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Grunnskólakennarar
Óskum að ráða grunnskólakennara í 50% starf í Námsver á elsta stigi-íslenska/
enska (tímabundin ráðning til 20.02.2010 vegna forfalla)

Upplýsingar um starfi ð gefa Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri, í símum 
5404700 og 8215007, netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is  og Erna 
I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í símum 5404700 og 8215009 netfang: erna.
palsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist skólastjóra eða aðstoðarskólastóra á netfang þeirra eða í 
pósti til skólastjóra Álftanesskóla, 225 Álftanesi. 

Skólastjóri

Verslunarstjóri
Óskum eftir að ráða verslunarstjóra í stóra sérverslun með 
fjölbreyttar heimilis- og neytendavörur.

Óskum eftir skipulögðum einstaklingi með reynslu af 
verslunarstjórn.  Hefur ábyrgð á  innkaupum og lager-
haldi svo og starfsmannamálum og markaðmálum ásamt 
markaðsfólki fyrirtækisins.

Umsóknir skilist til Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 
merkt verslunarstjóri-301 fyrir lok miðvikudags 26.8.

www.marel.com

Störfin henta jafnt konum sem körlum

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Vinsamlega sækið um störfin á heimasíðu Marel, 
www.marel.com/jobs

Vélahönnuður
Starfið felur í sér þróun á nýjum vörum sem 
og aðlögun tækja og lausna að þörfum 
viðskiptavina. Við vélahönnun hjá Marel 
starfa yfir 40 verk-, iðn- og tæknifræðingar 
hér á landi og í Danmörku.  

Þú munt:

með vönduð vinnubrögð í fyrirrúmi

Þú þarft að:

eða tæknifræði

Norðurlandamál æskilegt

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Kristján Hallvarðsson í síma 563 8000

Smiðir og samsetningafólk
Störfin fela í sér smíði, samsetningu, frágang 
og prófun tækja og búnaðar úr ryðfríu 
stáli. Í framleiðslu Marel hér á landi starfa 
140 starfsmenn. Hvort tveggja er leitað að 
iðnmenntuðu fólki og ófaglærðu.

Þú munt:

samvinnu og góðum liðsanda

snyrtilegu starfsumhverfi

Þú þarft að:

Nánari upplýsingar um störfin veitir
Axel Jóhannsson í síma 563 8000

Marel Food Systems er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu 
starfa um 3700 manns í fimm heimsálfum, þar af um 350 hér á landi.

Við leitum að konum og körlum,
hug- og verkviti

Hrafnista í Reykjavík óska 
eftir að ráða sjúkraliða

Lausar eru stöður sjúkraliða á dvalarheimilinu og á 
hjúkrunardeildum. Sjúkraliðar taka að sér hópstjórn í 
aðhlynningu og ýmis sérverkefni. Starfshlutfall og 
vinnutími samkomulag.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma í 
585 -9529, eða á  magnea@hrafnista.is

Auglýsingasími
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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í maí 2009 – júlí 2009.

Fréttablaðið er með 106% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

Tíu þjóðráð til 
að krækja sér í 
svínaflensu

EFNAHAGSHRUNIÐ Það er verkefni 
núverandi ríkisstjórnar að leiðrétta 
það misræmi sem skapaðist milli 
skulda og virði eigna í bankahrun-
inu, að sögn ráðherra félags- og hús-
næðismála.

„Það er að sjálfsögðu rétt að 
afskrifa skuldir sem eru umfram 
greiðslugetu og veðrými eigna. Það 
varð mikið hrun á eignavirði og 
veruleg hækkun skulda á sama tíma. 
Skuldir í samfélaginu eru langt 
umfram eignir og það er engum til 
góðs að viðhalda þeirri stöðu. Það 
dregur úr getu efnahagslífsins til 
að skapa verðmæti á ný,“ segir ráð-
herrann, Árni Páll Árnason. 

„Ég hef nú verið heldur að mæla 
varnaðarorð í þeim efnum [um 
almennar niðurfærslur skulda],“ 
segir Steingrímur J. Sigfússon 

fjármálaráðherra. „Ég held að 
þær aðgerðir sem við ráðumst í 
við okkar erfiðu aðstæður þurfi að 
vera mjög hnitmiðaðar og markviss-
ar og aðstoða þá sem mest þurfa á 
að halda. Og þær þurfa að vera 
viðráðanlegar miðað við stöðu ríkis-
sjóðs, Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóð-
anna og fleiri slíkra aðila. “

Árni Páll segir að fólk þurfi að 
þora að kaupa hluti og lifa lífinu: 
„Við þurfum að losa þessa ofur-
skuldbindingu úr kerfinu með því 
að núvirða kröfur til að vita hvert 
sé raunverulegt verðmæti þeirra.“

Grundvallarforsenda fyrir þessu 
sé að aðgerðin auki ekki byrðar 
ríkissjóðs né skattgreiðenda. Spurð-
ur hver borgi þá fyrir þessa leið-
réttingu segir Árni: „Við verðum að 
horfast í augu við það að þetta eru að 

miklu leyti tapaðar kröfur. Það á að 
vera svigrúm í bankakerfinu til að 
takast á við tapið. Þegar lánin voru 
færð milli gömlu og nýju bankanna 
var gert ráð fyrir afskriftum.“

Spurður hversu mikil skuldsetn-
ing heimila megi verða segir hann 
það tæknilega útfærslu að finna 
sanngjarna lausn á því. Tvennt 
muni ráða: greiðslugeta og veðrými. 
„Við þurfum líka að gæta sanngirni 
gagnvart þeim sem ekki stofnuðu til 
skulda og getum ekki gert þeim það 
að borga niður eignir fyrir þá sem 
hafa full ráð á að borga.“ 

Spurður um hugmyndir stjórnar-
liða um flatan niðurskurð allra 
skulda segir Árni Páll að stefna 
stjórnarinnar sé alveg skýr: „Flöt 
niðurfelling er ekki inni í mynd-
inni.“ - kóþ/sh

Félagsmálaráðherra 
vill afskrifa skuldir
Árni Páll Árnason segir að afskrifa þurfi skuldir til að leiðrétta það misræmi 
sem hafi orðið í hruninu, þegar skuldir hækkuðu en eignaverð lækkaði. 

LÖGREGLUMÁL „Ef ég á að vera 
raunsær, þá er bara tímaspurs-
mál hvenær lögreglumaður verð-
ur drepinn í starfi,“ segir Gísli 
Jökull Gíslason lögreglumaður. 
Hann segir mikinn niðurskurð og 
hringlandahátt hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu hafa skilið 
lögreglumenn eftir í óvissu. 
 - kóp/sjá síðu 30

Lögreglumenn ósáttir:

Einhver mun 
verða drepinn

MENNINGARNÓTT Í VÆNDUM Lögð var lokahönd á undirbúning fjórtándu Menningarnætur Reykjavíkurborgar í gær. Meðal annars var sett upp svið fyrir stórtónleika í Hljóma-
skálagarðinum sem haldnir verða í kvöld en þar munu meðal annars Þursaflokkurinn og Páll Óskar troða upp.    FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍSLENDINGAR 
ERU REGGÍFÓLK

MENNING 
Í MIÐJU BLAÐSINS

ÉG ÞÓTTI SÉRVITUR ÞÁ
Breski ljósmyndarinn 
Brian Griffin í viðtali um 
feril sinn og verkefni

MÓTOR-
HJÓLA-
JAKKAR 
FYRIR 
HAUSTIÐ

STÍLL 46 RÖKSTÓLAR 26
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"Af stað".    

Auddi, áttirðu auðvelt með að 
finna róna innra með þér?

„Já, það er ekki langt í hann en 
ég læt vanilludropana vera eftir 
nóttina.“

Auðunn Blöndal og Sveppi munu vera 
með þætti í vetur þar sem þeir prófa 
meðal annars að vera sjómenn og hand-
rukkarar. Í fyrrinótt léku þeir róna.

HÖNNUN „Mér vitandi hefur eng-
inn unnið með hænsnaleðrið með 
þessum hætti hér á landi, né hef 
ég fundið neitt þessu líkt erlend-
is,“ segir Rakel Hafberg arki-
tekt en hönnun hennar, skart og 
ýmsir fylgihlutir unnir úr þess-
um frumlega efnivið hafa vakið 
mikla athygli. 

Rakel hefur starfað sem arki-
tekt frá því að hún útskrifaðist 
sem slíkur árið 2007 en ákvað 
að finna sér ný verkefni þegar 
kreppti að í arkitektageiranum. 
Úr varð að hún rakst á hænsna-
leður sem hún tók til við að nota 
sem efnivið í armbönd, spangir 
og fleira til. - jma / sjá allt

Nýsköpun á heimsvísu

Fylgihlutir úr 
hænsnaleðri 

SKART ÚR HÆNSNALEÐRI Rakel Hafberg 
arkitekt fór að búa til skartgripi þegar 
verkefnum í arkitektúr fækkaði.

LÖGREGLUMÁL Fimmti maðurinn var 
handtekinn á miðvikudaginn grun-
aður um að hafa skipulagt tug-
milljónasvik út úr Íbúðalánasjóði 
og tveimur hlutafélögum í júní. 
Fjórir menn um tvítugt höfðu áður 
verið handteknir vegna málsins og 
sátu þeir í varðhaldi um hríð.

Fimmti maðurinn er um þrítugt 
og er eldri bróðir eins fjórmenn-
inganna. Á heimili hans fundust 
ýmis gögn sem bentu til þess að 
hann væri viðriðinn málið, auk 650 
þúsund króna í reiðufé. Honum var 
sleppt úr haldi í gær.

Maðurinn tengist vélhjóla-
klúbbnum Fáfni, líkt og fjórmenn-
ingarnir. Leiddar hafa verið líkur 

að því að mennirnir hafi ráðist 
í svikin að undirlagi alþjóðlegu 
vélhjólasamtakanna Hells Ang-
els. Algengt sé að samtökum sem 

vilja verða fullgildir meðlimir 
Hells Angels, líkt og Fáfnisliðar 
stefna að, séu falin verkefni af 
þessu tagi. Ólíklegt þykir þó að 
lögreglu takist að færa sönnur á 
þessi tengsl.

Svikin voru afar flókin, en 
mennirnir fölsuðu tilkynningar 
til fyrirtækjaskrár um breyting-
ar á stjórnum tveggja hlutafélaga, 
seldu síðan fasteignir í eigu félag-
anna og tóku lán fyrir kaupunum 
sem stungið var undan. Svikin 
námu minnst 50 milljónum og féð 
er ófundið. Svikin voru þess eðlis 
að yngri mennirnir fjórir hefðu 
tæpast getað komist upp með þau 
án þess að nást.  - sh

Fimmti maðurinn handtekinn vegna stórfelldra fjársvika úr Íbúðalánasjóði:

Eldri bróðir líka handtekinn

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Svikin námu minnst 
50 milljónum og er féð ófundið.

FRÉTTABLAÐIÐ / E.ÓL

Svínaflensa í kalkúnum
Heilbrigðisyfirvöld í Chile hafa stað-
fest að svínaflensa hafi greinst í kalk-
únum þar í landi. Kalkúnarnir hafa þó 
aðeins fengið væg einkenni, en það 
að veiran hafi borist í fugla vekur ótta 
um framhaldið.

CHILE

EGYPTALAND, AP Í Mið-Austurlönd-
um þykja döðlur ómissandi fæða 
í hinum helga mánuði, ramadan, 
sem hefst í dag í flestum löndum 
múslima. Í ár seljast döðlur, sem 
kenndar eru við Barack Obama 
Bandaríkjaforseta, betur en 
aðrar döðlur. „Við höfum hrifist 
af Obama og þess vegna nefnum 
við bestu döðlurnar okkar í höf-
uðið á honum,“ segir Athif Has-
him, kaupmaður í Kaíró, höfuð-
borg Egyptalands.

Ramadan er föstumánuður, en 
þá fasta múslimar frá sólarupp-
rás til sólarlags, en borða góðan 
mat á kvöldin.  - gb

Ramadan í múslimaríkjum:

Obama-döðlur 
seljast langbest

OBAMA-DÖÐLUR Í SEKKJUM
Viðskiptin hafa gengið vel í þessari 
verslun í Kaíró. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLA Barðastrandarmennirnir Viktor Már 
Axelsson og Marvin Kjarval Michelsen, báðir fædd-
ir árið 1989, eru ákærðir fyrir rán, húsbrot og 
frelsissviptingu. Gætu þeir átt yfir höfði sér tíu ára 
fangelsi. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær. Báðu verjendur ákærðu um frest til að 
tjá sig um málið.

Axel Karl Gíslason, sem mætti með móður sinni í 
réttarsal í gær, var ákærður fyrir hlutdeild í þjófn-
aðarbroti fyrir að hafa skipulagt brotið og hirt 
ágóðann af ráninu. Jóhann Kristinn Jóhannsson er 
ákærður fyrir hlutdeild fyrir að hafa ekið til og frá 
staðnum. 

Viktor og Marvin brutust inn á heimili manns á 
áttræðisaldri á Barðaströnd á Seltjarnarnesi 25. 
maí síðastliðinn. Þegar húsráðandi kom heim réðist 
Viktor að honum, sló hann með hnefum í andlitið og 
neyddi hann til að leggjast á gólfið. Bundu þeir hann 
með límbandi á meðan þeir höfðu á brott með sér 
úr, skartgripi og fleira, allt að verðmæti rúmlega 
tveggja milljóna. 

Húsráðandi krefst skaðabóta að upphæð ein millj-
ón en hann hlaut skrámur og mar við atlöguna.

Viktor Már á tvö önnur mál sem sameinast Barða-
strandarmálinu í héraðsdómi. Í öðru er hann ákærð-
ur fyrir að hafa brotist inn í Tölvutækni í október, 
tekið þaðan tvær fartölvur og haft fíkniefni í fórum 
sínum. Í hinu málinu er um tvö þjófnaðarbrot að 
ræða. - vsp

Barðastrandarræningjar ákærðir fyrir rán, húsbrot og frelsissviptingu:

Höfuðpaurinn mætti með mömmu

HINIR ÁKÆRÐU Viktor og Axel mættu í héraðsdóm í gær. Axel 
fékk dóm árið 2006 fyrir mannrán í Bónus og Viktor er nú í 
gæsluvarðhaldi á Litla-Hrauni. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÖGREGLUMÁL Harður árekstur 
varð þegar tveir bílar skullu 
saman á Breiðholtsbraut við 
Stekkjabakka um miðjan dag 
í gær. Einn var fluttur á slysa-
deild með minniháttar meiðsli. 

Þá urðu tvö bifhjólaslys í 
höfuðborginni síðdegis í gær. 
Í öðru tilvikinu féll maður 
af bifhjóli sínu á gatnamót-
um Kringlumýrarbrautar og 
Borgartúns. Hann er talinn vera 
fótbrotinn. Í hinu tilvikinu lenti 
bifhjól í árekstri við fólksbíl á 
Skeiðarvogsbrú yfir Miklubraut. 
Báðir voru bifhjólamennirnir 
fluttir á slysadeild. 

 - þeb

Þrír fluttir á slysadeild: 

Þrjú umferðar-
slys í gærdag

Aflþynnuverksmiðja í gang
Fyrsta vélasamstæða aflþynnuverk-
smiðju Becromal á Akureyri var gang-
sett í gærdag. Þá voru tólf samstæður 
settar í gang en þær munu verða 60. 
Búist er við því að verksmiðjan verði 
komin í fulla notkun í lok næsta árs. 

NORÐURLAND

STJÓRNMÁL  Ríkisstjórnin skoðar 
nú hvort hægt sé að höfða skaða-
bótamál á hendur fyrrverandi 
stjórnendum Landsbankans 
vegna Icesave. „Það getur verið 
sjálfstætt álitaefni hvort menn 
hafi í einhverjum tilvikum skap-
að sér skaðabótaskyldu og þá á 
að sjálfsögðu að fara yfir það og 
það er verið að gera,“ segir Stein-
grímur. Málið sé í skoðun sem 
hluti af stærri heild.

Meðal stjórnenda bankans 
þegar Icesave-reikningarnir 
voru stofnaði voru Sigurjón Þ. 
Árnason, Halldór J. Kristjáns-
son, Björgólfur Guðmundsson og 
Kjartan Gunnarsson.  - sh

Stjórnendur kannski lögsóttir:

Ríkið skoðar 
skaðabótamál

ORKUMÁL Orkuveita Reykjavíkur 
mun lána Magma Energy 70 pró-
sent af kaupverði hlutarins í HS 
Orku, með veði í bréfunum sjálfum, 
ef gengið verður að tilboði Magma í 
hlutinn. Í tilboðinu er gert ráð fyrir 
að lánið beri 1,5 prósenta vexti og 
að það verði greitt til baka í einni 
greiðslu að sjö árum liðnum.

Tilboðið er í 16,6 prósenta hlut 
Orkuveitunnar, sem og 15,4 prósenta 
hlut Hafnarfjarðar, sem dómstólar 
hafa úrskurðað að Orkuveitan verði 
að kaupa, jafnvel þótt Samkeppnis-
eftirlitið hafi komist að þeirri niður-
stöðu að Orkuveitan megi ekki eiga 
svo stóran hlut í HS Orku.

Heildartilboðið í þennan 32 pró-
senta hlut hljóðar upp á um 12,3 
milljarða króna, og yrðu 3,7 millj-
arðar greiddir út í hönd. Orkuveit-
an myndi síðan lána fyrir afgang-
inum, ríflega 8,6 milljörðum, í 
dollurum á gengi dagsins í dag. Öll 
gengisáhætta yrði Orkuveitunnar, 
en lánið yrði auk þess að einhverju 
leyti bundið álverði.

Magma stefnir einnig að því að 
kaupa hlut Reykjanesbæjar í HS 
Orku fyrir 2,5 milljarða. Verði af 
kaupunum munu Magma og sam-
starfsaðilinn Geysir Green Energy 
eiga meirihluta í félaginu.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra hefur lýst andstöðu 
sinni við þau áform að selja hlutinn 
til einkaaðila og hefur fundað með 
fulltrúum Reykjavíkurborgar og 
Orkuveitunnar vegna málsins. Til 
umræðu hefur verið að fá aðra til að 
kaupa hlut Orkuveitunnar, til dæmis 
lífeyrissjóði og önnur innlend orku-
fyrirtæki.

 stigur@frettabladid.is

Vilja kúlulán til sjö 
ára á 1,5% vöxtum
Tilboð Magma Energy í hlut Orkuveitunnar í HS Orku gerir ráð fyrir að Orku-
veitan láni Magma fyrir sjötíu prósentum af kaupverðinu. Lánið yrði tæplega 
níu milljarða kúlulán í dollurum til sjö ára, með veð í bréfunum sjálfum. 

HS ORKA HS Orka varð til þegar Hitaveitu Suðurnesja var skipt upp í tvo hluta. HS 
Orka sér um orkunýtinguna og HS Veitur um dreifinguna til almennings.

FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

Meðal þess sem litið hefur verið 
til í samráði ríkisins og borgarinnar 
við lausn málsins er samningur 
Reykjanesbæjar við HS Orku um 
nýtingarrétt á orkunni í Svartsengi í 
aðdragandanum að fyrirhuguðum 
kaupum Magma. Reykjanesbær 
framseldi réttinn til HS Orku fyrir 30 
milljónir á ári í 65 ár, með möguleika 
á framlengingu um önnur 65 ár. 
Verði af kaupum Magma mun félagið 
því þurfa að greiða bænum 30 millj-
óna auðlindagjald á ári.

Í ljós hefur komið að Magma 
hefur gert tvo samninga í Oregon og 
Nevada í Bandaríkjunum sem fulltrú-
ar ríkisstjórnarinnar telja sambærilega 
þessum samningi. Þeir eru einungis 
til tíu ára með möguleika á tíu ára 

framlengingu. Fyrstu tíu árin þarf að 
greiða auðlindagjald sem nemur 1,75 
prósenti af heildartekjum af raforku-
sölu og eftir tíu ár 3,5 prósentum. 
Hefði Reykjanesbær náð sams konar 
samningi við HS Orku fengi bærinn 
190 milljónir í auðlindagjald í stað 
30.

„Þetta er óneitanlega eitt af því 
sem er umhugsunarefni – hvort 
aðgangurinn að auðlindinni sé ekki 
býsna ódýr í þessum samningum 
sem hér gilda, í samanburði við 
það sem maður sér þarna úti,“ segir 
Indriði H. Þorláksson, aðstoðarmaður 
fjármálaráðherra. Óheppilegt sé að 
hagnaður af auðlindum Íslendinga 
renni úr landi án þess að við fáum 
sanngjarnan skerf.

MAGMA GERÐI MUN VERRI SAMNINGA VESTRA

SPURNING DAGSINS
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SAMGÖNGUR Nýskráningar fyrir-
tækjabifreiða hafa dregist saman 
um 87 prósent það sem af er ári 

miðað við sama 
t ímabi l  ár ið 
2007. Aðeins 
hafa 1.704 bílar 
verið skráðir á 
fyrirtæki en á 
sama tíma árið 
2007 voru þeir 
12.715. Sjald-
gæft er að fleiri 
nýskráning-

ar séu hjá ein-
staklingum, en 

þær eru 2.104 það sem af er ári. 
Heildarsamdráttur nýskráninga er 
því um 81 prósent frá árinu 2007.

„Þetta sýnir að það er algjört 
stopp í fjárfestingum fyrirtækja,“ 
segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins. Segir Vilhjálmur að Seðla-
bankinn þurfi að lækka stýrivexti 
strax. „Það fjárfestir enginn á 
þessum vöxtum.“

Özur Lárusson, framkvæmda-
stjóri Bílgreinasambandsins, segir 
bílasölur finna vel fyrir samdrætt-
inum. „Það er algjört hrun í sölu 
bifreiða,“ segir Özur en um 230.000 
bílar eru nú á götum Íslands.

Ýmsar leiðir eru færar til að 
auka veltuna, að mati Özurar, til 
dæmis að lækka tolla. Bílgreina-
sambandið átti fund með fjármála-
ráðherra fyrr í sumar um útfærslu 
hugmyndar um afslátt af vöru-
gjöldum. 

Hugmynd Bílgreinasambandsins 
var sú að fólk sem fargaði gömlum 
bílum, til dæmis eldri en tíu ára, 
fengi afslátt af vörugjöldum fyrir 

kaup á nýjum og umhverfisvænni 
bíl. Segir Özur fjármálaráðherra 
hafa verið jákvæðan fyrir hug-
myndinni. Vörugjöld af bílum geta 
numið um 45 prósentum af verði 
bifreiðar og virðisaukaskattur um 
24,5 prósentum.

Benedikt Eyjólfsson, eigandi 
Bílabúðar Benna, segist finna 
fyrir þessu eins og flestir lands-
menn en fyrirtækið reyni að halda 
þjónustu við viðskiptavini. 

„Þetta yrði betra ef gengið 
skánaði og vextir lækkuðu,“ segir 
Benni. Tímabundin lækkun vöru-
gjalda gæti verið til bóta, að mati 
Benna, þar sem vörugjöld séu stór 
hluti af verði bifreiða. Bíll sem 
skilaði 300 þúsund krónum til rík-
isins fyrir tveimur árum skilar nú 
600 þúsund krónum þar sem vöru-
gjaldið miðast við gjaldmiðilinn 
sem bíllinn er keyptur á, að sögn 
Benna.

Tölulegar upplýsingar koma frá 
Umferðarstofu og miða tölurnar 
við tímabilið frá 1. janúar til 20. 
ágúst öll árin. vidir@frettabladid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Einstaklingar
Fyrirtæki

Nýskráningar bifreiða frá 1.  
janúar-20. ágúst árin 2007-2009
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Í grein eftir Óttar Pálsson í Frétta-
blaðinu í gær kom fram að íslenskir 
lífeyrissjóðir myndi þriðjung almennra 
kröfuhafa Straums. Hið rétta er 
að íslenskir fjárfestar, þar á meðal 
lífeyrissjóðir, eiga um þriðjung krafna.

LEIÐRÉTTING

VIÐSKIPTI Icelandic Glacial verð-
ur aðalvatnið sem selt verður 
á stærsta skíðasvæði Kaliforn-
íu, Squaw-dalnum. Stofnandi 
Icelandic Glacial er Jón Ólafs-
son athafnamaður en margar 
af helstu skíðastjörnum heims 
sækja svæðið árlega.

Jón Ólafsson segir, í fréttatil-
kynningu frá Icelandic Glacial, 
að það sé frábært að staður, sem 
sé eins fallegur og Squaw-dalur-
inn, hafi valið vatnið.

Scott Rutter, yfirmaður matar- 
og drykkjar hjá hjá Squaw-daln-
um, segir í sömu tilkynningu að 
dalurinn séu stoltur af því að 
geta boðið gestum sínum upp á 
alvöru ískalt vatn eins og Ice-
landic Glacial. - vsp

Icelandic Glacial til Kaliforníu:

Íslenskt vatn á 
risa-skíðasvæði

AÐALVATNIÐ Gestir stærsta skíðasvæð-
isins í Kaliforníu munu geta teygað 
íslenskt vatn á næstunni.

NÁTTÚRA Ríkisstjórnin hefur 
ákveðið að láta hefja undirbúning 
að stækkun 
friðlandsins í 
Þjórsárverum 
nú þegar, sam-
kvæmt tillögu 
Svandísar 
Svavarsdóttur 
umhverfis-
ráðherra. Hún 
vill að stækk-
un friðlandsins 
verði lokið ekki 
síðar en snemma á næsta ári. 

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórn-
arinnar kemur fram að friðlandið 
eigi að stækka og ljúka við friðun-
ina sem fyrst. 

Stækkunin verður gerð í sam-
ræmi við ákvæði náttúruverndar-
laga og mun Umhverfisstofnun 
sjá um undirbúninginn í samráði 
við þá sem hagsmuna eiga að 
gæta á svæðinu.  - þeb

Ríkisstjórnin um Þjórsárver: 

Friðlandið 
stækkað strax

Algjört hrun í sölu 
bíla til fyrirtækja
Nýskráningar fyrirtækjabifreiða hafa dregist saman um tæp níutíu prósent frá 
árinu 2007. Vilhjálmur Egilsson segir algjört stopp í fjárfestingum fyrirtækja. 
Bílgreinasambandið lagði til að vörugjöld fyrir förgun yrðu lækkuð.

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

ekkert keypt Fyrirtæki halda að sér höndum þegar kemur að bílakaupum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ALÞINGI „Við munum taka þann 
tíma sem þarf og við munum 
standa hér og tala eins lengi og 
þarf ef það verður til þess að við 
sjáum að við getum bjargað því 
sem bjarga þarf,“ sagði Guðlaugur 
Þór Þórðarson, þingmaður Sjálf-
stæðiflokksins, á Alþingi í gær. 
Hart var tekist á um ríkisábyrgð-
ina vegna Icesave og stjórnarand-
staðan gagnrýndi stjórnina fyrir 
flumbrugang.

Björn Valur Gíslason, þingmað-
ur Vinstri grænna og varaformað-
ur fjárlaganefndar, hleypti illu 
blóði í stjórnarandstæðinga, þegar 
hann lýsti því yfir að öll nauðsyn-
leg gögn í málinu hefðu komið 

fram í júní. Stjórnarandstæðingar 
mótmæltu því harðlega og Unnur 
Brá Konráðsdóttir, Sjálfstæðis-

flokki, sagði engu líkara en að 
Björgvin hefði verið staddur úti á 
rúmsjó. Björgvin tók einmitt leyfi 
í sumar til að stýra Kleifaberginu 
frá Ólafsfirði í einum túr.

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, formaður Framsóknarflokks-
ins, sagði að ekkert samkomulag 
hefði náðst um framgöngu málsins 
og tók Guðlaugur Þór undir það.

Ragnheiður Elín Árnadótt-
ir, Sjálfstæðisflokki, kvartaði 
sáran undan því að fyrrum ráð-
herra bankamála, Björgvin G. 
Sigurðsson, væri ekki viðstaddur 
umræðuna og hefði ekki verið þar 
á fimmtudag. Hann gæti upplýst 
ýmislegt frá fyrstu hendi. - kóp

Enn er hart tekist á um ríkisábyrgð vegna Icesave á Alþingi:

Tölum eins lengi og með þarf

GUÐLAUGUR ÞÓR Stjórnarandstæðingar 
segja ekkert samkomulag vera um 
hvernig afgreiðslu ríkisábyrgðar vegna 
Icesave verði háttað. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Krónan hækkaði um 
0,38 prósent í gær en hefur lækk-
að nokkuð mikið síðustu vikur. 
Hefur hún fallið um 1,5 prósent 
frá því á föstudaginn í síðustu 
viku. Evran kostaði um 182 krón-
ur í gær og dollarinn stóð í 127 
krónum.  

„Gjaldeyrishöft, afgangur af 
vöru- og þjónustuviðskiptum 
við útlönd, háir innlendir vext-
ir og inngrip Seðlabankans á 
gjaldeyrismarkaði hafa ekki náð 
því að styrkja gengi krónunnar 
undanfarið,“ segir í greiningu 
Íslandsbanka frá því í gær. 
Gengislækkunin lýsir vantrú á 
myntinni, að mati Íslandsbanka. 
Telur bankinn að Seðlabankinn 
hafi gripið fremur lítið inn í 
markaðinn í þessum mánuði.  - vsp

Krónan hækkaði í gær:

Seðlabankinn 
lítið gripið inn í

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu leitar nú þriggja 
manna sem hún telur hafa kveikt 
í Range Rover bifreið við Laufás-
veg aðfaranótt þriðjudags. 

Upptökur úr öryggismynda-
vélum í götunni sýna þrjá menn 
ganga í áttina að húsinu sem 
bíllinn stóð við og hlaupa aftur 
til baka stuttu síðar. Þá sýna 
myndirnar lögreglu og slökkvi-
lið koma á staðinn þegar bifreið-
in var orðin alelda, og að lokum 
sést einn þremenninganna ganga 
framhjá brunastaðnum rúmum 
klukkutíma síðar. Lögregla biður 
þá sem geta gefið upplýsingar að 
hringja í síma 444-1100.- þeb

Lögregla leitar þriggja manna: 

Líklega kveikt í 
Range Rover

VEÐURSPÁ

Alicante

Bassel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Á MORGUN 
Austan 8-15 m/s 

Hvassast allra syðst.

MÁNUDAGUR
Norðlægar áttir, 

hvassast á Vestfjörðum.
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KAFLASKIPT  
Haustið er á næsta 
leiti og haustlægð-
irnar heimsækja 
landið hver af ann-
arri þessa dagana. 
Í dag verður lítils-
háttar rigning með 
köfl um vestantil 
en þurrt að mestu 
norðaustanlands. 
Á morgun verður 
vætusamt sunnan 
og austantil.

Soffía
Sveinsdóttir
Veður-
fréttamaður

GENGIÐ 21.08.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

223,0978
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 127,27  127,87

 211,04  212,06

 182,16  183,18

 24,469  24,613

 21,263  21,389

 17,893  17,997

 1,3552  1,3632

 199,04  200,22

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



búsáhöld, vinnufatnaður, útivistarfatnaður, flísar, parket,  
heimilistæki, smáraftæki, gasgrill, ljós, verkfæratöskur, 
áltröppur, málning, sumarvörur og margt fleira!

GÓLFFLÍSAR,

BÍLSKÚRSFLÍSAR,

VEGGFLÍSAR
25-70%

AFSLÁTTUR
Allar flísar

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN

MEST SELDA 
pallaolía á Íslandi 

Jotun Treolje
3 ltr.

25%
AFSLÁTTUR
AF ALLRI

VIÐARVÖRN OG 
ÚTIMÁLNINGU

40%
AFSLÁTTUR
Gori 44+

gegnsæ
viðarvörn

 í Skútuvogi
Alla helgina kl. 13 - 16
   

Kökuhlaðborð

20-50%
afsláttur

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN

15-50%
AFSLÁTTUR

Af öllum
hreinlætis-

tækjum

Kaffi eða Svali fylgir frítt 

með  kökuhlaðborðinu

RjómatertaSkúffukakaRúllutertaMarmarakaka
JólakakaKókoskakaKanilsnúðarHjónabandssæla

MuffinsÍtölsk brauðFlatkökurHangikjötssalat og túnfisksalat

Frítt  fyrir börn yngri 

en 6 ára og Svali fylgir með

Í BLÓMAVALI UM LAND ALLT

í Skútuvogi

Ís
10kr

Aðeins

290
kökuhlaðborð
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Óska eftir að kaupa 
íslensk enskt lingapon tungumála námskeið.

Sem er útgefi ð ár 1976, 1977 eða 1978 en ekki English Course.
En útgáfuárið er auðfundið fremst í bókum , námskeiðið sem mig vantar 
er alíslenskt og var á sínum tíma mikið auglýst, lærið ensku á 40 tímum, 

án efa eiga margir námskeiðið á vísum stað uppí hillu. 

Vinsamlega hringið strax og þú lest auglýsinguna, ég slökkvi á 
gemsanum eftir að ég hef fengið námskeiðið. Ég borga 40,000.- 

fyrir námskeiðið. Ómar  s. 865-7013

BRETLAND, AP Bandarísk stjórnvöld 
hafa gagnrýnt ákvörðun dóms-
málaráðherra Skotlands um að 
leysa Líbíumanninn Abdel Baset 
al-Megrahi úr haldi. 

David Miliband, utanríkisráð-
herra Bretlands, segir að mót-
tökurnar sem al-Megrahi fékk í 
Líbíu hafi verið afar óviðeigandi. 
Barack Obama Bandaríkjafor-
seti segir það hins vegar mistök 
að hafa látið hann lausan, og ætt-
ingjar hinna látnu hafa mótmælt 
harðlega.

Al-Megrahi hélt til Líbíu á 
fimmtudag, sama dag og hann 
fékk frelsið. Hann er alvarlega 
veikur af krabbameini og á ekki 
langt eftir. Kenny MacAskill, 
dómsmálaráðherra Skotlands, 
segist hafa tekið ákvörðun sína 
af mannúðarástæðum.

Þúsundir ungra manna mættu 
á flugvöllinn í Trípólí, höfuðborg 
Líbíu, til að fagna al-Megrahi 
þegar hann kom þangað. Líbíu-
stjórn hefur hins vegar gætt þess 
að al-Megrahi sjáist ekki opin-
berlega síðan hann kom þangað, 
líklega af tillitssemi við bresk 
og bandarísk stjórnvöld. Gordon 
Brown, forsætisráðherra Bret-
lands, hafði áður en al-Megrahi 
var látinn laus skrifað Moammar 
Gaddafi, leiðtoga Líbíu, og beðið 
hann um að sýna nærgætni.

Richard Dalton, fyrrverandi 
sendiherra Breta í Líbíu, segir að 
móttökur al-Megrahis hafi verið 
afar lágstemmdar miðað við það 
sem hefðbundnar kurteisisvenjur 
þar í landi boða.

Abdel Baset al-Megrahi er 
eini maðurinn, sem hlotið hefur 
dóm vegna Lockerbie-málsins. 
Hann var starfsmaður leyniþjón-
ustu Líbíu þegar sprenging varð 
í bandarískri farþegaþotu yfir 
skoska bænum Lockerbie árið 
1988. Allir farþegar og áhöfn 
vélarinnar fórust, samtals 259 
manns, auk ellefu manna á jörðu 
niðri sem létu lífið þegar vélin 
hrapaði.

Al-Megrahi hélt ávallt fram sak-
leysi sínu. Í yfirlýsingu sem hann 

sendi frá sér þegar hann var lát-
inn laus á fimmtudag segist hann 
þakklátur skosku þjóðinni, þrátt 
fyrir að dvöl hans í fangelsinu 
hafi verið ömurleg.

Jafnframt ítrekar hann enn sak-
leysi sitt, en segist hafa hætt við 
að áfrýja málinu vegna veikinda 
sinna. „Það sem eftir er af lífi 

mínu þarf ég nú að lifa í skugga 
þess að dómur minn var rangur.“

Fljótlega eftir hrap flugvélar-
innar beindust böndin að leyni-
þjónustu Líbíu. Árið 2001 var 
al-Megrahi dæmdur í lífstíðar-
fangelsi og hafði afplánað átta ár 
þegar hann var látinn laus.

 gudsteinn@frettabladid.is

Lausn Líbíumanns 
vekur reiði og deilur
Utanríkisráðherra Breta segir fögnuð Líbíumanna óviðeigandi en Bandaríkja-
forseti segir það mistök að hafa látið al-Megrahi lausan. Líbíustjórn virðist þó 
hafa reynt að hafa opinber viðbrögð lágstemmd, að beiðni Gordons Brown.

FAGNAÐ Í LÍBÍU Líbíumenn tóku vel á móti Abdel Baset al-Megrahi á flugvellinum í 
Trípólí þegar hann kom þangað í fyrrakvöld. NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK Rúmlega fimmtán hundruð 
fleiri fluttust frá landinu en til 
þess á fyrstu sex mánuðum ársins. 
Á sama tíma í fyrra höfðu 2.674 
fleiri flutt til landsins en frá því. 

Alls hafa 2.720 manns flutt til 
landsins það sem af er ári, en 4.252 
frá því. Flestir hinna brottfluttu 
eru erlendir karlmenn. 

Langflestir fóru til Póllands, eða 
1.247 manns. Fluttu 676 til Dan-
merkur, 565 til Noregs og 317 til 

Svíþjóðar. Færri fóru til annarra 
landa. Flestir þeir sem fluttu til 
landsins á tímabilinu komu einnig 
frá Póllandi, eða 667 manns.  

Hafa 1.900 Íslendingar flust burt 
á árinu en 2.300 útlendingar. Hlut-
föll milli brottfluttra og aðfluttra 
eru svipuð hjá íslenskum og erlend-
um ríkisborgurum. Rúmlega 700 
fleiri Íslendingar og 700 fleiri 
útlendingar fluttu frá landinu en 
til þess á þessum sex mánuðum. 

Miklu fleiri karlar en konur 
fluttu burt á tímabilinu, ríflega 
2.600 karlar fóru héðan en kon-
urnar voru ríflega 1.500. 

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær hefur dregið mikið úr 
aðflutningi erlendra ríkisborgara 
til landsins og það sem af er ári 
hafa fleiri farið en komið. Það er 
í fyrsta skipti frá árinu 1992 sem 
það gerist. 

 - þeb

Nokkuð jafnt hlutfall íslenskra og erlendra ríkisborgara fer burt: 

Mikill fjöldi fluttur frá Íslandi

Hefur þú farið í leikhús á 
árinu? 
Já 35,8%
Nei 64,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Hefur þú hugsað um að flytja 
af landi brott vegna efnahags-
ástandsins? 

Segðu þína skoðun á vísir.is. 

KÍNA, AP Meira en þrettán hundr-
uð börn hafa greinst með blý-
eitrun vegna mengunar frá 
manganbræðslu í bænum Wen-
ping í Hunan-héraði. Aðeins 
fáeinir dagar eru frá því hundr-
uð manna greindust með blýeitr-
un vegna mengunar frá annarri 
verksmiðju í Kína.

Blýeitrun barnanna hefur 
vakið óróa og gagnrýni almenn-
ings í landinu, sem var órótt fyrir 
vegna hvers hneykslismálsins á 
fætur öðru þar sem öryggi barna 
hefur verið í hættu. Skemmst 
er að minnast bæði jarðskjálft-
ans mikla á síðasta ári þegar 
fjöldi skóla hrundi og skemmdra 

mjólkurvara sem seldar voru 
víða um land.

Manganverksmiðjan í Wenping 
var tekin í notkun í maí á síðasta 
ári án þess að tilskilin leyfi væru 
fyrir hendi. Grunnskóli er í innan 
við 500 metra fjarlægð frá verk-
smiðjunni. Tveir yfirmenn í verk-
smiðjunni hafa verið handteknir 
vegna málsins.

Í júlí byrjaði að vakna grunur 
um blýeitrun þegar mörg börn 
fengu kvef og aðra kvilla, og það 
fékkst svo staðfest nú í vikunni, 
þegar sjötíu prósent allra barna 
sem prófuð voru reyndust hafa 
orðið fyrir eitrun.

Blýeitrun getur skemmt bæði 

taugakerfi og æxlunarfæri og 
valdið minnistapi og háum blóð-
þrýstingi. - gb

Tveir menn handteknir í Kína vegna blýmengunar frá efnaverksmiðuju:

Þrettán hundruð börn með blýeitrun

Auglýsingasími

– Mest lesið

EITT BARNANNA Manganverksmiðja 
var opnuð á síðasta ári í minna en 500 
metra fjarlægð frá grunnskóla.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Íslenska hugbúnaðar-
fyrirtækið Dohop hefur samið 
við fyrirtækið Malaysia Air-
ports, sem rekur yfir þrjátíu 
flugvelli í Malasíu, Indlandi 
og Tyrklandi, um að þróa og 
reka flugupplýsingakerfi fyrir 
heimasíðu flugvallarins í Kuala 
Lumpur. 

Kerfið sem um ræðir gerir 
notendum kleift að finna flug á 
milli yfir þrjú þúsund flugvalla 
víðs vegar um heiminn, með 
áherslu á tengingu í gegnum 
flugvöllinn í Kuala Lumpur. Um 
þrjátíu milljónir farþega fara 
um flugvöllinn á hverju ári.

  - þeb

Þróa flugupplýsingakerfi:

Dohop semur 
við flugvallarisa

KJÖRKASSINN



á betra verði
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1 Hver er ritstjóri tímaritsins 
Vísbendingar?

2 Hvað heitir forstjóri 
Straums?

3 Hver er heimsmetstími Usa-
ins Bolt í 200 metra hlaupi?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 62

URÐUR SLE IPN IR F ISH ERMANURÐUR SLE IPN IR F ISH ERMAN

Pottþéttur í skólann fyrir athafnasöm börn. Sportlegur, vindheldur og vatnsfráhrindandi. Vatnsheldur sjóara bakpoki.

jakki og buxur jakki og buxur bakpoki

Verð jakki: 8.400 kr.
Verð buxur: 5.800 kr.

Verð jakki: 19.800 kr.
Verð buxur: 16.800 kr.

Verð: 8.800 kr.

LÖGREGLA Fimmtíu grömm af 
amfetamíni fundust við leit í bif-
reið rétt fyrir utan Blönduós á 
tíunda tímanum á fimmtudags-
kvöldið. Farþegar bifreiðarinnar 
voru tveir, karl og kona á þrítugs-
aldri. Um var að ræða efni sem 
voru mjög hrein og hægt að 
drýgja verulega. Voru þau ætluð 
til sölu á Norðurlandi, aðallega á 
Eyjafjarðarsvæðinu.

Grunur vaknaði hjá lögreglu 
við reglubundið eftirlit þegar 
sást til bifreiðar á norðurleið. 
Kallaður var til lögreglumaður 
með fíkniefnahund lögreglunnar 
á Blönduósi og fundust efnin 
fljótlega. Eftir skýrslutökur hjá 
lögreglu var fólkið frjálst ferða 
sinna. - vsp

Amfetamín á Blönduósi:

Hægt að drýgja 
efnin verulega

BANDARÍKIN, AP Tæpur helmingur 
Bandaríkjamanna, um 49 prósent 
þeirra sem tóku 
þátt í nýrri 
skoðanakönnun, 
segist trúa 
því að Barack 
Obama Banda-
ríkjaforseti 
muni taka rétt-
ar ákvarðanir. 

Könnunin var 
gerð á vegum 
dagblaðsins 
Washington Post og ABC-frétta-
stofunnar, og niðurstöður birtar í 
gær. Í könnun sem gerð var eftir 
að Obama hafði setið 100 daga í 
embætti sögðust sextíu prósent 
aðspurðra treysta ákvörðunum 
hans.

Um 57 prósent aðspurðra í nýju 
könnuninni sögðust ánægð með 
störf forsetans, sem er tólf pró-
sentustigum minna en í apríl. - bj

Ljómi breytinganna dofnar:

Um helmingur 
treystir Obama

BARACK OBAMA

FJÖLMIÐLAR Framkvæmdastjóri 
útgáfufélagsins Birtíngs, Elín 
G. Ragnarsdóttir, vill að lögmað-
urinn Vilhjálmur H. Vilhjálms-
son biðji blaðamenn sem starfa 
hjá útgáfunni afsökunar á þeim 
orðum sínum að þeir séu síbrota-
menn á sviði ærumeiðinga og 
annarra brota á prentlögum. Elín 
hótar því í fréttatilkynningu að 
kæra ella Vilhjálm til siðanefnd-
ar lögmannafélagsins fyrir ýmis 
brot.

Í Fréttablaðinu í gær var greint 
frá fyrirhugaðri stefnu fjölskyldu 
úr Sandgerði á hendur ritstjóra 
Vikunnar, vegna ummæla við-
mælanda Vikunnar um fjöl-

skylduföðurinn og dóttur hans. 
Vilhjálmur rekur málið og sagð-
ist meðal annars ætla að byggja 

á því að Birtíngur og starfsfólk 
útgáfunnar væru síbrotamenn 
á sviði ærumeiðinga og annarra 
brota á lögum um prentrétt.

Í tilkynningunni frá Elínu 
segir að enginn starfsmaður Birt-
íngs hafi verið dæmdur tvisvar 
eða oftar fyrir meiðyrði í starfi 
sínu hjá félaginu. Því sé ósvífni 
að kalla þá síbrotamenn. 

Þá segir einnig að Vilhjálmur 
hafi ítrekað gerst brotlegur við 
siðareglur lögmannafélagsins, 
meðal annars með því að láta 
fyrirfarast að bjóða sættir áður 
en stefnt er. Biðjist Vilhjálmur 
ekki afsökunar hljóti að koma 
til álita að siðanefnd lögmanna-

félagsins fái að taka afstöðu til 
þess hvort Vilhjálmur sé sjálfur 
síbrotamaður.

Vilhjálmur segir að honum hafi 
ekki borist nein krafa um afsök-
unarbeiðni frá Birtíngi og geti því 
að svo stöddu ekki tekið afstöðu 
til málsins. Hins vegar hafi hann 
ekkert sagt við Fréttablaðið í gær 
sem hann geti ekki staðið við. 
„Ég hef kannski misskilið eitt-
hvað. Ég hélt að það væri Birt-
íngur sem skuldaði skjólstæð-
ingum mínum afsökunarbeiðni,“ 
segir hann og vísar að öðru leyti 
í grein sem hann birtir í Frétta-
blaðinu í dag. 

 - sh

Framkvæmdastjóri Birtíngs vill að lögmaður biðjist afsökunar á orðum sínum:

Birtíngur hótar að kæra Vilhjálm til siðanefndar

ELÍN G. 
RAGNARSDÓTTIR

VILHJÁLMUR 
VILHJÁLMSSON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan hefur 
óskað eftir því að Bjarki Freyr 
Sigurgeirsson, sem grunaður 
er um að hafa banað kunningja 
sínum í Dalshrauni í Hafnarfirði 
á mánudagskvöld, sæti geðrann-
sókn til að skera úr um sakhæfi 
hans. Það mun vera vanalegt í 
málum sem þessum að rannsaka 
geðheilbrigði manna.

Bjarki er talinn hafa barið 
manninn til bana með eldhús-
áhaldi, að öllum líkindum sam-
lokugrilli, eftir að þeim sinnaðist. 
Ekki hefur fengist gefið upp 
hvort Bjarki hefur játað glæpinn. 
Hann mun sitja í gæsluvarðhaldi 
til 1. september.  - sh

Morðið í Dalshrauni:

Sá grunaði sæt-
ir geðrannsókn

Í DALSHRAUNI Það var í þessu húsi sem 
Bjarki bankaði alblóðugur upp á hjá 
nágranna sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fangi vill ekki til Bosníu
Alsírskur fangi, sem Bandaríkjastjórn 
hefur ákveðið að sleppa úr fanga-
búðunum við Guantanamo-flóa á 
Kúbu, berst gegn því að vera sendur 
til Bosníu, þar sem hann var hand-
tekinn árið 2001, því þaðan verði 
hann líklega sendur til Alsír þar sem 
fangavist bíður.

BANDARÍKINN

Grjóthrun á sólarströnd
Fimm manns fórust og að minnsta 
kosti fjórir særðust á sólarströnd í 
bænum Albufeira á Algarve í Portúgal 
í gær þegar grjót hrundi úr klettum 
fyrir ofan ströndina. 

PORTÚGAL

ATVINNUMÁL Rúmlega tólf og hálf-
ur milljarður króna var greiddur 
út í atvinnuleysisbætur fyrstu sex 

mánuði ársins. 
Þetta þýðir að 
kostnaður við 
atvinnuleysis-
bætur var rúm-
lega 69 milljónir 
á dag. Sömu sex 
mánuði í fyrra 
var rúmur millj-
arður greiddur 
út. Greiðslurnar 
tólffölduðust því 

á milli ára.
„Það er engum blöðum um það 

að fletta að þetta er gífurlega mikil 
breyting,“ segir Gissur Pétursson, 
forstjóri Vinnumálastofnunar. „Við 
erum oft og tíðum að borga svipað 
á mánuði nú og við gerðum í heilt 
ár á meðan góðærið var.“ 

Í fjárlögum ársins 2009 er gert 
ráð fyrir rúmum sautján og hálfum 
milljarði króna í atvinnuleysisbæt-
ur. Fór 71 prósent þeirrar upphæð-
ar í greiðslur fyrstu sex mánuði 
ársins. Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálastofnunar, segir sjóð-
inn þó fara langleiðina með að 
standa undir útgjöldum ársins. 
„Það kemur til af því að við áttum 
inni frá fyrri árum. Svo skilar sér 
tryggingagjald, iðgjaldagreiðslur 
atvinnulífsins, í sjóðinn. Það hækk-
aði 1. júlí,“ segir hann. 

„Á næsta ári mun innistæð-
an tæmast, og fjármögnunin mun 
ekki dekka það mikla atvinnuleysi 
sem fyrirsjáanlegt er á næsta ári, 
nema að hluta. Það rjátlast í sjóð-
inn alltaf, á meðan einhverjir eru 
að greiða laun í landinu.“ Gissur 

segir þó að ekki megi setja málin 
þannig upp að þegar sjóðurinn 
tæmist verði hætt að borga. „Þá 
er tvennt til ráða. Annars vegar að 
hækka skattinn á atvinnulífið enn 
meira, sem er nú kannski ekki mjög 
ráðlegt, eða að ríkisvaldið hlaupi 
undir bagga, eins og búið er að 
gera undanfarin ár með ábyrgðar-
sjóð launa til dæmis. Þetta er bara 
úrvinnsluefni ríkisfjármála hvern-
ig fjármögnunin er tryggð.“

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra segist vona að sjóð-
urinn dugi út þetta ár. „En það er 
alveg á hreinu að við munum ekki 
láta hann komast í vanda. það verð-
ur staðið á bak við það fram í rauð-
an dauðann að hann geti greitt út 
bætur og það er augljóst að þá 

þarf að koma til viðbótarfjármagn 
úr ríkissjóði ef hans tekjustofnar 
duga ekki til.“

Meðalatvinnuleysi þennan fyrri 
helming ársins var 8,3 prósent. Á 
sama tíma í fyrra var það eitt pró-
sent. Í fyrra námu grunnatvinnu-
leysisbætur um 136 þúsund krón-
um, en sú upphæð var hækkuð um 
síðustu áramót í tæpar 150 þús-
und krónur. Fyrstu þrjá mánuði 
atvinnuleysis eru bæturnar tekju-
tengdar. Þær nema þó aldrei hærri 
upphæð en 242 þúsundum. Gissur 
segir tekjutenginguna ekki svo 
dýra fyrir sjóðinn. „Það eru ein-
hver hundruð milljóna, ekki millj-
arðar. Það er fyrst og fremst fjöldi 
atvinnulausra sem skýrir þetta 
ástand.“  thorunn@frettabladid.is

Greiðslurnar tólf-
faldast á milli ára
Tólf og hálfur milljarður króna var greiddur út í atvinnuleysisbætur á fyrstu 
sex mánuðum ársins. Á sama tíma í fyrra var greiddur út milljarður. Atvinnu-
leysistryggingasjóður mun ekki standa undir sér á næsta ári nema að hluta. 

GISSUR 
PÉTURSSON

HJÁ VINNUMÁLASTOFNUN Tæplega 16 þúsund manns eru nú skráðir á atvinnuleys-
isskrá. Vinnumálastofnun greiddi út rúmlega tólf og hálfan milljarð króna fyrstu sex 
mánuði ársins. Það er 71 prósent þeirrar upphæðar sem sjóðnum var áætlað fyrir 
árið í fjárlögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEISTU SVARIÐ?
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VIÐSKIPTI Þóknun sem lögmanns-
stofan Lögmál innheimti af bruna-
tryggingu hjá Tryggingamiðstöð-
inni (TM) er tæplega sjöfalt hærri 

en lög gera ráð 
fyrir. Þetta er 
mat Lögmanna-
félagsins og 
talsmanns neyt-
enda. 

Fréttablað-
ið sagði frá því 
á þriðjudaginn 
að maður sem 
skuldaði 1.549 
krónur í bruna-

tryggingu hjá TM fékk rukkun 
upp á 14.613 krónur, eftir að upp-
hæðin fór í innheimtu. Samkvæmt 
nýlegri reglugerð var sett þak á 
innheimtuþóknanir. Ef höfuðstóll 
er undir 3.000 krónum má þóknun 
vera hæst 1.250 krónur.

Ingimar Ingimarsson, fram-
kvæmdastjóri Lögmannafélags-
ins, telur að í máli eins og þessu 
sé um milliinnheimtu að ræða 
og því hefði einungis mátt rukka 
1.250 krónur. Með milliinnheimtu 
er átt við það þegar skuldari 
hefur fengið innheimtuviðvörun 
en löginnheimta ekki hafin. Gerir 
hann ráð fyrir að senda lögmönn-
um áréttingu um gildissvið nýju 
reglugerðarinnar sem tók gildi 1. 
febrúar. 

Segir Ingimar þetta í annað 
sinn sem Lögmannafélagið hafi 
orðið vart við misskilning lög-
manna frá því að reglugerðin tók 
gildi.

Elvar Örn Unnsteinsson, einn 
eigenda Lögmáls, er ósammála 
túlkun Lögmannafélagsins og 
talsmanns neytenda. Segir hann 
að þegar umbjóðandi hans, í þessu 
tilviki TM, hafi varað skuldara 
við þrisvar sinnum sé innheimtu-
bréf lögmanns löginnheimta.

Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, segir að löginnheimta 
sé aðeins þegar mál sé komið 
til sýslumanns eða dómstóla og 
hægt sé að grípa til úrræða eins 
og fjárnáms.

„Ég vona að svona misskiln-
ingur eins og þessi tíðkist ekki 
almennt en ég hafði veður af 
því fyrr í vor að einhverjar lög-
mannsstofur kynnu að hafa mis-
skilið þetta,“ segir Gísli Tryggva-
son sem taldi ástæðu til að 
leiðrétta þennan misskilning í 
kjölfar fréttar Fréttablaðsins á 
þriðjudaginn. 

Gísli hefur beint því til Lög-
mannafélagsins að minna lög-
menn á gildissvið innheimtulag-
anna. Hægt er að skjóta málum 
er varða innheimtukostnað til 
úrskurðarnefndar lögmanna. 

 vidir@frettabladid.is

Þóknun til 
lögmanns-
stofu alltof há
Þóknun sem lögmannsstofa innheimti er sjöfalt 
hærri en lög leyfa. Lögmenn misskilja lögin segir 
Lögmannafélagsið. Talsmaður neytenda vonar að 
misskilningurinn sé ekki útbreiddur.

INNHEIMTUBRÉFIÐ Eins og sjá má rukkaði Lögmál 8.302 krónur í innheimtuþóknun. 
Samkvæmt reglugerð er þak á svona lágri skuld 1.250 krónur.

GÍSLI TRYGGVASON

ALLAR Í RÖÐ Í Niteroi-dýragarðinum 
í Brasilíu er dýrasjúkrahús þar sem 
þessar uglur stilltu sér upp í beina röð 
nýverið. Nú er vetur í Brasilíu og fleiri 
dýr á sjúkrahúsinu en vant er.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AFGANISTAN, AP Bæði Hamid Karz-
ai, núverandi forseti, og Abdullah 
Abdullah, fyrrverandi utanríkis-
ráðherra í stjórn Karzais, sögð-
ust í gær sannfærðir um að hafa 
unnið sigur í forsetakosningunum 
í Afganistan sem haldnar voru dag-
inn áður.

Fyrstu bráðabirgðaniðurstöður 
atkvæðatalningar verða þó ekki 
birtar fyrr en á þriðjudag. Taln-
ingu atkvæða í mörgum kjördæm-
um er þó lokið, en atkvæðin voru 
send eftir talningu til höfuðborgar-
innar Kabúl.

Stuðningsmenn Abdullahs segj-
ast vera að kanna fullyrðingar 
um kosningasvindl víða í héruð-

um Pastúna í suðurhluta landsins, 
þar sem búist er við að Karzai nái 
góðum árangri, enda er hann sjálf-
ur Pastúni.

Nái hvorki Karzai né Abdullah 
einföldum meirihluta atkvæða þá 
þarf að efna til annarrar umferð-
ar kosninganna, þar sem kosið 
verður á milli þeirra tveggja sem 
flest atkvæðin fengu, sem að öllum 
líkindum verða þeir Karzai og 
Abdullah.

„Ég ráðlegg öllum frambjóðend-
um að sýna þolinmæði og bíða þang-
að til niðurstöður talningar fara í 
gegnum rétta aðila og úrslitin verða 
tilkynnt,“ sagði Daoud Ali Najafi, 
yfirmaður aðalkjörstjórnar. - gb

Bið verður á því að úrslit fáist úr forsetakosningunum í Afganistan:

Tveir segjast vera sigurvegarar

ATKVÆÐIN TALIN Fyrstu niðurstöður úr 
talningu atkvæða verða ekki birtar fyrr 
en á þriðjudag. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Fyrirvarar við Icesave-
samninginn, sem fjárlaganefnd 
samþykkti á dögunum, gætu haft 
jákvæð áhrif á lánshæfiseinkunn 
ríkissjóðs. Þetta er mat lánshæfis 
matsfyrirtækisins Moody‘s. 

Segir Moody‘s að fyrirvararnir 
veiti ákveðið öryggi í fjármálum 
landsins þar sem þeir komi í 
veg fyrir að skuldin verði mjög 
há. Einnig séu ákvæði um end-
ursamninga við Breta og Hol-
lendinga. Þetta tvennt er talið 
geta haft góð áhrif á lánshæfis-
einkunnina. Þrátt fyrir þetta 
eru nokkur atriði óleyst, að mati 
Moody‘s og horfur áfram nei-
kvæðar.  - vsp

Lánshæfiseinkunn ríkisins:

Gæti hækkað 
vegna fyrirvara

Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið
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FRÉTTASKÝRING: Verðmerking matvöru

Flestir sem koma að 
samkeppnis- og neytenda-
málum telja svokallaðar 
forverðmerkingar matvöru 
tímaskekkju sem leggja 
ætti niður samstundis. 
Framleiðendur telja hins 
vegar gagnrýnina á villi-
götum og benda á sérkenni 
íslenska markaðarins og 
smæð hans.

Verðlagseftirlit Alþýðusambands-
ins benti á það í umsögn með nýj-
ustu verðkönnun sinni að lítill sem 
enginn verðmunur væri á forverð-
merktum vörum, og tók þar sem 
dæmi unna kjötvöru og osta. 

Verðlagseftirlitið hefur áður 
bent á hversu lítill verðmunur 
forverðmerkta vara yfirleitt er, 
miðað við vöru sem verðmerkt er í 
hverri verslun fyrir sig. „Slík for-
verðmerking er bönnuð og haml-
ar eðlilegri verðsamkeppni“, 
segir í umsögninni og bætt er við: 
„Brýnt er að samkeppnisyfirvöld 
tryggi að verðsamkeppni á þess-
um vörum verði með eðlilegum 
hætti.“ 

Ekki er nema rúmt ár liðið síðan 
Samkeppniseftirlitið (SE) lagðist 
yfir málið og kannaði verð for-
verðmerktrar dagvöru í þrettán 
matvöruverslunum á höfuðborgar-
svæðinu. Niðurstaða þeirrar könn-
unar var afgerandi. Verðmunur á 
forverðmerktri vöru var í öllum 
tilvikum mun minni en á mat- og 
dagvöru sem verslanir verðmerkja 
sjálfar. 

Núll til sextíu prósent.
Verð á forverðmerktum vörum var 
að jafnaði núll til sex prósentum 
hærra í stórmörkuðum og klukku-
búðum en í lágvöruverðsverslun-
um. Allt öðru máli gegnir um 
þær vörur sem matvöruverslanir 
verðmerkja sjálfar en í þeim vöru-
flokkum var ekki óalgengt að verð 
í stórmörkuðum og klukkubúðum 
sé þrjátíu til sextíu prósentum 
hærra en í lágvöruverðsverslun-
um. 

Það skal tekið fram að algengt 
er að afsláttur sé veittur frá hinu 
leiðbeinandi verði, eins og það er 
einnig kallað, í lágvöruverðsversl-
unum og var tekið tillit til þess við 
gerð könnunar SE. Hins vegar er 
mjög algengt í öðrum verslunum 
að hið leiðbeinandi verð haldi sér 
frá framleiðenda í hillur. 

Miklir hagsmunir
Eins og hér sést til hliðar má 
segja að forverðmerktar vörur 
séu veigamiklar í neyslu venjulegs 
íslensks heimilis. Hvert vægi þess-
ara vara er nákvæmlega í heildar-
flokki dagvara liggur þó ekki fyrir 
en SE telur ekki óvarlegt að ætla 
að tíu til fimmtán prósent af mat-
vöru sem seld er í matvöruversl-
unum sé forverðmerkt. Að gefinni 
þeirri forsendu að heildarveltan á 
markaðnum sé um 65 milljarðar 
króna, áætlar SE að heildarvelta 
forverðmerktra vara á matvöru-
markaði nemi um sjö til tíu millj-
örðum króna á ári. 

Fjölmargir viðmælendur Frétta-
blaðsins telja afnám forverðmerk-
inga stórt hagsmunamál neytenda. 
Við fyrstu sýn - fyrir leikmann að 
minnsta kosti - liggur það fyrir. 

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, segir 
það hafa verið skoðun Neytenda-
samtakanna um árabil að það eigi 
að banna forverðmerktar vörur. 
„Því fyrr sem þær verða bannað-
ar, því betra,“ segir Jóhannes sem 
telur hins vegar að verðmerking 
sem þessi sé ekki ólögleg en tals-
maður neytenda, Neytendastofa og 
ASÍ telja að svo sé.

Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, segir löngu tímabært 
að stöðva forverðmerkingar á 
matvöru enda sé verðmerking með 
þessum hætti ekki í samræmi við 
lög. Gísli tók þetta mál upp við SE 
í apríl 2006. Lét hann þá skoðun 
sína í ljós að málið lyti að broti á 

samkeppnislögum enda hefði for-
verðmerking vöru mikil áhrif á 
hegðun matvöruverslana og þar 
með hagsmuni neytenda.

Stjórnsýslumál rekið af SE
Áhrínisorð Gísla virðast hafa 
komið hlutunum af stað því að 
könnun SE var gerð árið eftir. Í 
skýrslu um málið kemur fram að 
SE taldi þá ástæðu til að reka sér-
stakt stjórnsýslumál til að kanna 
hvort samkeppnislög væru brotin 
með verðmerkingum af þessu tagi 
- máli sem nú hefur verið hleypt 
af stokkunum og er langt komið. 
Stjórnsýslumálið beinist að smá-
söluverslunum og hópi framleið-
enda og birgja í kjötframleiðslu og 
miðar að því að leiða í ljós hvort 
samkeppnislög hafi verið brotin. 

