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22.30 Kúltúra/MúlinnSmásveit Reykjavíkur -Reyjavik Big Band rhythm section and soloists. 

30

31
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18.00 Listasafn Reykjavíkur- Hafnarhús
History of Jazz in Iceland -In english with recorded samples.20.00 KjarvalsstaðirGó! Gó! Gó! Tangó! Olivier Manoury þenur argentínsku teygjuskjóðuna í íslenskum vinahópi. Óskar Guðjónsson og Ife Tolentino taka lagið.Olivier Manoury and friends. Ife Tolentino and Óskar Guðjónsson also contribute a few numbers.21.00 RósenbergMaciej Fortuna og Stefan Weeke duet Trumpet/bass duo.Narodna Muzika - Haukur Gröndal og draumasveit hans, útgáfutónleikar.Release concert with balkanband Narodna Muzika.

16.13 Rúv 1 - liveBein jazzútsending úr Útvarpshúsinu Efstaleiti 1.Live Jazz on Rúv 1 -FM 93.5Open house at Efstaleiti 1.20.00 Norræna HúsiðÁrni Heiðar Karlsson píanóleikari fagnar nýútkominni plötu sinni - Mæri.Pianist Árni Heidar Karlsson celebrates his new release – Boundaries.HDV trio. Austurríska píanótríóið.Austrian piano trio. Musically celebrat-ing personlaities of the 20. century.22.00 Iðnó
Tropicalia, Bossa Nova og Salsaball í stóra salnum og Tangóball á efri hæðinniTropicalia, Bossa Nova and Salsa. Latin american music and dance.Í samvinnu við  TANGO on ICElandDetails:  www.reykjavikjazz.is

15.00 KjarvalsstaðirLeifur Gunnarsson og hljómsveitContrabassist L if

12.00 Dill RestaurantHádegisjazzLive Jazz at Noon
17.00 Basil og LimeSíðdegisjazz í tjaldinu hjá Basil og Lime KlapparstígAfternoon jazz at Basil and Lime Restaurant.

16.00 Norræna Húsið Píanó einsamalt! Úrval íslenskra jazzpíanista. Agnar Már Magnússon, Davíð Þór Jónsson, Eyþór Gunnarsson og Sunna GunnlaugsdóttirPiano only! Iceland’s fi nest jazz pianists.
21.00 RósenbergStórsveit Reykjavíkur leikur tónlist eftir Toshiko Akyoshi.The Reykjavik Big Band plays the music of Toshiko Akiyoshi.  Össur Geirsson stjórnar/directs23.00 Múlinn

Bop ‘till you drop
20.00 Djúpið
Jazzkvissið sló í gegn á siðustu Jazz-hátíð Reykjavíkur. Jazzlögreglan spyr leiðandi spurninga í  yfi rheyrslum sínum.Local jazz enthusiasts team up as the Jazz Police asks leading questions.21.00 RósenbergStórsveit Reykjavíkur leikur tónlist eftir Toshiko Akyoshi.The Reykjavik Big Band plays the music of Toshiko Akiyoshi.  Össur Geirsson stjórnar/directs.

20.00 Rúv 1 live -DjúpiðJazz Quiz undan og úrslit. Jazz Quiz semifi nals and fi nals.Icons of Jazz: DVD kynning Smekkleysu.Bad Taste Record shop presents the new dvd Icons of Jazz series.21.00 RósenbergPasspo t h
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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..

JAZZHÁTÍÐ REYKJAVÍKUR

Snillingurinn Arve 
Henriksen til landsins
Sérblað um Jazzhátíð Reykjavíkur

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Silfurdrengir gefa af sér
Alexandra Líf fær áritaða Silfur-
treyju frá Björgvini og Loga.

FÓLK 46

Unnur söng í 
fyrsta sinn
Unnur Birna söng 
eins og engill í 
hljóðveri.

FÓLK 46

GALLABUXUR

Niðurmjóar enn í tísku 
en aðrar sækja á
Sérblað um gallabuxur

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

MS fjörutíu ára
Kennarar mennta-
skólans þróa nýtt 
lotubundið bekkjakerfi 
sem verður tekið í 

notkun næsta 
haust.
TÍMAMÓT 26 

Opið til kl. 21
fimmtudaga

FÓLK Kvikmyndagerðarmaður-
inn Eysteinn Guðni Guðnason 
ætlar að endurgera mynd Frið-
riks Þórs Friðrikssonar, Hring-
inn, sem kom út árið 1985. Sú 
mynd var heldur óvenjuleg því 
hún var tekin upp í bíl sem ók 
hringinn í kringum landið án 
þess að nokkrir leikarar kæmu 
við sögu.

Eysteinn fékk hugmyndina 
að endurgerðinni fyrir tveim-
ur árum og það verður núna 
eftir helgi sem hún verður að 
veruleika. „Hún heillaði mig 
áður en ég sá hana,“ segir hann 
um mynd Friðriks Þórs. Tvær 
myndavélar verða notaðar 
við tökurnar og verður önnur 
þeirra fest á nýjan rafmagnsbíl 
sem fyrirtækið 2012 útvegar. 

 - fb / sjá síðu 46

Fetar í fótspor Friðriks Þórs:

Gerir mynd um 
hringveginn
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LÉTTIR TIL SYÐRA   Í dag verður 
yfirleitt hæg norðlæg átt en heldur 
hvassari á annesjum á Vestfjörðum. 
Rigning eystra, annars víða skúrir. 
Styttir upp og léttir til syðra þegar 
líður á daginn. Kólnandi veður.

VEÐUR 4

VIRKJANIR Magnús Orri Schram, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
vill ekki að ríkið komi í veg fyrir 
kaup kanadíska orkufyrirtæk-
isins Magma á hlut Orkuveitu 
Reykjavíkur í HS Orku. Þetta 
kemur fram í grein sem Magn-
ús Orri skrifar 
í Fréttablaðið 
í dag. 

Magnús Orri 
segir ríkið 
ekki hafa efni 
á að hafna 12,2 
milljarða fjár-
festingu. Í ljósi 
yfirvofandi 
niðurskurð-
ar í fjárlögum 
ættu stjórn-
völd frekar 
að fagna erlendum fjárfesting-
um hér á landi. Hann telur hins 
vegar þörf á að endurskoða 
samning Reykjanesbæjar við 
HS orku um jarðvarmanýtingu. 
Sá samningur gangi „alveg út á 
ystu nöf – ef hann er ekki bein-
línis ólöglegur“. - bs/ sjá síðu 24

Stjórnarliði um HS orku: 

Ríkið kaupi 
ekki hlut OR

FJÁRMÁL Jón Sigurðsson, fyrrum 
forstjóri Stoða sem áður hét FL 
Group, er enn á ofurlaunum hjá 
félaginu þótt það hafi komist í þrot 
fyrr á árinu og sé nú í meirihluta-
eigu ríkisfyrirtækja.

Eiríkur Elís Þorláksson hæsta-
réttarlögmaður, sem er formaður 
nýrrar stjórnar Stoða, sagðist í gær 
ekkert vilja segja að svo stöddu um 
launakjör Jóns sem nú gegnir starfi 
framkvæmdastjóra hjá Stoðum í 
höndum nýju eigendanna.

Ekki náðist í Jón sjálfan í gær. 
Samkvæmt öðrum heimildum 
Fréttablaðsins er unnið að því 
að semja upp á nýtt við Jón um 
starfskjörin og þá á allt öðrum og 

lágstemmdari nótum en í samningi 
Jóns við fyrri eigendur.

Samkvæmt tekjublaði Mann-
lífs námu tekjur Jóns Sigurðsson-
ar 9,4 milljónum króna á mánuði í 
fyrra. Það eru um það bil tíu sinn-
um hærri laun en forsætisráðherra 
hefur um þessar mundir. Eins og 
kunnugt er hafa ríkisstjórnarflokk-
arnir þá stefnu að enginn starfs-
maður stofnana og félaga í meiri-
hlutaeigu ríkisins hafi hærri laun 
en forsætisráðherrans.

Nauðasamningar Stoða við kröfu-
hafa félagsins voru staðfestir í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur um miðjan 
júní í sumar. Félagið óskaði eftir 
greiðslustöðvun um leið og ríkið 

tók yfir Glitni í lok september í 
fyrra. Stoðir áttu 32 prósenta hlut 
í Glitni.

Nauðasamningarnir fólu í sér 
að hlutafé fyrri eigenda Stoða var 
afskrifað og eignuðust gamli Glitn-
ir um þriðjungshlut og NBI – eða 
Nýi-Landsbankinn – um fjórðungs-
hlut í Stoðum. 

Þegar Stoðir fengu heimild til að 
leita nauðasamninga í apríl námu 
skuldir félagsins um 280 milljörð-
um króna en eignir um 80 milljörð-
um. Helstu eignir Stoða í dag eru 
Tryggingamiðstöðin og stór hluti 
í evrópska drykkjavörurisanum 
Refresco sem er með höfuðstöðvar 
í Hollandi.  - gar

Ofurlaun þrátt fyrir 
nauðasamning Stoða
Jón Sigurðsson er enn framkvæmdastjóri Stoða á ofurlaunum þótt félagið hafi 
gengið í gegnum nauðasamninga. Stjórnarformaður Stoða vill engu svara um 
kjör Jóns. Heimildir herma þó að verið sé að semja við hann um lægri laun.

MAGNÚS ORRI 
SCHRAM

FÁMENNT Í STÚKUNNI Það var ekki uppselt á leik Fram og Grindavíkur í Pepsi-deildinni eins og sjá má. Fólkið á myndinni gat í 
það minnsta valið úr þúsundum sæta. Fram vann leikinn með fjórum mörkum gegn þremur í spennuþrungnum leik. Framarar 
voru tveimur mörkum undir þegar korter var eftir en komust yfir áður en flautað var til leiksloka.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

BANKAMÁL Innstæður í bönkum hafa 
aukist mikið frá því fyrir hrun og eru 
nú um tvö þúsund milljarðar króna. 
„Það má lýsa þessu þannig að bank-
arnir eru stútfullir af peningum,“ 
segir Gylfi Magnússon viðskipta-
ráðherra. 

Gylfi segir að óhætt sé að hvetja 

fólk til fjárfestinga, sérstaklega 
ef það snýst um innlenda vöru.
Í Hagsjá Landsbankans kemur fram 
að fólk og fyrirtæki kjósi frem-
ur að spara en eyða og því aukist 
innstæður hratt. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
segir það áhyggjuefni að fjármagn 

sem til er fari ekki í fjárfestingar. 
„Peningamálastefnan á að skila því 
að háir vextir haldi peningum í land-
inu en af því að þeir eru svo háir eru 
þeir bara á bankabókunum. Ég fæ 
ekki séð hvernig bankakerfið getur 
gengið upp við þessar aðstæður.“ 
 - vsp / sjá síðu 6

Innstæður í bönkum eru nú um tvö þúsund milljarðar og hafa aukist frá hruni:

Sér ekki hvernig kerfið gangi upp

Sigrar 
hjá KR 
og Fram
Fram og KR unnu 
sigra í Pepsi-deild 
karla í gær.

ÍÞRÓTTIR 42
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STJÓRNMÁL Gunnar Helgi Kristins-
son stjórnmálafræðingur segist 
fastlega gera ráð fyrir að fram-
koma Sigmundar Ernis Rúnars-
sonar alþingismanns í ræðustól 
Alþingis hafi skaðað hann. Hefur 
Sigmundur Ernir viðurkennt að 
hafa smakkað vín áður en hann 
hélt ræðu um Icesave-málið síð-
astliðinn fimmtudag. Var hann að 
koma úr golfmóti MP-banka.

„Það er engin leið að segja þó 
hver langtímaáhrifin eru. Ræðst 
það meira af því hvernig honum 
gengur,“ segir Gunnar. Telur 
hann þetta lítil áhrif geta haft á 
Samfylkinguna, nema þetta verði 
fjölmiðlamál í langan tíma.

Gunnar Helgi man ekki eftir 
öðrum dæmum þar sem menn 
hafi verið drukknir í þingstól. 
Gæti það þó hafa gerst hér áður 
fyrr þegar engar upptökur voru 

og þingmönnum leyfð-
ist að leiðrétta 
ræður sínar 
eft ir á hjá 
þingriturum. 

