hengirúm í samband við móður.

Tvinnakeflisstandurinn og gleraugun
tilheyra minningu Gígju Baldursdóttur.

Falleg drengjaföt finnast líka.

Búningadagur barna
Gaman er að eiga myndir af
börnum sínum í þjóðbúningi.

KRAFTAVERK

Mörkinni 6 • Sími 588 5518

Mæður er alþjóðleg sýning því sextíu konur frá Reykjavík, Hull í Bretlandi, Freetown í Sierra Leone og
Szczecin í Póllandi taka þátt í henni.
Túlkun þeirra á viðfangsefninu er
afar mismunandi en myndunum
fylgir texti um viðkomandi ljósmynd. Hugmyndin að sýningunni
er sprottin af móðurmissi breska
ljósmyndarans Fionu Caley og samræðum hennar við konur eftir það.
Þar sannfærðist hún um lækningarmátt ljósmyndarinnar en á sýningunni deila konurnar upplifun og
minningum, hvort sem er í sorg
eða gleði.
Fiona Caley er verkefnisstjóri
Wilberforce Women, grasrótarverkefnis sem hófst í Hull árið
2005 með samstarfi kvenna þar í
borg við konur í Freetown í Sierra
Leone. Í ár var svo systurborgum
Hull boðið að vera með. Markmiðið er að færa konur af ólíkum uppruna nær hver annarri með hjálp
ljósmyndarinnar.
Mæður er farandsýning sem
ferðast milli borganna fjögurra.
Borgarbókasafn og Höfuðborgarstofa standa sameiginlega að henni
hér og hún verður opin til 6. september. Bókasafnið mun einnig
vekja athygli á bókum og öðru efni
sem tengist móðurhugtakinu.
Hanna Birna borgarstjóri opnar
sýninguna við hátíðlega athöfn
sem hefst klukkan 15 á morgun í
aðalsafni Borgarbókasafnsins við
Tryggvagötu. Fiona Caley verður
viðstödd og ávarpar gesti og gítarsveit TR & TSDK ætlar að leika
létta flamenco-tónlist. Allir eru
velkomnir.

&R¹ ÙMMTUDEGINUM 
TIL LAUGARDEGINUM 
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Þeir sem hafa áhuga á að eiga
myndir af barninu sínu í íslenskum þjóðbúningi eiga kost á að
mæta í Árbæjarsafn sunnudaginn
23. ágúst og athuga hvort þar leynist ekki klæðnaður sem passar. Þá
verður nefnilega búið að safna
saman þjóðbúningum á börn sem
hægt verður að máta og að sjálfsögðu taka myndir.
Þarna verður einnig gott tækifæri til að spjalla við sérfræðing
um búninga barna og fá upplýsingar um námskeið í gerð íslenskra
búninga.
Allir sem eiga þjóðbúninga eru
hvattir til að mæta í þeim.

,!'%23!,!   !&3,4452
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Á mínum eigin
forsendum
Hera Hilmarsdóttir freistar gæfunnar í London

MEÐ DELLU
FYRIR
HUNDUM

VANN FYRIR
TÍMARITIÐ
V MAGAZINE

ELSKAR
HLUTI MEÐ
MIKLA SÁL

Danni á Senter sýnir
þrjá ólíka hunda á sýningu um helgina

Listakonan Regína María
Árnadóttir gerir það gott í
New York

Kíkt inn í fataskápinn
hjá Valdísi Thor ljósmyndara
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núna
✽ hönnun og hundar

STEFÁN SVAN VERSLUNARSTJÓRI
Á föstudaginn ætla ég að snæða á Segurmo eftir vinnu áður en heim er haldið í
rólegheita-skrall. Á laugardaginn ætla ég að vinna í GK þar sem að Signý Kolbeins
er að opna sýningu í tilefni Menningarnætur og svo eru nokkur afmæli á dagskránni
plús nautakjöts bernaissósu dinner í góðra vina hópi.

helgin
MÍN

Regína María Árnadóttir, myndlistarkona og nemi í grafískri hönnun:

Tilraunarokk
Það er ýmislegt áhugavert á döfinni
á Menningarnótt. Töffarinn Krummi
kenndur við Mínus mun verða
með tónlistargjörning á Kaffi Kúltúra. Kappinn verður í félagsskap
Orrustubjarka og saman munu
þeir verða með eins konar tilraunakennt hljóðverk klukkan fjögur um
daginn.

SÆKIR INNBLÁSTUR Í
MICKEY ROURKE

etta eru alls kyns verk sem
ég ætla að sýna, teikningar, málverk og ljósmyndir. Svo
blanda ég þessu öllu saman í
sumum verkum mínum,“ segir
myndlistarkonan Regína María
Árnadóttir, sem ætlar að leggja
tískuverslunina Einveru á Laugavegi 35 undir sig og verkin sín á
Flutt til Hafnar
Menningarnótt.
Fatahönnuðurinn
Margar mynda Regínu tengjast
Hera Harðardóttir er
á einn eða annan hátt leikaranum
flutt aftur til DanMickey Rourke, sem Regína segir
merkur þar sem
sína helstu uppsprettu ástríðu og
henni leist ekki
innblásturs. „Ef einhver veit símnógu vel á Ísland
ann hjá honum má sá hinn
í kreppuástandinu.
sami láta mig vita. Ég er alltUnnusti hennar,
af að leita að honum.“
HELST Verkin hefur Regína unnið
Hugleikur Dagsson, varð eftir á
á undanförnum árum, samklakanum en hann
hliða námi sínu í grafískri
var einmitt að gefa
hönnun við listaháskólann Parút nýja bók um einsons í New York. Meðfram námeygða köttinn Kisa
inu hefur hún gegnt lærlingastöðog ástandið.
um, annars vegar hjá vefritinu The
Contributing Editor og hjá hinu
Hætt hjá Gyllta
þekkta tískutímariti V Maga-zine.
Stílistinn Ása Ottesen
„Ég var að vinna við vefsíðuna hjá
hefur sagt skilið við
þeim, meðal annars að vinna með
verslunina Gyllta kötttískuþættina þeirra. Þetta er heillinn í Aðalstræti. Ása
andi heimur en þarna er ekkert
hefur stýrt verslgefið eftir, unnið endalaust og allir
uninni með
með hugann við framann. Ég þarf
glæsibrag
að gera það upp við mig hvort ég
undanfarin ár en
ætla að fórna mér í þennan heim,
ætlar nú að setj- hvort ég ætli að verða framakona
ast á skólabekk.
eða listamaður.“
-hhs
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Lærir í Parsons Myndlistarkonan Regína María Árnadóttir við eitt af verkunum sem verða til sýnis í tískuversluninni Einveru á
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
Menningarnótt.

Danni á Sentrum með hundadellu:

Sýnir þrjá ólíka
hunda um helgina
„Ég hef elskað hunda frá því að
ég eignaðist minn fyrsta hund,
Schäfer-tík, þegar ég var tólf ára,“
útskýrir Daníel Hinriksson, hárgreiðslumaður á Senter. Daníel og
Svavar Örn sambýlismaður hans
eiga þrjá hunda af ólíkum kynjum
en Daníel mun sýna tvo þeirra um
helgina á sýningu Hundaræktarfélags Íslands í Reiðhöllinni. „Ég
er að sýna chihuahua- og poodlehundana mína ásamt áströlskum
fjárhundi sem ég sýni fyrir vinkonu mína. Ég fékk mér fyrsta chihuahua-hundinn minn fyrir um
tíu árum og hef alltaf verið einstaklega hrifinn af því kyni.“ Aðspurður segir Daníel nýlegt æði
fyrir chihuahua-hundum frekar hafa skemmt fyrir hundunum á síðustu árum. „Það er aldrei
gott þegar eitt kyn verður svona
vinsælt, þá fara allt of margir að
reyna að rækta þá og það skemmir fyrir. En þessir hundar eru af-

Sími: 568 5305 • Grandagarði 5

augnablikið

Glæsileg hundaræktarsýning um
helgina Daníel ásamt hundunum sínum.

skaplega sjálfstæðir, vökulir og
leikglaðir. Þeir eru stórir hundar í
litlum líkama.“ Í ár heldur Hundaræktarfélag Íslands upp á 40 ára
afmæli sitt og því verður sýningin tvíþætt og stendur yfir bæði
laugardag og sunnudag. „ Ég hvet
alla til að kíkja upp í Reiðhöll og
skoða hundana því að bæði ungir
og aldnir munu hafa gaman af.“
- amb

SÆTAR MÆÐGUR Fyrirsætan Kate
Moss spókaði sig í hitanum í SaintTropez í Suður-Frakklandi í síðustu
viku ásamt dóttur sinni Lilu Grace.

Ritstjórn: Anna Margrét BjörnssonÚtgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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Á MÍNUM EIGIN FORSENDUM
Hera Hilmarsdóttir
var tilnefnd til Edduverðlauna sem leikkona
ársins í aðalhlutverki
árið 2007 fyrir hlutverk
sitt í myndinni Veðramót. Í kjölfarið komst
hún inn í leiklistardeild
Listaháskóla Íslands
en ákvað að freista
gæfunnar í London
þar sem hún stundar
nú nám við LAMDAleiklistarskólann.
Viðtal: Alma Guðmundsdóttir
Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

g man eftir að hafa
viljað verða búðarkona þegar ég yrði
s t ó r, e i n s o g s vo
margir, og ég tók svo
tímabil sem mig langaði að vera
tannlæknir,“ segir Hera og brosir. „Ég byrjaði ung að spila á selló
og þegar ég varð eldri hugsaði ég
um að leggja tónlistina fyrir mig.
Ég fór í Tónlistarskóla Reykjavíkur og lærði hjá frábærum kennara, Gunnari Kvaran, en ég fann ég
var ekki með nógu mikinn metnað í tónlistarnámið eingöngu svo
ég hætti þegar ég átti að fara að
taka sjötta stigið. Ég spilaði ekki
á sellóið fyrst eftir að ég hætti, en
nú gríp ég reglulega í það,“ segir
hún.
Aðspurð segir Hera leiklistaráhugann hafa kviknað snemma.
Hún var aðeins fimm ára þegar
hún lék sitt fyrsta hlutverk, en
hún á ekki langt að sækja hæfileikana því að móðir hennar er
Þórey Sigþórsdóttir leikkona og
faðir hennar er Hilmar Oddsson
kvikmyndaleikstjóri.
„Ég held að fyrsta hlutverkið
mitt hafi verið í Hvíta dauða þar
sem ég lék dóttur mömmu. Mig
langaði alltaf lúmskt að verða
leikkona, en var feimin að láta
það í ljós við foreldra mína,“ útskýrir Hera. „Þegar ég var um
fimm ára gerði pabbi Tár úr steini
sem var eiginlega fyrsta myndin
sem ég fylgdist með honum gera.
Ég fékk að leika eitthvert rosalega lítið hlutverk í myndinni.
Stelpan sem lék eitt aðalhlutverkið var bara aðeins eldri en ég og
ég skildi ekki alveg þá af hverju
hann var að láta einhverja aðra
stelpu en mig leika hlutverkið. Ég
sagði það samt ekki við hann, en
mig grunar að mamma hafi fattað það því við pabbi áttum svo
samtal uppi í Sagafilm þar sem
hann útskýrði fyrir mér að stelp-

✽

bak við tjöldin

É

Efnileg „Ég held að mamma og pabbi hafi bæði hugsað að ef ég myndi vilja leggja leiklistina fyrir mig yrði það á mínum eigin forsendum,“ segir Hera.

an væri eldri og með meiri reynslu
en ég. Hann gerði mér líka ljóst að
það væri ekki sjálfsagt að ég fengi
hlutverk þótt ég væri dóttir hans,“
segir Hera brosandi. „Ég held að
mamma og pabbi hafi bæði hugsað að ef ég myndi vilja leggja leiklistina fyrir mig yrði það á mínum
eigin forsendum.“

Á BAK VIÐ TJÖLDIN
Eftir grunnskóla fór Hera á málabraut í Menntaskólanum við
Hamrahlíð. Þar tók hún þátt í
leiksýningu sem varð til þess að
hún fékk sitt stærsta hlutverk til
þessa. „Ég var að leika í sýningu
í MH sem hét Íslenski fjölskyldusirkusinn og Sigrún Sól Ólafsdóttir
leikstýrði, þegar Guðný Halldórsdóttir, leikstjóri Veðramóta, kom
að horfa á. Hún var þá á höttunum eftir krökkum í myndina og
bauð mér hlutverkið,“ segir Hera
sem var tilnefnd til Edduverðlauna sem besta leikkonan fyrir
túlkun sína á Dísu sem lendir á
upptökuheimilinu Veðramótum.
Eftir að Hera útskrifaðist úr MH
um jólin 2007 fór hún að vinna
hjá Zik-Zak kvikmyndum ehf. „Ég
vann á bakvið tjöldin við upptökur á Brimi, mynd sem Árni Óli Ásgeirsson var að leikstýra, og The
Good Heart í leikstjórn Dags Kára,
og vann þá aðallega í framleiðsluog leikmyndadeild. Það er allt

önnur stemning að vera í „krúinu“
en að vera leikari á setti. Það er
mun meiri hópstemning og maður
lærir mikið af því,“ segir hún.

Í ÓTAL PRUFUR
Á meðan Hera vann hjá Zik-Zak
lék hún í Svörtum englum og
Hamrinum auk þess sem hún sótti
um í leiklistarskólum í Bretlandi
og í leiklistardeild Lista-háskóla
Íslands. „Ég var alltaf að hoppa út
og eyddi öllum peningum mínum
í að fara út í prufur því ég var ekki
nógu skynsöm að skipuleggja og
nýta ferðirnar. Ég fékk svo að vita
að ég væri komin inn í Leiklistarskólann hérna heima, en var þá
ekki búin að fá svar úti og átti
enn eftir að fara í nokkrar prufur þar. Ég var orðin mjög spennt
fyrir skólanum hér og var búin að
borga staðfestingargjald þegar ég
fékk að vita að ég væri komin inn
í LAMDA – The London Academy
of Music and Dramatic Arts. Þá
fann ég að ég myndi hafa gott af
því að fara út,“ útskýrir Hera sem
fór í gegnum strangt inntökupróf,
en um 4000 manns sóttu um og
aðeins 29 komust inn. „Ég er á
þriggja ára „acting course“ sem er
venjulega leikaranámið í skólanum. Aðaláherslan er lögð á sviðsleik og tæknilega vinnu, en við
förum líka í kvikmynda- og sjónvarpsleik,“ segir hún.

Hera hefur nú lokið einu ári í
skólanum og líkar vel, en viðurkennir að það sé dýrt að vera
námsmaður erlendis um þessar mundir. „Ég er með námslán,
en þetta er mjög dýrt nám og það
er svolítið töff núna þegar pundið
er búið að vera fast í kringum 215
krónur. Ég þekki nokkra sem eru
að hætta í námi úti og koma heim,
en ég næ að minnsta kosti enn þá
að hanga þarna úti.“

SPUNAKVÖLD
OG AFRÓDANS
Hera er nú stödd hér á landi í sumarfríi og segist njóta þess að vera í
faðmi fjölskyldu og vina. „Það eru
mjög stífar annir í skólanum, en
við fáum svo gott frí inn á milli
sem ég fíla mjög vel. Það er mjög
erfitt að fá vinnu hérna heima í
svona stuttan tíma svo ég er bara
að taka að mér lítil verkefni hér
og þar. Svo er ég líka bara aðeins
að hvíla mig eftir tólf tíma skóladaga alla daga vikunnar og njóta
þess að vera heima og hitta fólkið mitt,“ segir Hera. Hún situr þó
ekki auðum höndum því að með
fram vinnu stundar hún afródans
og skipuleggur spunakvöld.
„Vinkona mín sagði mér að
það væri sumarnámskeið í afró
í Kramhúsinu sem ég er á núna
og það er alveg geðveikt. Á artFart
erum við svo nokkrir vinir saman

Stjörnumerki:
Steingeit.
Uppáhaldsmatur:
Hrátt hangikjöt.
Uppáhaldsverslun:
Hornbúðin
GMS hjá Jafari
vini mínum.
Diskurinn í
spilaranum:
Melchior.
Mesta dekrið:
Að koma heim.

með Spunakvöld. Við vorum með
tvö kvöld um síðustu helgi sem
heppnuðust mjög vel og verðum
einnig í kvöld og annað kvöld á
Batteríinu klukkan 21. Þetta er
svolítið byggt á Who‘s Line Is It
Anyway og það fer svo eftir því
hvaða fólk er í salnum hvað áhorfendur taka mikinn þátt, en fólk
er alls ekki pínt til að fara upp á
svið,“ segir hún og brosir.