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, segir að 
ekki sé hægt að fullyrða neitt um 
það, en að rannsókn stofnunarinn-
ar miðist við þá spurningu. Páll 
segir að niðurstöður rannsóknar 
SE frá því í fyrra hafi leitt í ljós 
að verðmerkingarnar, og þau sam-
skipti sem tengjast þeim, kynnu 
að fela í sér aðgerðir sem ganga 
gegn banni við samráði fyrirtækja 
eða misnotkun á markaðsráðandi 
stöðu. „Könnunin gefur til kynna 
að þessar forverðmerkingar tak-
marki samkeppni því að verðmun-
ur á þessum vörum milli verslana 
er margfalt minni en eðlislíkra 
vara, sem ekki eru forverðmerkt-
ar.“

Á villigötum?
Viðmælendur Fréttablaðsins vildu 
margir meina að ástæðan fyrir 
forverðmerkingum á Íslandi væru 
tæknilegs eðlis. Framleiðendur 
ráði einfaldlega ekki yfir tækni 
til að vigta og pakka vöru eftir 
nákvæmri þyngd og því sé þeim 
nauðugur einn kostur.

Steinþór Skúlason, forstjóri 

Sláturfélags Suðurlands, segir 
þetta rétt upp að vissu marki. 
„Það er hægt að breyta þessu en 
hér eru litlir framleiðendur sem 
ráða ekki við að kaupa dýrasta 
vélbúnað sem gerir þetta mögu-
legt. Verði okkur gert að breyta 
þessu af samkeppnisyfirvöldum 
óttast ég að framleiðendum fækki, 
með neikvæðum áhrifum á sam-
keppni.“ 

Hann segir málið varða tólf til 
fimmtán gróin fyrirtæki í mat-
vælaiðnaði og fjölda smærri fram-
leiðenda. Hann sér fyrir sér að 
einhver þeirra myndu ekki þola þá 
byltingu sem virðist liggja í loft-
inu og einhver þeirra muni týna 
tölunni. Hann segir að menn verði 
að stíga varlega til jarðar, enda sé 
umræðan um verðmerkingar á 
villigötum. „Það er gríðarleg sam-
keppni á milli verslana eins og sjá 
má í auglýsingum alla daga,“ segir 
Steinþór.

Frá því að könnun SE var gerð 
í maí 2008 hefur mikið vatn 
runnið til sjávar, eins og öllum 
er kunnugt. Umhverfi íslenskra 
neytenda hefur gjörbreyst og 
neytendamál öllum almenningi 
hugleikin. Jafnframt er það talið 
að fátt sé mikilvægara en aðhald 
samkeppnisyfirvalda á krepputím-
um til að árangur náist við að rétta 
skútuna af. Það er því forvitnilegt 
að sjá hver niðurstaða SE verður, 
enda hafa allir sem að samkeppn-
is- og neytendamálum koma haft 
augun á þessu máli um langt skeið. 
Máli sem kannski hefði ekki verið 
aðkallandi fyrir litlu síðan - en er 
það vissulega nú um stundir.

Deilt um verðmerkingar

Þær matvörur sem um ræðir eru 
aðallega unnar kjötvörur, svo 
sem álegg, kryddlegið kjöt og 
pylsur, auk ákveðinna tegunda af 
ostum. Jafnframt er eitthvað um 
að lítt unnar kjötvörur (aðallega 
frystar), fiskmeti, egg og pakkað 
grænmeti og ávextir sé verðmerkt 
með leiðbeinandi smásöluverði. 
Verðmerking þessara vara fer 
þannig fram að um leið og þær 
eru vigtaðar og þeim pakkað eru 
þær verðmerktar í samræmi við 
þyngd pakkninganna. Vörur sem 
verðmerktar eru á þennan hátt eru 

því boðnar á sama smásöluverði 
í öllum verslunum nema verslan-
irnar auglýsi sjálfar afslátt frá hinu 
leiðbeinandi verði.

Ljóst er að umfang forverðmerk-
inga hér á landi er umtalsvert. 
Einnig er ljóst að það eru ekki 
einungis vörur sem eru mismun-
andi að þyngd (eins og unnið kjöt) 
sem eru forverðmerktar af birgjum. 
Vörur eins og til dæmis álegg, kæfa, 
pylsur og tilbúnir réttir þar sem 
enginn munur er á þyngd pakkn-
inga eru nánast án undantekninga 
forverðmerktar af birgjum.

FORVERÐMERKTAR MATVÖRUR

FORMERKT Vörur sem verðmerktar eru af framleiðendum eru boðnar á sama verði 
í öllum matvöruverslunum, nema sérstaklega sé veittur afsláttur af þeim.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRÉTTASKÝRING
SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Íslendingi stendur til boða að stunda doktorsnám 
við Institute of Physical Chemistry, National Center 
for Scientific Research, í Aþenu.

Doktorsneminn mun verða skráður í doktorsnám við 
Háskóla Íslands en stunda nær allt sitt nám í Aþenu 
með styrk frá Grikklandi. Umsækjendur skulu hafa 
lokið MS-prófi í efnafræði, lyfjavísindum, líffræði, 
eða skyldum greinum.

Frekari upplýsingar má nálgast á:
www.lyfjafraedideild.hi.is og hjá Þorsteini Loftssyni 
prófessor í síma 525 4464 eða með tölvupósti á
thorstlo@hi.is.

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ

Vilt þú stunda
doktorsnám í Aþenu?u?u?

ÁSTRALÍA, AP Bílaumferð virð-
ist hafa afar slæm áhrif á kynlíf 
trjáfroska sem búa í námunda við 
borgir og bæi í Ástralíu. Ný rann-
sókn hefur leitt í ljós að umferðar-
niðurinn drekkir lostafullu kvakki 
karlfroskana, með hörmulegum 
afleiðingum.

Kraftmikið kvakk er helsta 
vopn karlfroska í baráttunni um 
að ná sér í maka, en nú virðist 
umferðarniðurinn hafa þau áhrif 
að hljóðið berst til færri mögu-
legra maka. Því fækkar froskum 
jafnt og þétt. 

Froskarnir virðast þó forherð-
ast í baráttu við mannskepnuna, 
og hafa einhverjar tegundir tekið 
upp á því að kvakka í hærri tíðni 
til að yfirgnæfa niðinn. - bj

Ástralskir trjáfroskar í vanda:

Bílaumferð eyði-
leggur kynlífið

KVAKKA Einhverjir froskar eru farnir 
að kvakka í hærri tíðni til að yfirgnæfa 
umferðarniðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/AP





SKÆRI 2 Í PK.

349 kr/pk.

TÚSSLITIR 10 Í PK.

349 kr/pk. HEFTARI

249 kr

BLEIK SKÓLATASKA

2.990 kr
HANNA MONTANA SKÓLATASKA 16"

3.490 kr

HANNA MONTANA SKÓLATASKA 16"

3.990 kr

BLÝANTAR 12 Í PK.

249 kr/pk.

YDDARI 2 STÆRÐIR

249 kr/pk.

SPIDERMAN JUMBO PENNI

249 kr

PRINSESSU PENNAVESKI

699 kr
PRINSESSU LÍMSETT 4stk.

299 kr/pk.

CARS JUMBO PENNI

249 kr
HANNA MONTANA PENNAR

249 kr/pk.

HANNA MONTANA BLÝANTAS

399 kr/pk.

MIKKA MÚS PENNAVESKI 
bleikt eða blátt

299 kr

PRINSESSU SKÓLASETT 30 stk.

1.990 kr/pk.

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



Allt fyrir skólann!

PRINSESSU VAXLITIR

299 kr/pk.

REGLUSTIKA OG GRÁÐUBOGI

249 kr/pk.
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STAR WARS SKÓLATASKA 15"

2.990 kr

WALL-E SKÓLATASKA 16"

2.990 kr

SPIDERMAN SKÓLATASKA 16"

2.990 kr

CRAYOLA TÚSSPENNAR 
6 Í PK.

649 kr/pk.

CARS TÚSSLITIR 8 Í PK.

349 kr/pk.SETT

HIGH SCHOOL MUSICAL
SKÓLASETT 30 stk.

1.990 kr/pk.

CARS SKÓLASETT 30 stk.

1.990 kr/pk.

CARS BLÝANTASETT

299 kr/pk.

CARS PENNAVESKI

499 kr/pk.
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Við myndun ríkisstjórnar-
innar kom skýrt fram að 
eitt helsta markmið henn-
ar var að skerpa á and-

stæðum í íslenskum stjórnmálum. 
Í þessu ljósi er um margt áhugavert 
að skoða niðurstöðu Icesave-máls-
ins frá pólitísku sjónarhorni.

Ríkisstjórnin er fyrsta hrein-
ræktaða vinstri stjórnin í land-
inu. Ekki er þar með sagt að hún 
hafi gert tilaun til að skerpa hug-
myndafræðilegar andstæður. Þvert 
á móti. Grundvöllur stefnu hennar 
í efnahagsmálum er samkomulag-
ið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 
sem fyrri ríkisstjórn undir forystu 
Sjálfstæðisflokksins gerði.

Áður fyrr gekk Alþýðubanda-
lagið inn í ríkisstjórnir með því að 
fórna stefnu sinni í utanríkismálum. 

Það var réttlætt 
með varðstöðu 
um ríkisútgjöld 
og velferð. Nú 
fórnar VG hvoru 
tveggja. Réttlæt-
ingin er sú helst 
að halda Sjálf-
stæðisflokknum 
frá völdum. Eftir 
skoðanakönnun-
um hefur það 

verið nokkuð góð pólitísk söluvara.
Icesave-málið er ekki einasta 

lang stærsta viðfangsefni ríkis-
stjórnarinnar. Það beinlínis snerist 
um grundvöll efnahagsstefnunnar 
sem er samningurinn við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn. Þegar ljóst var að 
ríkisstjórnin hafði ekki vald á mál-
inu vegna innbyrðis andstöðu voru 

samningar við Sjálfstæðisflokkinn 
eini kosturinn.

Í raun kallar þetta á nýja rétt-
lætingu fyrir stjórnarsamstarfinu. 
Ólíklegt er að andstaða við að hag-
nýta orkulindirnar dugi ein og sér 
í því efni. Hætt er við að almenn-
ingur líti á það viðfangsefni með 
öðrum augum en á tíma bankaupp-
sveiflunnar. 

Spurning er hvort af þessari 
framvindu mála megi draga þá 
ályktun að stjórnarflokkarnir muni 
hverfa frá þeim grundvelli sam-
starfsins að skerpa og ala á póli-
tískum andstæðum. Á þessu stigi 
er ekki unnt að hrapa að slíkri nið-
urstöðu. Reyndar er fátt sem bend-
ir til að svo verði. Framhald á innri 
veikleikum gæti þó breytt því mati 
þegar fram líður.

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

M
aður er manns gaman, sögðu gömlu mennirn-
ir. Í dag koma borgarbúar saman á torgum og 
strætum höfuðstaðarins, Menningarnótt blasir 
við með öllum sínum uppákomum og furðum. 
Dagurinn verður langur og endar í ljósadýrð á 

hausthimninum. 
Samkomuhaldi okkar þennan dag svipar til lífsins: við leggj-

um af stað árla með fögur fyrirheit og miklar vonir, örkum 
um stéttar og götur, reynum að halda okkur sólarmegin og í 
skjóli. Förin á þröngu svæði liggur yfir holt og hæðir, stundum 
stefnulaust ráp og í hringi – hvar er eitthvað spennandi? Er ég 
að missa af einhverju? Stefnumót misfarast, vinir fara á mis. 
Eigum við ekki að hringjast á?

Undrið er svo að finna gamla þreytta frænku á bekk eða rek-
ast á gamlan skólafélaga sem veit enn allt best og getur kennt 
öllum hvernig á að gera hlutina þótt hárið fagra sé horfið og 
hann kominn með gleraugu til að sjá betur. Eða þá að rekast á 
börnin sem eru orðin ungt fólk með spriklandi lífið í höndum 
sér og glampandi bros í augum: ég er svona stór!

Og mannhafið stækkar á strætunum, stendur af sér skúr 
stutta stund í skjóli húsanna misgamalla í götunum okkar 
skrýtnu sem hafa fæstar nokkurn heildarsvip en eru eins og 
sýnikennsla í misleitum stílum tuttugustu aldarinnar. Í jaðrin-
um er bílaflotinn á breiðum flákum, stolt okkar, skuldum vaf-
inn, einhvers konar staðfesting á að þegar við höfðum loksins 
byggt borg, varð hún að vera kópía af sveitinni fornu þar sem 
langt var á milli bæja svo dagspart þurfti til að reka erindi eða 
hitta mann. Hvar lagði ég aftur bílnum?

Og skarinn, háir og lágir á sama rólinu, finnur á endanum 
sitt rórill, hver og einn sinn stað. Öll erum við kvíðin vetrin-
um, reynum að búa okkur fyrir haustveðrin, tilbúin að skilja, 
jafnvel fyrirgefa misgerðir og gæfuleysið sem okkur var svo 
snögglega steypt í. Hvar vorum við fyrir ári? Hver vorum við 
fyrir ári? Hver erum við nú? Hvert liggur leiðin okkar héðan?

Víst gæti námskeið í afsökunum hjálpað sumum eitthvað, 
en fyrirgefningin er ekki eins manns yfirbót og iðrun. Hún 
er meira og stærra og teygir sig víðar eftir því sem afbrotið 
og misgjörðin hefur víðtækari áhrif. Og hafi brotamaðurinn 
steigurlætið eitt í hjarta sér mun hann aðeins uppskera fyrir-
litninguna sem er ekki síður erfitt að bera með sér. Við þurfum 
að hreinsa út.

Menningarnótt og samkomuhald langan sumardag færir 
okkur saman og við nýtum þau tækifæri vel og oftast stór-
slysalaust þótt alltaf sé gikkur í veiðistöð og glanni á göngunni. 
Þar komum við til dyranna eins og við erum klædd: bjartsýn 
og reiðubúin að vera veitul, svolítið feimin en reynum að vera 
hress en þó við öllu búin. Það geta skipast hratt veður í lofti og 
stormur skollið á. Við erum þrátt fyrir allt berskjölduð fyrir 
öllum veðrum á eyjunni okkar. Og nú göngum við út í daginn 
saman, mætumst og verum glöð. Grípum daginn.

Veðrið kl. 18:

Ertu búinn 
í bæinn?

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Er þörf á nýrri réttlætingu?

Á þessum vettvangi var því 
spáð að andstöðuhópurinn 
innan stjórnarliðsins undir 
forystu Ögmundar Jónas-

sonar heilbrigðisráðherra myndi að 
lokum láta undan og sættast á mála-
mynda athugasemdir í nefndaráliti. 
Það fór á annan veg.

Þó að ekki hafi verið upplýst 
hvernig samningar tókust milli 
stjórnarflokkanna og Sjálfstæðis-
flokksins á bak við tjöldin eru skýr 
teikn á lofti um að heilbrigðisráð-
herra hafi leikið lykilhlutverk í því 
máli. Hann tefldi mjög djarft og tók 
mikla pólitíska áhættu.

Eina hliðstæðan við uppreisn heil-
brigðisráðherrans er andstaða ráð-
herra Alþýðubandalagsins á sínum 
tíma gegn landhelgissamningunum. 
Munurinn er sá að þeir urðu undir 

en hann ofan á. Engum vafa er því 
undirorpið að hann hefur styrkt 
stöðu sína. 

Forysta Sjálfstæðisflokksins var 
í snúinni stöðu. Samningar voru 
ekki aðeins óhjákvæmilegir eftir 
eðli málsins heldur rökrétt fram-
hald af fyrri ákvörðunum flokks-
ins í ríkisstjórn. Hins vegar var 
samningsniðurstaðan óásættanleg 
vegna þeirra alvarlegu mistaka for-
sætisráðherra að taka ekki pólitísk 
álitaefni samninganna upp á borð 
forsætisráðherra landanna strax á 
vordögum. 

Formaður Sjálfstæðisflokks-
ins sýndi því hyggindi með því 
að halda á málinu á þann veg 
sem gert var. Hann hagnýtti sér 
ágreininginn innan stjórnarliðsins 
til að knýja fram þolanlega niður-

stöðu. Það var ábyrg afstaða sem 
treyst hefur stöðu hans til mikilla 
muna. 

Með þessu móti hefur honum 
tekist að setja þverbrest í þá helstu 
undirstöðu stjórnarsamstarfsins að 
vera fyrst og fremst á móti Sjálf-
stæðisflokknum. Ekki er víst að sú 
réttlæting verði jafn góð söluvara 
á eftir.

Ljóst er að andstöðuhópurinn 
innan VG hafði ekki bolmagn einn 
og sér til að knýja meirihlutann 
í stjórnarliðinu til þeirrar niður-
stöðu sem varð. Sá árangur valt 
alfarið á þátttöku Sjálfstæðis-
flokksins. Ábyrg og einörð fram-
ganga fjármálaráðherrans í mál-
inu gerir það að verkum að hann 
skaðast sennilega ekki þó að hann 
hafi orðið að beygja sig. 

Hverjir styrktu stöðu sína?

Með hæfilegri einföld-
un má segja að VG 
hafi fátt annað til að 
viðhalda málefnalegri 

ímynd sinni en að bregða eftir getu 
fæti fyrir hverja þá möguleika sem 
opnast á nýtingu orkulindanna. Sú 
þrákelkni er eitt af stóru pólitísku 
vandamálunum sem tefja munu 
efnahagsendurreisnina.

Í tíð fyrri ríkisstjórnar náði 
þáverandi orkuráðherra tímamóta-
niðurstöðu með Sjálfstæðisflokkn-
um um skipan orkumála. Um leið 
og opnað var fyrir möguleika á 

erlendri sem innlendri einkafjár-
festingu í orkuframleiðslu var 
tryggilega gengið frá því með lög-
gjöf að opinberir aðilar hefðu var-
anlega yfirráðin yfir orkulindun-
um sjálfum.

Þegar Orkuveita Reykjavík-
ur var af samkeppnisástæðum 
knúin til að selja hlut í HS orku 
kom þessi sátt að góðu haldi. Hún 
auðveldaði lausn á því máli. Eins 
og sakir standa eigum við varla 
kost á erlendri fjárfestingu nema 
í orkuframleiðslu og orkufrekum 
iðnaði.

Þá bregður svo við að ríkis-
stjórnin ákveður að tefla þess-
ari lausn í uppnám. Þeir innlendu 
fjármunir sem nota á til þess fara 
ekki í annað. Verði henni kápan úr 
því klæðinu aukast fjárhagslegar 
þrengingar á öðrum sviðum. Þessi 
afstaða vekur þá spurningu hvort 
það dugi að hafa asklok fyrir himin 
í orkumálum.

Frá þjóðhagslegu sjónarmiði 
er ekki ábyrgt af borgarstjórnar-
meirihlutanum að spila með í þess-
um leik þó að það líti út fyrir að 
vera klókt.

Dugar að hafa asklok fyrir himin?

Ertu fangi
í eigin líkama?

Detox vinnur á 
umframþyngd, vefjagigt, 

hjarta- og æðasjúkdómum, 
bakflæði, þunglyndi, 

svefnleysi, ristilsjúkdómum, 
ofnotkun lyfja o.fl.

Kynntu þér málin á
Detox.is

Reykjanesbær - Mývatnssveit - Pólland
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Hljómskálagarðurinn á Menningarnótt

í samstarfi við Símann og Exton

21.50 Páll Óskar
21.15 Ingó og Veðurguðirnir
20.40 Paparnir
19.55 Hinn íslenski þursaflokkur
19.30 Lights on the Highway

Aðgangur

ókeypis

Skemmtum okkur saman í garðveislu ársins!
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UMRÆÐAN
Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son

Á undanförnum mánuð-
um hafa nokkrir aðil-

ar séð ástæðu til að draga 
REI-málið svonefnda aftur 
fram í dagsljósið. Þetta 
hefur verið gert í tvenns 
konar tilgangi:

Stjórnmálafræðingur og frétta-
menn sáu ástæðu til þess fyrir 
kosningar að velta fyrir sér hugs-
anlegum tengslum milli fjárstyrks 
FL til Sjálfstæðisflokksins í árs-
lok 2006, og fyrirhugaðs samruna 
Geysis Green Energy og Reykja-
vík Energy Invest, haustið 2007. 

Aðrir spekingar hafa svo verið 
að rifja upp REI-málið í þeim aug-
ljósa tilgangi að viðhalda og skerpa 
á þeirri fjölmiðlagoðsögn að fyrir-
hugaður samruni áður nefndra 
fyrirtækja, haustið 2007, hafi verið 
hneyksli, og jafnvel mjög alvarleg 
mistök. Engan þátt átti þó sam-
runi REI og Geysir Green Energy 
í bankahruninu ári síðar. En ein-
hverjir fjölmiðlamenn kusu að 
reyna að tengja það saman.

Í smiðju áróðursmeistara
Í stað þess að vinda sér í það að 
reyna að sanna eða afsanna sam-
særiskenningu um mútur, létu 
fjölmiðlar sér lynda að velta þeim 
möguleika á milli sín í eina viku 
eða svo, örfáum dögum fyrir síð-
ustu alþingiskosningar. Þetta er 
eitt af mörgum – og sífellt fleiri 
– dæmum þess, hvernig sumir 
íslenskir fjölmiðlar virðast líta 
m.a. á það sem meginhlutverk sitt 
að hafa skoðanamyndandi áhrif á 
almenning – oft með dylgjum og 
almennum vangaveltum – í stað 
þess að leggja fyrst og fremst 
áherslu á að upplýsa og flytja frétt-
ir af mikilvægum málefnum. Er 
þessi innrætingarárátta ef til vill 
skýringin á þverrandi trausti sem 
almenningur ber til íslenskra fjöl-
miðla eins og fram hefur komið í 
skoðanakönnunum?

Um vangaveltur hinna speking-
anna er þess að geta að þar hefur 
ekkert nýtt verið dregið fram og 
hvergi bólar á röksemdum. Þvert á 
móti eru rifjaðar upp gamlar rang-
færslur og hamrað á gildishlöðnum 
hugtökum á borð við REI-hneyksl-
ið, í trausti þess að almenningur 
trúi því á endanum sem hann heyr-
ir nógu oft endurtekið. Og þá eru 
óupptaldar dylgjurnar, almenn-
ar vangaveltur í fjölmiðlum sem 
staðhæfa ekkert, en snúast um það 
eitt að tengja menn og málefni við 
neikvæða, gildishlaðna umfjöllun. 
Þetta heitir rógburður á kjarnyrtu, 
íslensku máli.

Leiðaraspeki Morgunblaðsins
Í leiðara Morgunblaðsins þann 30. 
mars sl. er lýst sérstakri ánægju 
með orkuútrás Enex og Geysir 
Green Energy. Með hliðsjón af því 
hefði leiðarahöfundur mátt hafa í 
huga að Orkuveitan, Landsvirkjun 
og Geysir Green Energy, voru á 
sínum tíma aðaleigendur Enex, og 
að Geysir Green Energy og nokk-
ur önnur fyrirtæki stóðu, ásamt 
Orkuveitunni, að stofnun sameig-
inlegs fyrirtækis sem skyldi hasla 
sér völl á sviði orkuframkvæmda 
erlendis. 

En í sama leiðara víkur höfund-
ur að REI-málinu, og þá er talað 
um „REI hneykslið, þar sem fólk 
fékk á tilfinninguna að gráðugustu 
útrásarvíkingarnir væru að reyna 
að læsa klónum í eigur almenn-
ings“. 

Hér er lifandi komin sú fjöl-
miðlaumfjöllun sem ekkert rök-
styður og ekkert staðfestir, en 
hefur þann eina tilgang, að við-
halda rangfærslum og fordómum. 
Eins og fyrri daginn er talað um 
REI-hneykslið án nokkurs rök-
stuðnings. Síðan kemur fullyrð-
ing um það hvað „fólk fékk á til-
finninguna“ – eins og það komi 
REI-málinu eitthvað við. Og þegar 
leiðarahöfundurinn hefur falið 
sig á bak við „tilfinningar fólks“ 
er óhætt að draga upp ískyggi-
lega, gildishlaðna mynd þar sem 
„gráðugustu úrrásarvíkingarnir 
[...] reyna að læsa klónum í eigur 
almennings“. Hinu pólitíska mark-

miði hefur verið náð, að 
viðhalda rangfærslum og 
fordómum um REI-málið, 
án þess að rökstyðja, upp-
lýsa eða sanna nokkurn 
skapaðan hlut.

Aðrir REI-spekingar 
hafa svo verið ögn hug-
rakkari og herskárri. Þeir 
hafa hamrað á fyrirhug-
aðri „sölu á hluta eigna 
Orkuveitu Reykjavík-

ur“ og „afsali auðlinda Orkuveitu 
Reykjavíkur“. Í slíkum málflutn-
ingi er alltént eitthvað staðhæft þó 
staðhæfingarnar séu alrangar og 
hvergi bóli á minnstu viðleitni til 
að rökstyðja þær.

Mútukenningu hafnað
Vegna ummæla Svandísar Svav-
arsdóttur, borgarfulltrúa og núver-
andi umhverfisráðherra, í aðdrag-
anda þingkosninganna apríl sl. 
um fjárhagsstuðning FL til Sjálf-
stæðisflokksins í árslok 2006 og 
umfjöllunar um hugsanleg tengsl 
þess styrks við fyrirhugaða sam-
einingu REI og Geysis Green 
Energy í borgarstjóratíð minni í 
október 2007, tel ég rétt að taka 
fram eftirfarandi:
1. Ég hef aldrei setið í fjáröfl-

unarnefnd Sjálfstæðisflokks-
ins og aldrei komið að fjáröfl-
un fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 
Aldrei verið beðinn um það og 
aldrei sóst eftir því.

2. Ég hafði ekki minnsta hug-
boð um þann styrk sem hér um 
ræðir fyrr en ég heyrði hans 
getið í fréttum í aprílmánuði sl. 

3. Í tilefni af fjölmiðlaumfjöll-
um um hugsanleg tengsl milli 
styrksins og fyrirhugaðrar 
sameiningar REI og Geys-
is Green Energy, rúmum níu 
mánuðum síðar, fór ég þess á 
leit í aprílmánuði sl. við Innri 
endurskoðun Reykjavíkur-
borgar, að hún rannsakaði 
embættisverk mín er lúta að 
fyrrnefndri og fyrirhugaðri 
sameiningu, vegna aðdróttana 
um hugsanleg tengsl mín. Innri 
endurskoðun taldi ekki ástæðu 
til að fara yfir málið þar sem 
ekkert nýtt lægi fyrir í málinu 
og vísaði í því sambandi m.a. til 
niðurstöðu stýrihóps borgar-
ráðs um REI-málið.

4. Hugmyndir um sameiningu 
REI og Geysis Green Energy 
voru ekki viðraðar við mig 
fyrr en á seinni helmingi árs-
ins 2007. 

5. Til eru skjalfastar heimildir 
fyrir því að í júní 2007 beitti 
ég mér eindregið gegn þeim 
áformum að Geysir Green 
Energy tækist að eignast allt 
að 70% í Hitaveitu Suðurnesja. 
Þá hafði verið ákveðið af hálfu 
ríkisstjórnarinnar, að íslensk 
orkufyrirtæki fengju ekki að 
bjóða í hlut ríkisins í Hita-
veitu Suðurnesja. Geysir Green 
Energy eignaðist að lokum 30% 
í fyrirtækinu. Það gerðist ekki 
vegna minnar viðleitni, heldur 
þrátt fyrir hana.
Öll framangreind atriði lágu 

ljós fyrir af minni hálfu þá apríl-
daga fyrir kosningar sem nokkr-
ir af helstu fjölmiðlum landsins 
töngluðust á mútukenningunni, 
dag eftir dag, þar sem ég hefði þá 
átt að fara með eitt hlutverkið. En 

þrátt fyrir alla þá „umfjöllun“ sá 
aðeins einn fréttamaður ástæðu til 
að hafa samband við mig, frétta-
maður hjá RÚV. Hann gætti þess 
auðvitað að hafa ekki eftir mér það 
sem mestu máli skipti og getið er 
hér að framan, enda líklegt að það 
hefði dregið úr tortryggninni.

2. Mannauður myndast
Allt frá því að íslenskir verk-

fræðingar fóru fyrst að huga að 
þeim möguleika að nýta jarð-
varma til húshitunar, hefur safn-
ast saman sífellt verðmætari sér-
þekking á þessu sviði hér á landi. 
Á kreppuárunum á fjórða áratugn-
um bjuggu landsmenn við dáðlausa 
vinstri stjórn sem kenndi sig við 
„vinnandi stéttir“ en hafði ekki 
önnur úrræði en innflutnings-
höft, skammtanir, ríkiseinokun 
og ranga gengisskráningu. 

Á sama tíma nutu Reykvíking-
ar hins vegar góðs af samhentri, 

framtaksamri og framfarasinn-
aðri bæjarstjórn sjálfstæðismanna 
sem réðst í fyrstu stórvirkjun-
ina hér á landi, Ljósafossvirkj-
un í Sogi, sem opnuð var haustið 
1937. Framkvæmdir við virkjun-
ina höfðu kallað á fjölda starfa í 
atvinnuleysinu og rafmagnsverð í 
Reykjavík varð nú einungis þriðj-
ungur af því sem áður hafði verið. 
Sú staðreynd örvaði mjög atvinnu-
lífið í bænum, skipti út kolaelda-
vélum fyrir rafmagnsvélar, dró 
úr kostnaðarsömum kolainnflutn-
ingi og útrýmdi á endanum reyk-
mengun sem oft var umtalsverð í 
Reykjavík.

Þegar Ljósafossstöðin var komin 
í gagnið, í miðri kreppunni, sneru 
bæjaryfirvöld sér strax að fjár-
mögnun næstu stórframkvæmda. 
Borgarstjórinn, Pétur Halldórs-
son, leitaði hófanna hjá þekktu, 
bresku fjármálafyrirtæki um lán 
til að hefja framkvæmdir við Hita-
veitu Reykjavíkur, fyrstu almenn-
ingshitaveitu í heiminum. Bretarn-
ir báðu um öll verkfræðileg gögn 
og mælingar vegna þessara furðu-
framkvæmda og létu meta íslensku 
áætlunina hjá virtri, breskri verk-
fræði- og ráðgjafarstofu. Nið-
urstaðan úr því mati varð sú að 
framkvæmdin var talin arðbær 
og lánshæf og lokið var lofsorði á 
vinnu, mælingar, útreikninga og 
áætlanir íslensku verkfræðing-
anna.

Okkar eigin saga er oft býsna 
lærdómsrík. Allt frá þessum tíma, 
eða í rúm sjötíu ár, hefur verðmæt 
sérþekking Hitaveitu Reykjavík-
ur og síðar Orkuveitu Reykjavík-
ur vaxið jafnt og þétt. Þar munar 
ekki minnst um kaupin á Nesjavöll-
um og þær djúpboranir eftir heitu 
vatni sem hófust í kjölfarið.

Við höfum viljað framfleyta okkar 
þekkingu
Vegna þeirrar sérþekkingar sem 
Hitaveitan og síðan Orkuveitan 
hafa búið yfir, hafa þessi fyrir-
tæki komið að ýmsum verkefnum 
á erlendri grund um langt árabil 
– ýmist að ráðgjöf eða með beinni 
þátttöku í framkvæmdum. Þessi 
umsvif hafa gefið af sér mismiklar 
og því miður oft óverulegar tekj-
ur, ef nokkrar. Í flestum tilfellum 
hafa þau verið áhættufjárfesting 
og oftast haft kostnað í för með 
sér. Ekki er rétt að útiloka sóknar-
færi á þessum vettvangi en á hinn 
bóginn er ljóst að möguleikarn-
ir eru takamarkaðir. Verðmæta- 
og atvinnusköpun á þessu sviði 
á alþjóðlegum vettvangi er samt 
mikil og spennandi og fer augljós-
lega ört vaxandi.

Íslensk þekking á sviði vist-
vænnar orkunýtingar er því 
engin nýlunda. Það er heldur engin 
nýlunda að Hitaveitan og síðan 
Orkuveitan hafi starfað á erlend-
um vettvangi í samvinnu við önnur 
íslensk fyrirtæki, oft einkafyrir-
tæki, svo sem verkfræðistofur, 
verktakafyrirtæki og ráðgjafar-
fyrirtæki. Sú var t.d. tíðin að Hita-
veita Reykjavíkur var aðili að fyr-

irtækinu Orknir hf. sem var í eigu 
ýmissa aðila og vann að vistvænni 
orkunýtingu á erlendri grund um 
árabil.

Orkuveita Reykjavíkur varð 
síðan einn af stofnendum Enex 
hf., árið 1997, sem var sameigin-
legt útrásarfyrirtæki orkufyrir-
tækja, verkfræðistofa og fjár-
festa. Sú ráðstöfun vakti á sínum 
tíma hverfandi athygli fjölmiðla og 
fráleitt slíkt fjölmiðlafár sem REI-
málið tíu árum síðar. Enex sinnti 
fyrst og fremst verkefnum í Evr-
ópu og Kína. 

Seint á árinu 2006 stofnuðu 
Glitnir og íslenskir einkaaðilar 
orkuverktakafyrirtækið Geys-
ir Green Energy. Þetta nýja fyr-
irtæki hafði uppi stór áform, hóf 
fljótlega að ásælast hluti í Enex 
og varð á skömmum tíma stærsti 
eigandi fyrirtækisins, keypti m.a. 
24% hlut Landsvirkjunar í fyrir-
tækinu, 

Þann 25. janúar 2007 samþykkti 
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 
samhljóða á fundi sínum, að fela 
forstjóra Orkuveitunnar og fram-
kvæmdastjóra lögfræðisviðs fyr-
irtækisins að vinna tillögur til 
stefnumótunar, um það hvernig 
Orkuveita Reykjavíkur kæmi að 
miðlun íslenskrar þekkingar varð-
andi endurnýjanlega orku í fram-
tíðinni, bæði hérlendis og erlend-
is. 

Grunnhugmyndin með stofnun REI
Þrátt fyrir aðkomu embættis-
manna að þessari stefnumótun 
átti hún sín pólitísku markmið sem 
rædd höfðu verið í stjórninni. Þau 
voru einkum eftirfarandi:
1. Að nýta sem best þá miklu og 

sívaxandi sérfræðiþekkingu á 
sviði vistvænnar orkunýting-
ar sem Orkuveitan býr yfir, og 
sem síaukin eftirspurn er eftir 
víða um heim – Orkuveitunni 
og borgarbúum til hagsbóta.

2. Að gera skýran greinar-
mun á og aðskilja Orkuveitu 
Reykjavíkur sem veitustofn-
un í almannaeigu, frá öðrum 
óhefðbundnari verkefnum, s.s. 
áhættuverkefnum á erlendri 
grund.

3. Að firra Orkuveituna ábyrgð 
og áhættu með því að koma 
þeim umsvifum og verkefnum 
sem ekki heyra undir grunn-
starfsemi Orkuveitunnar í sér-
stakt félag með takmarkaðri 
ábyrgð.
Allir þeir stjórnmálamenn og 

embættismenn sem að málinu 
komu töldu að með þessum mark-
miðum væri með ábyrgum hætti 
verið að slá skjaldborg um Orku-
veituna sem mikilvæga þjónustu-
stofnun í almenningseigu. Þau 
umsvif á erlendri grund sem fyr-
irtækið hafði áður komið að fengju 
jafnframt eðlilegri starfsskil-
yrði á alþjóðlegum markaði, óháð 
rekstri og eignum tengdum grunn-
starfsemi Orkuveitunnar. Enginn 
borgarfulltrúi sá ástæðu til að and-
mæla þessum markmiðum.

REI stofnað
Á stjórnarfundi Orkuveitunnar 
7. mars 2007 var samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum (ein 
hjáseta) að stofna hlutafélagið 
Reykjavík Energy Invest, til að 
halda utan um og annast verkefni 
Orkuveitunnar á erlendri grund. 
Jafnframt var samþykkt að félagið 
hefði sérstakan fjárhag og stjórn. 
Til félagsins var lagt hlutafé Orku-
veitunnar í Enex og Enex Kína 
sem og verkefni sem Orkuveitan 
stóð að erlendis. Þá var samþykkt 
að Orkuveitan legði auk þess til 
hlutafé, allt að tveimur milljörðum 
króna, er nýta skyldi til þátttöku í 
verkefnum með öðrum aðilum sem 
leggja til tækniþekkingu erlendis, 
og til fjárfestinga í erlendum, vist-
vænum orkufyrirtækjum. 

Með stofnun REI var nú loku 
fyrir það skotið að Orkuveitan tæki 
lengur beinan þátt í útrásarverk-
efnum sem oft geta verið áhættu-
söm. Orkuveitan var þar með firrt 
þeirri áhættu og ábyrgð sem slík-
um verkefnum fylgir og henni ein-
göngu ætlað að sinna hefðbundinni 
grunnþjónustu við almenning.

Þá er athyglisvert að í stofnsam-
þykktinni frá 7. mars er strax gert 
ráð fyrir að REI vinni að verkefn-
um í samvinnu við önnur fyrirtæki 
enda var töluverður hluti hluta-
fjárins bundinn í öðrum félögum. 
Þá var sjóður félagsins einn og sér 
ekki til stórra fjárfestinga.

Fyrirhuguð sameining REI og Geys-
is Green Energy

Eins og fram kom hér að framan 
voru hugmyndir um sameiningu 
REI og Geysis Green Energy ekki 
viðraðar við mig fyrr en komið var 
fram yfir mitt ár 2007. Forsvars-
menn félaganna hittust 20. sept-
ember 2007 og ræddu hugsanlega 
sameiningu. Þeir sem að málinu 
komu töldu einsýnt að slík sam-
eining væri í fullu samræmi við 
stofnsamþykktir stjórnar Orku-
veitunnar frá 7. mars. Ákveð-
ið var að halda ferlinu áfram og 
stjórnarformenn félaganna leiddu 
viðræður sem lögðu grunn að þeim 
þáttum er lutu að verðmætamati 
félaganna og hlutafjáraukningu. 
Eins og alþjóð veit gekk samein-
ingin ekki eftir og stjórn og eig-
endafundur Orkuveitunnar ákvað 
síðan að afturkalla allar ákvarð-
anir er lutu að fyrirhugaðri sam-
einingu. 

Nokkrar lífseigar rangfærslur
Það er óvinnandi verk að elta ólar 
við allar þær rangfærslur sem 
boðið hefur verið upp á í REI-mál-
inu. Í „upprifjunum“ þessa máls 
undanfarna mánuði hefur þó helst 
borið á fullyrðingum um það að 
REI væri örugglega orðið gjald-
þrota núna með tilheyrandi fjár-
hagstjóni fyrir Orkuveituna, enda 
séu gamli Glitnir og FL Group, 
sem stóðu að mestu á bak við Geys-
ir Green Energy, að mestu horfin 
af sjónarsviðinu. GGE virðist þó 
enn lifa þokkalegu lífi í dag eins 
og fréttir bera með sér. Hluti OR 

Þegar rykið sest – kjarni REI-málsins

VILHJÁLMUR Þ. 
VILHJÁLMSSON

ÞINGAÐ UM REI Borgarstjórnarhópur Sjálfstæðisflokksins útskýrir sína hlið á REI-málinu á blaðamannafundi. Hart var deilt um 
málið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Meira í leiðinni

Menningarnótt 
allan sólarhringinn
N1 Hringbraut er ómissandi áfangastaður fyrir þá sem ætla 

að njóta stemningarinnar í miðbænum á Menningarnótt. 

Þú nærð þér í snöggan og ljúffengan bita, kaffi og með því, 

snakk fyrir partíið eða bara hvað sem þig vantar í gleðina.

Góða skemmtun!

N1 Hringbraut

í REI hefði ekki orðið fyrir nein-
um skaða vegna bankahrunsins, 
enda enginn sýnt fram á það. Það 
er einnig klassísk bábilja að með 
sameiningunni hefðu menn verið 
selja „stóran hluta úr Orkuveitu 
Reykjavíkur“ eða að selja „auð-
lindir Orkuveitunnar og almenn-
ings“. Og loks hefur það verið líf-
seig firra að „einkaréttarklásúla“ 
samningsuppkastsins hefði vald-
ið Orkuveitunni ómældu fjárhags-
legu tjóni.

Fjárhagsstaða REI og bankahrun
Hefði sameiningin gengið eftir 
hefði orðið til öflugt íslenskt þekk-
ingarfyrirtæki á sviði jarðvarma-
virkjana, en í dag virðist framboð 
erlendra fjárárfestingarfyrirtækja 
einna helst beinast að slíkum fyr-
irtækjum. Þó er ljóst að í dag eru 
aðstæður þeirra fyrirtækja sem 
vilja hyggja að byggingu jarð-
varmafyrirtækja, bæði hérlendis 
og erlendis, erfiðari en oft áður.

Ein af forsendum sameining-
arinnar kvað á um að hið sam-
eiginlega félag færi á alþjóðleg-
an hlutabréfamarkað í fyrsta lagi 
árið 2009. Hlutur Orkuveitunnar 
átti samkvæmt samningsuppkasti 
að vera sex milljarðar í pening-
um og eignum REI, m.a. Enex, um 
níu milljarðar með hlut Orkuveit-
unnar í Hitaveitu Suðurnesja, og 
tíu milljarðar í óefnislegum fram-
lögum á borð við sérþekkingu og 
vörumerki.

Frá þeim tíma sem liðinn er frá 
því sameiningin átti að eiga sér 
stað er ekki með neinum rökum 
hægt að staðhæfa að sameining 
félaganna hefði valdið REI/OR 
fjárhagslegum skakkaföllum, þótt 
bankahrunið hefði vissulega haft 
áhrif á rekstrarumhverfi fyrir-
tækisins eins og á við um nánast 
öll íslensk fyrirtæki í dag.

Ef einstaka hluthafar í félag-
inu yrðu gjaldþrota eða færu í 
greiðsluþrot færi hlutur þeirra í 
félaginu til gjaldþrotabúsins eða 
til meðferðar lánardrottna. Eign-
arhluturinn væri þá seldur til ann-
arra hluthafa eða nýrra aðila eftir 
því sem verkast vildi.

Gjaldþrot einstakra hluthafa 
í REI ættu að öllu jöfnu að hafa 
óveruleg áhrif á starfsemi félags-
ins eða fjárhagsstöðu annarra 
hluthafa, enda ætti öllum að vera 
ljóst að hið sameinaða fyrirtæki 
ábyrgðist ekki skuldir þeirra aðila 
sem að stofnuninni stóðu.

Orkuveita og auðlindir til sölu?
Sú staðhæfing að með fyrirhugaðri 
sameiningu félaganna hefði borg-
arstjórn selt hluta af Orkuveitunni 
eða jafnvel auðlindum almennings, 
er vart svaraverð. Engir þættir 
grunnstarfsemi Orkuveitunnar 
komu á nokkurn hátt til álita þegar 
rætt var um hugsanlega samein-
ingu REI og Geysis Green Energy. 
Allar eigur REI og Orkuveitunn-
ar héldu fullu verðgildi sínu í hinu 
fyrirhugaða sameinaða félagi. 
Fyrir lá samkomulag eigenda um 
að allar breytingar á samþykktum 
þyrftu samþykki þriggja fjórðu 
hluta eigenda.

Að sjálfsögðu stóð aldrei til að 
einkavæða Orkuveituna og ekk-
ert í þessu ferli gaf tilefni til að 
draga slíkar ályktanir. Undirrit-
aður hefur allt frá því hann varð 
borgarfulltrúi árið 1982 lýst því 
yfir að Hitaveita, Rafmagnsveita 
og Vatnsveita og síðar Orkuveita 
Reykjavíkur yrðu alls ekki einka-
vædd. Mikilvægasta viðfangs-
efni Orkuveitunnar er að tryggja 
Reykvíkingum nauðsynlegt öryggi 
í grundvallarþjónustu fyrirtækis-
ins, sem er að útvega viðskiptavin-
um sínum rafmagn, heitt og kalt 
vatn á hagstæðu verði. Þess vegna 
finnst mér þessar fullyrðingar 
nokkuð sérkennilegar, þar sem ég 
hef ávallt barist fyrir því að Orku-
veitan og orkulindir Reykvíkinga 
yrðu ávallt í eigu okkar Reykvík-

inga. Í mínum huga hefur aldrei 
staðið til að einkavæða Orkuveit-
una. Ef einhverjir stjórnmálaand-
stæðingar mínir þurfa að leggjast 
svo lágt að fullyrða slíkt um mig, 
þá verði þeim að góðu.

Var „einkaréttarklásúlan“ afleikur?
Því hefur oft verið haldið fram 
að fulltrúar REI og Orkuveitunn-
ar hafi samið af sér með „einka-
réttarklásúlu“ samningsins sem 
þá hafi valdið Orkuveitunni mikl-
um búsifjum og gert hana að vilja-
lausu verkfæri auðjöfra. Skoðum 
málið.

Í samningnum var gert ráð fyrir 
að Orkuveitan legði vörumerki sitt 
að mörkum og jafnframt sérþekk-
ingu til hins nýja félags næstu tut-
tugu árin. Auk þess var kveðið á 
um að Orkuveitan beindi öllum 
verkefnum sínum utan Íslands til 
REI á þessu tímabili. Þetta fram-
lag Orkuveitunnar og einkaréttur 
hins nýja félags á verkefnum sem 
henni byðust erlendis var metið á 
tíu milljarða. Auk þess var kveð-
ið skýrt á um það í samningnum 
að Orkuveitan fengi að sjálfsögðu 
fulla greiðslu í hverju tilfelli fyrir 
sig fyrir þá sérfræðiaðstoð sem 
hún innti af hendi fyrir hið nýja 
félag.

Stofnun REI var í fullu samræmi 
við þau markmið sem stjórn Orku-
veitunnar og borgarstjórn setti 
sér með stofnun REI þann 7. mars 
2007, þ.e. að nýta betur sérþekk-
ingu Orkuveitunnar við margvís-
leg erlend verkefni, en halda henni 
jafnframt frá beinni þátttöku í 
erlendum áhættuverkefnum. Það 
segir sig svo sjálft að Orkuveitan, 
sem væri stór aðili að útrásarfyrir-
tæki, myndi beina erlendum verk-
efnum sínum til þess en sjálf ekki 
taka neina áhættu.

Ef hið nýja félag hefði hins 
vegar ekki áhuga á slíkum erlend-
um verkefnum gæti Orkuveitan 
hæglega samið við önnur félög 
um erlendar orkuframkvæmdir 
enda stóð aldrei til að Orkuveit-
an sjálf væri beinn þátttakandi í 
slíkum verkefnum. Enginn hefur 
hingað til fært rök fyrir því að 
þessi samningsákvæði hefðu vald-
ið Orkuveitunni tjóni. Hún afsalar 
sér að vísu beinni þátttöku í erlend-
um virkjunarframkvæmdum, en til 
þess var leikurinn einmitt gerður 
í upphafi.

Ávallt staðið vörð um Orkuveituna
Lengi mætti halda áfram að tína 
til rangfærslur, misskilning og 
sleggjudóma sem sérstaklega 
ákveðinn fjölmiðill er fyrir löngu 
búin að gera að „almannarómi“ í 
REI-málinu. 

Það eru í raun hrein öfugmæli 
að því skuli haldið fram að fyrir 
m.a. tilstuðlan mína væri verið 
að „selja hluta af eigum Orkuveit-
unnar“ eða að „afsala auðlindum 
hennar“ í hendur auðmanna, því 
líklega er leitun að þeim borgar-
fulltrúa sem oftar hefur heitið því 
að standa vörð um grunnstarfsemi 
Orkuveitunnar sem almennings-
eign. Og við það hef ég staðið.

Það er hins vegar ekki heiglum 
hent að kljást við fjölmiðlaumfjöll-
un sem tekur upphrópanir, æsi-
fréttir og pólitíska sérhagsmuni 
fram yfir yfirvegaða afstöðu og 
þá „sérvisku“ Ara fróða – að hafa 
það sem sannara reynist

Sú fjölmiðlaumfjöllun sem ég 
gerði að umtalsefni í upphafi þessa 
máls kann að þjóna pólitískum 
hagsmunum einstakra aðila sem 
telja sig þurfa að ryðja öðrum úr 
vegi – með góðu eða illu, réttu eða 
röngu. En hún er jafn lítilmótleg 
og hún er ómálefnaleg. Og á end-
anum vegur hún að rótum siðaðs 
samfélags – rótum skynseminnar, 
sanngirninnar og lýðræðislegra 
stjórnarhátta. 

Þegar rykið er sest er lík-
legt að rifjað verði upp hlutverk 
þeirra einstaklinga, sem hæst 
létu í umræðunni um REI og Orku-
veitu Reykjavíkur á sínum tíma, í 
borgarstjórn og fjölmiðlum. Ljóst 
er að allir þátttakendur í þessu 
svokallaða REI-máli munu leggja 
sig fram um að skýra frá þessu 
sérstaka máli á afar skilmerkileg-
an hátt. Undirritaður ætlar ekki 
að þessu sinni að rifja upp fram-
göngu einstakra aðila í þessu máli, 
en mun gera það ef tilefni gefst. 

Höfundur er forseti 
borgarstjórnar.

Sú fjölmiðlaumfjöllun sem ég 
gerði að umtalsefni í upphafi 
þessa máls kann að þjóna póli-
tískum hagsmunum einstakra 
aðila sem telja sig þurfa að 
ryðja öðrum úr vegi – með 
góðu eða illu, réttu eða röngu. 
En hún er jafn lítilmótleg og 
hún er ómálefnanleg.
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UMRÆÐAN
Vilhjálmur H. Vil-
hjálmsson skrifar 
um dómsmál

Frá 2. október 2008 til 
18. júní 2009 gengu sjö 
dómar í Hæstarétti 
Íslands og Héraðsdómi 
Reykjavíkur þar sem 
Birtíngur útgáfufélag 
ehf., eða blaðamenn 
félagsins og tengdra 
félaga, voru dæmdir til 
greiðslu miskabóta fyrir ærumeið-
ingar, brot gegn friðhelgi einkalífs 
eða ólögmætar myndbirtingar. Hér 
er því um að ræða sjö dóma fyrir 
hegningarlagabrot á tæplega níu 
mánaða tímabili. Dómarnir eru 
fleiri, en hér er látið nægja að fjalla 
um þau mál sem varða skjólstæð-
inga undirritaðs lögmanns. Hér ber 
að halda því til haga að fjöldi vand-
aðra blaðamanna starfar hjá Birt-
íngi og er í grein þessari ekki verið 
að fjalla um þeirra störf.  

Er við dómstóla að sakast?
Eitt þessara mála er svokallað 
,,Vikumál“ þar sem ummæli sem 
viðhöfð voru um nafngreindan ein-
stakling voru dæmd dauð og ómerk 
og blaðamaður Birtíngs dæmdur til 
greiðslu miskabóta. Nú hafa Birt-
íngur og viðkomandi blaðamað-
ur ákveðið að skjóta niðurstöðu 
Hæstaréttar til Mannréttindadóm-
stóls Evrópu í Strassborg.  Kæran 
til Strassborgar er sett fram með 
tilstyrk Blaðamannafélags Íslands, 
sem hefur meðal annars fært þau 
rök fyrir stuðningi sínum að íslensk-
ir  dómstólar hafi  ekki  sýnt  fjöl-
miðlum nægan skilning í dómsmál-
um þar sem reynir á rétt fjölmiðla 
til að taka við og miðla áfram upp-
lýsingum  um umdeild þjóðfélags-
málefni. Er það rétt? Ef svo er þá 
hlýtur það að vera umhugsunarefni 
af hverju sífellt er verið að dæma 
blaðamenn Birtíngs og tengdra 
félaga fyrir meiðyrði en ekki aðra. 
Er ekki við einhvern annan að sak-
ast en íslenska dómstóla?

Sjö dómar á níu mánuðum
Þegar ofangreindir sjö dómar þar 
sem Birtíngur eða blaðamenn 
félagsins og tengdra félaga hafa 
verið dæmdir fyrir hegningarlaga-
brot eru skoðaðir kemur í ljós að 
þar er í fæstum tilvikum verið að 
taka á mikilvægum þjóðfélagsmál-
um. Þvert á móti.  Í byrjun október 
2008 voru ummæli sem blaðamað-
ur Séð og heyrt viðhafði þess efnis 
að tiltekinn einstaklingur borgaði 
ekki skuldirnar sínar og stæði ekki 
við gerða samninga dæmd dauð og 
ómerk í Hæstarétti. Í nóvember 
2008 voru Birtíngur og blaðamað-
ur Séð og heyrt dæmdir til refsing-
ar í héraði fyrir að stela myndum 
af vefsvæði.  Í byrjun mars 2009 
var blaðamaður Vikunnar dæmdur 
fyrir meiðyrði í Hæstarétti fyrir 
ásakanir í garð tiltekins aðila um 
refsiverða háttsemi sem enginn 
fótur var fyrir. Um miðjan mars 
2009 var Birtíngur aftur dæmdur 
til refsingar í héraði vegna mynda-
stuldar af vefsvæði.  Í lok apríl 2009 
voru tveir blaðamenn Birtings, sem 
nú ritstýra DV og Nýju lífi, dæmd-
ir í Hæstarétti fyrir meiðyrði og 
gert að greiða miskabætur vegna 
ásakana í garð nafngreinds aðila 
um refsiverða háttsemi. Í byrjun 
júní 2009 var fyrrverandi blaða-
maður DV dæmdur í héraði fyrir 
ærumeiðingar og gróft brot gegn 

friðhelgi einkalífs með 
því að hafa í umfjöllun 
sinni í DV skírskotað á 
ýkjukenndan og eink-
ar óviðfelldinn hátt til 
andlegra veikinda nafn-
greinds einstaklings 
eins og segir í niður-
stöðu dómsins. Um miðj-
an júní 2009 var síðan 
sami blaðamaður aftur 
dæmdur í héraði fyrir 
meiðyrði og brot gegn 
friðhelgi einkalífs með 
því að hafa ásakað nafn-
greindan einstakling um 

refsiverða háttsemi sem og fyrir að 
hafa fjallað um viðkvæm persónu-
leg málefni mannsins í opnugrein-
um í DV. 

Þrettán ára fórnarlamb Birtíngs
Og enn ný höggva blaðamenn Birt-
íngs í sama knérunn, en nýjasta 
fórnarlamb útgáfunnar er þrettán 
ára gömul stúlka og fjölskylda henn-
ar, en í 30. tbl. Vikunnar 2009, sem 
kom út 30. júlí sl., er dróttað að æru 
stúlkunnar og föður hennar og brot-
ið gegn friðhelgi einkalífs þeirra. Í 
umfjölluninni veltir Vikan sér upp 
úr viðkvæmum og persónulegum 
málefnum stúlkunnar s.s. ættleið-
ingu, andláti móður hennar, meintri 
andlegri vanlíðan, kallar stúlkuna 
Öskubusku og birtir af henni þrjár 
myndir án hennar samþykkis.  Faðir 
stúlkunnar er síðan sakaður um 
barnsrán, vörslur á barnaklámi, 
misnotkun á börnum og andlegt 
líkamlegt ofbeldi gagnvart dóttur 
sinni og látinni fyrrverandi eigin-
konu. Að auki fjallar Vikan á óvið-
feldinn hátt um viðkvæm persónu-
leg málefni mannsins, s.s. skilnað 
hans og fyrrverandi eiginkonu hans, 
forræðisdeilu við fjölskyldu henn-
ar, ættleiðingu dóttur hans o.fl. Það 
er skemmst frá því að segja fram-
angreindar ásakanir eru upplognar 
eins og blaðamenn Birtíngs hefðu 
komist að hefðu þeir hirt um að hafa 
samband við fólkið og fá viðbrögð 
við fréttinni. 

Hér gerast blaðamenn Birtíngs 
enn á ný sekir um ærumeiðandi 
aðdróttanir um alvarlega refsiverða 
háttsemi og gróf brot gegn friðhelgi 
einkalífs saklauss fólks. Hver eru 
hin umdeildu og mikilvægu þjóðfé-
lagsmálefni sem Vikan er að fjalla 
um hér? Er ekki rétt að Birtíngur 
og Blaðamannafélag Íslands svari 
þeirri spurningu áður en lagt er af 
stað til Strassborgar.

Höfundur er 
héraðsdómslögmaður.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

VILHJÁLMUR H. 
VILHJÁLMSSON

Síbrotamenn á sviði 
ærumeiðinga 

Ef svo er þá hlýtur það að vera 
umhugsunarefni fyrir Birtíng 
og Blaðamannafélag íslands 
af hverju það er sífellt verið 
að dæma blaðamenn Birtíngs 
og tengdra félaga fyrir meið-
yrði, en ekki aðra fjölmiðla og 
blaðamenn þeirra.

Upplýsingar veitir Steinarr Logi í síma 842 0402, netfangsteinarr@northbygg.is

Fiskislóð 31 - Til leigu
Vel staðsett atvinnuhúsnæði neðst á Fiskislóð við sjávarsíðuna. Til afhendingar í október og nóvember.
Húsið er á tveimur hæðum með sex stigagöngum. Á efstu hæð eru inndregnar svalir með glæsilegum 
útsýnissvölum. Eignarhlutar eru 24. Hægt er að leigja einn eða fl eiri eignarhluta.

• Rýmin eru í þremur stærðum: 110 fm, 160 fm og 210 fm.
• Fjölbreyttir notkunarmöguleikar. 
• Leigjendur geta komið að hönnun innra skipulags.
• Húsnæðið afhendist tilbúið sem opið rými.
• Hægt er að stúka rýmin niður í skrifstofur og fundarherbergi allt eftir óskum leigutaka.
• Frábær staðsetning.
• Hagstæð leiga.
• Einstakt útsýni.

• Jafnrétti er í hávegum haft í öllum störfum Orkuveitu Reykjavíkur. www.or.is

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir styrk til kvenna sem stunda eða 

hyggjast hefja nám í verkfræði eða tæknifræði, greinum sem 

konur eru í miklum minni hluta í og tengjast kjarnastarfsemi 

Orkuveitunnar. Einungis nám til fyrstu próf- 

gráðu í greininni er styrkhæft. Styrkþegum 

býðst sumarstarf hjá Orkuveitu Reykjavíkur 

meðan á námi stendur. 

Umsóknum ber að skila með rafrænum hætti á vef Orkuveitu Reykjavíkur, www.or.is/styrkir  fyrir 14. september.

Nauðsynlegt er að upplýsingar um náms- og starfsferil, ásamt staðfestingu á skráningu í nám, fylgi með. Nánari 

upplýsingar um úthlutun styrksins eru á vef OR.  

Orkuveita Reykjavíkur er jafnréttismiðað fyrirtæki sem hefur markvisst unnið að því að fjölga konum á þeim starfssviðum þar sem

þær hafa verið í minni hluta. Konur eru nú innan við þriðjungur starfsmanna og árangurinn af jafnréttisstarfi innan fyrirtækisins hefur 

verið góður þar sem hlutfall kvenna hefur aukist á síðustu árum. 
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Styrkur til náms 
í verkfræði 
eða tæknifræði

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



LAUGARDAGUR  22. ágúst 2009 23

UMRÆÐAN
Runólfur Þórhallsson skrifar 
um löggæslumál

Sumarið 1988 réð ég mig í 
vinnu hjá Lögreglustjóranum í 

Reykjavík sem sumarafleysinga-
maður. Ég var þá lögreglumaður 
nr. 244. Eyjólfur heitinn Jónsson 
sundkappi var lögreglumaður nr. 
9. Þetta þýddi að almennir lög-
reglumenn voru rúmlega 200. Í 
Kópavoginum starfaði RLR, Rann-
sóknarlögregla ríkisins. Þar voru 
42 stöðugildi rannsóknarlögreglu-
manna árið 1990. Á lögreglustöð-
inni í Kópavogi unnu tugir lög-
reglumanna á vöktum við almenna 
löggæslu, sömu sögu var að segja 
um lögregluna í Hafnarfirði. Á 
þessum árum voru fjórar vaktir 
með rúmlega 30 lögreglumönnum 
á hverri vakt í Reykjavík einni. Til 
viðbótar þeim liðsstyrk voru lög-
reglumenn á hverfisstöð í Árbæn-
um, í miðbænum og Seltjarnarnesi. 
Umferðardeildin átti 10 lögreglu-
bifhjól auk lögreglubíla. Einnig 
voru gerðir út 4 þjóðvegaeftirlits-
bílar á þessum árum. Hátt í 30 lög-
reglumenn störfuðu þar á vöktum. 
Ekki þarf að fjölyrða um stöðuna í 
dag. Fjölmiðlar hafa greint frá því 
að allt niður í 13 lögreglumenn hafi 
verið á vakt á svæði sem spann-
ar frá Hvalfirði út fyrir álverið í 
Straumsvík. Starfsumhverfi þess-
ara fáu lögreglumanna hefur líka 
gjörbreyst. Auk þess sem glæpa-
heimar eru orðnir skipulagð-
ari með erlendum áhrifum hefur 
einnig mikil harka færst í vöxt og 
lögreglumenn verða æ oftar fyrir 
árásum. Íbúafjöldi á höfuðborgar-
svæðinu hefur einnig dafnað vel. 

Krefjandi starf
Frá árinu 1991 hefur löggjafar-
valdið unnið ötullega að því að 
lögleiða miklar réttarbætur fyrir 
afbrotamenn. Réttarstaða þeirra 
hefur með mörgum lagabreyting-
um styrkst verulega og hefur það 
leitt til þess m.a. að rannsóknir 
brotamála eru mun vandaðri en 
áður fyrr. Að sama skapi eru þær 
mun kostnaðarsamari. Þær taka 
lengri tíma, öflun og meðhöndl-
un sönnunargagna verður sífellt 
flóknari, meiri mannskap og tæki 
þarf til að fullrannsaka mál þannig 
að þau verði boðleg fyrir ákæru-
valdið. Þetta er af hinu góða fyrir 
réttarríkið en hefði eðlilega átt að 
verða til þess að lögreglan hefði 
úr meiri mannafla, tækjakosti 
og fjárveitingum að spila. Starf-
ið, útköllin og kröfur um sér- og 
fagþekkingu, skilvirkni og margt 
fleira hefur gjörbreyst á fáum 
árum. Það sem hefur ekki breyst 
er sú staðreynd að almennir lög-
reglumenn sinna einu mest krefj-
andi starfi sem þekkist. 

Helgarnæturvakt almenns lög-
reglumanns getur auðveldlega 
hljómað einhvern veginn svona: 
Umferðarslys, 5 útköll vegna slags-
mála í miðbænum þar sem fúkyrði, 
hótanir og ögranir dynja látlaust 
á lögreglumönnum af ofurölvi og 
útúrdópuðum einstaklingum, 2 
hávaðaköll, annað þeirra leysist 
upp í slagsmál við ofurölvi hús-
ráðanda, gestirnir taka slagsmál-
in upp á síma og birta á youtube 
= Lögguofbeldi. En lögreglumað-
urinn má ekki slasa viðkomandi, 
það gæti kostað hann starfið, hann 
fékk kennslu í Lögregluskólanum 
en hefur ekki fengið neina við-
haldskennslu, þjálfun né æfingar 
í handtökuaðferðum síðan, hann 
þarf að hugsa um meðalhófsregl-
una, að beita ekki meira valdi 
en þörf er á hverju sinni. Mótað-
ili lögreglumannsins hins vegar 
gerir oft á tíðum allt sem í hans 
valdi stendur til að sýna mótþróa. 
Því er það öruggara fyrir lög-
reglumennina og mótaðilann að 
sem flestir komi að handtökunni, 
það minnkar líkurnar á meiðslum. 
Þetta lítur ekkert vel út á youtube. 
Lögreglumaðurinn er að reyna að 
taka tök sem honum voru kennd, 
oftast nær kemst hann að því að 
þau duga ekki og því er gripið til 
annarra ráða. Þekkingar- og skiln-
ingsleysi á þessum staðreyndum er 
lögreglumönnum oft á tíðum þung-
bært og eina ráðið til þess að skilja 
hvað við er að eiga er að benda 

fólki á að prófa sjálft að 
taka einhvern höndum, 
án þess að meiða hann 
né beita fantabrögðum, á 
meðan mótaðilinn er ekki 
bundinn af neinum leik-
reglum. Gjörið svo vel en 
farið varlega. 