„Ekki er gott 
að hann hafi 
neitað þessu 
fyrst og hann 
er í  verri 
málum vegna 
þess,“ segir 
Gunnar en 

Sigmundur neitaði fyrst staðfast-
lega að hafa smakkað áfengi áður 

en hann fór í ræðustól.
En á Sigmundur að 

segja af sér? „Ef hann 
hefur misst traust 
kjósenda sinna og 
Samfylkingarinnar 
hlýtur sú spurning að 
vakna,“ segir Gunnar 

Helgi.
  - vsp

Helgi, eru útkastararnir flinkir 
í innköstum?

„Ekki eins flinkir og í uppköstum.“

Helgi Guðjónsson skipuleggur nú 
fótboltamót ásamt öðrum starfsmönn-
um Kaffibarsins, þar sem eldri kynslóð 
Kaffibarsmanna mætir þeirri yngri.
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RÚSSLAND, AP Rússnesk stjórnvöld 
hafa beðið um aðstoð frá öðrum 
ríkjum við að upplýsa hvað gerðist 
þegar flutningaskipið Arctic Sea 
hvarf sjónum í nokkrar vikur.

Utanríkisráðuneyti Rússlands 
segir að við fyrstu leit í skip-
inu hafi ekki fundist neitt grun-
samlegt, en áður hafði Alexander 
Bastrykin, yfirmaður rannsókn-
arnefndar ríkisins, sagt að hugs-
anlega hafi í farmi skipsins verið 
eitthvað annað en timbur frá Finn-
landi.

Skipið fannst skammt frá Græn-
höfðaeyjum fyrr í mánuðinum, 
en átta manns hafa verið ákærðir 
fyrir að hafa rænt því. - gb

Farmur týnda skipsins:

Rússar biðja 
um aðstoð

ARCTIC SEA Hugsanlegt að fleira en 
timbur frá Finnlandi hafi verið í skipinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnmálafræðingur segir að framkoma Sigmundar Ernis hafi skaðað hann:

Ekki gott að Sigmundur neitaði 

MENNTAMÁL Katrín Jakobsdótt-
ir menntamálaráðherra segir að 
umsókn Menntaskólans hljóti enga 
sérmeðferð við leyfisveitingu. Skoða 
þarf umsóknina í heild. Gæti með-
ferð ráðuneytisins tekið um fjóra 
mánuði.

Menntaráð Reykjavíkurborgar 
samþykkti umsókn Menntaskólans 
fyrir sitt leyti í gær. Menntamála-
ráðuneytið veitir hins vegar endan-
legt starfsleyfi. Í nýrri reglugerð, 
sem ekki er búið að samþykkja af 
ráðherra, er tími leyfisveitinga 
áætlaður fjórir mánuðir. 

„Um leið og við fáum leyfið förum 
við af stað,“ segir Edda Huld Sigurð-
ardóttir, skólastjóri Menntaskól-

ans. Skólinn hefur sótt um að starfa 
í gamla Heilsuverndarhúsinu við 
Barónsstíg. 

Hún segir að ekki þýði að æsa sig 
yfir málshraða menntamálaráðu-
neytisins þar sem það myndi ekki 
hjálpa. „Nú bíðum við bara auð-
mjúk eftir að ráðuneytið fjalli vel 
um umsóknina,“ segir Edda.

Búið er að skrá yfir 40 börn í skól-
ann og segir Edda að foreldrarnir 
muni líklega skrá þau úr skólanum 
ef þetta tekur langan tíma. Spurð 
hvort þetta hafi neikvæð áhrif á 
trúverðugleika skólans telur hún 
svo ekki vera. „Ef hlutirnir eru vel 
úr garði gerðir þá er þetta í lagi,“ 
segir Edda. - vsp

Menntaráð Reykjavíkur samþykkti umsókn Menntaskólans í gær:

Gæti tekið fjóra mánuði í viðbót

EDDA HULD Edda segir að ekki þýði að 
æsa sig yfir málshraðanum þar sem það 
myndi ekki hjálpa. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÍNA, AP Meirihluti allra líf-
færa, sem notuð eru til ígræðslu 
í Kína, er fenginn úr líflátnum 
föngum. Ríkisfjölmiðlar í Kína 
skýrðu frá þessu í gær, en sjald-
gæft er að stjórnvöld þar veiti 
upplýsingar um þennan þátt 
heilbrigðiskerfisins, sem sætt 
hefur gagnrýni árum saman.

Þetta kom fram í tengslum við 
herferð, sem heilbrigðisráðu-
neyti Kína og Rauði krossinn í 
Kína hófu nú í vikunni þar sem 
fólk er hvatt til að gerast líffæra-
gjafar. Tilgangur herferðarinn-
ar er meðal annars sagður sá, 
að líffæraígræðslur í Kína verði 
ekki jafn háðar líffærum dauða-
dæmdra fanga og verið hefur.

Haft er eftir Huang Jiefu 
heilbrigðisráðherra að ekki 
sé sæmandi að dauðadæmdir 
fangar séu notaðir með þessum 
hætti.  - gb

Kínversk stjórnvöld:

Líffæri úr líf-
látnum föngum

HEIMILIN Fyrir liggur að þær 
aðgerðir sem þegar hefur verið 
gripið til af hálfu stjórnvalda og 
fjármálastofnana duga engan veg-
inn til að mæta þeim vanda sem 
við blasir. Þetta kemur fram í 
nýrri ályktun miðstjórnar ASÍ um 
greiðsluvanda heimilanna.

„Ríkisstjórnin verður að bregð-
ast strax við og koma með raun-
hæfar og virkar aðgerðir til að 
létta skulda- og greiðslubyrði 
heimilanna,“ segir í ályktuninni. 

Að óbreyttu mun ástandið 
aðeins versna næstu mánuði, ekki 
síst í ljósi þess að á sama tíma og 
skuldir vaxa ört fer kaupmáttur 
minnkandi, að mati miðstjórnar 
ASÍ. Leggur ASÍ áherslu á að allar 
leiðir til lausnar fjárhagsvanda 
heimilanna verði skoðaðar. - vsp

Ályktun miðstjórnar ASÍ:

Aðgerðir stjórn-
valda duga ekki

SIGMUNDUR ERNIR 
RÚNARSSON Hann 
viðurkenndi í gær 
að hafa smakkað 
vín áður en hann 
steig í pontu á 
þinginu. 

Ekki er gott að hann hafi 
neitað þessu fyrst og 

hann er í verri málum vegna 
þess.

GUNNAR HELGI KRISTINSSON
STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

VIÐSKIPTI Lýður Guðmundsson, 
stjórnarformaður Existu og 
fyrrum stjórnarmaður í Kaup-
þingi, segir að hann hafi ekki 
vitað um lán Kaupþings til 
Sjeiks Mohameds bin Khalifa 
Al-Thani. 

Lánið hafi ekki komið á borð 
stjórnarinnar. Þetta kom fram í 
viðtali við Kastljós í gærkvöldi. 

Al Thani keypti 5,01 prósents 
hlut í Kaupþingi í gegnum fyrir-
tækið Q Finance ehf. rétt fyrir 
hrun á genginu 690 krónur á 
hlut. Málið hefur verið til rann-
sóknar hjá Fjármálaeftirlitinu 
að undanförnu vegna gruns um 
sýndarviðskipti. - vsp

Lýður Guðmundsson:

Vissi ekki um 
lán til Al-Thani

FJÁRMÁL Lýður Guðmundsson, for-
maður stjórnar Exista, segir skila-
nefndir gömlu bankanna krefjast 
þess að lykilstjórnendur félagsins 
taki ekki þátt í enduruppbyggingu 
þess og séu þar á öndverðum meiði 
við erlenda kröfuhafa.

Á aðalfundi Exista í gær voru 
ársreikningar félagsins ekki lagð-
ir fram. Var það sagt vera vegna 
óvissu um uppgjör gjaldeyris-
skiptasamninga við gömlu bank-
ana.

Lýður sagði gríðarlega hagsmuni 
í húfi að vel tækist til með endur-
reisn Exista, bæði vegna orðspors 
þjóðarinnar erlendis og hér á landi 
þar sem endurgreiðslur félags-
ins til innlendra kröfuhafa gætu 
numið tugum milljörðum króna. 
„Þar á meðal eru fjármunir sem 
munu renna til gamla Landsbank-
ans og um leið upp í Icesave-reikn-
ing þjóðarinnar,“ sagði stjórnar-
formaðurinn.

Stjórnarformaðurinn sagði alla 
erlenda kröfuhafa, samtals 37 
alþjóðlega banka, hafa samþykkt 
áætlun um endurgreiðslu skulda 
Exista á næstu árum. Það hafi 
margir íslenskir kröfuhafar sömu-
leiðis gert, Málið hafi þó dregist, 
aðallega vegna „tregðu“ skila-
nefnda Glitnis og Kaupþings.

„Fyrirstaðan hefur einkum 
verið fólgin í kröfum um að lykil-
stjórnendur félagsins vikju til hlið-
ar af ástæðum sem ekki hafa feng-
ist skýrðar. Erlendir kröfuhafar 
hafa hins vegar sett það fram sem 
skilyrði fyrir framgangi samn-
inga af sinni hálfu að tryggt verði 
að stjórnendateymi leiði umbreyt-
ingu félagsins,“ fullyrti Lýður sem 

kvað það vanhugsað að hindra 
lykilstjórnendur í uppbyggingu 
félagsins.

„Þessi frétt er með ólíkind-
um eins og sjá má af því hvernig 
hún er framsett,“ segir Erlend-
ur Hjaltason, forstjóri Exista, um 
frétt Ríkissjónvarpsins þess efnis 
að stjórnendur Existu hafi í til-
boði til kröfuhafa félagins viljað 
„skammta sér“ einn milljarð króna 
á ári fyrir að reka félagið.

Í frétt RÚV á mánudag sagði enn 
fremur að skilanefndir bankanna 
hefðu talið tilboð Exista-manna 
næstum „ófyrirleitið“ og „fyrir 

utan velsæmismörk“ og hafnað 
því. Exista væri í reynd gjaldþrota 
og ekki annað en „skel“ utan um 
gríðarlegar skuldir.

Erlendur neitar því að sett hafi 
verið fram slíkt tilboð til kröfu-
hafa. „Kostnaði verður haldið í 
lágmarki og má gera ráð fyrir að 
hann verði aðeins brot af þessari 
tölu,“ svarar Erlendur aðspurður 
um áðurnefndan milljarð.

Þá hafnar forstjórinn því að 
Exista sé komið í þrot. „Það er 
fjárflæði í félaginu og það getur 
staðið undir skuldbindingum til 
framtíðar.“  gar@frettabladid.is

Segir Exista borga inn 
á Icesave-reikninginn
Formaður stjórnar Exista gagnrýnir „tregðu“ skilanefnda gömlu bankanna á 
meðan erlendir bankir fallist á endurreisnaráætlun. Í húfi séu meðal annars 
greiðslur Exista til Landsbankans og þar með í Icesave-reikning þjóðarinnar.

FORSTJÓRAR OG STJÓRNARFORMAÐUR EXISTA Erlendur Hjaltason, Lýður Guðmunds-
son og Sigurður Valtýsson eru æðstu stjórnendur Exista sem tapaði gríðarlegum 
fjármunum á falli Kaupþings. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNMÁL Sjálfstæðismenn telja 
að í Icesave-frumvarpinu séu 
ákvæði sem feli í sér skuldbinding-
ar sem hafi ekki lagastuðning. Á 
þetta til dæmis við um afsal bóta-
réttar. Íslenski sjóðurinn sé rétt-
laus vegna alls skaða sem breska 
ríkið kynni að valda. Þetta kemur 
fram í minnihlutaáliti sjálfstæðis-
manna í fjárlaganefnd.

Telja þeir að verði frumvarpið 
samþykkt kunni ágallar á evrópsk-
um lögum að leiða til skaðabóta-
réttar á hendur ESB. Jafnframt 
hafi ríkisstjórnin virt að vettugi 
fyrirmæli Alþingis sem voru í 
þingsályktunartillögu. - vsp

Sjálfstæðismenn um Icesave:

Skuldbindingar 
án lagastoðar

SPURNING DAGSINS
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GREIÐSLUAÐLÖG-
UN VERÐI BREYTT 

MOSKVA, AP Rússneskt lesbíupar 
kysstist fyrir utan dómsal í 
Moskvu í mótmælaskyni eftir að 
fyrirtöku máls sem þær höfðuðu 
á hendur ríkinu var frestað. 