HAMARINN
Þótt Hera sé í fullu námi erlendis líður ekki á löngu þar til hún
mun sjást í Sjónvarpinu í sakamálaþáttaröðinni Hamrinum. „Við
tókum þættina upp síðasta sumar,
en þeir gerast úti á landi þar sem
verið er að rannsaka dularfullt
dauðsfall og ýmsir yfirnáttúrulegir hlutir spila inn í. Ég leik dóttur hóteleiganda á svæðinu sem er
mikill náttúruverndarsinni og veit
hvað hún vill,“ segir Hera.
Spurð hvort sviðið eða kvikmyndaleikur heilli meira segir
hún erfitt að gera upp á milli. „Ég
get ekki valið það núna. Draumurinn er að geta gert bæði því það er
svo ólíkt. Sumt sem maður upplifir í leikhúsi er ekki hægt að upplifa í bíói og öfugt. Ég ætla bara að
sjá hvað gerist þegar ég útskrifast.
Þó það væri spennandi að komast
betur inn í senuna úti, mun ég alltaf vilja leika hérna heima líka.“

Draumafríið:
Akkúrat núna langar mig
eiginlega bara í útilegu.
Líkamsræktin:
Afró.
Hverju myndirðu
sleppa til að spara?
Hverju sleppi ég ekki
til að spara?
Áhrifavaldurinn:
Foreldrar mínir, algjörlega.

21. ágúst

✽ algjört möst

1

Gerðu varirnar
ómótstæðilegar
með Gloss Purvaraglossinum frá
Yves Saint Laurent. Glossinn
gefur mátulegan
gljáa með mildum
ilmi af mangó.

2
Litadagkremið
frá Lancome
klikkar ekki.
Hydra Zen
Teinte Neurocalm-kremið
gefur fallegan
lit, hefur róandi
áhrif og inniheldur sólvörn
númer 15.

3

Rokkaðu upp lúkkið með áberandi hálsmeni úr mörgum mismunandi keðjum. Þú getur
einnig blandað saman nokkrum af þínum uppáhaldshálsmenum.

4
Fáðu þér frískandi
sítrus-úða frá
L‘Occitane. Hann
viðheldur raka húðarinnar og má nota
hvenær dags sem
er bæði á andlit og
líkama.

5
Rifnar gallabuxur eru alveg
málið þessa
dagana, hvort
sem þær eru
bláar, hvítar,
svartar eða
gráar. Þú getur
sjálf gert buxurnar snjáðar
og búið til göt,
en best er að
fara varlega svo
götin verði ekki
allt of stór.

FÖTLUNARFRÆÐI OG SJÁLFSTÆTT LÍF
Freyja Haraldsdóttir þroskaþjálfanemi
„Fyrir nokkrum árum kynntist ég fötlunarfræði
og í kjölfarið hugmyndafræði um sjálfstætt líf.
Hugmyndafræðin er mótuð af fötluðu fólki og
felur í sér að það hafi tækifæri til sjálfstæðis,
jafnréttis, virðingar, sjálfsákvörðunar, valfrelsis og valds á eigin lífi jafnt og ófatlað fólk.
Sjálfstætt líf er ekki yfirlýsing um að við viljum
gera allt upp á eigin spýtur og lifa í einangrun.
Það er krafa okkar um stjórn og val á eigin lífi.
Hugmyndafræðin ögrar í raun þeirri sýn
að vandi sem fatlað fólk tekst á við stafi af
skerðingunni sem býr í líkama þess. Hugmyndafræðin er uppspretta félagslega líkansins um fötlun sem bendir á að vandinn stafar
af galla í hönnun bygginga, skorti á aðgengi-

legum upplýsingum og fáfræði stjórnvalda og
almennings. Slíkt stuðlar ekki síður að mismunun og útilokun fatlaðs fólks.
Áður samþykkti ég þau skilaboð samfélagsins að ég væri gölluð og líkaminn ekki eðlilegur og ég gæti því ekki gert kröfu um sömu
réttindi og lífsgæði og aðrir. Með kynnum
mínum af þessum fræðum geri ég mér grein
fyrir að mitt líf er jafn mikilvægt og allra annarra og enginn galli í skerðingunni fólgin. Gallana getum við fjarlægt en þeir búa í umhverfi
og hugarfari okkar allra. Það ætlast ég til að
við gerum því þannig getur fatlað fólk lifað
lífi sem það velur sér sjálft og verið jafngilt
öðrum í samfélaginu.“

ÁHRIFA-

valdurinn

föstudagur 5

6 föstudagur

21. ágúst

núna

GOTNESKUR GLAMÚR Stundum er einn fylgihlutur nóg til að
breyta heilu dressi. Þessir æðislegu blúnduhanskar frá Patriziu Pepe
fást í þremur litum í GK, Laugavegi.

✽ tíska og fegurð

1

Valdís Thor, ljósmyndari og kynningarstjóri Kimi Records

4

ÉG DÝRKA

hluti með sál
Getur þú lýst þínum stíl? Er
maður sjálfur ekki sinn harðasti
gagnrýnandi? Ég er rosalega
hrifin af látlausum, smekklegum
stíl sem endist.
Hvað dreymir þig um að
eignast þessa stundina? Farmiða til útlanda. Myndi taka það
fram yfir hvaða flík sem er akkúrat núna.
Hvað keyptir þú þér síðast?
Það er komið svo langt síðan að
ég er ekki alveg viss, minnir að
það hafi verið Cheap Mondaybuxur í Kolaportinu, góð kaup.

2

Uppáhaldsverslun? Ætli það
sé ekki Kolaportið og alls kyns
fata og flóamarkaðir hér og erlendis. Það er frábært að skoða
föt og hluti sem hafa haft tilfinningalegt gildi fyrir fólk, og
sjá síðan hvað það er tilbúið að
verðleggja minningar sínar á.

3

5

1. Cheap Monday-gallabuxur keyptar í Kolaportinu, hálsmenið er úr Hjálpræðishernum í Bandaríkjunum,
og bolinn fékk ég í jólagjöf þegar ég var 13
ára. 2. Þetta hálsmen keypti ég í versluninni
NoaNoa úti í Danmörku. 3. Carmen-rúllur.
Mamma mín fékk þær í jólagjöf þegar hún
var 15 ára. Ég nota þær reglulega í hárið
þegar mig langar að breyta til. 4. Húfan
mín er úr Farmers Market. 5. Skórnir
mínir. Ég keypti þá í Kolaportinu fyrir nokkrum árum og ég
hef farið með þá til skósmiðs
fimm sinnum. 6. Gráa kápan.
Þessa keypti ég í Kolaportinu.

Uppáhaldsfatamerki? Mér
finnst mörg merki skemmtileg,
ég er svolítið skotin í Fifth Avenue Shoe Repair og síðan er
það öll þessi íslenska hönnun
sem er alveg yndisleg eins og
ELM, Steinunn, Farmers Market og ungir upprennandi hönnuðir sem ég hlakka til að sjá meira
frá.
Finnst þér merki á fötunum skipta máli? Nei, en ég
reyni hins vegar að kaupa mér
föt sem eru vönduð. Ætli það

6

skipti ekki mestu máli að fötin
klæði mann og að manni líði vel
í þeim. Það væri synd að eyða
fúlgu fjár í flík sem er merkjavara ef maður lítur ekki vel út í
henni.
Eru einhver tískuslys í fataskápnum þínum? Alveg pottþétt! En ég reyni að draga ekki
athygli að því. Þannig kemst ég
upp með það.
Í hvað myndir þú aldrei fara?
Aldrei segja aldrei, en ég er
ánægð með að hafa aldrei farið
í Buffalo-skó, mér fannst ég
nógu stór fyrir til að þurfa ekki
að draga frekari athygli að mér
með þeim.
Hver er tískufyrirmyndin
þín? Mér finnst svo margar íslenskar konur klæða sig fallega.
Mismunandi stílar hjá fólki sem
ég sé úti á götu gefa mér oft
hugmyndir. Síðan eru svo margar smekkstelpur í vinkonuhópnum mínum. Ætli ég taki mér þær
ekki helst til fyrirmyndar í þeim
efnum.
Hvert er skuggalegasta fatatímabilið þitt? Ég kýs að líta
á allt sem á undan er gengið
sem prófraun, það að finna sinn
stíl er ekki endilega auðvelt. En
ég átti litskrúðugt hippatímabil
þegar ég var í gaggó. Ætli það
sé ekki með því verra. Þroskandi, því núna veit ég hvað ég
geri ekki aftur.
- amb

EIGUM GÓÐA STUND SAMAN
fjölskyldan í fókus á Menningarnótt
Samvera fjölskyldunnar er dýrmæt og styrkir tengslin á milli okkar.
Njótum þess að vera saman – sköpum jákvæðar og góðar minningar á Menningarnótt.
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1
2
Hitta systur mínar
á Saffran og
borða ljúffengt
humarsalat.

Fara í bíltúr með myndavélina í góða
veðrinu og taka myndir af öllu mögulegu sem á vegi mínum verður.

3
4
Hitti draumaprinsinn þar sem ég er
að rúnta um.

Fer að sjálfsögðu með
honum út að borða um
kvöldið.

LG Arena er nýjasta flaggskipið frá LG
sem hefur slegið í gegn í Evrópu.
LG Arena er með 3 tommu Multi-touch
snertiskjá og er einn fullkomnasti margmiðlunarsíminn á markaðnum í dag.
Upplifðu LG Arena í verslunum í dag!

5

Auglýsingasími

Fara á tjúttið með vinkonunum og dansa eins og enginn
væri morgundagurinn.

– Mest lesið

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

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Skráðu bílinn á www.
hofdabilar.is FRÍTT

Mótorhjól

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla! www.
netpartar.is
Skodi 1,6 vantar mælaborð í Skoda
1600 ‘00 árg. Verður að vera í lagi.
Uppl. í s 897 5834.

!!ódýr jepplingur !!

Daihatsu Terios árg. ‘99, ek. 151 þús.
bsk. skoðaður 2010, ný tímareim í
108þús. fylgja nagladekk á felgum,
góður bíll. Verð aðeins 340þús. uppl.
í s. 659 9696.
19 eintak af 199 framleiddum. Ek.
aðeins 58þ.km. 280 hö., 18“felgur,
leður og minni, glerlúga, spólvörn,
stöðugleika, aksturstölva, fjarlægðarskynjarar, handfr. búnaður, loftkæling,
Xenon osfrv. Verð 4.995 stgr. 3.995, ath
uppítöku á bíl og hjólhýsi. Allar uppl.
um bílinn á www.thealpina.com og í
s. 897 9919.

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

Netpartar-Partasala
S. 486 4499 & 486 4477

Bílar til sölu

eða renndu við í kaffi og við
skráum hann fyrir þig og tökum
myndir af bílnum.
Mikil sala!

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

250-499 þús.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

500-999 þús.

!! Klikkað supermoto
hjól !!

Aprilia 550 supermoto árg ‘06, ek ca
2000km, eitt öflugasta supermoto hjólið í dag, stórar 320mm bremsur, alvöru
supermoto fjöðrun, verð: 990þús, allar
uppl í s: 659-9696

Fjórhjól
Polaris Sportsman x2 fjórhjól 800 4x4.
Ekið 1500 km, mikið af aukahlutum.
Uppl. í s. 893 3300.

Fellihýsi

555 6666

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

VW, Skoda S. 534 1045

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

Viðgerðir

Landrover Defender130 des ‘99 ekinn
260þús. 35“dekk loftpúðafjöðrun. Verð
990 þús. sími 896 5007.

HONDA HR-V. Árgerð 2003, ekinn 115
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 850.000.
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir
www.bilabankinn.is 865-7539

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

Bílar óskast
VW Golf 1.8 turbo GTi highline árg. ‘99.
Ek. 148þ. Fullkominn bíll! V. 890þ. S.
865 6473.

Óska eftir að kaupa góðan og vel meðfarin bíl fyrir allt að 350 þús staðgreitt
upplýsingar í síma 820 4201 Gunnar
Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla
Peugeot, Daewoo og Merced.Benz bíla.
Nánari uppl.í s. 661 2222.

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

Óska eftir að kaupa Toyota Yaris 5dyra.
Verðbil 200-300þús staðgr. S. 772
5290
Óska eftir Octaviu eða Avensis station
beinsk. helst dísel eða vitara XL 7 dísel.
Í staðin fyrir allt að 15 hundruð þús.
Uppl. í s. 840 4962.
Óska eftir sparsömum bíl allt að 500
þús. Ekki eldri en árg ‘99. Uppl. í s.
869 0120.

Nú er tími notaðra bíla

SUBARU JUSTY NÝR! Árg. 2009, ekinn
ca.300.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 2.100þ.
skoðar ýmiss skipti. Rnr.170088. Vegna
mikillar sölu undanfarið óskum við eftir
bílum á staðinn og á söluskrá okkar.
WWW.HOFDABILAR.IS
HONDA ACCORD SEDAN. Árg. 2007,
ek. 25 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.790þ. Rnr.128558 Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir
bílum á staðinn og á söluskrá okkar.
www.hofdabilar.is

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

Bíll óskast 0 til 120 þúsund má þarfnast
töluverðrar lagfæringar. uppl í síma
8204640.
Vill kaupa bíl á 40-150 þús. Uppl. í S.
615 1815.

TJALDVAGNA- og FELLIHÝSAGEYMSLA.
Geymdu ferðavagninn í geymslu innandyra í vetur. Upplýsingar í síma 8984111.
84m2 nýtt iðnaðarbil til sölu á Selfossi,
tilvalið sem geymsla fyrir aftanývagninn. Upplýsngar á Árborgum 482 4800
og Lögmenn Suðurlandi 480 2900.

Bátar
Vantar í hvelli 8 manna
björgunarbát- eða fleka

nýjan eða notaðan. Uppl í 899 0410
Hef til sölu handfærarúllu án rafmagns.
Upplýsingar í síma 431 2161 & 849
0073.

Hjólbarðar
Jeppar

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

2 stk. 235/50 18“ á 15þ. 3 stk. 175/70
13“ á Golf felgur á 10þ.1 stk 31/10,5 15“
á 6gata felgu á 6þ. 3 stk. 175/70 13“ á
álfengum á 10þ. S. 896 8568.

Hreingerningar

Varahlutir

Ford Explorer árg. 91. Ek. 187þ. 4x4.
Breyttur, 32“. 3 dekkjagangar fylgja.
Verð 180þ. Uppl. s. 899 4965 eða gh@
akarlsson.is

Til sölu Toyota LC 120 árg. ‘04 Ekinn
106þ. Ssk. og dísel. Fallegur bíll í toppstandi. Uppl. í s. 869 5681.

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

HORTON HAULER HY714TA. Árgerð
2009 5,25 M lengd löglegur bremsubúnaður burðargeta 1,780 KG TILBOÐ
1.590þ Rnr.127647

Lexus IS250 Luxury Árg. 2007 ek. 18
þ.km. Einn sá glæsilegasti. Sjón er sögu
ríkar. Bíllinn er á staðnum.

VW Polo ‘02. Basicline Ek. 110þ.
Nýskoðaður og yfirfarinn. Tilboð 600þ.
S. 868 9371.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes
Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

VW Polo árg. ‘00 1.0 ek. 132þ. Nýsk.,
Verð áður 450 nú 300þ. S. 861 7642.
Mitsubitshi space star 2000, 1.3. Sk. 10.
Ek. 152. V. 300þ. Uppl. s. 820 3857.

0-250 þús.

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

HOUSE CLEANING. Upplýsingar í síma
863 9622.

Garðyrkja

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.
Vantar 3ja herb. íbúð í staðahverfi í
Grafarvogi. Erum reglusamt par með
eitt barn. Vinsamlegast hafið samband
í síma 824-9220.

Vörubílar
Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

Nissan Almera árg. ‘98 ek.220þ. km. ný
skoðaður, nýir bremsudiskar og klossar,
nýtt í pústi v. 400þ. S. 867 1740.
NISSAN PATROL GR 35“. Árgerð 2001,
ekinn 165 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Verð 1.790 Tilboð 1.550þ Rnr.128338
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum
við eftir bílum á staðinn og á söluskrá
okkar

Range Rover Sport HSE , árg.2007, ek.
47þús.km, sjálfsk, leður, lúga, Harman
kardon hljóðkerfi, krókur, Stór glæsilegur bíll hlaðinn búnaði, Tilboðsverð
aðeins 5900þús.kr!bíllinn er á staðnum

Geðveik vínrauð Honda Civic 97’ keyrður 146 þús verð 250 þúsund Davíð
8465182
Til sölu Toyota Turing 4x4, 1,8 árg. ‘96.
Biluð vél. Verð 75 þús. S. 892 7852.

Volvo FH420 árg ‘95. 10 hjóla með
föstum palli og lofti að aftan. Ásett verð
1.8 + vsk. S. 894 7667.
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
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Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Tek að mér bókhald fyrir stærri fyrirtæki, gengið frá til endurskoðenda,
nánari uppl. sent til markris@simnet.is

Fjármál

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

Nudd

Verslun
NUDD

Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

7 blóm myndir, krónur 770.000.000.0
00.000.000.000.000,00. Krónur. Edda.
S: 552 5880.
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

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

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

661 3839 - Símaspá

Málarar

Opið alla daga frá kl 16:00.