Löggæsla ein af grunn-
stoðunum
Löggæsla í dag er verk-
efni sem þarf að leysa 
sómasamlega af hendi. Ef örygg-
istilfinningu fólks er misboðið og 
það fær á tilfinninguna að rétt-
arríkið virki ekki sem skyldi þá 
eru undirstöður þjóðfélagsins 
okkar við það að bresta. Það gera 
allir kröfu um réttlæti. Það hafa 

allir réttlætistilfinningu, 
mismunandi sterka þó. 
Löggæsla á margan hátt 
tengist réttlæti órjúfan-
legum böndum. Hæfir lög-
reglumenn, sem búa við 
gott starfsumhverfi, góð 
launakjör, öflugt starfs-
menntakerfi og skilnings-
ríkt fjárveitingavald, eru 
einkar heppilegir og verð-
ugir fulltrúar réttlætis. 
Draumurinn um norrænt 

velferðarsamfélag sem Jóhanna 
og Steingrímur vilja reisa úr rúst-
um ofurfrjálshyggjunnar er best 
byggður upp með réttlætið að leið-
arljósi. Sterkasta undirstaða þess 
samfélags sem við viljum í fram-
tíðinni er því öflug löggæsla, vel 

skipulögð, skipuð hæfum einstakl-
ingum sem vinna í þágu borgar-
anna. 

Í dag standa embættismenn, 
stjórnmálamenn og yfirmenn lög-
reglu frammi fyrir einstöku tæki-
færi. Þeim gefst tækifæri til þess 
að taka Jóhönnu og Steingrím 
á orðinu og búa til öfluga stofn-
un. Lögregluna á Íslandi. Nor-
ræna velferðarlögreglu. Hljóm-
ar vel, ekki satt? Einu tækifæri 
hefur þegar verið klúðrað, nú ber 
okkur skylda til að vanda mjög 
vel til verka og byggja lögregl-
una upp frá grunni. Byrja neðan 
frá að þessu sinni. Tryggja það að 
löggæslan á götunni sé örugglega 
það sem mestu máli skiptir fyrir 
land og þjóð. Ekki að finna pláss 

í skipuriti fyrir alla yfirmennina. 
Það eru almennir lögreglumenn 
sem tryggja öryggið og réttlæt-
ið. 

Öflugur lögregluskóli sem getur 
boðið umsækjendum sínum upp á 
krefjandi en vel launað starf laðar 
að sér hæfa einstaklinga. Öflug 
„Lögregla Íslands“ getur boðið 
þessum hæfu einstaklingum upp 
á fjölbreytt og krefjandi starf svo 
lengi sem yfirmenn hafa í huga að 
þeirra hlutverk er að tryggja að 
starfsumhverfið sé í lagi. Þessi 
stofnun leggur grunninn að því 
norræna velferðarsamfélagi sem 
ég vona innilega að hafi ekki verið 
innantómt kosningaloforð.

Höfundur er lögregluvarðstjóri.

Norræn velferðarlögregla 

RUNÓLFUR ÞÓR-
HALLSSON 
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UMRÆÐAN
Þórdís Elva Þor-
valdsdóttir Bach-
mann skrifar um 
kynbundið ofbeldi

Í   maí sl. var íslensk 
kona blekkt til kyn-

maka þar sem hinn 
brotlegi læddist upp 
í rúm til hennar, not-
færði sér að mökin 
fóru fram í myrkri og 
að konan skyldi telja 
hann vera annan mann sem 
hún hafði áður átt kynferðis-
legt samneyti við. Samkvæmt 
lýsingu brotaþolans voru mökin 
búin að standa yfir í nokkrar 
mínútur þegar maðurinn sneri 
sér að henni og blasti þá við 
henni „glott og ekki sama and-
litið“ eins og hún orðaði það í 
skýrslu fyrir dómi. 

Eins og gefur að skilja var 
þetta gríðarlegt áfall fyrir 
konuna, sem lét kalla lögreglu 
á staðinn, leitaði til Neyðarmót-
töku vegna nauðgana og lagði í 
kjölfarið fram kæru. Þann 21. 
júlí sl. var maðurinn sakfelldur 
og hlaut hann sex mánaða dóm 
fyrir blygðunarsemisbrot (brot 
gegn 209. gr. hegningarlag-
anna) þrátt fyrir að konan hefði 
fyrst og fremst kært manninn 
fyrir nauðgun, en blygðunar-
semisbrot til vara. Þunga-
miðjan í nauðgun er brot gegn 
kynfrelsi og sjálfsákvörðunar-
rétti brotaþolans, en það gefur 
augaleið að brotaþoli sem er 
blekktur til kynmaka er svipt-
ur tækifærinu til að nýta sjálfs-
ákvörðunarrétt sinn sem skyldi. 
Kynmök án upplýsts samþykk-
is beggja aðila hljóta að teljast 
mun alvarlegra mál en blygð-
unarsemisbrot. Staðan hefur 
þó ekki ávallt verið svona. 

Fram til vorsins 2007 voru 
ákvæði í íslenskum lögum sem 
vernduðu fólk gegn kynferðis-
brotum sem framin voru undir 
formerkjum sams konar svika 
og í áðurnefndu máli. Þetta 
ákvæði var að finna í 199. gr. 
hegningarlaganna, en refsi-
næmi háttseminnar byggðist 
á því að samþykki til kynmak-
anna er ekki fengið með eðlileg-
um hætti heldur með blekking-
um. Hámarksrefsing við þessu 
broti var sex ára fangelsi. Tveir 
dómar hafa fallið hérlendis þar 
sem reyndi á þetta ákvæði. Í 
báðum málunum, H 1943:167 
og H 1996:3030, höfðu ákærðu 
samræði við konur, sem þeir 
komu að þar sem þær lágu sof-
andi í rúmi, önnur þeirra með 
unnusta sinn sér við hlið, en 
hin í eigin hjónarúmi. Höfðu 
ákærðu samræði við konurn-
ar, sem héldu til að byrja með 
að þær væru að hafa samræði 
við maka sína. Málið frá því í 
maí síðastliðnum er því ekki 
einsdæmi og eflaust eru brot 

af þessu tagi fram-
in reglulega án þess 
að þau komi til kasta 
yfirvalda. Hins vegar 
kom í ljós að alvarleg-
ur missir er að blekk-
ingarákvæðinu úr 
kynferðisbrotakafla 
hegningarlaganna.

V o r i ð  2 0 0 7 
v o r u  b r e y t i n g -
ar á kynferðis -
brotakaflanum sam-
þykktar á Alþingi. 
Í drögum að nýja 
frumvarpinu segir 

um áðurnefnt blekkingar-
ákvæði: „Svo sem sjá má er 
ákvæði þetta mjög sérkenni-
legt og ekki mjög raunhæft að 
á það reyni.“ Rökstuðningur-
inn fyrir að afnema blekkingar-
ákvæðið var að helst gæti reynt 
á það ef brotaþolinn væri geð-
sjúkur, þroskaheftur eða sof-
andi. Þá myndi 2. málsgrein 
194. greinar hegningarlaganna 
fullnægja refsinæmisskilyrð-
um, en þar segir að það teljist 
einnig nauðgun að notfæra sér 
geðsjúkdóm eða aðra andlega 
fötlun manns til þess að hafa 
við hann samræði eða önnur 

kynferðismök, eða þannig er 
ástatt um hann að öðru leyti 
að hann getur ekki spornað 
við verknaðinum eða skilið 
þýðingu hans. Hámarksrefs-
ing við slíku nauðgunarbroti 
er sextán ára fangelsisvist, en 
refsing við blygðunarsemis-
broti er sex mánaða fangelsis-
vist ef brotið er smávægilegt, 
sem það virðist af einhverjum 
ástæðum hafa talist í umræddu 
máli. Dómararnir féllust ekki 
á að brotið félli undir 2. máls-
grein 194. greinar, og var þetta 
að vissu leyti prófmál á nýju 
lögin. Í ljós kom að þau vernda 
ekki brotaþola sem blekktir 
eru með áðurnefndum hætti. 
Brottnám blekkingarákvæð-
isins hjó skarð í réttarstöðu 
brotaþola sem verða fyrir jafn 
mannskemmandi lífsreynslu og 
áðurnefnd kona. Þótt yfirvöld-
um hafi þótt bæði sérkennilegt 
og óraunhæft að fólk geti verið 
blekkt til kynmaka blasir við að 
slíkt á sér þó stað. Mikilvægt 
er að það endurspeglist í laga-
bálkinum, svo hægt sé að dæma 
fyrir slík brot með viðeigandi 
hætti.

Höfundur er áhugakona um 
aðgerðir gegn kynbundnu 

ofbeldi.

Blygðunarsemi og 
nauðganir 

Skuldir heimilanna
UMRÆÐAN
Kjartan Broddi Bragason skrif-
ar um skuldir heimilanna

Fyrir einhverjum vikum varpaði 
ég fram nokkrum spurningum 

til Seðlabanka Íslands um skulda-
stöðu innlendra heimila. Ein af 
þessum spurningum var hver staða 
þeirra væri í alþjóðlegu samhengi. 
Einhverjar tafir hafa orðið á svör-
um hjá þessari ágætu stofnun. Ég 
hef því ákveðið að birta þær upplýs-
ingar sem ég hef getað aflað mér í 
gegnum ýmsa erlenda gagnagrunna 
á einni kvöldstund eða tveim. Rétt 
er að árétta að undirliggjandi gögn 
eru frá árabilinu 2003–2009.

Umfjöllunin er alls ekki tæm-
andi og í mörgum tilfellum eru þær 
grunntölur sem notaðar eru til að 
búa til þær myndir sem hér koma 
fram lesnar af gröfum og gefa því 
aðeins mjög grófa mynd af undir-
liggjandi frumheimildum og (jafn-
vel) þeim skilgreiningum sem á bak 
við þær geta legið. Þessar upplýsing-
ar gefa hins vegar vísbendingu um 
raunskuldastöðu innlendra heimila 
í alþjóðlegu samhengi. 

Það sem hagfræðingar almennt 
skoða þegar skuldastaða heimil-
anna er rannsökuð eru einkum þrír 
þættir:
■ Skuldir sem hlutfall af ráðstöf-

unartekjum
■ Hve hátt hlutfall ráðstöfun-

artekna er notað til að greiða 
afborganir og vexti á ári

■ Skuldir sem hlutfall af eign-
um (fasta- og lausafjármunum 
ásamt fjármálalegum eignum)
Almennt má segja um þessa þætti 

að þeim mun lægri sem skuldirnar 
eru sem hlutfall af ráðstöfunartekj-
um, þeim mun betri er efnahag-
ur heimilanna og þeim mun betur 
eru þau í stakk búin til að takast á 
við fjárhagsleg áföll. Annar þáttur-
inn segir síðan eitthvað til um sam-
hengið á milli fjölda afborgana og 
vaxtastigs – þar sem greiðslubyrði 
heimilanna er samansett úr annars 
vegar afborgunum og hins vegar 
vaxtagreiðslum þarf – í akademískri 
rannsókn – að skoða bæði lánstíma, 

vaxtastig lánanna og aldurssam-
setningu þjóðarinnar ásamt hlutfalli 
heimila sem eru fasteignaeigendur. 
Ég mun ekki fjalla um þriðja þáttinn 
í þessum pistli en tel að alþjóðlegur 
samanburður á þeim þætti sé mjög 
ólíklega íslenskum heimilum í hag.

Fyrri myndin segir okkur að inn-
lend heimili skuldi að meðaltali ríf-
lega tvö- til þrefalt meira en önnur 
(vestræn) heimili sem hlutfall af 
ráðstöfunartekjum eða sem svarar 
um fjórföldum ráðstöfunartekjum. 

Seinni myndin segir okkur að 
greiðslubyrði innlendra heimila 
sé um það bil tvöfalt meiri en hjá 
öðrum (vestrænum) þjóðum eða 
að um 30–35% af ráðstöfunartekj-
um fer í að þjónusta þær skuldir 
sem hvíla á heimilum landsins að 
meðaltali. Sé tekið tillit til að vext-
ir eru hærri hér en víðast hvar 
annars staðar verður myndin enn 
svartari (gefið að lánstími sé álík-
ur). Lítill hluti greiðslnanna fer þá 
í að borga niður höfuðstól lánsins 
en yfirgnæfandi hlutfall af heildar-
greiðslubyrðinni fer í vaxtagreiðsl-
ur. Eignamyndun er því mun seinna 
á ferðinni. 

Innlend heimili geta ekki stað-
ið undir slíkri skuldsetningu í ljósi 
þess að kaupmáttur hefur dregist 

hratt saman og ekkert bendir til að 
hann muni vaxa svo neinu nemi á 
allra næstu árum. Þetta getur ekki 
verið viðvarandi ástand nema ef 
við ætlum að dragast langt aftur 
úr neyslumynstri annarra (vest-
rænna) þjóða. Ungt og efnilegt fólk 
mun hins vegar ekki sætta sig við 
slíkt nema hér rísi „Berlínarmúr“ 
umhverfis landið. Stjórnvöld – þó 
vinstrisinnuð séu – hafa ólíklega 
áhuga á slíku ástandi.

Eigi að afstýra fólksflótta, fjöl-
dagjaldþrotum og meðfylgandi 
félagslegum vandamálum sem óhjá-
kvæmilega fylgja slíkum breyt-
ingum þarf að laga skuldastöðu 
að greiðslugetu heimilanna. Í því 
samhengi er aðeins um eina raun-
hæfa leið að ræða – lífeyrissjóðir 
landsmanna verða að koma að því 
samningaborði. Lausnin á þessu 
vandamáli krefst þess að eignir 
Íbúðalánasjóðs, húsnæðis- og bíla-
skuldir í eigu bankanna og eignar-
leigufyrirtækja sem og eignir líf-
eyrissjóðanna (sem stór eigandi að 
Íbúðabréfum og lífeyrissjóðslánum) 
verði niðurskrifaðar um hundruð 
milljarða króna. Þá mæti hugsan-
lega skoða hugmynd Sjálfstæðis-
flokksins – um skattlagningu inn-
greiðslna lífeyris – sértækt og þá 
til hjálpar illa stöddum heimilum 
eða hugmynd Framsóknarflokksins 
um flatan 20% niðurskurð. Aðkoma 
lífeyrissjóðanna verður hins vegar 
ekki umflúin.

Staða heimilanna verður ekki 
leyst sem einhver afgangsstærð í 
því efnahagsástandi sem nú ríkir. 
Það er nú einu sinni svo að almenn 
eftirspurn eftir vöru og þjónustu – 
grunnforsenda í rekstri allra fyr-
irtækja og þar með atvinnustigi á 
landinu – er að miklu leyti háð fjár-
hagslega heilbrigðum heimilum. 

Höfundur er hagfræðingur. 
Heimildir: OECD, IMF, Seðla-

banki Evrópu, Seðlabanki Banda-
ríkjanna, Monthly Bulletin ECB 

– apríl 2009, Seðlabanki Íslands, 
Seðlabankar Norðurlandanna 

ásamt erlendum tímarits- og 
blaðagreinum. Mat höfundar á 

einstökum þáttum.

ÞÓRDÍS ELVA ÞORVALDS-
DÓTTIR BACHMANN

Brottnám blekkingarákvæð-
isins hjó skarð í réttarstöðu 
brotaþola sem verða fyrir 
jafn mannskemmandi lífs-
reynslu og áðurnefnd kona. 
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Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts 

auglýsir innritunardaga
Innritun í Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts 
verður í Breiðholtsskóla miðvikudag 26. og 
fi mmtudag 27. ágúst, kl.17 - 19 báða dagana. 

ATH! Notið ekki aðalinngang heldur inngang að 
íþróttahúsi skólans.

Skólastjóri
www.or.is

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir 

styrk til kvenna sem stunda 

eða hyggjast hefja nám í einni 

af eftirfarandi greinum: Vélfræði/vélstjórnun, rafvirkjun, vél- 

virkjun, múraraiðn eða pípulögnum. Styrkþegum býðst sumar- 

starf hjá Orkuveitu Reykjavíkur meðan á námi stendur.  

Umsóknum ber að skila með rafrænum hætti á vef Orkuveitu Reykjavíkur, www.or.is/styrkir fyrir 14. september.

Nauðsynlegt er að upplýsingar um náms- og starfsferil ásamt staðfestingu á skráningu í nám fylgi með. Nánari 

upplýsingar um úthlutun styrksins eru á vef OR.  

Orkuveita Reykjavíkur er jafnréttismiðað fyrirtæki sem hefur markvisst unnið að því að fjölga konum á þeim starfssviðum þar sem

þær hafa verið í minni hluta. Konur eru nú innan við þriðjungur starfsmanna og árangurinn af jafnréttisstarfi innan fyrirtækisins

hefur verið góður þar sem hlutfall kvenna hefur aukist á síðustu árum. Minnst hefur þó orðið ágengt við að fjölga konum í iðn- og

vélfræðistörfum innan fyrirtækisins.
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Styrkur til iðnnáms 
eða náms í vélfræði 
(vélstjórnun)

• Jafnrétti er í hávegum haft í öllum störfum Orkuveitu Reykjavíkur. 



30%
afsláttur

15-70%
afsláttur af 

öllum ljósum 
og lömpum

50%
afsláttur

15%
afsláttur af 

öllum
kubbakertum

50%
afsláttur

Fjöltengi. 
Fyrir 3 tengingar. Verð 495,- 
Fyrir 6 tengingar. Verð 695,- 

fjöltengi

495,-
Pillar Candle. Kubbakerti. Ø5, 
H25 cm. Verð 545,- NÚ 460,-
Pillar Candle. Kubbakerti. Ø6, 
H15 cm. Verð 445,- NÚ 370,-
Pillar Candle. Kubbakerti. Ø6, 
H10 cm. Verð 390,- NÚ 330,-

60%
afsláttur

Bubble. Króm/gler.
Gólflampi. H 150 cm.  

Verð 29.900,- NÚ 23.895,- 
Borðlampi. Hxx cm. 

Verð 19.900,- NÚ 11.895,- 
Profil. Borðlampi, burstað stál. 

H 50 cm. Verð 15.900,- NÚ 12.695,-

Tristan. Loftljós. Ø40 cm. 
Verð 13.900,- NÚ 5.495,- 
Borðlampi Ø18, H 25 cm. 
Verð 6.400,- NÚ 2.495,- 

Veggljós 11x15 cm. 
Verð 4.390,- NÚ 1.695,- 
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Divina. Lampar m/blómamynstri. 
Gólflampi. H153 cm. 

Verð 44.500,- NÚ 22.250,- 
Gólflampi. H118 cm. 

Verð 39.900,- NÚ 19.950,-
Borðlampi. Ø40 cm. 

Verð 19.900,- NÚ 9.950,-

Elvira. Borðlampi. H56 cm. 
Verð 17.900,- NÚ 12.495,-

Skermur seldur sér.

Nostalgic. Borðlampi. Matt stál. 
H 98 cm. Verð 17.900,- NÚ 9.995,-

gólflampi

12.495,-
SPARAÐU 5.405,-12.695,-

SPARAÐU 3.205,-

3.200,-
SPARAÐU 3.200,-

Ljósadagar
13. - 23. ágúst

Knight. Borðlampi. H40 cm. 
Verð 6.400,- NÚ 3.200,- 

Skermur fylgir.
Veggljós. 18x9x14 cm. Verð 

4.400,- NÚ 2.200,- 

Nostalgic

9.995,-
SPARAÐU 7.905,-

Ball. Veggljós. Ýmsir litir. 
Verð 4.990,- NÚ 2.495,-

Króm. Verð 6.990,- NÚ 5.495

Tealight. Kertaglas. Ýmsir litir. 
H6 cm. Verð 295,-/stk.

Fantasy. Borðlampi. króm. Ø21, 
H48 cm. Verð 29.900,- NÚ 19.995,- 

Ø18, H40 cm. Verð 27.900,- NÚ 17.995,-
Isidora. Kúluljós. Gyllt. Ø30 cm. 

Verð 24.900,- NÚ 12.450,-

Trendy. Ljós. Króm eða opal gler. 
Snertiljós. Verð 14.900,- NÚ 3.995,-

70%
afsláttur

Odyssey. Borðlampi. Opal gler 
m/skermi. H60 cm.  

Verð 18.900,- NÚ 13.995,-
Pyramid. Borðlampi. Ø16, 

H26 cm. Verð 6.990,- NÚ 4.995,-

50%
afsláttur

sendum um allt land
Bjóðum uppá 

vaxtalaust 
lán til 6 mánaða

ILVA Korputorgi, Blikastaðavegi 2-8, 112 Reykjavík s: 522 4500  
laugardaga 10-18  sunnudaga 12-18  mánudaga - föstudaga 11-19

www.ILVA.is

499,-
Smurbrauð 
m/hangikjöti og kaffi  

kaffi
499,-
Smurbrauð 
m/rækjum og kaffi 

Nýtt kortatímabil



26  22. ágúst 2009  LAUGARDAGUR

S
igurður: „Heyrðu, sástu 
fyrsta þáttinn um hana 
Ástríði?“
Heiða: „Nei, hvaða 
þáttur er það?“
Sigurður: „Nýr sjón-

varpsþáttur á Stöð 2. Fyrsti þátt-
urinn var ógeðslega fyndinn. 
Ilmur Stefánsdóttir leikur stelpu 
sem elst upp í Danmörku hjá 
mömmu sinni sem er Kristjaníu-
hippi. Hún fær nóg af því og flyt-
ur til Íslands til að fara að vinna 
hjá fyrirtæki í fjármálageiranum. 
Þetta var tekið upp fyrir hrun. 
Fólk var hálfstressað yfir því 
hvernig þetta myndi fara í land-
ann. En þetta á svo innilega vel 
við núna.”
Heiða: Ég verð að sjá þetta. Ann-
ars er ég ömurleg þáttamann-
eskja. Ég hef aldrei fylgst með 
neinum þætti í sjónvarpinu, ekki 
Friends og ekki Sex and the City. 
Og svo er ég ekki með Stöð 2.” 
Sigurður: „Ekki ég heldur. Ég 
er ekki einu sinni með loftnetið 
í sambandi. Ég myndi sennilega 
ekki vita ef þessum þáttum held-
ur nema af því við gerðum tón-
listina fyrir þá. Það er svo mikið 
rugl í sjónvarpinu, raunveru-
leikaþættir sem allir byggja á 
sömu formúlunni. Annars las ég 
grein eftir Davíð Þór Jónsson í 
blaðinu um daginn, þar sem hann 
var að leggja til að senda út raun-
veruleikaþætti frá Alþingi. Ef 
alþingismenn standi sig ekki vel 
detti þeir út af þingi. Það fannst 
mér alveg frábær hugmynd. Ef þú 

mátt kjósa þá inn, af hverju máttu 
þá ekki kjósa þá út?”
Heiða: „Nákvæmlega!“

Glansgallar í rastalitum
Þekkist þið eitthvað eða hafið þið 
rekist eitthvað á hvort annað í 
gegnum tíðina?
Sigurður: „Nei við þekkjumst 
ekki neitt. En ég veit ekki hvort 
þú manst eftir stelpu sem var 
að vinna hjá ykkur fyrir nokkr-
um árum sem var alveg rosalegt 
Hjálma-fan?“
Heiða: „Já, það hefur alveg örugg-
lega verið Susan.“
Sigurður: „Einmitt. Einhvern tím-
ann bjugguð þið til Atikin-peysur 
á okkur með nöfnunum okkar á 
erminni.“
Heiða: „Svona glansgallar í rasta-
litum? Við eigum mynd af ykkur 
uppstilltum eins og fótboltaliði í 
þessum göllum. Hún er geðveik.“
Sigurður: „Þessi stelpa fékk boð 
um að koma á tónleika hjá okkur 
og fékk að koma upp á svið til 
okkar. Hún skældi bara og skældi. 
Þetta var rosalega fyndið og 
furðulegt.“ 
Heiða: „Hún var ekkert smá 
ánægð með þetta. En ég man að 
okkur fannst tilvalið að þið yrðuð 
í þessum göllum. Þeir voru það 
fyrsta sem við gerðum í þess-
ari Atikin-línu sem er svona lítil 

strákalína. Og ég hef oft séð 
ykkur í þessum göllum.” 
Sigurður: „Já ég var oft í 
mínum.“

Líf í flippskunkunum
Heiða: „En þú þekkir Ester, sem 
vinnur hjá okkur, er það ekki?“ 
Sigurður: „Ester Ýr? Jú. Hún er 
flippskunkur.”
Heiða: „Já, það er sko mikið líf í 
Ester. Það er reyndar mikið líf í 
öllu fólkinu sem er að vinna með 
mér.“
Sigurður: „Já er það ekki. Gengur 
þetta ekki bara vel?“
Heiða: „Jú, mjög vel, við erum 
á blússandi siglingu. Við erum 
til dæmis að fara að opna búð á 
Laugavegi 56 í september. Við 
ætlum einmitt að vera með svona 
snemmbúið opnunarpartí á Menn-
ingarnótt. Stór bakgarður fylgir 
húsinu sem við erum búin að vera 
að gera flottan. Þarna er verönd, 
hjólabrettarampur og stór vegg-
ur sem við ætlum að fá listamenn 
til að skreyta. Þetta verður stemn-
ing. Svo ætlum við að selja aðrar 
vörur í búðinni líka til að gera 
hana enn þá skemmtilegri. Skó, 
gleraugu, úr …“
Sigurður: „Hey, þá getið þið getið 
selt plötur frá útgáfufyrirtækinu 
okkar.“
Heiða: „Það væri mjög sniðugt. 

Við erum mjög opin fyrir því að 
selja tónlist í búðinni og ætlum að 
vera með tónleika og alls konar 
uppákomur í garðinum. Það væri 
gaman að fá ykkur einhvern tím-
ann í það.“
Sigurður: „Já, það má örugglega 
að skoða það.”
Heiða: „Staffið yrði ánægt með 
það. Við hlustum nefnilega oft 
á ykkur í vinnunni. En hvernig 
datt ykkur annars í hug að fara 
að spila reggí á Íslandi?“ 
Sigurður: „Reggí á vel við Íslend-
inga, þótt við séum við fyrstu 
sýn ekki mjög áberandi reggí-
fólk − ekki svört og með krullur 
í hárinu. Ég vil reyndar meina að 
það sé óteljandi margt skylt með 
þessum þjóðum, Jamaíkabúum og 
Íslendingum. Við fórum til Jam-
aíka til að taka upp plötu og heim-
ildarmynd í vor og þar komst ég 
að þessu. Það er alveg vert horfa 
þangað yfir. Tékka til dæmis á á 
því hvernig Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn fór með Jamaíka.”
Heiða: „Og fer myndin ykkar eitt-
hvað inn á þetta?”
Sigurður: „Nei, það er alveg með-
vituð ákvörðun hjá okkur að vera 
ekki pólitískir. Það er mikilvæg-
ara fyrir okkur að búa til góða 
tónlist, þannig að fólk geti alla 
vega komið heim til sín og gleymt 
sér í því að hlusta. Þannig að 

myndin fjallar bara um upptöku-
ferlið og heimamennina sem við 
fengum til að taka þátt í verkefn-
inu. Það eru margir mjög skraut-
legir karakterar þarna. Þú verður 
eiginlega að sjá þessa mynd. Hún 
er snilld.“

Heimsyfirráð eða dauði
Þið hafið bæði náð langt, hvort  á 
sínu sviðinu. Stefnduð þið alltaf 
hátt eða eruð þið bara heppin? 
Heiða: „Já, maður verður að hafa 
háleit markmið. Annars ganga 
hlutirnir allt of hægt. Við til 
dæmis ákváðum strax að við ætl-
uðum að verða alþjóðlegt brand. 
Maður þarf að vera ansi þrjósk-
ur og trúa á sjálfan sig, því það er 
fullt af fólki á leiðinni sem segir 
að maður sé bara að bulla.“
Sigurður: „Þetta er þumalputta-
regla sem er gott að hafa í gegnum 
lífið allt saman. Þú verður alltaf 
að stefna að einhverju. Þetta fylg-
ir vissulega líka tónlistinni, þótt 
hljómsveitir hafi auðvitað mis-
jafnlega langan líftíma og fleiri 
element spili inn í, spilla fyrir 
eða hjálpa til. Svo er heppni alltaf 
hluti af þessu.“
Heiða: „Og að vita hvenær þú 
þarft að vera á réttum stað á rétt-
um tíma …“
Sigurður: „Í réttu fötunum! Það 
þýðir til dæmis ekkert að vera 
á Selfossi í Sirkusgallanum. En 
auðvitað eru markmið misjafn-
lega háleit. Við í Hjálmum fórum 
til dæmis aldrei af stað með það 
að markmiði að sigra heiminn. 
Við tókum þá ákvörðun í upp-
hafi að vera íslensk hljómsveit 
og syngja á íslensku. Við áttuðum 
okkur alveg á því að það er erfitt 

Í rastalituðum glansgöllum
Fatahönnuðurinn Heiða Birgisdóttir væri til í að spila reggí með strákunum í Hjálmum. Sigurður Guðmundsson segist hald-
inn of alvarlegum athyglisbresti til að geta haft skoðun á klæðnaði annarra. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir komst að því að á 
rökstólapar vikunnar er sammála um að óskipulag í réttu magni sé nauðsynlegt skapandi fólki.

Á SKRAFI Sigurð Guðmundsson og Heiðu Birgisdóttur þekkja flestir einfaldlega sem Sigga í Hjálmum og Heiðu í Nikita. Þau þekktust ekki áður en þau settust á rökstóla Fréttablaðsins en voru ekki lengi að smella 
saman og stofna til óformlegs viðskiptasambands. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á RÖKSTÓLUM Ókei, við getum kannski ekki alveg verið að blæða í flat-
skjá í hvert einasta herbergi, enda er það fokking fásinna 
að ímynda sér að lífið eigi að vera þannig
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... Sigurður er úr Njarðvíkum.

... Heiða ólst upp í Hafnarfirði.

... Sigurður gerði sína fyrstu plötu með hljómsveitinni Fálk-
um úr Keflavík árið 2001.

... síðan hefur hann komið að gerð fjölda platna. 

... Heiða stofnaði fatafyrirtækið Nikita ásamt Rúnari 
sambýlismanni sínum árið 2000. 

... í dag selur Nikita föt sín í yfir þrjátíu löndum um allan 
heim. 

... heimildarmynd um ævintýraför Hjálma til Jamaíka var frumsýnd í Austurbæ í gærkvöldi. 

... Að Nikita heldur garðpartí og forsýningu á nýrri verslun sinni á Laugavegi 43 í kvöld, sem opnar formlega í sept-
ember. 

... þrátt fyrir að vera gríðarlega hávaxinn hefur Sigurður aldrei spilað körfubolta. 

... Heiða stundar ekki bara snjóbretti og hjólabretti, hún hjólar líka í mótokross. 

➜ VISSIR ÞÚ AÐ...
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SAMAN FINNUM VIÐ
RÉTTU LEIÐINA

Úrræði vegna greiðsluerfiðleika
Kaupþing býður viðskiptavinum sínum ráðgjöf og ýmis 
úrræði sem létt geta fjárhagsstöðu heimila í greiðsluvanda. 
Meðal úrræða sem bankinn býður til að stuðla að lausn 
á greiðsluvanda eru:

 • Ráðgjöf • Greiðslujöfnun
 • Breyting á lánaskilmálum • Tímabundin frestun afborgana 
 • Lenging lánstíma • Skuldaaðlögun

Fáðu ítarlegri upplýsingar um úrræði vegna greiðsluerfiðleika 
á www.kaupthing.is, hafðu samband í síma 444 7000 eða komdu 
við í næsta útibúi Kaupþings.

að selja alheiminum eitthvað sem 
er takmarkað af tungumálinu. En 
engu að síður ætluðum við alltaf 
að verða heimsfrægir á Íslandi.“ 

Rassskelling ofalda gríssins
Hefur kreppan haft einhver óvænt 
áhrif á ykkar störf? Er eitthvað 
jákvætt í stöðunni? 
Heiða: „Kreppan á Íslandi hefur 
ekki bein áhrif á okkur sem fyrir-
tæki. Nær öll okkar starfsemi er 
í útlöndum, í dollurum og evrum. 
Höfuðstöðvarnar okkar eru bara 
hér og við borgum laun í íslensk-
um krónum. Það er allt og sumt.“
Sigurður: „Í fyrsta lagi er þetta 
náttúrlega engin kreppa, miðað 
við hvernig þetta var hérna 
fyrir seinna stríð. Þá var ekki til 
matur. Það er nóg til af mat og við 
eigum enn þá hreint vatn. Þetta er 
ekki svo slæmt. Ókei, við getum 
kannski ekki alveg verið að blæða 
í flatskjá í hvert einasta herbergi, 
enda er það fokking fásinna að 
ímynda sér að lífið eigi að vera 
þannig.“
Heiða: „Ég á ekki einu sinni einn 
flatskjá!“
Sigurður: „Áhrifin á þjóðina sem 
slíka eru eiginlega bara rass-
skelling fyrir ofalinn grísinn. 
Hættu nú að éta svona mikinn 
humar, farðu út í sólina og gerðu 
eitthvað af viti.“
Heiða: „Já, þetta hafði að mörgu 
leyti góð áhrif á fólk og var ákveð-
ið spark í rassinn. Fólk virðist 
staldra við og hugsa aðeins meira 
um hlutina.“
Sigurður: „Kreatívitetið er orðið 
miklu meira. Sem er náttúrlega 
ekkert nema gott. Gluggapóstur-
inn heldur alltaf áfram að koma. 
Skatturinn er alltaf á eftir þér. Það 
breytist ekkert. En ég græt ekki 
yfir glötuðum tækifærum því það 
er fyrst núna sem tækifærin eru 
að myndast. Við snúum okkur bara 
út úr þessu. Það eina sem er auð-
vitað hræðilegt við þetta ástand 
er þetta margsannaða grandvara-
leysi feitu grísanna sem hafa kom-
ist í valdastöður.“  

Heiða og Hjálmarnir
Hvernig haldið þið að ykkur 
myndi vegna ef þið mynduð skipta 
um starf? Hvernig tónlist mynd-
ir þú semja, Heiða, og hvernig 
föt myndir þú hanna, Sigurður? 
Hvern mynduð þið fá ykkur til 
liðsinnis?  
Heiða: „Í fyrsta lagi þá yrði þetta 
algjört disaster, alla vega hjá mér. 
Ég hef aldrei lært á hljóðfæri og 
ég kann ekki að syngja. En ég 
gæti samt vel hugsað mér að vera 
í hljómsveit. Tónlistin mín yrði 
frekar melló. Kannski myndi ég 
bara gera reggí. Bob Dylan myndi 
líka hafa mikil áhrif á mig, ég 
hlusta svo mikið á hann.“
Sigurður: „Myndirðu ekki bara fá 
mig með þér?“
Heiða: „Jú, ég myndi alveg pott-
þétt fá þig. Við yrðum líka svo flott 
á sviði saman. Já, ætli ég myndi 
ekki bara fá ykkur alla strákana 
í Hjálmum. Ég gæti auðveldlega 
dottið inn í ykkar fíling.“ 
Sigurður: „Ég held ég gæti varla 
unnið sem fatahönnuður. Ég hef 
svo ofboðslega takmarkaða sýn 
á hvernig mér finnst að aðrir eigi 
að klæða sig. Ég hef verulegan 
athyglisbrest á því sviðinu. En ég 
myndi pottþétt fá Kidda (Guðmund 
Kristin Jónsson) með mér í fata-
hönnunarbransann. Hann er A-
maður, vaknar á morgnana, svar-
ar tölvupósti og svona. Ég vakna 
hins vegar iðulega um hádegi en á 
það líka til að vinna fram á nótt.“ 
Heiða: „Svo þú ert ekki alveg þessi 
níu til fimm týpa? Það er ég ekki 
heldur. Svo nær maður heldur ekki 
alltaf að vera skapandi ef maður 
ætlar að vera mjög skipulagður, 
þótt það sé auðvitað nauðsynlegt 
að vera hvort tveggja þegar maður 
rekur fyrirtæki. Þess vegna skipt-
ir gott samstarfsfólk öllu máli.“
Sigurður: „Það skiptir öllu máli. 
Við Kiddi erum góðir að vinna 
saman og líka góðir vinir. Þannig 
að við getum líka spjallað um 
vesen með konurnar og svoleið-
is dótarí. Eins og allir verðum 
við líka sárir út í hvor annan og 
svona. En þetta er svona langvar-
andi samband sem hefur verið 
mjög pródúktívt og skemmtilegt. 
Það er mjög mikils virði í þessu að 
hafa einhvern til að bakka mann 
upp. Því stundum er maður alveg 
í ruglinu, svona þannig.“

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

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

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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Vertu latur
Slepptu því að fara í ræktina. Freistastu ekki 
til að hlaupa upp stigann í stað þess að taka 
lyftuna. Eyddu ekki helgarfríinu í ærslafull-
ar sundferðir með börnunum. Jafnvel hófleg 
líkamsrækt er nefnilega talin ein öflugasta 
leiðin til að viðhalda sterku ónæmiskerfi. 

Nuddaðu andlitið
Leggðu hönd undir kinn, boraðu í nefið, nag-
aðu neglurnar, veittu þér andlitsnudd eða 
losaðu um merginn í eyrunum. Ómeðvitað 
snerta flestir andlitið á sér allt að fimmt-
án sinnum á klukkustund. Þannig bera þeir 
sýkla, veirur og hin ýmsu óhreinindi beint 
að öndunarfærunum þaðan sem þeir eiga 
greiða leið inn í líkamann.

Stundaðu skyndikynni
Er það tilviljun að fréttir berist af heilu 
hópunum af gleðiríkum unglingum sem 
fara til sólarlanda og snúa þaðan aftur allir 
með sömu pestina? Sennilega ekki.  Hafir þú 
það fyrir reglu að stunda ekki skyndikynni 
er álíka áhrifarík leið að fara í hinn sívin-
sæla skemmtistaðasleik, helst marga sama 
kvöldið. Hafir þú hins vegar óbeit á frönsk-
um kossum getur þú líka sótt í fjölmenni. 
Kringlan á háannatíma, þétt pakkaðir tón-
leikar og flugvélar eru dæmi um staði þar 
sem eflaust er pest að fá. 

Snertu og fiktaðu
Taktu þétt í hurðarhúna, þrýstu á alla hnapp-
ana í lyftunni, láttu klinkið leika í lófanum 
á þér og notaðu tölvuna á bókasafninu í stað 
þinnar eigin. Ef þú snertir og fiktar í sem 
flestu sem á vegi þínum verður munu ein-
ungis líða nokkrir dagar þangað til flensu-
veiran er komin í þig. Það þarf nefnilega 
lítið annað en að ein manneskja mæti sýkt í 
vinnuna til að kaffivélin, klósettið og matar-
borðið geti sýkt þig. Veiran getur nefnilega 
lifað á dauðum fleti í nokkra klukkutíma. 

Ekki þvo þér
Handþvottur er það fyrsta sem þú skalt van-
rækja, viljir þú ná þér í svínaflensu. Finn-
ir þú þig knúinn til að þvo þér gættu þess 
þá að hafa hendurnar einungis í nokkr-
ar sekúndur undir bununni, því 
þá fara yfirborðsóhreinindin af 
en örverurnar halda velli. Það 
tekur nefnilega 15 til 30 sek-
úndur að ráða niðurlögum 
þeirra. Athugaðu að á mörgum 
almenningssalernum hefur 
nú verið komið fyrir brúsum 
með glærum vökva. Það er 
sótthreinsunarspritt sem 
drepur allt. Haltu þig 
fjarri því.

Lifðu stressuðu lífi
Taugaveiklaðir 
g e t a  ve r i ð 
berskjaldaðir 
fyrir 
flensunni þar 
sem stress 
og álag veikir 
ónæmiskerfið. Þú 
skalt því vinna baki brotnu 
og gæta þess að hafa lít-
inn tíma til að slaka á yfir 
daginn. Það er gott að 
miða við að vera ávallt 
á Miklubraut eða öðrum 

umferðarslagæðum klukkan átta að morgni 
og klukkan fimm síðdegis. Hafðu áhyggjur 
af ástvinum þínum, hugsaðu um hrunið og 
áhrif þess á lífsgæði þín til æviloka, veltu 
þér upp úr glötuðum tækifærum og hafðu 
samviskubit yfir öllu því illa sem þú hefur 
gert öðru fólki um ævina. 

Haltu þér vakandi
Leigðu þér nokkrar spólur, til dæmis ómót-

stæðilega trílógíu eins og Godfather, 
og liggðu yfir þeim langt fram á 
nótt. Vaknaðu síðan snemma til að 
sinna skyldum þínum. Endurtaktu 
þetta alla daga vikunnar. Þreyta 
minnkar mótstöðu ónæmiskerfis-

ins og langvarandi svefnleysi er 
ein vísasta leiðin til að verða 

lasinn. 

Slepptu hollustunni
Komdu iðulega við 

á skyndibitastöð-
um eftir vinnu 
og taktu kvöld-
matinn þaðan 
með þér heim. 

Slepptu því að 
elda mat frá 

grunni og reyndu 
að sniðganga að mestu 
ávexti og grænmeti. 
Þannig getur þú 
verið viss um að 
þú fáir of lítið af 
vítamínum og stein-
efnum og veikir 
þannig ónæmiskerf-

ið. Varaðu þig sérstaklega á hvítlauk. Hann 
er stundum kallaður pensilín náttúrunnar. 
Í honum er mikið af andoxunarefnum og 
hann er talinn bakteríudrepandi. Það er því 
óvitlaust að sniðganga hann með öllu, vilji 
maður ekki byggja upp varnir líkamans.

Reyktu og drekktu áfengi
Sígarettureykur lamar bifhárin í nefi og 
öndunarvegi. Flensuveirurnar eiga því 
greiðari leið inn í líkama þeirra sem reykja 
að staðaldri. Drykkjufólki er líka hættara 
við því að fá hinar ýmsu pestir en öðrum. 

Dragðu úr vatnsdrykkju
Vatn hreinsar líkam-

ann. Auðvitað þarftu 
að drekka vökva 

en reyndu að fá 
þér frekar gos-
drykk eða kaffi-

sopa til að væta 
kverkarnar held-

ur en að grípa 
til vatnsins. 

Tíu þjóðráð til að 
krækja sér í svínaflensu
Svínaflensa, flensa eða bara kvefpest. Um þær gilda sömu lögmálin: þær berast með dropum 
og úða þegar sýkt fólk hóstar eða hnerrar og eru sérstaklega illskeyttar á haustin. Að lifa heilsu-
samlegu lífi er áhrifaríkasta leiðin til að forðast þær. En sumir vilja ná sér í svínaflensu strax, 
frekar en að bíða eftir að hún kræki í þá. Ekki skal tekin afstaða til þess hvort það er gáfulegt en 
þeir viljugu gætu fylgt þessum tíu ráðum sem Hólmfríður Helga Sigurðardóttir tók saman.



*Bókatilboðin gilda í öllum verslunum             

  Eymundson til og með 26.08.09.

Naglasúpa á 
Menningarnótt
Skemmtileg Menningarnótt í Eymundsson Austurstræti og Skólavörðustíg

Hann á afmæli í dag Komdu með köttinn í bandi

Lækningar úr náttúrunni Hagsýni í heimilismatnum

Fljúgðu UPP Risasyrpur á 
50% afslætti

Djassveisla í 
Austurstræti

Þórarinn Eldjárn á afmæli í dag, gefur 
út nýja bók, „Alltaf sama sagan“, 
les, áritar og skenkir svo gestum og 
gangandi á Skólavörðustíg rjúkandi 
heitri naglasúpu.

Hugleikur áritar bók sína „Eineygði 
kötturinn Kisi og ástandið: Flóttinn frá 
Reykjavík“ og þeir sem mæta með 
köttinn sinn í bandi fá 
óvæntan glaðning.

Arnbjörg L. Jóhannsdóttir grasa-
fræðingur kynnir bók sína, „Íslenskar 
lækningajurtir - náttúruleg heilsubót“ 
og gefur fólki góð ráð.

Eymundsson,
Skólavörðustíg 
kl. 14-15

Eymundsson,
Austurstræti
kl. 16-17

Nanna Rögnvaldsdóttir hefur 
skemmti   legar hugmyndir um 
hvernig nýtni og hagsýni koma 
að góðum notum í eldhúsinu.

UPP, nýja myndin frá Pixar, 
er að lenda í Sambíóunum. 
Við gefum UPP blöðrur í 
Eymundsson, Austurstræti og 
á Skólavörðustíg frá kl. 12-16 
á Menningarnótt.
Heppnir gestir fá bíómiða á UPP.

Risasyrpubók (Andrés 
önd) og Wall-E bók 
í kaupbæti.
Aðeins í Eymundsson, 
Austurstræti og  
Skólavörðustíg á 
Menningarnótt.

3.990 kr.
3.190 kr.
Tilboðsverð*

4.490 kr.
2.990 kr.
Tilboðsverð*

4.990 kr.
3.990 kr.
Tilboðsverð*

1.980 kr.
1.580 kr.
Tilboðsverð*

Eymundsson,
Skólavörðustíg 
kl. 17-18
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Rauði þráð-
urinn í þessu 
er óvissan. 
Fólk er í 
lausu lofti 
og óöryggi 
bitnar tví-
mælalaust 
á störfum 
okkar.

Æ 
fleiri fregnir hafa 
borist af óánægju 
innan lögreglunn-
ar. Það sem áður 
var fátítt, að lög-
reglumenn viðr-

uðu skoðanir sínar á innviðum og 
uppbyggingu, verður æ algengara. 
Nýverið felldu lögreglumenn kjara-
samning við ríkið með yfir 90 pró-
sentum atkvæða og kjaraviðræður eru 
hafnar. Það er því ljóst að mikil ólga 
er innan lögreglunnar og óvíst hvort 
upp úr sýður.

Gísli Jökull Gíslason hefur unnið 
sem lögreglumaður í almennri lög-
gæslu í tíu ár. Hann er ritstjóri Lög-
reglublaðsins og er nýkominn til starfa 
eftir fæðingarorlof. Erla Dögg Guð-
mundsdóttir útskrifaðist úr Lögreglu-
skólanum í desember, en var sagt upp 
störfum, ásamt meirihluta nýliða, í 
maí. Hún hyggur á störf á ný í lögregl-
unni um leið og færi gefst.

Hvað er það sem helst liggur á lög-
reglumönnum?
Jökull: Það skiptir kannski mestu 
máli að það hefur verið mikil stígandi 
í þessu, það er ekki eins og það séu að 
verða einhverjar breytingar núna allt í 
einu. Síðustu tvö ár hafa hlutirnir verið 
á leið niður á við. Það sem gerist núna, 
væri kannski ekki til að bregðast mjög 
hart við, nema af því að það bætist ofan 
á allt annað.

Á tveimur árum hafa menn farið 
algjörlega í kross. Fyrst eru embætt-
in sameinuð og sett undir sama hatt 
og nú er farið í fullkomna andstöðu 
þess og búið til dreifðara kerfi en var 
fyrir sameiningu, eftir einhverri hug-
myndafræði um kraft smæðarinnar. 
Þá er verið að breyta vaktakerfinu og 
sundra þeim einingum sem starfað 
hafa saman.

Við sáum það í Kópavogi og Hafn-
arfirði þegar þeir komu inn í kerfið, 
að aðeins urðu um 50 prósent heimtur 
á vaktir. Mönnum sem voru vanir að 
vinna saman var skipt upp og áhuginn 
á því að móta nýjar starfseiningar var 
ekki meiri en þetta.

Tveggja vikna samningar
Erla: Það var voðalega sérstakt að 
byrja ferilinn undir þessum kringum-
stæðum. Við vorum tekin inn í skólann 
samkvæmt fyrirfram metinni þörf; það 
vantaði þennan fjölda. Óvissan hófst 
strax í náminu því það varð óvíst hvort 
við fengjum starf að lokinni útskrift. 
Það var ansi erfitt að vera í skólanum 
undir þeim kringumstæðum.

Minn útskriftarhópur var síðan allur 
atvinnulaus í einn mánuð að útskrift 
lokinni, ekkert okkar fékk vinnu strax. 
Það er síðan leyst þannig að okkur er 
fyrst boðinn tveggja vikna samningur 
og síðan mánaðarsamningar.  Í þessu 
er náttúrlega fólgið mikið óöryggi, ekki 
síst fjárhagslegt, sem ekki er hægt að 
bjóða fjölskyldum okkar upp á. Þetta 
hefur því verið ansi erfitt fyrir okkar 
hóp. Síðan var okkur endanlega sagt 
upp í maí.

Þá var um ár síðan greining sýndi að 
þörf væri á okkur öllum.

Gjá milli manna
Jökull: Grunnvandamálið hjá lög-
reglunni er að það vantar meiri fjár-
muni. Vissulega hefur maður einhverja 
samúð með yfirmönnunum þar sem 
þeim er mjög þröngt skorinn stakkur 
hvað varðar fjármuni.

En það sem líka er orðið stórt vanda-
mál er að í öllu þessu breytingaferli 
hefur myndast gjá á milli þeirra sem 
standa að breytingunum og hinna 
almennu starfsmanna. Það er orðið 

sjálfstætt vandamál þegar svona van-
traust skapast. Flestir lögreglumenn 
hafa það á tilfinningunni að yfirmenn 
hafi ekki fengið starfsfólkið með sér.

Ég var að koma úr fimm mánaða 
fæðingarorlofi og ég finn að mórallinn 
hefur aldrei verið svona slæmur. Það 
er óöryggi hjá öllum og sumir lögreglu-
menn eru mjög reiðir og skilja ekki af 
hverju þetta þarf að vera svona. Þetta 
er svolítið eins og að skipta út fjöl-
skyldunni, enda fáir sem maður hittir 
eins mikið og starfsfélagana ef miðað 
er við vökutíma.

Erla: Fólk er svolítið í lausu lofti og 
ef ég má bæta því við þá var það mjög 
erfitt fyrir okkur nýliðana þegar við 
vorum látin fara. Einingarnar, það 
er þeir sem vinna mest saman, verða 
svolítið eins og fjölskyldur. Við vitum 
af því þegar okkur er sagt upp að við 
skiljum okkar fjölskyldu, okkar eining-
ar, eftir með mun meira álag en áður. 
Álagið var mikið en maður hugsar með 
sér: vá, hvernig verður álagið þegar 
við erum farin?

Jökull: Enginn sem þekkir til lög-
reglustarfa getur sagt annað en að 
full þörf hafi verið fyrir nýliðana sem 
fóru. Eins kaldhæðið og það er þá er 
hluti af rekstrarvandanum sá, fyrir 

Óöryggi bitnar á störfum okkar
Mikil ólga er á meðal lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu enda hafa verið tíðar breytingar á högum þeirra og starfsumhverfi. 
Starfsfólki hefur fækkað og álag aukist á sama tíma og afbrotum hefur fjölgað. Kolbeinn Óttarsson Proppé settist niður með 
þeim Gísla Jökli Gíslasyni, starfandi lögreglumanni, og Erlu Dögg Guðmundsdóttur, sem sagt var upp í maí, og ræddi málin.

Jökull: Það er tvennt sem mun hafa mikil áhrif á hvað gerist næst. Annars vegar er 
það vaktafyrirkomulagið, en enginn veit hvaða vaktir hann fær á næstunni. Kerfið er 
valfrjálst og menn velja sér vaktir, en enginn veit enn hvaða vaktir hann fær af þeim 
sem hann valdi sér. Þetta virðist mikið lotterí, menn geti valið x og fengið b. Verði 
niðurstaðan óhagkvæm og endalaust verið að riðla því sem menn báðu um gæti það 
verið kveikur í púðurtunnu og haft áhrif á þá sem eru hvað reiðastir.

Hitt sem gæti kveikt í mönnum, er ef lögreglumenn slasast mjög alvarlega í starfi. 
Menn hafa lengi varað við því. Ef ég á að vera raunsær þá er það bara tímaspursmál 
hvenær lögreglumaður verður drepinn í starfi.

➜ EINHVER VERÐUR DREPINN

Jökull: Ég fann það eftir að ég kom aftur úr orlofi 
að meira að segja jákvæðustu menn eru orðnir nei-
kvæðir. Það er kominn skemmd í rótina með þessari 
viðvarandi óvissu.
Erla: Þessu hefur verið lýst sem meini og það er 
alveg rétt. Þetta er mein og það bara stækkar og 
stækkar og stækkar. Þetta var slæmt þegar ég hætti, 
en það sem ég hef heyrt af félögunum sem eru enn 
við störf, er að þetta hefur bara stækkað og óörygg-
ið er orðið meira.
Jökull: Það felst mikið álag í starfinu og því fylgir 
áhætta. Fyrir vikið þarf starfsumhverfið að vera eins 
og bómull utan um okkur. Þegar það er orðið hluti 
af álaginu er það slæmt.

Erla: Það er það sem tengir vaktirnar svona vel 
saman; þær eru bómullin utan um okkur. Við leitum 
svo mikið hvert til annars og það er mikið lím í 
vöktunum, við ræðum erfið mál saman.

Ég hef fylgst með ástandinu í tíu ár og það hefur 
breyst mjög. Einu sinni færðu allir bílar sig nær 
útkalli sem fylgdi óvissa, þó að þeir sinntu því ekki. Í 
dag höfum við ekki bíla til þess.

Ég fór í yfirstandandi innbrot þar sem talið var 
að maðurinn væri enn í húsinu, sem reyndist rétt. 
Við fórum tveir inn í hús í miðbæ Reykjavíkur, en 
næsti bíll sem hefði komið okkur til aðstoðar, var í 
Hafnarfirði.

ÞAÐ ER KOMIN SKEMMD Í RÓTINA

utan að ekki var nægt fé til að byrja 
með, að þetta ár hefur verið gífurlega 
kostnaðarsamt í löggæslu. Lögreglu-
mönnum finnst þeir hafa staðið sig 
eins og hetjur þetta ár, en það bitnar 
síðan bara strax aftur á þeim.

Það að þeir hafi unnið svo mikið og 
lagt svo mikið á sig þýðir að allt í einu 
er ekki til nægur peningur og allir nýir 
lögreglumenn eru látnir fara; sem er 
afleiðing af því að þeir voru að gera 
eitthvað vel.

Erla: Það myndast gríðarlega góður 
félagsskapur á vöktunum og þess 
vegna er svo hættulegt að hrófla við 
þeim. Fólk er kannski nýbúið að tak-
ast á við breytingar, eins og í Hafnar-
firði og Kópavogi eftir að allt var sett á 
Hverfisgötu, þegar á að fara að sundra 
öllu aftur.

Ég starfa ekki í lögreglunni núna, 
en það er stutt síðan ég var þar. Þar 
ríkir geysileg ólga og það er erfitt að 
vinna undir þessum kringumstæð-
um. Maður er ekki með trausta vinnu, 
margir aðeins ráðnir tímabundið, og 
síðan missa menn félaga sína og sjá að 
breytingarnar sundra starfseiningum. 
Þá kemur upp mikil reiði og það bitnar 
örugglega á starfsmönnum. Það bitn-
ar á því hvernig við vinnum vinnuna 
okkar.

Óvissan er rauði þráðurinn
Jökull: Það er enginn sem deilir um 
að lögreglumenn eru of fáir og nú eru 
allir óöruggir, þegar búið er að boða 
enn einar breytingarnar. Nú á að sam-
eina lögreglu á landsvísu og það þarf 
ekki að vera slæmt. En ef það gerist 
verður að gera það vel, það þýðir ekki 
að henda saman einhverjum þremur 
einstaklingum og halda að þeir geti 
teiknað saman nýtt skipurit sem glóra 
er í. Það þarf að leggja talsvert mikla 
vinnu og fjármuni í málið.

En ráðherra hefur nú tilkynnt að 
sameiningin nú eigi að fækka yfir-
mönnum. Og þó að það hafi myndast 
gjá á milli almennra lögreglumanna 
og yfirmanna þá hjálpar það heldur 
ekki til ef báðum megin gjárinnar 
eru menn orðnir óöruggir með sína 
framtíð.

Erla: Rauði þráðurinn í þessu 
er óvissan. Fólk er í lausu lofti og 
óöryggi bitnar tvímælalaust á störf-
um okkar. Við sem fórum í skólann 
gerðum það vegna gríðarlegs áhuga 
á þessu. Maður fer ekki í skólann 
nema til að gera þetta að ævistarfi 
sínu. Fólk hefur geysilegan áhuga á að 
starfa við þetta og við förum ekki af 
fúsum og frjálsum vilja úr stéttinni.

Sjálf var ég svo heppin að fá starf 
hjá fyrirtæki í sumar en síðan stefni 
ég á háskólanám. Ég ætla að bíða af 
mér ástandið og vonast til að öldurn-
ar lægi næstu þrjú til fjögur árin, svo 
að ég geti tekið upp þráðinn aftur og 
komist inn í starfið á ný. Það er ekki 
hægt að bjóða minni fjölskyldu upp á 
að ég sé ráðin einn og einn mánuð í 
senn, frekar snýr maður sér eitthvað 
annað.

Óháð úttekt
Jökull: Ég er ekki of bjartsýnn á 
kjarasamninga, það eru niðurskurðar-
tímar fram undan. Lögreglumenn 
hafa náttúrlega ekki verkfallsrétt og 
því eru hendur þeirra bundnar. Ég 
held að við ættum að láta reyna á það 
og fá þá bara dóm sem væri hægt að 
hnekkja. Lögreglulið í kringum okkur 
hefur verkfallsrétt, en við sömdum 
hann af okkur í samningum; seldum 
fyrir perlur segja sumir.

Ég held að tími sé kominn til að 
gera óháða úttekt á lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. Fá utanaðkom-
andi aðila til að leggja mat á hvernig 
hlutirnir eru orðnir. Mér finnst marg-
ir lögreglumenn binda vonir við að 
hlutirnir verði stokkaðir algjörlega 
upp á nýtt og lögreglan sniðin að því 
sem hún þarf að vera, en það verður 
að gera það vel.

Þangað til held ég að flestir kjósi 
óbreytt ástand, að ekki verði skorið 
meira niður og vinnufyrirkomulagi 
verði haldið óbreyttu þar til framtíð-
in liggur ljós fyrir. Útópían væri þá sú 
að ráða aftur þá sem eru farnir.

Sjálfur hef ég verið að hugsa minn 
gang, en ég er ekki kominn að nein-
um þanmörkum. Nýkominn til starfa 
eftir orlof og á leið til Danmerkur í 
starfsnám. En ansi margir eru mjög 
reiðir.

TELJA LÖGREGLUNA KOMNA AÐ ÞOLMÖRKUM Erla Dögg Guðmundsdóttir og Gísli Jökull Gíslason hafa áhyggjur af þróun lögreglunnar. Langvarandi fjársvelti og hringl-
andaháttur í skipulagi valdi lögreglumönnum óvissu. Margir séu mjög reiðir vegna ástandsins og íhugi uppsagnir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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VITA er í eigu Icelandair Group.

Síðustu sætin
á ótrúlegu verði

Golf á Spáni

7 nætur og 7 golfdagar:
26. sept. – 3. okt.
3.  – 10. okt.

114.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 

Matalascañas**** Islantilla****
Örfá sæti laus
vikuferð: 3.–10. okt.
12 nætur: 10. –22. okt.

á mann miðað við þríbýli - almennt verð 124.900 kr.

127.500 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann miðað við tvíbýli - almennt verð 137.500 kr.

139.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann í eins manns herbergi - almennt verð 149.900 kr.

135.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 

Matalascañas****

á mann miðað við þríbýli - almennt verð 145.900 kr.

149.500 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann miðað við tvíbýli - almennt verð 159.500 kr.

159.900 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann í eins manns herbergi - almennt verð 169.900 kr.
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Beint leiguflug með Icelandair

kt

GOLFSKÓLI 
5 DAGA KENNSLA

2 ÍSLENSKIR PGA 
GOLFKENNARAR

Innifalið: Beint leiguflug með Icelandair, flugvallaskattar, flutningur 
golfsetts, akstur erlendis, gisting, morgun- og kvöldverðarhlaðborð, 
ótakmarkað golf alla daga nema brottfarardag, golfkerra allan tímann, 
karfa af æfingaboltum daglega og fararstjórn.

„Við hjónin höfum farið þrisvar í golfskólann 
og notið frábærrar kennslu meistaranna Ólafs 
Jóhannessonar og Inga Rúnars Gíslasonar. 
Við mælum með golfskóla VITA fyrir alla.“

Guðrún Snæbjörnsdóttir
og Guðni S. Gústafsson

„Við mælum heilshugar með Matalascañas 
- frábær staður, yndislegur golfvöllur og góð 
þjónusta. Ingi Rúnar og Óli eru skemmtilegir 
fararstjórar og fyrsta flokks golfkennarar.“ 

María Aðalbjarnardóttir
og Pétur Birgisson, apríl 2009

GROUP
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Þ
að kann að koma 
furðulega fyrir sjónir 
að kvennalandsliðið í 
knattspyrnu nái þeim 
frábæra árangri að 
komast í lokakeppni 

stórmóts fyrst eftir að Ásthildur 
Helgadóttir ákvað að ljúka sínum 
knattspyrnuferli. Hún er enn á 
besta aldri knattspyrnumanns en 
þrálát meiðsli gerðu það að verk-
um að hún ákvað að hætta. Hún 
sér ekki eftir þeirri ákvörðun í dag 
og samgleðst fyrrum liðsfélögum 
sínum í landsliðinu.

„Ég sá fyrir mér þegar ég hætti 
að við myndum komast á stórmót 
innan fárra ára. Það var engin 
spurning í mínum huga,“ sagði 
Ásthildur. „En ég gerði þetta upp 
við mig á sínum tíma. Vissulega 
er söknuðurinn til staðar því þetta 
var líf mitt í svo langan tíma. En í 
dag er ég svo ánægð með fjölskyld-
una mína og litla drenginn minn. 
Ég er ekki viss um að ég ætti þessa 
fjölskyldu í dag ef ég væri enn á 
fullu í boltanum.“

Ásthildi þarf vart að kynna. Hún 
er án nokkurs vafa besta knatt-
spyrnukona sem Ísland hefur alið 
af sér og á frábæran feril að baki 
með landsliðinu sem og félagslið-
um bæði á Íslandi og í Svíþjóð. 
Hún hætti árið 2007 og í lok maí-
mánaðar síðastliðins eignaðist hún 
son, Hannes.

Þó hún sé ekki lengur að spila 
finnur hún mikið fyrir áhuga á 
EM í Finnlandi sem hefst á morg-
un. Fyrsti leikur Íslands er gegn 
Frakklandi á mánudag. 

„Það hefur ótrúlega mikið gerst 
í kvennaboltanum og þá sérstak-
lega í kringum landsliðið. Lands-
menn hafa verið að sýna þessu 
mikinn áhuga og ég held að allir 
muni fylgjast mjög vel með mót-
inu.“

Krafa um að vinna alla leiki
Hún hefur fylgst vel með enda 
systir hennar, Þóra Björg mark-
vörður, enn á fullu með landsliðinu 
sem og æskuvinkona hennar, Katr-
ín Jónsdóttir, sem í dag er fyrir-
liði liðsins. Ásthildur segir að ein 
helsta breytingin sem hún merki á 

liðinu sé sú krafa sem gerð er um 
að liðið nái árangri.