Konurnar höfðuðu mál á hend-
ur ríkinu þar sem þeim er meinað 
að ganga í hjónaband. Dómarinn 
ákvað hins vegar að fresta fyr-
irtöku málsins vegna fjarveru 
þeirra. Þær mættu í dómsal 10 
mínútum síðar. 

Lögmaður kvennanna mót-
mælti vinnubrögðum dómarans 
harkalega og kallaði þau 
hneyksli. Fjöldi fjölmiðla var 
á staðnum og féllust konurnar 
í faðma fyrir framan mynda-
vélarnar og kysstust fyrir utan 
dómsalinn í mótmælaskyni. -bs

Lesbíur fyrir rétti: 

Kysstust í mót-
mælaskyni 

EFNAHAGSHRUNIÐ Það er „fáránlegt“ að láta 
bankana leita leiða til að aðstoða fólk við að 
standa í skilum af húnsæðislánum.

Bankarnir hafa þá einu hagsmuni, í slíkri 
aðgerð, að tryggja hagsmuni bankans.

Svo segir formaður félagsmálanefndar 
Alþingis, Lilja Mósesdóttir.

„Almenn aðgerð yrði hins vegar mótuð af 
hagsmunum beggja: skuldara og kröfuhafa. 
Þannig mætti lágmarka tap skuldaranna, 
eins og hægt er, en um leið að tryggja að fólk 
getið haldið áfram að greiða af lánum og 
haldið eignum sínum,“ segir hún. Það bjóði 
einnig upp á mismunun, ef þeir sem taka 
ákvörðun um niðurskriftir sé sama fólkið og 
veitti lánin á sínum tíma.

Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, 
tekur í sama streng; bankarnir eigi ekki að 
afskrifa húsnæðislán sjálfir. Aðkomu stjórn-
valda eða fulltrúa neytenda þurfi til. Hann 
óttast að annars verði niðurstaðan ekki nógu 
réttlát og hagkvæm fyrir neytendur. 

„Það hefur verið allt of mikið af því á 
Íslandi að hagur neytenda sé ákvarðaður af 
fyrirtækjum,“ segir hann. Sérstakur gerðar-
dómur beggja aðila eigi helst að komast að 
niðurstöðu um þetta.

Talsmaðurinn segir afskriftir skulda 
ekki eiga að kosta ríkið útgjöld, nema að því 
leyti sem það er kröfuhafi bankanna. En 
þeir fá minna út úr bönkunum en ella með 
niðurfellingu.

Spurður hvort sama eigi við um gengis- og 
verðtryggð lán, segist hann leggja til sömu 
málsmeðferð fyrir báðar tegundir lánanna. 
Þó séu „fleiri og sterkari röksemdir fyrir 
niðurfærslu gengislána“. Þau hafi hugsan-
lega hafa verið ólögleg, fyrir utan að for-
sendubrestur hafi orðið við lækkun á gengi 
krónu.

Már Másson, upplýsingafulltrúi Íslands-
banka, segir að þar sé nú unnið að „leiðrétt-
ingu höfuðstóls allra húsnæðislána“.

Viðskiptavinum bankans verði boðið að 

Afskriftir húsnæðislána 
fari ekki fram í bönkum
Formaður félagsmálanefndar segir fáránlegt að láta banka um að aðstoða skuldara, enda gæti bankarnir 
fyrst og fremst eigin hagsmuna. Talsmaður neytenda tekur í sama streng. Íslandsbanki segir sín úrræði 
ekki skerða rétt viðskiptavina. Kaupþing kallar eftir stefnu stjórnvalda og Landsbanki skoðar málin.

Neytendasamtökin beina þeim 
„eindregnu tilmælum“ til dómsmála-
ráðherra að lögum um greiðsluað-
lögun verði breytt, ef með þarf, til að 
koma í veg fyrir að þeir sem nýti sér 
þjónustuna lendi á vanskilaskrá. 

Þannig sé fólki gert enn erfiðara 
að stíga erfið skref. Þetta sé óviðun-
andi.

færa gengis- og verðtryggð lán yfir í óverð-
tryggð lán í íslenskum krónum. 

Nánari útfærsla liggur ekki fyrir, en Már 
segir aðspurður að nýti fólk sér þetta muni 
það ekki skerða rétt þess til að nýta önnur 
hugsanleg úrræði frá stjórnvöldum.

Berghildur Erla Bernharðsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi Nýja-Kaupþings segir „ljóst að 
það þarf að afskrifa einhvern hluta skulda“. 

Almenn stefna um afskriftir sé þó ekki til 
staðar í bankanum. Ef þetta eigi að gera þurfi 
línan að koma frá stjórnvöldum og vera sam-
ræmd milli fjármálastofnana.

Þær einu upplýsingar fengust hjá fjölmiðla-
fulltrúa Landsbankans í gær að málin væru „í 
skoðun“ þar á bæ. 

Ekki náðist í Gylfa Magnússon, viðskipta- 
og bankamálaráðherra. klemens@frettabladid.is

MÁR 
MÁSSON

BERGHILDUR E. 
BERNHARÐSDÓTTIR

LILJA 
MÓSESDÓTTIR

GÍSLI 
TRYGGVASON
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LÉTTIR TIL SYÐRA  
Nú þegar vindur er 
orðinn norðanstæður 
má segja að best 
horfi  með suðurhluta 
landsins. Reyndar í 
dag má reikna með 
einhverri vætu víða 
um land framan af 
degi en þegar líður 
á daginn þornar upp 
syðra og léttir víða til. 
Norðanáttinni fylgir 
svalara veður norðan-
lands, og telst ágætt 
ef hitinn þar nær 10 
stigum.    

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Ekki kemur á óvart 
að stjórnvöld vilji skoða möguleik-
ann á því að höfða skaðabótamál 
gegn gerendum í bankahruninu, en 
mörg ljón eru í veginum fyrir því að 
útrásarvíkingar verði dæmdir til að 
greiða himinháar bætur segir laga-
prófessor.

Ríkisstjórnin ákvað á þriðjudag 
að ráða lögfræðinga til að undirbúa 
skaðabótamál gegn einstaklingum, 
félögum og fyrirtækjum sem með 
vanrækslu eða gáleysi hafi valdið 
íslensku samfélagi tjóni með sínum 
þætti í bankahruninu.

Vissulega eru minni kröfur gerð-
ar í einkamálum á borð við skaða-
bótamál og því auðveldara að sýna 

fram á skaðabótaskyldu en að sýna 
fram á sekt í refsimáli, segir Guð-
mundur Sigurðsson, prófessor við 
lagadeild Háskólans í Reykjavík, og 
sérfræðingur í skaðabótarétti.

Þannig séu dæmi um að menn 
sem sýknaðir hafi verið í sakamáli 
séu síðar dæmdir til greiðslu skaða-
bóta í einkamáli. 

Eitt af þeim vandamálum sem 
stjórnvöld munu standa frammi 
fyrir er að sanna nákvæmlega 
hvert tjónið í hverju og einu tilviki 
var, segir Guðmundur. Langur tími 
geti liðið þar til það komi endanlega 
í ljós.

Annar vandi er að yfirleitt er það 
vinnuveitandi sem ber ábyrgð á 

gerðum starfsmanns, og því erfið-
ara að sækja mál gegn starfsmönn-
unum en fyrirtækjunum.

Vinnist skaðabótamál er sá sem 
tapaði yfirleitt dæmdur til að greiða 
allt það tjón sem sannað þykir að 
orðið hafi. Um háar upphæðir getur 
því verið að ræða. 

Guðmundur segir þó líklegt að 
þeir sem sakaðir verði um að hafa 
valdið ríkinu tjóni í bankahruninu 
geti bent á ábyrgð ríkisins við laga-
setningu og eftirlit. Í skaðabótamál-
um sé það oft niðurstaðan að sá sem 
stefni beri hluta tjónsins vegna eigin 
vanrækslu.

Séu menn dæmdir til að greiða 
skaðabætur telst það ekki refsing 

og því kemur dómur í skaðabóta-
máli ekki í veg fyrir dóm í refsimáli 
síðar, segir Guðmundur. Afar hæpið 
sé hins vegar að maður verði dæmd-
ur í sakamáli tapist skaðabótamál 
fyrst, þar sem sönnunarbyrðin sé 
þyngri í sakamálunum. - bj

Auðveldara gæti verið að vinna skaðabótamál gegn útrásarvíkingum en að sanna lögbrot segir lagaprófessor:

Ekki hlaupið að því að sanna tjónið

ÁBYRGÐ Erfitt getur reynst að sækja mál 
gegn starfsmönnum fyrirtækja, þar sem 
fyrirtækin eru oft talin bera ábyrgð á 
gjörðum starfsmannanna. SAMSETT MYND
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EVRÓPUMÁL Helsta þýðingarmið-
stöð Evrópusambandsins þyrfti 
að ráða tugi íslenskra þýðenda í 
vinnu ef Ísland gengi í ESB. 

Rúnar Helgi 
Vignissson, for-
maður Banda-
lags þýðenda og 
túlka, segir að 
stuttu eftir að 
Ísland sótti um 
aðild að ESB 
hafi fulltrúar 
frá helstu þýð-
ingarmiðstöð 
sambandsins, 
Directorate-

General for Translation, mætt 
á fund með fulltrúum BÞT. Þar 
hafi komið fram að gangi Ísland í 
ESB þurfi að þýða þúsundir síðna 
á hverju ári. Það væri því mikil 
eftirspurn eftir þýðendum, bæði 
fastráðnum sem og lausráðnum 
verktökum. - bs

Ísland og Evrópusambandið:

Uppgrip hjá 
þýðendum 

RÚNAR HELGI 
VIGNISSON
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LÖGREGLUMÁL Bjarki Freyr Sigurgeirsson hefur játað 
við yfirheyrslur hjá lögreglu að hafa banað Braga 
Friðþjófssyni í herbergi sínu í Dalshrauni í Hafnar-
firði fyrir hálfri annarri viku. Ástæða og aðdrag-
andi morðsins liggur hins vegar ekki ljós fyrir.

Bragi var gestkomandi hjá Bjarka og svo virðist 
sem þeim hafi sinnast með þeim afleiðingum að 
Bjarki barði Braga til bana með samlokugrilli. 
Bjarki var í mjög annarlegu ástandi þegar hann var 
handtekinn skömmu síðar.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur játn-
ing legið fyrir svo til frá því Bjarki var handtekinn. 
Ekki hefur hins vegar fengist uppgefið fram til 
þessa hvort Bjarki gekkst við verknaðinum. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins segist Bjarki muna 
ágætlega eftir atburðunum sem leiddu til árásarinn-
ar, en framburður hans kemur hins vegar ekki fylli-
lega heim og saman við önnur gögn málsins.

Bjarka hefur verið gert að gangast undir geðrann-
sókn til að kanna sakhæfi hans. Nokkrar vikur geta 
liðið þar til niðurstaða fæst í slíka rannsókn.

Eftir handtöku var Bjarki úrskurðaður í gæslu-
varðhald til 1. september á grundvelli rannsóknar-
hagsmuna. Líklegt er að farið verði fram á frekara 
varðhald á grundvelli almannahagsmuna þegar hið 
fyrra rennur út.  - sh

Bjarki Freyr Sigurgeirsson hefur gengist við morðinu í Dalshrauni:

Morðinginn hefur játað sök

Í DALSHRAUNI Bjarka sinnaðist við Braga í þessu húsi með 
hörmulegum afleiðingum. FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

„Ég vil námsmanna-
               þjónustu Byrs“

Vertu hjá Byr og 
sparaðu helling:

• Frítt Byr námsmannadebetkort með 150 frífærslum á ári og 
afsláttum á völdum stöðum.

• Frítt Byr námsmannakreditkort með 5.000 kr. ferðaávísun 
og fríu World for 2  korti fyrsta árið. 

• Ódýrt í bíó hjá Sambíóunum. 2 fyrir 1 á mánudögum og
20% afsláttur alla hina dagana.