Gröfuþjónusta Auberts.

Rafvirkjun

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

Ódýr eldiviður.

Garðlist hefur til sölu ódýran Íslenskan
eldivið. Fullur poki á 4980.- kr. Hafið
samband í síma 554-1989.

Óskast keypt
Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið.
Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Pípulagnir

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
Málarar geta bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.

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

Búslóðaflutningar

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

Húsaviðhald
Haustklippingar!

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Trjáfellingar

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

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn. Uppl. í
s. 869 3934.

Þjónusta

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 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.

Húsaviðgerðir

Trésmíði
smidaland.is

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

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

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.

Húsaviðhald!

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

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

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

Húsasmíðameistari

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

Óska eftir uppistöðum 2x4, lengd 1,50
30 stk. Einnig dokaborð, nokkur stk. S.
892 7852.

Önnur þjónusta

Sjónvarp

Pípulagningaþjónusta

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

Viðhald, viðgerðir og breytingar fyrir
einstaklinga og fyrirtæki. Gummi pípari
s. 897 3159.
Ú R VA L S
GRÓÐURMOLD,
HELLUSANDUR OG GÖNGUSTÍGAEFNI.
AFREITT Á BÍLA OG KERRUR. KAMBUR
EHF GEIRLANDI V/ SUÐURLANDSVEG
S. 8920111 5543918 kamburehf@simnet.is

Til bygginga

Heilsuvörur
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

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

Stífluþjónusta

Nudd
Evrur til sölu. S. 857 6711.
Ísskápar á 10þ. Þvottavélar á 10-20þ.
Þurrkari á 10þ. Stór amerískur þurrkari
á 25þ. Bakaraofn á 10þ. Leðurstóll á
5þ. Barnakerra á 4þ. S. 896 8568.

Candyflos

Fljótvirk candyflosvél til sölu. Uppl. í s.
820 5556 eða 821 1880.

EINSTAKT TÆKIFÆRI

Til sölu notuð tæki, áhöld og allur búnaður til veitingareksturs. Uppl. veittar í
síma 864 0314 e. kl. 16.

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

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.
Krossviður, timbur, mótaborð, kambstál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og
ulfurinn.is

Tantric Massage of
Sacred touch

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

NUDD - HEILSULIND
TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slökunarnudd,svæðanudd, Ayur Veda,
hunangsnudd, heitsteina- og jurtanudd, sogskálanudd, allskyns snyrting
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S.
445 5000.
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Hljómsveit leitar að æfingahúsnæði á
Rvk. svæðinu. Eigirðu rými í iðnaðarhverfi sem þú getur séð af á kvöldin
fyrir sanngjarna upphæð máttu endilega hafa samband. 663 6219.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.
Vandaðir ferðanuddbekkir frá 60.000
kr. Óléttuferðabekkir, lök, ofl. S: 891
6447

Fasteignir
Húsnæði í boði

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

Atvinnuhúsnæði
Námskeið

Óska eftir vinnustofu c.a. 30-50fm.
Uppl. s. 823 1479.

SIGLINGANÁMSKEIÐ

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

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

Kennsla

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

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

www.buslodageymsla.is

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

www.geymslaeitt.is

Viltu verða stílisti?

The Academy of Colour and Style býður
upp á nám í bæði fatastíl & litgreiningu
og innanhússtílistanámi. Nánari upplýsingar í síma 533-5101.

www.leiguherbergi.is

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

Gistiheimili /
Langtímaleiga

Heimilistæki
Óska eftir að kaupa rafmagnseldavél
með bakaraofni. Uppl. í s. 864 4777.

Dýrahald

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin
rúm. S. 892 5309.
Til leigu einbýli í vesturbæ Kópavogs
áhugasamir sendi fyrirspurn á hronn@
ic.is
Til leigu fjögurra herbergja íbúð í
Furugrund Kóp. Langtímaleiga. Uppl. í
síma 892 5222.
43 fm-íbúð + garður í 108. Leigist á
80 þús. með hita+rafm. Laus 1.Sept.
S. 694 8295.

Ný fiskasending.

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

Til leigu herbergi á svæði 104, sérinngangur og sérsnyrting, aðgangur að
þvottavél og geymslu. Uppl. í s. 895
9702.
69fm 2-3ja herb. íbúð til leigu í
Seljahverfi Rvk. Gæludýr leyfð. S. 690
6906.

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir fólki
til úthringinga á kvöldin. Góð laun
í boði fyrir rétta fólkið. Uppl veitir
Ingibjörg í síma 661-2826 eftir kl 18:00
á daginn eða Elí á eli@tmi.is
Hamafell ehf. í Hafnarfiðri leitar eftir
vönum verkstjóra í fiskmóttöku.
Viðkomandi þarf að geta leyst framleiðslustjóra af og unnið öll almenn
fiskvinnslu störf. Upplýsingar í síma
565-0830 á milli 9.00 og 15.00 virka
daga. Einnig er hægt að senda mail á
laufey@hamrafell.is
Garðlist leitar að 2 starfsmönnum með
bílpróf í tímabundið starf. Umsóknir á
www.gardlist.is .
Erum 6 manna fjölsk. búsett í Englandi.
Erum að leita af Aupair. Áhugasamir
vinsamlegast sendið mér póst á thorunnab@gmail.com
Kaffi Hafnarfjörður óskar eftir starfsfóki
í afgreiðslu og þjónustustörf. Viljum
aðeins traust og heiðarlegt fólk. Uppl.
í síma 898-6412 eða kaffihafnarfj@
simnet.is

Sandholt Laugavegi

Vantar duglegt og ábyggilegt fólk í störf
við afgreiðslu ofl. sem fyrst. Uppl. í s.
659 3439 Lísa.
Finnst þér gaman að tala við karlmenn í
síma? Rauða Torgið leitar samstarfs við
djarfar og skemmtilegar símadömur,
25-45 ára. Nánar á vef okkar, raudatorgid.is (atvinna).

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

Gefins
Sjónvarpsskápur úr gegnheilum dökkum við og svart tekk skrifborð fást
gefins. Smart mublur!! S: 695 9529.

Hressingarskálinn óskar eftir þjónum í
fullt starf í dagvinnu, uppl. á staðnum
í dag milli 5-6.

Símadömur óskast

/ Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða
RVK. Long term rent. Kitchen,
bathroom, 10SAT TV, laundry
room. Price from 35.000 ISK.
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK.
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

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

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

Einkamál

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

Félagsstarf

3KAGÙRSKA SÎNGSVEITIN

3ÎNGFËLK ËSKAST
3KAGÙRSKA 3ÎNGSVEITIN Å 2EYKJAVÅK
ËSKAR EFTIR VÎNU SÎNGFËLKI ¥ ALLAR RADDIR
FT ER ¹ M¹NUDAGSKVÎLDUM
SPENNANDI VERKEFNI ¹ DAGSKR¹ VETRARINS
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3KAGÙRSKA SÎNGSVEITIN
Tilkynningar

American Style í Kópav

Ef dugnaður, stundvísi og metnaður á
við um þig þá getum við hugsanlega
boðið þér 87% starfshlutfall í vaktavinnu. Unnið er í dag- kvöld- og helgarvinnu. Sæktu um á umsokn.foodco.is
Ef þig langar að vinna hjá traustu
fyrirtæki ert með haldbæra reynslu
og ert starfsmaður sem hægt er að
treysta á kíktu þá á okkur. Erum að
leita að aðstoðarveitingastjórum. Kíktu
á http://umsokn.foodco.is. Kannski er
rétta starfið þar fyrir þig?
Smiðir óskast. Uppl. í s. 847 5000.

Atvinna óskast
Handlaginn karl óskar eftir að fá eitthvað að gera, hef unnið við smíðar,samsetningu á húsgögnum svo eitthvað sé nefnt, er til í nánast allt s:821
6880.
Faglærður bakari óskar eftir vinnu, get
hafið störf strax. Uppl. í s. 894 8525.
25 ára kk óskar eftir vinnu, er með
meirapróf (C, E). Unnið á traktor oghjólagröfu. S. 662 6123.

Dansleikir

Til leigu 4 herb. íbúð í Hraunbæ (110
Rvk). Er laus strax. Leigist með eða án
húsgagna og til lengri eða skemmri
tíma. Uppl. í s. 893 3836; jonsist@
simnet.is

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM MATSSKYLDU
FRAMKV¾MDAR
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALIN FRAM
KV¾MD SKULI EKKI H¹È MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM SAMKV¾MT
LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR  MSBR
3T¾KKUN URÈUNARSTAÈARINS VIÈ +LOFNING Å ®NUNDARÙRÈI
¥SAFJARÈARB¾
KVÎRÈUNIN LIGGUR FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK (ANA ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS

Húsnæði óskast
Tveir ungir menn að norðan óska eftir 3.
herb íbúð miðsvæðis í rvk. Greiðslugeta
uþb. 90 þús. S: 8492906

KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙSR¹ÈHER
RA OG ER K¾RUFRESTUR TIL  SEPTEMBER 

erum par að austan vantar íbúð í
103,104 eða 108. reklaus reglusöm og
engin gæludýr. bæði í traustri vinnu.
greiðslugeta 100þ.kr S:865-4278

3KIPULAGSSTOFNUN

Óska eftir 2 hb íbúð í 101-108.
Reglusöm, reyklaus og skilvís. S:
8656484 esterarmanns@gmail.com

English Springer Spaniel

Aðeins 3 rakkar eftir. Verð 110 þúsund.
Gunnar í síma 660 1050.
Óska eftir að kaupa mjög ódýra Gúbbý
fiska og aðra gotfiska. S. 772 5290

Hjón m/2 lítil börn óska eftir 3 hrb. +
íbúð á jarðh. m/sérinng. á höfuðbsv.
Erum með 2 smá hunda, rólegir og
snyrtilegir. Greiðslug. að 130Þ 898
9629.

Fasteignir

Óska eftir vinnustofu c.a. 30-50fm.
Uppl. s. 823 1479.

Til sölu

4), ,%)'5
3TANGARHYLUR  p JARÈH¾È

 M ,AGER OG IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
'ËÈ LOFTH¾È 'ËÈARINNKEYRSLUDYR
'ËÈ BÅLAST¾ÈI 6ERÈ  KR PRM

3TANGARHYLUR  p  H¾È

 M BJART OG GOTT HÒSN¾ÈI
6ERÈ  KR PRM

3TANGARHYLUR 

&R¹B¾RT  M SKRIFSTOFU OG
VERSLUNARHÒSN¾ÈI ¹  H¾È
6EL INNRÁTTAÈ 6ERÈ  KR PRM

"¾JARLIND  p

 M SKRIFSTOFU ÖJËNUSTU OG
FUNDARAÈSTAÈA ¹  H¾È
6ERÈ  KR PRM

Útilegubúnaður
Til sölu nýtt partý tjald. Galvaníseruð
grind og pvc dúkur. Uppl. í s 869 0175.

Fyrir veiðimenn
Fyrirdráttarnet

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

Hestamennska
6 mán. gamall hnakkur til sölu. Mjög
vandaður, lítið sem ekkert notaður.
Uppl. í s. 848 7927.

5PPLÕSINGAR Å S   OG  
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Siðferðislega rétt

H
NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

Helgarblaðið:

reiðar Már Sigurðsson, fyrrum forstjóri Kaupþings, var í sjónvarpsviðtali á miðvikudaginn. Og hann hafði
varla sleppt síðasta orðinu þegar netið var
farið að fljóta í alls kyns færslum um hvers
konar glæpamaður þessi náungi væri. Sem
er ekki einu sinni auðmaður lengur. Hvort
lög hafi verið brotin í hinu mikla bankahruni er fyrir sérstakan saksóknara að svara og norskættuðu vinkonu hans. En
menn eru sem betur fer saklausir uns sekt þeirra er sönnuð. Auðmenn Íslands eru engin
undantekning frá þeirri reglu.
En maður velti óneitanlega fyrir
sér siðfræðinni á bakvið bankahrunið.
Getur verið að jafn stór hópur og auðmenn Íslands voru hafi tekið sig saman
og brotið lög og reglur vísvitandi? Svarið við því hjá Hreiðari í Lúxemborg er

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Kolbrún Halldórsdóttir í helgarviðtali.
Beinta Maria Didriksen og Levi
Didriksen: Levi níu ára er stoð
og stytta tvíburasystur sinnar
sem er með sjúkdóm sem
aðeins fimm manns í heiminum
þjást af.

eflaust nei. Honum finnst hann ekki hafa
brotið nein lög. Í hans huga er hann ekki
glæpamaður eins og netverjar halda fram.
Regluverkið, sem hefði bundið bankamennina í báða skó, var einfaldlega ekki
fyrir hendi heldur kaus löggjafarvaldið að
leggja allt kapp á að greiða götur fjármálalífsins enda nýtt síldarævintýri í fæðingu
með hlutabréf í stað silfurs hafsins. Skelfilegustu afleiðingarnar af þeirri firru eru
Icesave-samningarnir.
Svar Hreiðars við spurningum um lögbrot í sjónvarpi gat því aldrei orðið neitt
annað en nei. Ef einhver hefði spurt bankaforstjórann hvort það hefði verið siðferðislega rétt að lána jafn háar fjárhæðir
aðilum tengdum bankanum og Kaupþing
gerði rétt fyrir hrun bankans er ekki víst
að svarið hefði verið jafneinfalt. Enda var
hugtakinu „siðferðislega rétt“ haldið sem
lengst frá íslensku útrásinni.

Glæsilegt! 2 klukkutímar, 34 mínútur
og 15 sekúndur!

Hana,
búinn!

■ Gelgjan

Ég hef verið að
bæta mig mikið
undanfarið!

Jahá!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Taktu skóna þína af
gólfinu, Palli.

Bara til að
pirra mig.

Ókei.

Heimili og hönnun:

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Íslensk hönnun eins og hún
gerist best. Húsgögn, arkitektúr og vöruhönnun í Listasafni
Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum.

Hve lengi
hefurðu séð
þessar ofsjónir,
herra minn?

■ Kjölturakkar

Menning:

Eftir Patrick McDonnell

Kannski var þetta allt
einn stór draumur og ég
vakna sem manneskja!!!

GUÐI SÉ LOF!

Þrjár óperufrumsýningar í maí.
Mest seldu bókmenntaverk
Evrópu í fyrra.
Íslenska ímyndin á viðreisnarárunum.
Allt um Listahátíðina.

■ Barnalán
Sjáðu
Þú færð ekki
allt þetta neitt. Ég er að
nammi! selja það í fjáröflun skólans.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Hvað
kostar það?

Þúsundkall
kassinn, eða
tveir á 1800 og
svo tíu prósent
afsláttur ef þú
kaupir fyrir
meira en fimm
þúsund.

Ó.

Hvað kostar
að fá bara að
sleikja smá?