„Það er krafa um að liðið vinni 
alla sína leiki og nær sú þróun 
lengra aftur í tímann en frá því 
þegar ég hætti. Þetta má rekja um 
það bil tíu ár aftur í tímann. Mun-
urinn á liðinu nú og þá er að nú er 
mun meiri stöðugleiki í frammi-
stöðu liðsins sem og miklu meiri 

breidd í leikmannahópnum. Það 
eru leikmenn sem eru yfirleitt á 
varamannabekknum nú sem marg-
ir telja að eigi heima í byrjunar-
liðinu.“

Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
landsliðsþjálfari hefur að mestu 
leyti stólað á sömu ellefu leikmenn 
í undirbúningnum fyrir mótið. 
Það sé því nokkuð ljóst hvernig 

byrjunarliðið verði skipað í fyrsta 
leik.

„Ég skil vel að hann skuli gera 
það því það er ákveðinn kjarni í 
liðinu sem verður að byggja á og 
þá sérstaklega í vörninni. Katrín 
og Guðrún Sóley [Gunnarsdóttir] 
eru alltaf í vörninni og lykilmenn í 
liðinu. Það skiptir líka máli að leik-
menn finni fyrir trausti.“

Samheldni og barátta
Hún segir styrkleika liðsins aðal-
lega felast í þeirri samheldni og 
þeim baráttuanda sem ríkir í lið-
inu. „Við höfum farið langt á þeim 
atriðum og gerum það eflaust 
áfram. Svo tel ég það einnig styrk 
fyrir liðið að við erum með einn 
sterkasta markvörð í heimi. Þóra 
hefur sýnt oft áður að hún getur 
gert gæfumuninn og lokað mark-
inu eins og þegar við unnum Kína 
[4-1 í Portúgal], Frakkland [1-
0 á Laugardalsvelli] og gerðum 
markalaust jafntefli við Banda-
ríkin. Svo er Margrét Lára gríð-
arlega mikilvæg liðinu og hún er 
með sterka leikmenn sér við hlið. 
Liðið er einnig sterkt í loftinu og er 
það mikilvægt.“

Frakkaleikurinn mikilvægastur
Hún efast ekki um að liðið geti náð 
árangri á mótinu. „Það er mik-
ilvægt að einbeita sér að fyrsta 
leiknum því að ef við náum góðum 
úrslitum gegn Frökkum gefur 
það okkur aukinn styrk fyrir leik-
inn gegn Noregi. Það væri gott að 
þurfa ekki að stóla á hagstæð úrslit 
úr lokaleiknum í riðlinum, gegn 
geysisterkum Þjóðverjum. En ég 
hef fulla trú á að þeim takist að 
komast áfram í 8 liða úrslit.“

Ásthildur kemst þó ekki til Finn-
lands þar sem hún er að flytja til 
Svíþjóðar nú á næstu dögum en 
mun fylgjast vel með. Hún er þó 
með eitt heilræði til viðbótar fyrir 
stelpurnar. „Það eru fáir veikleik-
ar í liðinu ef allt gengur upp. En 
leikmenn verða þá að fara vel með 
sig og passa að þær standist álag-
ið sem fylgir því að spila á svona 
móti. Þær munu þó án nokkurs vafa 
fara inn í mótið af fullum krafti 
alveg eins og þær eiga að gera.“

Hef mikla trú á liðinu
Á mánudaginn hefur íslenska landsliðið í knattspyrnu leik á EM í Finnlandi. Ásthildur Helgadóttir 
þekkir einna best til liðsins og ræddi Eiríkur Stefán Ásgeirsson við hana um möguleika liðsins ytra.

Leikmenn landsliðsins

MÓTHERJAR ÍSLANDS Í B-RIÐLI

■ Á miðjunni
Edda Garðarsdóttir er allt í öllu í 
miðjuspili íslenska liðsins. Hún tekur 
nánast allar horn- og aukaspyrnur 
auk þess sem hún sinnir afar mik-
ilvægu varnarhlutverki á 
miðjunni. Edda er eins 
og svo margir aðrir í 

landsliðinu fæddur 
sigurvegari og 

hefur sex 
sinnum orðið 

Íslandsmeistari 
og fimm sinnum bik-
armeistari. Hún leikur 
með Örebro í Svíþjóð.

■ Í vörninni
Guðrún Sóley Gunnarsdóttir hefur 
ásamt Katrínu Jónsdóttur alltaf verið 
í byrjunarliði íslenska landsliðsins 
síðan Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
tók við því. Þær skipa því 
mikilvægan kjarna liðsins. 
Guðrún Sóley hefur alls 
fimm sinnum fagn-
að Íslandsmeist-
aratitlinum 
og þrívegis 
orðið bikar-
meistari. Hún 
leikur nú með Djur-
gården í Svíþjóð.

■ Leiðtoginn
Katrín Jónsdóttir er fyrirliði liðsins og 
leiðtogi þess jafnt innan vallar sem 
utan. Hún starfar sem læknir á daginn 
en hefur verið í knatt-
spyrnunni alla sína ævi. 
Átta sinnum hefur hún 
orðið Íslandsmeistari 
og fjórum sinnum 
bikarmeistari. Hún 
lék með norska 
liðinu Kolbotn 
samhliða námi sínu í 
læknisfræði þar í landi 
og varð einu sinni norsk-
ur meistari með félaginu.

■ Í sókninni
Margrét Lára Viðarsdóttir er líklega 
þekktasti leikmaður liðsins enda 
mikið verið í sviðsljós-
inu. Hún er ekki nema 
23 ára gömul en 
hefur samt áorkað 
að skora 48 mörk í 
53 landsleikjum sem 
er vitanlega einstæður 
árangur. Hún varð þrí-

vegis Íslandsmeistari hér 
á landi og tvisvar bikar-
meistari en hún leikur 
nú með Kristianstad í 
Svíþjóð. 

■ Í markinu
Þóra Björg Helgadóttir verður líklega 
aðalmarkvörður íslenska liðsins í 
Finnlandi. Hún er með reyndari leik-
mönnum liðsins og af 
mörgum talin með betri 
markvörðum heimsins í 
dag. Hún leikur með 
Kolbotn í Noregi 
en hefur einnig 
leikið í Svíþjóð og 
Belgíu. Hún hefur 
þó alls átta sinnum 
orðið Íslandsmeistari 
og sex sinnum bikar-
meistari.

➜ LYKILMENN ÍSLENSKA LIÐSINS
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Þóra Björg Helgadóttir
Félag: Kolbotn, Noregi
Landsleikir: 63

Guðrún Sóley Gunnarsdóttir
Félag: Djurgården, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 61/1

Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir
Félag: Örebro, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 30/1

Edda Garðarsdóttir
Félag: Örebro, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 71/2

Ásta Árnadóttir
Félag: Tyresö, Svíþjóð
Landsleikir: 34

Hólmfríður Magnúsdóttir
Félag: Kristianstad, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 43/10

Dóra Stefánsdóttir
Félag: Malmö, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 43/3

Katrín Jónsdóttir
Félag: Valur
Landsleikir/mörk: 85/13

Margrét Lára Viðarsdóttir
Félag: Kristianstad, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 53/48

Dóra María Lárusdóttir
Félag: Valur
Landsleikir/mörk: 47/9

Sara Björk Gunnarsdóttir
Félag: Breiðablik
Landsleikir/mörk: 18/5

Guðný Björk Óðinsdóttir
Félag: Kristianstad, Svíþjóð
Landsleikir: 14

Guðbjörg Gunnarsdóttir
Félag: Djurgården, Svíþjóð
Landsleikir: 12

Erna Björk Sigurðardóttir
Félag: Breiðablik
Landsleikir: 27

Katrín Ómarsdóttir
Félag: KR
Landsleikir/mörk: 23/3

Rakel Logadóttir
Félag: Valur
Landsleikir/mörk: 15/1

Erla Steina Arnardóttir
Félag: Kristianstad, Svíþjóð
Landsleikir/mörk: 37/2

Rakel Hönnudóttir
Félag: Þór/KA
Landsleikir/mörk: 15/1

Sif Atladóttir
Félag: Valur
Landsleikir: 12

Fanndís Friðriksdóttir
Félag: Breiðablik
Landsleikir: 3

Kristín Ýr Bjarnadóttir
Félag: Valur
Landsleikir: 0

Sandra Sigurðardóttir
Félag: Stjarnan
Landsleikir: 5

16

17

18

19

20

21

22

Mánudagur 24. ágúst, 
17.00 Frakkland
Íslenska liðið þekkir það 
franska vel. Liðin voru í 
sama riðli í undankeppni 
EM og eru reyndar einnig 
saman í riðli í undan-
keppni HM sem fer fram 
í Þýskalandi árið 2011. 
Ísland vann Frakka á 
Laugardalsvelli haustið 
2007, 1-0, og veit því vel 
hvað þarf til að bera sigur 
úr býtum. Frakkar ætla sér 
þó stóra hluti.

Fimmtudagur 27. ágúst, 
17.00 Noregur
Norðmenn hafa náð frá-
bærum árangri á þessum 
vettvangi og hafa orðið 
heimsmeistarar (1995), 
Evrópumeistarar (1987 og 
1993) og Ólympíumeist-
arar (2000). Norðmenn 
hafa þar að auki alltaf 
komist langt í stórmótum. 
Ísland vann hins vegar 
sigur á Noregi í fyrsta sinn 
í vetur. Norska liðið hefur 
verið að ganga í gegnum 
breytingar og því talið 
veikara en oft áður.

Sunnudagur 30. ágúst, 
13.00 Þýskaland
Þjóðverjar hafa borið 
höfuð og herðar yfir 
aðrar þjóðir undanfar-
in ár. Þeir hafa fagnað 
sigri í síðustu tveimur 
heimsmeistarakeppnum 
og geta nú unnið sinn 
fimmta Evrópumeistaratitil 
í röð og þann áttunda 
á 20 árum. Þýskaland 
hefur alls spilað 27 leiki í 
lokakeppni EM og aðeins 
tapað einum þeirra - á 
Ítalíu árið 1993. Það er því 
ekki að ástæðulausu að 
Þjóðverjar eru taldir sigur-
stranglegastir í Finnlandi.

LÍKLEGT BYRJUNARLIÐ

Þóra Björg

Katrín

Ólína Guðbjörg

Guðrún Sóley

Erna Björk

Edda Dóra St.

Sara Björk

Hólmfríður

Margrét Lára

Dóra María

Á EFTIR BOLTA KEMUR BARN Ásthildur með son sinn, Hannes Hjartarson, sem fædd-
ist í lok maí. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2009

M
enningarnótt er 
orðin fasti í dagatal-
inu, rétt eins og 
undangengnar helg-
ar: Verslunarmanna-

helgin og Gay Pride. Og ólíkt mörg-
um helgidögum eru þessir 
síðsumarsdagar tilefni til mann-
fagnaðar víða um land þar sem 
þúsundir koma saman úti undir 
berum himni, stundum ekki til ann-
ars en að sjá nýjan stað, líta á 
mannlífið og þiggja smá veitingar. 
Um síðustu helgi komu þúsundir 

saman á Eyrarbakka og fóru um 
þorpið í stríðum straumum. „Þetta 
var eins og á Oxford-stræti,“ sagði 
einn heimamaður. Er það málið? 
Finnum við á endanum samstöðuna 
í mannfjöldanum?

Dagskrá Menningarnætur er afar 
fjölbreytt eins og hún á vanda til: 
raunar hefur dagskráin hin síðari 
ár sprengt öll kynningarform dag-
blaða og prentaðs máls. Vefurinn 
reynist þokkalegasta tækið til að 
miðla upplýsingum um atburðina 
sem í vændum eru: www.menning-

arnott.is. Það er 2009-bragur á öllu, 
kostunarskiltin horfin og menn að 
gera sitt á einfaldan og ódýran hátt. 
Veitendur eru af öllu tagi og yfir-
skrift hátíðarinnar, Húsin í bænum, 
er elskuleg. Það er þó ekki boðið upp 
á kynningu á þeim húsum í elsta 
bæjarhluta Reykjavíkur sem verk-
takar og skuldsettir eigendur eru 
áfjáðir í að rífa. Það hefði verið gott 
tækifæri undir þessari yfirskrift að 
láta þá ásamt tilleiðanlegum borgar-
fulltrúum standa fyrir máli sínu við 
hvert það hús sem er í hættu.

„NÓTTIN HEFUR NÍÐST Á MÉR...“
Það er ekki víst að allir verði jafn hressir í fyrramálið 
og þeir eru nú á björtum laugardegi. Menningarnótt 
í Reykjavík er fram undan og útlit fyrir þurrt og hlýtt 
veður. Tvö stærstu hljóðkerfi  landsins munu bítast á 
yfi r Tjörninni og viðbúið að þúsundir leiti í dag sam-
stöðu á götum miðborgarinnar. 

MENNING PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
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„Ég þótti sér-
vitur þá“ 
Breski ljósmynd-
arinn Brian 
Griffin í 
viðtali um 
feril sinn 
og verk-
efni.
SÍÐA 4

Bragð er 
að þá ...
Myndasaga eftir 
Bjarna Hinriks-
son úr nýju 
hefti af (gisp!) 
sem kemur út í 
dag. 
SÍÐA 6
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N
ú stendur yfir á Njálusetri sýning Péturs Halldórssonar mynd-
listarmanns. Pétur sýnir þar teikningar og lýsir þeim sem 
fantasíum. Pétur stundaði nám í listaskólum á Íslandi, Eng-
landi og í Bandaríkjunum á árunum 1969 til 1987. Hann hefur 
tekið þátt í fjölda samsýninga og haldið einkasýningar víða 

um heim. Hann er betur þekktur fyrir málverk sín þar sem hann túlkar 
á stórum fleti ýmis atferli með grófum strokum á margvíslegt efni. Sýn-
ing Péturs í Njálusafni er fimmtánda einkasýning hans. 

Hin síðari ár hefur Pétur meðfram myndlistinni rannsakað hina fornu 
heimsmynd norrænnar menningar: baksvið Njálssögu sem Einar Pálsson 
skrifaði um í bókum sínum „Rætur íslenskrar menningar“. Rannsóknir 
Péturs má finna í bókinni Stærð veraldar sem er til sölu í safnbúð Njálu-
safns. Hann er því á heimaslóðum. Í náttúru heimsmynda eru faldar tákn-
myndir og tölvísi sem mikið renna inn í teikningar og málverk. Pétur neit-
ar samt að myndir hans séu goðsögulegs efnis, kallar þær fantasíur.

Sýning Péturs er í Gallerí Ormi, í Njálusafni á Hvolsvelli og stendur 
út ágústmánuð. 

Pétur sýnir í Ormi
Skip á sandi, ein teikninga Péturs á sýningu hans í Njálusafni á Hvolsvell.

Einleikurinn um Hellisbúann varð eftir nokkra erfiðleika ein 
vinsælasta leiksýning Íslandssögunnar fyrir fáum árum. Hann 
kom fótunum undir þá leikhúsfrömuði Árna Þór og Kristján Ra 
og gerði Bjarna Hauk að almenningseign. Nú gefst tækifæri 
á að hitta hellisbúann aftur með nýjan skrokk og nýjan texta 
sem er aðlagaður okkar breyttu tímum. Sigurjón Kjartansson 

bjó honum nýtt við-
mót og Jóhannes Hauk-
ur kemur í stað Bjarna. 
Sýningar verða í Gamla 
bíói − Íslensku óper-
unni − eins og fyrrum 
en Rúnar Freyr Gíslason 
leikstýrir. Frumsýning 
er sett þann 3. septemb-
er en áhugasamir geta 
farið á póstlista Bravó og 
unnið miða á forsýning-
ar í ágúst. 

Hellisbúi snýr aftur

Ekki Bjarni heldur Jóhannes 
Haukur er nýr Hellisbúi.

Rut Ingólfsdóttir, tónlistarmaður 
og hljómsveitarfrömuður, ákvað 
í sumar að láta af störfum sem 
ábyrgðarmaður Kammersveitar 
Reykjavíkur sem hún hefur leitt 
um áratugaskeið. Hún mun halda 
áfram að koma fram sem ein helsta 
stoðin í starfi sveitarinnar, líta til 
með geisladiskaútgáfu hennar og 
halda um söguleg gögn frá 35 ára 
starfi.

Guðrún Hrund Harðardóttir 
mun taka við stjórn Kammersveit-
arinnar og Una Sveinbjarnardóttir 
verður konsertmeistari.

Kammersveitin var stofnuð til 
að gefa hljóðfæraleikurum tæki-
færi til að kynna áhugaverð verk 
fyrir tónleikagestum sem legið 
hafa hjá garði í íslensku tónlistar-
lífi. Hefur sveitin ár hvert staðið 
fyrir tónleikaröðum og verður svo 
á komandi vetri. Þá hefur sveitin 
staðið fyrir hljóðritunum til útgáfu 
og eru fjórtán diskar fáanlegir 
með verkum hennar. 

Nýtt starfsár Kammersveitar-
innar verður brátt kynnt en vefur 
sveitarinnar er www.kammer-
sveit.is

Rut víkur í Kammersveitinni 

Rut Ingólfsdóttir á að baki glæsilegan feril sem stjórnandi Kammersveitar Reykjavík-
ur. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Heitustu miðarnir í bænum eru ekki á afmælistónleika Ragnars 
Bjarnasonar, ekki á minningartónleika Björgvins Halldórssonar 
hinn 09. 09. 09 helgaða John Lennon. Nei, það er Beethoven gamli 
sem er á dagskrá í beinni útsend-
ingu í Dolby Digital 5.1 þar sem 
fjörutíu manna sveit mun leika fyrir 
átta kvikmyndatökuvélar nokkur 
hans helstu verk á sviði í Bonn dag-
ana 9.-12. september. Hér verður 
útsendingin móttekin í Sambíóinu 
í Kringlunni og er það áhugamönn-
um um fyrsta klassa tónlist og lif-
andi flutning einstakt tækifæri til 
að heyra allar sinfóníur Beethovens 
í röð.

Það er Paavo Jarvi sem stjórnar 
Þýsku kammerfílharmóníunni frá 
Brimum. Með móttöku merkisins 
frá Beethoven-salnum í Bonn eru 
Sambíóin að taka eitt skref enn 
í dreifingu hágæðaflutnings um 
gervihnött í beinni útsendingu en nú 
er hafin sala á midi.is á óperu- og leiksýningar vetrarins í beinni. 
En þeir sem vilja fá Beethoven beint í æð – fjóra daga í röð – ættu 
að drífa sig og tryggja sér miða.

Bítið í Beethoven 

Fantasíur á Njáluslóð-
um? Nýtt heimskerfi  
eða hið gamla túlkað í 
myndum?

MYNDLIST  PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON

Meistari sinfóníuformsins
– Ludwig van Beethoven.
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M
aðurinn er snagg-
aralegur Breti á 
óljósum aldri: við 
rötum hratt hvor á 
annan á kaffihúsinu 

og komum okkur fyrir. Er afgreitt 
á borð hér? Stelpa í afgreiðslu með 
slavneskan hreim segir kaffið selt 
hér og bankar á afgreiðsluborðið.

„Ég skil ekki hvað loftið hérna 
er tært,“ segir hann, „verð alltaf 
jafn hissa. Ég ætti að vita það. Var 
öll þessi ár í London og alinn upp 
í Svarta landinu. Þar er andrúms-
loftið ...“ hann ygglir sig.

Svörtulönd 
„The Black Country“ eins og þeir 
fyrir sunnan kalla það er svartasta 
iðnaðarsvæði í Mið-Englandi norð-
vestur af Birmingham. „Það er 
eins og Ruhr,“ segir hann.

Brian Griffin hefur komið hing-
að til lands reglulega um ára-
bil, bæði vegna starfs síns og 
svo á hann íslenska konu, Brynju 
Sverrisdóttur. Hann segir fjöl-
skyldu Brynju vera eina fólkið 
sem hann geti kallað fjölskyldu 
sína núorðið.

 „Ég er lágstéttarmaður að upp-
runa. Það var mikil fátækt. Ég 
komst ekki í bað fyrr en eftir tví-
tugt – þannig var það. Baðherbergi 
þekktust ekki í mínu hverfi. Ég 
varð að koma mér burtu og ljós-
myndavélin kom mér á sporið. Ég 
fór í listaskóla eins og margir af 
minni kynslóð, krakkar sem vissu 
ekki hvað þeir vildu, náðu ekki að 
ganga menntaveginn og söfnuðust 
í listaskólana sem voru þá nýtt fyr-
irbæri í skólakerfinu breska.“

Stefnumót í Arles 
Brian er heimsfrægur ljósmynd-
ari, stórt nafn í breskum kreðsum 
og kunnur um allan heim fyrir 
verk sín. Þau Brynja eru nýkom-
in frá ljósmyndahátíðinni í Arles 
í Suður-Frakklandi, stærstu og 
virtustu listaljósmyndahátíð í 
heimi sem nú var haldin í fertug-
asta sinn. „Okkur var boðið að 
sýna þar nokkrum sem höfðum 
vakið athygli fyrr á tíð. Á hátíðina  
kemur fólk úr öllum heimshornum. 
Gestir voru um 350 þúsund í fyrra. 
Ég sýndi þar fyrst 1987 og á þeim 
árum klæddist ég jafnan vinnu-

fötum járnbrautarstarfsmanna og 
þótti sérvitur. Þeir lögðu teina á 
aðaltorgið í Arles og settu sýning-
una upp í vögnum. Það þótti sér-
stakt þá. Ég var gerður að heiðurs-
borgara Arles við þetta tilefni .“

Íslenskt fálæti
„Núna fékk ég stóra vagnageymslu 
til að sýna í og valdi úrval úr 
nokkrum syrpum sem ég hef unnið 
gegnum tíðina: valdar myndir úr 
seríunni um Vatnafólkið og röð-
inni um St. Pancras-járnbrautar-
stöðina. Það voru í allt 350 myndir 
sem ég sýndi þar niður frá. Fyrstu 
vikuna komu sextíu þúsund. 

Ég sendi erindi hingað upp til 
ráðamanna og benti þeim á að 
þarna væri mikilvægt framlag 
áberandi af myndum frá Íslandi 
úr verkum mínum fyrir Orku-
veitu Reykjavíkur og Vatna-
fólksseríunni. Margítrekaði þau 
bréf: þetta væri stærsta framlag 
íslensks myndefnis á virtustu ljós-
myndahátíð heims til þessa en því 
var ekki svarað, enginn kom, eng-
inn svaraði. Á endanum var Brynja 
mín eini fulltrúi Íslands á svæðinu 

og kom fram fyrir landsins hönd í 
opinberum athöfnum. En mér þótti 
leitt að enginn skyldi láta sjá sig.“ 

Flóttaleið fundin
Brian gerðist atvinnuljósmynd-
ari árið 1972. Hann segist ekki 
hafa verið ljósmyndanörd, maður 
sem hann vann með í verksmiðju 
hafi kynnt sig fyrir ljósmynd-
un og myndavélin hafi verið sér 
tæki til að komast burt úr Svarta 
landinu: „Ég varð að breyta lífi 
mínu. Listaskóli í þrjú ár var 
flóttaleið. Ljósmyndun á þessum 
árum í Bretlandi var eins og hver 
önnur vinna. Listræn ljósmynd-
un var ekki til sem listform. Ég 
fór til London og lifði á félagsbót-
um – social security – sem þýddi 
að maður var rétt yfir hungur-
mörkum. Svo fór ég að vinna fyrir 
tímarit og eftir fimm ár tók ég að 
mynda fyrir plötuútgáfur. Ég opn-
aði mitt eigið stúdíó árið 1980 og 
þá bættust auglýsingaljósmynd-
irnar við. Ég var einþykkur að því 
leyti að ég tók bara verkefni sem 
ég hafði áhuga á. Það gekk vel, 
fólk tók að meta mig af mínum 

verðleikum og ég fékk betur og 
betur borgað.“

Frægð og frami
„Áttundi áratugurinn var tími 
mikilla breytinga í Bretlandi. Þá 
bættust við mannamyndir fyrir 
ársskýrslur og fyrirtæki þannig að 
þegar Thatcher komst til valda og 
viðskipti urðu sexí var ég á réttum 
stað. Ljósmyndarar voru í miklum 
metum á þeim tíma.“

Brian segir tæknibyltingu í ljós-
myndun hafa fært greinina til allra. 
Nú geti allir tekið mynd. Áður hafi 
verið mjög erfitt að ná góðum 
skotum, jafnvel á níunda áratugn-
um þegar skyggnur urðu helsta 
vinnutæki ljósmyndara. Á þess-
um árum hafi ljósmyndarar mátt 
viða að sér gífurlegri þekkingu á 
búnaði og tækni. Menn hafi hann-
að búnað, ljós og tæknibrellur sem 
nú séu framkvæmdar í eftirvinnslu 
tölvunnar. Tími hinna snjöllu hand-
verksmanna sé liðinn og tölvan hafi 
eyðilagt þann heim, enda sé sami 
svipur yfir vinnu flestra.

Vatnafólkið
Brian þakkar Eiríki Þorlákssyni 

að myndaröðin um Vatnafólkið 
varð til, en Eiríkur var þá safn-
stjóri á Listasafni Reykjavíkur. 
Brian kynntist honum og hefur 
hann í miklum metum. Eiríkur 
setti saman sýningu með völdum 
myndum Brians 2005 sem kölluð 
var Áhrifavaldar. Það var aftur 
Brynja sem kom á sambandi Orku-
veitunnar og ljósmyndarans sem 
leiddi til vinnu hans hér á landi. 
Myndefnið var eins og í verkefnum 
á borð við St. Pancras vettvangur 
vinnunnar, staðir verkefna Orku-
veitunnar, en Brian vildi líka eins 
og í fyrri verkum sínum tengja 
saman orkuiðnaðinn í landslaginu 
og fólkið. 

Hann segir það lengi hafa vafist 
fyrir sér hvar samnefnarinn lægi 
í þessum ólíku efnisþáttum en að 
lokum hafi hann dottið niður á 
gamalt tæki frá áttunda áratugn-
um sem var notað sem áferðar-
himna í ljósmyndum á sínum tíma: 
myndin er tekin gegnum glerplötu 
á snúningsás sem á má renna vatni. 
Nú orðið geri menn svona effekta í 
tölvum, en Orkuveitan hafi komið 
upp aðstöðu fyrir hann hér og þar 
hafi hann tekið myndirnar.

Vonbrigði með viðtökur
Vatnafólkið endaði sem afar sér-
stök og áhrifamikil mannamynda-
sería. Verkin voru sýnd á Lista-
safni Reykjavíkur og fyrir aðkomu 
einkaaðila eignaðist safnið alla 
röðina. Bók var gefin út með mynd-
unum, hönnuð af Ámunda Sigurðs-
syni. Og hróður verksins berst 
víða, enda myndirnar í senn por-
trett í hefðbundnum skilningi og 
hlaðin dulmagni, krafti vatnsyfir-
borðsins sem líður, rennur, bull-
ar og sýður svo úr verður heim-
ur fólks sem er handan vatnsins. 
Brian dregur ekki dul á vonbrigði 
sín með móttökur á Vatnafólksserí-
unni hér á landi. „Fólk áttaði sig 
ekki á þessu og sumir létu fjúka 
neikvæðar athugasemdir, sá ég á 
netinu. Það þótti mér miður, en ef 
til vill átta menn sig síðar á verk-
inu og samhengi þess í vinnu minni 
fyrir Orkuveituna.“

Verkefni framtíðarinnar
Brian undrast hvað Íslending-
ar standa á merkilegum skilum; 
hér sé í raun velmenntuð þjóð en 
atvinnuhættirnir séu enn eins og 
fyrir tíma iðnbyltingar. Þeir minna 
hann um margt um fólkið í Svarta 
landinu. „Þess vegna á ég heima 
hér,“ segir hann.

Fram undan er vinna: Brian 
hefur fengið það hlutverk að skrá á 
mynd alla þá sem nú vinna að und-
irbúningi Ólympíuleikanna í Lond-
on, frá verkamönnum til fram-
kvæmdastjóra, hugmyndasmiðum 
til hönnuða. Þá sem standa fyrir 
verklega þættinum. Það verður 
kynnt opinberlega eftir nær tvo 
mánuði með fyrstu átta myndun-
um sem hann tekur í næsta mán-
uði. Vinnan hefst í desember en er 
mun stærri en það verkefni. Verk-
ið er styrkt af Breska símanum og 
Konunglega Mannamyndasafn-
inu á Trafalgar-torgi sem margir 
þekkja. 

Orðspor og ferill
Brian segist stoltur af þessum 
stóru verkefnum sem yfirvöld 
hafi pantað hjá honum; þau byggi 
á fagurfræðilegum kröfum og 
hann hafi fullkomið frelsi en við-
fangsefnið sé honum kært; vinn-
andi fólk, almúginn – þeir sem 
skapi umhverfi okkar í iðnaði og 
samgöngum. Hann er þrátt fyrir 
langa för enn nærri rótum sínum; 
svörtum og sótugum iðnaðarhéröð-
um Svarta landsins.

Maður ÚR SVÖRTULÖNDUM
Brian Griffi  n er á landinu. Hann er nýkominn frá 
stærstu ljósmyndahátíð heims í Arles þar sem úr-
val verka hans var í heiðurssessi og heldur brátt til 
Lundúna, þar sem hann hefur starfað lengst, til að 
hefja vinnu við töku á ljósmyndaröð um allan þann 
fjölda sem kemur að undirbúningi Olympíuleikanna 
– nema íþróttamenn. 

MYNDIR: PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Ein mynda úr röðinni Vatnafólkið. „Þetta var stelpa á skrifstofu Orkuveitunnar,“ segir 
Brian.  MYND/BRIAN GRIFFIN. BIRT MEÐ GÓÐFÚSLEGU LEYFI LISTAMANNSINS.

Verð kr 495 þ/mann   ALLT INNIFALIÐ
Uppl. í síma 551 2596 og www.simnet.is/kinaklubbur

3 vikna menningar- og skemmtiferð 6.-26. október til

KÍNAKÍNA
með Kínaklúbbi Unnar

Brian Griffin á björtum morgni í Reykavík: „Loftið hérna er hreint ótrúlegt.“ FRÉTTABLAÐIÐ/LSKDFJLÆKSDJKFLKSD

Nú geta allir tekið mynd.  Áður var 
erfitt að ná góðum skotum jafnvel þegar 

skyggnur urðu helsta vinnutæki ljósmyndara ...
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Á Menningarnótt verður ljóst 
á verkstæði Íslenskrar 
grafíkur í Hafnarhúsinu 
gamla − inngangur Mið-
bakkamegin − hvort hópur-

inn sem á sínum tíma hóf að gefa út 
alíslenska myndasögublaðið (Gisp!) 
nær settu lokamarki að koma út heilu og 
heftu tíunda tölublaði þess merka blaðs 
áður en flugeldasýningin hefst.

Blaðið er einhvers konar hápunktur á 
sýningunni Hvað er (Gisp!)? í sýningar-
sal Íslenskrar grafíkur en henni lýkur 
á sunnudag.  Á henni gefur að líta heil-
mikið safn íslenskra myndasagna sem 
að mestu hafa birst í myndasögublaðinu 

(Gisp!) síðan 1990. Í tengslum við sýn-
inguna hafa meðlimir (Gisp!) hand-
þrykkt myndabók á staðnum. Klukkan 
17 í dag verður bókin formlega gefin 
út og haldið upp á það með pompi og 
prakt. Heftið samanstendur af tuttugu 
silkiprentuðum verkum og er gefið út í 
fimmtíu árituðum eintökum. Verðinu er 
stillt í hóf. Húsið verður opnað kl. 14. og 
er opið fram að flugeldasýningu.

Hér er því saman dregin saga (Gisp!) 
og staðfest framhaldslíf þessa einstaka 
fyrirbæris íslenskrar myndasöguhefðar 
sem á sér djúpar rætur í norrænni mynd-
hefð. Nema hvað, í næsta herbergi við 
sýningarsalinn er fullbúið verkstæði og 

þar mun framleiðsla gripsins (Gisp!) 10 
fara fram í dag.

Að þessu standa þeir (Gisp!)-arar: 
Bjarni Hinriksson fréttagrafíker, Hall-
dór Baldursson teiknari, Jóhann Lúðvík 
Torfason, umsjónarmaður prentverk-
stæðis LHÍ, og Þorri Hringsson list-
málari. Alla dreymdi þá um að verða 
höfundar myndasagna. Rætist draumur-
inn í tíunda heftinu? Hverjir eru hetjur 
og hverjir skúrkar í þessu nýja hefti? 
Deyr einhver? Af hlátri eða sælu?

Svarið verður ljóst í kvöld og er 
skyldumæting hjá öllum þeim sem elska 
myndasögur. Fylgstu með frá byrjun − 
náðu í tíunda hefti (Gisp!)!

GISP! PÚFF..
Slamm
Tímaritið (Gisp!) hefur komið út níu sinn-
um og í dag er það tíunda væntanlegt.

MYNDASÖGUR PÁLL BALDVIN BALDVINSSON 

Myndasaga eftir Bjarna Hinriksson úr tíunda hefti (Gisp!) sem kemur út eftirmiðdaginn í dag. 

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · sími 530 2200 · www.thjodminjasafn.is

Opið kl. 10-22 

SÝNINGAR Á SAFNINU:
Dagskrá milli kl. 14 og 22 HÚS MEÐ SÖGU OG SÁL

menningarnótt
22. ágúst

Kl. 14–16  Listasmiðja fyrir börnin 
Kl. 15:00  Að búa á safni. Sigrún Eldjárn    
   rithöfundur segir frá æsku sinni og uppvexti  
   í Þjóðminjasafnshúsinu 
Kl. 16:00 Djass – Tríó Ragnars Árna spilar ljúfa og   
  létta djasstóna 
Kl. 17:00 Pétur Ármannsson arkitekt leiðir fólk um   
  króka og kima safnhússins 
Kl. 18:00  Kynning á húsasafni Þjóðminjasafns Íslands 
Kl. 18:30  Leiðsögn á íslensku um grunnsýningu   
    safnsins Þjóð verður til 
Kl. 19:30  Vinir Láru flytja lög við kvæði og vísur   
    Þórbergs Þórðarsonar 
Kl. 20:00  Leiðsögn um fornleifasýninguna Endurfundi
Kl. 21:00  Vinir Láru flytja lög við kvæði og vísur   
    Þórbergs Þórðarsonar 
Kl. 21:30 Óperudúett í Þjóðminjasafni Íslands

ÞJÓÐ VERÐUR TIL
Menning og samfélag í 1200 ár

ENDURFUNDIR
Fornleifasýning fyrir alla fjölskylduna

ÞRÆLKUN, ÞROSKI, ÞRÁ?
Ljósmyndir af börnum við vinnu

SVART Á HVÍTU
Prentlistin og upplýsingabyltingin 



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

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

20-70% AFSLÁTTUR20ÚTSALAN  Í 00FULLUM GANGI

PLANET
tungusófi

Stærð: 290x160cm
Verð áður: 

256.000,-
Verð nú: 

179.200,-

AURORA
hvítt háglans 

sófaborð
Stærð: 90x90cm

Verð áður: 37.000,-
Verð nú: 

29.600,-

CLAY 
leðursófasett

3ja sæta - Verð áður: 

145.000,-
Verð nú: 

108.750,-
2,5 sæta - Verð áður: 

129.000,-
Verð nú: 

96.750,-

GRANDO
tungusófi
Stærð: 230x157cm
Færanleg tunga
Verð áður: 

168.000,-
Verð nú: 

134.400,-

YORK tungusófi
Stærð: 280x190cm
Færanleg tunga
Verð áður: 

245.000,-
Verð nú: 

196.000,-

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

Verð áður: 98.000,-
Verð nú: 73.500,-

-30%

-20%

-30%

-20%

-20%

-25%

-25%

AIR tungusófi
2 mynstraðir púðar fylgja

Stærð: 297x155cm
Verð áður: 

238.000,-
Verð nú: 

166.600,-

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

Veggsamstæða í hnotu
Br: 243cm
Hæð: 156cm

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

-40% Skápasamstæða
Hvíttuð eik-svart gler

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

-30%LOTUS stóll
Fáanlegur í brúnu, 

svörtu og hvítu
Verð áður: 

14.500,-
Verð nú: 

11.600,-

Leðurstóll
Eingöngu
í hvítu leðri
Verð áður: 

19.800,-
Verð nú: 

15.840,-

-20%

-20%

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

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

TV skenkur  með ljósi
Br: 200cm

Fáanlegur í natural og hvíttaðri eik

Verð áður: 89.000,-
Verð nú: 53.400,-

-25%

-40%
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A
ðstöðumunur húsanna er mik-
ill: Þjóðleikhúsið hefur hæst 
framlag allra leikhússtofn-
ana í landinu en býr við erfið 
og þröng skilyrði í húsnæði 

þess. Borgarleikhúsið á að baki fyrsta 
starfsvetur Magnúsar Geirs Þórðar-
sonar og státar af glæsilegum árangri í 
aðsókn á allar sýningar sem þar voru í 
boði. Draumur gamalla Leikfélagsmanna 
hefur að sönnu ræst í þeim tölum: 207.576 
gestir sóttu húsið heim á árinu. Er þar 
að sannast að aðstaða til harðrar keyrslu 
í húsinu býr vel að haganlegri aðstöðu. 
Ekki er þó ljóst hvort mikil aðsókn hefur 
skilað góðum hagnaði. Mun hann vera 
rétt um fimm milljónir. Tölur hafa ekki 
fengist um aðsókn að sýningum Þjóðleik-
hússins utan að á þremur hafi aðsókn 
aukist um tuttugu prósent.

Samkeppnin lýsir sér best í tilboðum: 
Tinna Gunnlaugsdóttir býður mismun-
andi pakka fjögurra sýninga á 9.900, 
Magnús býður betur með verðinu 8.900 
en Akureyringar og nærsveitamenn 
geta keypt sér kort á fjórar sýningar á 
7.900. Áskriftarkortasala er trygging 
fyrir öruggri aðsókn og stýrir um leið 
hvað menn þurfa að gera í frekari sölu-
mennsku til að tryggja að sýningar séu 
bærilega sóttar. Öll leikhúsin bjóða nú 
upp á sérkjör fyrir áhorfendur undir 
25 ára aldri sem er raunar ný útfærsla 
á gamla námsmannaafslættinum sem 
lengi tíðkaðist. Hjá Borgarleikhúsinu 

er pakkinn á 4.450 en Þjóðleikhússins á 
5.900. Fyrir norðan eru menn ekki búnir 
að gefa upp verð en svipuð kjör verða í 
boði og í fyrra. 

Þá er athyglisvert að bæjarleikhúsin 
tvö, á Akureyri og í Reykjavík, ætla sér 
að halda til streitu þeirri rekstrarstefnu 
að hafa þéttar sýningar á hverju verk-
efni og tryggja þannig sem hagkvæmast-
an rekstur á hverri einingu. Þótt Tinna 
Gunnlaugsdóttir hafi lýst þeirri stefnu 
í upphafi ráðningar sinnar hefur reynst 
erfiðara að standa við það en vonir stóðu 
til, mest vegna aðstöðuleysi á öllum svið-
um leikhússins en ekkert þeirra er sniðið 
fyrir nútíma leikhúsrekstur. Kemur rík-
inu nú í koll langvinn vanræksla á hús-
næði Þjóðleikhússins og skammsýni um 
áþreifanlegan aðstöðumun stærstu leik-
húsanna.

Öll taka leikhúsin þrjú upp verk frá 
fyrra ári: LA ætlar að taka Fúlar á móti 
aftur til sýninga nyrðra en sú skemmti-
sýning er nú á fjölunum í Loftkastalanum 
og hefur gengið vel: á sextánda þúsund 
gesta hefur notið hennar. Sumarsýning í 
samstarfi einkaaðila og LR, Við borgum 
ekki, kemur upp nyrðra og þangað held-
ur líka Ingvar E. Sigurðsson með einleik 
sinn sem hann hyggst sýna víða um land 
í september.

Í Borgarleikhúsinu er haldið áfram 
sýningum á Söngvaseið. Þú ert hér 
og Dauðasyndirnar koma aftur á svið 
í tengslum við Lókal-hátíðina í sama 

mánuði og Dauðasyndirnar verða aftur 
í nóvember og desember. Jafnvel verða 
fleiri sýningar á Flónni í apríl á næsta 
ári. Við borgum ekki kemur aftur upp 
í nóvember og desember. Í þessu upp-
vakta sýningarhaldi á verkum rætist 
gamall draumur um að sýna megi eftir 
nokkurra mánaða hlé verk sem voru ekki 
útgengin. 

Í Þjóðleikhúsinu verður Kardemommu-
bærinn aftur á fjölunum og verðlauna-
verk Grímunnar, Utan gátta eftir Sig-
urð Pálsson, er tekið upp en það var 
leikið þrettán sinnum liðinn vetur og nú 
er bætt við sex sýningarkvöldum frá 3. 
september.

Flutningur verkefna frá vori til hausts 
hefur oft reynst erfiður. Rekstur leikhús-
anna sem hefur notið mestra opinberra 
styrkja hefur lengstaf verið með þeim 
hætti að leikhúslíf hefur lagst í dróma 
yfir sumarmánuðina og hefur það mótað 
starfssamninga en leikhúsfólk vinnur sér 
inn lengra orlof yfir veturinn. Ekki hefur 
verið mikill áhugi hjá þeim að breyta því 
fyrirkomulagi og því standa helstu leik-
húsbyggingarnar að miklu ónotaðar nær 
fjórðung úr ári.

Verkefnaskráin einkennist nokkuð af 
kunnum verkum af íslensku sviði: Bieder-
man og brennuvargarnir verða sýndir á 
stóra sviði Þjóðleikhússins en þeir eru 
best kunnir af hljóðritun Ríkisútvarpsins 
á sviðsetningu Grímu á sjöunda áratugn-
um. Íslandsklukkan verður afmælissýn-

SLAGURINN UM LEIK

Leikhúsin eru tekin að leggja ríka áherslu á 
fjölskyldusýningar: Kardemommubærinn, The 
Sound of Music, Oliver!, Gauragangur. Þetta 
eru allt verk sem eru stórsýningar og höfða 
í senn til margra aldurshópa. Nú er það hið 
besta mál að samverustundir fjölskyldufólks 
séu styrktar á þennan máta. En þegar kemur 
að starfi fyrir yngstu börnin hefur Þjóðleikhús-
ið vinninginn: Kúlan hefur frá því henni var 
komið á fót einbeitt sér að verkefnum fyrir ung 
börn undir handleiðslu Þórhalls Sigurðssonar 
leikstjóra. Hann heldur reyndar aðeins framhjá 
Þjóðleikhúsinu þar sem hann er fastráðinn 
með sviðsetningu á Skoppu og Skrítlu á tíma-
flakki sem kemur upp í Borgarleikhúsinu. Verk-
efnin í Kúlunni eru nokkur: þar verður boðið 
upp á sögustund Lilju Guðrúnar Þorvalds-
dóttur, leiksýningu um Fíusól en undar legt er 
hún að skyldi ekki rata á stærra svið, nýtt verk 
eftir Áslaugu Jónsdóttur, erlendan gestaleik 
fyrir börn og barnasýningu á Listahátíð. En 
hætta er á að Jólaævintýri Dickens með Ladda 
veki mesta eftirvæntingu. 

BARNAVERKEFNIN
Uppeldi nýrra áhorfenda

Útlit er fyrir að sex söngleikir verði í boði á 
komandi vetri: fimm af þeim hafa sést áður 
á íslensku sviði. Sá fimmti er nýsmíði: Faust 
sem Vesturport vinnur fyrir Borgarleikhúsið við 
nýja tónlist Nicks Cave og samverkamanna. Er 
það þá ekki söngleikur? The Sound of Music, 
Grease, Oliver!, Gauragangur og Rocky Horror 
hafa öll sést áður. Söngleikir eru húsunum 
erfiðir sökum þess að margir þeirra heimta 
stærri áhorfendasali en kostur er á hér á 
landi ef þeir eiga að skila bæði stofnkostnaði, 
sýningarkostnaði og hagnaði. Gryfjur Þjóðleik-
hússins, Íslensku óperunnar og Borgarleikhúss-
ins eru litlar enda eru fullskipaðar hljómsveitir 
yfirleitt ofviða húsunum þegar manna þarf 
bæði sólóista og kór á sviði. Menn hætta sér 
því varlega í verkefni sem ekki hafa verið reynd 
á íslenskum markaði. En svo má slíta fötum að 
þau detti í sundur … Eins og maðurinn sagði: 
Grease, Rocky, Hryllingsbúðin – dettur mönn-
um ekkert nýtt í hug? Eða er ekkert framleitt 
lengur af frambærilegum nýjum söngleikjum í 
veröldinni?

SÖNGLEIKJAFÁRIÐ 
Það sem trekkir

Stóru leikhússtofnanirnar í landinu hafa nú kynnt verkefnaskrá vetrarins sem í hönd fer og 
hefur stórum kynningarbæklingum verið dreift á fjölda heimila í landinu. Margar spennandi 
leiksýningar verða í boði og leikhúsin, Þjóðleikhús, Borgarleikhús og Leikfélag Akureyrar stefna 
á þétta dagskrá. Hart verður barist um leikhúsgesti og gætir samkeppninnar þegar í tilboðum. 

LEIKLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
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www.tskoli.is

Innritun í kvöld- og f jarnám
stendur til 26. ágúst Lækkað verð

Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

ÞJÓÐMENNINGARHÚSIÐ  verður opið á Menningarnótt til 22.30 

og er ókeypis á allar sýningar. Boðið verður upp á fléttudagskrá þar sem 

spunnið er út frá tveggja alda afmæli landsyfirráða Jörundar hundadaga-

konungs. Sýndir verða margvíslegir munir frá veru hans hér á landi og 

spiluð verður tónlist sem ef til vill ómaði á dansleikjum Jörundar.

Unnur B. Hansdóttir opnaði ásamt 
eiginmanni sínum, Pjetri Árnasyni, 
veitinga- og þjónustumiðstöðina 
Esjustofu í byrjun mánaðarins og 
þar ætla þau hjónin að verja stærst-
um hluta helgarinnar. Staðurinn 
stendur við Esjurætur og er hann 
ætlaður gestum fjallsins og öðrum 
vegfarendum.

Hjónin hafa í mörg ár stundað 
útivist í Esjuhlíðum og upplifað 
jákvæð áhrif sem hreyfing í nátt-
úrunni gefur líkama og sál. Hug-
mynd að veitinga- og þjónustu-
miðstöð varð til í einni slíkri ferð 
fyrir tæpum áratug og er því ljóst 
að framkvæmdin er engin skyndi-
ákvörðun. 

Þau Unnur og Pjetur festu kaup á 
gömlu húsi sem þau gerðu upp auk 
þess sem þau hafa látið gera tvær 
brýr yfir Mógilsá til að greiða götu 
göngugarpa að staðnum. „Við höfum 
haft hugmyndafræði sjálfbærrar 
þróunar að leiðarljósi við endurgerð 
og hönnun húsnæðisins og má segja 
að næstum því hver einasta skrúfa 
hafi verið endurnýtt,“ segir Unnur. 

Hún segir þau hjónin leggja 
sig fram um að útbúa sem mest 
sjálf af því sem boðið er upp á og 
taka þau mið af náttúrunni í þeim 
efnum. „Þá reynum við að kaupa 
allar afurðir eins nálægt okkur 
og við getum.“ Á boðstólum eru til 
að mynda íslenskar spelt-vefjur, 

heimalöguð súpa og heilsubar með 
hreinsandi söfum og bústi. Einhver 
sætindi leynast þó inni á milli og er 
boðið upp á heimalagað súkkulaði, 
súkkulaði köku og vöfflur.

Unnur segir staðinn ætlaðan 
göngufólki sem og öðrum gestum 
sem vilji njóta veitinga í vinalegu 
og fallegu umhverfi. „Þá verður 
viðburðadagskrá allan ársins hring 
auk þess sem boðið verður upp á 
salaleigu fyrir stórar sem smáar 
uppákomur.“

Að sögn Unnar leggja mun fleiri 
leið sína á fjallið nú en þegar hún 
og Pjetur byrjuðu að stunda þessa 
heilsurækt og vonast þau til að sjá 
sem flesta.  vera@frettabladid.is

Una sér við Esjurætur
Helginni ætla hjónin Unnur B. Hansdóttir og Pjetur Árnason að eyða við Esjurætur en þar opnuðu þau 
nýverið veitingastaðinn Esjustofu. Þar er boðið upp á holla og næringarríka rétti fyrir rjóða göngugarpa.

Unnur og Pjetur tóku ástfóstri við Esjuna fyrir löngu og hafa gengið með hugmyndina að veitingastað og þjónustumiðstöð við 
Esjurætur í maganum um margra ára skeið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Menningarnótt 
í Flash

20% 
afsláttur af 

öllum vörum

Skokkar 
Kjólar 

í ótrúlegu úrvali 
stærðir 36-50

Opið til kl 22:00

Laugaveg 54,
sími: 552 5201
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LANGTÍBURTISTAN  kallast dagskrá UNIFEM á Íslandi sem held-

ur opið hús á Menningarnótt frá 13 til 17. Þar er líf kvenna í þróunar-

löndunum kynnt með tónlist og ljósmyndum. Hægt verður að klæðast 

fötum kvenna frá ýmsum heimshornum, þar á meðal búrku.

Rakel Hafberg arkitekt segist 
halda að hún sé fyrst hér á landi til 
að vinna fylgihluti úr hænsnaleðri. 
„Mér vitandi hefur enginn unnið 
með hænsnaleðrið með þessum 
hætti hér á landi, né hef ég fund-
ið neitt þessu líkt erlendis,“ segir 
Rakel. Eru fylgihlutir hennar því 
ekki aðeins íslensk nýjung held-
ur væntanlega nýsköpun á heims-
vísu.

Rakel útskrifaðist sem arkitekt 
frá Árósum árið 2007 og vann á 
teiknistofu eftir útskrift. „Ég var 
í barneignarleyfi frá síðasta sumri 
og vissi um jól að ég myndi missa 
vinnuna. Þá fór ég að föndra jóla-
gjafirnar sjálf, gerði alls kyns 
hálsfestar og skart og gaf mínum 
nánustu en í kjölfarið fór ég að fá 
pantanir. Ég ákvað þá að finna mér 
eitthvað sérstakt og skemmtilegt til 
að vinna með.“

Rakel kynntist hænsna-
leðri fyrir tilviljun og fór að 
leita að efninu en hérlendis 
er það ekki framleitt. „Ég 
spurðist fyrir, meðal ann-
ars á Sauðárkróki þar sem 
þeir súta skinn, en sá að 
ég yrði að leita út fyrir 
landsteinana. Það var ekki 
þrautalaust að finna út úr því 
en efnið er afar dýrt í fram-
leiðslu og ég hef haft spurnir af 
því að víða, til dæmis í Þýskalandi, 
þyki það hreinlega ekki borga sig 
að vinna efnið.“

Hönnun Rakelar hefur vakið 
mikla athygli og armbönd hennar 
eru nú seld hjá Epal Design í Flug-
stöð Leifs Eiríkssonar og hjá Minju 
á Skólavörðugstíg. Sjálf opnaði hún 
búð fyrir nokkrum dögum, þar sem 
öll hennar hönnun fæst, og er hún á 
Laugavegi 82. 

„Ég ber hlutina sem ég er að 
vinna alltaf undir nánustu fjöl-
skyldu. Armböndin vöktu til dæmis 
það mikla lukku að ég ákvað að fara 
með þau í búðir,“ segir Rakel. Hún 
tekur einnig sérpantanir og töluvert 
hefur verið um þær, ekki síst eftir 
að hún sýndi verk sín á Hönnunar- 
og handverkssýningu í Hrafnagils-
skóla. 
 juliam@frettabladid.is

Vinnur armbönd og 
spangir úr hænsnaleðri
Arkitektinn Rakel Hafberg tók sig til á vormánuðum og hóf tilraunir með athyglisverða nýsköpun, en úr 
leðri af hænsnalöppum vinnur hún armbönd, hárskraut og fleiri fylgihluti.

Hið árlega Íslandsmeistaramót 
í hrútaþukli fer fram á Sauðfjár-
setrinu í Sævangi á Ströndum í 
dag og hefst mótið klukkan 14. 

Fjórir íturvaxnir hrútar eru 
metnir fyrir fram af dómnefnd, 
með tækjum og tólum, og þar næst 
munu þuklarar, vanir og óvanir, fá 
að spreyta sig á hrútunum og raða 
þeim í gæðaröð. Farið er eftir 
sérstöku stigakerfi sem bændur 
þekkja vel.

Hrútaþuklið hefur notið mikilla 
vinsælda síðustu árin og kemur 
fólk að hvaðanæva af landinu til 
að vera með. Margar uppákomur 
verða samfara hrútaþuklinu: kaffi-

hlaðborð, skemmtiferðir á dráttar-
vélvagni og fjölmennt í leiki á 
íþróttavellinum. Strandferðir 
bjóða upp á hestaferðir og ókeypis 
verður inn á safn Sauðfjárseturs-
ins í tilefni dagsins. 

Síðar um kvöldið er svo að 
venju slegið upp Bændahátíð 
og Þuklara balli í Félagsheimil-
inu á Hólmavík sem hefst klukk-
an 18. Átján ára aldurstakmark 
er á ballið en tónlistarmenn frá 
Hólmavík leika fyrir dansi eftir 
að gestir hafa gætt sér á holu-
grilluðu lambakjöti. Nauðsynlegt 
er að tilkynna þátttöku á bænda-
hátíðina fyrir fram á netfangið 
saudfjarsetur@strandir.is.

  - jma

Þuklað á Ströndum
Hrútnar metnir á Landsmóti í hrútadómum í fyrra á Sauðfjársetrinu í Sævangi á 
Ströndum.

Ormsteiti er héraðshátíð Fljótsdals-
héraðs og Egilsstaða sem hefur staðið 
yfir frá 14. ágúst og lýkur nú á sunnu-
daginn. 

Í dag er margt í boði að venju. Þar 
má helst nefna garðtónleika við Gisti-
húsið á Egilsstöðum klukkan 10, úti-
markað í Bragganum og villibráðar-
súpu- og brauðkeppni á sama stað. 
Fatamarkaður verður í Sláturhúsinu 
og söngvarakeppni barnanna í Bragg-
anum klukkan 14. Fjársjóðsleit verður 
haldin fyrir litlu börnin, haldin verður 
hreindýraveisla og Nostalgíu-dansleik-
ur í Valaskjálf um kvöldið.

Á sunnudaginn verður farin göngu-
ferð um Tröllkonustíg, veiðikeppni 
haldin í Bessastaðaá og auk þess mikil 
dagskrá á Skriðuklaustri. 

Allar nánari upplýsingar má nálgast 
á www.ormsteiti.is.

Fjör á Ormsteiti
ORMSTEITI LÝKUR UM HELGINA.

Ormsteiti er héraðshátíð Fljótsdals-
héraðs.

Armböndin eru seld hjá Epal í fríhöfn 
Leifsstöðvar og Minju á Skólavörðustíg.

Arkitektinn Rakel Hafberg brýtur blað í sögu íslenskrar skartgripaframleiðslu − ef ekki 
heimssögunnnar – með hönnun sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

Rakel býr til hálsfestar, meðal 
annars úr hraunkúlum og tré.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Meðan Evrópubúar undirbúa veturinn og fara að huga að 
því að taka fram hlýjar ullarkápur, húfur og vettlinga 
eru Ástralir með hugann við komandi sumar. Í Ástralíu 
eru jólin til dæmis oft haldin á ströndinni með grilli og 
varðeldi. Þá þarf að vera smart í tauinu en líklega er 
fátt meira viðeigandi á ströndinni en litríkur sund-
fatnaður. 

Tískuhátíð var nýlega haldin í Sydney. Þar 
sýndu innlendir hönnuðir vor- og sumarlínur 
sínar sem von er á í verslanir þar í landi von 
bráðar. Sundfatnaður var þar ofarlega á blaði 
og má hér sjá dæmi um hann.

 solveig@frettabladid.is

Blátt og mynstrað bikiní 
þar sem bikiníbuxurnar eru 

bundnar saman á hliðunum.

Þessi sundbolur er 
eins og fínasti kjóll 
að ofan og örugg-
lega flott að binda 
slæðu um mittið 
þegar tekur að kólna.

Bleik 
og svört 
rokkuð 
sund-

föt.

Stelpulegt 
bleikt bikiní.

Sumarlegt appelsínugult 
bikiní með pífum.

Renée Zellweger er þeirrar gæfu 
aðnjótandi að geta 
skartað hverju glæsi-
dressinu á fætur öðru 
og það jafnvel sama 
daginn.

Þriðjudagurinn var 
annasamur hjá 
leikkonunni Renée 
Zellweger en þrátt 
fyrir það var útlit-
ið óaðfinnanlegt og 
gott betur. 

Um morgun-
inn mætti hún í 
spjallþáttinn Good 
Morning America á 
ABC-sjónvarpsstöð-
inni, sem er sendur út 
frá Times Square í New 
York, og um kvöldið hélt 
hún á frumsýningu nýj-
ustu myndar sinnar My 
One and Only í Parísar-
leikhúsinu í New York. 

Í myndinni leikur Zell-
weger glæsikvendið Anne 
Deveraux. Þar sýnir hún 
enn og aftur hversu auð-
veldlega hún getur lagað 
eigin ásjónu að því hlut-
verki sem hún tekur 
að sér enda er hún nær 
óþekkjanleg frá því að 
hún lék hina bústnu 
Bridget Jones svo eftir-
minnilega um um árið.
 - ve

Síbreytileg Zellweger

Svona leit 
Zellweger út 
að morgni 
þriðjudagsins 

18. ágúst.

VEFSÍÐAN BEBO  verður hinn 25. ágúst næstkomandi nýs 

tískuþáttar á vefnum sem kallast The Closet, eða Skápurinn. 

Þáttastjórnandi verður Jameela Jamil, en hún er fyrrverandi fyrir-

sæta og er þekkt á sjónvarpsstöðinni TV4. www.bebo.is

Á bikiníi í kengúrulandi
Líklega eyða fáar þjóðir jafn miklum tíma á sundfötunum og Ástralir, enda skín þar sólin stóran hluta 
ársins. Nú fer vetri að ljúka í landinu og sumarið kemur með tilheyrandi strandferðum.

Hér er leikkonan á frumsýn-
ingu My One and Only að 
kvöldi sama dags. Nýr kjóll en 
sömu skór.

NORDICPHOTOS/GETTY



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.

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.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

TILBOÐSDAGAR á 
VESPUM

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

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Skráðu bílinn á www.
hofdabilar.is FRÍTT

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

myndir af bílnum.
Mikil sala!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir af bílum á staðinn og á skrá, 
sendið okkur skráningar á 100bil-
ar@100bilar.is eða í síma 5179999,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

VW Touareg V6 2004 árg. Ek.74 þkm. 
Leður, álf, lúga, DVD í hauspúðum og 
nýleg dekk. Fallegt eintak. Verð 2.950.-

Honda Jazz 1.4 LS 6/2005 Ek.63 þkm. 
Beinsk, abs, þjónustubók. Verð 1.350.-

Citroen C4 5/2007 Ek.54 þkm. 
Sjálfsskiptur, comfortpakki, smurbók. 
Listaverð 2.280.- Verð 1.790.- stgr.

Opel Astra 1.6 11/2002 Ek.84 þkm. 
Beinsk, rafdr. rúður/speglar. Ný tíma-
reim og góð heilsársdekk. Verð 580.-

Chevrolet Equinox LT 2005 árg. Ek.50 
þkm. Leður, lúga, góð dekk. Verð 
2.690.-Áhv.1.900.- Gott stgr. verð.

SSang Musso Disel. 3/2001 Ek.131 þkm. 
Beinsk, krókur, álfelgur. Verð 790.-

Renault Megane Sport T. 4/2005 Ek.132 
þkm. Sjálfsk, álf. Verð 1.490.-

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

 Bílar til sölu

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

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

Kælibíll 12,98’ ekinn 345þ. VW 
Transporter langur 2,5 TDI. Ný skoðað-
ur 10’ ný búið að eyða í hann rúmlega 
200þ. Allar bremsur, startari, geymir, 
kælikerfi yfirfarið, góð dekk. lítur ekkert 
voðalega vel út en kram gott V 465Þ, 
eða tilboð. Bara kælikerfi nýtt kostar 
500þ og að plasta og einangra svona 
bíl annan 500þ. Sími 891 6769.

Subaru Legacy Wagon árg. ‘95 ek. 
192þ. í toppstandi. Verð 230þ. S. 892 
4624.

Til sölu Ford Focus árg. ‘00. Ek aðeins 
89þ.km Einn eigandi, mjög vel með 
farinn og góður bíll. S. 868 8275.

Tilboð
BMW 3. Árgerð 1999, ekinn 178 þ.km, 
BENSÍN, 5 gírar. ATH SKIPTI. Verð 
790.000. Tilboð!! 499.000-. Uppl. í s. 
897 3537.

Subaru Impreza WRX 2006 árg 230 
HÖ.Ekinn 51 þús. Verð 3.490 þús. S: 
892-8210

Hyundai Tucson disel árg 2005 ek.64 
þkm sjálfsk.dráttarkúla.álfelgur. ath 
skipti ód verð 2.390.000 sími 844-
7691.

Renault Kangoo 6 dyra með lúgu, lítur 
mjög vel út. Ek. 180þ. Verð 350þ. Uppl. 
í s. 865 7303.

Cadillac sedan devill árg. ‘96. Ek. 205þ. 
Biluð heddpakning. Tilboð óskast. Uppl. 
s. 892 0059.

Til sölu Toyota DC 08/’07 35“ breyttur 
ek. 45þ. Mikið af aukahl. Góður bíll. V. 
4990þ. Ath. skipti á LC120 ‘07 og nýrri. 
S. 699 1616.

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

Hyundai Accent 1999, Þarfnast lagfær-
ingar en flottur bíll í skólann. Tilboðsverð 
290 þús! GSM: 821-3790.

BMW X5 i SPORT
Flottasti og best útbúni BMW X5 hér-
lendis. Með öllu. Fully loaded. Árg 
2004. Ek. 70þ. Ekkert áhvílandi. 
Listaverð 6 millj, Tilboð 4490 millj, Ath. 
öll skipti. Uppl. s. 869 1122

Mitsubitshi space vagon. Skráður ‘98. 
Sjálfsk. 4x4 með krók, duglegur í hálku 
og snjó. Sk. ‘10. Verð 210þ. Uppl. 893 
6736 - 554 4736.

MMC Pajero 33“ bensín, sjálfskiptur v-6 
3000cc. Langur. Árg. ‘98. EK. 202þ. V. 
790þ. tilboð óskast. Leður, sólarlúga, 
cruscontrol. Ný tímareim. Uppl. s. 843 
0561.

BMW Alpina B3 E46 3.3 Sídrif árg. 
2003 19 eintak af 199 framleiddum. 
Ek. aðeins 58þ.km. 280 hö., 18“felg-
ur, leður og minni, glerlúga, spólvörn, 
stöðugleika, aksturstölva, fjarlægðar-
skynjarar, 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.

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

Lancer GXli sjálfsk., árg. ‘93. Verð 185þ. 
Upplýsingar í s. 895 2607.

BMW 318i árg. ‘99. Ek. 167þ. Mikið 
endurnýjaður, ný skoðaður og ný 
smurður. Ásett verð 850þ. fæst á 750þ. 
Uppl. s. 822 7823.

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

Ford Mondeo station ‘98. Nýssk., ný 
tímar. Í toppstandi. Verð 300þús. Uppl. 
í s. 692 5024.

Volvo 740 árg. 88. Ssk. Skoðaður. Ek. 
280þ. Verð 180þ. Uppl. s. 896 3044.

Reno traffic árg. 11/05. 9 manna, ek. 
aðeins 68 þ. km. Einn eigandi frá upp-
hafi.Verð 3.4 m. Uppl. 895 5577.

Ford F350 árg. ‘07. Ek. 57 þ. km. 35“ 
m/húsi. Ásett 4.6 m. Ath. skipti. Uppl. 
895 5577.