• Ódýrt í ræktina hjá World Class og Vaxtarræktinni.
Þú borgar fyrir sex mánuði en æfir í níu mánuði.

• Ódýrara í skólann með 10% afslætti af öllu hjá 
Eymundsson.

• Ódýrara hjá Subway með girnilegum 10% afslætti af öllu.

• Ódýrari tryggingar hjá Verði: 50% afsláttur af 24 mánaða 
tölvutryggingu, 15% afsláttur af ábyrgðar- og 
kaskótryggingu ökutækis og margt fleira.  

Fjárhagsleg heilsa er betra líf!
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fyrir námsmenn

Námsmannatilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum sem í boði eru hverju sinni

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur fall-
ist á kröfu manns um að formað-
ur skilanefndar SPRON upplýsi 
hann um það fyrir dómi hver seldi 
honum stofnfjárbréf í SPRON árið 
2005 fyrir 55,5 milljónir króna.

Skömmu eftir að maðurinn 
keypti bréfin var sjóðnum breytt í 
hlutafélag, bréfin hríðlækkuðu og 
maðurinn tapaði stórfé. Eftir að 
skilanefnd var sett yfir bankann 
fór hann fram á það við nefnd-
ina að fá að vita hver seldi honum 
bréfin. Grunaði hann að seljand-
inn hefði verið stjórnarmaður í 
sjóðnum og hefði nýtt sér inn-
herjaupplýsingar. Hæstiréttur 
hefur nú fallist á það.  - sh

Skilanefnd SPRON:

Gert að upplýsa 
um seljandann

STJÓRNMÁL „Það er algjörlega 
fáheyrt að ráðherra hvetji til 
þess að menn sniðgangi lög,“ 
segir Gunnar Helgi Kristinsson, 
prófessor í stjórnmálafræði við 
Háskóla Íslands. 

Jón Bjarnason, sjávarútvegs- 
og iðnaðarráðherra, hefur lýst 
þeirri skoðun sinni að styðja 
eigi við bak Sementsverksmiðj-
unnar á Akranesi í baráttu gegn 
innflutningi. Störf og sparnað-
ur gjaldeyris réttlæti það. Hann 
segir jafnframt að samkeppnis-
lög eigi ekki að standa í veginum 
fyrir því.

„Jón upplifir þetta sem pólit-
íska spurningu – vernd innlendrar 

atvinnustarfsemi, en þá er hann 
í raun að lýsa sig andsnúinn því 
lagaumhverfi sem við búum við 
eftir að við urðum hluti af Evr-
ópska efnahagsvæðinu. Hann gat 

auðvitað tekið það upp pólitískt, 
en hann getur ekki hvatt til þess 
að við brjótum gegn þeim lögum 
sem við búum við. Það er mikill 
munur á því að vera á móti lögum 
og að brjóta þau.“

Gunnar Helgi segir að eflaust 
sé hægt að finna dæmi um eitt-
hvað svipað frá fyrri tíð, enda 
hafi viðskiptalífið hér á landi 
verið mun tengdara stjórnmál-
unum en nú. „En eftir að Ísland 
varð hluti af EES, og hér komst á 
þolanlegt samkeppnisumhverfi, 
höfum við ekki haft neina opin-
bera umræðu af þessu tagi svo 
ég viti til.“

  - shá

Stjórnmálafræðingur segir Jón Bjarnason hafa brotið blað með ummælum:

Fáheyrð afstaða ráðherra

JÓN 
BJARNASON

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

Á að breyta erlendum lánum í 
lán í íslenskum krónum?
Já  72,6%
Nei  27,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Munt þú sækja einhvers konar 
nám eða námskeið í haust?

Segðu skoðun þína á vísir.is

BANKAMÁL Innstæður í bönkum 
landsmanna nema nú um 2.000 
milljörðum króna. Í maí voru þær 
um 1.700 milljarðar en voru um 
1.400 milljarðar fyrir hrun.

„Það má lýsa þessu þannig að 
bankarnir eru stútfullir af pen-
ingum,“ segir Gylfi Magnússon 
viðskiptaráðherra. Ein skýring-
in er að fólk haldi að sér höndum 
og sparar meira, að sögn Gylfa. 
Einnig geyma erlendir aðilar, 
fyrrum eigendur jöklabréfa, fé 
hér á landi vegna gjaldeyris-
hafta.

„Óhætt er að hvetja fólk til fjár-
festinga og eyðslu. Sérstaklega ef 
það snýst um innlenda vöru, til 
dæmis að gera upp húsin sín,“ 
segir Gylfi.

Pétur Blöndal alþingismað-
ur segir að fjárfestingarkostum 
sé haldið inni í bönkunum með 
háum vöxtum á innlánum. Vext-
ir á innlánum Seðlabankans eru 
9,5 prósent og um leið og Seðla-
bankinn lækkar þá eykst hvat-
inn til þess að eyða og fjárfesta, 
segir Pétur. 

Til þess að fólk geti byrjað að 
fjárfesta verða menn að fá til-
trú á fyrirtækjum landsins, að 
mati Péturs en hann hefur lagt 
fram frumvarp á þingi um gegn-
sæ hlutafélög. Hækkun innlána 
er þó afskaplega góð þróun, að 
mati Péturs. „Þessi þjóð hefur 
lengi eytt um efni fram að mínu 
mati.“ 

Þegar kreppir að, sérstaklega í 
kjölfar bankakreppu líkt og riðið 
hefur yfir Ísland, frestar fólk 
neyslu og fjárfestingar dragast 
hratt saman. Þetta kemur fram 
í nýlegri Hagsjá Landsbank-
ans. Segir enn fremur að fólk og 
fyrirtæki kjósi fremur að spara 

en eyða og því aukist innstæður 
hratt. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
ASÍ, segir að ákveðið öryggi sé 
í innstæðum eftir að gefin hafi 
verið út ríkisábyrgð á þeim eftir 
bankahrunið. Telur hann að 
heimilin eigi ekki mikið af þess-
um innstæðum, frekar sé um að 
ræða lífeyrissjóði og erlenda fjár-

festa sem nýti 
sér háa vexti.  

„ Þ a ð  e r 
áhyggjuefni að 
það fjármagn 
sem til er fari 
ekki í fjárfest-
ingar,“ segir 
Gylfi. Vextirn-
ir lokki fjár-
festa inn í bank-
ana en á sama 

tíma er ekki hægt að lána út, því 
enginn vill taka lán.

„Peningamálastefnan á að skila 
því að háir vextir haldi pening-
um í landinu en af því þeir eru 
svo háir eru þeir bara á banka-
bókunum. Ég fæ ekki séð hvern-
ig bankakerfið getur gengið upp 
í þessum aðstæðum,“ segir Gylfi.
 vidir@frettabladid.is

Bankarnir eru stút-
fullir af peningum
Innstæður í bönkum hafa aukist frá því fyrir hrun. Viðskiptaráðherra hvetur 
fólk til aukinna fjárfestinga. Forseti ASÍ sér ekki hvernig bankakerfið geti geng-
ið upp í þessum aðstæðum. Þingmaður segir hækkun innlána góða þróun.

GYLFI MAGNÚSSON GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

SEÐLABANKINN Innlánsvextir Seðlabankans eru 9,5 prósent og um leið og bankinn 
lækkar þá eykst hvatinn til eyðslu og fjárfestinga, að mati Péturs Blöndal.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

PÉTUR BLÖNDAL

KJÖRKASSINN



AfnemumVSK
af öllum ritföngum

og skólatöskum

AfnemumVSK

af öllum ritföngum og skólatöskum

Gildir til 30. ágúst eða á meðan birgðir endast.
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ORKUMÁL Möguleikinn á samein-
ingu Geysis Green Energy og kan-
adíska orkufyrirtækisins Magma 
Energy hefur verið til skoðunar 
frá því fyrirtækin ræddu fyrst 
samstarf innan HS Orku. For-
svarsmenn fyrirtækjanna segja 
sameiningu þó ekki í kortunum 
alveg á næstunni.

Geysir Green hefur eignast 
meirihluta í HS Orku, og Magma 
Energy á um ellefu prósenta hlut. 
Magma stefnir að auki að því að 
eignast 34 prósenta hlut Orkuveitu 
Reykjavíkur í HS Orku, og hefur 
lagt fram tilboð í hlutinn.

Ross J. Beaty, forstjóri Magma 
Energy, útilokar ekki að Magma 
hefði hug á að eiga minnihluta í HS 
Orku, fari svo að opinberir aðilar 
eignist meirihluta í félaginu. Það 
sé þó síður en svo ákjósanleg nið-
urstaða. Hann segir augljóst að 
eignist Magma ekki ráðandi hlut í 
HS Orku muni skorta upp á áhuga 
og kraft fyrirtækisins, sem sé 
slæmt fyrir Magma og HS Orku.

„Við verðum að vinna með Geysi 
Green og skoða þá möguleika sem 
eru í stöðunni, Geysir Green er í 
fremur veikri stöðu svo við von-
umst til þess að við getum sam-
einað krafta okkar í framtíðinni,“ 
segir Beaty. 

Spurður hvort til standi að sam-
eina Geysi Green og Magma segir 
hann: „Samruni hefur verið rædd-
ur, þó það séu vissulega ljón í veg-
inum. Staðan er flókin og það tekur 
tíma að vinna sig í gegnum hana.“

Andstaða við kaup Magma á 
stórum hlut í HS Orku hefur auk-
ist undanfarið. Opinn fundur sem 
haldinn var í Grindavík í fyrra-
kvöld skoraði á ríkisstjórnina að 
koma í veg fyrir kaupin.

Beaty segir að almenning-
ur á Íslandi verði að skilja hvers 
konar fyrirtæki Magma sé og 
hver áformin séu. „Við erum ekki 
ógnvekjandi fyrirtæki, við viljum 
vinna með HS Orku við að byggja 
upp sterkara fyrirtæki, til góðs 
fyrir Íslendinga, okkur sjálfa, og 
raunar heiminn allan.“

Beaty þvertekur fyrir að Magma 
sé að skipa sér í hóp með fyrir-
tækjum sem sjái tækifæri fyrir 
skjótfenginn gróða með því að 
kaupa rústir íslenskra fyrirtækja 
eftir hrunið. „Við erum ekki hræ-
gammar, við viljum vera til fyrir-
myndar hér á landi eins og önnur 
fyrirtæki mín annars staðar í 
heiminum.“

Hann hafnar því einnig að fyrir-
hugaðar fjárfestingar Magma, og 
nýting á jarðvarmaauðlindum, 
muni skilja lítið eftir hér á landi. 
„Tekjur hins opinbera munu koma 
frá gjaldi fyrir auðlindir, sköttum, 
störfum sem skapast og fjárfest-
ingu í innviðum fyrirtækisins.“

Beaty segist sannfærður um 
að það væri gott fyrir alla aðila 
fái Magma að kaupa hlut Orku-
veitunnar í HS Orku. Heimurinn 
breytist hins vegar hratt, og gangi 
það ekki eftir séu ýmis tækifæri 
annars staðar en á Íslandi.

„Við viljum augljóslega ljúka 
samningaviðræðum við Orku-
veituna sem fyrst, sé á annað borð 
hægt að ljúka þeim. Við höfum 
enga möguleika til að þrýsta á 

eitt né neitt öðruvísi en með því 
að benda á kostina við að salan á 
hlut Orkuveitunnar í HS Orku nái 
fram að ganga.“

 brjann@frettabladid.is

1. Hvaða lífeyrissjóður hefur 
mögulega tapað kröfu sinni í 
Straum-Burðarási vegna mis-
taka lögfræðinga?

2. Hvaða nafn ber ný verslun á 
Laugavegi 20b? 

3. Hvað heitir nýr umboðsmað-
ur Baltasars Kormáks? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46.

Sameining Magma og GGE 
til skoðunar frá upphafi
Magma Energy vill á endanum ná hreinum meirihluta í HS Orku, segir forstjóri félagsins. Þvertekur fyrir 
að Magma sé að leita að skjótfengnum gróða eftir hrunið hér á landi. Staða Geysis Green Energy veik.