F¾ru tlvuna endurgreidda  Sklaleik Max?
Kauptu fartlvu  Max
og  kemst  pott ar
sem r vera dregnir
eftirfarandi vinningar
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> VILL GÁFAÐAN KÆRASTA
Renée Zellweger er með ákveðnar kröfur um hvernig kærasta hún vill. Leikkonan,
sem er 40 ára, segist leita eftir því sama
í karlmanni og hún leitar eftir í
góðum vinum og vill að kærasti
hennar sé góðhjartaður, með
góðan húmor, hreinskilinn
og sé annt um mannorð
sitt. Zellweger hefur upp á
síðkastið verið orðuð við
leikarann Bradley Cooper,
en bæði hafa þau þvertekið
fyrir meint ástarsamband.

folk@frettabladid.is

Berjasprettan gerist vart betri
Berjadagar á Ólafsfirði hefjast í kvöld.
Örn Magnússon skipuleggjandi hlær
þegar blaðamaður spyr hann hvort
hátíðin sé í keppni við Menningarnótt.
„Ég sagði nú einhvern tíman að það yrði
nú að vera eitthvað fyrir norðan líka
svo landið sporðreistist ekki, en nei, það
er nú eitthvað sem við keppum ekki við.
En við eigum okkar sess hérna og fólk
hefur komið hérna alls staðar af á landinu til að vera á Berjadögum.“
Hátíðin byrjar á tónleikum við
kertaljós. „Það verður fluttur flautukvartett eftir Haydn sem Melkorka
Ólafsdóttir blæs og Bragi Bergþórsson syngur ljóð eftir Mendelssohn. Á laugardaginn er opinn
markaður milli eitt og fimm, líklega
í Guðmundarhúsi við Strandgötu. Þar
verður boðið upp á berjaafurðir, sult-

Á FULLRI SIGLINGU Örn, lengst til vinstri, ásamt
fríðum hópi listamanna á Berjadögum.
MYND/INGIBJÖRG

ur, saftir og smökkun. Á sama tíma er
opið hús hjá myndlistarmönnum bæjarins, þeim Guðrúnu Þórisdóttur, Kristj-

önu Sveinsdóttur og Hólmfríði Arngrímsdóttur. Á þessum stöðum verða
Spilmenn Ríkínís að leika á fornhljóðfæri sín, þeir fara á milli og uppákomur verða. Um kvöldið verða tónleikar
í kirkjunni þar sem Jón Þorsteinsson
syngur sálma sem hann lærði ungur af
afa sínum á lofti kirkjunnar. Svo eru
tónleikar á sunnudaginn í kirkjunni
undir yfirskriftinni Allabaddarí, með
franskri tónlist. Hátíðin endar á léttu
nótunum á sunnudagskvöldið.“
Berjadagar eru haldnir í ellefta
sinn. „Það hefur alltaf verið að aukast
aðsóknin. Það var nú ekki mikil aðsókn
til að byrja með en síðan hefur þetta
verið að vinna sér sess og var allt fullt
í fyrra á öllum viðburðum þannig að ég
er bjartsýnn núna. Berjaspretta er víst
með því betri sem gerist í ár.“
- kbs

CARRIE ROY

Selja ferðamönnum
fjallaloft í dósum

Býð ykkur hjartanlega velkomin,
tímapantanir í s: 5527170
Katrín Ósk Guðlaugsdóttir
www.harexpo.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kæru viðskiptavinir hef ﬂutt mig um set
á Hár Expo að Laugavegi 42b.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það virðist vera ýmislegt
sem hægt er að selja erlendum ferðamönnum hér á
landi, þess á meðal er dós
full af íslensku fjallalofti.
„Þetta selst alveg, og
hefur til dæmis verið að
seljast mjög vel uppi við
Geysi. Fólkið sem kaupir
þetta er á öllum aldri og
ég held að það kaupi þetta
fyrst og fremst af því að því
finnst húmor í þessu. Flestir koma flissandi að búðar- SKEMMTILEG MINNING Að sögn Telmu og
borðinu þegar þeir ætla að Ásdísar þykir ferðamönnum fjallaloftið vera
borga,“ segir Telma Geirs- skemmtilegur minjagripur.
dóttir, starfsmaður í minjagripaversluninni Lundanum á Skólavörðustíg. Aðspurð segir hún loftið vera fjallaloft og kostar dósin
1.060 krónur. „Samkvæmt upplýsingunum á dósinni er loftið frá
Heklu, en ég veit ekki hvort það sé satt og rétt,“ segir Telma.
- sm

Fegurðardrottningin og háskólaneminn
Carrie Roy stundaði nám í íslenskum
þjóðsögum við Háskóla Íslands.

Bandarísk fegurðardís
heilluð af Íslendingasögum
Carrie Roy, fyrrverandi
Ungfrú Norður-Dakóta og
sjónvarpsstjarna í Boston,
var nýverið í heimsókn hér
á landi hjá vinum sínum
sem hún kynntist er hún
stundaði nám í íslenskum
þjóðsögum við Háskóla
Íslands.
Carrie leggur núna stund á doktorsnám í þjóðsagnfræði við Háskólann í Wisconsin í Bandaríkjunum
og ákvað að líta við á Íslandi áður
en hún færi á ráðstefnu í Svíþjóð.
Hún hefur rannsakað Íslendingasögurnar og íslensku þjóðsögurnar og heillast mjög af þeim. „Það
eru ekki mörg tímabil í miðaldarsögunni sem eru jafn vel skrásett og Íslendingasögurnar,“ segir
Carrie, sem hefur lifað viðburðaríku lífi. „Ég ólst upp á búgarði í
Norður-Dakóta og hafði alltaf mjög

TÍ
GÚS
20. Á Á DVD
ELKOBLU-RAY!
OG

gaman af íþróttum. Ég var góð í
kringlukasti og kúluvarpi og mér
voru boðnir skólastyrkir í mörgum skólum. Ég valdi Harvard og
þar lagði ég stund á höggmyndalist og ljósmyndun. Síðan gerði ég
verkefni um norræna menningu í
miðvesturhluta Bandaríkjanna því
mér fannst hún mjög áhugaverð,“
segir Carrie. „Í Norður-Dakóta
ólst ég upp við norræn menningaráhrif, bæði norsk og sænsk en líka
þýsk. Í bænum sem ég ólst upp í bjó
líka fólk af íslenskum uppruna.“
Þegar Carrie var í Harvard og
bjó í Boston sótti hún um starf í
sjónvarpsþættinum Knock First,
sem fjallaði um breytta hönnun
á herbergjum unglinga. Kenndi
hún unglingum að nota rafmagnsverkfæri, sem var nokkuð undarleg reynsla að hennar mati. „Við
tókum upp um 65 þætti og unnum
í tólf til átján klukkustundir á dag.
Þetta var mikil pressa en líka mjög
gaman. Eftir það ákvað ég að fara
aftur í skóla og læra.“

Fleira hefur drifið á daga hennar
því hún tók þátt í keppninni Ungfrú Norður-Dakóta um aldamótin
í von um að eiga betri möguleika á
skólastyrk. „Ég var kringlukastari
og kúluvarpari og hafði ekki mikinn áhuga á fegurðarsamkeppnum.
Ég var frekar undrandi þegar ég
vann keppnina,“ segir hún. Næst
var komið að keppninni Ungfrú
Ameríka. „Ég komst ekki á topp tíu
en ég var kjörin svalasta stúlkan
af einu dagblaði. Þeim fannst svo
áhugavert að ég stundaði ólympískar lyftingar og að uppáhaldsbíómyndin mín væri Gladiator en
ekki Gone with the Wind,“ segir
hún og hlær.
Að námi loknu hefur Carrie sett
stefnuna á að verða prófessor í
þjóðsagnfræði og norrænni miðaldasögu. Ljóst er að þarna er heldur betur fjölhæf stúlka á ferðinni
sem mun eiga nóg af sögum í pokahorninu til að segja barnabörnum
sínum í framtíðinni.
freyr@frettabladid.is

Hópflúrun og þaktónleikar
ER
10. HV
R!
VINNU

SENDU SMS ESL WMV
Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU WATCHMAN Á DVD,
TÖLVULEIKIR, AÐRAR DVD MYNDIR,
PEPSI OG MARGT FLEIRA.

Vinningar verða afhendir hjá ELKO Lindum – Skógarlind 2.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

„Við vorum með tónleika hérna í
fyrra með Sign og Nögl og fleirum
og það var alveg stappað af fólki
og rosalega gaman. Þannig að við
ákváðum að gera þetta bara stærra
og betra núna,“ segir Linda Mjöll
Þorsteinsdóttir hjá Reykjavík Ink
við Frakkastíg um dagskrá menningarnætur hjá þeim.
„Við ætlum að loka neðri hlutanum á Frakkastígnum og vera með
tónleika. Við erum sem sagt að
smíða svið uppi á þakinu hjá okkur
og þar verðum við með sex hljómsveitir. Það eru Þrusk, Langi Seli
og Skuggarnir, Bróðir Svartúlfs;
svo er hljómsveit sem heitir 59‘ers,
hún er að koma fram í fyrsta
sinn. Þetta er rockabilly hljómsveit með hinum goðsagnakennda
Smutty Smith. Einnig koma fram
Cliff Clavin og Noise,“ Þá verður
Harley Davidson-klúbburinn með
mótorhjólasýningu. „Það verða

sérstök custom made mótorhjól,
þessi sérsmíðuðu flottu, og þeim
verður raðað hérna upp Frakkastíginn.“
Stofan verður að sjálfsögðu opin.
„Við ætlum líka að vera með fjöldaflúr hérna; við munum fá einhverja
úr Harley Davidson-klúbbnum
hérna yfir daginn. Þau ætla að fá
sér H og D í tilefni dagsins. Ég veit
ekki alveg hversu margir, kannski
20 til 50.“ Er fjöldaflúr algengt?
„Nei, þetta er í fyrsta sinn.“
Dagskráin stendur yfir á milli
tvö og sjö, en tónleikarnir hefjast á
þakinu klukkan þrjú. Þyrsti menn
í frekari skemmtun um kvöldið
eiga þau Linda og maður hennar,
Össur Hafþórsson, einnig Sódómu
Reykjavík og Bar 11, en á Sódómu
spila Entombed, Sororicide, In
Memoriam og Gone Postal. Shogun og gestir skemmta á Ellefunni.
„Það er nóg að gera.“

NÓG AÐ GERA Linda og Össur hjá
Reykjavík Ink skipuleggja öðruvísi
menningarveislu á menningarnótt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Ashlee reið Perez

Oprah skotin í Jay-Z
Samkvæmt bandarísku útvarpsstöðinni O Radio féll Oprah Winfrey fyrir rapparanum Jay-Z
þegar hún tók nýlega viðtal
við hann í spjallþætti sínum.
Oprah, sem er 55 ára, segir
rapparann hafa ilmað sérstaklega vel. „Jay-Z
er nýi besti vinur
minn, hann var
svo sjarmerandi
og indæll. Þegar
HEILLANDI

Jay-Z kom vel fyrir
í þætti Opruh, en
hann er eiginmaður söngkonunnar
Beyoncé.

hann faðmaði mig festist lyktin
hans á mér og ég gat enn fundið hana þegar við fórum yfir á
næsta tökustað,“ sagði hún
í viðtali við útvarpsstöðina.
Oprah hefur verið
laus og liðug eftir að
sambandi hennar og Stedman
Graham lauk, en
hann var kærasti hennar til
langs tíma. Þau
byrjuðu saman
árið 1986 og
höfðu planað að
gifta sig 1992,

en aldrei varð af brúðkaupinu.
Samkvæmt heimildum tímaritsins National Enquirer fannst Graham hann vera lítilsvirtur og flutti út úr íbúð
þeirra Opruh í Chicago
eftir að hún fór í tveggja
vikna lúxussiglingu
með nánum vini sínum,
Gayle King, og skildi
Graham eftir heima.
LAUS OG LIÐUG

Oprah heillaðist af
rapparanum Jay-Z í
spjallþætti sínum, en
hún sagði hann ilma
vel og vera einstaklega
sjarmerandi.

Söngkonan Ashlee Simpson
er reið út í slúðurbloggarann Perez Hilton fyrir
slúðurmola sem hann
ritaði um hana á bloggsíðu sinni. Samkvæmt
fréttinni á Simpson
að hafa drukkið sig
fulla í veislu sem eiginmaður hennar, tónlistarmaðurinn Pete
Wentz, hélt og látið
öllum illum látum og á
jafnvel að hafa skipað
eiginmanninum heim í
rúmið. Ashlee ákvað að
snúa vörn í sókn og skrifaði á Tweet-ið sitt eftirfar-

andi skilaboð; „Það eina sem
þú gerir er að spinna upp
gróusögur um aðra. Líttu í
spegil. Finnst þér þú vera
mennskur? Karma er
tík. Sagan sem þú
sagðir er langt frá
sannleikanum.“

ÓSÁTT

Ashlee Simpson er
ósátt við slúðurbloggarann
Perez Hilton sem skrifaði
að hún hefði verið full.

Læknar Jacksons kærðir
Bandarískir og breskir
fjölmiðlar héldu því fram í
gær að tveir af einkalæknum Michaels Jackson yrðu
færðir í gæsluvarðhald og
hugsanlega kærðir fyrir
aðild að dauða poppgoðsins.
SKILDI KÆRASTANN EFTIR Í SÁRUM

Madonna neitar að ganga með armband sem Jesús kærasti hennar gaf
henni.

Grætti Jesús
á afmæli sínu
Breska dagblaðið Daily Mirror
segir að Madonna hafi grætt kærasta sinn Jesus Luz, 22 ára, þegar
hún neitaði að ganga með armband
sem hann gaf henni í afmælisgjöf
á 51 árs afmælisdeginum.
Jesús gaf Madonnu suður-amerískt lukkuarmband á afmælisdegi
hennar síðastliðinn sunnudag.
Hún brosti þegar hún opnaði gjöfina en var fljót að tilkynna Jesús
að hún gæti ekki gengið með armbandið, með þeim afleiðingum
að Jesús brast í grát. Ástæðuna
sagði söngkonan vera að armbandið styngi í stúf við trúarleg Kabbalah armbönd hennar.
Madonna hældi kærasta sínum
þó í hástert í ræðu sem hún hélt
í afmælisveislu sinni og kyssti
hann innilega að lokum.

Bandaríska fréttastöðin Fox
News hélt því fram í gær Dr. Conrad Murray og Dr. Arnold Klein,
einkalæknar Michaels Jackson,
yrðu handteknir eftir tvær vikur
og að þá yrðu þeir kærðir fyrir
manndráp af gáleysi. Lögreglan í
Los Angeles verst allra frétta en
samkvæmt Fox News hyggst hún
nota næsta hálfa mánuðinn til að
safna saman sönnunargögnum sem
eiga að nægja til að byggja upp mál
gegn Murray og Klein. Þótt krufning Jacksons hafi ekki verið gerð
opinber þykir mönnum líklegt að
verkjalyfið Propafol, sem er víst í

HÚSLEIT Þegar hefur verið framkvæmd

húsleit hjá lækninum Conrad Murray og
er búist við að hann ásamt Arnold Klein
verði kærður fyrir manndráp af gáleysi.
NORDIC PHOTOS/ AFP

Ódýrt í matinn á

GÓÐHJARTAÐUR Simon Cowell lætur
gott af sér leiða með því að styrkja
hundaheimili í Kaliforníu.

SAKAMÁL Lögreglan í Los Angels rannsakar nú andlát Jacksons sem sakamál og
læknarnir hans tveir, Conrad Murray og Arnold Klein, liggja sterklega undir grun
um að hafa ávísað á hann of sterkum verkjalyfum sem hugsanlega drógu hann til
dauða.

Styður
hunda í neyð

sterkara lagi, hafi dregið Jackson
til dauða 25. júní. Læknarnir hafi
skrifað upp á lyfið fyrir Jackson og
með því sýnt vítavert gáleysi. Eftir
því sem Fox News kemst næst ber
Klein mun meiri ábyrgð á andláti
poppguðsins en Murray enda var
hann einkalæknir Michaels. Talið
er líklegt að Jackson hafi fengið
hjartaáfall á heimili sínu í Kaliforníu af völdum verkjalyfsins.
Í gær var síðan samningsdrögum
tryggingafyrirtækisins AEG og
Jacksons lekið á netið. Þar kemur
í ljós að Jackson hafi verið heill
heilsu. Læknar tryggingafélagsins gátu ekki komið auga á neitt
í heilsufari hans sem hefði getað
komið í veg fyrir að hann gæti
sinnt This is it-tónleikaferðinni

Simon Cowell gefur 100.000 pund
á ári til heimilislausra hunda í
Kaliforníu. Hundaheimilið, sem
er í Toluca Lake, er ætlað hundum sem hafa verið yfirgefnir eða
skildir eftir á víðavangi og er
rekið af leikkonunni Lindu Blair.
Samkvæmt heimildarmanni
hundaheimilisins er Simon mikill
hundaunnandi en getur ekki átt
hund sjálfur sökum stanslausra
ferðalaga. Árlegir fjárstyrkir
Cowells eru sagðir skipta sköpum
fyrir heimilið og ekki þykir ólíklegt að hann muni arfleiða það að
stórum upphæðum þegar hann
fellur frá, en hann hefur áður
sagt að hann vilji styrkja góðgerðasamtök fyrir hunda þegar
hann deyr.

Tilboðið gildir
alla daga

FÖSTUDÖGUM

sem skyldi og rennir sú staðreynd
enn frekari stoðum undir grun lögreglunnar í Los Angeles. Læknarnir tveir hefðu ekki átt að skrifa upp
á þetta sterka verkjalyf. Sá samningur upplýsir einnig að Jackson
hugðist ekki vera með neitt hálfkák á sviði því hann skuldbatt sig
til að vera á sviðinu í áttatíu mínútur í það minnsta. Einhverjar sögusagnir höfðu verið á kreiki á netinu um að Jackson myndi einungis
bregða fyrir í mýflugumynd.
Ekki er hægt að sleppa því að
minnast á fjölskyldu Jacksons sem
nú hefur skotist aftur fram á sjónarsviðið því raunveruleikaþáttur
er í bígerð um bræður hins fallna
poppguðs og endurkomu þeirra í
kastljós fjölmiðlanna.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 21. ágúst 2009
➜ Leiklist
20.00 Ég man eina stund, gagnvirkt
verk eftir Ástbjörgu Rut Jónsdóttur á artFart. Sýnt í Leikhús-Batteríinu. Aðgangur
ókeypis.
21.00 Spunakvöld artFart og LeikhússBatterísins. Miðaverð 800 krónur.
➜ Jazzhátíð
21.00 Gítarveisla Jazzhátíðar á Nasa.
Hilmar Jensson, Marc Ducret, Björn
Thoroddsen, Ulf Wakenius og Guðmundur Pétursson ásamt hljómsveit
sýna snilli sína.
22.00 Orgel Orgía Jasshátíðar á Rosenberg. Asa tríó, Tríó Þóris Baldurssonar
ásamt gestum.
➜ Tónlistarhátíð
20.30 Setning og upphafstónleikar

Berjadaga á Ólafsfirði við kertaljós í
Tjarnarborg. Flutt verður kammertónlist
og ljóð eftir afmælisbörn ársins, þá
Joseph Haydn og Felix Mendelssohn.