Volvo V50 2.4i árg. 2006, skutbíll til 
sölu. Ekinn 45þús. km. Næsta skoðun 
2011. Ný kominn úr 3ja ára skoð-
un hjá umboði. Dráttarkrókur. Skipti 
á ódýrari möguleg. Tilboðsverð: 2.9m 
Upplýsingar: dimarjons@gmail.com 
eða síma 895 5869.

Yfirtaka rekstrarleigusamnings, rúmt ár 
eftir. Toyota Yaris hvítur að lit, Diesel. 
Eyðslulítill bíll. Mánaðargreiðsla 
80.000- kr. Uppl. ís í S: 899-0228 / 
899-3772 osverk@osverktakar.is

Nissan Vanetta ‘97. Með endurskoðun. 
V. 140 þús. Sumardekk á 5 gata 14“ 
álfelgum f/Toyota. V. 20 þús. Uppl í s 
848 5280.

Skoda Octavia árg. 2001 Lítur vel út 
- góðu standi. Tilboð óskast. Uppl. 
896 7868.

Toyota Hiace ‘04 4x4 dísel ek. 166 
þús. 9 manna sk. ‘10. Uppl. í síma 
824 2933.

 0-250 þús.

Til sölu Opel Vectra Carav. Árg 97-98 
ekinn 158þ verð 250þ. Uppl. s: 896-
6551

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

Nissan Almera árg. ‘98 ek.220þ. km. ný 
skoðaður, nýir bremsudiskar og klossar, 
nýtt í pústi v. 400þ. S. 867 1740.

óska eftir bíl, þarf að vera skoðaður 
2010. Staðgreiðsla í boði fyrir réttan 
bíl 200 til 250þúsund email: kastalin@
simnet.is

Nissan Almera árg. ‘98 ek. 150þ. 
Steriógræjur fylgja. Uppl. í s. 867 6796.

Opel Astra árg. ‘96 sk. 10 ssk., verð 95þ. 
S. 699 2707.

Toyota Corolla árg. ‘98 ek. 143þ.km. 
Verð 250þ. Uppl. í s. 867 6892.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bílasölur



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

 

Grunnskólakennarar
Óskum að ráða grunnskólakennara í 50% starf í Námsver á elsta stigi-íslenska/
enska (tímabundin ráðning til 20.02.2010 vegna forfalla)

Upplýsingar um starfi ð gefa Sveinbjörn Markús Njálsson skólastjóri, í símum 
5404700 og 8215007, netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is  og Erna 
I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í símum 5404700 og 8215009 netfang: erna.
palsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist skólastjóra eða aðstoðarskólastóra á netfang þeirra eða í 
pósti til skólastjóra Álftanesskóla, 225 Álftanesi. 

Skólastjóri

Verslunarstjóri
Óskum eftir að ráða verslunarstjóra í stóra sérverslun með 
fjölbreyttar heimilis- og neytendavörur.

Óskum eftir skipulögðum einstaklingi með reynslu af 
verslunarstjórn.  Hefur ábyrgð á  innkaupum og lager-
haldi svo og starfsmannamálum og markaðmálum ásamt 
markaðsfólki fyrirtækisins.

Umsóknir skilist til Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 
merkt verslunarstjóri-301 fyrir lok miðvikudags 26.8.

www.marel.com

Störfin henta jafnt konum sem körlum

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Vinsamlega sækið um störfin á heimasíðu Marel, 
www.marel.com/jobs

Vélahönnuður
Starfið felur í sér þróun á nýjum vörum sem 
og aðlögun tækja og lausna að þörfum 
viðskiptavina. Við vélahönnun hjá Marel 
starfa yfir 40 verk-, iðn- og tæknifræðingar 
hér á landi og í Danmörku.  

Þú munt:

með vönduð vinnubrögð í fyrirrúmi

Þú þarft að:

eða tæknifræði

Norðurlandamál æskilegt

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Kristján Hallvarðsson í síma 563 8000

Smiðir og samsetningafólk
Störfin fela í sér smíði, samsetningu, frágang 
og prófun tækja og búnaðar úr ryðfríu 
stáli. Í framleiðslu Marel hér á landi starfa 
140 starfsmenn. Hvort tveggja er leitað að 
iðnmenntuðu fólki og ófaglærðu.

Þú munt:

samvinnu og góðum liðsanda

snyrtilegu starfsumhverfi

Þú þarft að:

Nánari upplýsingar um störfin veitir
Axel Jóhannsson í síma 563 8000

Marel Food Systems er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu 
starfa um 3700 manns í fimm heimsálfum, þar af um 350 hér á landi.

Við leitum að konum og körlum,
hug- og verkviti

Hrafnista í Reykjavík óska 
eftir að ráða sjúkraliða

Lausar eru stöður sjúkraliða á dvalarheimilinu og á 
hjúkrunardeildum. Sjúkraliðar taka að sér hópstjórn í 
aðhlynningu og ýmis sérverkefni. Starfshlutfall og 
vinnutími samkomulag.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma í 
585 -9529, eða á  magnea@hrafnista.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Langar þig til að vinna á lífl egum 
og fjölbreyttum vinnustað?

Íþróttafélagið HK leitar að sjálfstæðum og 
ábyrgðafullum karlmanni, ekki yngri en 
20.ára, í fullt starf sem baðvörður.

Starfi ð felst m.a í baðvörslu, þrifum og hús-
vörslu.  Umsækjendur þurfa að hafa gaman 
af börnum og mannlegum samskiptum.

Áhugasamir sendið umsókn á hk@hk.is eða 
HK, Digranes - íþróttahús,  200 Kópavogi.

- Lifið heil 

www.lyfja.is

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi 
til að veita forstöðu lyfjaútibúi í flokki 1 á Höfn í Hornafirði . 

Starfs- og ábyrgðarsvið
Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar, annast 
daglegan rekstur og umsýslu og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum 
og reglugerðum um lyfsöluleyfi. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. des- 
ember 2009. Í boði er krefjandi og áhugavert starf á skemmtilegum 
vinnustað í vaxandi bæjarfélagi, flutningsstyrkur og húsnæði á hagstæðum 
kjörum.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Í sveitarfélaginu Hornafirði búa um 2.500 manns. Þar er öflugt félags- 
og menningarlíf og aðstæður til uppeldis barna hinar ákjósanlegustu. 
Í sveitarfélaginu eru framhaldsskóli, grunnskóli, tveir leikskólar, 
tónlistarskóli og öflug heilbrigðisþjónusta auk allrar almennrar þjónustu. 

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannasviði: 
sími 530 3800, hallur@lyfja.is

Umsóknarfrestur er til 20. september 2009 og farið verður með allar 
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir 
til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og boðið upp á 
ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að starfrækja lyfjaskömmtun
til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er starfsfólkið okkar og því höfum við það að 
markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri 
til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi. Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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Við leitum að sjálfstæðu, skipulögðu og metnaðar-
fullu starfsfólki sem hefur áhuga á að ganga til liðs 

við framsækið og spennandi fyrirtæki.

Lyfjafræðingur – Lyfja, Höfn í Hornafirði

Austur Indíafélagið auglýsir 
Vegna mikilla anna vantar okkur að ráða framreiðslumenn 
og aðstoðarfók í sal.

Við leitum að metnaðarfullu og kraftmiklu fólki með 
framúrskarandi þjónustulund.

Áhugasamir sendi nauðsynlegar upplýsingar á 
austurindia@austurindia.is

We are hiring for waitstaff and kitchen help.  If you are 
ambitious, energetic and service oriented please do apply.  
Send all relevant info to austurindia@austurindia.is
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Handpoint ehf. leitar eftir öflugum starfsmanni í þróunardeild. Starfið felst aðallega í hugbúnaðargerð við hönnun og smíði á 
hugbúnaði, auk þjónustu og samskiptum við viðskiptavini. Hugbúnaður Handpoint er seldur til verslunartengdrar starfsemi og 
fótboltaklúbba víðs vegar um heiminn. Dæmi um viðskiptavini eru Manchester United, Manchester City, Finnair, SKY og Adidas.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á sviði tölvunar-  eða verkfræði er skilyrði
 • Reynsla af Python, .NET umhverfi (web services og C#) er skilyrði
 • Reynsla af C++ og Java forritun er kostur
 • Reynsla af forritun greiðslukerfa er kostur
 • Meðmælendur úr starfi

Handpoint ehf. er hugbúnaðarfyrir tæki sem sérhæfir sig í hugbúnaðarlausnum fyrir handtölvur, með sérstaka áherslu á gerð 
afgreiðslukerfa sem taka á móti nýrri gerð greiðslukorta. Handpoint rekur skrifstofur í Kópavogi og í 
Cambridge, UK. Starfsmaður í þróunardeild yrði staðsettur í Hlíðasmára í Kópavogi.

Umsóknir sendist á info@handpoint.com ásamt nákvæmri ferilskrá. 
Umsóknarfrestur er til 5. september 2009.

Hugbúnaðarþróun

 

Verkstjóri
Laugafi skur hf. auglýsir eftir  öfl ugum  verkstjóra í 
fi skþurrkunina á Laugum í Þingeyjarsveit.  Æskilegt er
að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.  

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af fi skvinnslu 
• Reynsla af stjórnun
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð
• Metnaður til að takast á við krefjandi starf

Nánari upplýsingar veitir Gunnbjörg í síma 580-4200,  
netfang: go@brimhf.is  Skrifl egar umsóknir sendist
Laugafi ski hf.  Bræðraborgarstíg 16, 101 Reykjavík, merktar 
Ingu Jónu Friðgeirsdóttur, eða á netfangið  ijf@brimhf.is

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst  n.k.

Zakład mięsny w Hvölsvöllur
Pracownicy poszukiwani.

Firma Sláturfélag Suðurlands poszukuje pracowników przemy-
słu mięsnego, osób obeznanych z obróbką tusz oraz zwykłych 
pracowników do pacy w swoim zakładzie w Hvolsvöllur.
Poszukiwani są również pracownicy do działu ekspedycyjnego.
Ogłaszana jest praca w jednym z najnowocześniejszych i 
największych zakładów mięsnych w kraju.
Firma pomaga w znalezieniu zakwaterowania na miejscu.

Formularze dla zainteresowanych pracą otrzymać można w 
biurze fi rmy przy 
ul. Fossháls 1 w Reykjavíku, jak również w fi liach fi rmy w 
Hvolsvöllur i Selfoss. 
O pracę można również ubiegać się przez stronę domową 
fi rmy: www.ss.is

Bliższych informacji udziela Oddur Árnason, dyrektor zakładu, 
telefonicznie pod numerem 488-8200 oraz Bjarni Stefánsson, 
kierownik kadr, pod numerem 575-6000.

Firma Sláturfélag Suðurlands jest przodującym zakładem 
branży spożywczej z oddziałami w Reykjavíku, w Selfoss i w 
Hvolsvöllur. Zatrudnia ona ok. 330 pracowników. Informacje o 
zakładzie SS można znaleźć na jego stronie domowej.

www.itr.is
Nánari upplýsingar á 
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92%
FRELSI TIL 
AÐ TAKA 
SJÁLFSTÆÐAR
ÁKVARÐANIR*

91%
GÓÐUR
STARFSANDI*

ÞAR SEM ALLTAF ER GAMAN

HELSTU VERKEFNI:
Skipulagning á faglegu frístundastarfi fyrir  börn og
unglinga með fötlun á aldrinum 6-16 ára
Leiðbeina börnum og unglingum í leik og starfi
Samráð og samvinna við börn, unglinga og starfsfólk
Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk skóla

KRÖFUR Í STARFI:
Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
Áhugi að starfa með börnum
Frumkvæmi og sjálfstæði
Færni í samskiptum

Í BOÐI ERU HLUTASTÖRF MEÐ SVEIGJANLEGUM
VINNUTÍMA EFTIR HÁDEGI.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag 
Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir Katrín Þórdís Jacobsen, deildarstjóri frítímastarfs fatlaðra 
barna, í gegnum netfangið katrin.thordis.jacobsen@reykjavik.is eða í síma 411 5400.

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

ÍTR STARFRÆKIR FRÍSTUNDAHEIMILI FYRIR FÖTLUÐ BÖRN
FRÁ 6-9 ÁRA OG FRÍSTUNDAKLÚBBA FYRIR 10-16 ÁRA.
Um er að ræða frístundaheimili og klúbba við Öskjuhlíðarskóla og
frístundaklúbba í Austurbæ, Breiðholti og Grafarvogi. Þar er boðið 
upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.
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Okkur vantar öfl uga starfsmenn í eftirtalin störf:

 Þjónusturáðgjafi  (Service Advisor) 
- verkstæðismóttaka fólksbílaverkstæði:

Við leitum að drífandi og sjálfstæðum einstaklingi sem 
hefur ríka þjónustulund.  Þjónusturáðgjafi  þarf að búa 
yfi r góðri tölvukunnáttu og getu til að vinna undir álagi.  
Áskilin er góð almenn þekking á bílum, bifvélavirkja-
menntun  og/eða reynsla af viðgerðum.   

 

Bifvélavirkjar á fólksbílaverkstæði:

Við leitum að fagmenntuðum bifvélavirkjum með góða 
starfsreynslu.  Áskilin er góð almenn tölvu- og ensku-
kunnátta.

 
Bifvélavirkjar á atvinnubílaverkstæði:

Við leitum að fagmenntuðum bifvélavirkjum eða vél-
virkjum en jafnframt kemur til greina að ráða starfsmenn 
með góða reynslu í viðgerðum atvinnubíla.  Áskilin er 
góð almenn tölvu- og enskukunnátta.

 
Við bjóðum uppá úrvals aðstöðu til viðgerða og 
viðhalds, gott tæknilegt umhverfi , ásamt möguleikum 
á þjálfun og endurmenntun.

Umsóknir sendist og nánari upplýsingar 
um störfi n veita;

Óskar P. Þorgilsson, 
þjónustustjóri fólksbíla.  opth@askja.is

Ágúst Guðmundsson, 
þjónustustjóri atvinnubíla.  agg@askja.is

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 

Bílaumboðið ASKJA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfi r 
sig i sölu og þjónustu á bifreiðum frá Mercedes-Benz og 
Kia. Markmið fyrirtækisins er að vera í fararbroddi hvað 
varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu 
þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og þjónustar. 

Bílaumboðið ASKJA hóf starfsemi 1. mars 2005 og er 
sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og KIA á Íslandi. 
Hjá fyrirtækinu starfa rífl ega 50 manns. ASKJA er til 
húsa í mjög vel búnu og glæsilegu húsnæði á Krókhálsi 
11, Reykjavík.  Þar er meðal annars að fi nna rúmgóðan 
og bjartan sýningarsal fyrir Mercedes-Benz fólks- og 
atvinnubifreiðar og Kia fólksbifreiðar auk tveggja 
fullkominna bílaverkstæða fyrir fólks- og atvinnubíla. 

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a,
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Bifvélavirki
Bifvélavirki, bifvélavirkjanemi eða maður 

með góða reynslu óskast á Max1

Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

Hæfniskröfur:

bifvélavirkjanemi eða maður 
með góða reynslu

Vinnutími:

   mánudaga til föstudaga 

   þriðja hvern laugardag

Umsókn:

veitir Lovísa Jónsdóttir launa- 

Bandalag íslenskra skáta eru landssamtök skátafélaga á Íslandi. Innan vébanda samtakanna starfa 30 skátafélög víðsvegar um landið.
Markmið skátahreyfingarinnar er að þroska börn og ungt fólk til að vera sjálfstæðir, virkir og ábyrgir einstaklingar í samfélaginu. 
Bandalag íslenskra skáta er með skrifstofur og þjónustumiðstöð í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123 í Reykjavík, þar starfa að jafnaði
6-8 starfsmenn að fjölbreyttum verkefnum til að efla skátastarf í landinu. Skátastarf á Íslandi er í vexti og mikilli þróun, sóknarfæri 
blasa við hvert sem litið er og spennandi tímar eru framundan. 

Framkvæmdastjóri Bandalags íslenskra skáta ber ábyrgð á daglegum rekstri 
skrifstofu, fjáröflunum og þjónustu við skátafélögin í landinu. 

Við viljum að framkvæmdastjórinn okkar hafi:

n   Frumkvæði, áhuga og metnað til að ná árangri

n   Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

n   Fjármálakunnáttu og rekstrarþekkingu

n   Reynslu og þekkingu á verkefna- og viðburðastjórnun

n   Stjórnunarreynslu, leiðtogahæfileika og skipulagshæfni

n   Hæfileika til að starfa sjálfstætt og í hópi sjálfboðaliða 

n   Góða enskukunnáttu og færni í einu Norðurlandamáli er kostur

Síðast en ekki síst leitum við eftir framkvæmdastjóra með vilja og metnað til að leggja sig 
allan fram í krefjandi starfi með sjálfboðaliðum og samstarfsfólki. Áætlaður ráðningartími 
er 3 ár, með möguleika á 3 ára framhaldsráðningu.

Skemmtilegasta 
   starf í heimi?

Nánari upplýsingar veita Margrét Tómasdóttir skátahöfðingi 
í síma 772 6695 (margret@skatar.is) og Bragi Björnsson, 

aðstoðarskátahöfðingi í síma 863 0088 (bragi@skatar.is).

Umsóknir og fylgigögn sendist á umsokn@skatar.is, merkt 
„Framkvæmdastjóri“. Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2009.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar í trúnaði.

skatar.is

Bandalag íslenskra skáta ı Hraunbæ 123 ı 110 Reykjavík ı sími 550 9800 ı www.skatar.is

Skátarnir leita að framkvæmdastjóra

SÖLUFULLTRÚI

Vesturvör 34
          580 5400
main@re.is 
www.re.is
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sími: 511 1144

Iðjuþjálfun Hrafnista Reykjavík
Iðjuþjálfun óskar eftir starfsfólki 

•  Samskiptaliprum leiðbeinanda á vinnustofu. 
Í boði er fjölbreytt starf  og óskað er eftir einstakling 
með góða handavinnukunnátta og verkvit. 

Vinnutími er 9-15 alla virka daga.

•  Starfsmönnum í félagsstarf á hjúkrunardeild. 
Óskað er eftir eintaklingum með góða samskipta-
hæfi leika og mögulega reynslu af vinnu með öldruðum.     
Vinnutími er 13-17 alla virka daga.

Uppl. gefur Sigurbjörg Hannesdóttir deildarstjóri 
iðjuþjálfunar og félagsstarfs í síma 585-9383 / 
693-9559 eða sibba@hrafnista.is

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING

í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustu-
liða til ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum 
á dagvinnutíma.  Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Efl ingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í 
síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra.

Skólameistari

Lögfræðingur óskast
ERGO lögmenn óska eftir því að ráða lögfræðing til starfa. Við-
komandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Um er að ræða fullt starf 
löglærðs fulltrúa á stofunni við margvísleg og krefjandi verkefni. 
Málfl utningsréttindi eru æskileg en ekki nauðsynleg. 
 
Umsóknarfrestur er til þriðjudagsins 8. september 2009. Umsóknir 
skal senda á netfangið: haukur@ergologmenn.is. Nánari upplýsingar 
um starfi ð veitir Haukur Örn Birgisson á framangreindu netfangi.
 

ERGO LÖGMENN, 
TURNINUM, SMÁRATORGI 3, 201 KÓPAVOGI.
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VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er lífið

Ferðaráðgjafi

VITA er ferðaskrifstofa 
í eigu Icelandair Group.

GROUP

Ferðaskrifstofan VITA var stofnuð í byrjun ágúst á 
síðasta ári. VITA er rekin af Iceland Travel, sem er 
dótturfélag Icelandair Group. Helsta markmið 
ferðaskrifstofunnar er að bjóða upp á fjölbreytt úrval 
skipulagðra afþreyingaferða til útlanda í leiguflugi frá 
Íslandi, með góðri þjónustu og tryggum flugkosti á 
samkeppnishæfu verði. Á sínu fyrsta ári hefur VITA 
dafnað vel og vaxið jafnt og þétt í stærð og umfangi. 
17 manns starfa nú hjá VITA í metnaðarfullu og lifandi 
umhverfi þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín og 
á mikla möguleika á að vaxa í starfi.

Ferðaskrifstofan VITA óskar eftir að ráða ferðaráðgjafa í sölustarf. Um er að 
ræða framtíðarstarf hjá vaxandi fyrirtæki þar sem verkefnin eru margvísleg, 
spennandi og krefjandi. Bæði 50% og 100% starfshlutfall kemur til greina.

Tækifæri!

Starfssvið
• Sala á utanlandsferðum
• Þjónusta við viðskiptavini
• Svörun fyrirspurna
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Rík þjónustulund
• Metnaður, frumkvæði og áhugi í starfi 
• Góðir samskiptahæfileikar
• Þekking á Amadeus æskileg
• Góð almenn tölvu- og tungumálakunnátta
• Jákvæðni og lífsgleði!

Umsóknir með ferilskrá skulu sendar á 
Ragnheiði Valdimarsdóttur starfsþróunarstjóra 
á netfangið ragnheidurv@vita.is,  eða 
bréfleiðis til VITA, Skútuvogi 13a, 104 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst.

MÁLMIÐNAÐARMAÐUR
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FRAMREIÐSLUNEMI
Vilt þú læra til þjóns undir handleiðslu eins mest 
verðlaunaða framreiðslumeistara landsins? 

Við á Einari Ben. erum að leita að ungri og áhugasamri 
manneskju sem vill læra til þjóns. Við bjóðum upp á 
fjölbreytt nám fyrir metnaðarfullt fólk. Neminn okkar er 
undir handleiðslu Stefáns Guðjónssonar margverðlaun-
aðs vínþjóns og framreiðslu manns ársins 2004. 

Vinsamlegast hafi ð samband við Stefán gsm:693-6526 
eða á tölvupóst einarben@einarben.is

Bjarnarás ehf 
óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald 

f. h. húsf. Þverholt 5 105 Rvík., 
 

      Helstu verkliðir: 
                                  Bárujárn. 
                                  Gluggar og hurðir. 
                                  Stálsvalir. 
                                  Málun. 

 

Bjóðendur sendi beiðni um útboðsgögn á 
eignamat@eignamat.is  

ásamt upplýsingum um póstfang viðkomandi. 
Tilboð verða opnuð föstudaginn 4/9/09 kl 14:00 

 

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

S E L T J A R N A R N E S B Æ R

 Vistra ehf.  >  Höfðabakka 9  >  110 Reykjavík  >  Sími 578 9888

Óskum eftir að ráða starfsmann með reynslu 
til starfa í viðskiptasöludeild okkar.

Viðkomandi þarf að hafa IATA/UTFA réttindi, 
góða Amadeus kunnáttu, reynslu í sölu 

á viðskiptaferðum og ríka þjónustulund.

Umsóknir skal senda í síðasta lagi 28. ágúst 
á netfangið: obby@visitor.is

Visitor er ferðabókunarþjónusta sem sérhæfir sig í að bóka viðskiptaferðir, 
er beintengd alþjóðlega bókunarkerfinu Amadeus og getur því bókað hjá 
fleiri flugfélögum, hótelum og bílaleigum. Áralöng reynsla í að rata um 
fargjaldafrumskóginn hefur lækkað ferðakostnað nokkurra af stærstu 
fyrirtækjum og stofnunum Íslands.

VIÐSKIPTASÖLUDEILD

> visitor.is >
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NÁMSKEIÐ TIL UNDIRBÚNINGS 
PRÓFI TIL AÐ ÖÐLAST RÉTT-
INDI TIL AÐ VERA HÉRAÐS-

DÓMSLÖGMAÐUR

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um 
próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdóms-
lögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn og 
lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda námskeið 
haustið 2009. Prófraunin skiptist í tvo hluta, auk 
verklegrar prófraunar.

Kennslugreinar í fyrri hluta eru: Einkamálaréttar-
far, sakamálaréttarfar, fullnusturéttarfar, samning 
lögfræðilegrar álitsgerðar og lögfræðileg skjala-
gerð. Kennslugreinar í síðari hluta eru: Réttindi 
og skyldur lögmanna, þar á meðal siðareglur lög-
manna og þóknun fyrir lögmannsstörf, málfl utn-
ingur og önnur störf lögmanna, svo sem samn-
ingsgerð og meðferð stjórnsýslumála. Í tengslum 
við námskeiðið fer fram kynning á rekstri lög-
mannsstofa og starfsemi Lögmannafélags Íslands 
og úrskurðarnefndar lögmanna. Auk kennslu í 
fyrri og síðari hluta er verklegur hluti, sem felst 
í aðstoð við fl utning eins máls fyrir héraðsdómi. 
Kennsla fer fram í kennslusal Lögmannafélags 
Íslands að Álftamýri 9, 108 Reykjavík.

Stefnt er að því að kennsla í fyrri hluta fari fram 
dagana 21. til 25. september og 28. september til 
2. október 2009. (Tímar frá 09:15-12:00 og frá 
13:15 eða 14:15-17:00 eða 18:00) Jafnframt er 
stefnt að því að próf í fyrri hluta námskeiðsins 
verði haldin á tímabilinu 9. til 23. október 2009. 
Nánari upplýsingar um fjölda kennslustunda og 
fyrirkomulag kennslu verða kynntar síðar.

Stefnt er að því að kennsla í síðari hluta fari fram 
dagana 2. til 13. nóvember 2009. 

Verklega prófraun skal þreyta eftir að fyrra hluta 
prófi  er lokið og eigi síðar en einu ári eftir að lok-
ið er síðari hluta prófi .

Gjald fyrir þátttöku á fyrri hluta prófraunar er 
kr. 250.000 og greiðist við skráningu. Gjald fyr-
ir síðari hluta verður ákveðið síðar. Prófgjald er 
innifalið í námskeiðsgjaldi.

Skráning fer fram á skrifstofu Lögmannafélags 
Íslands að Álftamýri 9, Reykja vík. Sími 568 
5620. Fax 568 7057, en einnig er hægt að ganga 
frá skráningu með tölvupósti á netfangið: hjor-
dis@lmfi .is. Við skráningu á námskeiðið þarf að 
tilgreina nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúm-
er (heimasíma, vinnusíma og gsm-síma), auk net-
fangs. Við skráningu skal jafnframt leggja fram 
afrit prófskírteinis eða vottorð háskóla til staðfest-
ingar því að umsækjandi hafi  lokið fullnaðarnámi 
í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi .

Frestur til að skrá sig á námskeið er til 17. sept-
ember 2009.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 20. ágúst 2009

Auglýsing um skipulag 

Tillaga að aðalskipulagi Sléttuhlíðar í 
Hafnarfirði.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samþykkti á fundi sínum 
þann 17. mars 2009, að auglýsa tillögu að breytingu á 
Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 - 2025 fyrir Sléttuhlíð 
í Hafnarfirði, skv. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 m.s.br. 

Í breytingartillögunni felst að leiðréttur er texti varðandi 
nýbyggingar á svæðinu. Tillagan gerir ráð fyrir að bæta 
megi við takmörkuðum fjölda sumarhúsa innan svæðis-
ins, og er það í samræmi við ásetning Hafnarfjarðarbæjar 
við gerð aðalskipulagsins og deiliskipulags fyrir sama 
svæði, og var öllum sumarhúsaeigendum gerð ítarleg 
grein fyrir því. Orðalag í kaflanum í Aðalskipulagi Hafnar-
fjarðar 2005 - 2025 er óljóst og hefur valdið misskilningi. 
Texti gildandi aðalskipulags að “núverandi frístundabyggð 
sé fest í sessi og ekki gert ráð fyrir frekari uppbyggingu” 
á við að svæðið (frístundabyggðin) verði ekki stækkað frá 
því sem það er í dag, og er það orðað skýrar í breytingar-
tillögunni.

Aðalskipulagið verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarð-
arbæjar, Strandgötu 6, frá 26. ágúst 2009 - 25. sept-
ember 2009. Hægt er að skoða aðalskipulagstillöguna á 
vef Hafnarfjarðarbæjar. Nánari upplýsingar eru veittar á 
skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal 
þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs 
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 9. október 2009. Þeir 
sem ekki gera athugasemdir við breytingarnar teljast 
samþykkir þeim.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Hafnarfjarðar 2005-2025, Ásvellir.

Bæjarráð í umboði Bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, samþykkti 
á fundi sínum þann 26. júlí 2007, að auglýsa tillögu að 
breytingu á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025 við 
íþróttasvæði Hauka, Ásvelli 1, í samræmi við 18. gr. skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 

Breytingartillagan felur í sér að að inni á opnu svæði til 
sérstakra nota merkt Í, sem er hluti bílastæðis við íþrótta-
svæði Hauka við Ásvelli 1 verði heimilt að reka bensín 
sjálfsafgreiðslustöð með aðkomu frá Ásvöllum.

Tillaga að breyttu deiliskipulagi Ásvalla, 
íþrótta- og útivistarsvæði Hauka í Hafnarfirði.

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar, samþykkti á 
fundi sínum þann 14. apríl 2009, að auglýsa til kynn-
ingar tillögu að breyttu deiliskipulagi Ásvalla, íþrótta- og 
útivistarsvæði Hauka, skv. 1. mgr. 26. gr. skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 

Breytingin felst í að íþróttamiðstöðin verður stækkuð, 
bætt verður við íþróttasal austan við núverandi sal, gerð 
tengibygging að yfirbyggðri stúku að núverandi gervigras-
velli. Byggingarreitur verður 12.260 m² í stað 7000 m². 
Fjölnota knattspyrnuhús sem fyrirhugað var að byggja yfir 
gervigrasvöll verður flutt sunnan við völlinn og snúið þvert 
á hann. Byggingarreitur að grunnfleti 13.300 m². Gerður 
verður 1330 m² byggingarreitur fyrir íþróttatengda þjón-
ustu rétt við aðalaðkomu inn á svæðið. Gert verður ráð 
fyrir að hægt verði að tengja núverandi íþróttamiðstöð við 
knatthús og byggingu fyrir íþróttatengda starfsemi með 
tengibyggingu ofan eða neðanjarðar, hámarks grunnflöt-
ur 350 m². Gert verður ráð fyrir reit fyrir þjónustu m.a. 
fyrir sjálfsafgreiðslubensínstöð. Núverandi búningshús 
fjarlægt eða breytt í samræmi við nýja notkun síðar. Bætt 
verður inn byggingarreit fyrir pylsuvagn við innkeyrslu á 
austurhluta svæðisins. Stúka sem áður var sýnd sunnan 
við núverandi gervigrasvöll verður stölluð grasbrekka. 
Byggingarreitur fyrir bráðabirgðastúku austan megin við 
núverandi grasvöll.

Aðalskipulagið og deiliskipulagið verða til sýnis í þjón-
ustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 25. ágúst 
– 22. september 2009. Nánari upplýsingar eru veittar á 
skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta við aðalskipu-
lagið eða deiliskipulagið er gefinn kostur á að gera við 
þau athugasemdir, og skal þeim skilað skriflega til skipu-
lags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 
6. október 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir teljast 
samþykkir skipulaginu.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

Til leigu
Ármúli Skrifstofuhúsnæði

Um er að ræða 158,1 fm á annari hæð. 
6 skrifstofur, fundarsalur, móttaka, eldhús 

og sam.salerni. V-850 kr. fm.  
Uppl. í síma: 893-5684.



í dag

KL. 13:50 Arsenal – Portsmouth
KL. 13:55 Wigan – Man. Utd
KL. 13:55 Man. City – Wolves
KL. 13:55 Hull – Bolton
KL. 13:55 Sunderland – Blackburn
KL. 18:30 Mörk dagsins

á morgun

KL. 12:20 West Ham – Tottenham
KL. 13:55 Burnley – Everton
KL. 14:50 Fulham – Chelsea

mánudagur

Liverpool – Aston Villa

ENSKI BOLTINN
UM HELGINA

KL. 18:55
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 250-499 þús.

VW Polo Basicline, árg 2004, Vél 1,2 ek 
122 þús. Verð 700 þúsund, stgr. uppl, 
866-2628 - English

Husqvarna CR 125 06. Frábært hjól í 
góðu standi. V 400.000. S 856 1160.

Nissan Kingcap árg. 2000. Listav. 500 
þús. Keyrður 89 þús. km. Óska eftir til-
boði. Skoða ölla skipti. Skoðaður 2010. 
Nýleg dekk. Uppl. s694 1699.

 500-999 þús.

Kawasaki ER-6F árgerð 2006 650cc 
nýskoðað án athugasemda í toppstandi 
fæst gegn yfirtöku á láni upplýsingar í 
síma 616 7350.

Starex 99’ 4x4 hægt ad splitta á aftan. 
Skoðaður og ný viðgerður fyrir ca.250þ. 
Vel með farin bíll. Ek -140þ Verð 
850þús. S.618-4145.

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

Citroën Picasso árg. ‘02 Beinsk., 
1795cc bensín, 115 hö. Mjög góð 
vetrar- og sumardekk, nýleg tímareim. 
Enduryðvörn. Ekinn aðeins 75 þ. Nýsk. 
‘10. Verð 650.000. Uppl. í s. 891 6350

Til sölu Bombadier Outl. 4x4 árg 2005 
lán kr. 316þ verð kr. 750þ. Uppl. í síma 
896-6551

Til sölu er FORD THUNDERBIRD 1995, 
ekinn 103 þús. milur. Simi 894 6041 
verð 550 þús. Til sölu mótor 440 
chrystler 1969. Eftir að setja saman 
verð 250 þúsund.

Renault Laguna II 2002 ek. 98þús. 
sjálfsk. m öllu í mjög góðu standi. 
Viðmv. 1150þús. MEGATILBOÐ 800þús. 
Uppl. 662 5106.

Isuzu Trooper ‘98 ekinn 176 þús. 38“ 
Breyttur, loftdæla, kastarar, tengi fyrir 
VHF, nýskoðaður og vel með farinn. 
verð 890 þús. Uppl. í síma 699-8899.

Landrover Defender 110 Td5, 2000 
árgerð til sölu. Ekinn 180.000 km. 
Vetrardekk á felgum fylgja með, er á 
álfelgum. Ekkert breyttur. Ásett verð 
890.000. Upplýsingar í síma 8211787 
eða 8217214 netfang lindakristjans@
hotmail.com

 1-2 milljónir

Honda Jazz 2007 skráður í okt. ekinn 
5þús. km. vel með farin, eins og nýr. V. 
1,9milj. uppl. Arnfríður s. 694 9855.

Toyota Corolla árgerð 2005. Ekinn 
91.000 km. Verð 1.290 þúsund. Sími: 
861-6517.

KIA Sorento dísl. bsk. ‘03 skipti á amer-
ískum pallb./jeppa. Aðeins slétt skipti 
koma til greina á ‘03 eða yngra 825 
4590.

Til sölu Kangoo DIESEL, árg. 2008 
ek,14.000km. Mjög vel með farinn, er 
eins og nýr. S:856 0090.

Til sölu: Chevrolet Blazer 4.3 ltr, árgerð 
‘00, 5 dyra. Sk. ‘10. Ekinn 169.000 km. 
Ekkert áhvílandi, reyklaus, dráttarkúla, 
góð vetrardekk fylgja. Verð 1,1 millj. 
Uppl. 842 3351 Jón Garðar.

 2 milljónir +

BMW 316i Árg. 2004, ek. 88 þ.km. 
Sjálfsk. Skoðaður 2010. Fæst með yfir-
töku Uppl. í síma 898 0363

Lexus GS300 02 ek 99 þkm toppástand 
dekur bíll! yfirtaka á ísl. 50 á mán. skipti 
skoðuð 6608916

 Bílar óskast

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

Óska eftir að kaupa sparneytinn fólks-
bíl, árg. ‘05-’07 á góðum díl. S: 841-
1979

Vel stæður lögfræðingur með gráa fiðr-
inginn óskar eftir Susuki Swift GTI ‘88 
- ‘89, helst svörtum. Á sama stað til 
sölu Sodastream tæki og Casio hljóm-
borð með trommuheila, selst ódýrt. 
Uppl. Veitir Eiríkur Svavarsson í síma 
897-8087.

Vantar milli stærð af sendibíl til leigu í 
1 mánuð. Svipuð stærð og MB Vito eða 
Hiace. Uppl. s. 892 8788.

Óska eftir góðum bíl. V. 200-300 stgr. 
S. 772 5290.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

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

Óska eftir eyðslugrönnum skoðuðum 
bíl í lagi. 0-150.000 stgr. Uppl. í s. 
6979915

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

Óska eftir að kaupa gamlan Volvo stat-
ion. Uppl. s. 898 6100.

 Jeppar

Góður bíll til sölu!Góður Nissan Terrano 
árg.’95 Selst ódýrt. Sk. 2010. Einnig 
koma til greina skipti á dýrari bíl. S. 896 
9911/ sibbi@hive.is

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

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

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.

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.

Kerra til sölu Nánast ný og vel með farin 
víkurvagnakerra til sölu. Fæst fyrir mjög 
sanngjarnt verð. Birgir s: 820 9645

 Fornbílar

BUICK 75 ROADMASTER hard-
top árg. 1957. Til sýnis og sölu hjá 
Bílamarkaðnum. Gott verð!

M. Benz 230 ssk. árg. ‘83 í góðu 
ástandi. Skoðaður, ásett v. 380þ. S. 
896 3044.

Til sölu glæsilegur 1968 Cadillac Sedan 
DeVille fjögurra dyra hardtop. Ljósblár. 
Ryðlaus. Ný dekk og rafgeymir. 472 
kúbika 400 hestafla vél. Hrikalegt 
power. Verð 1.7 milljónir. Uppl. í netf; 
icecad@gmail.com

 Pallbílar

Til sölu Skyhawk Pallhýsi árg. ‘06 7fet. 
Íssk., eldav. og miðstöð. Passar á alla 
pallbíla. Síma 849 2220.

 Hópferðabílar

Til sölu 26 farþ. Clubstar árg. 1995. 
Vel hirtur bíll með öllu. Uppl. Rúnar 
894 8540.

 Vörubílar

Volvo FL 10. m/stól og snjóbúnaði. 
Árg.’93, ek. 278 þús. V. 1450 með vsk. 
Uppl. í s. 698 1710.

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökva-
kerfi m.a. fyrir gámavagn, smurkerfi og 
olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum einnig 
útvegað fl. vinnubíla, vagna og krana-
bíla.O.K.Varahlutir S:696-1050oks-
pares@simnet.is

Volvo FH12-420 6x4 Km 550.000 loft-
fjaðrandi á aftan,Olíumiðstöð,smurkerfi, 
Flutningakassi 7,8 m með Vingler 100% 
opnun beggja megin Verð 3.600ÞO.
K.Varahlutir S:696-1050okspares@
simnet.is

Man 18-480 TGA 4x2 árg 2004 
KM 550.000 loftfjaðrandi, 
Olíumiðstöð,smurkerfi, retarder,Flutn-
ingakassi 7,8m 100% opnun v/megin, 
2ja tonna vörulyfta Verð 4.500Þ.
O.K.Varahlutir S:696-1050okspares@
simnet.is 

Man 26-480 TGA 6x4 naf drif Dráttabíll, 
year 2006 Km285.000, loftfjaðrandi 
á aftan,Olíumiðstöð,smurkerfi, retar-
der Verð 4.900Þ O.K.Varahlutir S:696-
1050okspares@simnet.is

Man 26-480 TGA 6x4 KM 412.000 
loftfjaðrandi á aftan,Olíumiðstöð,smur-
kerfi, Kælikassi 8,6m með hliðaropn-
un 2ja tonna vörulyfta. Verð 4.800Þ.
O.K.Varahlutir S:696-1050okspares@
simnet.is 

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

Til sölu gamall samöxla loftfjaðrandi 
festivagn með sturtum tjakkur góður 
og grind góð skúffa frekar döpur. Einnig 
til sölu bildsberg sturtupallur af volvo 
með sturtugrind og stól undir mjög 
góður pallur. Sími 893 4808.

 Mótorhjól

Kawasaki KXF 250 4stroke árg. ‘08 ek. 
40 tímar. Fullt af aukahlutum eða fyrir 
um 200þ. Fæst á yfirt. á láni 650þ. 
og 50þ. út. 16.000 kr. á mán. S. 698 
4123.

Hippi til sölu. Nýr 250cc hippi til sölu 
með öllu. Fæst á 350.000 kr. Fallegt 
hjól. Uppl.sími 896 7474.

Vetrarverð! Honda Hornet 600, nýskráð 
‘08, ek. 8 þús. tankur lítil. skemmdur 
- stgr. 650 þús! 868 7326.

 Fjórhjól

Óska eftir notuðu Polaris sexhjóli í 
góðu standi. Ekki eldra en ‘01. Stgr. í 
boði. Uppl. í S. 892 5353.

 Kerrur

6 hjóla kerra 5x2,20 til sölu. Slisgjur 
fylgja með. Uppl. í s. 897 1078.

Til sölu 5 hesta kerra,nýlega tekinn 
í gegn.2 hásinga og með rafmagns-
bremsum. verðhugmynd 900 þús. 
uppl. í síma 692-8188.

 Hjólhýsi

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

Til sölu Caravelair Antares Lux 536 árg. 
‘06, sólarsella, tv.loftnet, lítið notað og 
vel með farið, ásett verð 2.500.000. 
Uppl. í s. 847 5151.

Til sölu Hymer 560 hjólhýsi. Árg. ‘07. 
Kojuhús næstum ónotað, nýtt fortjald 
mjög fallegt eintak. Verð 3.300þ. Uppl. 
s. 663 6663.

 Fellihýsi

TJALDVAGNA- og FELLIHÝSAGEYMSLA. 
Geymdu ferðavagninn í geymslu inn-
andyra í vetur. Upplýsingar í síma 898-
4111.

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

Fellihýsi með fortjaldi. árg. 95“. 
Fleetwood Cedar. s. 861 3901.

 Tjaldvagnar

Combi Camp Venezia ‘04. Ný skoðaður, 
lítur vel. Friðrik. 771 5030.

 Vinnuvélar

Loftpressa Atlas copco XAS46 hvarf 
frá Egilsstöðum 12 eða 13 ágúst. Er á 
einni hásingu með dráttarbeisli. Þeir 
sem hafa séð slík tæki á ferðinni mega 
hringja í síma 892-8507. Hryðjuverk 
Fundaraun í boði.

Óska eftir Tilt skóflu á JCB fjarka. Uppl. 
í s. 895 7118

 Bátar

Óska eftir 20 - 60 hestafla utanborðs-
mótor. Upplýsingar í síma. 770 5451.

Hef til sölu handfærarúllu án rafmagns. 
Upplýsingar í síma 431 2161 & 894 
0073.

Vantar í hvelli 8 manna 
björgunarbát- eða fleka

 nýjan eða notaðan. Uppl í 899 0410

Til sölu vel með farinn Zodiac Zoom 
340S slöngubátur og Johnson utan-
borðsmótor 15hp stuttur leggur ekinn 8 
tíma sem nýr, tilboð 550 þúsund. Uppl 
í síma 820 2318.

Óska eftir vél og gír af gerðinni Solé 
Diesel Mini 32-50 (Mitsubishi). Ekki 
nauðsynlegt að vél sé í lagi en gírinn 
þarf að vera það. Uppl. í síma 862 
6257.

 Flug

Hlutur í Geirfugli til sölu, einn flottasti 
flugklúbbur landsins, sjá á geirfugl.is. 
Hafið samband við Örnu s: 6945283

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Skodi 1,6 vantar mælaborð í Skoda 
1600 ‘00 árg. Verður að vera í lagi. 
Uppl. í s 897 5834.

Varahlutir.is S: 511-2222 Eigum ljós, 
bretti, húdd, stuðara o.fl í flesta bíla.

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

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

 Viðgerðir

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Hreingerningar

Tökum að okkur þrif í heimahúsum. 
Vön og vandvirk. Uppl. s. 841 1692.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Pallahönnun/
Garðahönnun

Sendið teikningar og ljósmynd-
ir af húsinu, sumarbústaðnum eða 
sveitabýlinu og ég teikna upp pall-
inn og/eða garðinn í 3vídd og grunn. 
Lifandi teikningar og áratuga reynsla.
Lóðalist ehf. Bjarnheiður Erlendsdóttir 

 S. 699 2464 Netf: 2shadows@int-
ernet.is.

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

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

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaum-
hirðu og trjáklippingar! Föst verð til-
boð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur 
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892 
9999.

 Bókhald

Þarf að kæra álagninguna ?? Framtöl, 
bókhald, VSK uppgjör, stofnun EHF o.fl.
S 517-3977 framtal@visir.is

Tek að mér bókhald fyrir stærri fyrir-
tæki, gengið frá til endurskoðenda, 
nánari uppl. sent til markris@simnet.is

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

Bókhald, skattamál, laun, stofnun fyrir-
tækja, ofl. Vönduð vinna, hagstætt verð. 
s. 892 5784

 Fjármál

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í 

s. 869 3934.

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

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

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

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

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

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

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Tilboð eða tímavinna. S. 866 3175.

 Nudd

Whole body massage frábært nudd 
fullkomin sæla tel. 8575015

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Hvað viltu vita um ástina og allt annað? 
Fjarspá er málið og það virkar. Hef 
áralanga reynslu. Þú pantar spá á 
tarot@simnet.is Ég sendi þér spána 1-3 
dögum seinna. Aðeins 2.500 kr hver 
spá. Sigga spákona

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

Spákonan Michalina
Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina 
er stórkostlegur spámaður og heilari.“ 
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845 
3455.

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

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

Þýðingar úr íslenska eða enska texta í 
norsk, sænsk eða dansk kb@visir.is

ÚRVALS GRÓÐURMOLD, 
HELLUSANDUR OG GÖNGUSTÍGAEFNI. 
AFREITT Á BÍLA OG KERRUR. KAMBUR 
EHF GEIRLANDI V/ SUÐURLANDSVEG 
S. 8920111 5543918 kamburehf@sim-
net.is

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

 Til sölu

Til sölu vegna flutninga, eins árs amer-
ískur ískápur verð 40þ, tungusófi úr 
öndvegi 1 árs verð 15 þ. trampolín verð 
2 þúsund. Borðstofu borð og stólar úr 
öndveigi verð 25 þ. Upplisýngar í síma 
gefur Sigvaldi 869 4355.

Til sölu ónotuð Candy floss vél, einnig 
pizza display. Uppl. í s. 892 1031, 
Guðmundur.

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

Risíbúð á eh. í tvíbýli. 2 svefnh. Fæst á 
yfirt 5,5 milj. ísl.lán. Á Höfn. 845 4770.

Evrur til sölu. S. 857 6711.

Til sölu fullkomið rafmagnsrúm með 
nuddi ofl. 90cm. Uppl. s. 869 2565.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !

Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið. 

Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið í 
Pósthússtræti 13,

Verið velkomin

Óska eftir að kaupa 20 feta gám í góðu 
ásigkomulagi. Uppl í s. 866 6291 & 
granatmur@granatmur.is

VANTAR ÞÉR PENING? Ertu með gull-
skartgrip, gullpening eða annað úr gulli 
sem þú vilt selja? Komdu til okkar á 
Laugarvegur 76 og þáðu gott stað-
greiðsluverð.Uppl.695-2804

Óska eftir ofni og keramik helluborði. 
Uppl. í s. 899 6985.

Óska eftir ódýru trommusetti og stök-
um hlutum. T.d. diskum, snerli, stönd-
um og fl. S: 822 2455.

Kaupum loftpressur og 
brotvélar

við kaupum ódýr, nýleg og vel með 
farin loftverkfæri og þyngri rafmagns-
verkfæri. Áhugasamir hafi samband við 
icebygg@gmail.com

 Hljóðfæri

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

Píanó af bestu gerð Yamaha til sölu 
myndi sýnd netleiðis. Dísa S:847 4855 
eða alladisa@internet.is

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Óska eftir dísel trjákurlara, ekki minni 
en 5“ Uppl. í síma 899-7325 e.kl. 16

 Bækur

SAFNARAR: Er með til sölu frímerki frá 
ár. 1977,78,80 alls 26stk. Verð - tilboð 
s.618-4145.

 Skotvopn

Óska eftir að kaupa 22 kalibera riffil. 
Verður að vera ódýr. s. 772 5290.

Viðhald
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 Til bygginga

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

Óska eftir að kaupa 5 khw rafstöð. 
Bensín eða dísel. Uppl. í s. 896 1976.

 Verslun

Öryggis- og peningaskápar.

 Heilsuvörur

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

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

HERBALIFE er lausnin fyrir þig. Frábær 
orka og betri líðan. Unnur karls.867 
9126.

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

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 hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

NUDD - HEILSULIND 
 TILBOÐ KR. 3.500.-

Heilsunudd 45 mín. Kr. 3.500.-slök-
unarnudd,svæðanudd, Ayur Veda, 
hunangsnudd, heitsteina- og jurta-
nudd, sogskálanudd, allskyns snyrting 
og fleira. Ekkert sex nudd, NO erotic 
massage. Opið frá 12-18. Pantanir í S. 
445 5000.

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Barnið

Ungt barnlaust par þarfnast aðstoðar 
við að láta drauminn um barneignir 
rætast en til þess þarfnast eggjagjafar. 
Nánari upplýsingar um eggjagjöf fæst 
hjá ART Medica s. 5158100, www.
artmedica.is

 Námskeið

ALLT EFNI TIL 
SKARTGRIPAGERÐAR!

Mikið úrval af perlum, náttúru-
steinum og festingum til skart-

gripagerðar. Einnig pokar og 
gjafatöskur. Gott verð. Höldum 
glerbræðslu - leirmótunar og 

skartgripanámskeið.
Glit, Krókhálsi 5, 110 rvk, s. 

587 5411 www.glit.is

ANGIELSKI dla Poloków 
 Icelandic

 Enska fyrir börn

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30, 
start 31/8Level I: 4 w Md to Fr; 18-
19:30, st 31/8Level II: 4w Md to Frd 
13-14:30 st. 31/8.Level I: 4 w Md to 
Fr; 18-19:30, st 31/8Level II: 4w Md 
to Frd 13-14:30 st. 31/8.Level III: 4w 
Md to Frd 15-16:30 st. 31/8Level II: 7w 
Md,Wd, Frd 19:45-21:15 st. 31/8Level 
III: 7 weeks 19:45-21:15 st: 31/8.Level 
IV: 10w. Sat/Sun 14:-15:30; st 29/8.
ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level I: 4 
weeks; Md to-Fr;18-19:30, Level II: 4 
w;19:45-21:15.start 31/8, 28/9: ENSKA 
f. BÖRN: start 31/8, 26/10; 8 vikur; kl 
16:30-17:30; 5-8 ára; Md/Mið; 9-12 ára: 
Þri/fim og föstd: framhstig: Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Smáskipanámskeið 14/9 - 
22/10. Fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið 14/9 - 22/10 
fjarnám. Skráning á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Skemmtilegt námskeið fyrir fullorðna. 
Nánari uppl. s: 895 1551 www.bro-
key.is

Glerbræðslunámskeið
Langar þig að læra glerbræðslu. Koma 
og búa til jólagjafir. Nú er tíminn. I.sól. 
S: 896 7935.

 Kennsla

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

NULL
Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra 
komna. Uppl. í s. 899 3787.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

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

 Húsgögn

Öndvegis leðursófar úr 
Öndvegi. Keypt á 220 þús. ‘06 
og seljast á 75 þús. og fallegt 

sófaborð fylgir með. Myndir sjá 
haninn.is. Uppl. í s. 445 1967 & 

770 7274.

Innbú til sölu. Amerísk svefnh. hús-
gögn, Borðstofuhúsgögn. Einnig bow-
flex æfingavél. Uppl í s. 822 8405.

 Dýrahald

Til sölu af sérstökum ástæðum ættbók-
arfærður 14. mánaða gamall labrador 
rakki, gulur að lit. þjálfaður til hálfs fyrir 
veiði, ljúfur, fallegur og góður heimil-
ishundur. Veiðihundanámskeið fylgir. 
Upplýsingar í síma 896 0028.

Til sölu Dobermann 
hvolpar (Tíkur)

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar. 
Uppl. í síma 866 7214.

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 869 9627.

English Springer Spaniel
Aðeins 3 rakkar eftir. Verð 110 þúsund. 
Gunnar í síma 660 1050.

Hreinræktaðir Vizslu hvolpar til sölu, 
tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 860 
4280/kiddyoli@gmail.com

 Útilegubúnaður

Til sölu nýtt partýtjald stærð 5x10. 
Galvaníseruð grind og pvc dúkur. Uppl. 
í s 869 0175.

 Fyrir veiðimenn

Gæsaveiði-kornakur.
lLus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði. 
Möguleiki að blanda saman stangveiði 
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868 
4043.

Veiðimenn ef þið eruð á leið vestur á 
firði að skjóta gæs eða rjúpu. hnjoturt-
ravel.is bíður uppá gistingu.

 Húsnæði í boði

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

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

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

3. herb. íbúð í Mosfellsbæ til leigu. 
uppl. í síma 868 1923.

3-4 herbergja íbúð til leigu frá og með 
1. sept í Seljahverfi. Íbúðin leigist með 
uppþvottavél og ísskáp. Leiguverð 120 
þús með hússjóði. 3 mánaða trygginga 
er krafist. S. 695-1756.

Lítið snyrtilegt herbergi í kjallara til 
leigu á Laugarnesvegi.Aðgangur í íbúð 
á 2 hæð að eldhusi,baðherbergi,inter-
neti,þvottavél.25.000- 6637686

Herbergi til leigu i 105 
RVK,net+eldh+Þvotta. 35Þ. á mán. 
Uppl. í 824 7209.

Herbergi til leigu. Með sér inngangi 
W.C. og sturtu, einnig fylgir ísskápur. 
Svæði 210. Uppl. í síma 565 8426 eða í 
síma 865 2060 - 898 4635. Reglusemi 
áskilin.

Til leigu fjögurra herbergja íbúð í 
Furugrund Kóp. Langtímaleiga. Uppl. í 
síma 892 5222.

Tómasarhagi
35 fm. einstaklingsíbúð til leigu fyrir 
skilvísan og reglusaman einstaklíng. 
Leiga 75 þús með rafmagni og hita. 
Uppl. í s. 696 6906.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

2ja herb. íbúð c.a. 50fm. á jarðh. 
í Seljahverfi til leigu. 65þús á mán. 
Einungis fyrir reyklausa. Áhugasamir 
sendi uppl. til Fréttablaðsins merkt 
„Húrra“.

Til leigu 70fm studio íbúð í Hf., aðeins 
reyklaust og reglusamt fólk kemur til 
greina. S. 862 0123.

69fm 2-3ja herb. íbúð til leigu í 
Seljahverfi Rvk. Gæludýr leyfð. S. 690 
6906.

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

2 herb. nýleg íbúð til leigu í Skipholti, 
100.000 kr. mán. uppl. í síma 896 
2101.

Lítil falleg 42 fm. íbúð í kjallara til leigu í 
Vesturbæ Rvíkur. Íbúðin er stofa, svefn-
herbergi, eldhús og bað með sturtu og 
þvottaaðstöðu. Íbúðin er nýstandsett 
og leigist fullbúin húsgögnum. Hiti og 
rafmagn innifalið. Leiguverð 85 þús.
kr. Íbúðin er laus strax. Upplýs.í s. 
8950104

Til leigu 2ja herbergja 44 fermetra 
kjallaraíbúð í Auðarstræti (svæði 105). 
Sérinngangur. 95 þúsund á mánuði. 
Hiti og rafmagn ekki innifalið. Uppl. í 
síma 690 0569.

Ertu barngóð og vantar góðan stað til 
að búa á höfuðborgarsvæðinu? Tilvalið 
fyrir nema. Sendu línu á frabaer220@
gmail.com

Námsmenn!
Fullbúið einstaklingsherbergi með sér-
inngangi í einbýli við Sogaveg (R108). 
Öll húsgögn, raftæki, ískápur, internet, 
eldunaraðstaða og vaskur, Privat WC 
/ þvottavél og þurrkaðstaða. 40þ. + 
rafmagn. S. 892 0844.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager með 
húsgögnum. Laus 1 sept. Uppl. í s. 
0045 2820 2880.

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

Stúdíóíbúð í 111 til leigu. 43fm. Sér 
garður og sér inngangur. Uppl. s. 866 
4754 eða 557 5058.

3-4 herb. íbúð í fossvogi til frá 1.sep 
- langtímaleiga. Sendist á amb@syn-
ing.is

5-6 herb. 140 fm flott íbúð og 50 fm 
bílskúr til leigu. Klt fjarlægð frá Rvk. 
Frábær staðsetning og flott útsýni. Uppl 
í s. 897 8914.

Til leigu 4 herb. íbúð í Smárahverfi í 
Kópavogi frá 1.nóv.’09 Langtímaleiga 
f / fjölskyldufólk. Áhugasamir sendi 
fyrirspurn á absem@simnet.is

 Húsnæði óskast

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

Reglus. par ó.e. íbúð í 101,-5-7. 
Greiðslug. 80þús. Skilvísar greiðslur. 
865 5862.

Háskólanema vantar íbúð nálægt miðb. 
Rvk. Reykl., reglusamur & skilv. gr. heit-
ið. S. 895 5812.

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

3-4 herb. íbúð óskast til leigu sem 
fyrst í póstnr. 201/203. Skilvísi. S. 699 
7858.

Reglusöm kona óskar eftir 4 herb+ 
húsnæði á svæði 110 rvk.Þarf ekki 
að vera laust strax.Uppl. í síma 
6960156/8222434

31 árs gamall karlm. óskar eftir íbúð í 
101/105/107 Rvk. Vinsaml. hafið samb. 
við Einar í s. 695 2413.

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

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

Ung stúlka óskar eftir íbúð. Greiðslug. 
allt að 90þ. á mán. Er með hund. 
Reglusemi og skilvísum greiðlsum heit-
ið. Uppl. s. 699 7813.

Er í HÍ og óska eftir 2-3ja herb. íbúð 
helst í Vesturbænum. Reyklaus, reglu-
söm og skilvís. Langtímaleiga. Símí 
662 1572.

Reglusamur 63 ára einstaklingur óskar 
eftir ódýrri íbúð á Rvk. sv, gjarnan í 
úthverfi. S. 847 5545.

Ung hjón óska eftir 2 herb. íbúð. 
Verðhugmynd 70 - 80 þús. Uppl. í s. 
869 4817 & 845 3618.

Reglusöm kona óskar eftir að taka á 
leigu 2-3ja herb. íbúð. S. 663 1694.

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

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

 Sumarbústaðir

Þessi bústaður er til sölu, hann er stað-
settur í Borgarfirði, ca. 100km frá Rvk. 
Uppl. í s. 896 7032.

Til sölu 15 fm. sumarhús. Hentar vel 
sem gestahús. Uppl. í síma 849 7392 
eða 893 4609.

Eignaland til sölu á Þórisstöðum í 
Grímsnesi stærð 6300 fm. Verð 1,4 m. 
eða tilboð. Uppl. í s. 896 2888.

 Atvinnuhúsnæði

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

Reyklaus og reglusamur háskólanem-
andi óskar eftir stúdíó/2 herb. íb. til 
leigu á Akureyri. Skilvísum greiðslum 
heitið. S: 8660678

 Geymsluhúsnæði

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176

Eigum ennþá nokkur upphituð rými 
f. fellihýsi, tjaldv. hjólh. báta ofl. í 
Borgarfirði. Gott verð. Áralöng reynsla. 
S. 663 2130 eða á magnus1220@
hotmail.com

 Gisting

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

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

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

 Atvinna í boði

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakar í Mosfellsbæ 

óskar eftir góðu fólki til starfa 
í afgreiðslu. Vinnutími 13-19 
virka daga og einn dag aðra 

hvora helgi. Íslenskukunnátta 
skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir 
Áslaug í s. 660 2155, 566 6145, 

eða á staðnum.

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

kunnátta skliyrði.
Vinsamlegast leggið inn 

umsókm á : 
info@bonbraedur.is
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Rafvirkjar
Vantar rafvirkja með sveinspróf. 

Um er að ræða þægilega og 
snyrtilega innivinnu á höf-

uðborgarsv. Aðeins íslensku 
mælandi aðilar með hreint 

sakavottorð koma til greina.
Nánari uppl. í s. 660 4090, 

Birgir. Einnig er hægt að senda 
tölvupóst á

 bbrafvertakar@internet.is

Ertu sölumaður ?
Bílasala óska eftir sölu- og 

þjónustufulltrúa
Hæfniskröfur:Hæfni í mannleg-

um samskiptum
Rík þjónustulund

Skipulögð og öguð vinnubrögð
Skilyrði:

Góð ensku- og íslenskukunn-
átta

Tölvukunnátta
Þekking á faratækjum

Við leitum að öflugum og 
heiðarlegum einstaklingi 

með frumkvæði, drifkraft og 
góða athyglisgáfu. Góð laun 
í boði. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál
Umsóknir ásamt ferilskrá 

sendist á
 solumennska@visir.is

Pylsuvagninn í Laugardal
leitum að hressum, duglegum starfs-
manni í afgreiðslu í hlutastarfi. Hentar 
vel með skóla. Ef þú ert eldri en 18 ára, 
getur unnið undir álagi, ert snyrtileg/ur 
og dugleg/ur, sæktu þá um á umsokn.
foodco.is. Tekið skal fram að starfið 
hentar konum jafnt sem körlum.

Vinna á lager
Óskum eftir að ráða starfskraft 
til lagerstarfa.Viðkomandi þarf 
að vera kraftmikill, reglusamur 

og stundvís. Ekki er verra ef 
umsækjandi hefur gott auga 

fyrir litum.
Umsóknir má senda inn á 

netfangið malning@malning.
is eða líta við á Dalvegi 18 

og ræða við Óla lagerstjóra. 
Viðkomandi þarf að geta hafið 

störf sem fyrst.

Blómaheildsalan Grænn 
Markaður

óskar eftir að ráða dugandi 
sölumann. Starfið er fólgið í 

þjónustu við stórmarkaði á litl-
um sendibíl.

Fyrirspurnir sendist á 
netfangið info@flora.is

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?

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.

Hamafell ehf. í Hafnarfiðri leitar eftir 
vönum verkstjóra í fiskmóttöku. 
Viðkomandi þarf að geta leyst fram-
leiðslustjóra 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

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

Menn vantar til færeyja! Menn vantar á 
beitingarvélabáta í færeyjum 20.400kr. 
á dag í tryggingu. Flugið verdur greitt 
og húsnæði á svæðinu. Sími 00298-
222133.

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

Hlynur sf óskar að ráða húsasmið til 
starfa í tímabundin verkefni í 2-3 mán-
uði. Starfið felst aðallega í utanhússvið-
gerðum. Upplýsingar gefur Pétur í síma 
8652300.

Óskum eftir fólki í vinnu á kvöldin Um 
er að ræða úthringistarf fyrir trygginga-
miðlun. Vinnutímar eru sunnudaga-
fimmtudaga frá 18-21:30 Góð laun 
í boði fyrir rétta aðila. Góð íslensku 
kunnátta skilyrði. Hafið samband við 
kristjan@tryggir.is

Þrif og mössun
Leitum af metnaðarfullum, vandvirkum 
einstaklingi sem skilar góðu handverki 
við þrif og mössun á bílum. Góð vinnu-
aðstaða. þarf að geta byrjað sem fyrst. 
Uppl í s. 567 8686 eða senda email á 
karl@kar.is www.kar.is

Óska eftir starfskrafti í fullt og hlutastarf 
í Videohöllina Lágmúla 7. Aldurstamark 
18 ára. Umsóknareyðublöð eru á 
staðnum.

Snyrtifræðingur óskar eftir vinnu. Get 
byrjað strax. Starfshlutfall 50 - 75%. 
S:6950121

Rektu þinn eigin veiting-
arstað

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

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslu-
starfa í bakarí á Seltjarnarnesi. Vinnutími 
13-18 virka daga. Nánari uppl. gefur 
Helena í s. 699 5423.

Starfsmaður á Akureyri
Leitað er eftir karlmanni sem er þroska-
þjálfi eða hefur sambærilega menntun. 
Starfið felst í því að vinna inná heimili 
með 12 ára dreng með sérþarfir og sjá 
um skólagöngu og daglegt líf hans. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
strax. Uppl. í s 862 6817 / 865 4963.