MÓTMÆLI Opinn fundur sem haldinn var í Grindavík í fyrrakvöld skorar á ríkis-
stjórnina að koma í veg fyrir einkavæðingu HS Orku, þriðja stærsta orkufyrirtækis 
landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ásgeir Margeirsson, forstjóri Geysis 
Green Energy, staðfestir að hug-
myndir um sameiningu fyrirtækj-
anna hafi verið til skoðunar frá því 
að samstarf fyrirtækjanna hófst. 
Hugmyndin sé hins vegar ekki uppi á 

borðinu eins og er. 
Hann viðurkennir að staða Geysis 

Green geti talist veik, félagið verði að 
tryggja sér fjármagn til að halda verk-
efnum áfram. Ýmsir möguleikar séu 
til þess að auka við hlutafé félagsins.

SAMEINING EKKI Á BORÐINU

IÐNAÐARMÁL Málflutningur for-
svarsmanna Samtaka iðnaðar-
ins og Jóns Bjarnasonar, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, 
um fyrirtæki í framleiðslu og 
innflutningi á sementi er dapur-
legur, segir Bjarni Ó. Halldórs-
son, framkvæmdastjóri Aalborg 
Portland á Íslandi. 

Vegna fjölmiðlaumræðu síð-
ustu daga um málefni fyrirtækj-
anna sendi Bjarni fjölmiðlum til-
kynningu í gær þar sem segir 
meðal annars: „Forsvarsmenn 
Samtaka iðnaðarins halda því 
fram að að íslensk einokun sé 
betri en dönsk og sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra tekur 

undir þau sjónarmið. Slíkur mál-
flutningur er dapurlegur vitnis-
burður um ásetning þessara aðila 
um endurreisn íslensks atvinnu-
lífs. Öll samtök atvinnulífsins á 
Íslandi – líka Samtök iðnaðarins 
– hafa lagt áherslu á frjálsa sam-
keppni þrátt fyrir ofurvald ríkis-
ins um þessar mundir. Þess vegna 
eru ummæli framkvæmdastjóra 
SI [Jóns Steindórs Valdimars-
sonar] óskiljanleg og afar sorg-
leg. Aalborg Portland fer hvorki 
fram á ívilnanir né styrki heldur 
aðeins að hafðar séu í heiðri heið-
arlegar leikreglur á markaði. Það 
mun gagnast íslenskri þjóð best.“
  - shá

Framkvæmdastjóri gagnrýnir sjávarútvegsráðherra og Samtök iðnaðarins:

Ummæli óskiljanleg og sorgleg

BJARNI Ó. HALLDÓRSSON Vill að leik-
reglur á markaði séu hafðar í heiðri.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sundlaugin opnuð aftur
Sundlaugin á Þingeyri hefur verið 
opnuð á ný, eftir að hafa verið lokuð 
í nokkra daga vegna orkuskorts. 
Þingeyringar eru orðnir vanir árlegum 
lokunum þar sem rafmagn á svokall-
aðri vesturlínu er tekið út einu sinni á 
ári vegna viðhalds. 

VESTFIRÐIR

SAMGÖNGUMÁL Umferð um 
Hlíðarfót við Öskjuhlíð verð-
ur ekki leyfð bílum sem aðeins 
einn ferðast í á háannatímum í 
vetur. Þetta kemur fram í bókun 
Umhverfis- og samgönguráðs 
Reykjavíkurborgar. 

Ráðið ákvað að gera tilraun 
til þessarar umferðarstýringar 
og hefur falið samgöngustjóra 
að útfæra hana. Strætisvagnar, 
leigubílar og samnýttir einka-
bílar munu þannig geta farið um 
Hlíðarfót, sem er ný gata sem 
verður tekin í notkun næsta vor. 
Þeir sem eru einir í bíl munu 
þurfa að fara um Flugvallarveg. 

 - þeb

Umhverfis- og samgönguráð:

Samnýttir bílar 
munu fá forgang 

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Nú eru fimm ár liðin frá því að banka-
stofnanir fóru að bjóða upp á húsnæðis-
lán með skárri vöxtum en áður höfðu 
þekkst. Úr varð hálfgerð tískubylgja þar 
sem hver sem vettlingi gat valdið fór út 
í „endurfjármögnun“. Sá böggull fylgdi 
skammrifi í mörgum tilfellum að bund-
ið var í samninginn að vaxtakjörin yrðu 
endurskoðuð á fimm ára fresti. Nú er 
náttúrulega bankakerfið hrunið eins og 
það leggur sig og forsendur breyttar.

Sjálfur tók ég lán hjá Frjálsa fjárfest-
ingabankanum. Þegar hann fór á hliðina 
fór ég að fá greiðsluseðil frá Íbúðalána-
sjóði. Þar eru sömu vextir, 4.2 prósent. 
Upphaflega planið var að vextirnir 
yrðu endurskoðaðir nú í september. Hjá 
Íbúðalánasjóði fékk ég þær upplýsingar 
að engin ákvörðun hafi verið tekin um 
málið. Miklar líkur væru þó á að vextirn-
ir yrðu þeir sömu áfram, enda stendur 
umræðan um það að ríkið minnki byrð-
ar fólks – auki þær ekki. Íbúðalánasjóð-
ur hefur tekið yfir lánasöfn frá ýmsum 
sparisjóðum auk Frjálsa fjárfestinga-
bankans. Föllnu bankarnir eru þó enn 
með sín lán á sinni könnu. Hjá Lands-
bankanum fékk ég þær upplýsingar að 

vöxtum verði haldið óbreyttum. Fastlega 
má búast við að aðrir bankar fari sömu 
leið, enda yrði „allt vitlaust“ ef ríkis-
bankar færu að hækka íbúðalánavexti í 
þessu árferði. Fólk á því að geta andað 
rólega yfir þessu, að minnsta kosti til 
ársins 2014 þegar næsta vaxtaendurskoð-
un á að fara fram.

NEYTENDUR:  HVAÐ VERÐUR UM ENDURSKOÐUN VAXTA?

Vextir verða óbreyttir

STYRKUR VEITTUR Skúli Gunnar 
Sigfússon afhenti styrkinn í húsnæði 
Fjölskylduhjálpar Íslands á þriðjudaginn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMFÉLAGSMÁL Fjölskylduhjálp 
Íslands fékk styrki frá fyrir-
tækjunum Subway og Pennanum 
á þriðjudag. Einstaklingar 
hafa einnig haft samband við 
Fjölskyldu hjálp og óskað eftir að 
styrkja börn og unglinga í fátæk-
um fjölskyldum til náms. 

Það var Skúli Gunnar Sigfús-
son, eigandi Subway á Íslandi, 
sem færði Fjölskylduhjálp 1,3 
milljónir króna í gjafabréfum. 
Hvert gjafabréf hljóðar upp á 15 
þúsund króna úttekt í Pennan-
um. Að auki voru 400 gjafabréf á 
Subway gefin.

  - þeb

Subway og Penninn: 

Fjölskylduhjálp 
fékk gjafabréf

Fundirnir verða haldnir þriðjudaginn 1. september hjá 
Umhverfisstofnun að Suðurlandsbraut 24
Kl. 10:00 Flugrekendur sem stunda innanlandsflug
Kl. 13:00 Flugrekendur með starfsemi á ESB-svæðinu

Umhverfisstofnun hvetur flugrekendur til þess að mæta enda um 
mikilvæga hagsmuni að ræða.

Flugrekendur 
athugið

Njótum umhverfissins og stöndum vörð um það saman

Nýleg löggjöf ESB um viðskipti með losundaheimildir 
gróðurhúsalofttegunda fellir flug undir viðskiptakerfið frá og með 1. janúar 
2012. Umhverfisstofnun boðar hér með til funda með flugrekendum 
varðandi nauðsynlegar undirbúningsráðstafanir á komandi mánuðum.

VEISTU SVARIÐ?



Panasonic 37 tommur TH-37PX10
Upplausn 1024 x 768 punktar
Skerpa 2.000.000:1 (dynamic)
Svartími 0,001 ms

Útsöluverð
       159.995 kr. P
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Opið:   virka daga 9.30 -18  | Laugardaga 12-17  | Sunnudag 12-17

Yamaha HTIB7900
heimabíósett

Verslun Ármúla 26  |  S ími  522 3000  |  www.hataekni. is

Verð áður 249.995 kr.

Útsöluverð
      99.995 kr.
Verð áður 139.995 kr.

37” 42”

20% afsláttur af öðrum aukahlutum fyrir farsíma.
10% afsláttur af öðrum farsímum.

Allt að 80% afsláttur!

Panasonic 42 tommur TH-42PX10
Upplausn 1024 X 768 punktar
Skerpa 2.000.000:1 (dynamic)
Svartími 0,001 ms

Útsöluverð
       179.995 kr.
Verð áður 269.995 kr.

Yamaha YSP-500 fjölrása 
heimabíóhátalari.

Engin þörf á fleiri hátölurum 
eða snúrum. Nett heimabíó 
sem auðvelt er að koma fyrir.

Útsöluverð
      49.995 kr.
Verð áður 89.995 kr.

Yama
heim

Engin
eða s
sem

Alvöru
heimabíó!

Útsöluverð
      19.995 kr.
Verð áður 32.995 kr.

Sonim XP1 
Bluetooth

Aukahlutapakki
fylgir með:

Auka loftnet, beltisklemma 
og handfrjáls búnaður.

Úts

Ver

So
Bl

Aukahlu

Auka loftn
og ha

Útsalan er hafin í Hátækni

Nokia 1650

Motorola W377

Sony-Ericsson
Bluetooth headset

PV702

Útsöluverð
     4.995 kr.
Verð áður 10.995 kr.

Útsöluverð
2.995 kr.

Verð áður 7.995 kr.

Útsöluverð
      9.995 kr.
Verð áður 16.995 kr.
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Motorola W377

Sony-E
Bluetooth

Útsöluverð
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Tryggðu þér þessar græjur á frábæru útsölu-
verði áður en við rýmum fyrir nýjum vörum! 
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BANDARÍKIN, AP „Mikilvægum 
kafla í sögu okkar er lokið,“ sagði 
Barack Obama Bandaríkjafor-
seti þegar fréttir bárust af því 
að öldungadeildarþingmaður-
inn Edward M. Kennedy væri 
látinn.

Hann var fyrst kosinn í öld-
ungadeild Bandaríkjanna í nóv-
ember árið 1962. Hann hafði 
því verið þingmaður í heil 47 ár 
þegar hann lést á þriðjudag af 
völdum krabbameins, sem hann 
hafði glímt við í rúmt ár.

„Í fimm áratugi hafa nánast öll 
lög, sem sett hafa verið til að efla 
borgararéttindi eða bæta heil-
brigðisástand og efnahagslega 
velferð bandarísku þjóðarinnar 
borið nafn hans og verið afrakst-
urinn af starfi hans,“ sagði 
Obama, og dró ekki úr þeirri 
aðdáun sem demókratar hafa 
á hinum nýlátna flokksbróður 
sínum, „frjálslynda ljóninu“ eins 
og þeir nefndu hann gjarnan. 

Edward Moore Kennedy, jafn-
an nefndur Ted, varð langlíf-
astur Kennedy-bræðranna, sem 
voru með valdamestu bræðrum 
Bandaríkjanna um það leyti sem 
Edward settist fyrst á þing.

Bróðir hans, John F. Kennedy, 
var myrtur í nóvember árið 1963 
eftir að hafa verið forseti Banda-
ríkjanna í tæp þrjú ár. Þriðji 
bróðirinn, Robert F. Kennedy, var 
dómsmálaráðherra í ríkisstjórn 
bróður síns, en féll einnig fyrir 
hendi morðingja sumarið 1968 í 
miðri kosningabaráttu til forseta-
embættis. 

Kennedy-fjölskyldan var ekki 
aðeins áhrifamikil í Bandaríkj-
unum heldur var einkalíf hennar 
linnulítið í kastljósi fjölmiðla. 

Sjálfur varpaði Edward skugga 
á feril sinn, sem hann losnaði 
aldrei við, þegar hann varð vald-
ur að dauða vinkonu sinnar síðla 

kvölds í júlímánuði árið 1969. 
Hann hafði verið að skemmta sér 
á Chappaquiddick-eyju með hópi 
ungra kvenna sem höfðu aðstoðað 
bróður hans í kosningabaráttunni 
árið áður. Einni þeirra, Mary Jo 
Kopeche, bauð hann far heim með 
sér, en sú ökuferð endaði úti í sjó 
með þeim afleiðingum að hún 
lést. Kennedy fór af vettvangi án 
þess að tilkynna slysið, en baðst 
síðar afsökunar á því.