➜ Síðustu forvöð
17.00 Myndlistasýningu Austurbæjar-

bíós lýkur í dag. 14 ungir og efnilegir
listamenn sem hafa stundað vinnu sína
í Austurbæjarbíói sýna verk sín.

➜ Kynningarfundur

498

20.30 Ungir palestínskir og íslenskir

kr.
pk.

Tilboðið gildir
alla daga

sjálfboðaliðar frá Rauða hálfmánanum
og Rauða krossinum ætla að segja frá
reynslu sinni af sjálfboðaliðastarfi innan
ólíkra menningarheima í Molanum,
Kópavogi. Ungir sjálfboðaliðar úr félaginu Ísland- Palestína verða einnig með
kynningu á sínu starfi.

➜ Ljóðahátíð

16.00 Bókamarkaður Nýhil undir
berum himni á Hjartatorgi milli Laugavegar og Hverfisgötu ef veður leyfir .
21.00 Ljóðapartí með fjórum erlendum
og sex íslenskum skáldum við Tryggvagötu 11. Tepokinn spilar að upplestri
loknum.
➜ Dans
18.00

Danssýningin
Fresh Meat,
eftir Sigríði
Soffíu Níelsdóttur og
Snædísi Lilju
Ingadóttur
sýnd á artFart
í LeikhúsBatteríinu.
Miðaverð 1000 krónur. Nánar á artfart.is

➜ Tónlist
21.00 Kveðjutónleikar Skáta á Sódómu

Reykjavík. Einnig koma fram Me, The
Slumbering Napoleon, Reykjavík! og
Sudden Weather Change. Aðgangseyrir
1.000 krónur.
21.00 Nesi, Sjana og hinar kellingarnar
á Græna Hattinum á Akureyri. Miðaverð
1.500 krónur.
23.00 Danni De luxxxe og Damien
E.I.E. á Jacobsen.
23.00 Hvanndalsbræður með tónleika
í kvöld í Valaskjálf á Egilsstöðum.

➜ Listamannaspjall
20.00 Anna Líndal stjórnar umræðum
í Skapandi endurnýtingarstöðinni, á
Hverfisgötu 42.
➜ Myndlist
13.00 Opnun nýs gallerís, Gallerý

Nútímalist að Skólavörðustíg 3a. Þar
stendur yfir sýning með úrvali af verkum
Drífu Viðar Thoroddsen.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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Fullt út úr dyrum á Jazzhátíð
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„Þetta hefur gengið alveg hreint glimrandi,“ segir
Pétur Grétarsson, skipuleggjandi Jazzhátíðar
Reykjavíkur. „Fyrsta vikan er að klárast. Við höfum
oft verið dálítið seinir í gang en núna startaði
hún með miklum látum. Við erum alveg búnir að
sprengja utan af okkur Rosenberg.“
Þetta er þriðja árið í röð sem Pétur stjórnar hátíðinni og segir hann viðbrögðin í ár þau bestu hingað
til. „Við erum að selja aðgangspassa og fólk nýtir þá
mjög vel. Það er ótrúlega gaman fyrir okkar listamenn að hafa svona fjölsótta tónleika.“
Hátíðin stendur yfir í þrjár vikur til viðbótar. Í
kvöld verða fyrstu stóru tónleikarnir þar sem sannkölluð gítarveisla verður haldin á Nasa. Á meðal
þeirra sem stíga þar á svið eru Hilmar Jensson
ásamt franska gítarleikaranum Marc Ducret og
bandaríska trommaranum Jim Black, Björn Thoroddsen, með sænska gítarsnillingnum Ulf Wakenius, og Guðmundur Pétursson ásamt hljómsveit. - fb

ÁNÆGÐIR DJASSARAR Pétur Grétarsson (í miðjunni) ásamt

hópi íslenskra djassspilara sem spila á hátíðinni í ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýjum sjónvarpsþætti fagnað
Aðstandendur sjónvarpsþáttaraðarinnar Ástríðar
fögnuðu frumsýningu á
skemmtistaðnum Barböru
við Laugaveg 22.
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Þættirnir eru sýndir á Stöð 2 og fór
fyrsti þátturinn í loftið á miðvikudagskvöld en mörgum af þekktustu gamanleikurum þjóðarinnar bregður fyrir í þeim. Þættirnir
segja frá Ástríði sem hefur störf
hjá fjármálafyrirtæki í Reykjavík
þegar góðærið stendur sem hæst.
Þættirnir eru sagðir vera í rómantískum dúr en þeir fjalla um áðurnefnda Ástríði sem gengur betur
að finna þann ranga í lífi sínu en
þann rétta.
Ilmur Kristjánsdóttir leikur aðalhlutverkið í þáttunum en
meðal annarra sem koma við sögu
í þeim má nefna Hilmi Snæ Guðnason, Friðrik Friðriksson, Margréti
Vilhjálmsdóttur og Þóri Sæmundsson, ungan leikara sem nam sín
fræði í Noregi. Leikstjóri er Silja
Hauksdóttir en handritshöfundur Íslands, Sigurjón Kjartansson,
hafði yfirumsjón með gerð handritsins og naut þar dyggrar aðstoðar þeirra Silju og Ilmar auk Kötlu
Maríu Þorgeirsdóttur.
- fgg

LEIKSTJÓRINN OG LEIKKONAN Silja Hauksdóttir leikstýrir Ástríði en Ilmur Kristjáns-

dóttir leikur aðalhlutverkið.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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NÝSTIRNI Þóra Karítas leikur eitt
aðalhlutverkanna í Ástríði ásamt Þóri
Sæmundssyni (t.v.). Með þeim er Sigurður Guðjónsson.

STJARNAN OG MENNIRNIR Á BAK
VIÐ TJÖLDIN Sjónvarpstjórinn Pálmi

Guðmundsson ásamt sinni hægri
hönd, Skarphéðni Guðmundssyni
dagskrárstjóra og stjörnu þáttanna, Ilmi
Kristjánsdóttur.
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ﬂitt] -veldu Su›urhlí›arskóla!

SÁTT Kjartan Guðjónsson, Harpa Elísa

og Friðrik Friðriksson voru að sjálfsögðu
kampakát í frumsýningapartíi Ástríðar.
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Glæpir gleymast ekki

Grípandi saga um hatur
og hefnd sem teygir sig
til þriggja heimsálfa,
yﬁr þrjár aldir.
Þú leggur hana ekki frá þér.

Besta bók
Mankells
í 15 ár!

„...höfundinum tekst frábærlega upp, hreint stórkostlega.“
Aftenposten

NÝTT Í BÍÓ!

34

Frá Tony Scott, leikstjóra
Deja Vu og Man on Fire
kemur magnaður
spennutryllir.

Fimmtíu íslenskar
umsóknir á RIFF
Alls bárust fimmtíu umsóknir frá
íslensku kvikmyndagerðarfólki til
Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í
Reykjavík sem verður haldin 17.
til 27. september. Af þeim verða
vel á annan tug mynda sýndar, bæði myndir í fullri lengd og
stuttmyndir. Á meðal þeirra er
Louise Michel eftir Sólveigu Anspach, stuttmyndin Flæktar sálir
og fáein símanúmer eftir Ísold
Uggadóttur og heimildarmyndin
Edie & Thea: A Very Long Engagement sem Gréta Ólafsdóttir framleiðir. Susan Muska leikstýrir síðastnefndu myndinni, sem hlaut
áhorfendaverðlaun sem besta
heimildarmyndin á Outfest-hátíðinni fyrr á árinu.
Einnig verður sýnd stuttmyndin The Gentlemen í leikstjórn Janusar Braga Jakobssonar, sem er
nýútskrifaður úr heimildarmyndadeild Danska kvikmyndaskólans.
Myndin fjallar um þrjá unga menn
sem hittast á bryggju og leggja
drög að nýrri hljómsveit.

Washington uppliﬁr sína
verstu martröð þegar hann
þarf að takast á við Travolta
höfuðpaur glæpamannanna.

Einstök
kvikmyndaperla
sem engin má
missa af!
Byggð á
metsölubókinni
„Kona
Tímaflakkarans“

35.000 MANNS!

- E.E., DV

Ó.H.T., Rás 2

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

S.V. MBL

SJÁÐU NÝJA AVATAR TRAILERINN
Á UNDAN SÝNINGUM DAGSINS - AÐEINS Í DAG
SÍMI 564 0000

THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD kl. 3.20 - 8 - 10.10
TAKING OF PELHAM 123
kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123 LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE
kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR
kl. 5 - 8 - 11
ÍSÖLD 3 3D ÍSLENSKT TAL
kl. 3.30 D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL
kl. 3.30

SÍMI 530 1919

14
16
16
12
16
L
L

THE TIME TRAVELER’S WIFE
STELPURNAR OKKAR
G.I. JOE
FUNNY GAMES
KARLAR SEM HATA KONUR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8
kl. 6.30 - 9
kl. 10
kl. 6 - 9

12
L
12
18
16

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

TAKING OF PELHAM 123
G.I. JOE
KARLAR SEM HATA KONUR

kl. 8 - 10
kl. 5.45 - 8 - 10.10
kl. 5.20 -

16 THE TIME TRAVELER’S WIFE
12 TAKING OF PELHAM 123
16 MY SISTERS KEEPER
CROSSING OVER
KARLAR SEM HATA KONUR

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20
kl. 5.30
kl. 7 - 10

12
16
12
16
16

Sími: 553 2075

- bara lúxus
VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

THE GOODS

12
kl. 6, 8 og 10
16
THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 5.50, 8 og 10.10
G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 3.40, 5.45, 8 og 10.20 12
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ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal

kl. 3.50

L

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal

kl. 4

L

SAM RAIMI

LEIKSTJÓRA EVIL DEAD OG SPIDER MAN MYNDANNA
SEM ER Í TOPPFORMI Í SINNI BESTU KVIKMYND TIL ÞESSA!

SANDRA BULLOCK

RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

Gagnrýnendur
eru á einu máli;
Entertainment Weekly
- 100/100
Los Angeles Times
- 100/100
Wall Street Journal
- 100/100
Washington Post
– 100/100
Film Threat
– 100/100

HERE COMES THE BRIBE...

“

GESTIR Norska hljómsveitin

Kakkamaddafakka spilar á Airwaves.

JANUS BRAGI JAKOBSSON Stuttmyndin
The Gentlemen eftir Janus Braga Jakobsson verður sýnd á hátíðinni.

Önnur áhugaverð mynd á hátíðinni nefnist Hús fullnægjunnar og
er eftir bandaríska leikarann og
tónlistar- og kvikmyndagerðarmanninn Jesse Hartman. Myndin
verður heimsfrumsýnd á hátíðinni
og verður Hartman viðstaddur frumsýninguna. Hann ætlar
einnig að halda tónleika meðan
á dvöl hans hér á landi stendur.
Þeir munu tilheyra tónleikaröðinni Réttum.
-fb

Átta bætast
við Airwaves
Iceland Airwaves-hátíðin hefur
staðfest átta hljómsveitir til viðbótar við þær fjörutíu sem nú
þegar hafa verið bókaðar. Sjö
hljómsveitanna eru frá Skandinavíu og ein frá Íslandi. Juvelen,
The Field og Christine Owman
koma frá Svíþjóð; Oh Land, Darling Don´t Dance og When the
Saints Go Machine koma frá
Danmörku; Kakkamaddafakka
kemur frá Noregi og loks stígur
á svið söngkonan Hafdís Huld.
Miðasala á hátíðina, sem verður
haldin 14. til 18. október, hefst í
næstu viku.

Íslenskir víkingar í Póllandi
Tveir af meðlimum bardagafélagsins Einherja í
Reykjavík fengu höfðinglegar móttökur þegar þeir
sóttu stærstu víkingahátíð
í heimi sem haldin er ár
hvert í bænum Wolin.
„Já, við vorum hálfgerðar stórstjörnur, fólkið þarna hafði aldrei
séð alvöru íslenska víkinga og
menn þögðu þegar við töluðum
saman. Okkur var sagt að við
værum þarna að tala alvöru víkingamál,“ segir jarlinn Gunnar
Ólason en hann sótti hátíðina ásamt
Sveini Hirti goða. Þeir Gunnar og
Sveinn mættu vopnlausir til leiks
enda segir Gunnar að þeir hafi
komið þarna í friði, ekki til að
höggva mann og annan. Fjölmiðlar sýndu þessari heimsókn mikinn áhuga og voru þeir Sveinn og
Gunnar á forsíðu þriggja pólskra
dagblaða. „Og þegar skrúðgangan var farin um bæinn þá heyrðum við hvíslað að þarna væru nú
komnir hinir frægu íslensku víkingar. Það var bara komið fram
við okkur eins og kónga.“ Talið er
að hátíðin dragi að sér sextíu þúsund gesti en alls koma um fimmtán hundruð manns að henni með
einum eða öðrum hætti.
Hápunktur hátíðarinnar er
umfangsmikill bardagi sem sex
hundruð víkingar taka þátt í. Og
þeim Gunnari og Sveini var boðið
að taka stöðu dómara sem þykir
mikill heiður. „Maður stendur þá
með tréprik, ber að ofan og það gat
stundum verið nokkuð skelfilegt að

Í DÓMARASÆTINU Gunnar í hlutverki dómarans í bardaganum mikla þar sem sex

hundruð manns lemja hver á öðrum með sverðum.

standa þarna berskjaldaður innan
um alvopnaða víkinga sem lömdu
hver á öðrum með sverði.“ Gunnar
segir að bardagar nútímavíkinga
í Austur-Evrópu séu nokkuð frábrugðnir bardögum sem sjá má á
víkingahátíðum í Vestur-Evrópu.
„Þetta er mun harkalegra, menn
lemja virkilega hver á öðrum.
Þessi svokallaða austurleið krefst
þess að menn séu vel varðir, með
hjálma, leðurhanska og brynjur.
Þar leyfist mönnum að slá í höfuð,
en það er stranglega bannað fyrir
vestan.“ Bardagar af þessu tagi
standa yfirleitt ekki yfir í langan
tíma, vara ekki í nema sex til átta

mínútur. „Menn eru yfirleitt alveg
búnir eftir þetta enda reynir svona
orrusta mikið á þol manna.“
Og Gunnar og Sveinn ætla að
sækja þessa hátíð aftur og eru að
safna liði svo að íslensku víkingarnir geti nú sýnt og sannað að þeir séu
hin einu og sönnu hreystimenni frá
hinni glæstu fornöld. Áhugasömum
er bent á heimasíðu Einherja, einherji.is, vilji þeir fara utan í víking. „Þetta er mikil þolraun,“ segir
Gunnar. „Við vorum einu sinni með
sérsveitarmann frá lögreglunni og
hann gafst upp eftir klukkutíma.
Hafði þá á orði hversu erfitt þetta
væri.“
freyrgigja@frettabladid.is

Latibær býður upp á tónleika
FRÁ

JERRY BRUCKHEIMER

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

KRINGLUNNI
kl. 8:20 - 10:30

DRAG ME TO HELL

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:20

16

DRAG ME TO HELL

DRAG ME TO HELL

kl. 8 - 10:20

VIP

PUBLIC ENEMIES
kl. 8:20 - 11
G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 4(3D)
G-FORCE - 3D M/ Ensk. Tali kl. 6(3D)

16

THE PROPOSAL kl. 3:40D - 6D - 8:20D - 10:40D
HARRY POTTER 6
kl. 5

L

PUBLIC ENEMIES
kl. 5 - 8 - 10:50
G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 4(3D) - 6(3D)
G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
THE PROPOSAL
HARRY POTTER

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5 - 8 - 10:20

HARRY POTTER
BRUNO

kl. 5 síðustu sýningar
kl. 11 síðustu sýningar

THE HANGOVER

kl. 8

16
L
L
L
10

VIP
14
12

DRAG ME TO HELL
THE PROPOSAL
G-FORCE M/ ísl. Tali

SPARBÍÓ HARRY POTTER
550 Á MERKTAR APPELSÍNUGULU OG 850 Á GRÆNAR PUBLIC ENEMIES

AKUREYRI
kl. 8 - 10
kl. 8
kl. 6
kl. 5
kl. 10

16

L
L

10

16
L
L
7
12

„Í fyrra voru um 5.000 hlauparar
og um 12.000 manns á svæðinu,
en við búumst við heldur fleirum
í ár,“ segir Gunnar Helgason, leikari og umsjónarmaður skemmtidagskrár, um Latabæjarhlaupið.
Hlaupið fer fram í fjórða sinn á
morgun klukkan 13, en upphitun
hefst í Hljómskálagarðinum um
20 mínútum fyrr.
„Núna ætlar Magnús Scheving
að vera með sérstaka upphitun fyrir alla krakkana, sem um
15.000 manns munu líklega taka
þátt í. Krakkarnir fara svo í sitt
rásmark og er skipt í þrjá aldurshópa með litum. Maggi hleypur svo
fyrstu metrana með hverjum hóp,
en Sniglarnir ætla að vera fremstir og leiða hlauparana rétta leið,“
útskýrir Gunnar og segir meiri
stemningu í kringum hlaupið sjálft
í ár en áður.
„Eftir hlaupið verða svo Lata-

bæjartónleikar í Hljómskálagarðinum, á sama sviði og Rásar 2
tónleikarnir verða um kvöldið og
það verður risaskjár á staðnum
svo allir eiga að geta séð hvað fer
fram. Solla stirða ætlar að bjóða
vinum sínum að koma og syngja
Latabæjarlög ásamt sínum eigin
lögum, en fram koma Jónsi, sem
syngur upphafslagið í þáttunum,
Jóhanna Guðrún, Magni Ásgeirsson og Ingó Veðurguð,“ segir hann.
„Í ár ætlum við að reyna að stytta
tímann sem fólk þarf að vera á
staðnum, en í heildina verður þetta
um eins og hálfs tíma dagskrá með
upphitun, hlaupinu og skemmtiatriðum,“ bætir hann við.
- ag
MÚGUR OG MARGMENNI

Í fyrra voru um 5.000 hlauparar í Latabæjarhlaupinu og um 12.000 manns á
svæðinu, en Gunnar Helgason býst við
um 15.000 manns á morgun.