Óskum eftir starfsmanni eldri en 25 ára, 
í fullt starf eða hlutastarf. Reynsla og 
reykleysi er skilyrði og ferilskrá og með-
mæli óskast. Uppl. á magnus1220@
hotmail.com.

 Atvinna óskast

Handlaginn karl óskar eftir að fá eitt-
hvað að gera, hef unnið við smíð-
ar,samsetningu á húsgögnum svo eitt-
hvað sé nefnt, er til í nánast allt s:821 
6880.

Tek að mér þrif í heimahúsum og stiga-
göngum. er vön.s:6926992

2 menn óska eftir vinnu. Málara, múr-
ara og flísar. S. 849 2908.

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

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

 Viðskiptatækifæri

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

 Tapað - Fundið

Tapast hefur svart veiðiflugubox. 
Tapaðist í veiðivötnum síðasta laugar-
dag. Finnandi vinsamlegast hafa sam-
band í s. 862 6264.

 Tilkynningar

 Ýmislegt

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

 Einkamál

Flóðljós 500w m/upptökutæki og 
nándarskynjara fælir frá óboðna gesti. 
Símar 867 7866 & 862 2121.

Á ég að vera 
draumadísin þín í nótt?
Hvað ertu að gera nótt? Ertu 

einmanna? Hringdu þá í okkur, 
engin bið nema við séum að 

tala.
Sími 908 6666

Rauða Torgið
Hringdu í Rauða Torgið þegar þú leitar 
spennandi tilbreytingar. Svaraðu aug-
lýsingum annarra eða leggðu inn þínar 
eigin auglýsingar, spjallaðu við djarft 
fólk á spjallrás eða fáðu útrás í heitum 
símaleikjum með yndislegum síma-
dömum. Skoðaðu símaskránna hér eða 
á www.RaudaTorgid.is og veldu þína 
símaþjónustu. Góðar stundir!

Eftirlitsmyndavélar Gættu eigna þinna 
með myndavélum frá okkur Móttakarar 
okkar býður upp á allt frá einni mynda-
vél og upp úr Uppl. simar 867 7866 og 
862 2121.

Fasteignir

Dansleikir

Námskeið

Atvinna

Til sölu
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ing á sextíu ára afmæli hússins og 
er það í fjórða sinn sem sagan ratar 
upp á svið þar í leikbúningi. Hittari 
Ólafs Hauks Símonarsonar, Gaura-
gangur, sem vinsæll var í Þjóðleik-
húsinu fyrir áratugum, birtist nú í 
Borgarleikhúsinu með nýrri áhöfn. 
Loks gefst Akureyringum tæki-
færi til að heyra Rocky Horror sem 
komið hefur upp í tvígang í Reykja-
vík í vinsælum sviðsetningum. Þá 
má ekki gleyma söngleik Barts, Oli-
ver! sem nú verður fluttur í þriðja 
sinn hér á landi.

Hver eru þá nýmælin: í Þjóðleik-
húsinu er verk Brynhildar Guðjóns-

dóttur um Fridu Kahlo með tónlist 
Egils Ólafssonar, leikgerð Balt-
asars á Gerplu og nýtt verk eftir 
Braga Ólafsson, Hænuungarnir. 
Og samstarfsverk Ilmar Stefáns-
dóttur, Kristjáns Ingimarssonar, 
Ólafíu Hrannar og Vals Freys 
Einarssonar: Af ástum manns og 
hrærivélar. 

Nyrðra vekur mesta forvitni leik-
gerð Jóns Gunnars Þórðarsonar á 
kvikmyndasögu Luke Moodysson, 
Lilja4ever, skondin hugmynd um 
að taka gamla sakamálasögu sem 
síðar varð kvikmynd og gera úr 
henni maraþonsýningu fjögurra 

leikara sem fara með 139 hlut-
verk.

 Borgarleikhúsið er með stærstu 
efnisskrána í skjóli þriggja 
aðgengilegra leiksviða. Þar er 
margt athyglisvert í boði: hjónin 
Benedikt Erlingsson og Charlotte 
Böving leiða spunavinnu í tveimur 
sviðsetningum: Jesú litla og Bláa 
gullinu. Nýr höfundur kemur fram, 
Heiðar Sumarliðason, með verk í 
sviðsetningu Kristínar Eysteins-
dóttur, Rautt brennur fyrir. 
Vesturportsmenn skoða söguna 
um Faust í nýju verki og þríeykið 
Jón Páll, Jón Atli og Hallur Ingólfs-
son, heldur áfram könnun um þjóð-
arsálina í Góðum íslendingum. Þá 
snúa Þorleifur Arnarsson og Andri 
Snær aftur í Eilífri óhamingju sem 
einnig tekur á stöðu okkar.

Oft er verkefnastaða leikhús-
anna greind frá þeim nýju erlendu 
verkum sem á boðstólum eru: á 
því sviði stendur Borgarleikhúsið 
sig betur en Þjóðleikhúsið en liðin 
ár hefur leikhúsið í Skuggahverf-
inu eins og Arnar Jónsson kall-
aði flaggskip íslenskrar leiklistar 
fyrir margt löngu staðið dyggi-
lega við þá skyldu sína að kynna ný 
erlend verk en nú er lát á; við Lista-
braut munum við í vetur sjá verk 
eftir David Gieselman hinn þýska 
og Enda Walsh hinn írska. Að 
ógleymdu vinsældaverkinu Aug-
ust – Osaga Country sem hér verð-
ur sýnt undir nafninu Fjölskyld-
an. Kynningartexti minnir mest 
á söguþráðinn úr Blessuðu barna-
láni eftir Kjartan Ragnarsson, en 
líkast til er gamanið grárra. Þetta 
verðlaunaverk vestan úr Ameríku 
er þegar á leið á hvíta tjaldið og 
verður forvitnilegt að sjá hvernig 
amerískt fjölskylduuppgjör hljóð-
ar á okkar tímum og hvernig það 
rímar við okkar eyju.

Leikhússtjórarnir leggja allir 
ríka áherslu á samtímalegt gildi 
verkefnaskrárinnar, enda ríkt til-
efni til. Krepputímar hafa löngum 
verið sagðir ýta undir aðsókn að 
leikhúsum: samvera hóps við ávarp 
sviðsins sem má þá sjaldnast vera 
tómt spaug: fastinn sem sækir leik-
sýningar og byggir þannig grunn-
inn undir rekstur leikhúsanna er 
að sækjast eftir öðru bragði líka.

Hin sundraða fjölskylda, grimm 
ytri og innri örlög þjóðar; greining 
á fáránleika samtíðarinnar virðist 
lenda ofarlega á markmiðalista 
leikhússtjóranna. Og svo er bara 
sjá hvernig tekst til: heildarmark-
aður miðasölu í atvinnuleikhúsum 
virðist hafa aukist á þessum ára-
tug og vera kominn nærri hálfri 
milljón seldra miða. Á þessu hausti 
renna leikhúsin í gruggugt vatn 
og verður fróðlegt að sjá hvern-
ig áhorfendur taka við því mikla 
framboði sem fram undan er. 
Og enginn veit um hinn listræna 
árangur enda verður hann aðeins 
mældur í huga og hjarta hvers 
einstaks manns sem leiksýning-
ar nýtur þótt sumum gangi vel að 
smíða hrós sjálfum sér til ágætis 
að ókönnuðu máli.

KHÚSGESTINA

Magnús Geir siglir seglum þöndum en 
velgengni er mönnum hættulegust.

Tinna er í nauðvörn eftir gott ár í Borgó 
en heldur sjó.

Farsæl útgerð Maríu þykir sumum rislág 
en hún lítur til allra átta.

Á liðnum árum hefur komið fram nokkur gagnrýni um að stóru 
leikhúsin telji samstarfsverkefni inni í áhorfendatölum sínum. 
Þau hafa nú um nokkurt skeið sett svip sinn á verkefnaskrár 
leikhúsanna: samkvæmt kynningarbæklingi Borgarleikhússins 
verða þar á boðstólum átta samvinnuverkefni við sjálfstæða 
leikhópa. Þjóðleikhúsið býður upp á þrjú samstarfsverkefni við 
sjálfstæða leikhópa. Nyrðra er samstarf um eitt verkefni en frá 
fyrra ári var samstarf milla LA og LR um Flóna sem líklega malar 
norðanmönnum enn gull … 

SAMSTARFSVERKEFNI
Lánsfötum flíkað

Nokkuð hefur verið áberandi í fjölmiðlaumfjöllun að hinn og 
þessi leikarinn eða leikstjórinn hafi flutt sig milli leikhúsa eins 
og í gangi sé eitthvert stríð milli stóru leikhúsanna um mann-
skap. Þannig þótti það frétt að Hilmir Snær sem verið hefur 
lausamaður um langt skeið skyldi fastráða sig í Borgarleikhús 
þar sem hann mun leikstýra og taka þátt í nokkrum sýningum. 
Eins var með Ingvar E. Sigurðsson sem hefur starfað í báðum 
húsunum og að auki verið einn burðarása í sýningarhaldi 
Vesturports erlendis auk þess að sinna kvikmyndaleik. Borgar-
leikhúsið hefur bætt við sig fleiri kröftum: Ilmur Kristjánsdóttir 
verður í vetur að æfa í Gerplu hjá Baltasar í Þjóðleikhúsinu og 
leikur þar meðan hún æfir strax á eftir Gauragang í Borgarleik-
húsi. Jóhannes Haukur sem var einn af ásum Magnúsar Geirs 
fyrsta vetur hans í Borgó er nú farinn í Hellisbúann og leggur svo 
í Gerplu hjá Balta, eins Björn Thors sem átti að verða burðarás 
í karlaliði Magnúsar. Þannig flyst fólk á milli og þeir sem eru 
eftirsóttir og með lausa samninga eða fasta og fá sig lausa 
tímabundið geta ef vel tekst til verið á fullum launum í tveimur 
húsum. Leikhússtjórar eiga á hættu að sýningarkvöld rekist á 
og sami maðurinn þurfi að vera í tveimur húsum sama kvöldið. 
Þetta er þess bagalegra ef sýningarskeiðið er knappt. Ef Gerpla 
gengur von úr viti á Hverfisgötunni er hætt við að Ilmur leiki lítið 
í Gauragangi á meðan og Þjóðleikhússtjóri ráði í raun sýningar-
skrá Borgarleikhussins. Það fer eftir því hver réði Ilmi fyrst …

VISTASKIPTI LEIKARA OG LEIKSTJÓRA
Auglýsingabrellur

Fyrsta stóra frumsýning ársins 
er í Þjóðleikhúsinu; Frida eftir 
Brynhildi Guðjónsdóttur. Lofa 

kynningarmyndir frá liðnu vori 
sjónarspili um hin grimmilegu 

örlög listakonunnar ástsælu. 
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hlutverk

Ö
ll hús þarfnast viðhalds 
á einhverjum tíma-
punkti og þarf þá að 
taka tillit til uppruna 
húsa. Magnús Skúla-

son arkitekt nefndi nokkur dæmi 
um vel heppnuð uppgerð hús og eitt 
illa heppnað.

„Aðalatriðið við varðveislu húsa 
er að þau hafi hlutverk. Þá gildir 
engu hvort þau hafi breytt um hlut-
verk heldur skiptir einungis máli að 
þau hafi hlutverki að gegna,“ segir 
Magnús en hann valdi nokkur upp-
gerð hús sem honum þykja til fyr-
irmyndar og eitt sem víti til varn-
aðar. 

„Mörg af þessum húsum eru í 
svokölluðum schweizer-stíl sem 
kom hingað til lands frá Noregi en 
hann barst til Noregs frá Austur-
ríki og Sviss. Einkenni þessa stíls 
eru mikið timburskraut og útskurð-
ur og mikil þakskegg,“ útskýrir 
hann áhugasamur.

Þegar verið er að gera upp gamalt 
hús er að mati Magnúsar mikil vægt 
að leita sér upplýsinga um uppruna 
hússins. „Gagnlegt er að hafa gaml-
ar myndir til hliðsjónar og þær má 
til dæmis finna á Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur, Árbæjar safni eða 

Þjóðminjasafni. Á Árbæjar safni er 
upplýsingastofa um viðgerðir gam-
alla húsa sem fróðlegt er að heim-
sækja en einnig er hægt að leita 
til Húsafriðunarnefndar og fá þar 
upplýsingar. Lýst er bæði hvernig 
skal vinna verkið og hvar finna má 
þá hluti sem þarf til þess. Loks þarf 
að fá iðnaðarmenn og jafnvel arki-
tekta sem kunna til verka.“ 

Hægt er að sækja um styrki til að 
gera upp gömul hús en líkt og víða 
skortir helst fé í slíka sjóði. „Í raun 

vantar bara fé hjá Reykjavíkurborg 
sem sér um Húsverndunarsjóð og 
svo er ríkið með sinn Húsafriðunar-
sjóð sem ég kom að um langt skeið. 
Styrkirnir eru í smáskömmtum,“ 
segir Magnús og bætir við: „Þó 
að aukakostnaður fylgi til dæmis 
vönduðum gluggum af uppruna-
legri gerð er sá kostnaður hverf-
andi þegar litið er til heildarkostn-
aðar við að gera upp gömul hús sem 
og til lengri tíma. Halda þarf öllum 
húsum við.“

HÚSIN ÞURFA AÐ HAFA Magnús Skúlason 
arkitekt hefur 
mikla reynslu af 
endurgerð gam-
alla húsa en hann 
er fyrrverandi 
forstöðumaður 
Húsafriðunar-
nefndar og hefur 
því ákveðnar 
skoðanir á 
málum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Á Stýrimannastíg 
10 gefur að líta 
eitt af glæsilegri 
schweizer-
húsum borg-
arinnar. „Húsið 
er sérstaklega 
gott dæmi um 
schweizer-stílinn 
og þar bjó frægur 
kaupmaður, Óttar 
Elling sen, sem 
stofnaði versl-
unina Elling sen. 
Hann var fyrsti 
eigandinn og 
byggði húsið en 
núverandi eigandi 
hefur lagt stolt 
sitt í að gera húsið 
fallega upp,“ segir 
Magnús.

Fyrsti eigandi 
Lindargötu 54 var 

Einar J. Pálsson 
trésmiður og var 

hann svokallaður 
forsmiður. „Hann 

var eins konar 
arkitekt, það er 

meira menntaður 
trésmiður, og 

kallast þeir for-
smiðir. Hann sótti 

menntun sína til 
Danmerkur og 

teiknaði mjög fín 
hús eins og iðn-

aðarmannahúsin 
við Lækjargötu og 

fleiri. Lindargata 
54 var hans 

eigið hús og ber 
höfundarrmerki 

hans,“ segir 
Magnús. „Húsið 

hefur verið mjög 
fallega uppgert 

og setur svip á 
þennan bút af 

Lindargötu.”

„Í Ingólfsstræti 10 
er mjög glæsilegt 
hús frá árinu 1907 
sem er blanda af 
schweizer-stíl og 
klassík. Þar hafa 
eigendur verið 
sammála um að 
gera húsið vel 
upp, í upphaf-
legum litum. 
Þetta er mjög gott 
dæmi um fallega 
uppgert hús,“ 
segir Magnús 
ákveðinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Magnús nefnir eitt dæmi um hús þar 
sem viðgerðin er að hans mati illa 
heppnuð. „Á Spítalastíg 4-6 er að finna 
hús frá árinu 1899 sem Lárus Pálsson 
smáskammtalæknir byggði. Þar eru 
gluggarnir fyrst og fremst til vansa og 
handrið á tröppum. Húsið er enn fallegt 
en líður fyrir gluggaumgjarðir og -gerð, 
bæði í kjallara og á efri hæðum, sem eru 
í allt öðrum stíl.“

Þingholtsstræti 
29 var byggt árið 
1899 og er svo-
kallað katalóg-
hús, og kom tilbú-
ið í einingum til 
landsins.  „Fyrsti 
eigandinn var Jón 
Magnússon, sem 
var þá landritari 
en varð síðar ráð-
herra,“ útskýrir 
Magnús og nefnir 
að nýbúið sé að 
mála húsið í upp-
haflegum litum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Húsið að Þingholtsstræti 7 er frá árinu 
1880. „Nýr eigandi ætlaði að skipta um 
bárujárn og þá komu í ljós merki eftir 
mjög fallega gluggaumgjörð sem við 
köllum bjóra. Þá ákvað eigandinn að 
fara í uppruna hússins. Húsið var gert 
mjög fallega upp samkvæmt þeim 
ummerkjum sem fundust undir járninu. “

Yfi rskrift Menningarnætur er Húsin í bænum − þekktur staður í ljóði Tómasar 
Guðmundssonar. Sum hús eru til meiri prýði en önnur og Magnús Skúlason 
arkitekt leiddi okkur á vit nokkurra þeirra.

HÚSALIST HREFNA  SIGURJÓNSDÓTTIR
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strætó.is

FARMIÐASALA – VONARSTRÆTI OG HLEMMI

Í tilefni dagsins verður Strætó með bækistöð við Vonarstræti þar 

sem hægt verður að fá upplýsingar um ferðir og kaupa farmiða 

til klukkan 1 eftir miðnætti. Á Hlemmi verður farmiðasalan opin 

lengur en vanalega, eða til kl. 1 eftir miðnætti. 

Auk hefðbundinna farmiðaspjalda og dagpassa verður í tilefni 

dagsins hægt að kaupa staka farmiða á 250 kr. 

FLEIRI FERÐIR Á MENNINGARNÓTT

Flestar strætóleiðir verða farnar líkt og á virkum degi og um 

kvöldið ganga vagnarnir áfram á hálftíma fresti til klukkan 1 eftir 

miðnætti. Leiðirnar sem um er að ræða eru leiðir 1 til 19.

Síðustu ferðir fara frá Hlemmi og Vonarstræti um kl. 1 eftir 

miðnætti.

BREYTTAR AKSTURSLEIÐIR

Vegna maraþonshlaups og annarra viðburða í borginni breytast 

sumar akstursleiðir Strætó. Upplýsingar um breytingar finnur þú 

á strætó.is eða í farmiðasölunni Vonarstræti og á Hlemmi.

Á MENNINGARNÓTT
LAUGARDAGINN 22. ÁGÚST
FLEIRI STRÆTÓFERÐIR - AUKIN ÞJÓNUSTA 
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Þ
að linnir ekki uppákom-
um í dramadeildinni. 
Enn stendur yfir leik-
listarstefna grasrótar-
innar − artFart og strax 

eftir mánaðamót hefst Alþjóð-
lega leiklistar hátíðin í Reykjavík 
− sprottin upp af engu − Lókal. 
Hún fer fram í Reykjavík helgina 
3.-6. september. Hátíðin, sem er 
sú eina sinnar tegundar hérlend-
is, var haldin í fyrsta sinn í mars 
2008. Þá var athyglinni beint að 
nokkrum atvinnuleikhópum sem 
hafa verið í fararbroddi í nýsköp-
un í leiklist í Evrópu og Banda-
ríkjunum. 

Í ár verður lögð áhersla á að 
sýna metnaðarfullar íslenskar 
leiksýningar frá liðnum vetri 
og því gefst leikhúsáhugafólki 
kjörið tækifæri til þess að með-
taka á einni helgi nokkuð af því 
markverðasta sem er á seyði í 
leiklistarlífi landans. Leikfélag 
Reykjavíkur býður upp á Dauða-
syndirnar og Þú ert hér, Þjóð-
leikhúsið sýnir Utangátta, Ég 
og vinir mínir sýna Húmanímal 
og Áhugaleikhús atvinnumanna 
frumsýnir Ódauðlegt verk um 
stríð og frið auk þess að sýna 
Ódauðlegt verk um samhengi 
hlutanna og Ódauðlegt verk um 
stjórn og stjórnleysi.

Þá verða einnig sýnd þrjú 
útskriftarverkefni nemenda í 
Fræði og framkvæmd frá síðast-
liðnu vori, þeirra Leifs Þorvalds-

sonar, Ástbjargar Rutar Jóns-
dóttur og Hlyns Páls Pálssonar.
Erlendir gestir hátíðarinnar 
koma frá Dublin; Fishamble; 
The New Play Company sýnir 
Forgotten eftir Pat Kinevane 
í leikstjórn Jims Culleton, en 
leikhúsið hefur ferðast með 
þessa sýningu um Evrópu og til 
Bandaríkjanna og hlotið frábær-
ar viðtökur áhorfenda.

Eitt af markmiðum aðstand-
enda Lókal að þessu sinni er að 

fá til landsins listræna stjórn-
endur leiklistarhátíða vestan 
hafs og austan til þess að kynna 
þeim íslenskt leikhús. Útsendar-
ar frá mörgum af virtustu leik-
listarhátíðum hafa boðað komu 
sína, meðal annars frá Wiener 
Festwochen, Dublin Theatre 
Festival og listahátíðinni Trans-
america í Montréal.

Allar nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu hátíðarinnar 
www.lokal.is

Á eftir artFart er Lókal

Þ
að er orðinn 
fastur passi á 
Menningar nótt 
í Reykjavík að 
Sálmafoss, dag-

skrá sem daglangt er 
helguð sálmasöng, leikra 
og lærðra, dregur til sín 
straum af gestum. Hall-
grímskirkja liggur þannig 
miðsvæðis við athafna-
svæði borgarlífsins að það 
er í leiðinni fyrir marga 
að koma þar við. Kunnugir 
vita að þar er í boði frum-
flutningur á nýjum íslensk-
um sálmum og eftir því sem 
á daginn líður má setjast 
framarlega í kirkjuskipinu 
þar sem gestir eru leiddir 
í gegnum hin nýju lög sem 
eru allir samdir við ný ljóð. 
Þetta er fallegur siður og 
þau eru í ár sjö nýju sálma-
blómin sem springa út 
nokkrum sinnum þennan 
dag í kirkjunni á holtinu. 

Frumflutningur er kl. 15 
í dag: þá flytur Mótettu-
kór Hallgrímskirkju sálm-
ana sjö undir stjórn Harð-
ar Áskelssonar: höfundar 
þeirra og heiti eru: Sigurð-
ur Pálsson/Margrét Krist-
ín Sigurðardóttir – „Ákall“, 
KK – „Á hverjum degi, 
Drottinn minn ég bið“, Jóna 
Hrönn Bolladóttir/Gunnar 
Gunnarsson – „Hún laug-
aði fætur Jesú“, Aðalsteinn 
Ásberg Sigurðsson/Sig-
urður Flosason – „Lifandi 
Guð“, Sveinbjörn I. Bald-
vinsson/Tryggvi Baldvins-
son – „Höfundur húmblárra 
fjalla“, Böðvar Guðmunds-
son/Jón Hlöðver Áskelsson 
– „Ég heyri þig“,  Gerður 
Kristný/Bára Grímsdóttir – 
„Verndarvængur“. Síðar um 
daginn verða gestir leiddir 
nokkrum sinnum gegnum 
þessa nýju sálma í samsöng: 
kl. 16, 17, 18, og 20.

Milli samsöngsatriða er 
flutningur á kirkjulegri 

tónlist af ýmsu tagi þar 
sem fram koma Graduale-
kór Langholtskirkju sem 
syngur undir stjórn Jóns 
Stefánssonar. Kór Áskirkju 
syngur undir stjórn Magn-
úsar Ragnarssonar, Kór 
Lágafellskirkju undir stjórn 
Jónasar Þóris sem einn-
ig leikur á orgel, og Schola 
cantorum. Þá er fléttað inn í 
dagskrána orgelleik á orgel 
hússins og kl. 20.15 verður 
„Hammond hymnódía“ þar 

sem þeir Þórir Baldursson 
á Hammond-orgel, Gunnar 
Gunnarsson á Klais-orgelið 
og Sigurður Flosason á saxó-
fón leiða saman hesta sína. 
Dagskránni lýkur svo með 
kvöldbæn og lokasálmi kl. 
21.40.

Innlit á dagskrána í kirkj-
unni er löngu orðið fastur 
liður hjá mörgum sem eru 
á ferðinni í miðborginni á 
Menningarnótt. Þú ert vel-
kominn í hópinn.

HLEYPT Á SÁLMAFOSSI

Gerður Kristný er meðal þeirra skálda sem eiga ljóð við lag í sjö nýjum 
sálmum dagsins í Hallgrímskirkju. Hún fær lag frá Báru Grímsdóttur 
við ljóðið sitt en sálmurinn heitir Verndarvængur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjö nýir 
sálmar eftir 
sjö skáld og 
sex hljóm-
smiði verða 
fl uttir í 
kirkjunni 
á holtinu í 
dag kl. 15.

TÓNLIST PÁLL 
BALDVIN 
BALDVINSSON

Áhugaleikhús atvinnumanna verður með þrjár þematengdar sýningar á hátíðinni.
 MYND/ÁLAM

Dalir
Hólar
Handverk
Myndlistarsýning í
Ólafsdal í Gilsfirði 
og nærsveitum
9. - 31. ágúst
www.artinfo.is

MENNINGARRÁÐ
VESTFJARÐA

Frístundakor t

Ástvaldur Traustason
skólastjóri Tónheima

“Markmið mitt er að gefa sem flestum 
tækifæri til að stunda tónlistarnám því 
tónlist er stór hluti af lífi okkar og veitir 
ómælda gleði og ánægju .

Nú gefst þér tækifæri til þess að stunda 
skemmtilegt tónlistarnám - sem fyrr eru 
allir velkomnir, byrjendur sem lengra 
komnir, ungir og aldnir.”

Upplýsingar og skráning á tonheimar.is 
og í síma 846 8888

Skráning hafin á haustönn - enginn biðlisti!

Bassagítar
Lagasmíðar

Harmónika
Raf- og kassagítar

Píanó

Tónheimar - Fákafeni 9 - tonheimar@tonheimar.is



Ný og glæsileg stundaskrá hefst 7. sept. nk
Birt með fyrirvara um breytingar og prentvillur

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

06:30-07:20 Brjáluð brennsla-Svava 6:20-07:10 Spinning-Lára 06:30-07:20 Brjáluð brennsla-Svava 6:20-07:10 Spinning-Lára 06:30-07:20 Brjáluð brennsla-Svava 9:15-10:15 MRL-Callie

06:45-07:30 Gravity (lok.)-Ása 07:15-08:00 Gravity (lok.)-Lára 06:45-07:30 Gravity (lok.)-Ása 07:15-08:00 Gravity (lok.)-Lára 06:45-07:30 Gravity (lok.)-Ása 10:20-11:20 Kviðbani-Callie

07:30-08:30 Kundalinijóga-Estrid 09:00-10:00 Kvennasm. (lok.) -Heiðrún 07:30-08:30 Kundalinijóga-Estrid 09:15-10:15 Tækjakennsla-Heiðrún 07:30-08:30 Kundalinijóga-Estrid 10:25-11:25 BodyCombat-Nanna/Sæunn

09:15-10:00 Gravity (lok.)-Patricia 09:15-10:15 Móðir og barn-Helga 09:15-10:00 Gravity (lok.)-Patricia 09:15-10:15 Móðir og barn-Helga 09:15-10:00 Gravity (lok.)-Patricia 10:30-11:15 Gravity (lok.)-Kojak

10:15-11:15 Leikfimi-Olga 12:00-12:45 Gravity (lok.)-Patricia 10:15-11:15 Leikfimi-Olga 12:00-12:45 Gravity (lok.)-Patricia 10:15-11:15 Leikfimi-Olga 11:30-12:30 Magadans framh.-Sigga

12:05-12:55 BodyStep-Svava 12:05-12:55 Hádegispúl-Callie 12:05-12:55 BodyStep-Svava 12:05-12:55 Hádegispúl-Callie 12:05-12:55 BodyStep-Ása Sunnudagur

12:10-12:55 Gravity (lok.)-Kojak 13:30-14:30 Leikfimi-Nana 12:10-12:55 Gravity (lok.)-Kojak 13:30-14:30 Leikfimi-Nana 12:10-12:55 Gravity (lok.)-Kojak 10:15-11:15 BodyPump-Hildur/Patricia

16:20-17:15 Leikfimi-Olga 16:15-17:15 MRL-Callie 13:30-14:30 Pilatesleikfimi-Beta 16:15-17:15 MRL-Callie 16:20-17:15 Leikfimi-Olga 11:20-12:20 Salsa-Þórunn

16:30-17:15 Gravity (lok.)-Patricia 17:15-18:00 Gravity (lok.)-Kojak 16:20-17:15 Leikfimi-Olga 17:15-18:00 Gravity (lok.)-Kojak 16:30-17:15 Gravity (lok.)-Patricia 12:30-13:30 BodyStep-Svava/Ása

17:00-18:00 Tækjakennsla-Heiðrún 17:20-18:20 Púltími-Callie 16:30-17:15 Gravity (lok.)-Patricia 17:20-18:20 Púltími-Callie 17:20-18.20 BodyPump-Jón Þór

17:15-18:15 Latin fitness-Þórunn 17:20-18:20 BodyCombat-Sæunn 17:20-18:20 BodyPump-Patricia 17:20-18:20 BodyCombat-Sæunn 18:30-19.30 BodyCombat- Nanna/Sæunn

17:20-18:20 BodyPump-Patricia 17:35-18:20 RPM-Jón Þór 17:15-18:15 BodyJam-Sæunn 17:35-18:20 RPM-Jón Þór

18:25-19:25 Stöðvaþjálfun-Kojak 18:25-19:25 Magadans-SiggaNanna 18:25-19:25 Stöðvaþjálfun-Kojak 18:25-19:25 Magadans-SiggaNanna

18:30-19:30 BodyAttack-Ása 18:35-19:20 Gravity (lok.) Callie 18:30-19:30 BodyAttack-Ása 18:35-19:20 Gravity (lok.) Callie

18:35-19: 20 RPM-Guðrún 18:25-19:25 Tæ box-Kojak 18:35-19: 20 RPM-Guðrún 18:25-19:25 Tæ box-Kojak

19:30-20:15 Gravity (lok.)-Kojak 19:30-20:30 BodyPump-JónÞór 19:30-20:15 Gravity (lok.)-Kojak 19:30-20:30 BodyPump-JónÞór

19:40-20:40 Afró-Sigrún og co. 19:30-20:30 Jóga-Steinunn Anna 19:40-20:40 Afró-Sigrún og co. 19:30-20:30 Jóga-Steinunn Anna
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NÝJAR BÆKUR
Heitar laugar á Íslandi eftir Jón G. Snæland og Þóru Sigur-
björnsdóttur er komin út. Í bókinni er fjallað um hið sérstæða 
fyrirbæri í náttúru Íslands, heitar laugar, bæði frá ósnortnum 
náttúrulaugum og manngerðum laugum sem skemmtilegt er að 

skoða og njóta. Þær eru bæði í byggð 
og í óbyggðum og á misfjölförnum 
slóðum. Bókin hentar vel á ferðalögum 
ef fólk vill bregða sér í heitt bað. Þar 
sem oft getur reynst erfitt að finna ein-
stakar laugar, sérstaklega á hálendinu, 
fylgja GPS-punktar öllum laugunum 
sem fjallað er um en þær eru á annað 
hundrað. Ljósmyndir eru af þeim öllum 
og fjörlegar leiðar- og náttúrulýsingar 
gera bókina að ómissandi förunaut á 
ferðalögum. Loks eru vönduð kort í 
bókinni til að auðvelda notkun hennar. 
Skrudda gefur út.

Flóttinn frá Reykjavík eftir Hugleik Dagsson er blóðsósa fram-
hald sögunnar af eineygða kisanum og ástandinu. Kisi er snúinn 
aftur, úrræðagóður og morðóður sem aldrei fyrr, en í fjórðu 

bókinni um eineygðu hetjuna glímir 
hann enn ásamt félögum sínum við 
„ástandið“. Við sögu koma meðal ann-
ars andsetinn krullhærður píslarvottur, 
skilningslaus útgefandi og undirheimar 
Íslenskrar erfðagreiningar sem ef til 
vill geyma lykilinn að framtíð þessar-
ar hrjáðu þjóðar. Hugleikur Dagsson 
má kallast ókrýndur myndasöguprins 
íslensku þjóðarinnar. Hann hefur 
ennfremur séð um útvarpsþætti, gert 
vídeóverk, sinnt myndlist og skrifað 
leikrit. JPV forlag gefur út. 

Í nýrri útgáfu af Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar, er sjónum 
beint að hugtakinu „tilbrigði“ (e. variation), sem hefur verið 
mjög á döfinni í hugvísindum síðustu áratugi í kjölfar efasemda 
um ótvírætt gildi hins „upprunalega“ og ráðandi stöðu hins 
staðlaða. Í heftinu eru þrjár greinar um tilbrigði í máli eftir 
íslenska málvísindamenn, Höskuld Þráinsson, sem fjallar um 
tilbrigði frá sjónarhóli málkunnáttufræði, Sigríði Sigurjóns-
dóttur, sem fæst við tilbrigði í máli barna, og Helga Skúla 
Kjartansson, sem fjallar um nýjungagildi tilbrigða í máli. Einnig 

er birt grein eftir bandaríska mál-
fræðinginn Anthony Kroch í þýðingu 
Sölku Guðmundsdóttur. Til viðbótar 
eru greinar um annars konar tilbrigði. 
Yelena Sesselja Helgadóttir fjallar um 
tilbrigði í byggingu færeyskra skjaldra 
sem eru náfrændur íslensku þulunnar. 
Tvær greinar fjalla um myndasögur 
eftir Úlfhildi Dagsdóttur og Bergljótu S. 
Kristjánsdóttur. Ritið er tímarit Hug-
vísindastofnunar.Gestaritstjórar þessa 
heftis eru Ásta Svavarsdóttir og Þórhall-
ur Eyþórsson. 
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Þ
að verður um tvöleytið 
í dag sem þær stöllur 
Helena Hansdóttir og 
Elín Anna Þórisdóttir 
arka af stað frá sultu-

gerð sinni með hlaðinn barnavagn, 
Emmaljunga árgerð ‘78, fullan af 
sultunni Eldmóði.

Erindi þeirra í bæinn er að 
hressa upp á mædda þjóð en sult-
una gefa þær í stroku á ost til að 

hressa mönnum geð. Helena segir 
uppskriftina vera leyndarmál en 
þó megi geta þess að sterkur chili-
pipar gefi henni bragð.

„Hann eykur mönnum kynorku 
og eykur blóðið líka til heilans,“ 
segir hún. „Menn verða langtum 
hressari eftir að hafa fengið sér 
flís af osti með Eldmóði.“ það er 
víst ekki hollt að missa hófsemd í 
skömmtum af Eldmóði. Þó er stutt 

í að menn fái hugmyndir sem ekki 
er skynsamlegt að framkvæma.

Þær arka af stað upp úr tvö í dag 
og ef menn vilja ná í þær fljótt og 
vel er pöntunarsími opinn 842 
5642. Þær eru glaðar að fá hring-
ingu meðan birgðir endast.

Næturhrafnar skulu samt ekki 
hringja seint þegar þrekið er tekið 
að dofna. Eldmóður er fyrir alls-
gátt fólk.

MÁ BJÓÐA ÞÉR 
Eldmóð á ostinn
Mörg eru uppátækin sem munu gleðja mann í dag á göngu. Tvær myndlistar-
konur verða á ferðinni með undralyf fyrir mædda þjóð.

MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON 

Helena og Elín við æfingar á myndlistargerningi sínum í túninu heima. MYND/ELDMÓÐUR
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AÐ TJALDABAKI
Friðrik Þór Friðriksson hefur 
löngum talið haustið besta 
frumsýningartíma íslenskra 
bíómynda. Stóð til að 

frumsýna 
mynd 
hans, 
Mömmu 
Gógó, í 
næsta 
mánuði 
en nú 
mun 
afráðið að 
hún verði 

frumsýnd 26. desember. 
Hvalahryllingur Júlla Kemp 
og Algjör Sveppi og leitin að 
Villa verða báðar frumsýndar 
í september, auk The Good 
Heart eftir Dag Kára, en sú 
frumsýning er í Toronto á 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíð-
inni þar.

Það verður kvikmynda-
veisla fyrir áhugasama 
í september: Alþjóðlega 
kvikmyndahátíðin í Reykjavík 
stendur frá 17.-27. september 
með stórri dagskrá og Nord-
isk panorama hefst 25. og 
lýkur 30. sept. Nýjar myndir 
sturtast yfir okkur í nær tvær 
heilar vikur. Sjá www. riff.is 
og www.nordiskpanorama.
com. En startið á kvikmynda-
veislunni verður sýning á vali 
þeirra kvikmynda sem keppa 
um kvikmyndaverðlaun 
Norðurlandaráðs. Keppnis-
myndirnar verða kynntar á 
kvikmyndahátíðinni í Hauga-
sundi 27. ágúst en myndirnar 
verða sýndar hér á landi 
helgina 11.-13. september í 
háskólabíói.

Önnur hátíð mun setja svip 
sinn á fyrri hluta mánaðarins, 

Bók-
mennta-
hátíðin í 
Reykja-
vík. Þar 
verður 
mikið fjör 
og skegg-
rætt um 
orðsins 
listir 
og er 

gestalistinn þegar tekinn að 
væta listlauka bókamanna. 
Sjá www.bokmenntahatid.
is. Þar munu koma margir 
góðir gestir og stíga á pall 
með innlendum höfundum 
og skáldum. Hátíðin hefst 
hinn 6. september. Meðal 
þeirra sem koma hingað af 
erlendum gestum eru Anne 
B. Ragde, Michael Ondaatje, 
Tariq Ali og Sofi Oksanen, og 
þá eru örfá nöfn nefnd.

Mánudagar Þriðjudagar Miðvikudagar Fimmtudagar Föstudagar Laugardagar

06:30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Fitubrennsla 
Niki

Lokað námskeið
Gunnar Már

Herþjálfun 
Patrick

Lokað námskeið
Gunnar Már

07:30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

08:30 Spinning
Begga

Fitubrennsla
Niki09:00 Leikfimi

Marta
Leikfimi
Marta

20-20-20
Fjóla

Qi gong 
Viðar09:30 Þrekhringur

Gunnar Már
Þrekhringur
Gunnar Már10:00 Lokað námskeið

Gunnar Már
Lokað námskeið

Gunnar Már
Lokað námskeið

Gunnar Már
Body Attack

Guðrún María10:30

11:05 Pallabrennsla
Gunnar Már

Pallabrennsla
Gunnar Már

Laugardagsfjör
Jóhannes

12:05 Body Pump
Hrafnhildur

Spinning
Marta

Spinning
Marta

Yoga
Sigríður

13:00

16.30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

17:30 Spinning
Svava

Body Pump
Hrafnhildur

Body Attack
Guðrún María

Spinning
Begga

18:30 Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

19:30 Yoga
Katrín Sigurðardóttir

Pilates
Kolbrún Jónsdóttir

Yoga
Katrín Sigurðardóttir

Pilates
Kolbrún Jónsdóttir

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

Á NordicaSpa er lögð áhersla 
á gæði og persónulega þjónustu. 
Innifalið í öllum meðlimakortum: Er 
þjálfun í tækjasal undir leiðsögn þjálfara 
sem útbýr sérsniðna æfingaáætlun fyrir 
þig, fylgir þér eftir í salnum, stillir tæki 
og leiðbeinir þér í hvert skipti sem þú 

kemur að æfa. Einnig eru fjölbreyttir 
hóptímar í boði, aðgangur að 
heilsulindinni þar sem boðið er upp 
á herðanudd í heitu pottunum og 
handklæði í hvert skipti sem þú kemur. 
Í heilsulindinni eru tveir heitir pottar, 
tvær ilmgufur ásamt slökunarlaug. 

Úti á veröndinni er sauna og heitur 
pottur ásamt sólbaðsaðstöðu. 
NordicaSpa er einnig með nudd- og 
snyrtistofu og fá meðlimir 10% afslátt 
af öllum líkams- og snyrtimeðferðum. 

Láttu þér 
líða vel
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BIRGIR ÖRN STEINARSSON
tónlistarmaður

Af mörgu að taka 
á Menningarnótt
Það er hátíð í bæ og í dag mun fjöldi manns streyma í miðborgina til að 
sækja menningarviðburði sem standa yfir langt fram á kvöld. Anna Margrét 
Björnsson tók púlsinn á nokkrum Reykvíkingum um hvað þeir ætla að gera 
á Menningarnótt. 

Ætli ég sofi ekki fram yfir hádegi þar sem ég er að plötu-
snúðast fram eftir nóttu. Svo finnst mér líklegt að ég taki 
þátt í Latabæjarhlaupinu með stráknum mínum og frænda 
hans. Síðast létum við ekki grenjandi rigningu stoppa 
okkur - samt fékk ég enga medalíu. Planið er svo bara 
að vera á ráfi niðrí bæ. Væri alveg til í að sjá tónleika Páls 
Óskars og Moniku á Listasafni Einars Jónssonar kl. 18, rölta 
svo heim að borða. Fara svo aftur niður í bæ og sjá Megas 
& Senuþjófanna, kíkja í Hljómskálagarðinn og sjá eitthvað 
þar. Enda svo á rokkabillíkvöldi Langa Sela og Skugganna í 
Iðnó og tvista!

RAGNHEIÐUR RAGNARSDÓTTIR 
sundkona

Eg ætla að hlaupa tíu kílómetra í maraþoninu í fyrsta sinn. 
Það er að segja ef ég verð ekki of þreytt eftir heimsmeist-
aramótið en ég var bara að koma heim. Ég ætla að styrkja 
Krabbameinsfélagið með hlaupinu. Ég hleyp aldrei þannig 
að ég býst frekar við því að ég skokki þetta. Um daginn 
langar mig bara að rölta um og njóta stemningarinnar 
og kíkja meðal annars í verslunina Nálina þar sem boðið 
verður upp á prjónakennslu. Um kvöldið ætla ég svo í 
grillveislu í miðbænum en þaðan get ég notið útsýnis af 
svölunum yfir flugeldasýninguna. 

GUNNAR HILMARSSON
fatahönnuður og eigandi Andersen & Lauth

Ég ætla að byrja daginn á því að hlaupa 21 km í maraþoni til styrktar Amnesty 
International. Ég hef áhyggjur af hvað mannréttindi eru tekin lítið alvarlega 
í heiminum. Eftir það ætla ég að njóta miðbæjarins, og fara síðan á sýningu 
Ólafar Erlu. Þar sem ég á afmæli ætlum við hjónin út að borða með börnunum 
okkar tveimur og vinum. Svo enda ég eflaust kvöldið heima í stofu með þreytt-
ar lappir upp í loft og fæ vonandi gjafir!

ESTER BÍBÍ ÁSGEIRSDÓTTIR
tónlistarkona

Menningarnótt er nú ekki nótt heldur frekar svona martraðarkenndur dagur þar 
sem maður kemst ekki úr sporunum og deginum er eytt í að reyna að finna 
klósett. Ég verð eitthvað að vinna og svo úti að hjóla að leita mér að einhverju 
að gera með strákunum mínum þremur. Kannski er best að skreppa bara í 
hjólatúr um Mjóddina, þar verður enginn nema við og náttúran. Um kvöldið 
verður svo sushi-partý heima hjá mér og svo tek ég stefnuna á rokkabillíball. 

VIGDÍS HREFNA PÁLSDÓTTIR 
leikkona

Við Esther Talía vinkona mín erum með okkar árlega flóamarkað á Óðinstorgi, 
þannig að ég verð fyrir framan húsið mitt við Óðinstorg frá 12 til 18 að selja af 
mér spjarirnar. Á rás fyrir Grensás verður með uppákomur á torginu, Lay Low 
og Ragnheiður Gröndal ætla að spila sem og fleiri og Dagur og Arna, nágrannar 
mínir, ætla að steikja vöfflur ofan í gesti og gangandi svo það verður mikið líf á 
Óðinstorginu. Svo um kvöldið ætla ég að bruna upp í bústað til fjölskyldunnar 
sem er þar í berjatínsluferð.



strætó.is

Breytingar á
ferðum Strætó

Á flestum leiðum fjölgar ferðum svipað og síðasta vetur. 

Akstursleiðir 18, 19, 22, 24 breytast lítillega. 

Ferðum fækkar á leiðum 21, 51 og 57.

Leið 26 er ný leið sem tengir Grafarholtið við Grafarvog og Árbæ.

Leið 58 hættir akstri.

Nánari upplýsingar eru aðgengilegar
á strætó.is og í nýrri leiðabók sem fæst
á öllum sölustöðum Strætó. 

frá og með 23. ágúst
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Hvenær varstu hamingjusam-
astur? 
Kristó: 28. september 2007, þegar 
dóttir mín fæddist
Halli: Þegar ég fékk frostpinna 
þegar ég var tveggja ára eftir 
uppskurð.
Aggi: Reyni að vera hamingju-
samur alla daga.
Kalli: Á sama stað og síðast.
Hvaða starf dreymdi þig alltaf 
um að gegna? 
Kristó: Kjarnasýrueðlissérfræð-
ingur með B.A.-gráðu í tangó.
Halli: Óperusöngvari, þess vegna 
er ég trommari.
Aggi: Orrustuflugmaður, geim-
fari.

Kalli: Bjartsýnn bóndi.
Hvernig mynduð þið lýsa tónlist 
ykkar? 
Kristó: Eins og nafninu á hljóm-
sveitinni.
Halli: Hún er eitthvað sem þér 
finnst þú hafa heyrt áður, en 
veist ekki hvað það er, því að við 
bjuggum hana til áður en þú viss-
ir hvort þú hefðir einhvern tím-
ann heyrt eitthvað líkt þessari 
músík áður.
Aggi: Speisað nútíma hipparokk.
Kalli: Náttúrulegur samhljómur. 
Hvorki lygi né tilgerð í tónum. 
Hvað er það dýrasta sem þú hefur 
nokkurn tímann keypt þér? 
Kristó: Íbúð … og pilsner á 
Hressó.
Halli: Bíll og rúðupisskútur í bíl-
inn.
Aggi: Tölva og fender-gítarinn 
minn.
Kalli: Tímabundið ástand og íbúð-
in.
Hvað er það versta sem nokkur 
hefur sagt við þig? 
Kristó: Hey! Ég vil að þú sýnir 
mér á þér brjóstin!
Halli: Þú ert svo mikið krútt.
Aggi: Reyni ekki að muna þannig 
hluti.
Kalli: Farðu er harkalegt orð.
Ef þú byggir ekki í Reykjavík, 
hvar myndir þú vilja búa?  
Kristó: Í Kópavogi.
Halli: Ef ég byggi ekki í Reykja-
vík þá myndi ég vilja búa í 
Reykjavík Vesturbænum. 
Aggi: Veit ekki en mig langar að 
get the hell out …
Kalli: Reykjum.
Uppáhaldshljómsveitir fyrr eða 
síðar? 
Kristó: Helst fyrr … of stutt blað 
fyrir þessa spurningu.
Halli: Fyrst var Kiss, Síðar verður 
það Flashlights on the Highway.
Aggi: Bítlarnir og svo endalaus 
runa af hinum og þessum.
Kalli: Allt of viðamikil spurning 
en King Crimson og Deus hafa 
ávallt veitt mér mikla ánægju. 
Íslenska bandið Who Knew er í 
miklu uppáhaldi núna. 
Uppáhaldskvikmynd og af 
hverju?
Kristó:  Lost Highway – David 
Lynch … hún er bara svo brillj-
ant og gerir mann rangeygan.
Halli: The Big Lebowski því að hún er The Big Lebowski.  

Aggi: Star Wars, allar, því ég 
sofna oft við hljóðið og kann orðið 
allan dialog utan að …
Kalli: Amélie er yndisleg. Hún er 
yndisleg. 
Draumahelgin í einni setningu: 
Kristó: Groundhog Day á laugar-
degi …
Halli: Tónlist og ást.
Aggi: Góðir tónleikar, gott fólk og 
gott partí.
Kalli: Helgarferð á tunglið.
Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tímann gegnt? 
Kristó: Ég vann einu sinni við að 
slátra svínum.
Halli: Sjálfboðaliði í stjórnmála-
flokki.
Aggi: Að afgreiða í matarbúð, 
bara meikaði það ekki.
Kalli: Að spila á balli er vinna. 
Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig og hvaða lag ertu að 
hlusta mest á í dag?
Kristó: Allur fjandinn … ekkert 
sérstakt lag frekar en annað.
Halli: Tónlist sem er. Lagið sem 
ég hlustaði á í gær.
Aggi: Eldra rokk en í dag er ég að 
hlusta mikið á nýju plötu Animal 
Collective.
Kalli: Tilgerðarlaus tónlistar-
smekkur. Ekkert lag ofar öðru.
Er eitthvað sem heldur fyrir þér 
vöku á nóttunni?
Kristó: Kristel Eva fimleika-
drottning.
Halli: Já, þegar ég sef á daginn þá 
vaki ég á nóttunni.
Aggi: Maður fær alltaf bestu hug-
myndirnar rétt áður en maður 
sofnar svo, já, tónlistin mín.
Kalli: Draumar.
Ef þú gætir breytt einhverju í for-
tíð þinni, hvað myndi það vera?
Kristó: Ég hefði drullast til að 
læra á píanó.

Halli: Ég hefði lært á pumpu-
orgel.
Aggi: Hefði frekar haldið áfram 
að læra á píanó eftir sex ára 
nám.
Kalli: Klárað tónlistarnámið. 
Aldrei að byrja á einhverju ef 
ekki er hægt að klára það. 
Trúir þú á framhaldslíf? 
Kristó: Ekki spurning, í einu 
formi eða öðru.
Halli: Já.
Aggi: Ég trúi á fjórðu víddina.
Kalli: Hmmm …  
Áttu þér einhverja leynda 
nautn?
Kristó: Mér finnst voðalega gott 
að sofa … en man samt aldrei 
eftir því. Funky!
Halli: Já.
Aggi: Já, ehem, Justin Timber-
lake og asnalegar slúðurfréttir.
Kalli: Já, en hún er leyni, er það 
ekki?  
Hvaða núlifandi manneskju lítur 
þú mest upp til?
Kristó: Elvis … var það einhver 
vafi?
Halli: Ragga Bjarna, því að hann 
er flottastur.
Aggi: Neil Young og Bob Dylan.
Kalli: Konunnar.
Hvaða lag á að spila í jarðarför-
inni þinni?
Kristó: If You Don‘t Know Me By 
Now.
Halli: Whole Lotta Shakin Going 
On.
Aggi: Highway to hell.
Kalli: Musculus.
Hvað er næst á dagskrá?  
Tvennir tónleikar á Menningar-
nót. Gamli Sirkus kl. 17 og svo 
Hljómskálagarðurinn kl. 19.30. 
Svo heldur tónlistarlífið áfram 
með þéttri tónleikadagskrá í sept-
ember og október og fylgja nýrri 
plötu vel úr húsi. 

Náttúrulegur samhljómur
Hljómsveitin Lights on the Highway var að gefa út aðra breiðskífu sína en þeir munu einnig stíga á 
svið í kvöld í tilefni Menningarnætur. Anna Margrét Björnsson fékk þá í þriðju gráðu yfirheyrslu. 

SPILA NÚTÍMA SPEISAÐ HIPPAROKK Félagarnir í Lights on the Highway verða í 
Hljómskálagarðinum í kvöld.   MYND / HÖRÐUR SVEINSSON

■ Á uppleið
Tennis  Skemmtilega snobbað sport 
svona síðsumars og krefjandi í þokka-
bót. Svo er líka hægt að vera í stuttu 
pilsi og stynja allan tímann. 

Rokkabillí og tvist  Slík kvöld 
verða æ algengari á öldurhúsum 
borgarinnar og á Menningarnótt 
verður tvist-kvöld á Hemma og Valda 
og rokkabillíball á Iðnó. Nú er  bara 
að vona að plötusnúðarnir komi með 
Seeds í stað Elvis. 

Hot jóga  Allir í ræktina til að gera 
stöður í gufu og svita. 

Kínókvöld á Bakkusi  Stórskemmti-
leg og fræðandi leið til að stytta 
vikuna á þessum hressa bar. 

■ Á niðurleið 
Hlýindin  Það er farið að kólna 
hressilega á kvöldin og vindarnir 
farnir að blása. 

Ódýr rauðvín  Þau eru 
hreinlega ekki til lengur í 
Vínbúðinni og matgæð-
ingar geta bara farið að 
skola þessu niður með 
kóki. 

Nöldur og tuð  Það hlýtur 
að vera hægt að ræða um 
eitthvað annað en Icesave.

Tilfinningaviðtöl  Skrýt-
in árátta að þurfa að 
auglýsa einkalíf sitt fyrir 
alþjóð.  

FULLT NAFN: 
Kristó:  Kristófer Jensson
Halli:  Þórhallur Reynir Stefáns-
son
Aggi:  Agnar Eldberg Kofoed-
Hansen
Kalli:  Karl Daði Lúðvíksson

STARFSFERILL Í HNOTSKURN:
 Kristó:  Full time asshole part 
time human being.
Halli:  Sveitastörf, Málari og 
tónlistarmaður.
Aggi:  Tónlistarmógúll og verka-
maður djöfulsins.
Kalli:  Tónlistaráhugamaður og 
Austur, suður, norður, vestur.

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐ-
IST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI:  
Kristó: 1979 : Rocky 2 kom út. 
Halli: 1980, Vigdís Finnboga-
dóttir varð fyrsti kvenforseti í 
heiminum og John Lennon var 
skotinn til bana. 
Aggi: 1980 John Lennon dó. 
Kalli: 1976 Ég og Taxi-driver 
litum dagsins ljós . 

 Í viðtalið vantar Stefán Örn 
Gunnlaugsson sem er í sauma-
klúbbi …

ÞRIÐJA GRÁÐAN

Aðalfundur Landic Property hf. verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins, Kringlunni 4–12 
í Reykjavík, mánudaginn 31. ágúst 2009 kl. 11.00. 

DAGSKRÁ:
 1.  Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2008. 

 2.  Ársreikningur félagsins fyrir árið 2008 lagður fram til 
  samþykktar ásamt skýrslu endurskoðanda. 

 3.  Ákvörðun um hvernig skuli fara með tap félagsins 
  á síðastliðnu reikningsári.

 4.  Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins. 

 5.  Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 

 6.  Stjórnarkjör. 

 7.  Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis. 

 8.  Önnur mál.

Framangreindar tillögur liggja frammi á skrifstofu félagsins til frekari kynningar fyrir hluthafa. 
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 10.30. 

Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs rennur út fimm virkum dögum fyrir upphaf aðalfundar. 

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera komnar í hendur stjórnarinnar eigi 
síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 

Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, þurfa að gera það skriflega. 

Stjórn Landic Property hf. 

Kringlunni 4–12        103 Reykjavík          www.landic.is

AÐALFUNDUR

MÆLISTIKAN



ALI GRÍSABÓGUR

398 KR./KG

1398 KR./KG

YDDAÐ HEIÐALAMBYDDAÐ HEIÐAL

1498 kr./kg.

N V 1798 kr./kg.

974 kr./kg.

4 STK M.BRAUÐI 498 kr.

AFSLÁTTUR

20% AFSLÁTTUR 216 kr. 

Í
129 kr./kg.198 kr

898 kr./kg.

798 kr./kg.

FE
R
SK

UR BÓNUS KJÚKLIN
G

R

489 KR./KG.

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 
 489 kr./kg.

TOPPUR 2 2 ltrlt ÓNU-APPELSÍNUSÍTRÓÓNUSÍTRÓ APPELSÍNUÓNURÓ  125 kr. 
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timamot@frettabladid.is

ÞÓRARINN ELDJÁRN RITHÖF-
UNDUR ER SEXTUGUR Í DAG.

„Það er best að vera hreinn 
og heill, í hug og verki 

traustu bjargi líkur.“

Þórarinn er rithöfundur og 
skáld. Einn fárra af sinni kyn-

slóð sem jafnan notar hina 
hefðbundnu bragarhætti í 

ljóðum sínum. 

Íslendingar sigruðu 
Spánverja í handbolta 
í undanúrslitaleik Ól-
ympíuleikanna þenn-
an dag í fyrra. Það var 
magnþrungin stund 
enda ótrúleg frammi-
staða hjá íslensku 
leikmönnunum sem 
eygðu þar með gull-
ið ef tækist að vinna 
Frakkana. Leikmenn-
irnir ærðust líka af 
gleði að leik loknum, 
ásamt allri íslensku 
þjóðinni sem á horfði. 
Leikurinn fór fram í 
Peking að viðstöddum 
forseta Íslands og fjölmörgum fleiri Íslending-

um. Öllum var ljóst að 
þeir höfðu orðið vitni 
að einstökum viðburði 
í Íslandssögunni, silfur-
verðlaun í hópíþrótt 
í hendi og gull á Ól-
ympíuleikum raunhæf-
ur möguleiki. „Þetta 
er mín stærsta stund í 
boltanum og skrítið að 
hægt sé að gera hana 
stærri,“ sagði Ólafur 
Stefánsson, fyrirliði ís-
lenska landsliðsins, 
eftir leikinn.

Íslendingar eru 
fimmta fámennasta 
þjóðin sem hefur 

unnið til verðlauna á sumarólympíuleikum. 

ÞETTA GERÐIST:  22. ÁGÚST 2008

Sigurstund í íslenskri íþróttasögu
MERKISATBURÐIR
1809 Jörundur hundadagakon-

ungur er handtekinn og 
valdatíma hans á Íslandi 
þar með lokið. 

1916 Fyrsta lestarslysið verð-
ur á Íslandi þegar telpa 
verður fyrir lest við 
Reykjavíkurhöfn. 

1922 Íslandsmet sett í 5.000 
metra hlaupi er Jón 
Kaldal hleypur vegalengd-
ina á 15 mínútum og 23 
sekúndum. 

1981 Minnisvarði um Ara fróða 
Þorgilsson afhjúpaður á 
Staðarstað á Snæfells-
nesi. 

1992 Á Egilsstöðum lýkur vest-
norrænu kvennaþingi 
með því að hlaða vörðu 
úr grjóti frá Grænlandi, 
Færeyjum og Íslandi. 

„Þetta eru sorgarlög í flutningi sem 
hentar við jarðarfarir því að útsetn-
ingin er lágstemmd. Ég syng og Þórir 
Úlfarsson leikur undir á píanó,“ segir 
Snorri Snorrason, söngvari og upptöku-
maður, um nýjan disk sem hann hefur 
sungið inn á. Hann segir diskinn þó 
ekki vera á leið í sölu heldur ætli hann 
að gefa hann í kirkjur og útfararstofur. 
„Þetta er bæði kynning fyrir mig sem 
söngvara og hugmyndabanki fyrir þá 
sem þurfa að velja lög til flutnings við 
jarðarfarir. Reyndar er verið að skoða 
það að gefa hann út en ákvörðun um 
það hefur ekki verið tekin.“ 

Margir muna eftir Snorra sem Idol-
stjörnu Íslands 2006 þar sem hann 
heillaði fólk einkum með ljúfum ball-
öðum. Síðan hefur hann meðal ann-
ars sungið í hundruðum jarðarfara. 
„Ég er bestur í rólegu lögunum. Þess 
vegna hentar mér vel svona útfaratón-
list,“ segir hann og kveðst hafa fengið 
hugmyndina að sorgardiskinum fyrir 
einu og hálfu ári þegar faðir hans dó úr 
krabbameini. „Þegar maður missir ein-
hvern þá langar mann að hlusta á fal-
leg lög í rólyndisflutningi, þess vegna 
fór ég í að setja saman þennan disk. 
Upphaflegu útsetningarnar eru stærri 
og með öðrum blæ.“

Beðinn að nefna lög af nýja diskin-
um byrjar Snorri á Kveðju sem var á 
Idol-diskinum hans á sínum tíma. „Það 
er erlent lag sem systir mín gerði texta 
við,“ lýsir hann og kveðst langoftast 
hafa flutt það í jarðarförum. „Svo eru 
þarna Í bljúgri bæn, Dagný og Sökn-
uður. Líka sálmarnir Drottinn er minn 
hirðir og Hærra minn Guð til þín svo 
einhver séu nefnd.“

Snorri hefur undanfarin ár aðallega 
fengist við útsetningar og upptökur 
enda er hann með eigið stúdíó í kjall-
aranum heima. Hann kveðst hafa verið 
byrjaður á þeirri iðju áður en hann fór 
í Idolið. „Ég var einmitt að taka upp 
plötu með Jet Black Joe á meðan ég var 
í Idolinu,“ rifjar hann upp en kveðst 
hafa aukið við tækjakostinn síðan 
og verið á kafi í tónlistinni, útsett og 
tekið upp heilu plöturnar og líka stök 
lög. Hann bætti nýlega við sig aukabú-
grein, www.fjarupptokur.is, sem hann 
segir sniðugt batterí. 

„Það eru til svo margir skúffulaga-
höfundar,“ segir hann. „Fullt af fólki 
sem er að semja músík heima hjá sér 
en fer aldrei með hana lengra en að 

glamra hana á gítarinn eða gutla á 
píanóið. Þá eru fjarupptökur góð lausn. 
Fólk getur sent mér lagið eða komið og 
spilað það fyrir mig. Ég er með heila 
hljómsveit og við útsetjum og tökum 
upp, með eða án söngs eftir því sem 
lagahöfundurinn óskar. Ef hann vill 
syngja sjálfur þá kemur hann og bætir 
söngnum við í lokin. Þá er hann kom-
inn með fullkomið lag sem hann getur 
átt fyrir sjálfan sig og fjölskylduna, 

eða jafnvel gefið út. Ég opnaði síðuna í 
vor og það eru komin lög í útvarpið úr 
þessari smiðju.“ 

Ekki er alveg hægt að sleppa Snorra 
án þess að spyrja um fjölskylduna 
því að hún skipaði stóran sess í lífi 
hans þegar hann var Idol-stjarna. 
„Mörg börn? Ég á þrettán,“ segir hann 
glettnislega en dregur svo tíu frá. „Nei, 
þau eru enn bara þrjú. Það er fín tala.“
 gun@frettabladid.is 

SNORRI SNORRASON:  HEFUR SAFNAÐ SORGARLÖGUM OG SUNGIÐ INN Á DISK

Fékk hugmyndina þegar hann 
missti föður sinn úr krabba

Í KJALLARANUM Snorri fæst við útsetningar og upptökur flesta daga og er með síðuna 
www.fjarupptokur.is fyrir þá sem vilja senda honum lög.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

STRÁKARNIR 
OKKAR FAGNA.

Hjartans þakkir til allra er sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar 
ástkæra eiginmanns, föður og afa,

Friðriks Péturssonar
fyrrv. kennara, Borgarholtsbraut 20, 
Kópavogi.

Jóhanna Herdís Sveinbjörnsdóttir
Ríkharður H. Friðriksson
Jóhanna Vigdís Ríkharðsdóttir
Kristín Helga Ríkharðsdóttir

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
mannsins míns, föður, tengdaföður, afa og 
langafa, 

Harðar Benediktssonar
múrara,
Skipholti 43, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 11-B við Hringbraut, 
heimahlynningar og Örnu Daggar Einarsdóttur læknis.

Hjördís M. Jóhannsdóttir
Benedikt Harðarson
Gylfi Harðarson Stella F. Sigurðardóttir
Hilmar Harðarson    Þorgerður L. Diðriksdóttir
Hörður Harðarson    Eva Jóhannsdóttir
Áslaug Þ. Harðardóttir   Ingólfur Arnarson
barnabörn og langafabarn.

Systir okkar og mágkona,

Birna María Eggertsdóttir
kennari,
sem lést fimmtudaginn 13. ágúst, 

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju mánudaginn 
24. ágúst kl. 13.00.

Ásta Lóa Eggertsdóttir
Ingigerður Eggertsdóttir
Unnur Eggertsdóttir, Hermann Arnviðarson, Gunnhildur 
Hrefna Eggertsdóttir, Óskar Þorsteinsson, Kolbrún 
Eggertsdóttir, Arnaldur F. Axfjörð, Pétur Eggert Eggertsson, 
Sigurborg Steingrímsdóttir.