Kjósendur létu þó ekki þetta 
atvik stöðva sig í að kjósa hann 
áfram á þing, en þegar hann 
hugðist bjóða sig fram sem for-
setaefni demókrata áratug síðar 
hafði Jimmy Carter betur.

Stuðningur hans við framboð 
Baracks Obama á síðasta ári 
virðist þó hafa ráðið miklu um 
að Obama varð forsetaefni demó-
krata, og vann síðan sigur þegar 
að kosningum kom.

 gudsteinn@frettabladid.is

HUGRAKKUR MÁVUR Ferðalangur 
þessi sat á bekk við höfnina í Sydney 
í Ástralíu að borða nestið sitt þegar 
hugrakkur mávur stakk sér niður og 
stal matarbita. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MENNTUN Samanlagður fjöldi 
kennsludaga og prófadaga í 
framhaldsskólum landsins var 
að meðaltali 174,7 dagar á síð-
asta skólaári. Að meðaltali fóru 
25 dagar í próf og námsmat. 

Þetta kemur fram í tölum Hag-
stofu Íslands. 

Fjöldi kennslu- og prófadaga 
var nánast sá sami á síðasta 
kennsluári og árinu á undan. 

Meðalfjöldi vinnudaga kenn-
ara var 181,3 dagur og fækkaði 
um tæplega einn dag. Í kjara-
samningum er gert ráð fyrir 
175 kennslu- og prófadögum og 
fjórum vinnudögum utan þess.

  - þeb

Tölur um framhaldsskóla: 

Skólarnir starfa 
í 174 daga á ári

ÁSTRALÍA, AP Kengúrur og valla -
bíur eru helsta ógnin við bílstjóra 
í dreifbýli Ástralíu, samkvæmt 

nýrri rannsókn. Þar voru teknar 
saman upplýsingar frá 1996 til 
2005 um árekstra á vegum úti í 
Ástralíu, þar sem dýr komu við 
sögu.

Rannsóknin leiddi í ljós að þótt 
vissulega hafi árekstrar orðið af 
völdum hunda, nautgripa, emúa 
og vamba séu kengúran, þjóðar-
táknið skoppandi, og vallabí-
an, smærra afbrigði kengúru, 
skæðastar í þessum efnum. Dýr 
komu við sögu í  5.097 bílslys-
um og óhöppum á tímabilinu 
sem um ræðir. Í 40 prósentum 
allra tilfella var um kengúrur 
eða valla  bíur að ræða, þar af í 60 
prósentum dauðaslysa. 

 - bs

Mannskætt þjóðartákn Ástralíu: 

Kengúrur valda 
flestum slysum

KENGÚRA Helsta ógnin sem steðjar að 
áströlskum ökumönnum uppi í sveit.

NORDICPHOTOS/AFP

SAMGÖNGUMÁL Strætókort fyrir 
framhalds- og háskólanema 
verða ekki ókeypis í vetur eins 
og síðustu tvo vetur. 

Sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu hafa hins vegar ákveð-
ið að niðurgreiða hvert kort um 
helming, og munu kortin því 
kosta fimmtán þúsund krónur. 

Ríkisstjórnin samþykkti í síð-
ustu viku að hefja gerð áætlun-
ar um sjálfbærar samgöngur. 
Þá kom fram að bæði umhverf-
isráðherra og samgönguráð-
herra vilji kanna mögulega 
aðkomu ríkisins að verkefninu 
um frítt í strætó. Stúdentaráð 
Háskóla Íslands á nú í viðræð-
um við umhverfisráðherra um 
málið. 

 - þeb

Sveitarfélög niðurgreiða: 

Ekki frítt fyrir 
háskólanema í 
strætó í vetur

VEGAGERÐ Sveitarstjórnir á Norð-
austurlandi þrýsta nú á sam-
gönguyfirvöld að klára að malbika 
vegarkaflann um Hófaskarðsleið. 
Verklok áttu að vera í september 
en mikið hefur gengið á og mun 
framkvæmdin líklega frestast um 
að minnsta kosti eitt ár.

„Þetta eru búin að vera mikil 
vonbrigði af því að vegakerfið 
hér er vægt til orða tekið mjög 
slæmt,“ segir Siggeir Stefánsson, 
oddviti Langanesbyggðar, þar sem 
Þórshöfn er meðal byggða.

Segir hann þennan vegakafla 
vera mikilvæga samgönguúrbót 
þar sem þetta sé síðasta vegakafl-
inn frá Norðausturlandi til Reykja-

víkur sem er ómalbikaður.
Um er að ræða 56 km veg á milli 

Öxarfjarðar og Þistilfjarðar, með 
tengingu til Raufarhafnar. Styr 

hefur verið um tveggja kílómetra 
kafla af leiðinni. Vegagerðin á enn 
eftir að malbika um 20 kílómetra.  
Upphaflega ætlaði Vegagerðin að 
leggja veginn í gegnum bæ sem 
þeir ætluðu að taka eignarnámi.

Bændurnir mótmæltu og unnu 
málið í Hæstarétti. Þá ætlaði Vega-
gerðin að fara í gegnum jörð sem 
var að mestu í eigu ríkisins. Það 
vildu eigendur ekki. Lagði Vega-
gerðin þá til að fara málamiðlun-
arleið. Skipulagsstofnun taldi að 
það þyrfti að fara í umhverfis-
mat. Vegagerðin hefur kært það 
þar sem það yrði alltof tímafrekt. 
Úrskurðar er að vænta í byrjun 
október. - vsp

Sveitarstjórnir þrýsta á samgönguyfirvöld að klára malbikun um Hófaskarðsleið:

Yrði mikilvæg samgönguúrbót

RAUFARHÖFN Vegurinn, sem verður 
56 kílómetra langur, mun vera með 
tengingu til Raufarhafnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á SPJALLI VIÐ FORSETANN Barack Obama og Edward Kennedy. NORDICPHOTOS/AFP

SÖGUFRÆGIR BRÆÐUR Þeir Robert, 
Edward og John Kennedy fyrir utan 
Hvíta húsið í ágúst árið 1963, þegar 
Robert var dómsmálaráðherra, Edward 
öldungadeildarþingmaður og John 
forseti. NORDICPHOTOS/AFP

Þingmaður í 
nær hálfa öld 
Ted Kennedy var einn áhrifaríkasti demókratinn í 
Washington. Barack Obama segir að með láti hans 
sé mikilvægum kafla í sögu Bandaríkjanna lokið.
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e irlaunaaldursins – óháð því hvaða aldri þú nærð.

Þe a öryggi hefur Versicherungskammer Bayern boðið viðskiptavinum sínum í 

125 ár. Versicherungskammer Bayern er meðlimur í sambandi ármálafyrirtækja

þýsku sparisjóðanna sem 50 milljónir ánægðra viðskiptavina trúa fyrir 
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SPÁNN, AP Hinn árlegi tómataslag-
ur fór fram í smábænum Bunol 
á Spáni í gær. Talið er að um 40 
þúsund manns hafi tekið þátt í 
atinu, sem felst í því að byrgja 
sig upp af tómötum og kasta í 
náungann.

Afraksturinn var sá að götur 
bæjarins fylltust af tómatmauki, 
sem fólk skemmti sér hið besta 
við að atast í.

Sextíu og fjögur ár er síðan 
íbúar bæjarins tóku fyrst upp á 
þessu, en atið á sér rætur í því 
að krakkar fóru að leika sér að 
kasta mat hvert í annað.

Slagurinn sjálfur stóð yfir í um 
klukkustund, en vinsældir hans 
aukast ár frá ári. - gb

GÓÐGERÐAMÁL Söfnunarþátturinn 
„Á allra vörum“, á vegum Krabba-
meinsfélagsins, verður á Skjá einum 
næstkomandi föstudagskvöld klukk-
an 21.00. Í fyrrasumar söfnuðust 
ríflega 50 milljónir sem voru notað-
ar til að kaupa ný tæki til að greina 
brjóstakrabbamein betur. 

„Á allra vörum hefur verið að 
selja varagloss í allt sumar til þess 
að safna fyrir hvíldarheimilum 
handa krabbameinssjúkum börnum 
og fjölskyldum þeirra,“ segir Gróa 
Ásgeirsdóttir, forsvarskona verkefn-
isins. Glossin voru seld í verslunum 
víðs vegar um landið og í flugvélum 
Iceland Express. 

Allir sem koma að þættinum á 

föstudaginn gefa vinnu sína, að 
sögn Gróu og mikið af landsþekkt-
um einstaklingum kemur fram. 
Þáttastjórnendur verða Jóhanna 
Vilhjálmsdóttir, Svanhildur Hólm 
Valsdóttir og Guðrún Þórðardótt-
ir. Mannakorn flytur  nokkur lög og 
stöllurnar úr „Fúlar á móti“ verða 
með atriði. Auk þessa kynnumst við 
því hvernig fjölskyldur, sem kljást 
við þennan illvíga sjúkdóm læra að 
lifa við og takast á við krabbamein.

Gróa segir að engar vonir séu 
bundnar við einhverja ákveðna 
söfnunarfjárhæð. Nú, eins og í 
fyrra, sé rennt blint í sjóinn. Hægt 
er að leggja sitt af mörkum með því 
að hringja í áheitanúmerin eða með 

því að leggja inn á reikningsnúmer 
0101-26-55555. Kennitalan er 
510608-1350. - vsp

Söfnunarþátturinn „Á allra vörum“ verður sýndur á föstudaginn:

Söfnun fyrir krabbameinssjúk börn

Á ALLRA VÖRUM Krabbameinsfélagið 
hefur verið að selja varagloss frá Dior í 
sumar. Hvert varalitagloss kostar 2.500 
krónur og rennur ágóðinn til Styrktar-
félags krabbameinssjúkra barna.

HEILBRIGÐISMÁL Tæplega sjö 
hundruð tilfelli svínaflensu hafa 
verið tilkynnt hér á landi frá 
lokum júnímánaðar. 

Hröð aukning hefur orðið á 
síðustu vikum og segir á heima-
síðu landlæknisembættisins að 
búast megi við að fjöldinn haldi 
áfram að aukast mikið. 

Langflestir hinna smituðu eru 
á aldrinum 15 til 24 ára. 

Á tímabilinu frá 29. júní til 23. 
ágúst bárust tilkynningar um 
684 manns með inflúensulík ein-
kenni eða staðfesta inflúensu. 
Konur voru 379 talsins og karlar 
305. 

 - þeb

Svínaflensutilfellum fjölgar:

700 greindir á 
átta vikum 

REYKJAVÍK Um síðustu áramót fengu 
sveitarfélög heimild til að hækka 
útsvar um 0,25 prósent. Hefði 
Reykjavíkurborg nýtt sér þetta 
hefðu tekjur borgarinnar aukist 
um 670 milljónir.

Þetta eru 88 prósent þeirra 760 
milljóna, sem nefndar hafa verið 
sem forsenda þess að borgin geti 
veitt svokallaða lífskjaratrygg-
ingu, 186.000 krónur í lágmarks-
framfærslu til þeirra sem engar 
tekjur hafa.

Eins og áður hefur verið greint 
frá í blaðinu hefur nefnd um sál-
félagsleg viðbrögð við kreppunni 
mælt með að fólki verði tryggð 
þessi lágmarksupphæð, í stað 
þeirra 115.567 sem það getur 
fengið nú.

Formaður velferðarráðs borg-
arinnar, Jórunn Frímannsdóttir, 
hefur metið það svo að til að geta 
staðið undir þessu þá þyrfti að 
hækka útsvar um 1,5 prósent. 

Þorleifur Gunnlaugsson, borgar-
fulltrúi VG, bendir á að nær væri 
að miða við 0,28 prósenta hækkun; 
hún myndi duga. Fjármálaskrif-
stofa Reykjavíkur staðfestir þetta 
við blaðið.

„Við sáum fram á aukna þörf 
fyrir fjárhagsaðstoð og að borg-
in þyrfti því á meiri peningum að 
halda. Flest sveitarfélögin nýttu 
sér þessa heimild en meirihlutinn 
í borginni ákvað, eins og Seltjarn-
arnes og Garðabær, að hækka ekki 
útsvarið,“ segir Þorleifur Gunn-
laugsson, borgarfulltrúi VG.