Skynsamleg
næring

Við óskum landsmönnum góðs
gengis í Reykjavíkurmaraþoni
Íslandsbanka á laugardaginn
Birgir Sævarsson (2:35:51)
Sá Íslendingur sem á besta
tímann í maraþoni á þessari öld

sjálfstæðir dreifingaraðilar
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SÆVAR ÞÓR GÍSLASON: ER VONGÓÐUR FYRIR HÖND SELFOSS FYRIR LOKASPRETTINN Í 1. DEILDINNI

> Biðstaða í málum Eiðs Smára
Arnór Guðjohnsen, faðir og umboðsmaður Eiðs Smára
Guðjohnsen, segir að ekkert hafi enn komið úr viðræðum
þeirra við enska úrvalsdeildarfélagið West Ham. „Það er
afskaplega lítið að frétta af hans málum,“
sagði Arnór í samtali við Fréttablaðið.
Hann sagði þá þó hafa átt í viðræðum
við fleiri félög en West Ham. Eiður
Smári á enn eitt ár eftir af samningi
sínum við Barcelona. Félagaskiptaglugginn lokast um næstu mánaðamót og því tíminn að renna út fyrir
Eið Smára. „Það er ómögulegt að
segja hvað gerist. Það vill oft vera
þannig að þessir hlutir ganga hratt
fyrir sig á lokakaflanum,” sagði Arnór.

sport@frettabladid.is

Það væri draumur ef Selfoss færi upp í efstu deild
Lokaspretturinn í 1. deild karla hefst í kvöld þegar þrír leikir fara
fram í 18. umferð og því aðeins fimm umferðir eftir og baráttan
á toppi og botni deildarinnar í algleymi. Selfyssingar hafa verið
í bílstjórasætinu stóran part af sumrinu og markahrókurinn
Sævar Þór Gíslason, sem hefur skorað fimmtán mörk í sextán
leikjum í sumar, segir liðið tilbúið fyrir lokaátökin.
„Það er bara einn pakki í toppbaráttunni og það virðist
vera sem allir geti unnið alla í þessari deild. Við þurfum
bara að halda áfram að spila okkar leik og klára þetta af
krafti. Mér hefur gengið vel að skora en það er einfaldlega liðinu að þakka. Ég væri ekki kominn með þetta
mörg mörk ef liðið væri ekki að spila sem ein heild,“
segir Sævar Þór.
Selfyssingar voru í baráttunni um að komast upp
í efstu deild síðasta sumar á sínu fyrsta ári í 1. deildinni og því kemur staða þess ekkert á óvart núna.
Sævar Þór segir gengi liðsins þó hafa farið fram úr sínum
björtustu vonum.
„Markmið okkar fyrir tímabilið var að ná stöðugleika í

okkar leik í deildinni þar sem það er alltaf talað um að annað árið
í deild sé erfiðast. En þetta hefur bara gengið framar vonum og
um mitt sumar settum við okkur nýtt markmið og við einbeitum
okkur bara að ná því núna,“ segir Sævar Þór.
Sævar Þór var gagnrýndur á sínum tíma fyrir að fara aftur
á heimaslóðir á Selfossi þegar liðið var enn að spila í
2. deildinni en nú eru fínar líkur á því að hann spili í
úrvalsdeildinni næsta sumar. „Þegar ég kom til Selfoss
árið 2007 vildu margir meina að ég væri útbrunninn
og það væri jafnframt stórt skref niður á við að fara
til félagsins. Ég ákvað hins vegar að slá til og sé alls
ekki eftir því núna. Það væri draumur ef Selfoss færi
upp í efstu deild og við erum nú fimm leikjum frá því
takmarki. Ef það tekst þá tek ég bara stöðuna á því
hvernig skrokkurinn verður eftir sumarið áður en ég
ákveð hvort ég held áfram,“ segir Sævar Þór.
Selfoss er á toppnum með eins stigs forskot á Hauka og
þriggja stiga forskot á HK og mætir Leikni á Selfossi í kvöld
en Leiknismenn unnu 4-0 í fyrri leik liðanna í Breiðholti.

KYRGIAKOS Fer líklega í læknisskoðun í

dag.
LIONEL MESSI Hefur verið ótrúlegur með

Barcelona.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Kyrgiakos fer til
Liverpool

Lionel Messi og Iniesta:

Fá nýja og betri
samninga
FÓTBOLTI Txiki Begiristain, yfirmaður knattspyrnumála hjá Barcelona, hefur staðfest að félagið
ætli að verðlauna stjörnuleikmennina Andrés Iniesta og Lionel
Messi með nýjum og betri samningum á næstunni.
„Messi er besti leikmaður í
heimi og því viljum við gera
allt til þess að halda honum sem
lengst á Nývangi. Iniesta fær líka
nýjan samning í samræmi við
mikilvægi hans fyrir félagið. Við
viljum halda sömu mönnum og
gerðu það gott á síðustu leiktíð,“
segir Begiristain.
Iniesta og Messi fylgja því
væntanlega eftir þeim Víctor
Valdés, Yaya Toure og Xavi sem
skrifuðu nýlega undir nýja samninga við Spánar- og Evrópumeistarana.
- óþ

Jonatan Greening:

Fenginn að láni
til Fulham
FÓTBOLTI Fulham náði í gær samkomulagi við WBA um að fá
Jonathan Greening að láni út
leiktíðina.
Fulham hefur reynt að fá
hann í allt sumar og það bar loks
árangur hjá Roy Hodgson.
- hbg

NORDIC PHOTOS/AFP

Vörn Liverpool styrkist:

TVÖ HEIMSMET Usain Bolt sagðist hafa verið þreyttur í gær en það hindraði hann ekki í því að setja glæsilegt heimsmet.
NORDIC PHOTOS/AFP

Ofurmennið frá Jamaíka
Usain Bolt setti í gær ótrúlegt heimsmet í 200 metra hlaupi á HM í Berlín. Bolt
hljóp metrana 200 á 19,19 sekúndum og bætti eigið heimsmet frá því á ÓL í Peking er hann kom í mark á 19,30 sekúndum. Þetta var annað heimsmet hans.
FRJÁLSAR Fljótasti maður allra tíma,

Jamaíkamaðurinn Usain Bolt, er
enn að bæta sig og menn spyrja sig
eftir 100 og 200 metra hlaupin á
HM í Berlín hvað hann geti bætt
metin mikið en hann er aðeins 22
ára gamall.
Bolt stakk andstæðinga sína af í
gær og kom í mark á 19,19 sekúndum. Það var mikil spenna í upphafi hlaupsins og Frakkinn David
Alerte þjófstartaði. Kapparnir
komust af stað í kjölfarið og Bolt
skildi alla eftir í beygjunni.
Þegar Bolt kom í mark á ógnar-

hraða benti hann á skiltið við hliðina, fullviss um að hann hefði bætt
eigið heimsmet. Það reyndist rétt.
Alonso Edward varð annar á 19,81
sekúndu og Wallace Spearmon
varð þriðji.
Bolt átti ekki von á því að geta
bætt þetta heimsmet þar sem hann
missti mánuð úr æfingum fyrr á
árinu eftir að hann lenti í bílslysi.
„Ég get fullvissað fólk um að ég
átti ekki von á þessu því að ég var
líka svolítið þreyttur. Ég ákvað
samt að reyna því að fólk var
mjög spennt fyrir hlaupinu. Ég

sagði að það sakaði ekki að reyna.
Þannig að ég gaf allt sem ég átti
og nú er ég mjög þreyttur,“ sagði
Bolt þreyttur en himinlifandi eftir
hlaupið.
„Næst ætti ég kannski að hlaupa
100 eða 200 metra hlaupið einn.
Forminu var farið að hraka og ég
hljóp ekki rétt. Þetta var ekki gott
hlaup en vissulega var það hratt.“
Bolt varð með heimsmeistaratitli sínum í gær fyrsti maðurinn
í sögunni sem heldur heims- og
ólympíutitlum í bæði 100 og 200
metra hlaupi.

FÓTBOLTI Liverpool keypti í gær
gríska landsliðsmanninn Sotirios Kyrgiakos frá AEK í Aþenu.
Kaupverðið er talið vera 2 milljónir punda.
Þessi 30 ára varnarmaður
mun væntanlega gangast undir
læknisskoðun í dag og ætti að
vera klár í leikinn gegn Aston
Villa á mánudag.
„Þetta er leikmaður með mikla
reynslu sem getur hjálpað okkur
í vörninni,“ sagði Rafa Benitez,
stjóri Liverpool.
„Hann hefur þess utan reynslu
af breskum bolta síðan hann lék
með Glasgow Rangers. Hann er
sterkur í loftinu, hefur mikinn
líkamlegan styrk og er grimmur.
Við vorum að leita að leikmanni
með reynslu.“
Grikkinn kemur til Liverpool
á góðum tíma enda eru Daniel
Agger og Martin Skrtel báðir
meiddir og Liverpool vantar því
sárlega miðvörð til að leysa þá
félaga af.
Kyrgiakos, sem hefur leikið 50
landsleiki fyrir Grikkland, tilkynnti um félagaskiptin á heimasíðu sinni síðasta þriðjudag.
„Þetta er stærsta verkefni lífs
míns. Ég hef tekið tilboði Liverpool,“ sagði Grikkinn á síðu sinni
áður en búið var að staðfesta
félagaskiptin en honum lá augljóslega mikið á að deila fréttunum með heiminum
- hbg

Eiður Smári er í viðtali um kvennalandslið Íslands á heimasíðu UEFA:

Láta okkur strákana líta illa út
Vígsla gervigrasvallar Víkings
föstudaginn 21. ágúst kl. 17.
Hanna Birna Kristjánsdóttir,
Borgarstjóri Reykjavíkur vígir völlinn
ásamt ungum iðkendum Víkings.
Að vígslu lokinni kl. 18:30
fer fram á aðalleikvangi
leikur Víkings og
Aftureldingar
í 1. deild karla.
Fjölmennum!

FÓTBOLTI Landsliðsframherjinn

Eiður Smári Guðjohnsen er í viðtali á heimasíðu UEFA
í tilefni að þátttöku
kvennalandsliðs
Íslands á lokakeppni E M í
Finnlandi sem
h e fs t i n n a n
skamms.
Eiður Smári fer eðlilega fögrum orðum um
íslenska liðið en segist
þó hafa haft ástæðu til
þess að skamma þær
upp á síðkastið.
„Ég óska þeim auðvitað velfarnaðar í
lokakeppninni en hef
þó þurft að skamma
þær nokkrum sinnum upp á síðkastið.
Þær láta okkur strák-

ana líta svo illa út
þar sem við eigum
enn langt í land
með að ná sömu
hæðum og
þær. Kvennaliðið er alveg
frábært
lið og þær
eru góðir
fulltrúar
Íslands,“
segir
Eiður
Smári.
Eiður
Smári

EIÐUR SMÁRI
Óskar íslenska
kvennalandsliðinu góðs gengis í
lokakeppninni í Finnlandi í viðtali á
heimasíðu UEFA. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

hrósar markadrottningunni Margréti Láru Viðarsdóttur sérstaklega en hún skoraði mest allra
leikmanna sem tóku þátt í undankeppninni eða tólf mörk.
„Mér finnst hún vera mjög
hæfileikarík. Hún er með frábæra
tækni og vonandi verður hún bara
enn betri á komandi árum,“ segir
Eiður Smári.
Eiður Smári segir vitanlega
mikla eftirvæntingu ríkja á
Íslandi fyrir þátttöku kvennaliðsins á EM.
„Að sjálfsögðu er mikil eftirvænting fyrir lokakeppnina á
Íslandi.
Ég get reyndar ímyndað mér
að það sé eins hjá öllum keppnisþjóðunum þegar í lokakeppni
er komið,“ segir Eiður Smári að
lokum.
- óþ
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Er Semenya úlfur í sauðargæru?
Heimsmeistarinn í 800 metra hlaupi kvenna, Caster Semenya, hefur að mörgu leyti stolið senunni á HM
í frjálsíþróttum. Ekki bara fyrir frábæra frammistöðu og heimsmeistaratitil heldur fyrir þá staðreynd að
margir telja að hún sé karlmaður. Hefur hin 18 ára Semenya verið skikkuð í kynpróf.
FRJÁLSAR Það er um fátt meira talað

SIGURVEGARI Semenya kemur hér lang-

fyrst í mark í 800 metra hlaupinu.
NORDIC PHOTOS/AFP

Foreldrar Semenya:

Hún er litla
stelpan okkar
FRJÁLSAR Fjölmiðar í Suður-Afríku hafa setið um foreldra Caster
Semenya eftir að í ljós kom að
Alþjóðafrjálsíþróttasambandið
vildi sannreyna kyn hennar.
Foreldrarnir hafa báðir tjáð sig
um málið við fjölmiðla.
„Hún er litla stelpan mín. Ég
ól hana upp og hef aldrei verið
í vafa um kynferðið. Hún er
kona og ég get vel endurtekið
það milljón sinnum,“ sagði faðir
hennar, Jacob.
Meira að segja amma Semenya
hefur tjáð sig um málið sem hún
segir vera vitleysu.
„Hvað get ég gert þegar hún er
kölluð karlmaður þó svo hún sé
ekki karlmaður? Guð lét hana líta
svona út,“ sagði amman ákveðin.
„Hún sagði við mig að hún
skildi ekki allt þetta fjaðrafok.
Hún trúir því að hún hafi fengið
þessa hæfileika frá Guði og hún
mun nýta sér þessa hæfileika,“
sagði liðstjóri suðurafríska liðsins á HM í Berlín.
- hbg

í íþróttaheiminum þessa dagana
en hina 18 ára hlaupakonu frá
Suður-Afríku, Caster Semenya.
Hún ruddist fram á sjónarsviðið
fyrir þrem vikum og vann síðan
ótrúlegan sigur á heimsmeistaramótinu í 800 metra hlaupi. Hljóp
hún úrslitahlaupið á besta tíma
ársins.
Hún gaf engin viðtöl eftir
úrslitahlaupið en einhverjir blaðamenn kölluðu að henni spurningar. Svarið sem þeir fengu var einfalt: „Mér er alveg sama um þetta
próf,“ sagði Semenya. Hún hefur
nefnilega verið skikkuð til þess
að gangast undir próf til að sannreyna kyn hennar enda leikur
grunur á því að hún sé karlmaður
en ekki kvenmaður.
Alþjóða frjálsíþróttasambandið fór fram á
prófið þegar hún hljóp
á besta tíma ársins á
Afríkumóti unglinga í
lok júlí. Hún hefur því
skotist úr því að vera
óþekktur hlaupari yfir í
að verða heimsmeistari
með yfirburðum á
mettíma. Það
tek u r ma rgar vikur að fá
niðurstöður úr
kynprófum og
því liggur ekki
ljóst fyrir hvort
hún sé karl eða
kona fyrr en
eft i r nok k ra r
vikur.
Svona mál eru eðlilega erfið meðferðar

KARLMANNLEG Hin 18 ára Semenya er ákaflega kraftalega byggð og þykir að margra mati ekki mjög kvenleg. Verður áhuga-

vert að sjá hvað kemur út úr kynprófinu.

en Alþjóða frjálsíþróttasambandið hefur fengið bágt fyrir að greina
frá þessu skömmu
áður en úrslitahlaupið fór fram.
„ Það má ekki
gleyma því að hún
er að keppa í þeim
flokki sem SuðurAfríka setur hana
í. Þ essi uppákoma er vissulega
ós a n ng jör n og

niðurlægjandi fyrir keppandann
en miðað við hversu mikið hefur
verið svindlað í þessari íþróttagrein þá verður að leiða öll svona
mál til lykta,“ sagði Michael Johnson sem vann fjögur Ólympíugull
í spretthlaupum á sínum tíma. „Ég
tel að það sé rétt hjá sambandinu
að taka á málinu en það fer kolvitlaust að því.“
Breska hlaupagoðsögnin Steve
Cram er einnig gagnrýninn á
frjálsíþróttasambandið. „Þessi
tímasetning á tíðindunum er ótrú-

NORDIC PHOTOS/AFP

lega ósanngjörn gagnvart keppandanum,“ sagði Cram og fjölmargir
aðrir hafa tekið í sama streng.
Suður-Afríkumönnum blöskrar
þessi umræða og þeir standa með
„stelpunni“ sinni.
„Þessi umræða er niðurlægjandi
fyrir konur og gefur til kynna að
konur séu hægar. Caster er ekki
eina konan í heiminum sem er
sterklega byggð,“ segir í yfirlýsingu frá helsta stjórnmálaflokki
landsins.
henry@frettabladid.is

RAFA BENITEZ Var mikið í slúðurfréttunum en er ekki á förum.