MOSAIK
Guðrún Arnbjörg 
Pétursdóttir 
(Adda)
Kumbaravogi, Stokkseyri,

sem lést 3. ágúst, verður jarðsungin mánudaginn 
24. ágúst kl. 16 frá Stokkseyrarkirkju. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Ragnar Júlíusson
Luther Hróbjartsson
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Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Hálfdan Ármann Björnsson
Hlégarði, Aðaldal,

andaðist fimmtudaginn 20. ágúst.  
Jarðarförin auglýst síðar.

Bergljót S. Benediktsdóttir
Hlédís Hálfdanardóttir                   Steindór G. Steindórsson
Sigurður Hálfdanarson                   Brynja Arngrímsdóttir
Þyrnir Hálfdanarson                       Gunnlaug D. Pálsdóttir
Freyja Hálfdanardóttir                    Jón Gunnar Þorsteinsson
Benedikt Hálfdanarson                   Maeve C. Hölscher
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, amma okkar og lang-
amma,

Sigríður Sigurðardóttir 
frá Stardal,

lést miðvikudaginn 19. ágúst á elli- og hjúkrunar-
heimilinu Grund. Útför hennar fer fram frá 
Lágafellskirkju Mosfellsbæ þann 26. ágúst kl. 15.00.

Sigrún Gunnarsdóttir
Ingimundur Ellert Þorkelsson Heiða Mjöll Stefánsdóttir
Aðalheiður Lind Þorsteinsdóttir Hörður Harðarson

Alexandra Eyfjörð     Baldur Elfar 
Anna Steina    Alda Björk 
Aron Andri    Unnur Mjöll 
 Hlynur Breki 

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir og afi, 

Geir Kristjánsson 
Brúnalandi 32, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 
14. ágúst, verður jarðsunginn frá Neskirkju miðviku-
daginn 26. ágúst kl. 15.00. 

Anna Gísladóttir 
Kristján Geirsson                Droplaug Guðnadóttir 
Margrét Geirsdóttir          Haukur K. Bragason 
Birkir Kristjánsson          Anna Björk Kristjánsdóttir 
Kristófer Geir Hauksson          Helga Margrét Hauksdóttir

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts elskulegrar dóttur 
okkar, systur, mágkonu og frænku,

Kolbrúnar Ólafsdóttur 
lögfræðings.

Fyrir hönd ástvina,
Ólafur Rúnar Árnason   Guðrún Ása Ásgrímsdóttir
Þröstur Ólafsson   Inga Björk Gunnarsdóttir
Íris Ólafsdóttir    Halldór Gunnar Vilhelmsson
Ólöf Karitas, Rakel Ósk, Aron Örn, Mikael Andri,
                    Guðný Ása og Ingi Rúnar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Erla Kr. Gissurardóttir
Burknavöllum 1a, Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 9. ágúst. Útför hennar hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
„Þú varst ljósastika lífs okkar.“

Þór, Viðar Marel, Birgir Marel, Björk, Manuel og þeirra 
fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Vilborg Ingibjörg 
Andrésdóttir
frá Snotrunesi, Borgarfirði eystri, 
áður til heimilis að Foldahrauni 40b, 
Vestmannaeyjum,

andaðist að Hraunbúðum Vestmannaeyjum 
fimmtudaginn 13. ágúst sl. Jarðarförin fer fram frá 
Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn 29. ágúst  
kl. 13.00.

Andrés Sigurvinsson 
Ólafur Sigurvinsson  Þóra Guðmundsdóttir 
Ásgeir Sigurvinsson  Ásta Guðmundsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Jónína Ágústsdóttir
áður Dalbraut 18, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Laugarneskirkju þriðjudaginn 
25. ágúst kl. 15.00.

Ragnhildur Ásmundsdóttir Árni Arnþórsson
Óskar Már Ásmundsson
Þráinn Ásmundsson Guðbjörg Árnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 
elskulegs eiginmanns míns, föður, tengda-
föður, afa og langafa,

Halldórs S. Gröndal
fyrrverandi sóknarprests,
Bræðraborgarstíg 18, Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.

Ingveldur Lúðvígsdóttir Gröndal
Lúðvík H. Gröndal  Kristbjörg Konráðsdóttir
Sigurbjörg H. Gröndal   Ólafur Haukur Ólafsson
Hallgrímur H. Gröndal  Sólveig Fanný Magnúsdóttir
Þorvaldur H. Gröndal   Lára Sveinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, 

Þorbjörg Lilja Jónsdóttir 
Skúlagötu 40, Reykjavík, 

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Víðinesi þriðjudaginn 
18. ágúst síðastliðinn. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd annarra aðstandenda,
Jón Hólm Stefánsson
Nína Áslaug Stefánsdóttir
Rannveig Margrét Stefánsdóttir
Bergur Viðar Stefánsson

Okkar ástkæra eiginkona og besti vinur, 
móðir, dóttir, tengdadóttir og amma,

Margrét Jósefsdóttir
Vesturgili 12, Akureyri,

lést af slysförum föstudaginn 14. ágúst. Útför hennar 
fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 25. ágúst 
kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Sigmundur Sigurjónsson
Sandra Sigmundsdóttir
Sigrún Sigmundsdóttir
Arnheiður Helga Guðmundsdóttir
Sigríður Þórðardóttir Haukur Haraldsson
Sessilía Sól Davíðsdóttir
systkini, mágar og fjölskyldur þeirra.

Þökkum auðsýnda samúð við andlát og 
útför hjartkærrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Vilborgar Halldórsdóttur 
Kópavogsbraut 69, Kópavogi.

Fjölskyldan.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför 
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu, systur og mágkonu,

Sigurveigar Hjeltested
óperusöngkonu, Droplaugarstöðum,
síðast til heimilis í Hvassaleiti 58.

Lárus H. Ólafsson  Kristín Jónsdóttir
Ólafur B. Ólafsson   Dagný Elíasdóttir
Emilía Ólafsdóttir   Bjarni Bjarnason
Ingibjörg Ólafsdóttir
Anna Hjaltested  Þórður B. Sigurðsson
Ingveldur Hjaltested   Einar Þ. Einarsson
Sigríður Beinteinsdóttir
Fríða Hjaltested
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma, 

Sigríður Th. Ármann 
ballettkennari, 

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

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

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vináttu vegna andláts og útfarar ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Svölu Ívarsdóttur
Stillholti 19, Akranesi.

Ástríður Sigurðardóttir Jónas S. E. Bergsteinsson
Sigrún Valgerður Sigurðardóttir Lasse F. Andersen
Hannes Frímann Sigurðsson Svandís Sturludóttir
Íris Guðrún Sigurðardóttir Valgarður Lyngdal Jónsson
og ömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, dóttir 
og amma,

Bryndís Ragnarsdóttir
Jaðarsbraut 25, Akranesi,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut laugar-
daginn 15. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
þriðjudaginn 25. ágúst kl. 14.00.

Halldóra Sigríður Gylfadóttir Leó Ragnarsson
Hrefna Björk Gylfadóttir Stefán Bjarki Ólafsson
Elva Jóna Gylfadóttir Elmar Björgvin Einarsson
Ragna Borgþóra Gylfadóttir Arild Ulset
Erna Björg Gylfadóttir Þórður Guðnason
Bryndís Þóra Gylfadóttir Sigurður Axel Axelsson
Elísa Rakel Jakobsdóttir
og ömmubörn.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Bölvaður 
hrökkállinn!

Trúir þú á 
guð?

Af og 
til!

Við erum að safna peningum 
fyrir fröken Kristjönu, konuna 

sem kennir lífrræði.
Mátt þú 

missa eitt-
hvað?

Fyrir hverju er 
verið að safna?

Meðferð. Eftir uppákomuna 
um daginn er þetta 
það minnsta sem 
við getum gert.

Mikið er 
gott að 

geta unnið 
heima.

Góðan daginn, 
herra eða frú, ég 
er að selja sæl-
gæti til að safna 
peningum fyrir 
skólann minn.

Þetta eru indælir 
súkkulaðimolar sem 
kitla bragðlaukana 
og láta þér líða vel. 
Þeir gætu meira að 
segja minnkað á 

þér rassinn.

HA?

Pabbi sagði 
mér að segja 
þetta til að 

auka söluna.

Er það? 
Segðu mér 

meira frá því.

Undanfarin þrjú kvöld átti ég leið í 
gegnum sama hverfið seint um kvöld. 
Það er svo sem ekki í frásögur fær-

andi, nema fyrsta kvöldið sem ég keyrði í 
gegnum hverfið vakti athygli mína svart-
ur bíll sem var vel lagt upp á grasi gróinn 
kant við götuna. Staðsetningin var ekki 
þess eðlis að hann gæti verið að sækja 
neinn úr nærliggjandi húsum og það var 
ekki beint fararsnið á manninum sem sat 
við stýrið og var búinn að koma sér vel 
fyrir. Mér fannst þetta frekar undarleg 
staðsetning, svona alveg við lóðarmörk á 

stóru einbýlishúsi og vel snyrt-
um garði, en hugsaði ekki 

meira um þetta fyrr en 
annað kvöldið sem ég 
keyrði fram hjá. Þá 
var bíllinn enn á sama 
stað og að þessu sinni 

var kveikt inni í honum. 

Maðurinn virtist sitja og lesa og fyrir utan 
bílstjórahurðina stóð léttmjólkurferna í 
grasinu. Ég velti því fyrir mér hvort ég 
ætti að stoppa og tala við hann, en þorði 
það ekki. Þriðja kvöldið í röð keyrði ég 
fram hjá og þegar ég sá manninn enn sitja 
í bílnum á sínum stað ákvað ég að láta vita 
af þessu, þetta gæti ekki verið eðlilegt. 

Lögreglumaðurinn sem ég talaði við 
punktaði hjá sér upplýsingarnar. Þegar 
ég sagði, meira í gríni en alvöru, að það 
liti hálfpartinn út fyrir að maðurinn væri 
sestur að þarna og farinn að geyma mat-
vörur fyrir utan bílinn, sagði lögreglumað-
urinn það nú bara alls ekki útilokað eins og 
ástandið væri í dag. Stuttu síðar fékk ég að 
vita að þetta var ekki heimilislaus maður 
sem hafði sest að í bíl sínum á vægast 
sagt undarlegum stað, heldur óeinkennis-
klæddur lögreglumaður að vakta hús sem 
skemmdarvargar höfðu herjað á.

Dularfulli svarti bíllinn

NOKKUR ORÐ
Alma Guð-

mundsdóttir

B í l d s h ö f ð a  2 0   R e y k j a v í k  s í m i  5 8 5  7 2 0 0 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 22. ágúst 2009 

➜ Leiklist
19.00 Gjörn-
ingurinn Ég man 
eina stund fluttur í 
Leikhús-Batteríinu 
á artFart. Aðgang-
ur ókeypis.
22.00 Frumsýn-
ing á verkinu Kata-
Dori !!Seagal!! í 
Leikhús-Batteríinu 
á vegum artFart. Miðaverð 1000 krónur.

➜ Sýningar
20.00 Írska kvikmyndagerðarkonan 
Moira Tierney sýnir og fjallar um kvik-
myndir sínar í Verksmiðjunni á Hjalteyri. 

➜ Markaðir
17.00 Dúsan er þjóðlegur skyndibita-
staður sem starfræktur verður í dag á 
Óðinstorgi.

➜ Uppákomur
14.00 Landsmót í 
Hrútadómum í Sauð-
fjársetrinu í Sævangi 
á Ströndum. Mótið 
hefst kl. 14.00.

➜ Ljóðahátíð
14.00 Jórunn Sigurðardóttir stjórnar 
pallborðsumræðum um ljóðlist í Nor-
ræna húsinu. Þátttakendur verða Mor-
ten Søndergaard, Vivek Narayanan, Cia 
Rinne, UKON, Bryndís Björgvinsdóttir, 
Ingólfur Gíslason og Valur Brynjar Ant-
onsson. 
21.00 Ljóðapartí með fjórum erlend-
um og sjö íslenskum skáldum að 
Tryggvagötu 11. Fallegir menn spila að 
upplestri loknum. 

➜ Dans
17.30 Frumflutningur á nýju dans- og 
tónverki í Hafnarhúsinu. Verkið er eftir 
Irmu Gunnarsdóttur danshöfund og 
Einar Braga Bragason tónlistarmann. 
Frumflutt kl.17.30 og sýnt aftur um 
kvöldið kl.20.30.
18.00 Dansverkið Fresh Meat flutt á 
artFart í síðasta skipti í Leikhús Batterí-
inu. Miðaverð 1000 krónur.

21.00 Dansverkið Ég sé þig flutt í Aust-
urbæ á vegum artFart. Miðaverð 1000 
krónur.

➜ Tónlist
14.00 Á rás 
fyrir Grensás við 
Óðinstorg. Meðal 
þeirra listamanna 
sem koma fram 
á sviði eru Ragn-
heiður Gröndal 
og Guðmundur 
Pétursson, Lay 
Low, Mammút og 
Hilmar Örn Hilm-
arsson og Stein-
dór Andersen.
17.00 Brasilíska 
söngkonan Jussanam ásamt íslenskri 
hljómsveit hennar á Kjarvalsstöðum. 
19.00 Marc Ducret, einn besti jassgítar-
leikari Frakka nú um stundir, leikur ýmis 
lög af fingrum fram í Alliance Française 
Tryggvagötu 8 í Reykjavik.

23.00 Þýska plötufyrirtækið Kompakt á 
Jacobsen. Þar munu Pan/Tone spila og 
Shumi þeyta vinylplötum ásamt Margeiri 
og Sexy Lazer sem halda uppi heiðri 
víkinga. 

➜ Myndlist
12.00 Guðrún Kristjánsdóttir, Hiroyuki 
Nakamura, Katrín Elvarsdóttir, Marta 
María Jónsdóttir og Steingrímur Eyfjörð 
opna sýningu í Gallerí Ágúst. 

Sunnudagur 23. ágúst 2009 

➜ Jazzhátíð
12.00 Hádegis-
jazz í Vatns-
mýrinni á Dill 
Restaurant.
16.00 Ragn-
heiður Gröndal 
og Kristjana 
Stefánsdóttir 
bjóða til söng-
veislu á Kjar-
valsstöðum.

17.00 Síðdegisjazz á veitingastaðnum 
Basil and Lime, Klapparstíg.
20.00 Í tilefni áttræðisafmælis Guð-
mundar Steingrímssonar býður Jazzhátíð 
upp á dúndursveifluveislu í anda Guð-
mundanna, Ingólfssonar og Steingríms-
sonar í Iðnó.
21.00 Scott McLemore sýður saman 
dagskrá úr ýmsum áttum á Café Ros-
enberg. 
22.30 Andri Ólafsson bassaleikari leiðir 
eðalhóp á minningartónleikum um 
Charles Mingus á Kúltúra.

➜ Afmæliskaffi
15.30 Aldarafmæli Jóns Jóhannesson-
ar prófessors í sagnfræði við Háskóla 
Íslands. Af því tilefni standa Sagnfræði-
stofnun Háskóla Íslands og afkomendur 
Jóns fyrir samkomu til minningar um 
hann í samkomusal Þjóðminjasafns 
Íslands við Suðurgötu. 

➜ Síðustu Forvöð
10.00 Sýningunni Möguleikar - List-

sjóður Guðmundu S. Kristinsdóttur í 
Hafnarhúsinu lýkur í dag. Á sýningunni 
eru verk tíu íslenskra samtímalista-
kvenna sem allar hafa hlotið viður-
kenningu úr Listsjóði Guðmundu S. 
Kristinsdóttur.
12.00 Síðasti sýningardagur á sýning-
unni Kreppumálararnir í Listasafninu á 
Akureyri. Aðgangur ókeypis.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borg-
ara í Reykjavík og nágrenni verður að 
Stangarhyl 4. Danshljómsveitin Klassík 
leikur danslög við allra hæfi. 

➜ Tónlist
16.00 Kirstín Erna Blöndal, söngkona 
og Gunnar Gunnarsson, píanóleikari 
flytja tónlist sem gerð hefur verið við 
texta Halldórs Laxness á tónleikunum 
í Gljúfrasteini. Aðgangseyrir er 500 
krónur. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Frábært land
til ferðalaga

Ljósifoss

Blanda

Laxá

Krafla

Végarður

Búrfell

Nánari upplýsingar um heimsókn til Landsvirkjunar eru 

á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000. Árangur fyrir alla

28
9

A
•

P

Merktu þína uppáhalds áfangastaði inn á kortið. 

Er ekki upplagt að koma við hjá okkur í leiðinni?

Nú fer hver að vera síðastur. 
Sýningum okkar fer að ljúka.

Dimmir hratt á draugaslóð í Blöndustöð opið til 23. ágúst

Andlit Þjórsdæla í Búrfellsstöð opið til 23. ágúst

Afl úr iðrum jarðar í Kröflustöð opið til 7. sept

Hvað er með Ásum? í Laxárstöð lokað 

List Kristjönu Samper í Ljósafossstöð opið til 23. ágúst

Orkan frá Kárahnjúkum í Végarði opið til 30. ágúst 

Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Aðgangur er ókeypis. 

VÉLASALAN

Klettagörðum 25. Sími:5200000
www.velasalan.is 

velasalan@velasalan.is

VÉLASALAN

Nordic Terhi bátar

Terhi 385
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OKKUR 
LANGAR Í

…

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Hönnuðir víðs vegar um heim sýndu ýmis konar útgáfur af 
svarta mótorhjólajakkanum fyrir komandi haust. Flíkin öðlaðist 
fyrst vinsældir hjá konum á sjöunda áratugnum þegar til dæmis 
Marianne Faithful og Brigitte Bardot tóku að klæða sig í mót-
orhjólaleður frá toppi til táar. Frakkinn Christophe Decarnin 
hefur aðhyllst rokkstelputískuna síðan hann tók við tískuhúsinu 
Balmain og bauð upp á ýmis konar rennda jakka, kjóla og buxur 
fyrir veturinn. Einnig mátti sjá svipuð áhrif hjá Gucci, Alex-
ander Wang, Roland Mouret og Haider Ackerman.  - amb 

Af einhverjum ástæðum finnst mér alltaf að ákveðin æði grípi auð-
veldlegar um sig hér á litla landinu okkar en víðast hvar annars staðar 
í heiminum. Flestir aðrir heimspartar búa yfir ögn meiri fjölbreytni 
en litla íslenska samfélagið og þá ríkir meiri breidd í tískusveiflunum. 
Hér klæðir fólk sig oft svipað eða þá að ákveðin tískutrend ná fótfestu 
og þá sjást gersamlega allir í því. Í sumar tók ég eftir því að lang-
flestar ungar píur voru komnar í svipað júniform: svartar leggings 
sem ná niður á ökkla, berfættar í háum hælum og við þetta ganga þær 
í afskaplega flegnum babydoll kjól í ýmiss konar litum úr einhvers 
konar teygjanlegu gerviefni. Ég veit ekki hvaðan þetta trend eigin-
lega kom en persónulega finnst mér þetta yfirleitt óklæðilegt og leiði-
gjarnt. Einhvern tímann fyrir löngu síðan lærði ég líka að það að sýna 
eins mikið af brjóstaskorunni og mögulegt er væri ekkert sérstaklega 
smart né kynþokkafullt. Þar gildir jú „less is more“ reglan eins og 
annars staðar. Um daginn átti ég þó spjall við vinkonu mína sem spáði 
því að skvísur færu að klæða sig í djarfari og djarfari föt út á lífið þar 
sem eitt væri jú ókeypis í kreppunni: kynlíf. Kannski að það verði bara 
heitt eftir allt saman að vera skinkuleg. 

Íslenskar tískubólur

LEÐUR OG TÖFFARASKAPUR Í HAUST

Mótorhjólajakkarnir 
koma sterkir inn

SEXÍ Níð-
þröngt leður 

hjá Alexander 
Wang

RENNILÁS 
Kynþokka-
fullur stutt-
ur kjóll hjá 
Balmain

KLASSÍSKT Leðurjakki 
við silkiskyrtu og svart-
ar buxur hjá Gucci

ROKKA-
BILLI 
Flottur 
leð-
urjakki 
með 
áberandi 
herðum 
við 
svartar 

þröngar 
buxur hjá 
Balmain 

SÍÐUR 
Renndur 

leðurjakki við 
rauðan bol 
hjá franska 
tískuhúsinu 
Barbara Bui

TÖFFARI Breski 
hönnuðurinn 
Gareth Pugh 
sýnir hér útgáfu 
af mótorhjóla-
lúkkinu fyrir 
strákana í vetur

Fallegt heklað 
hálsmen eftir 
Elínu Hrund Þor-
geirsdóttur sem 
fæst í Kisunni. 

Ilmvatn í dós frá L-
Occitane með hinum 
einstaklega frískandi 
Verveine ilmi. Stór-
sniðugt í ræktina eða 
vinnuna. 

Dásamlegt 
kinnalitabox frá 
Yves Saint Laurent sem er 
með brúnum, bleikum og glimm-
ertónum til að fríska upp á andlitið.

> SÝNIR Í KRONKRON
Ljósmyndarinn Saga 
Sigurðardóttir hefur 
vakið mikla athygli fyrir 
sérstakar tískumyndir. 
Á Menningarnótt opnar 
hún sýningu í verslun-
inni KronKron þar sem 
hún notast við fatnað 
seldan þar. 



UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstöðum. 
Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.
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MINNISKORT

Panasonic TXP42C10
42" Vreal 4 Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 punkta 
uppl., 100Hz, 24p Playback, x.v Colour, Real Black 
Drive 20.000:1 skerpu, 3D Colour, Sub Pixel Control, 
HD Ready, Viera Link, háskerpu DVB-T stafr. móttakara 
(MPEG4), SD/SDHC kortalesara, 2 x Scart (með RGB), 
2 HDMI (1.3), Component, CI rauf, SVHS, CVBS ofl.

Toshiba 26AV605PG
26" Active Vision LCD BREIÐTJALD með 1366x768 
punkta upplausn, HD-Ready 720p, Digital Noise 
Reduction, 10w RMS Nicam Stereó Bass Boost, 2x 
HDMI, 2x Scart, Component, Composite & Audio, 
PC (VGA), S-Video og heyrnatólstengi ofl.

Toshiba 32AV603PG
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p punkta 
upplausn, Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-
Ready 720p, Digital Noise Reduction, 10w RMS 
Nicam Stereó Bass Boost, 2x HDMI, 2x Scart, 
Component, Composite & Audio, PC (VGA) ofl.

VERÐ      54.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ     79.990
FULLT VERÐ kr. 99.990

TILBOÐ     99.990
FULLT VERÐ kr. 124.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 429.990

TILBOÐ     299.990
FULLT VERÐ kr. 349.990

TILBOÐ     249.990
FULLT VERÐ kr. 279.990

TILBOÐ     209.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 329.990

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 139.990

TILBOÐ     139.990
FULLT VERÐ kr. 169.990

Toshiba 22DV555DG
22” LCD Sjónvarp með innb. fjölkerfa  DVD spilara, HD-READY, 
1680x1050 punkta uppl., 1000:1 dýnamískri skerpu, Nicam 
Stereo DTS hljóðkerfi, innb. DVB-T móttakara, HDMI, Scart, 
Component & Composite, VGA, S-Video og heyrnatólstengi ofl.

Panasonic TXL32C10
32" HD LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., 
Vreal 4 Engine, IPS Alpha, 24p Playback, 15.000:1 
skerpu, 3D Colour, Sub-Pixel Control, Progressive Scan, 
VIERA Link, stafrþ. DVB-T mótt., SD/SDHC kortalesara, 
2 x Scart, 2 HDMI & Component tengi ofl.

Panasonic TXL42S10
42" LCD BREIÐTJALD með 1920x1080p punkta 
uppl., Vreal Pro3, 24p Playback, Viera Link, dínamískri 
50.000:1 skerpu, Intelligent Scene Controller, stafr. 
háskerpu DVB-T mótt., tölvuleikja- og Eco Mode stilling, 
VGA (PC), 3x HDMI, Composite, Component & S-Video, 
2x Scart, Audio L/R, CI, Digital Audio tengi ofl.

Panasonic TXP50X10
50" 100Hz Plasma BREIÐTJALD með 1366x768 punkta uppl., 
Vreal 4, 24p Playback, Real Black Drive 20.000:1 skerpu, 
x.v Colour, 3D Colour, Motion Pattern Noise Reduction, Sub-
Pixel Control, Progressive Scan, Viera Link, háskerpu DVB-T 
stafr. mótt., SD/SDHC kortalesari (JPEG), 2 x Scart, 3 HDMI, 
Component, CI rauf, SVHS, CVBS og PC tengi ofl.

DVB-T

100Hz
DVB-T

DVB-T

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

ACTIVE
VISION

ACTIVE
VISION

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

3

FULL
HD
DVB-T

SJÓNVARPSTILBOÐ
TOPP MERKI Á FRÁBÆRU VERÐI

United 19DD91HD
19" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum 
DVD spilara, stafrænum móttakara (DVB-T), 
1440x900 upplausn, Nicam Stereó, sjálfvirkri
stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video & VGA (PC) 
tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

JVC LT47DV8BG
47" Full HD 1080p DynaPix HD og D.I.S.T. LCD 
BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upplausn, 
100Hz Clear Motion Drive II, HD Ready, 5.500:1 
skerpu, innb. digital DVB-T mótt., 20w RMS 
MaxxBass Audio, 2 Scart (með RGB), 3 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS, VGA ofl.

JVC LT42DV8
42" Full HD 1080p DynaPix HD og D.I.S.T. LCD 
BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upplausn, 
100Hz Clear Motion Drive II, HD Ready, 3.500:1 
skerpu, innb. digital DVB-T móttakara, 20w 
RMS MaxxAudio, 2 Scart (með RGB), 3 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS, VGA ofl.

100Hz
DVB-T

FULL
HD

100Hz
DVB-T

FULL
HD
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folk@frettabladid.is

Ljósmyndasýningin From Earth 
to the Universe hefst í dag fyrir 
framan Hallgrímskirkju. Ljós-
myndirnar, sem floti geimsjón-
auka og stjörnusjónauka á jörðu 
niðri hefur tekið, sýna vel hvern-
ig niðurstöður stjarnvísinda geta 
á stundum líkst listaverkum. 
„Sýningin stendur fram yfir upp-
haf skólaárs og eru kennarar 
hvattir til að skoða sýninguna 
með bekkjum sínum. Sýningin 
mun ekki aðeins höfða til Íslend-
inga, heldur líka þeirra þúsunda 
ferðamanna sem staddir verða 
hérlendis á meðan hún stendur 
yfir,“ segir Sævar Helgi Braga-
son, einn aðstandandi sýningar-
innar og formaður Stjörnuskoð-
unarfélags Seltjarnarness.

Ljósmyndir 
úr geimnum

Spjallþáttastjórnandinn Jay 
Leno hlakkar til að koma ungum 
grínistum á framfæri í nýja 
þættinum sínum sem hefst á 
sjónvarpsstöðinni NBC 14. sept-
ember. „Ég vona að fólkið verði 
frægt og verði boðið að koma 
fram í öðrum sjónvarpsþátt-
um,“ sagði Leno, sem hóf feril 
sinn sem uppistandari. „Ef ein-
hver myndi segja við mig: „Jay 
við ætlum að reka þig og ráða í 
staðinn náungann sem þú upp-
götvaðir“ þá yrði það frábært.“ 
Fyrsti gestur Leno verður Jerry 
Seinfeld auk þess sem Jay-Z, 
Rihanna og Kanye West taka 
lagið. Leno stjórnaði kvöldþætti 
sínum í sautján ár þangað til 
Conan O´Brien tók við af honum 
í júní.

Grínistar fá 
tækifæri 

LENO OG CONAN Spjallþáttastjórnand-
inn vinsæli Jay Leno byrjar með nýjan 
þátt 14. september.

SÆVAR HELGI BRAGASON Sævar hvetur 
almenning til að kíkja á sýninguna sem 
stendur yfir í einn mánuð.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hugleikur Dagsson kynnir nýja bók, 
Eineygði kötturinn kisi og og ástand-
ið: seinni hluti – Flóttinn frá Reykja-
vík, á Menningarnótt, annars vegar í 
Eymundsson, Austurstræti, þar sem 
gestir geta komið og myndað kött 
sinn með Hugleiki, og hins vegar á 
Bakkusi.

„Við eigum eftir að sjá hvernig það 
verður. Fólk á að mæta með kettina 
sína og fær víst einhvern glaðning, 
ég veit ekki einu sinni hvað það er. 

Það verður um fjögur um daginn. 
Svo klukkan átta um kvöldið verð 
ég á Bakkusi ásamt þeim sem sjá 

um DVD-tímaritið Rafskinnu.“ Á að 
mæta þunnur og leyfa fólki að setja 
ketti sína í fangið á þér? „Já, það er 
ekkert nýtt.“

„Það væri mjög gott ef einhver 

myndi koma með eineygðan kött, 
kannski fær sá bónusglaðning. Það er 
nú alltaf hægt að setja lepp á köttinn 
sinn, reyndar fíla kettir mjög illa að 
vera manngerðir á einhvern hátt. Það 
getur vel verið að ég finni þarna nýja 
karaktera, ég vona það.“ 

Kápa bókarinnar minnir á Escape 
from New York. „Ég reyndi að láta 
þetta verða eins líkt því bíómynda-
plakati og ég gat. Það var allan tím-
ann pælingin. Í fyrri bókinni þar sést 
Kisi fyrst með þennan lepp og í her-
mannabuxum sem hann hafði aldrei 
verið áður í. Ég setti hann í Kurt Rus-
sell-búninginn. Það má alveg gera 
það mín vegna, klæða einhvern kött 
í Kurt Russell-búning. Ég væri mjög 
mikið til í að sjá það.“

Hann segist ánægður með bókina. 

„Ég fattaði ekki hvað hún er góð fyrr 
en ég las hana þarna fyrst um dag-
inn.“  - kbs

Fær vonandi Kurt Russell kött

KATTAMAÐUR Láttu mynda Hugleik með kött-
inn þinn á Menningarnótt.

> ÞRÁIR TAKE THAT

Lady Gaga segist gjarnan vilja sænga hjá 
öllum meðlimum strákahljómsveitarinn-
ar Take That. Söngkonunni finnst 
þeir Gary Barlow, Howard Don-
ald, Mark Owen og Jason Or-
ange mjög kynþokkafullir og seg-
ist ekkert myndi hafa á móti því 
að fara með þeim öllum í bólið 
á sama tíma. Þá fullyrðir Lady 
Gaga, sem er 23 ára, að hún sé 
ekki skotin í neinum sérstökum, 
en nái að lokka alla með sér í 
rúmið sem hún hrífst af.

MENNINGARVAKA

HJALTALÍN
BAGGALÚTUR

MEGAS OG SENUÞJÓFARNIR
SIGRÍÐUR THORLACIUS

OG HEIÐURSPILTAR
HJÁLMAR

PASCAL PINON
FALLEGIR MENN

Á INGÓLFSTORGI Á MENNINGARNÓTT
LAUGARDAGINN 22. ÁGÚST KL. 19:30

Bylgjan, Vodafone og N1 kynna flottustu tónleika ársins

Fram koma

Góða skemmtun!Góóðða skkemmtun!
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Kysstu gamla tímann bless

Lifðu núna

Dell Inspiron mini
•  Netfrelsi frá Vodafone

•  Innbyggt 3G netkort

•  5 GB gagnamagn innfalið á mán.

0 kr. út 
6.900 kr. á mán. í 24 mán.

n.

Nánari upplýsingar á vodafone.is og í síma 1414

Hópur ungra listamanna sem 
kalla sig Pretty Boys Group opnar 
nýtt gallerí við Hverfisgötu 34 í 
dag. 

„Við vorum að leita að húsnæði 
til að nýta sem vinnustofu og gall-
erí. Þar sem það er svo mikið af 
tómum húsum í miðbænum ákváð-
um við að taka eitt yfir, gera það 
upp og færa okkur svo yfir í það 
næsta,“ segir Þórsteinn Sigurðs-
son, einn meðlima Pretty Boys 
Group. „Þegar við vorum búnir 
að gera húsið við Hverfisgötu upp 
fengum við heimsókn frá borgar-
yfirvöldum og fengum leyfi til að 
vera áfram í húsnæðinu. Þannig að 
við erum búnir að vera hér síðan 

og erum nú að fara að opna gallerí 
sem mun bera nafnið Bosnía.“ 

Piltarnir eru allir listamenn að 
mennt og eru að sögn Þórsteins að 
gera ólíka hluti þó flestir tengist 
þeir í gegnum götulist sem þeir 
stunda.

Hópurinn fær að nýta húsnæð-
ið undir list sína í óákveðinn tíma, 
eða þar til ráðist verður í frekari 
framkvæmdir á húsinu. „Sýningin 
sem opnar hér í dag verður sam-
sýning okkar sem að þessu stönd-
um. Veitingar verða í boði, lifandi 
tónlist og dans þannig ég hvet alla 
til að mæta,“ segir Þórsteinn.  

Opnunin hefst klukkan 17.00. 
 - sm

Fallegir drengir opna 
gallerí á Hverfisgötu

PRETTY BOYS GROUP Listahópurinn opnar gallerí við Hverfisgötu í dag. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kristján Jónsson sigraði í 
Bjórreið á Hellu um síðustu 
helgi.

„Það eru níu hundruð eftir, það má 
alveg brúka það, halda gott partí 
eða eitthvað,“ segir Kristján Jóns-
son knapi, en hann sigraði í svo-
kallaðri bjórreið sem haldin var 
á Hellu um síðustu helgi í tengsl-
um við Töðugjöld. Í sigurlaun voru 
hundrað kassar af Egils Gulli sem 
gerir um þúsund bjóra, reyndar 
litlar dósir, en engu að síður tölu-
vert magn af bjór. Kristján gaf 
strax um hundrað bjóra frá sér, 
andstæðingar hans, sem voru sjö 
talsins, fengu sinn kassann hver 
og svo fékk mótstjórnin einn 
kassa. Þannig að allir máttu una 
glaðir við sitt í leikslok. Kristján 
hélt síðan að sjálfsögðu upp á sig-
urinn með því að fá sér nokkra, 
þannig að nú eru eftir níu bretti, 
níu hundrað litlar dósir. 

Hestur Kristjáns, Bróðir, stóð 
svo sannarlega undir nafni líkt og 
segir í Njálu: ber er hver að baki 
nema sér bróður eigi. „Já, hann 
stóð sig með stakri prýði, þetta er 
höfðingi og stendur sig vel í öllu,“ 
segir Kristján, stoltur af gæðingn-
um. Knapinn er reyndar nýbyrjað-
ur í hestum sjálfur eftir smá hlé. 
„Ég var í þessu þegar ég var 
krakki, en svo fékk maður bílpróf 
og fór að sinna öðrum hestöflum. 
Maður setti það síðan alltaf fyrir 
sig að það væri of dýrt að byrja en 
svo komst maður í þá aðstöðu að 
geta byrjað og þá varð ekki aftur 
snúið.“

Þótt áfengi og hestamennska 
hafi löngum verið óaðskiljanlegir 
vinir í gegnum tíðina segir Kristj-
án menninguna hafa breyst til hins 
betra. „Menn eru nánast alveg 
hættir að vera fullir á hestbaki. En 
hestamönnum finnst ekkert leiðin-
legt að fá sér í glas, þeir gera þetta 
bara núna í sitthvoru lagi.“ - fgg 

Vann þúsund 
bjórdósir á Hellu

BRÓÐIR OG KRISTJÁN Kristján var að vonum sáttur með sína níu hundruð bjóra sem 
ættu að duga honum eitthvað fram eftir ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



48  22. ágúst 2009  LAUGARDAGUR

Mikil umræða hefur skap-
ast í kringum viðburðinn 
Iceland Fashion Week og 
eru Gunnar Hilmarsson, 
formaður Fatahönnunar-
félags Íslands, og Steinunn 
Sigurðardóttir, fatahönn-
uður, í hópi þeirra hönnuða 
sem eru óánægðir með 
viðburðinn. 

„Annars staðar í heiminum eru 
tískuvikur settar upp í samvinnu 
við fatahönnunarfélag þess lands, 
það er ekki tilfellið hér með Ice-
land Fashion Week. Okkur finnst 
við þurfa að vekja athygli á því 
að þetta er starfsgrein sem fólk 
hefur lífsviðurværi sitt af og því 
ætti ekki hver sem er að fá að ráð-
ast í verkefni sem þetta,“ segir 
Steinunn Sigurðardóttir fata-
hönnuður. Hún er ósátt við Ice-
land Fashion Week sem Kolbrún 
Aðalsteinsdóttir ráðgerir að halda 
í október. Nokkra athygli hefur 
vakið að engir íslenskir fatahönn-
uðir taka þátt í tískuvikunni og 
hefur Fréttablaðið áður sagt frá 
óánægju íslenskra hönnuða með 

hana. Harpa Einarsdóttir stofnaði 
til að mynda hóp á Facebook þar 
sem rúmlega átta hundrað manns 
hafa lýst sig andsnúna Iceland 
Fashion Week í núverandi mynd.

„Þegar erlendir fatahönnuðir 
og blaðamenn fá boðskort á Ice-
land Fashion Week þá gera þeir 
ráð fyrir að viðburðurinn sé unn-
inn í samvinnu við Fatahönnunar-
félagið sem auglýst er en í þessu 
tilfelli er það ekki. Við óttumst að 
þetta muni skaða þá miklu vinnu 
sem við höfum sett í að byggja upp 
fatahönnunariðnaðinn hér á landi,“ 
segir Gunnar Hilmarsson, formað-
ur Fatahönnunarfélags Ísland, og 
tekur fram að hlutverk félagsins 
sé að styrkja stöðu íslenskra hönn-
uða á alþjóðamarkaði og koma 
hönnuðum á framfæri. 

„Um fimmtíu manns eru skráðir 
í félagið, flestir eru í útflutningi á 
vörum sínum og því er mikilvægt 
að verja orðspor okkar á erlendri 
grundu. Fatahönnunarfélagið ætti 
að eignast Iceland Fashion Week 
og gera þetta faglega. Þeir sem 
lifa og hrærast í þessum heimi 
vita að það er það sem skiptir 
mestu máli,“ segir Steinunn. Hún 
segir að það kæmi til greina að 
gera þetta undir öðru nafni eins 

og stungið hefur verið upp á, en 
telur að það muni aðeins valda 
ruglingi. Gunnar samsinnir þessu 
og bætir við að það sé ekki nóg að 
halda góða tískusýningu, heldur 
verði hún að vera frábær og fag-
mannleg. „Alls staðar annars stað-
ar mundi það hljóma út í hött að 
halda tískuviku án fatahönnuða,“ 
segir Gunnar að lokum. 

 sara@frettabladid.is 

Ósætti um íslenska tískuviku

VILL NAFNIÐ TIL FAGAÐILA Steinunn 
Sigurðardóttir vill að Fatahönnunarfélag 
Íslands fái afnot af nafninu Iceland 
Fashion Week. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

MIKIL VINNA Gunnar Hilmarsson, formaður Fatahönnunarfélagsins, segir félagið hafa unnið ötullega að því að byggja upp ímynd 
íslenskrar fatahönnunar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Það er mikill heiður fyrir mig að 
fá að matreiða fyrir konurnar þetta 
kvöld,“ segir Deepak Panday á veit-
ingastaðnum Kitchen á Laugavegi. 
Þar munu um þrjátíu nepalskar 
konur koma saman í kvöld og halda 
upp á hina árlegu nepölsku Teej-
hindúahátíð sem er tileinkuð eigin-
mönnum þeirra.

„Þetta er aldagömul hátíð sem 
nepalskar og indverskar konur 
halda upp á úti um allan heim á 
hverju ári. Indverjar fagna því 
ekki á sama tíma, en á svipaðan 
hátt. Konurnar koma saman uppá-
klæddar, oft í rauðum sari sem er 
tákn giftra kvenna. Svo borða þær 
saman, dansa og biðja fyrir langlífi 

og heilsu eiginmanna sinna. Í kjöl-
farið fasta þær svo í tvo daga, eða 
þangað til eiginmenn þeirra gefa 
þeim leyfi til að borða á ný, en fyrir 
konurnar er það mikill heiður að 
fasta fyrir eiginmenn sína,“ útskýr-
ir Panday. Aðspurður segir hann 
að um níutíu Nepalar séu búsettir 
á Íslandi, en Kitchen sérhæfir sig í 
nepalskri matseld og mun Panday 
framreiða ýmis konar góðgæti. 

„Ég ætla að bjóða upp á svínakjöt, 
kjúkling, grænmeti, pilau-hrísgrjón 
og einhver sætindi. Aðeins konurn-
ar borða saman þetta kvöld, en sam-
kvæmt hefðinni mega mennirnir 
borða matinn sem þær leifa.“ - ag

Nepalskar konur 
halda árlega hátíð

TEEJ-HÁTÍÐ Á KITCHEN Þrjátíu nepalskar konur koma saman í kvöld og halda upp á 
hina árlegu Teej-hindúahátíð sem er tileinkuð eiginmönnum þeirra.
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Hljómsveitin Sometime 
hefur gefið út aðra smáskífu 
sína af plötu sinni Supercali-
fragilisticexpialidocious. 
Smáskífan nefnist Heart of 
Spades og kemur út á netinu 
og á kassettu í fimmtíu núm-
eruðum eintökum. 

Með kassettunni fylgir 
frítt niðurhal af henni á síð-
unni Tónlist.is. Á smáskíf-
unni eru fimm endurhljóð-
blandanir eftir Steed Lord, 
SvenBit, Introbeats, Oculus 
og Trulz & Kjex. Kassettan fæst einungis í tískuverslununum KVK og 
KronKron. Einnig er hægt að kaupa lögin á tonlist.is, grapewire.net og 
fleiri síðum. Sometime fagnar útgáfunni í kvöld klukkan 20.20 í versl-
uninni KVK, Laugavegi 58a. -fb

„Svona hefði Jackson sjálfur 
eflaust viljað gera þetta,“ segir 
Páll Óskar Hjálmtýsson, sem 
afhenti Barnaspítala Hringsins 
eina og hálfa milljón á fimmtudag. 
Peningagjöfin var ágóði miðasölu 
af minningarkvöldi um Jackson á 
Nasa sem haldið var 11. júlí síð-
astliðinn, þar sem ein milljón 
króna safnaðist, en Byr sparisjóð-
ur bætti um betur og lagði fram 
hálfa milljón til viðbótar.

„Michael Jackson sjálfur fór 
mikinn í góðgerðastarfsemi ýmiss 
konar og er meðal annars í Heims-
metabók Guinness fyrir að vera 
sá einstaklingur sem mest lagði af 
mörkum til ýmissa góðgerðamála 
um heim allan. Ákvörðunin um 
að veita Barnaspítala Hringsins 
þessa peningagjöf er því alveg í 
hans anda,“ segir Páll Óskar, sem 
kom sjálfur fram á minningar-
kvöldinu. Auk þess komu Alan 
Jones og Seth Sharp fram ásamt 

hljómsveitinni Jagúar og Yesmine 
Olsson sem sýndi Jackson-spor-
in ásamt fleiri dönsurum. Spiluð 
voru svo Michael Jackson-lög alla 
nóttina fyrir fullu húsi. - ag

Hringurinn fékk 
Jackson-söfnunarfé

Í MINNINGU MICHAELS JACKSON Páll 
Óskar stóð fyrir minningarkvöldi um 
Jackson á Nasa 11. júlí ásamt fleirum og 
var allur ágóðinn af miðasölu, ein millj-
ón, auk hálfrar milljónar frá Byr, afhentur 
Barnaspítala Hringsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SOMETIME Hljómsveitin Sometime hefur gefið 
út aðra smáskífu sína.

Smáskífa frá Sometime

PÁLL ÓSKAR OG MONIKA Halda tvenna 
tónleika í Listasafni Einars Jónssonar.

Páll Óskar og Monika halda tvenna 
tónleika í Listasafni Einars Jóns-
sonar í dag klukkan 16 og svo 
aftur klukkan 18. Þau munu flytja 
vinsælustu lög Palla í sérstökum 
útsetningum fyrir hörpuna, auk 
ýmiss annars góðgætis af efnis-
skránni þeirra. Aðgangur er 
ókeypis.
 Seinna um kvöldið verður Páll 
Óskar í diskóstuði þegar hann 
endar stórtónleikana í Hljómskála-
garðinum rétt fyrir flugeldasýn-
inguna. Páll Óskar stígur þar á 
svið kl. 22 og spilar í hálftíma.

Spila í Lista-
safninu

„Við vorum nokkrir vinir sem 
tókum okkur saman í vetur og 
ákváðum að taka til í skápum og 
geymslum og halda flóamarkað um 
borð í Hvalasetrinu. Það gekk svo 
vel að við ákváðum að endurtaka 
leikinn núna í tilefni menningar-
dagsins og halda markað bæði á 
bryggjunni og um borð í skipinu,“ 
segir Eva María Þórarinsdóttir, 
markaðsstjóri hjá Eldingu. 

Að sögn Evu Maríu verða um tíu 
manns með bása á markaðnum í 
dag þar sem hægt verður að kaupa 
allt milli himins og jarðar. Heitt 
verður á könnunni og boðið verð-
ur upp á ratleik um höfnina fyrir 
fjölskyldur. „Ratleikurinn hefst 
um borð í Hvalasetrinu og stendur 
yfir allan daginn. Það verður þri-
svar sinnum dregið um verðlaun 
yfir daginn og koma verðlaunin frá 
fyrirtækjum í nágreni við höfnina.“ 
Auk flóamarkaðarins býðst gest-
um að skoða listasýningu á vegum 
Félags frístundamálara sem verður 
á neðri hæð Hvalasetursins. Flóa-
markaðurinn hefst klukkan 11 í 

dag, en Hvalasetrið verður opið frá 
klukkan 8. - sm

Fljótandi markaður

ALLT TIL SÖLU Eva María, markaðsstjóri 
hjá Eldingu, segir að mikið verði um 
að vera í kringum gömlu höfnina í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Tónlistarmaðurinn Orrustubjarki spilar með vini 
sínum Krumma og trommaranum Frosta Gringó í 
portinu hjá skemmtistaðnum Kultura í dag. 

„Við erum að spila í fyrsta sinn saman og ég er 
mjög spenntur,“ segir Orrustubjarki, eða Bjarki 
Markússon. „Við vorum að prufa eina æfingu í gær 
[fimmtudag] og það kom mjög vel út.“ Þeir félagar 
ætla að bjóða upp á tilraunakennt sýrurokk og hefja 
þeir leik klukkan 15.

Bjarki hefur verið lengi í tónlist og byrjaði að 
taka upp árið 1995. Hann hefur gefið út eina plötu 
með Pétri og Úlfunum en fyrsta sólóplata hans er 
væntanleg í haust. Útilokar hann ekki að Krummi 
verði þar í gestahlutverki.

Nafnið Orrustubjarki er óvenjulegt og Bjarki 
hefur góða skýringu á því: „Það var víkingur í 
gamla daga sem slátraði manni og öðrum og mér 
fannst það hæfa mér því kalla sjálfan mig „artist/

criminal“,“ segir hann án þess að blikna. 
Fjöldi annarra hljómsveita spilar í portinu í dag, 

þar á meðal Rafgashaus, Skorpulifur, Anonymous, 
Tonik, The Way Down og Biogen.   - fb

Orrustubjarki stígur á svið

ORRUSTUBJARKI Orrustubjarki spilar með vini sínum Krumma 
í fyrsta sinn í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í FLATEY Lay Low í Flatey þar sem upptökur fóru fram bæði innan- og utandyra.

Nýr tvöfaldur diskur með 
tónlistarkonunni Lay Low 
kemur að öllum líkindum 
út hérlendis fyrir jólin og 
erlendis eftir áramót. 

Á fyrri disknum verða sjö 
lög sem Lay Low tók upp 
órafmagnað í Flatey 
um síðustu helgi 
og á hinum verður 
DVD-mynddiskur. 
Tvö laganna eru 
ný, þar af annað 
sem hún samdi 
við ljóðið Sorg-
in frá árinu 1884 
eftir skáldið Und-
ínu, sem hét réttu 
nafni Helga Stein-
vör Baldvinsdótt-
ir. Myndatökumenn 
voru á staðnum sem 
festu spilamennskuna 
á filmu og verða þær upp-
tökur á DVD-disknum. 

„Okkur langaði að 
skjóta myndefni með Lov-

ísu að flytja lögin sín og skoðuð-
um eyna í júní og tókum mynd-
ir,“ segir umboðsmaðurinn Kári 
Sturluson. „Í kjölfarið tókum við 
þetta lengra og kýldum á upptök-
ur um helgina. Það voru engin tvö 

lög tekin upp á sama stað og það 
var tekið upp bæði úti og inni. 
Í einu lagi spiluðu hænsn ansi 
stórt hlutverk því þau voru á 
vappi í kring,“ segir hann. „Flat-

ey á eftir að setja mark sitt á 
öll lögin því öll stemningin 
úr eynni smitast inn í upp-
tökurnar. Við tókum þetta 
þannig upp og ætlum að 
láta þessar tökur standa.“

Leikstjórinn Denni 
Karlsson sem vann við 
heimildarmynd Sigur 

Rósar, Heima, stjórnaði 
upptökunum fyrir 
DVD-diskinn og 
um kvikmyndatöku 
sá Víðir Sigurðs-

son. Hljóðupptaka 
var í höndum Viðars 
Hákonar Gíslasonar, 
eða Vidda í Trabant.

 freyr@frettabladid.is

Órafmögnuð Lay 
Low í Flatey

SÝNINGARTÍMAR
FORSÝNINGA SUNNUDAGINN 23. ÁGÚST

Sambíóin Kringlunni sýnd í 3D kl. 4 • Sambíóin Akureyri kl. 4 • Sambíóin Selfossi kl. 4 • Sambíóin Keflavík kl. 4

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Finding Nemo, Wall-E og Monsters Inc.
Stórkostlegt ævintýri 
sem engin fjölskylda má missa af
Ein besta Disney-Pixar mynd til þessa

Sýnd með Íslensku tali

Frá þeim sömu og færðu okkur 
Finding Nemo, Wall-E og Monsters Inc.
Stórkostlegt ævintýri 
sem engin fjölskylda má missa af
Ein besta Disney-Pixar mynd til þessa

Sýnd með Íslensku tali

FORSÝNINGAR 
Á MORGUN!
FORSÝNINGAR 
Á MORGUN!



Tónleikar
í Skífunni laugavegi

á menningarnótt

Laugavegi · Kringlunni 
www.skifan.is

kl.12.00
Eiki Einars
kl.12.00
Eiki Ein

kl.12.30
Bergþór Smári 
& MOOD

kl.13.00
Cosmic Call
kl
Co

kl.13.30
Weapons
kl.
We

kl.14.00
Retro Stefson

kl.15.00
Lára Rúnars

kl.16.00
Ingó og 
Veðurguðirnir

kl.1
Ingó
Veð

kl.17.00
Papar
kk
P

kl.18.00
Sigríður Thorlacius 
og heiðurspiltar

kl.18
Sigr
og h

kl.19.00
Agent Fresco
k
A

1.999

1.999

1.999

Forsölutilboð
á plötu 
Sigríðar Thorlacius.
Tilboðið gildir 
aðeins í dag

TÓNLISTARVEISLA Á LAUGAVEGINUM Í ALLAN DAG

1.4991.999
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SÍMI 564 0000

14
16
16
12
16
L
L

THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD kl.1- 3.40 - 5.40 -8 - 10.10
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123 LÚXUS kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE kl.1 - 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11 
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.1 (850) 3.30D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.1 - 3.30

SÍMI 462 3500

TAKING OF PELHAM 123    kl. 8 - 10
G.I. JOE kl.3 - 5.45 - 8 - 10.10
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 3 - 5.20 

16
12
16

12
L
12
18
16
12

THE TIME TRAVELER’S WIFE kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
STELPURNAR OKKAR kl.4 - 6 - 8 
G.I. JOE kl. 6.30 - 9
FUNNY GAMES kl.  10
KARLAR SEM HATA KONUR kl.3 - 6 - 9
MY SISTERS KEEPER   kl.3

SÍMI 530 1919

12
16
12
16
16

THE TIME TRAVELER’S WIFE  kl. 3 -  5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123    kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 - 10.20 
CROSSING OVER   kl. 5.30 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 4 - 7 - 10
ICEAGE 3   kl. 3

SÍMI 551 9000

S.V. MBLÓ.H.T., Rás 2Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

35.000 MANNS!

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

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

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

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

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

KRINGLUNNI

550 Á MERKTAR APPELSÍNUGULU OG 850 Á GRÆNAR
SPARBÍÓ

DRAG ME TO HELL kl. 5:40 - 8 - 10:20 16

DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:20 VIP
PUBLIC ENEMIES kl. 5 - 8 - 10:50 16

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

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3 L

THE PROPOSAL   kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

HARRY POTTER kl. 2 - 5 - 8 - 10:20 10

HARRY POTTER kl. 2 - 5 síðustu sýningar VIP
BRUNO kl. 11 síðustu sýningar 14

THE HANGOVER kl. 1:30 - 3:40 - 8 12

DRAG ME TO HELL kl. 8:20 - 10:30 16

PUBLIC ENEMIES kl. 8:20 - 11 16

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

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

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

HARRY POTTER 6 kl. 2 - 5 10

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

Gagnrýnendur 
eru á einu máli;
Entertainment Weekly

 - 100/100

Los Angeles Times 

- 100/100

Wall Street Journal 

- 100/100

Washington Post 

– 100/100

Film Threat 

– 100/100

FRÁ SAM RAIMI

DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10 16

THE PROPOSAL kl. 8 L

G-FORCE M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6 L

HARRY POTTER kl. 2 - 5 7

PUBLIC ENEMIES kl. 10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE GOODS kl. 6, 8 og 10 12

THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 5.50, 8 og 10.10 16

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 1.30, 3.40, 5.45, 8 og 10.20 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 1.50(550 kr.) og 3.50 L

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 2(850 kr.) og 4 L

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

Ti lboð í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

Tökum á kvikmyndinni 
Laxdælu Lárusar lauk í vik-
unni. Fyrsta verk leikstjór-
ans var að ákveða að breyta 
nafni myndarinnar.

„Ég held reyndar að við séum að 
fara að breyta þessu nafni eitthvað 
hvað úr hverju, það er ekki alveg 
komið á hreint í hvað. En nafn-
inu verður breytt,“ segir Ólafur 
Jóhannesson leikstjóri og annar 
handritshöfunda Laxdælu Lárus-
ar. 

„Tökurnar gengu tiltölulega 
sársaukalaust fyrir sig,“ segir 
Ólafur. „Maður var kannski af og 
til að græta leikara með öskrunum 
í sér en maður verður bara að vera 
harður við þetta lið. Nei, þetta var 
allt voðalega blítt og gott bara.“ 
Hann segist dofinn eftir tökur. 
„Eins og bara með alla sem vinna 
einhverja álagsvinnu, þegar fólk 
fer á svona túr þá er það eðlilega 
smá dofið eftir á, þá náttúrulega 
aðallega ég, því mesta vinnan lend-
ir á mér,“ segir hann á sömu léttu 
nótunum.

Myndin fjallar um verkfræð-
ing sem blandar sér í pólitíkina 
í Búðardal en gerir sér fljótlega 
grein fyrir að þar ríkir lítil heims-
styrjöld. Funduð þið fyrir erjum? 
„Nei, því miður ef svo má segja. 
Við vorum fjórar vikur í Búðar-
dal, allir rosalega hjálplegir og 
almennilegir, stutt í alla tökustaði 
og svona. Svo þegar maður kom í 
Reykjavík var maður fjörutíu mín-

útur frá Árbæ niður í miðbæ og 
flugvélar, steypustöðvar, mótor-
hjól og gsm-sendar að trufla hljóð-
ið. Maður fékk pínu Reykjavíkur-
sjokk.“

Hann segir sofið á þessu í bili 

áður en klipping hefst. „Ég var að 
koma úr í fótbolta og gekk vel. Setti 
nokkur mörk og svona. Svo ætla ég 
að fara að heimsækja mömmu, fer 
kannski í sund.“ 

 kbs@frettabladid.is

Laxdæla Lárusar fær nýtt nafn

SEINASTA SKOTIÐ Eggert Þorleifs og Stefán Karl ræða við Ólaf í síðustu tökunni á 
Kaffismiðjunni við Kárastíg. 

„Margir hafa verið að velta fyrir 
sér hvort við ættum ekki að vera 
að „presentera“ Rásar 2 tónleikana 
og þeir okkar, en Bylgjan hefur 
verið að þróast mikið og er ekki 
eins fyrirsjáanleg og fólk myndi 
halda,“ segir Jóhann Örn Ólafs-
son, kynningarstjóri Bylgjunnar, 
um tónleika útvarpsstöðvarinnar 
á Ingólfstorgi á Menningarnótt. Í 
Hljómskálagarðinum verða hinir 
árlegu tónleikar Rásar 2 og hefjast 
tónleikar beggja útvarpsstöðvanna 
á sama tíma, klukkan 19.30. 

Á tónleikum Rásar 2 koma fram 
hljómsveitirnar Lights on the 
Highway, Hinn íslenski Þursa-
flokkur, Paparnir, Ingó og Veður-

guðirnir og Páll Óskar, en á tón-
leikum Bylgjunnar koma fram 
Hjálmar, Hjaltalín, Baggalútur, 
Megas og Senuþjófarnir, Sigríð-

ur Thorlacius, Pastal og Pinon og 
Fallegir menn. Aðspurður viður-
kennir Jóhann að hljómsveitirnar 
á tónleikunum hafi ekki allar feng-
ið mikla spilun á Bylgjunni. „Það 
má segja að einhverjir tónlistar-
menn þarna séu ekki mikið spilað-
ir á Bylgjunni, en það er mjög fjöl-
breytt tónlist spiluð á stöðinni svo 
við kynnum þessa tónleika með 
miklu stolti,“ segir Jóhann, sem 
verður líklega kynnir á tónleikun-
um í kvöld. „Það stefnir allt í að 
ég kynni þetta sjálfur, enda er ég 
kynningastjóri Bylgjunnar svo það 
væri fáranlegt að  nota ekki þenn-
an titil,“ bætir hann við og brosir.
 - ag

Tónleikastríð á Menningarnótt

TVENNIR TÓNLEIKAR Í MIÐBÆNUM 
Útvarpsstöðvarnar Rás 2 og Bylgjan 
munu báðar standa fyrir tónleikum í 
miðbænum í kvöld klukkan 19.30. 

TILBOÐSVERÐ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ (3D 850 KR.)
KL.1 SMÁRABÍÓ ísl & enskt tal

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 BORGARBÍÓ

550kr.

550kr.

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.

550kr.

SparBíó
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

SANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

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

BÓNORÐIÐ

G-FORCE M/ ísl. Tali
kl. 2 í Álf. og í kringl. í þrívídd kr. 850
kl. 2 á Ak. og á Self. kl. 1:30 í Kefl kr. 550 

FRÁ JERRY BRUCKHEIMER

HARRY POTTER 6
kl. 2 í Álfabakka í Kringlunni og á Akureyri

THE HANGOVER (SÍÐUSTU SÝNINGAR)
kl. 1:30 í Álfabakka

B Ó N O R Ð I Ð
kl. 1:30 í Álfabakka og í Kringlunni

550kr

550kr



Opið allan
sólarhringinn
í Skeifunni

Ísafjörður

AkureyriBlönduós

Egilsstaðir

Vestmannaeyjar

Selfoss

Reykjavík
Kópavogur
Hafnarfjörður

Verslaðu skólavörurnar 
þegar þér hentar!
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Danskir fjölmiðlar 
greindu frá því í gær að enska b-
deildarfélagið Newcastle hefði 
áhuga á að fá íslenska landsliðs-
manninn Sölva Geir Ottesen í 
sínar raðir en varnarmaðurinn 
leikur nú með SønderjyskE í 
Danmörku. 

Þetta er ekki í fyrsta 
skiptið sem Sölvi Geir er 
orðaður við breskt félag því 
fyrr í sumar voru bæði Celt-
ic og Birmingham talin vera 
á eftir honum.

Umboðsmaðurinn Guðlaug-
ur Tómasson staðfestir í sam-
tali við danska dagblaðið Berl-
ingske Tidende að Newcastle 
hafi vissulega sýnt Sölva Geir 
áhuga.

„Því er ekki að neita að New-
castle hefur sýnt leikmannin-

um áhuga en eins og staðan 
er núna hefur ekkert kauptil-
boð verið lagt fram. Á þess-

um tímapunkti er erfitt 
að segja hvort eitthvað 

verði úr áhuga New-
castle eða ekki,“ 
segir Guðlaugur.

Samkvæmt heim-
ildum Berlingske 

Tidende ætlar knatt-
spyrnustjórinn Chris 
Hughton sér að fá Sölva 
Geir til þess að fylla 
skarð Sebastien Bassong 
sem fór á dögunum til 
Tottenham. 

Þá er varnarmaður-
inn Steven Taylor hjá 
Newcastle sterklega 
orðaður við félagaskipti 
til Everton. - óþ 

Sölvi Geir Ottesen heldur áfram að heilla bresk lið:

Newcastle vill Sölva

SÖLVI GEIR Hefur fengið lof fyrir 
frammistöðu sína með SønderjyskE.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI FH-ingar geta fagnað 
fimmta Íslandsmeistaratitlinum á 
sex árum í dag verði úrslitin í 18. 
umferð Pepsi-deildar karla þeim í 
hag. FH-ingar taka á móti Grind-
víkingum á sama tíma og næstu 
lið í töflunni, Fylkir og KR, mæta 
Fjölni og Keflavík. FH-ingar eru 
með 11 stiga forskot á Fylkir og 13 
stiga forskot á KR sem á leik til 
góða. 

FH-ingar hafa verið duglegir að 
endurskrifa söguna undanfarin 
sumur og þeir geta bætt enn einu 
metinu við takist þeim að tryggja 
sér Íslandsmeistaratitilinn í dag. 
FH yrði þá fyrsta liðið til þess 
að tryggja sér titilinn þegar liðið 
á enn eftir fjóra leiki af mótinu. 
Þrjú lið hafa unnið titilinn þegar 
þau hafa átt þrjá leiki eftir. FH-
ingar gerðu það fyrir fjórum árum 
og jöfnuðu þá met ÍA frá 1995 og 
Fram frá 1988.

Framarar unnu 14 af fyrstu 15 
leikjum sínum sumarið 1988 og voru 
taplausir á tímabilinu þegar þeir 
tryggðu sér titilinn með 3-2 sigri á 
KA í 15. umferðinni. Fram-liðið var 
þá með 11 stiga forystu þegar aðeins 
þrjár umferðir voru eftir. 

Skagamenn unnu tólf fyrstu 
leiki sína sumarið 1995 og náðu 

40 af 45 mögulegum stigum út úr 
fyrstu fimmtán leikjum sínum. Það 
voru þó Valsmenn sem tryggðu 
þeim titilinn með því að vinna 2-
1 sigur á KR í 15. umferðinni en 
hann fór fram daginn eftir leik 
Skagamanna. Skagamenn höfðu 
þar með tólf stiga forystu þegar 
aðeins þrjár umferðir voru eftir. 

FH-ingar unnu fimmtán fyrstu 
leiki sína sumarið 2005 og tryggðu 
sér titilinn með 2-0 sigri á Val í 
uppgjöri efstu liðanna í 15. umferð-
inni. FH-ingar voru þannig með 
fjórtán stiga forystu þegar aðeins 
þrjár umferðir voru eftir. 

FH-ingar geta enn fremur orðið 
aðeins fjórða liðið til þess að 
tryggja sér Íslandsmeistaratitil-

inn í ágústmánuði síðan deildin 
innihélt fyrst tíu lið árið 1977. Þeir 
munu þó ekki ná að bæta árang-
ur sinn frá því fyrir fjórum árum 
þegar titilinn kom í höfn degi áður, 
hinn 21. ágúst. 