Hann hafi mælst til þess í vel-
ferðarráði og borgarstjórn að 
tekjulægsta fólkið fengi að lág-
marki sömu hækkun og samið var 

um í almennum kjarasamningum, 
20.300 krónur á mánuði.

Hámarksfjárhagsaðstoð til 
tekjulítilla hækkaði hins vegar 
um 16.238 krónur, en útsvar var 
óbreytt: 13,03 prósent.

Bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Lúð-
vík Geirsson, hefur sagt 186.000 
krónur vera „bara það sem fólk 
þarf til að lifa af“ og heilbrigðis-
ráðherra hefur lýst yfir ánægju 
með skýrslu fyrrgreindrar 
nefndar.

Í henni kom meðal annars fram 
að Finnar telja sig hafa gert mistök 
í efnahagskreppu þeirra á tíunda 
áratugnum, með því að draga úr 
framlögum til velferðarmála.

 klemens@frettabladid.is

Gátu sótt tekj-
ur til lífskjara-
tryggingar
Meirihlutinn í Reykjavík hefði getað nýtt sér heim-
ild til að hækka útsvar um 0,25 prósent. Þannig 
hefðu náðst 88 prósent af lífskjaratryggingu, sem á 
að tryggja 186.000 krónur í lágmarksframfærslu.

BEÐIÐ EFTIR BRAUÐINU Sókn í fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum hefur tvöfaldast, 
samkvæmt því sem bæjarstjóri Hafnarfjarðar hefur sagt. Minnihlutinn vildi nýta 
heimild til að hækka útsvar um 0,25 prósent um áramótin, en meirihlutinn féllst ekki 
á það.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞORLEIFUR 
GUNNLAUGSSON

JÓRUNN 
FRÍMANNSDÓTTIR

Gangagerð að klárast
Búið er að sprengja 4.387 metra 
af Bolungarvíkurgöngum, eða um 
85 prósent af heildarlengd þeirra. Í 
síðustu viku voru 38 metrar sprengd-
ir Hnífsdalsmegin og 43 metrar 
Bolungarvíkurmegin. 

Heimsmeistari fær styrk
Jón Örn Ingileifsson fær 100 þúsund 
króna styrk frá Grímsnes- og 
Grafningshreppi til að taka þátt í 
torfærukeppni í Nordic Cup 2009. 
Jón er ríkjandi heimsmeistari í þessari 
keppnisgrein.

LANDSBYGGÐIN

Framkvæmdastjóri ráðinn
Hörður Högnason hjúkrunarfræðingur 
hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri 
hjúkrunar hjá Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða. 

Lágmarksframfærsla til einstakl-
inga var hækkuð í janúar um 
16,35 prósent, úr 99.329 krónum 
á mánuði í 115.567.

Þetta er hækkun um 16.238 
krónur á mánuði.

Framfærsla til hjóna eða fólks 
í skráðri sambúð hækkaði úr 
158.926 krónum og í 184.907.

FJÁRHAGSAÐSTOÐIN

Á FLOTI Í TÓMATSULLI Ekki er annað 
að sjá en fólk skemmti sér vel.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Allt á floti í tómötum:

Tugir þúsunda sulla á Spáni

FÍLL Á SAFNI Á þjóðminjasafninu í Rio 
de Janeiro verður þessi eftirlíking af 
Afríkufíl til sýnis á næstunni.

NORDICPHOTOS/AFP

Söng- og gítarnámskeið

haustið 2009

Gítarnámskeið fyrir byrjendur
Fyrir alla aldurshópa / 50 mín. á viku í 12 vikur 

Langar þig að læra á gítar? Viltu vera stjarnan í 
partýinu eða geta spilað lag fyrir ástina þína? 
Langar þig kannski bara að koma þér af stað 

og stofna í kjölfarið rokkhljómsveit? 
Einhvers staðar verða menn að byrja og þetta 
námskeið er kjörinn byrjunarreitur. Kennt er í 

4-6 manna hópum þar sem raðað er niður eftir 
stöðu hvers og eins. Markmið námskeiðsins er 
að nemendur læri undirstöðuatriði gítarleiks, 

kunni öll helstu gítargripin og þar með öll 
helstu undirstöðuatriði gítarleiks.

Gítarnámskeið fyrir lengra komna
Fyrir alla aldurshópa / 30 mín á viku í 12 vikur - Einkatímar 

Við bjóðum lengra komnum gítarleikurum upp á 
einkakennslu þar sem farið er nánar í tækniatriði, 

hljómfræði og kenndar upphafslínur og þekkt sóló úr 
lögum flytjenda á borð við Metallica, Led Zeppelin, 

Nirvana o.fl. Uppbygging gítarsólóa og notkun skala er 
kennd í bland við skemmtileg gítar-"trix". Farið verður í 

mismunandi “karakter”-tegundir gítara og 
gítarmagnara og notkun þeirra í hljóðverum.

       Þeir sem hafa verið áður hjá okkur 
             fá kennslu við hæfi miðað 
                  við framfarir.

Söngur og framkoma 
14 ára og eldri / 1 klst. á viku í 10 vikur.

 Tímarnir byggjast á aðferð sem Kristin Linklater setur fram í 
bókinni “Freeing the Natural Voice”. Aðferðin byggist meðal 
annars á að geta notað röddina án óþarfa spennu og kvíða, 
styrkja röddina og stækka með tækni sem styðst við öndun 
og líkamsliðkun. Einnig eru gefin ráð um hvernig best er að 

velja sér lög við hæfi og lögð áhersla á textameðferð.
Tvennir tónleikar verða yfir önnina og í lokin fær nemandinn 

að velja sér eitt lag til að taka upp í hljóðveri.

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir

Söngur og framkoma - framhald
14 ára og eldri / 1 klst. á viku í 10 vikur.

Skilyrði eru að nemandi hafi lokið ”Söngur og framkoma” 
eða sambærilegu námskeiði. Þetta námskeið er framhald af 
"Söngur og framkoma" og haldið er áfram þar sem frá var 
horfið af fyrri námskeiðum. Tvennir tónleikar verða haldnir, 

upptökur á einu lagi, og 2 einkatímar 
hjá Margréti Eir.

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir

Söngur og framkoma fyrir börn
Fyrir börn 6 - 12 ára / 1 klst. á viku í 10 vikur.

 
 Á þessu námskeiði verður aðaláhersla lögð á söng og 

tjáningu. Krakkarnir munu vinna íslenska tónlist þar sem 
hreyfileikir, tjáning, túlkun og framsetning texta verða 
megin viðfangsefnin. Markmiðið er að í lok námskeiðs 
geti hver og einn staðið á sviði og flutt sitt lag ásamt

því að syngja í hóp með öðrum.
Tónleikar í lokin sem verða teknir upp.

Kennarar: Margrét Eir, Erna Hrönn
og Heiða Ólafsdóttir 

Söngleikjanámskeið
Unglingar 13 - 15 ára / 1.5 klst. á viku í 10 vikur.

 
Áhersla lögð á söng, leiklist og dans.

Valinn verður söngleikur og atriði úr honum flutt 
á tónleikum í lok annar. Einnig verður kynnt fyrir 

nemendum hvað felst í því að taka þátt í söngleik,
þar með talið búningar, sviðsmynd, förðun o.fl. 

Kennarar: Margrét Eir og Heiða Ólafsdóttir 

Tónvinnsluskólinn er aðili 
að frístundakortakerfi 

Reykjavíkurborgar

Erna Hrönn     -    Heiða    -    Margrét Eir

Sponsored Digidesign School

Hægt er að sækja um 

þátttöku á slóðinni 

www.tonvinnsluskoli.is

eða í síma 5349090



Ef Icesave samningurinn verður samþykktur 
á Alþingi í dag kostar það hvern Íslending 
að minnsta kosti eina milljón!

Alþingi má ekki láta kúga sig til að leggja skuldir 
einkafyrirtækis á þjóðina án dóms og laga.
Fyrirvararnir eru í áttina en duga ekki því við 
munum samt borga meira en okkur ber. 
Algjör óvissa um eftirstöðvar.

Ef þú vilt sanngjarnan ICESAVE samning, mættu
þá á Austurvöll eða í miðbæinn í þínum bæ
kl. 12.00 í dag og framkallaðu eins mikinn
hávaða og þú getur.

Þú munt aldrei aftur fá betra tímakaup.

Áhugafólk um réttlátan 
og löglegan Icesave samning

Hávaðinn
mikli!
Viltu vinna milljón með hávaða?
Austurvöllur í dag kl. 12.00.
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
„Nú gengur allt út á kartöflur á mínu 
heimili,“ segir Valgerður Sverris-
dóttir, fyrrverandi ráðherra, á 
Lómatjörn við Eyjafjörð.

Uppskerutíminn er hafinn 
á Lómatjörn. „Núna er það 
mitt starf að hluta til að keyra 
kartöflur til Akureyrar og ég 
er að koma úr einni slíkri ferð. 
Ég er svolítið flott á sendibíl sem 
kallaður var rúgbrauð í gamla 
daga,“ segir Valgerður sem kveð-
ur Lómatjarnarkartöflurnar 
seldar um land allt.

„Nú ræð ég mér bara 
sjálf og ég er að gera 
ýmislegt sem ég hef 
ekki haft tíma til að 
gera í áratugi og er 

búin að vera hér í sveitinni minni alveg í 
sumar. Ég er kannski ekki á kafi á búverkum 
en keyri stundum kartöflurnar. Ég er mjög 
nothæf í það,“ segir Valgerður og hlær.

Að sögn Valgerðar er nú ákaflega 
fallegt haustveður í Eyjafirði og gott að 
vera þar þótt eflaust hafi verið meiri 

veðurblíða fyrir sunnan þetta sumarið.
„Berjatíminn er að byrja og ég er ein-
mitt að fara í berjamó núna á eftir,“ 

segir ráðherrann fyrrverandi og 
bætir við að nú sé einnig farið 

að draga að því að endur-
heimta fé af fjalli. „Sjálf fer 
ég ekki í langar göngur 
en tek einhvern þátt í 
smalamennsku í fjallinu 
fyrir ofan bæinn. Hér er 
nóg að gera.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA:  VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR

Sendist með kartöflur á rúgbrauðinu

TÆKNI 36 tonna tæknitrukkur frá fyrirtækinu 
IBM er nú staddur hér á landi. Trukkurinn 
er búinn öllum nýjasta tæknibúnaði frá IBM. 
„Þarna gefst fólki kostur á að skyggnast inn í 
framtíðina því þarna er frumsýning á mörgum 
nýjum tæknibúnaði,“ segir Gísli Þorsteinsson 
upplýsingafulltrúi Nýherja, en trukkurinn er til 
sýnis hjá Nýherja í Borgartúni. 

„Í raun eru þarna framtíðarlausnir. Það sem 
kannski er helst lögð áhersla á eru umhverf-
isvænar og orkusparandi lausnir. Þeir leggja 
mikla áherslu á að kynna slíkar lausnir til sög-
unnar og þessi trukkur er gríðarlega afkasta-
mikill. Búnaðurinn í honum gæti keyrt allt 
tölvuumhverfi fyrirtækja og einstaklinga á 
Akureyrarsvæðinu, tugþúsundir notenda.“ Bún-
aðurinn sem er í bílnum er tugmilljóna króna 
virði. 

Að sögn Gísla er markmiðið með komu trukks-
ins að kynna þessar framtíðar- og hagræðing-
arlausnir sem eru framundan. Þar hafa meðal 
annars verið kynntar fistölvur, sem eru léttar og 
eru sparneytnari en eldri tölvur. „Áherslan er 
lögð á hagræðingu og umhverfisvænni lausnir.“ 
 - þeb

36 tonna tæknitrukkur frá IBM staddur hér á landi: 

Skyggnst inn í framtíðina

TRUKKURINN Gísli Þorsteinsson fyrir utan trukkinn stóra, sem er 
fyrir utan Borgartún 37. 