NORDIC PHOTOS/AFP

Orðrómur um að Benitez væri að hætta:

Benitez er ekki á
förum frá Liverpool
FÓTBOLTI Hávær orðrómur fór í

gang á miðvikudaginn um að Rafael Benitez væri við það að labba út
hjá Liverpool. Svo hátt fór orðrómurinn að veðmangarar hættu
að taka við veðmálum um að hann
væri að hætta með liðið.
Ch ristia n P urslow, fra mkvæmdastjóri Liverpool sem er
að taka við flestu af því sem Rick
Parry sinnti hjá félaginu, segir
ekkert vera til í þessum orðrómi.
Benitez verði um kyrrt hjá félaginu.
„Þessi orðrómur er 1000 prósent kjaftæði. Ég snæddi kvöldverð með Rafa og sú staðreynd
að ég hafði ekki einu sinni heyrt
þennan orðróm ætti að gefa fólki
til kynna hversu mikið hafi verið
að marka hann,“ sagði nýliðinn
Purslow ákveðinn.
Liverpool fór illa af stað í deild-

inni og á sama tíma komu fréttir
um að Benitez myndi ekki fá miklar fjárhæðir til að spila úr á leikmannamarkaðnum. Það kveikti
orðróminn sem fór eins og eldur
í sinu um netheima og tók á sig
hinar ýmsu myndir.
Svo hangir alltaf yfir Liverpool
sú staðreynd að Real Madrid hefur
lengi haft Benitez í sigtinu en hann
gerði einmitt frábæra hluti með lið
Valencia áður en hann fór til Liverpool.
„Ég hef sagt það áður og ég segi
það enn að ég er 100 prósent skuldbundinn því verkefni sem ég er að
vinna hjá Liverpool. Það kemur
ekki til greina að svíkja félagið,
stuðningsmennina og leikmennina,“ sagði Benitez og má því líkast til byrja að veðja um framtíð
hans á nýjan leik.
- hbg
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VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON VAR OF ÞREYTT TIL AÐ HORFA Á ZEITGEIST TIL ENDA

> Luke Wilson
„Ef maður starfar sem
leikari, þá er maður í bransa
þar sem það er í lagi að
fullorðnast aldrei.“

Samsæriskenning sem varð til vegna þreytu
Hópur fólks á Fésbókinni skoraði fyrir
stuttu á Ríkissjónvarpið að sýna myndina Zeitgeist-Addendum því þeim þótti
myndin eiga erindi við landann á þessum
umbrotatímum. Sjónvarpið brást við
og sýndi myndina á miðvikudaginn var.
Fyrir mína parta þótti mér myndin sýnd
fullseint, sérstaklega þar sem hún er um
tveggja tíma löng. Í kvikmyndinni er varpað
fram ýmsum spurningum um siðferði fyrirtækja, græðgi stjórnvalda og um kúgun á almenningi.
Ég var orðin nokkuð þreytt eftir erilsaman dag þegar ég settist
fyrir framan skjáinn til að horfa á kvikmyndina og hafði þar af
leiðandi ekki nægilegt þol til að halda mér vakandi allt til söguloka.
Á leiðinni í háttinn hugsaði ég með mér, í anda Zeitgeist-manna,
hvort þetta væri samsæri. Skyldi Ríkissjónvarpið hafa ákveðið
að sýna kvikmyndina til þess að halda almúganum góðum, en
ákveðið að sýna hana á þannig tíma að aðeins fáir hefðu þrek til

FÖSTUDAGUR

SJÓNVARPIÐ
15.35 Leiðarljós (e)
16.15 Leiðarljós (e)
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Barnaefni: Bjargvætturinn, Bangsímon og vinir hans

18.00 Helgarsportið Íþróttaþáttur þar

The Simpsons STÖÐ 2

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Popppunktur (Sigur Rós -

▼

19.20

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

Bloodgroup) Dr. Gunni og Felix Bergsson
stjórna spurningakeppni hljómsveita. Hér
mætast Sigurrós og Bloodgroup í áttaliða
úrslitum.

21.15 Tryggur förunautur (Love Leads

19.40

The Sopranos

STÖÐ 2 EXTRA

the Way: A True Story) Bandarísk fjölskyldumynd frá 1984 um mann sem missir sjónina og verður einna fyrstur Bandaríkjamanna til þess að notast við blindrahund
en þarf að hafa talsvert fyrir því að fá leyfi
til þess. Aðalhlutverk: Timothy Bottoms og
Susan Dey.

22.55 Myrkraverk (Collateral) Bandarísk
spennumynd frá 2004. Leigubílstjóri verður
gísl leigumorðingja sem lætur hann aka sér
milli morðstaða í Los Angeles. Aðalhlutverk:
Tom Cruise og Jamie Foxx. (e)

20.10

Popppunktur

SJÓNVARPIÐ

00.50 HM í frjálsum íþróttum Samantekt frá keppni dagsins á HM í frjálsum
íþróttum sem fram fer í Berlín.
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnaefni. Flintstone krakkarnir,
Dynkur smáeðla, Gulla og grænjaxlarnir, Kalli
litli Kanína og vinir

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (2:25)
10.00 Doctors (3:25)
10.30 Jamie At Home (7:13)
11.00 Amne$ia (3:8)
11.50 Wildfire (7:13)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (260:260)
13.25 La Fea Más Bella (8:300) Suðuramerísk smásápa sem er fyrirmyndin að
framhaldsþáttaröðinni Ljótu-Betty.

14.10 La Fea Más Bella (9:300)
14.55 La Fea Más Bella (10:300)
15.55 Barnaefni: Camp Lazlo, Kalli litli
Kanína og vinir, Saddle Club

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (16:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (9:22)
19.45 Two and a Half Men (6:24)
20.10 Beauty and the Geek (4:10)
Markmiðið er sem fyrr að kanna hversu djúpt
er á töffaranum hjá gáfnaljósinu og hversu
auðvelt fegurðardísin á með að nota heilann
í stað þokkans sér til framdráttar.

SKJÁREINN

▼

Thai

The Contender Muay

Jessica Alba og Paul Walker.

22.00

Into the Blue STÖÐ 2 BÍÓ

00.00
02.00
04.00
06.00

Rocky Balboa
The Business
The Amityville Horror
Picture Perfect

20.55 Stelpurnar (11:20) Stöð 2 endursýnir nú valda þætti af íslensku grínþáttunum Stelpunum.
21.20 Idiocracy Kolsvört og hrikalega
fyndin gamanmynd um náunga sem yfirvöld ráða í leyniverkefni og setja í djúpsvefn.
En verkefnið skolast til í kerfinu, hann gleymist og vaknar ekki fyrr en eftir 500 ár - þegar
mannkynið hefur endanlega tapað glórunni.

▼

20.10

08.00 Catch and Release
10.00 Phat Girlz
12.00 Draumalandið
14.00 Shopgirl
16.00 Catch and Release
18.00 Draumalandið
20.00 United 93
22.00 Into the Blue Aðalhlutverk:

að horfa allt til enda? Sjónvarpið er, jú,
ríkisrekið. Rekið af stjórnvöldum sem vinna
með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að endurreisn Íslands, ekki fær sú stofnun góða
útreið hjá Zeitgeist-mönnum. Skyldi ríkja
þögult samkomulag milli stjórnvalda og
Ríkissjónvarpsins um að halda sauðsvörtum almúganum í myrkrinu hvað varðar
sannleikann um AGS og fleiri eldfim mál?
Þetta hugsaði ég með mér og mundi þá
eftir annarri heimildarmynd, Outfoxed, sem gerð var um sjónvarpsstöðina Fox sem er í eigu milljarðarmæringsins og repúblikanans
Roberts Murdoch. Myndin var nokkuð umdeild og varpaði fram
þeirri spurningu hvort sjónvarpsstöðvar væru í raun hlutlausar í
umfjöllun sinni.
Það væri ánægjulegt ef Sjónvarpið mundi kollvarpa þessum
samsæriskenningum og endursýna Zeitgeist Addendum á tíma
þegar fleiri geta haldið sér vakandi.

22.55 It‘s All Gone Pete Tong
00.25 License To Drive
01.55 Battle Royale
03.50 Primer.
05.05 The Simpsons (9:22)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

SKJÁREINN
07.00 Starbæk - Valencia Útsending frá
leik í Evrópudeildinni.
17.55 Starbæk - Valencia
19.35 PGA Tour 2009 - Hápunktar Sýnt frá hápunktunum á PGA mótaröðinni í golfi.

20.30 Valencia Sýnt frá æfingum liðanna fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Valencia á Spáni.

21.00 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er um
víðan völl. Farið er yfir það helsta sem er að
gerast í íþróttunum úti í heimi og skyggnst á
bak við tjöldin.

21.30 Inside the PGA Tour 2009
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni
og árið skoðað í bak og fyrir.

22.00 Bash Room Magnaðir bardagar í
þessari frábæru seríu. Allir fremstu bardagamenn heims mæta til leiks og keppa um titilinn The Ultimate Fighting Champion.
22.45 Poker After Dark Margir af snjöllustu pókerspilurum heims mæta til leiks í
Texas Holdem. Doyle Bronson, Chris Moneymaker, Daniel Negreanu, Gus Hansen og
fleiri magnaðir spilarar sýna áhorfendum
hvernig atvinnumenn spila póker.
23.30 Poker After Dark

17.30 Enska úrvalsdeildin. Liverpool Stoke Útsending frá leik Liverpool og Stoke í
ensku úrvalsdeildinni..

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.35 Monitor (5:8) (e)
18.05 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.50 What I Like About You (14:24)
(e) Bandarísk gamansería um tvær ólíkar
systur í New York.

19.15 Welcome to the Captain (1:5)
(e)

19.45 America’s Funniest Home Videos (16:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

▼

Luke Wilson fer með hlutverk
í kvikmyndinni Idiocracy sem
sýnd er á Stöð 2 í kvöld.

20.10

The Contender Muay Thai

(1:15)

21.00 Battlestar Galactica (19:20)
Framtíðarþáttaröð þar sem fylgst með klassískri baráttu góðs og ills.
21.50 Dr. Steve-O (7:7)
22.20 The Dudesons (7:8) Skemmtileg
þáttaröð með fjórum finnskum ofurhugum
sem framkvæma ótúlegustu hluti.

22.50 World Cup of Pool 2008 (13:31)
23.40 CSI: Miami (19:21) (e)
00.30 The Dead Zone (10:13) (e)
01.20 Home James (7:10) (e)
01.50 Online Nation (4:4)
02.20 Penn & Teller: Bullshit (41:59)
(e)

19.10 Enska úrvalsdeildin. Wigan -

02.50 Penn & Teller: Bullshit (42:59)

Wolves Útsending frá leik Fulham og Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

03.20 Penn & Teller: Bullshit (43:59)

(e)

20.50 Premier League World 2009/10

(e)

Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

03.50 Pepsi MAX tónlist

21.20 Upphitun Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Athyglisverðar
viðureignir skoðaðar og viðtöl tekin við þjálfara og leikmenn.
21.50 Liverpool - Newcastle, 1996 Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 Nottingham Forest - Man. Utd.

20.00 Hrafnaþing er í umsjón Ingva
Hrafns Jónssonar
21.00 Reykjavík – Egilsstaðir –
Reykjavík, seinni hluti Umsjón Árni Árnason og Snorri Bjarnvin Jónsson

Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu
leikjum úrvalsdeildarinnar.

21.30 Græðlingur í umsjón Guðríðar
Helgadóttur

22.50 Upphitun Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

23.20 Enska úrvalsdeildin. Everton Arsenal Útsending frá leik Everton og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

41

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 21.20
Idiocracy
Kolsvört og hrikalega
fyndin gamanmynd frá
höfundi Office Space
með hárbeittum ádeilubroddi. Myndin fjallar
um náunga sem yfirvöld
ráða í leyniverkefni og
setja í djúpsvefn. En
verkefnið skolast til í
kerfinu, hann gleymist
og vaknar ekki fyrr en
eftir 500 ár – þegar
mannkynið hefur endanlega tapað glórunni, allir
eru nautheimskir og
okkar maður fer létt með að vera mesti vitringur sem uppi er. Með aðalhlutverk fer Luke Wilson.

16.45 Hollyoaks (259:260)
17.15 Hollyoaks (260:260)
17.40 The Sopranos (26:26) Stöð 2 og
Stöð 2 Extra rifja upp þessa geysivinsælu
þætti.

18.25 Big Day (12:13) Ný gamanþáttaröð
sem fjallar á stórskemmtilegan hátt um hinar
mörgu spaugilegur hliðar á undirbúningnum
fyrir brúðkaupsdaginn.

▼

18.45 Hollyoaks (259:260)
19.15 Hollyoaks (260:260)
19.40 The Sopranos (26:26)
20.25 Big Day (12:13)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.20 Ísland í dag
21.40 Peep Show (6:12) Sprenghlægileg-

ir gamanþættir um Mark og Jez, sérvitringa
á þrítugsaldri sem deila íbúð en eiga ekkert
sameiginlegt nema það að líf þeirra einkennist af endalausum flækjum og óreiðu.

22.05 NCIS (2:19) Spennuþáttaröð sem
er í röð þeirra allra vinsælustu í Bandaríkjunum og fjallar um sérsveit lögreglumanna
sem starfar í Washington og rannsakar glæpi
tengda hernum eða hermönnum á einn eða
annan hátt. Verkefnin eru orðin bæði flóknari
og hætturlegri í þessari fimmtu seríu.

22.50 Eleventh Hour (5:18)
Dr. Jacob Hood er eðlisfræðingur sem aðstoðar FBI við að rannsaka sakamál sem
krefjast vísindalegrar úrlausnar eða þegar jafnvel er talið að þau séu af yfirnáttúrulegum
toga. Það er jafnan allra síðasta úrræði að
kalla Hood til enda er hann hrokagikkur og
erfiður í samstarfi.