Einu liðin sem eiga enn mögu-
leika á titlinum fyrir utan FH, 
Fylkir og KR, eru örugglega löngu 
hætt að keppa um efsta sætið en 
heyja aftur á móti harða baráttu 
um annað sætið. KR-ingar heim-
sækja Keflvíkinga og Fylkir 
tekur á móti Fjölni. Fylkir náði 
öðru sætinu af Vesturbæingum 
í síðasta leik en það er nóg eftir 
af þeirri baráttu þótt baráttunni 
um Íslandsmeistaratitilinn sé að 
mestu lokið.  ooj@frettabladid.is

Verður FH meistari í dag?
FH-liðið getur tryggt sér titilinn vinni það Grindavík á sama tíma og Fylkir og 
KR tapa sínum leikjum. FH yrði þá fyrsta liðið til að tryggja sér titilinn þegar 
enn eru fjórir leikir og tólf stig eftir í pottinum.

ÍSLANDSMEISTARAR MEÐ 
FLESTA LEIKI EFTIR
Þrír leikir
Fram 1988 3. september 1988
ÍA 1995 4. september 1995*
FH 2005 21. ágúst 2005
Tveir leikir
KR 1959 27. ágúst 1959
Fram 1972 6. september 1972*
Keflavík 1973 9. september 1973*
ÍA 1984  1. september 1984
ÍA 1993  11. september 1993
KR 2003  1. september 2003
 * Úrslit úr öðrum leikjum tryggðu titilinn

> Ármann Smári nálgast Hartlepool

Í fyrradag greindu norskir fjölmiðlar frá því að Brann væri 
búið að samþykkja kauptilboð enska c-deildarfélagsins 
Hartlepool í Ármann Smára Björnsson. Umboðsmað-
urinn Ólafur Garðarsson staðfesti í samtali við 
Fréttablaðið í gær að Ármann Smári væri búinn 
að samþykkja samningsboð frá Hartlepool og 
ætti bara eftir að gangast undir læknisskoðun. 
„Forráðamenn Hartlepool segjast vonast til 
þess að ganga frá smáatriðum á næstunni 
en það er ekkert staðfest. Það eru einhver 
ljón í veginum en ég veit ekki alveg hvert 
vandamálið er. Ármann Smári er búinn að 
samþykkja samningsboð Hartlepool 
og á í raun bara eftir að gangast undir 
læknisskoðun,“ segir Ólafur. 

Staðan í Pepsi-deild karla
1. FH 17 14 1 2 49-17 43
2. Fylkir 17 10 2 5 30-19 32
3. KR 16 9 3 4 36-24 30
4. Keflavík 17 6 7 4 25-29 25
5. Stjarnan 17 7 3 7 35-27 24
6. Valur 17 7 2 8 20-29 23
7. Fram 16 6 4 6 26-21 22
8. Breiðablik 17 6 4 7 27-30 22
9. Grindavík 15 5 3 7 24-29 18
10. ÍBV 15 5 2 8 18-26 17
------------------------------------------------------
11. Fjölnir 17 3 3 11 20-36 12
12. Þróttur 17 3 2 12 20-43 11

MARKAHÆSTU MENN
Atli Viðar Björnsson, FH 12
Arnar Már Björgvinsson, Stjörnunni 9
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki 9
Matthías Vilhjálmsson, FH 9

NÆSTU LEIKIR:
FH-Grindavík lau. 22. ágúst kl. 16:00
Fylkir-Fjölnir lau. 22. ágúst kl. 16:00
Keflavík-KR lau. 22. ágúst kl. 16:00
Valur-Breiðablik lau. 22. ágúst kl. 16:00
Fram-Stjarnan lau. 22. ágúst kl. 16:00
ÍBV-Þróttur sun. 23. ágúst kl. 18:00

26 MÖRK SAMAN Atli Viðar Björnsson (12 mörk), Atli Guðnason (7) og Tryggvi Guð-
mundsson (7) fagna hér einu af 49 mörkum FH í sumar.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

10.September nk.
Ungbarnasund
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122

Námskeiðið hefst 29. ágúst í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 557-6618 Stella,  stellag@torg.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 17. október nk.
í Árbæjarskóla

Verð kr. 265.000.-

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

www.rainbow.is

RRaaiinnbbooww
Bjóðum nokkrar Rainbow á 186,000

Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000

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

meðan byrgðir endast.
 

Jón Arnór Stefánsson og félagar í íslenska körfuboltalandsliðinu 
mæta Hollandi í Smáranum klukkan 16.00 í dag. Þetta er annar af 
tveimur heimaleikjum liðsins í seinni hluta B-deildarinnar en 
íslenska liðið byrjaði á 66-54 sigri í Danmörku á miðvikudag-
inn.
„Það var gott að vinna fyrsta leik og fara inn í Hollands-
leikinn nokkuð léttir og jákvæðir. Sjálfstraustið ætti 
að vera nokkuð gott eftir þennan fyrsta sigur. Við 
vorum góðir í vörninni og baráttan í þar skóp 
sigurinn hjá okkur,“ segir Jón Arnór en hann 
skoraði 21 af 66 stigum íslenska liðsins og 
tók af skarið í sókninni. „Ég þarf samt að 
spila betur, það er alveg pottþétt,“ segir 
Jón Arnór. 
Hollendingar unnu 23 stiga sigur á 
Austurríki í síðasta leik og eru með mjög sterkt 
lið sem er líklegt til að vinna sér sæti í A-deildinni. 
„Þetta verður brött brekka fyrir okkur og við eigum 
ekkert að vinna þennan leik á pappírunum. Þetta 

er hrikalega erfitt lið að vinna því að þeir eru á öðru plani en við, ef 
maður á að vera hreinskilinn,“ segir Jón. Aðalstjarna hollenska liðsins 
er Francisco Elson sem varð NBA-meistari með San Antonio Spurs 

2007 og var með 28 stig í 84-68 sigri Hollands í fyrri leiknum. 
„Elson er virkilega góður. Hann er stór, snöggur og hreyfanlegur 
fyrir stóran mann. Við söknum Hlyns Bæringssonar svolítið í þeirri 
baráttu. Við berjumst bara og þurfum örugglega að tvídekka hann,“ 
segir Jón Arnór sem tekur þátt í leikjum íslenska liðsins, en í liðið 

vantar öfluga menn. „Ég vil spila fyrir Íslands hönd og gef mig 
allan í þetta verkefni. Ég er stemmdur og ég vildi að það væri 
þannig hjá öllum og allir væru með. Því miður er það ekki svo 
í ár einhverra hluta vegna. Ég veit ekki hver ástæðan er hjá 
hinum leikmönnunum en við erum ekki að stilla upp okkar 
sterkasta liði,“ segir Jón Arnór. Jón er sjálfur ekki búinn að finna 
sér lið fyrir næsta tímabil. „Ég er bara atvinnulaus og veit ekk-
ert hvað ég er að fara að gera. Það er ekkert í gangi til að tala 
um. Ég hef samt engar áhyggjur af þessu og bíð bara rólegur 
eftir að eitthvað gott detti inn,“ segir Jón og á meðan ætlar 
hann að njóta þess að spila fyrir Íslands hönd.

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON: VILDI AÐ ALLIR VÆRU TILBÚNIR AÐ SPILA FYRIR LANDSLIÐIÐ SEM MÆTIR HOLLANDI Í DAG

Eigum ekkert að vinna þennan leik á pappírunum
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Acer Aspire Timeline 4810

INTEL CORE2 SOLO SU2700 1.3GHZ 

129.999 LÁN

5.829 
24 mánaða

8 KLST
RAFHLÖÐUENDING

14.0” HD LED SKJÁR

VEGUR AÐEINS 1.3KG

Acer Emachines  E625

AMD ATHLON 64 PROCESSOR TF-20 
250GB

HARÐUR DISKUR

2GB VINNSLUMINNI
15,6” SKJÁR

LÁN

3.683 
24 mánaða

69.999
10.000KRLÆKKUN AÐEINSÞESSA HELGI

20.000KR

LÆKKUN AÐEINS

ÞESSA HELGI

999
ÓDÝRT DVD

2.499
NÝTT

3.499
bluray

BenQ G2410 HD

24” WIDESCREEN SKJÁR

49.999

LÁN

2.396 
24 mánaða

Skullcandy

HEYRNATÓL MEÐ

INNBYGGÐUM MP3 SPILARA

15.999

MARGAR FLEIRI
FLOTTAR GERÐIR AF

SKULLCANDY Í BT
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FÓTBOLTI Íslenska kvennalandslið-
ið spilar sinn þrítugasta leik undir 
stjórn Sigurðar Ragnars Eyjólfs-
sonar á mánudaginn þegar liðið 
leikur sinn fyrsta leik á EM í Finn-
landi. 

Sigurður Ragnar lagði strax 
áherslu á íslensku vörnina þegar 
hann tók við og hún hélt marki sínu 
hreinu í þrettánda sinn undir hans 
stjórn í sigrinum á Serbíu á laugar-
daginn. Margir leikmenn eiga þátt 
í þeim góða árangri en þrír þeirra 
hafa átt gríðarlega mikinn þátt í 
því að ná upp stöðugleika í varnar-
leik íslenska kvennalandsliðsins. 

Þær Edda Garðarsdóttir, Guð-
rún Sóley Gunnarsdóttir og Katrín 
Jónsdóttir mynda öftustu varnar-
línu liðsins og hafa gert það í 28 af 
29 leikjum undir stjórn Sigurðar 
Ragnars. 

Þær þrjár stöllur eru einu leik-
menn liðsins sem hafa verið í byrj-
unarliði íslenska liðsins í undan-
förnum 27 landsleikjum eða allar 
götur frá því í 5-1 sigri á Portúgal 
12. mars 2007 sem var jafnframt 
fyrsti sigurleikurinn undir stjórn 
Sigurðar Ragnars.  

„Þær eru allar mjög góðir leik-
menn og með gríðarlega mikla 
reynslu sem er okkur mikilvægt. 
Þetta eru miklir liðsspilarar. Þær 
eru ekki í þessu fyrir einhverja 
persónulega athygli heldur fórna 
sér fyrir liðið,“ segir Sigurður 
Ragnar um þær Eddu, Guðrúnu 
og Katrínu.

„Eitt það mikilvægasta sem 
þú gerir í byrjun sem þjálfari er 
að finna miðvarðaparið og við 
vorum heppnir að þær Gunna og 
Kata pössuðu mjög vel saman. Þá 
er maður ekkert mikið að breyta 
því sem gengur vel,“ segir Sigurð-
ur Ragnar og hann er sammála því 
að miðvarðaparið sé samansett af 
ólíkum leikmönnum sem vega hvor 
aðra upp.

„Kata er meira í því að vinna 
skallabolta og hún er líkamlega 
sterk. Hún er leiðtogi og stjórnar 
vörninni. Gunna er fljót og gríðar-
lega sterk maður á móti manni. 
Hún er líka oft mætt fyrir aftan til 
að valda,“ segir Sigurður Ragnar. 
„Ef ég ætti að nefna einhverja sem 
hefur fengið of litla athygli miðað 
við hvað hún hefur gefið liðinu þá 

er það Guðrún Sóley. Hún er frá-
bær leikmaður og fær sjaldan það 
hrós sem hún á skilið,“ segir Sig-
urður.

Fyrir framan þær Katrínu og 
Guðrúnu Sóleyju spilar síðan Edda 
Garðarsdóttir sem hefur aðeins 
misst af einum landsleik frá árinu 
2004.

„Ég hef haft líka það skipulag 
að spila með tvo varnartengiliði. 
Edda hefur þar verið í byrjunarlið-
inu í öllum leikjunum nema einum. 
Hún hefur spilað mjög vel og verið 
að bæta sig sem leikmaður. Mér 
finnst hún hafa bætt sig töluvert 
mikið síðan hún fór út í atvinnu-
mennsku. Hún er okkar auka- og 
hornspyrnusérfræðingur og það 
hefur gefið okkur fullt af mörk-
um líka. Hún les leikinn vel, stað-
setur sig mjög vel og er þetta akk-
eri á miðjunni sem passar upp á að 
við fáum ekki á okkur skyndiupp-
hlaup inn í hjarta varnarinnar,“ 
segir Sigurður Ragnar um fram-

lag Eddu til liðsins. Hefur hún oft 
á tíðum verið sannkallaður brim-
brjótur fyrir miðvarðaparið fyrir 
aftan hana. 

Margir aðrir leikmenn íslenska 
liðsins spila ekki síður mikilvægt 
hlutverk en þær Margrét Lára Við-
arsdóttir, Hólmfríður Magnúsdótt-
ir og Dóra María Lárusdóttir svo 
einhverjar séu nefndar eru dug-
legri að minna á sig með mörkun-
um sínum og frábærum töktum í 
sóknarleiknum. Framlag þeirra 
Eddu, Guðrúnar og Katrínar er því 
ekki eins áberandi en engu síður 
mikilvægt.

„Ég vil alls ekki segja að þess-
ar þrjár séu mikilvægari en aðrir 
leikmenn í liðinu. Ég lít svo á að 
allar séu jafnmikilvægar en hlut-
verk þeirra þriggja hefur oft verið 
svolítið vanmetið og þær hafa ekki 
verið mikið í sviðsljósinu,“ sagði 
Sigurður Ragnar um „kjarnann“ í 
kvennalandsliðinu.

 ooj@frettabladid.is

Kjarni kvennalandsliðsins
Aðeins þrír leikmenn íslenska kvennalandsliðsins hafa byrjað síðustu 27 leiki 
kvennalandsliðsins. Má því kalla þær Katrínu Jónsdóttur, Guðrúnu Sóleyju 
Gunnarsdóttur og Eddu Garðarsdóttur kjarnann í íslenska liðinu. 

AFTASTA LÍNAN Guðrún Sóley Gunnarsdóttir, Edda Garðarsdóttir og Katrín Jónsdóttir 
ætla ekki að gefa neitt eftir á EM í Finnlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Edda Garðars-
dóttir
- 30 ára, 72 landsleikir 
og 2 mörk
- Hefur spilað 32 lands-
leiki í röð
- Hefur verið inn á í 
93 prósent leiktímans 
undir stjórn Sigurðar 
Ragnars

Guðrún Sóley 
Gunnarsdóttir
- 28 ára, 62 landsleikir 
og 1 mark
- Hefur spilað 30 
landsleiki í röð
- Hefur verið inn á í 
98 prósent leiktímans 
undir stjórn Sigurðar 
Ragnars

Katrín Jónsdóttir
- 32 ára, 86 landsleikir 
og 13 mörk
- Hefur spilað 31 lands-
leik í röð
- Hefur verið inn á í 
97 prósent leiktímans 
undir stjórn Sigurðar 
Ragnars

AFTASTA LÍNA ÍSLANDS Á EM Í FINNLANDI

FÓTBOLTI Guðbjörg Gunnarsdótt-
ir hefur þótt vera með óheppnari 
landsliðskonum Íslands síðustu 
ár eftir að hafa meiðst ítrekað. 

Nú ætlar hún hins vegar að 
storka örlögunum með því að 
klæðast „óhappatreyjunni“ með 
það að markmiði að fá lukkuna 
með sér í lið. Hún vildi ekki vera 
í venjubundnu númeri varamark-
varðarins sem er tólf.

„Ég hef í nokkur ár ætlað að 
vera númer 13 en ég hef ekki 
verið í aðstöðu til þess því ég hef 
alltaf verið númer 1. Núna lang-
aði mig að vera númer þrettán því 
að ég trúi því að það verði ólukka 
annarra að lenda á móti mér. Ég 
hef alltaf verið mikið meidd en 
kannski breyti ég því með því að 
vera númer þrettán,“ segir Guð-
björg en hún segir þrettán vera 
sína lukkutölu.

Þóra Björg Helgadóttir var í 
íslenska markinu á móti Serbum 
og verður væntanlega aðalmark-
vörður íslenska liðsins á mótinu. 
Guðbjörg þarf því að bíða þolin-
móð á bekknum. 

„Þeir segja við mig að þeir velji 
liðið fyrir hvern leik og ég verð 
bara að trúa því. Ég reyni bara að 
standa mig vel á æfingum og sé 

síðan hve langt það fleytir mér,“ 
segir Guðbjörg en hún hefur þó 
ekki misst alla von því hún veit 
það vel að margt getur komið upp 
á inni á vellinum. 

„Maður veit aldrei hvað gerist 
og ég held að ég viti það best sjálf 
því ég er alltaf að lenda í meiðsl-
um. Þeir sem eru varamarkverð-
ir hjá mér þurfa alltaf að vera á 
tánum,“ segir leikmaður númer 
13 hjá íslenska landsliðinu á EM 
í Finnlandi, Guðbjörg Gunnars-
dóttir. - óój

Markvörðurinn Guðbjörg Gunnarsdóttir á EM:

Vildi vera í treyju 
númer þrettán

ÆTLAR AÐ STANDA SIG Á ÆFINGUM 
Guðbjörg Gunnarsdóttir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

LAXÁ Á REFASVEIT
Það voru að losna holl:

31. ágúst-2. sept.  /  2.-4. september
2 holl laus eftir 20. september. Uppl. veitir Stefán (898-3440)

Frítt á völlinn í boði Actavis
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Allir á völlinn – áfram FH!

Nú fara línur að skýrast í Pepsi-deildinni  
– ekki láta þig vanta í Kaplakrikann!

Draumalið Pepsi verður með skiptimarkað.  
Leikmenn FH árita myndir eftir leik.

FH–Grindavík
Laugardaginn 22. ágúst kl. 16



Mennıngarmorgunn

ÍS
LE

N
SK

A 
/S

IA
.I

S
/N

AT
 4

70
42

 0
8/

09



 22. ágúst 2009  LAUGARDAGUR58

SUNNUDAGSKVÖLD

08.50 Mörk dagsins Allir leik-
ir dagsins í ensku úrvalsdeildinni 
skoðaðir.

09.30 Enska úrvalsdeildin: 
Wigan - Man. Utd.

11.10 Premier League World 
2009/10 Enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

11.40 Mörk dagsins 

12.20 Enska úrvalsdeildin: 
West Ham - Tottenham Bein 
útsending frá leik West Ham og 
Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

13.55. Burnley - Everton

14.50 Enska úrvalsdeildin: Ful-
ham - Chelsea Bein útsending 

17.00 Enska úrvalsdeildin. 
Burnley - Everton

18.40 Enska úrvalsdeildin: 
Arsenal - Portsmouth

20.20 Enska úrvalsdeildin: 
West Ham - Tottenham 

22.00 Enska úrvalsdeildin: 
Fulham - Chelsea

23.40 Enska úrvalsdeildin. 
Man. City - Wolves

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.20 My Hero 10.50 My Hero 11.20 My 
Hero 11.50 EastEnders 12.20 EastEnders 
12.50 EastEnders 13.20 EastEnders 
13.50 Dalziel and Pascoe 14.40 Dalziel 
and Pascoe 15.30 Doctor Who 16.15 
My Hero 16.45 My Hero 17.15 Hotel 
Babylon 18.10 Judge John Deed 19.00 
The Jonathan Ross Show 19.50 Dalziel 
and Pascoe 20.40 Dalziel and Pascoe 
21.30 Waking the Dead 22.20 Hotel 
Babylon 23.15 Judge John Deed 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Boxen 10.25 OBS 10.30 Truslen fra 
dybet 11.10 Sugar Rush 11.30 Fremtidens 
detektiver 12.00 DR Dokumentar - Varvara 
13.00 Hjælp, jeg stammer! 13.50 Fodbold 
16.00 Ebb og Flo 16.05 Postmand Per 
16.20 Nalle &amp; Pip 16.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret 17.00 OBS 17.05 
Michael Palin i det nye Europa 18.00 P. 
S. Kroyer - Sikken fest 19.00 TV Avisen 
19.15 SportNyt med SAS liga 19.40 
Taggart 21.20 Dodens detektiver 21.45 
Jennifers afsloringer 22.45 Seinfeld 

18.00 Borgarlíf

18.30 Íslands safarí  

19.00 Reykjavík – Egilsstaðir – 
Reykjavík

19.30 Björn Bjarna

20.00 Hrafnaþing

21.00 Útvegurinn  

21.30 Maturinn og lífið

22.00 Hrafnaþing

23.00 Reykjavík – Egilsstaðir 

12.00 Kameleon-stranda 12.55 
Verdensarven 13.10 Thor Heyerdahl - På 
jakt etter paradiset 14.00 VM friidrett 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Sportsrevyen 
18.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne 
bu 18.30 Kjempesvermar 19.20 Poirot 
21.00 Kveldsnytt 21.20 Nattsosteren 
22.20 &quot;Nordkaperen&quot; seiler 
i Indonesia 23.20 Verdensarven 23.35 
Jazz jukeboks 

08.00 Morgunstundin okkar:  í 
næturgarði, Lítil prinsessa, Geirharð-
ur Bojng Bojng, Disneystundin, Gló 
magnaða, Sígildar teiknimyndir , Al-
vöru Dreki, Einu sinni var... Jörðin

10.15 Popppunktur  (Sigur Rós - 
Bloodgroup) (e)

11.15 EM-stofan  Hitað upp fyrir 
leik á EM í fótbolta.

11.45 EM kvenna í fótbolta  
Bein útsending frá leik Úkraínu og 
Hollands á Evrópumóti landsliða 
sem fram fer í Finnlandi.

13.40 HM í frjálsum íþróttum 
 Bein útsending frá HM í frjálsum 
íþróttum sem fram fer í Berlín.

16.30 EM kvenna í fótbolta 
 Bein útsending frá leik Finna og 
Dana.

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Stundin okkar  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður  Gísli Einars-
son fer um landið og heilsar upp á 
forvitnilegt fólk.

20.05 Gróðabragð  (5:8)(Scalp)

21.00 Sunnudagsbíó - Skugga-
hliðin  (Die Dunkle Seite) Þýsk 
sjónvarpsmynd frá 2008 byggð á 
skáldsögu eftir Frank Schatzing. Tyrk-
neskur maður finnst látinn í íbúð 
sinni. Ummerki á staðnum benda 
til þess að hann hafi verið pyntaður 
á hrottalegan hátt. 

22.35 EM kvöld

23.00 Tíðarandinn, viðauki 
 (Zeitgeist: Addendum) (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist

13:35 World Cup of Pool 2008 
 (13:31) (e)

14:25 Rachael Ray  (e)

15:10 Rachael Ray  (e) 

15:55 America’s Funniest 
Home Videos  (40:48) (e) 

16:20 What I Like About You  
(14:24) (e)

16:45 Style Her Famous  (16:20) 
(e)

17:15 Design Star  (4:9) (e)

18:05 Britain’s Next Top 
Model  (8:10) (e)

18:55 Bachelorette  (6:12) (e)

19:45 America’s Funniest 
Home Videos  (41:48) Bráð-
skemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest 
á filmu. 

20:10 Robin Hood  (10:13)

21:00 Midnight Bayou  Róman-
tísk spennumynd sem byggð er á 
sögu eftir metsöluhöfundinn Noru 
Roberts. Declan Fitzpatrick er virtur 
lögfræðingur sem fórnar hinu ljúfa 
lífi og kaupir sveitasetur með plant-
ekru nærri New Orleans. Sögur eru 
á kreiki um að húsið sé andsetið og 
fljótlega eftir að Declan flytur inn fer 
hann að heyra raddir og sjá dular-
fulla hluti. 

22:30 Owning Mahowny   Dan 
Mahowny er bankastjóri með 
slæma spilafíkn og starf sem veit-
ir honum aðgang að 20 milljóna 
dala bankareikningi. Þegar hann 
tapar stórt og á ekki möguleika á 
að bæta sér tapið semur Mahow-
ny snilldarlega áætlun um að etja 
saman bankanum og spilavítinu. 
Aðalhlutverk:  Philip Seymor Hoff-
man, Minnie Driver og John Hurt

00:15 CSI  (21:24) (e)

01:05 Murder  (7:10) (e)

01:55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnaefni: Lalli, Elías, Þor-
lákur, Gulla og grænjaxlarnir, Al-
gjör Sveppi, Boowa and Kwala, Kalli 
og Lóa, Svampur Sveinsson, Hvell-
ur keppnisbíll, Áfram Diego, áfram!, 
Könnuðurinn Dóra, Apaskólinn, Að-
alkötturinn

10.15 Who Framed Roger Rabbit 
Bráðskemmtileg fjölskyldumynd. 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar

13.45 So You Think You Can 
Dance (18:23) 

15.15 So You Think You Can 
Dance (19:23) 

16.05 Beauty and the Geek 
(4:10) 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.55 Íþróttir 

19.02 Veður 

19.10 Réttur (3:6) 

19.55 Back To You (11:17) Kels-
ey Grammer leikur hér vinsælan og 
óþolandi sjálfumglaðan fréttalesara. 

20.20 Monk (9:16) Einkaspæjar-
inn og sérvitringurinn Adrien Monk 
heldur uppteknum hætti við að að-
stoða lögregluna við lausn sakamála. 

21.05 Numbers (6:23) Þættirnir 
fjalla um tvo ólíka bræður sem sam-
eina krafta sína við rannsókn flók-
inna sakamála. 

21.45 Lie to Me (10:13) 

22.30 The 4400 (3:13) Það er 
loksins komið að sögulokum í þess-
ari vinsælu yfirnáttúrulegu þáttaröð 
um hin 4400. Undir því nafni ganga 
þau jafnan sem sneru aftur til jarðar 
eftir að hafa verið numin á brott og 
að því er virðist send út í geim. 

23.15 NCIS (2:19) 

00.00 60 mínútur

00.45 I‘m With Lucy

02.15 Der Untergang 
(Downfall) 

04.45 Monk (9:16) 

05.30 Fréttir

08.05 Thank You for Smoking 

10.00 We Are Marshall

12.10 Curious George 

14.00 Thank You for Smoking 

16.00 We Are Marshall 

18.10 Open Season 

20.00 Silver City

22.05 Me and You and Every-
one We Know

00.00 Alzheimer Case (De 
Zaak Alzheimer) 

02.00 Arven

04.00 Tristan + Isolde

06.05 School for Scoundrels

15.30 Sjáðu 

16.00 Hollyoaks (256:260) 

16.25 Hollyoaks (257:260) 

16.50 Hollyoaks (258:260)

17.15 Hollyoaks (259:260) 

17.40 Hollyoaks (260:260) 

18.10 Seinfeld (16:22) Jerry Sein-
feld er uppistandari sem nýtur mik-
illar kvenhylli en á í stökustu vand-
ræðum með eðlileg samskipti við 
annað fólk. Hann er nefnilega óend-
anlega smámunasamur og sérvitur. 
Sem betur fer á hann góðan vina-
hóp sem er álíka duttlungafullur og 
hann sjálfur. 

18.35 Seinfeld (17:22)

19.00 Seinfeld (19:24) 

19.25 Seinfeld (20:24) 

19.45 ET Weekend 

20.30 America‘s Got Talent 
(12:20) Það kunna ekki allir að 
syngja eða dansa. Sönnu hæfileika-
fólki getur verið ýmislegt annað til 
lista lagt.  America‘s Got Talent er 
þátturinn fyrir þá. Nú er leitin hafin í 
þriðja sinn og aldrei verið vinsælli. 

21.45 The O.C. 2 (8:24) Stöð 2 
Extra og Stöð 2 endursýna þessa vin-
sælu þáttaröð frá upphafi. Orange-
sýsla í Kaliforníu virðist vera friðsæl 
paradís þar sem lífið leikur við bæjar-
búa. Þegar við kynnumst þeim betur 
koma hins vegar leyndarmálin í ljós. 

22.30 Seinfeld (16:22) 

22.55 Seinfeld (17:22) 

23.20 Seinfeld (19:24) 

23.45 Seinfeld (20:24) 

00.10 Sjáðu

01.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.50 Gillette World Sport 
2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar 
sem farið er yfir víðan völl.

09.20 Starbæk - Valencia Út-
sending frá leik í Evrópudeildinni.

11.00 F1: Við rásmarkið 

11.30 F1: Valencia / Kappakst-
urinn Bein útsending frá Formúlu 1 
kappakstrinum í Valencia á Spáni.

14.15 F1: Við endamarkið 
Gunnlaugur Rögnvaldsson og sér-
fræðingar skoða keppnina gaum-
gæfilega.

14.40 PGA Championship 
2009 

17.45 Pepsí deildin 2009 Bein 
útsending.

19.55 Barcelona - Atl. Bilbao 
Bein útsending.

22.00 Pepsímörkin 2009 Magn-
aður þáttur þar sem Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir 
alla leiki umferðinnar.

23.00 F1: Við endamarkið 

23.30 Pepsi-deildin 2009

01.20 Pepsímörkin 2009

▼

Gráglettin og einkar fersk gaman-
mynd sem hlotið hefur frábæra 
dóma. Myndin segir frá nokkrum 
manneskjum sem eiga það sameigin-
legt að hafa átt í mestu vandræðum 
með að tengj-
ast öðru fólki 
og finna sér 
ástvin í þess-
um kuldalega 
og sundraða 
heimi. Með 
aðalhlutverk 
fara John 
Hawkes, Mir-
anda July og 
Miles Thomp-
son

VIÐ MÆLUM MEÐ

Me and You and Everyone 
We Know
Stöð 2 bíó kl. 22.05

Nýstárleg og fersk spennuþáttaröð 
um hóp af sérfræðingum sem 
allir eru fremstir í sínu fagi. Með 
sálfræði, atferlisfræði og einstökum 
hæfileikum við að greina í andlits-
dráttum skjólstæðinga hvort þeir 
segi sannleikann eða séu að ljúga, 
leysir The Lightman Group erfiðustu 
málin fyrir Alríkislögregluna, lög-
fræðistofur, fyrirtæki og einstakl-
inga. Með aðalhlutverk fara meðal 
annarra Tim Roth og Kelli Williams 
úr Men in Trees og The Practice.

STÖÐ 2 KL. 21.24

Lie To Me

> Tim Roth
„Ég kann ekkert nema að leika. 
Þannig að ef þetta klúðrast, þá er 
ég í vondum málum.“ 
Tim Roth fer með hlut-
verk í þáttunum Lie to 
Me sem sýndir eru á 
Stöð 2.

09.10 Friidrott 13.15 Debatt 14.00 Friidrott 
16.00 Rapport 16.15 Hedebyborna 
17.15 En dag i Sverige 17.30 Rapport 
17.50 På Stockholms slott 18.00 Solens 
mat 18.30 Sportspegeln 19.00 Puls på 
Sverige 20.00 I en klass för sig 20.30 
Språkresan 21.00 Öringfiske jorden runt 
21.30 Packat &amp; klart sommar 22.00 
Necrobusiness 

Sjá nánar á www.betrabak.is

„Flottirdagar“í ágúst

Tilboð á stillanlegum rúmum og svefnsófum í ágúst 
25% afsláttur Öllum stillanlegum rúmum fylgir 2 fyrir 1 tilboð á sængurverum !
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Húsgögn og smávara frá
Ethnicraft Oak, Sia, Umbra og Serax

á 30% afslætti

Gerum hús að heimili

Helgartilboð í verslunum Tekk-Companys

HELGAR
TILBOÐ
30%

AFSLÁTTUR AF 
ETHNICRAFT OAK

HÚSGÖGNUM

HELGAR
TILBOÐ
30%

AFSLÁTTUR AF 
SIA, UMBRA OG 
SERAX VÖRUM

Tekk Company  –  Sími 564 4400  –  www.tekk.is Holtagarðar
Opið: Laugardag 10-17

Sunnudag 13-17

Kringlan
Opið: Laugardag 10-18

Sunnudag 13-17
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Tvö ofurmenni hafa stolið senunni í sjónvarpsfréttatímum vikunnar. 
Annað ofurmennið er hlaupari, Usain Bolt að nafni, sem ramm-
bætti eigin heimsmet í 100 og 200 metra hlaupi með örfárra daga 
millibili á heimsmeistaramótinu í Berlín. Þetta þurfti ekki að koma 
neinum á óvart sem sá Bolt slá heimsmetið í 100 metrum á 
Ólympíuleikunum í fyrra. Hann var þá farinn að berja sér 
á brjóst og signa sig og fanga loftmótstöðuna í breiðan 

faðminn löngu áður en hann var kominn í mark og 
strax var ljóst að Bolt gæti gert miklu betur. Jafnvel 
þótt „miklu“ í þessu tilviki eigi bara við um tím-

ann sem það tekur að depla augunum og 
tæplega það.

Mörgum er enn í fersku minni þegar 
Michael nokkur Johnson hljóp 200 metr-
ana á 19,32 sekúndum í Atlanta árið 1996 
og bætti þá heimsmetið um ríflega þrjátíu hundraðshluta úr 
sekúndu – miklu meira en nokkru sinni hafði verið gert fyrr. 
Þá fullyrtu spekingar að metið væri óbætanlegt. En sláninn frá 

Jamaíka lét þau orð sem vind um eyru þjóta og hefur bætt það 
tvisvar. Nú síðast hljóp hann á 19,19. Ætli megi enn gefa í?

Hitt ofurmennið er líka hlaupari og heitir Caster Semenya, 
nýkrýndur 18 ára heimsmeistari í 800 metra hlaupi kvenna. 

Áhöld eru uppi um hvort hlauparinn sá sé raunverulega 
kvenmaður eins og hann heldur fram, enda geti ungl-
ingsstelpur varla hlaupið svona hratt. Eða hvað? Fyrir 
fram mætti halda að það væri auðvelt að skera úr um 
kynferðið en svo virðist þó ekki vera. Það er merkilegt 
út af fyrir sig.

Það er einnig athyglisvert að Bolt, tæplega tveggja 
metra maður með vöðva á við kynbótahross, er ekki 

nema 85 kíló að þyngd. Þrátt fyrir allt spretthlaups-
kjötið er maðurinn, ef hann er þá mennskur, 
með lágan BMI-stuðul! Hann hlýtur því að vera 

með óvenjulétta beinabyggingu. Ég hef hins vegar 
engan heyrt velta því fyrir sér hvort Usain Bolt sé 

kona.

LAUGARDAGUR

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

13.50 Arsenal – Portsmouth  
 STÖÐ 2 SPORT 2

18.25 Family Guy   SKJÁREINN

19.35 America‘s Got Talent 
  STÖÐ 2

20.00 So You Think You Can 
Dance   STÖÐ 2 EXTRA 

20.10 Brúðkaupsherrann 
  SJÓNVARPIÐ

17.00 Reykjavík – Egilsstaðir – 
Reykjavík

17.30 Græðlingur 

18.00 Hrafnaþing 

19.00 Reykjavík – Egilsstaðir – 
Reykjavík

19.30 Græðlingur 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur 

21.30  Skýjum ofar

> Debra Messing
„Ég elska að gera glamúr- 
hluti, eins og að ganga í 
hönnun eftir Valentino.“
Debra Messing fer með 
hlutverk í kvikmyndinni 
The Wedding Date 
í Sjónvarpinu í 
kvöld. 

08.00 Morgunstundin okkar:  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Bangs-
ímon og vinir hans, Tóti og Patti, Ólivía, Sög-
urnar okkar , Elías knái, Fræknir ferðalangar, 
Skúli skelfir, Hrúturinn Hreinn

10.30 Breska konungsfjölskyld-
an  (4:6) (Monarchy - The Royal Family at 
Work) (e)

11.25 Út og suður   (e)

11.55 Helgarsportið  (e)      

12.50 EM stelpurnar okkar  

13.05 EM stelpurnar okkar

13.20 Kastljós  (e)

13.55 Popppunktur  (Sigur Rós - Blood-
group) (e)

14.55 HM í frjálsum íþróttum  (e)

15.50 Táknmálsfréttir

16.00 HM í frjálsum íþróttum  

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fallega fólkið  (4:6) (Beautiful 
People) 

20.10 Brúðkaupsherrann  (The Wedd-
ing Date) (e)

21.40 Undraland  (Wonderland) Bresk 
bíómynd frá 1999. Aðalhlutverk: Shirley 
Henderson, Gina McKee, Molly Parker, Ian 
Hart, Kika Markham, Jack Shepherd, John 
Simm og Stuart Townsend. 

23.25 Kjarninn  (The Core) Aðalhlutverk:
Aaron Eckhart, Hilary Swank, Delroy Lindo 
og Stanley Tucci. (e)

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.40  Rachael Ray  (e)

13.25 Rachael Ray  (e)

14.10 Rachael Ray  (e)

14.55 All of Us  (19:22) (e)

15.25 America’s Funniest Home Vid-
eos  (15:48) (e)

15.50 America’s Funniest Home Vid-
eos  (16:48) (e)

16.15 How to Look Good Naked  (8:8) 
(e)

17.05 Matarklúbburinn  (8:8) (e) 

17.35 The Contender Muay Thai  (1:15) 
(e)

18.25 Family Guy  (12:18) (e)  

18.50 Everybody Hates Chris  (13:22) 
(e)

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

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (40:48)

20.10 According to Jim  (5:18) (e)

20.40 Flashpoint  (4:18) (e) 

21.30 Northern Lights  (e) Aðalhlutverk: 
Eddie Cibrian, Leann Rimes og Rosanna 
Arquette.

23.00 Dr. Steve-O  (7:7) (e)

23.30 The Dudesons  (7:8) (e) 

00.00 Battlestar Galactica  (19:20) (e) 

00.50 World Cup of Pool 2008  (13:31) 
(e) 

01.40 Murder  (7:10) (e) 

02.30 Online Nation  (4:4) (e)

03.00 Penn & Teller: Bullshit  (44:59) 
(e)

03.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnaefni. Kalli á þakinu, Ruff‘s 
Patch, Tommi og Jenni, Algjör Sveppi, Svamp-
ur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, Doddi, 
Könnuðurinn Dóra, Diego, Boowa and Kwala, 
Sumardalsmyllan, Refurinn Pablo, Svamp-
ur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, Könnuður-
inn Dóra, Maularinn, Kalli litli Kanína og vinir, 
Nornafélagið, Ofuröndin

11.50 Bold and the Beautiful 

12.10 Bold and the Beautiful 

12.30 Bold and the Beautiful 

12.50 Bold and the Beautiful 

13.10 Bold and the Beautiful 

13.35 The Apprentice (4:14) 

14.25 Supernanny (3:20) 

15.15 The Big Bang Theory (9:17)

15.40 The New Adventures of Old 
Christine (6:10) 

16.05 Ástríður (1:12) Ný rómantísk 
gamanþáttaröð um unga konu sem ræður 
sig til vinnu hjá fjármálafyrirtæki. Ástríði reyn-
ist erfitt að fóta sig í hörðum heimi viðskipta-
lífsins en gengur þó mun verr í heimi ásta-
lífsins. 

16.35 You Are What You Eat (5:18) Í 
þáttaröðinni fylgjumst við með Dr. Gillian 
McKeith hjálpa fólki sem er komið í ógöngur 
með mataræði sitt.

17.00 ET Weekend 

18.00 Sjáðu 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Veður 

19.05 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 America‘s Got Talent (12:20) Hér 
er á ferð hraður og fjölbreyttur skemmtiþáttur 
fyrir alla fjölskylduna.

20.50 Mr. Bean‘s Holiday Önnur mynd-
in um einfarann og sérvitringinn kostulega 
Mr. Bean. Að þessu sinni bregður hann sér 
í frí til Frakklands og lendir að sjálfsögðu í 
hverjum hrakförunum á fætur öðrum en 
tekst alltaf að redda sér á einhvern ótrúleg-
an hátt.

22.25 Fast and the Furious:  Tokyo 
Drift Framhald kappakstursmyndarinnar 
Fast and the Furious. Í þessari mynd sem 
er sú önnur í röðinni færist leikurinn á hrað-
brautir Tókýóborgar þar sem óforskammaðir 
bílaþjófar láta greipar sópa.

00.05 Inside Man

02.10 Into the Fire

03.45 Great Balls of Fire 

08.00 Lucky You

10.00 A Good Year 

12.00 Open Season 

14.00 Lucky You

16.00 A Good Year 

18.00 Curious George 

20.00 The Birdcage 

22.00 Rush Hour 3

00.00 Volcano

02.00 The Deal

04.00 Rush Hour 3

06.00 As You Like It

08.25 Valencia Sýnt frá æfingum lið-
anna fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Valenc-
ia á Spáni.

08.55 F1: Valencia / Æfingar 

10.00 PGA Tour 2009 - Hápunktar

10.50 Inside the PGA Tour 2009

11.15 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
komandi keppni. 

11.45 F1: Valencia / Tímataka Bein út-
sending frá tímatökunni fyrir Formúlu 1 kapp-
aksturinn í Valencia.

13.20 PGA Championship 2009 Út-
sending frá þriðja keppnisdegi PGA Champ-
ionship mótsins í golfi.

17.50 Meistaradeild Evrópu. Celt-
ic - Arsenal Útsending frá leik í 3. umferð 
Meistaradeildar Evrópu.

19.30 Meistaradeild Evrópu. Panat-
hinaikos - Atl. Madrid Útsending frá leik í 
3. umferð Meistaradeildar Evrópu.

21.10 Bash Room Allir fremstu bardaga-
menn heims mæta til leiks og keppa um titil-
inn The Ultimate Fighting Champion.

21.55 UFC Live Events 2 

00.35 UFC Unleashed Bestu bardagar í 
sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.

08.35 Uppgjör helgarinnar 

09.30 Enska úrvalsdeildin: Sunder-
land - Chelsea

11.10 Enska úrvalsdeildin: Burnley - 
Man. Utd.

12.50 Premier League World 2009/10

13.20 Upphitun Hitað upp fyrir leiki helg-
arinnar í ensku úrvalsdeildinni.

13.50 Enska úrvalsdeildin: Arsenal - 
Portsmouth Bein útsending frá leik Arsenal 
og Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Wigan - Man. Utd Sport 4. Man. City - 
Wolves Sport 5. Hull - Bolton Sport 6. Sund-
erland - Blackburn

15.55 Enska úrvalsdeildin: Wigan - 
Man. Utd. 

17.35 1001 Goals

18.30 Mörk dagsins 

19.10 Enska úrvalsdeildin: Man. City 
- Wolves 

20.50 Enska úrvalsdeildin: Hull - 
Bolton

22.30 Enska úrvalsdeildin: Sunder-
land - Blackburn

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON DEPLAÐI AUGUNUM OG MISSTI AF HEIMSMETI

Táningsstelpa getur varla hlaupið hratt
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó FM 90,9  Gullbylgjan FM 93,5  Rás 1  
FM 95,7 FM957 FM 96,3  FM Suðurland FM 96,7  Létt Bylgjan 
FM 97,7  X-ið FM 98,9  Bylgjan FM 99,4  Útvarp Saga 
FM 90,1  Rás 2 FM 102,2 Útvarp Latibær FM 102,9  Lindin 
FM 105,5  Útvarp Boðun

16.00 Nágrannar 

16.20 Nágrannar

16.40 Nágrannar 

17.00 Nágrannar 

17.20 Nágrannar 

17.40 E.R. (3:22) Stöð 2 og Stöð 2 Extra 
sýna eina allra vinsælustu þáttaröð síðari ára 
frá upphafi. 

18.30 Ally McBeal (14:21) Tina Turner 
er sérstakur gestur í þætti kvöldsins þar sem 
Ally og Elaine keppast um að fá að koma 
fram með Tinu sem bakraddasöngkonur 
hennar.

19.15 Gilmore Girls

20.00 So You Think You Can Dance 
(18:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur 
fimmta sumarið í röð. Aldrei fyrr hafa jafn 
margir hæfileikaríkir dansarar skráð sig. Þess-
ari miklu þátttöku fylgir óhjákvæmilega að 
þátttakendur hafa aldrei verið skrautlegri. 

21.25 So You Think You Can Dance 
(19:23) 

22.10 Stelpurnar (11:20) Stöð 2 endur-
sýnir nú valda þætti af íslensku grínþáttun-
um Stelpunum. 

22.35 E.R. (3:22) Þættirnir gerast á bráða-
móttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem erill-
inn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir 
fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir 
upp á líf og dauða.

23.20 Ally McBeal (14:21) Tina Turner 
er sérstakur gestur í þætti kvöldsins þar sem 
Ally og Elaine keppast um að fá að koma 
fram með Tinu sem bakraddasöngkonur 
hennar.

00.05 Gilmore Girls

00.50 Stelpurnar (11:20) 

01.15 Sjáðu

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

10.20 My Hero 10.50 My Hero 11.20 My Hero 
11.50 EastEnders 12.20 EastEnders 12.50 
EastEnders 13.20 EastEnders 13.50 Dalziel and 
Pascoe 14.40 Dalziel and Pascoe 15.30 Doctor 
Who 16.15 My Hero 16.45 My Hero 17.15 Hotel 
Babylon 18.10 Judge John Deed 19.00 The 
Jonathan Ross Show 19.50 Dalziel and Pascoe 
20.40 Dalziel and Pascoe 21.30 Waking the Dead 
22.20 Hotel Babylon 23.15 Judge John Deed 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.05 
Troldspejlet 10.25 Boogie Update 10.55 Backstage 
11.20 Backstage 11.50 Talent 09 12.50 De 
tavse born 13.40 Columbo 15.10 For sondagen 
15.20 Held og Lotto 15.30 Den travle by 16.00 
Mr. Bean 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 
SportNyt 17.05 Det vilde Kina 18.00 Merlin 18.45 
Kriminalkommissær Barnaby 20.20 Bagmænd 
22.05 Seinfeld 22.30 Doden i tunnellen 

12.10 Historia om den gråtande kame-
len 13.40 Billedbrev fra Europa 13.50 4-4-2. 
Tippekampen 16.00 Skrimmel Skrammel 16.25 
Underbuksepiratene 16.30 Rosa og livet 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning 17.40 VM friidrett 
18.55 Gylne klassefester 20.05 20 sporsmål 
20.30 Sjukehuset i Aidensfield 21.15 Kveldsnytt 
21.30 Resten av dagen 23.40 Dansefot jukeboks 
m/chat 

SVT 1

10.30 Visuell intelligens 12.20 Gatupredikanten 
13.15 På kabaret med Patricia Kaas 14.10 Singin‘ 
in the Rain 15.50 Helgmålsringning 15.55 
Blomsterspråk 16.00 Rapport 16.15 Disneydags 
17.00 Bobster 17.25 Bernard 17.30 Rapport 
17.45 Sportnytt 18.00 Minnenas television 19.05 
Kriminaljouren 19.50 Terminator 3. Rise of the 
Machines 21.35 Pistvakt 22.05 Sjukan 22.35 
Almost Famous 

Framhald kappaksturs-
myndarinnar Fast and 
the Furious sem einmitt 
fékk nýja innspýtingu 
með þriðju myndinni 
sem er ein vinsælasta 
mynd sumarsins. Í 
þessari mynd sem er sú 
önnur í röðinni færist 
leikurinn á hraðbrautir 
Tókýóborgar þar sem 
óforskammaðir bílaþjóf-
ar láta greipar sópa.

STÖÐ 2 KL. 22.25

Fast and the Furious: Tokyo Drift

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
07.00 Fréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Með laugardagskaffinu
15.35 Stiklur úr furðum hversdagsins
16.10 Í boði náttúrunnar

17.05 Húslestrar á Listahátíð 2009
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
19.00 Jacqueline du Pré
20.00 Sagnaslóð
20.40 Tríó
21.30 Draumaprinsinn
22.00 Fréttir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsleikhúsið: Trúðar og leikarar 
leika þar um völl
23.10 Stefnumót
00.00 Fréttir
00.07 Næturtónar

Bresk þáttaröð sem segir frá metn-
aðargjörnum pilti, Simon Doonan, 
og besta vini hans, Kylie. Þeir láta sig 
dreyma um að búa í London innan 
um „fallega fólkið“. Umfram allt þráir 
Simon þó að komast burt úr heima-
bæ sínum, Reading, og frá fjölskyldu 
sinni sem er samsafn afar kynlegra 
kvista. 

Mamma hans er ginsvelgur, blind 
frænka hans er hippi og fyrrverandi 
fíkniefnaneytandi, pabbi hans gerir 
tilraunir með vín og amma hans er 
illskan holdi klædd.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Fallega fólkið
Sjónvarpið kl. 19.35
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LÁRÉTT
2. sólarhringa, 6. í röð, 8. hár, 9. loga, 
11. á fæti, 12. verslað, 14. mont, 16. 
í röð, 17. þrí, 18. til viðbótar, 20. fisk, 
21. skjótur.
LÓÐRÉTT
1. afl, 3. tvíhljóði, 4. planta, 5. einkar, 
7. vonsvikinn, 10. inngangur, 13. ot, 
15. ökutæki, 16. húðpoki, 19. átt.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. daga, 6. rs, 8. ull, 9. eld, 
11. il, 12. keypt, 14. grobb, 16. hi, 17. 
trí, 18. enn, 20. ál, 21. snar. 
LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. au, 4. glitbrá, 5. 
all, 7. sleginn, 10. dyr, 13. pot, 15. bíll, 
16. hes, 19. na. 

PERSÓNAN

Pétur Grétarsson 

Aldur: 50 ára.
Stjörnumerki: Bogmaður.
Starf: Tónlistarmaður og 
jazzhátíðarstjóri.
Fjölskylda: Er giftur Margréti Gísla-
dóttur, útibússtjóra í Landsbankan-
um, og við eigum Berglindi sem er 
20 ára og Gísla sem er 35 ára. 
Búseta: Við búum í smáíbúða-
hverfinu. 

Pétur Grétarsson er framkvæmdastjóri 
Jazzhátíðar Reykjavíkur sem nú stendur 
yfir.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8.

 1   Benedikt Jóhannesson.

 2   Óttar Pálsson.

 3   19,19 sekúndur.

„Þetta er bara byrjunin. Ísland 
hefur verið að vaxa í áliti hjá Ind-
verjum og þeim á eftir að fjölga 
mikið sem koma hingað til lands,“ 
segir veitingakonan Chandrika 
Gunnarsson hjá Austur-Indíafélag-
inu við Hverfisgötu. Sífellt færist í 
vöxt að tökulið frá Indlandi taki upp 
tónlistarmyndbönd fyrir kvikmynd-
ir sínar hér á landi. Fréttablaðið 
hefur greint frá tveimur; annars 
vegar kvikmyndagerðarfólki frá 
Kollywood og svo frá Tollywood en 
bæði þessi nöfn draga heiti sín af 
þeim hluta Indlands eða tungu þar 
sem framleiðslan fer fram. Chand-
rika og hennar fólk hefur séð um að 
indversku gestirnir hafi fengið mat 
við sitt hæfi.

Ef marka má vefsíðu Thaiindia 
er væntanlegt annað tökulið frá 
Kollywood með einhverri skærustu 
stjörnu þess kvikmyndaiðnaðar. Sá 
heitir Chiyaan Vikram og er þekkt-
ur um allt Indland. Kvikmynda-
gerðarfólkið hyggst samkvæmt 
fyrstu fréttum taka upp heila kvik-
mynd hér á landi og yrði það þá í 
fyrsta skipti. Þá hefur Fréttablað-
ið heimildir fyrir því að aðilar frá 
Bollywood séu mjög áhugasamir 
um að koma hingað til lands, en 
það verkefni yrði væntanlega mun 
stærra í sniðum en þau sem hafa 
ratað hingað nú þegar. 

Chandrika upplýsir að þeir hópar 
sem hingað hafi komið séu mjög 
þekktir í sínu héraði, þó þeir hafi 
kannski ekki náð hylli á öllu Ind-
landi. „En það má ekki gleyma því 
að íbúar í hverju héraði eru margar 
milljónir og því er þetta mjög stór 
markhópur,“ útskýrir Chandrika. 
Hún telur að opinber heimsókn for-
seta Indlands, Abdul Kalam, fyrir 
rúmum þremur árum hafi gert 
mikið fyrir íslenska landkynn-
ingu á Indlandi. „Augu fólks á Ind-
landi opnuðust fyrir Íslandi og fólk 
er betur upplýst um landið og hvað 
það hefur upp á að bjóða.“ Aust-
ur-Indíafélagið hefur haft í nægu 
að snúast fyrir kvikmyndagerðar-

fólkið sem hefur komið hingað að 
undanförnu og séð um að fæða 
stjörnurnar. „Þau hafa verið alveg 
ótrúlega ánægð með matinn, þau 
bjuggust ekki við því að hér væri 
hægt að fá alvöru indverskan mat 
og þetta kom þeim því skemmti-
lega á óvart.“ 

Chandrika hefur varla haft 
undan að taka á móti indversku 
frægðarfólki. Stjörnur frá Bolly-
wood, sem fá engan frið fyrir ljós-
myndurum og aðdáendum heima 

fyrir en kollegar þeirra í Holly-
wood, hafa verið tíðir gestir á 
Íslandi að undanförnu og svo kom 
einhver þekktasti krikketleikari 
heims, Satchin Tendulkar, hingað 
til lands og naut veðurblíðunnar í 
sumar. Sé einhver í vafa um frægð 
Tendulkars má geta þess að Gor-
don Brown, forsætisráðherra Bret-
lands, lagði til að hann yrði aðlaður 
af drottningunni fyrir framlag sitt 
til íþróttarinnar. 

 freyrgigja@frettabladid.is 

CHANDRIKA: INDVERSKI FORSETINN OPNAÐI DYRNAR AÐ ÍSLANDI

Innrás Indverja rétt að byrja

CHANDRIKA GUNNARSSON Vitað er að Harrison Ford hefur mikið dálæti á Austur-
Indíafélaginu en veitingastaðurinn hefur eldað ofan í indversku kvikmyndastjörn-
urnar sem hafa komið hingað til lands að undanförnu og séð til þess að þær fái 
almennilegan indverskan mat.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Auðvitað ætti bara að skipta út 
hvalaskoðunarferðum fyrir þetta, 
menn gætu bara farið á hvalveið-
ar, komist í almennilegt návígi við 
dýrið,“ segir Jóhannes Felixson, 
betur þekktur sem Jói Fel. Ný þátta-
röð með bakaranum er í bígerð og í 
fyrsta þættinum fer Jói á hvalveið-
ar með hvalveiðibátnum Jóhönnu, 
skammt frá Akranesi. Jói var engin 
hvalafæla því áhöfnin á Jóhönnu 
skaut tvær myndarlegar hrefnur; 
önnur var sex tonn en hinn sjö.

Jói segir þetta hafa verið alveg 
ótrúlega upplifun. „Bara geðveikt, 
þegar maður er nýbúinn að landa 
einum tíu punda laxi og fer svo á 
svona, þetta er bara ólýsanlegt,“ 
segir Jói, sem fékk þó ekki að taka í 
skutulinn enda er slíkt aðeins fyrir 
vana menn.

Hvalveiðitúrinn stóð yfir frá 
klukkan átta um morguninn til ell-
efu um kvöldið og var hvalurinn 
verkaður um borð. „Þetta var allt 
öðruvísi en maður hafði gert sér í 

hugarlund, kannski vegna þess að 
maður er búinn að sjá svo margar 
myndir frá Hvalfirði, þar sem hval-
urinn er verkaður á þurru landi,“ 
segir Jói, sem ber skipverjunum á 
Jóhönnu vel söguna. „Maður var 

bara kominn með í eyrun, þessir 
menn höfðu séð svo margt og höfðu 
frá ótrúlega mörgu að segja.“ Jói 
nýtur svo liðsinnis Úlfars Eysteins-
sonar á Þremur frökkum við að elda 
úr hráefninu. - fgg

Jói Fel á hrefnuveiðum

„Ég veit ekki hvort það sé Facebook-liðið eða 
eitthvað fólk sem vill mig burt. Ég hef engar 
skýringar á þessu og er eiginlega bara þreytt 
og pirruð. Ég sem hélt að þetta ætti að vera 
eitthvað gaman,“ segir Ragnheiður Elín Clau-
sen, fyrrum sjónvarpsþula. Henni hefur nú 
verið hent, aftur, útaf Facebook-vinasamfélag-
inu án skýringa. 

Mikla athygli vakti í júní á þessu ári þegar 
fjölmiðlar greindu frá því að Ragnheiði hefði 
verið vísa útaf samskiptavefnum Facebook. 
Fjöldi fólks skráði sig á stuðningssíðu henni til 
heiðurs og að endingu fékk Ragnheiður gömlu 
síðuna sína aftur með ákveðnum skilmál-
um, meðal annars að hún mætti ekki skrifa 
athugasemdir hjá öðru fólki. Hún brá því á 
það ráð að stofna nýja síðu, nú undir nafn-
inu Ragnheiður Elín Clausen Hauksdóttir, en 
þeirri síðu hefur nú verið lokað. „Og það án 
viðvörunar, það voru einhverjar viðvaranir 

á gömlu síðunni um að ég væri að gera eitt-
hvað af mér en síðunni var bara lokað þegar 
ég var að setja inn ljóð um hund og skrifa um 
tvö hundruð metra hlaupið hans Usuain Bolt,“ 
segir Ragnheiður sem kveðst ekki hafa stund-
að neina auglýsingamennsku né áróður heldur 
hafi hún einmitt gætt orða sinna.  

Ragnheiður tekur reyndar fram að hún hafi 
slasast fremur illa á ökla í sumar og þurft að 
vera rúmliggjandi í smá tíma. Þá hafi hún 
getað fylgst með hvernig annað fólk notaði 
Facebook og komist að því að notkun hennar 
væri ekkert öðruvísi en margra annarra þar 
inni.  Ragnheiður efast um að hún muni snúa 
aftur til leiks á Facebook. „Ég veit ekki hvort 
ég nenni þessu eitthvað lengur.“ - fgg 

Ragnheiði Clausen aftur hent út af Facebook

FACEBOOK-LAUS Ragnheiður Clausen efast um að hún 
nenni aftur á Facebook eftir að hafa verið hent út í 

annað sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

HREFNAN Í HÖFN Jói Fel tekur mynd af nýveiddri hrefnu sem skipverjar á Jóhönnu 
skutu rétt fyrir utan Akranes.

Yoga 
1. September í  Drafnarhúsinu 

í Hafnarfi rði, Strandgata 75
 

Styrkur - liðleiki – kyrrð - 
orka - mataræði

Aldur fólks mælist ekki í 
árum heldur sveigjanleika 

hryggjarsúlunnar.

Yoga 2 x í viku kl. 18.15 
þriðjudaga og fi mmtudaga

Sanngjarnt verð 
Skráning í síma 6910381 

og 5650381

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær dulbjuggu þeir Auðunn 
Blöndal og Sverrir Þór sig sem 
útigangsmenn og héldu út í óviss-
una. Upphafleg áætlun gerði ráð 
fyrir að grínistarnir tveir myndu lifa 
sem rónar í Reykjavík í heilan dag, 
þar á meðal sofa úti um nóttina. 
En öðruvísi fór en ætlað var því að 
einn af þeim ógæfumönnum sem 
Sveppi og Auddi hittu hótaði því að 
ná í riffilinn sinn og skjóta Sveppa. 
Klukkan tvö um nóttina gáfust 
félagarnir upp á kuldanum og létu 
lögguna hirða sig upp við Hótel 

Borg.

Ingibjörg Egilsdóttir, fulltrúi 
Íslands í Miss Universe, virðist 
hafa heillað íbúa Bahamas og 

aðra aðdáendur keppn-
innar upp úr skónum. 
Aðdáendasíða keppn-
innar á Facebook spáir 
því meðal annars að 
Ingibjörg muni berjast 

um titilinn við ungfrú 
Ekvador og heimasíða 
Playboy, playboy.com, er 

einnig bjartsýn fyrir hönd Ingibjarg-
ar því að fulltrúar Hughs Hefner eru 
sannfærðir um að Miss Universe-
titillinn fari til Íslands þetta árið.

Óprúttnir þjófar brutust inn í 
Borgarleikhúsið meðan starfsemi 
var með minnsta móti í sumar. 
Þjófarnir höfðu lítið sem ekkert 
upp úr krafsinu annað en nokkra 
diska og flakkara í hljóðdeildinni. 
Karl Ágúst Úlfsson hefur þó 
eflaust bölvað þjófunum þegar 
í ljós kom að á einum diskanna 
var hljóðmyndin úr Harry og 
Heimi sem frumsýnt verður 12. 
september. Þeir félagar 
þurfa því að taka öll 
aukahljóðin í sýning-
unni upp á nýtt. Vart 
þarf að taka fram að 
öryggiskerfi Borgarleik-
hússins hefur verið 
eflt til muna. - fgg, hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI



50-80%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

KVENFATNAÐUR
ALLAR STÆRÐIR
MIKIÐ ÚRVAL Í
STÓRUM STÆRÐUM

Í örfáa daga.
Fyrstur kemur

fyrstur fær.

Innréttingar,
gínur o.fl.

GJALDÞROTASALA

Opið laugardag 10-17, sunnudag 13-17 og virka daga 15-19
LAGERSALAN EHF. S. 662 4499 / 861 7540



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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er laugardagurinn 22. 
ágúst 2009, 234. dagur ársins. 

ÉG gerði mér grein fyrir því 
þegar ég fór að ganga á Esjuna í 
sumar að það þótti svo sannarlega 
ekki töff. Kannski fyrir þrem-
ur árum – þegar enginn gekk 
hana. En núna? Nei, ekki þegar 
allir eru að gera það. Í sama pytt 
hefur ýmis góð tónlist, matargerð 
og jafnvel heilu rithöfundarnir 
dottið þegar þeir öðlast hylli alls 
lýðsins. Vinsældirnar verða þá að 
holdsveiki. Fína fólkið getur ekki 
lengur lesið Arnald Indriðason – 
því „pakkið“ er að lesa hann.

„ JAÐARFÓLKIÐ“ hefur 
þessi hópur fólks, sem virðir 
að vettugi vinsæla hluti, stund-
um verið nefndur síðustu árin. 
Eyðimerkurganga þess er löng 
og endalaus enda neyðist það til 
að finna alltaf eitthvað nýtt. Um 
leið og jaðarfólkið maukar sér 
nýja tegund af hummus er Jói 
Fel kominn með hana. Og þá er 
þetta búið. 

HVAÐ næst? Best að fara að 
rækta kál. En nei. Þá eru allir 
farnir að gera það. Best að fara 
að vefja sínar eigin sígó. En nei. 
Þá eru hnakkarnir farnir að gera 
það. Þetta er fullt starf í raun – 
að vera jaðar. Ætti helst að setja 
þetta á bætur. Jaðarbætur.

EINU sinni drakk þetta viskí. 
Ekki lengur. Ekki eftir að Gilz 
sást sveifla viskíglasi á barnum. 
Versti dagur í lífi jaðarfólksins 
var eflaust þegar tvöfaldur macc-
hiato fór að fást á öllum kaffihús-
um. Allt sem er vinsælt er dæmt 
úr leik. Sama hversu verðskuld-
að eða óverðskuldað það er. Um 
leið og þú ert á allra vörum ertu 
„out“.

ÞANNIG hafa hinir ótrúlegustu 
hlutir misst vægi sitt hjá ákveðn-
um hópi þegar þeir öðlast lýðhylli 
og sumir listamenn forðast jafn-
vel að selja margar bækur af 
ótta við að lenda utan girðing-
arinnar. Það veit ekki á gott að 
vakna í sama almenningsgarði og 
Bubbi Morthens, Hemmi Gunn og 
Sirrý. 

UM leið hefur þetta fólk oftar en 
ekki haldið stólræður um hvern-
ig bjóða eigi nýjungar úr undir-
heimum velkomnar – án allra for-
dóma. Talið sér víðsýni til tekna 
– en um leið verið það allra for-
dómafyllsta. Kannski þess vegna 
hef ég alltaf haft horn í síðu þessa 
fólks – þar liggja mínir fordóm-
ar. 

Lítt þokkaðar 
vinsældir

BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar 
Alexandersdóttur

5.40 13.31 21.18
5.16 13.15 21.12

www.tskoli.is

Innritun í kvöld- og f jarnám
stendur til 26. ágúst

Lækkað verð
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