23.35 Fréttir Stöðvar 2
00.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Only Fools and Horses 10.50 Only Fools
and Horses 11.40 Absolutely Fabulous 12.10 My
Hero 12.40 My Hero 13.10 Only Fools and Horses
14.00 The Weakest Link 14.45 My Hero 15.05
My Hero 15.35 Only Fools and Horses 16.25
Only Fools and Horses 17.15 Doctor Who 18.00
My Hero 18.30 Extras 19.00 Coupling 19.30
Blackadder the Third 20.00 The Jonathan Ross
Show 20.50 Coupling 21.20 Blackadder the Third
21.50 Doctor Who 22.35 The Jonathan Ross Show
23.25 Coupling 23.55 Blackadder the Third

10.10 Luksuscruise i havkajak 10.35 Aftenshowet
11.00 Aftenshowet 2. del 11.30 Soren Ryge
præsenterer 12.00 Det lille hus på prærien 12.50
Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder
og vejr 13.10 Boogie Mix 14.00 Boogie Listen
15.00 Kærlighedshistorier 15.20 Oggy og kakerlakkerne 15.30 Fredagsbio 15.40 Den lille prinsesse 15.50 Manda 16.00 Aftenshowet 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney
Sjov 18.00 Talent 09 19.00 TV Avisen 19.30
Blondinens hævn 21.05 Fanget

11.00 Selma og Sophie 12.00 Jobben er din!
13.00 Ut i nærturen 13.15 Salto, salmiakk og
kaffe 15.00 VM friidrett 15.50 Oddasat - nyheter
på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Norge
rundt 17.55 VM friidrett 19.50 Taggart 21.00
Kveldsnytt 21.15 Tudors 22.05 Eric Clapton Crossroads Gitarfestival 23.05 20 sporsmål 23.30
Country jukeboks m/chat

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Debatt 10.50 Med Lilu på
disco 13.00 Packat &amp; klart sommar 13.30
Öringfiske jorden runt 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Så såg vi sommaren då
15.00 Friidrott 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Friidrott 17.30 Rapport 17.50 Regionala
nyheter 18.00 Friidrott 20.00 Pistvakt 20.30 Sjukan
21.00 The Blues Brothers 23.10 Stressad, rädd och
förbannad 23.40 Sändningar från SVT24

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Myrkraverk (Collateral)
Sjónvarpið kl. 22.55
Kvöld eitt tekur
leigubílstjórinn
Max Durocher
upp í bíl sinn
gráklæddan mann
sem býður honum
væna fúlgu fyrir
að aka með sig á
fimm staði.
Max tekur
boðinu en áttar sig fljótlega á því að sá
gráklæddi er leigumorðingi sem hefur
verið ráðinn til að drepa fimm manneskjur þá um kvöldið.
Max neyðist til að aka með morðingjann um Englaborgina í fullkominni
óvissu um hvort hann lifi til morguns.
Myndin hefur fengið fjölda viðurkenninga og var tilnefnd til tvennra
Óskarsverðlauna.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38
06.50
07.03
07.30
08.11
08.30
09.05
09.45
10.13
11.03
12.02
12.20
13.00
14.03
15.03
FM
FM
FM
FM
FM

Morgunfrúin
Bæn
Morgunfrúin - heldur áfram
Fréttayfirlit
Morgunstund með KK
Fréttayfirlit
Óskastundin
Morgunleikfimi
Sagnaslóð
Samfélagið í nærmynd
Hádegisútvarp
Hádegisfréttir
Vítt og breitt
Borgarsögur
Útvarpssagan: Nafnabókin

88,5
95,7
97,7
90,1
105,5

XA-Radíó
FM957
X-ið
Rás 2
Útvarp Boðun

FM
FM
FM
FM

15.25
16.00
16.13
17.03
18.00
18.16
19.00
20.00
20.30
21.10
22.12
22.15
23.00
00.00
00.07
90,9
96,3
98,9
102,2

Draumaprinsinn
Síðdegisfréttir
Jazzhátíð á Rás 1
Víðsjá
Kvöldfréttir
Spegillinn
Endurómur úr Evrópu
Leynifélagið
Óvissuferð - allir velkomnir
Húslestrar á Listahátíð 2009
Orð kvöldsins
Litla flugan
Kvöldgestir
Fréttir
Næturtónar

Gullbylgjan
FM Suðurland
Bylgjan
Útvarp Latibær

FM
FM
FM
FM

93,5
96,7
99,4
102,9

Rás 1
Létt Bylgjan
Útvarp Saga
Lindin

42
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Auddi breytist í róna

„Ég er mikill morgunmatarmaður; fæ mér oftast gott granóla
eða bara hafragraut. Stundum
stelst maður líka í morgunkornið með börnunum, Cheerios eða
kornflex.“
Eyþór Guðjónsson, framkvæmdastjóri
Skemmtigarðsins.
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LÁRÉTT
2. feikn, 6. einnig, 8. þrá, 9. hamfletta, 11. á fæti, 12. komast yfir,
14. aldraði, 16. skóli, 17. löng, 18. í
viðbót, 20. skammstöfun, 21. litlaus.
LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. kusk, 4. ástir, 5. hallandi,
7. skarpskyggn, 10. árkvíslir, 13.
smáskilaboð, 15. sjá eftir, 16. iðn, 19.
bókstafur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. ló, 4. ástalíf, 5.
ská, 7. glöggur, 10. ála, 13. sms, 15.
iðra, 16. fag, 19. ká.
LÁRÉTT: 2. glás, 6. og, 8. ósk, 9. flá,
11. tá, 12. sölsa, 14. gamli, 16. fg, 17.
síð, 18. auk, 20. fr, 21. grár.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Tinna Gunnlaugsdóttir

og Þórhildur Þorleifsdóttir.
2 Óttar Felix Hauksson.
3 Jóhannes Karl Guðjónsson.

„Þetta verður svona yfirbragðið á
þáttunum núna, þeir verða þematengdir. Sveppi og Auddi ætla að
vera sjómenn, handrukkarar og
núna eru þeir að prófa hvernig það
er að vera róni í Reykjavík,“ segir
Kristófer Dignus, framleiðandi
sjónvarpsþáttanna með þeim Auðunni Blöndal og Sverri Þór Sverrissyni. Eðli málsins samkvæmt var
ekki hægt að ná tali af þeim Audda
og Sveppa þar sem þeir voru útigangsmenn í gær og það þykir
fremur sjaldgæf sjón að sjá þá tala
við fjölmiðla í gsm-síma.
Kristófer upplýsir að þeir félagar ætli sér að blanda geði við aðra
sem eru í svipaðri aðstöðu. „En
þetta er líka félagsfræðileg könnun á því hvernig fólk bregst við.

Þeir hafa verið að fara inn í kyrrstæða bíla og viðmótið sem þeir
hafa fengið er almennur viðbjóður,“ segir Kristófer en tekur fram
að auðvitað sé grínið aldrei langt
undan. Sveppi og Auddi hyggjast
ekki koma heim til sín yfir nóttina
heldur sofa úti.
Og eins og myndirnar bera með
sér var haft töluvert fyrir því að
búa til gott gervi fyrir þá. „Stefán
Jörgen, einn fremsti förðunarlistamaður þjóðarinnar, kom og hjálpaði okkur, þeir voru einhverja fjóra
til fimm tíma í stólnum hjá honum.“
- fgg

GÓÐ GERVI Auddi og Sveppi kynntust
því af eigin raun hvernig það er að vera
róni í Reykjavík. Gervin eru nokkuð góð.

ELÍSABET AGNARSDÓTTIR: TOLLYWOOD NÆST Á DAGSKRÁ

FRÉTTIR AF FÓLKI

Indverskir kvikmyndagerðarmenn flykkjast til Íslands
„Þetta fólk er miklar stjörnur í
sínu heimalandi. En er algjörlega
laust við stjörnustæla,“ segir Elísabet Agnarsdóttir hjá Jöklum ehf.
en hún hefur vart undan að taka
við fyrirspurnum frá indverskum
kvikmyndagerðarmönnum sem
vilja ólmir koma til landsins og taka
upp efni fyrir kvikmyndir sínar. Á
landinu er nú staddur nokkuð stór
hópur frá Tollywood til að taka tónlistarmyndbönd fyrir kvikmyndina
Namo Venkatesa í leikstjórn Srinus
Vytla. Sem sagt hvorki Bollywood sem er hvað frægast - né Kollywood
en tökulið frá því héraði var statt
hér á landi fyrir skemmstu eins og
Fréttablaðið greindi frá.
Tollywood er gælunafn yfir kvikmyndir frá Andhra Pradesh-héraðinu á Indlandi. Þar er töluð sérstök mállýska sem heitir Telegu
og Tollywood dregur nafn sitt af.
Tollywood á nokkur heimsmet í
heimsmetabók Guinness, þar eru
meðal annars framleiddar flestar
kvikmyndir í heiminum á ári hverju
og þar býr einnig sá leikari sem
hefur leikið í flestum kvikmyndum
í öllum heiminum eða alls 750. Þar
er einnig stærsta kvikmyndaver í
heimi og í Andhra Pradesh eru flest
kvikmyndahús á Indlandi ef marka
má wikipediu.
Og hér á landi eru sem sagt tvær
af skærustu stjörnum Tollywood;
Venkatesh Daggubati, sem er margverðlaunaður leikari og nýtur mikillar hylli í Tollywood-kvikmyndageiranum, og svo Trisha Krishnan,
einhver helsta þokkadís þessarar
kvikmyndagerðar en móðir hennar
er með í för og passar upp á að allt
sé örugglega með felldu. Hópurinn
frá Tollywood, sem er um tuttugu
manns, hefur verið hér í heila viku
og tekið upp efni fyrir tvö myndbönd við Skógafoss, Seljalandsfoss,
Reynisdranga og Jökulsárlón, svo

STÓRSTJÖRNUR
FRÁ TOLLYWOOD
Trisha Krishnan er
einhver vinsælasta
leikkona Tollywood og
hún er hér á landi að
taka upp tónlistarmyndband fyrir
nýjustu kvikmynd
sína. Grétar
Örvarsson er
að sjálfsögðu
leiðangursstjóri
Indverjanna en
þeir virðast vera
áhugasamir um að
koma hingað til
Íslands og taka
upp efni fyrir
kvikmyndir
sínar.

fátt eitt sé nefnt. Þau hafa reyndar verið á ferðalagi um alla Evrópu síðustu tuttugu daga til að taka
upp borgarsenur fyrir myndina en
Ísland leikur síðan aðalhlutverkið í
tónlistarmyndböndunum.
Elísabet segir að vinnulagið sé
ekkert öðruvísi en það sem viðhaft var þegar Kollywood-liðið var
hér á landi. Unnið sé frá morgni
til kvölds. Reyndar gekk ekki allt

Sjónvarpsstjörnurnar
Jóhannes Ásbjörnsson
og Sigmar Vilhjálmsson virðast vera að
íhuga að skipta
um starfsvettvang. Þeir félagar hafa stofnað
saman fyrirtæki sem kallast Hamborgarafabrikkan og í fyrirtækjaskrá
kemur fram að tilgangur félagsins
sé rekstur veitingastaða, smávöruverslun, framleiðsla matvæla,
rekstur fasteigna, lánastarfsemi
og önnur tengd þjónusta. Þegar
Fréttablaðið ræddi við Jóhannes
í gær vildi hann ekki kannast við
að þeir félagar ætli sér að opna
hamborgarastað, sagði einfaldlega
að fyrirtækið væri stofnað utan um
ýmis sameiginleg verkefni þeirra
félaga.
Hugleikur Dagsson var að senda
frá sér nýja bók um ævintýri
eineygða kattarins Kisa. Sú kallast
Flóttinn frá Reykjavík og svíkur ekki
aðdáendur Kisa. Hugleikur
fagnar útgáfunni með
stæl, hann hefur boðið
vinum sínum til veislu
í kvöld og þar eiga allir
að bera lepp fyrir auga
- rétt eins og aðalsögupersónan.

eins og í sögu því tollurinn hleypti
ekki öllum töskum Tollywood-fólksins í gegn og því varð uppi fótur og
fit þegar einn kjóllinn varð eftir í
Keflavík. Spurð hvort svona sparsamir kvikmyndagerðarmenn, sem
setja það ekki fyrir sig að deila herbergjum, skili einhverjum gjaldeyri
til landsins segir Elísabet svo vera.
„Þetta eru einhverjir peningar.“

Ísland í dag
hefur verið talsvert á milli tannanna
á fólki síðan skipt var um áhöfn í
brúnni á síðasta ári og áherslum
breytt. Þau Sigrún Ósk Kristjánsdóttir og Sindri Sindrason
máttu þola glósur í netheimum
fyrir að efnistök þáttarins væru of
léttúðug og þar fram eftir götunum. Árangurinn hefur hins vegar
ekki látið á sér standa, á fyrstu sex
mánuðum ársins var áhorf nærri
því 50 prósentum meira en á sama
tímabili í fyrra. Þátturinn
hefur meira að segja
á stundum farið yfir
Kastljósið í áhorfi,
þrátt fyrir að efnistökin
séu ekki nógu fín fyrir
- fgg, hdm
alla.

freyrgigja@frettabladid.is

ELM sýnir á tískuviku í París
Hönnunarfyrirtækið ELM Design
frumsýnir vor- og sumarlínu fyrir
árið 2010 á tískuviku í París og New
York í næsta mánuði. Fyrirtækið
hefur verið starfrækt í tíu ár og
selur hönnun sína í um níutíu verslunum víðs vegar um Bandaríkin og
yfir fimmtíu verslunum í Evrópu,
þar á meðal í Selfridges, Browns og
Liberties í London.
„Þetta er lína sem við vorum að
ljúka við fyrir stuttu. Í vetur vorum
við mikið með græna tóna í hönnun
okkar og við höfum unnið vor- og
sumarlínuna svolítið út frá þessu
og haldið okkur við græna og út í
gula tóna,“ segir Erna Steina Guðmundsdóttir, einn eigenda ELM
Design.
Aðspurð segir Erna það ekki vera
erfitt verk að hanna flíkur ár fram í
tímann, heldur sé það orðið að vana
eftir öll þessi ár. „Þetta var snúið í
fyrstu en nú erum við orðnar vanar
að vinna svona langt fram í tímann.
Kosturinn er að við erum alltaf í

KVEÐJUTEITI Erna Steina segir sýninguna vera kveðjuteiti áður en línan verður send á
sölusýningar víðs vegar í Evrópu. Hér er Erna Steina ásamt Lísbetu Sveinsdóttur.
MYND/TEITUR JÓNASSON

réttri árstíð, við hönnuðum sumarlínuna fyrir næsta ár núna í sumar
og í haust förum við af stað með að

hanna vetrarlínuna fyrir árið 2010
þannig það er auðvelt að finna innblástur.“
- sm
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
Bergsteins
Sigurðssonar

Að finna
fjölina sína

Í

okkar sérfræðingavæddu veröld höfum við komið ár okkar
svo fyrir borð að einföldustu verk
eiga til að vaxa okkur í augum –
hvað þá hin flóknari. Þessi þróun
leiddi af sér þann hugsunarhátt
að líta á margt í okkar nánasta
umhverfi fyrst og fremst sem eitthvað til að laga, til dæmis heimilið og ruddi brautina fyrir ótal
lífsstílsþætti sem kynntu okkur
sniðugar „lausnir“. Heimilið var
með öðrum orðum skilgreint sem
klasi mismunandi stórra vandamála, velflest þess eðlis að þau
yrðu ekki leyst án aðstoðar sérmenntaðra manna.

Í HVERRI

fjölskyldu má finna
að minnsta kosti eina laghenta
manneskju sem getur dyttað að
öllum fjáranum; tengt þvottavélina, fest upp ljóskastara eða
skipt um olíu á bílnum. Hæfileikar af þessu tagi eru líklegir til
að gulltryggja manni vinsældir
innan fjölskyldunnar – að ekki sé
minnst á tengdafjölskylduna. Það
er óbrigðul regla að þegar valið
stendur á milli tveggja eða fleiri
tengdasona nýtur sá laghentasti
ótvírætt mestrar hylli.

ÉG er það sem kalla má liðónýtur
handverksmaður. Orðinn þrítugur
eru þau teljandi á fingrum annarrar handar árin frá því ég gat fyrst
spennt startkapla á rafgeymi einn
míns liðs. Fyrir vikið hef ég forðast eins og heitan eldinn öll verkefni sem fyrirfram virðast krefjast handlagni. Ef þvottavélin bilar
geri ég eins og mér hefur hingað
til verið eðlislægt: hringi í mann.

TENGDAFÓLK

mitt hefur
þrátt fyrir þessa vankanta mína
sýnt mér vinsemd og hlýju. Mér
hraus hins vegar hugur við því
þegar tengdamóðir mín bað mig
– eflaust í gustukaskyni til að láta
mér finnast ég standa jafnfætis
hinum handlögnu svilum mínum
– að aðstoða við að parkettleggja
nýja íbúð endanna á milli. Parkettlagning. Móðir allra yfirhalninga.
Slík dvergasmíð er eflaust aðeins
á færi snjöllustu völunda hugsaði
ég með mér.

ÉG sló til með semingi. Eflaust
hægt að nýta mig í að rífa upp
umbúðir, sópa sag af svölunum og
þar fram eftir götunum. Næstu
þrjá daga reyndi ég hins vegar að
það er á færi klunnalegustu álappa
að leggja fjalir á gólf. Slík reynsla
er á við hundrað sjálfsstyrkingarnámskeið og kollvarpar jafn mörgum hugmyndum sem maður hefur
um sjálfan sig og eigin getu. Ég
stóð keikur upp. Nú eru mér allir
óspónlagðir vegir færir. Og tengdó
á óaðfinnanlegt parkettgólf. Það er
bara mismunandi flatt.

GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 21. ágúst
2009, 231. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.37
5.13

Hádegi

Sólarlag

13.41
13.16

21.22
21.15

Heimild: Almanak Háskólans

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Hvar er þín auglýsing?
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