Löng hefð er fyrir því að 
mála málverk af fyrrver-
andi bankastjórum Lands-
bankans. Málverk eru til af 
öllum fyrrverandi banka-
stjórum bankans fyrir utan 
Halldór J. Kristjánsson og 
Sigurjón Þ. Árnason. For-
maður bankaráðs segir ekki 
búið að ákveða hvort það 
verði gert. 

Landsbankinn á sér langa sögu sem 
teygir anga sína allt aftur til ársins 
1886. Fyrir utan setta bankastjóra 
hafa 33 gegnt embætti bankastjóra 
Landsbankans á þessu tímabili að 
Ásmundi Stefánssyni, núverandi 
bankastjóra meðtöldum. Hefð er 
fyrir því að máluð sé mynd af fyrr-
verandi bankastjórum Landsbank-
ans og prýða málverkin húsakynni 
bankans í Austurstræti. 

Margir merkismenn hafa gegnt 
stöðu bankastjóra Landsbankans. Í 
þeim hópi má nefna Tryggva Gunn-
arsson, Emil Jónsson og Jónas H. 
Haralz, svo fáeinir séu nefndir. 
Oftar en ekki eru því virtustu lista-
menn þjóðarinnar fengnir til að 
mála af þeim mynd. Sjálfur Jóhann-
es Kjarval málaði myndir af fjórum 
fyrstu bankastjórunum en meðal 
annarra listamanna má nefna Eirík 
Smith og Baltasar Samper. 

Enn eru þó ómálaðar myndir af 
tveimur fyrrverandi bankastjór-
um Landsbankans, þeim Halldóri 
Kristjánssyni og Sigurjóni Árna-
syni, en þeir létu sem kunnugt er 
af störfum hjá Landsbankanum í 
fyrra. Staða þeirra var um margt 
ólík fyrri starfsbræðrum þeirra 
að því leyti að þeir skildu við bank-
ann í kalda koli og með skuldaklafa 
sem verður þungur baggi á íslensku 
þjóðarbúi næstu árin. 

Fréttablaðinu lék forvitni á að 
vita hvort Halldóri og Sigurjóni yrði 

eftir sem áður sýndur sami sómi og 
fyrri bankastjórum og fengju mál-
aða af sér mynd. Haukur Halldórs-
son, formaður bankaráðs Lands-
bankans, hafði ekki svör á reiðum 
höndum þegar Fréttablaðið innti 
hann eftir þessu. 

„Ég bara veit það ekki,“ segir 
Haukur. „Frá því að ég tók við sem 
formaður bankaráðs hafa málverk 
af Halldóri og Sigurjóni hreinlega 
ekki komið til tals á fundum banka-
ráðs. Ég get því ekki sagt af eða á 
um það mál.“ 

Sagan sýnir þó að bankastjórar 
hafa vissulega fengið málaða af sér 
mynd þrátt fyrir umdeild starfslok. 
Þannig hröktust þeir Björgvin Vil-
mundarson, Halldór Guðbjarna-
son og Sverrir Hermannsson allir 
úr embætti árið 1998 vegna spill-
ingar. Engu að síður eru til málverk 
af þeim öllum. Það er því spurning 
hvort kemur á endanum til með að 
ráða meiru um hvort Halldór og 
Sigurjón fái málaða af sér mynd, 
123 ára gömul hefð eða almenn-
ingsálitið.  bergsteinn@frettabladid.is

Ráðherra spyr sig

„Ég spyr mig hvort misvit-
ur samkeppnislög eigi að 
standa þjóðfélaginu fyrir 
þrifum.“

JÓNI BJARNASYNI SJÁVARÚTVEGS- 
OG LANDBÚNAÐARRÁÐHERRA, ER 
UPPSIGAÐ VIÐ LÖG SEM VALDA 
SEMENTSVERKSMIÐJUNNI Á AKRA-
NESI VANDRÆÐUM.

Fréttablaðið 26. ágúst

Ísland, best í heimi!

„Ég held að íslenskar konur 
hafi eina bestu genablöndu 
í heimi hvað varðar styrk og 
líkamsbyggingu.“

KRAFTAKONAN GEMMA MAGNÚS-
SON HORFIR Á BJÖRTU HLIÐARNAR 
ÞRÁTT FYRIR DAPURT ÁSTAND Í 
EFNAHAGSLÍFINU.

Fréttablaðið 26. ágúst.

■ Af þeim 192 löndum, sem eiga 
aðild að Sameinuðu þjóðunum, 
eru 28 með yfirvald sem ber 
tignarheitið konungur, drottning, 
keisari, fursti, hertogi, páfi, emír 
eða annað sambærilegt. Þrjú 
þessara landa eru í Afríku, þrett-
án í Asíu, ellefu í Evrópu og eitt á 
Kyrrahafseyjunni Tonga. Í Evrópu 
eru kóngar í Noregi, Svíþjóð, 
Belgíu og á Spáni, drottningar 
í Bretlandi, Danmörku og Hol-
landi, prins í Mónakó og Liecht-
enstein, hertogi í Lúxemborg, 
páfi í Páfagarði, og svo eru tveir 
prinsar formlega við völd í And-
orra, en þeirri tign skipta á milli 
sín samkvæmt aldagamalli hefð 
forseti Frakklands og biskupinn 
af Urgell í Katalóníu á Spáni.

FRÓÐLEIKUR
KÓNGAR OG ÞVÍUMLÍKT

FORTÍÐIN AÐ BAKI Sigurjón Þ. Árnason og Halldór J. Kristjánsson ásamt Björgólfi Guðmundssyni, sem stendur í miðið. Að baki 
þeim hanga málverk af nokkrum fyrrverandi bankastjórum Landsbankans. Ekki hefur verið ákveðið hvort Sigurjón og Halldór 
hljóta sama sess.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Óvíst með málverk af Halldóri 
og Sigurjóni í Landsbankanum 

Smárit Ferðafélags Íslands

Handhægar gönguleiða-
lýsingar til að hafa með 
í bakpokanum

Fást á skrifstofu FÍ 
og í næstu bókabúð

SKRÁÐU ÞIG INN – DRÍFÐU ÞIG ÚT!

www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS | Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | Sími: 568 2533 | Fax: 568 2535 | Netfang: fi@fi.is

Í nýjasta fræðsluriti FÍ, sem er það 
fimmtánda í röðinni, er umfjöllunar-
efnið fjalllendið milli Snæfellsness
og Borgarfjarðar. Ritinu er ætlað 
að bæta úr skorti á aðgengilegum
leiðarlýsingum og kortum, bæði 
varðandi Vatnaleiðina milli Hnappa-
dals og Norðurárdals og eins um 
önnur áhugaverð göngusvæði á 
þessum slóðum.

„Ég velti því fyrir mér hvernig 
heimurinn væri í dag ef þrælarnir 
sem voru hnepptir í þrældóm af 
grimmum nýlenduherrum hefðu 
ekki risið upp og krafist frelsis,“ 
segir Guðjón Heiðar Valgarðsson 
nemi þegar spurður um nýju fyrir-
varana við Icesave.

„Manni finnst skrítið að hugsa 
til baka til tíma þar sem slíkt var 
eðlilegur hluti af viðskiptaumhverfi 
samtímans. Viðskiptablöð með 
fréttum af genginu, viðtöl við 
helstu sérfræðingana og auglýs-
ingar með nýjustu þrælunum. 
Ætli margir á þeim tíma hafi áttað 
sig á óréttlætinu? Núna erum við 
samt orðin svo siðprúð og klár 
að við myndum aldrei leyfa þess 
háttar að viðgangast. Við myndum 
rísa upp og krefjast frelsis,“ segir 
Guðjón.

„Að neyða fólk til að vinna fyrir 
auðkýfinga? Aldrei. Alla vega ekki 
án fyrirvara um að við verðum 
örugglega skilvirkir þrælar. Þvílík 
uppreisn.“

SJÓNARHÓLL
FYRIRVARAR VIÐ ICESAVE

Þrældómur 
með fyrirvara

GUÐJÓN HEIÐAR VALGARÐSSON



HÁFAR

BÍLTÆKI

HLJÓMBORÐ

BÍLHÁTALARAR

BÍLMAGNARAR

HEYRNARTÓL

HÁTALARAR

FERÐATÆKIDVD SPILARAR
MP3 SPILARAR

ÚTVÖRP

MAGNARAR

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

UPPÞVOTTAVÉLARHRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

FLOTTIR HÁFAR MEÐ ALLT AÐ 100.000 KR. AFSL.
KENWOOD HRÆRIVÉLAR MEÐ 20.000 KR. AFSL.
SAUMAVÉLAR Á FRÁBÆRU VERÐI - FRÁ KR. 29.995
OBH BLANDARAR MEÐ GLERSKÁL - ÚTSALA KR. 4.995 
- VERÐ ÁÐUR KR. 7.995 - 38% AFSLÁTTUR
JBL VÖGGUR FYRIR iPOD MEÐ ALLT AÐ 50% AFSL.
PHILIPS SJÓNVÖRP MEÐ ALLT AÐ 250.000 KR. AFSL.
GRÆJUR OG HÁTALARAR FRÁ DENON, 
NAD, DALI OG CANTON 
Á ÚTRÝMINGARVERÐI

Fyrstur kemur – fyrstur fær!

FRYSTIKISTUR
ÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI

Opið laugardaga kl. 10 – 16

Sjá allt úrvalið á ht.is

REYKJAVÍK    AKUREYRI    HÚSAVÍK    SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500
GLERÁRGÖTU 36

460 3380
GARÐARSBRAUT 18A

464 1600
EYRARVEGI 21

480 3700

TAKMARKAÐ MAGN

ÚTSÖLUNNI LÝKUR Á LAUGARDAG

LOKADAGAR LOKADAGAR

ÚTSÖLUNNI LÝKUR Á LAUGARDAG

LOKADAGAR LOKADAGAR
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FRÉTTASKÝRING: Icesave-málið

Gangi áform stjórnarflokk-
anna eftir verður Icesave-
málið tekið til atkvæða-
greiðslu á Alþingi í dag og 
samþykkt. Þó að málið verði 
frá sem þingmál mun það 
ekki hverfa. Það snýst, jú, 
um meðferð skulda sem 
kunna að hanga yfir ís-
lenskri þjóð næstu tuttugu 
ár eða svo. 

Þó að Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra hafi eflaust 
alla tíð gert sér fulla grein fyrir 
að Icesave-málið yrði erfitt bjóst 
hann varla við að það myndi ógna 
tilveru ríkisstjórnarinnar. En 
þannig var það. Andstaða Ögmund-
ar Jónassonar, heilbrigðisráðherra 
og pólitísks fóstbróður Steingríms, 
við málið var einörð. Ögmund-
ur taldi – öfugt við Steingrím – 
samninginn lélegan og vildi setja 
ítarlega fyrirvara við ríkisábyrgð 
á lántöku vegna skuldanna við 
Breta og Hollendinga. Steingrímur 
og fylgismenn hans töldu ýtrustu 
kröfur Ögmundar fela í sér höfnun 
á samningnum og óttuðust að þar 
með færu samskipti Íslands við 
umheiminn í loft upp og þjóðin þar 
með búin að mála sig endanlega út 
í horn. Fór á endanum svo að sjón-
armið voru sættuð með ítarlegri 
ákvæðum í fyrirvörum. Ögmund-
ur sló af upphaflegum kröfum og 
er hermt að þar hafi ráðið nokkru 
að hann áttaði sig á að ríkisstjórn-
in myndi springa ef hann greiddi 
atkvæði gegn málinu. 

Því var haldið fram að Sam-
fylkingin hefði þrýst á Ögmund í 
málinu og að ótti um dauða stjórn-
arinnar væri gamaldags hræðslu-
áróður úr þeirri átt. Vel má vera 
að einhverjir Samfylkingarmenn 
hafi haldið þessum sjónarmið-
um á lofti en málið var engu að 
síður innanhússverkefni Vinstri 
grænna. Formaður flokksins bar 
ábyrgð á Icesave-samningnum 
og frumvarpið um ríkisábyrgð 
var hans. Ekki var því nóg með 
að ríkisstjórnarsamstarfið væri 
undir heldur var pólitískt líf Stein-
gríms sjálfs það einnig.

Svavar fékk að heyra það
Icesave-samningarnir við Breta 
og Hollendinga voru undirritaðir 
í byrjun júní. Þá hafði samninga-
nefnd undir forystu Svavars Gests-
sonar sendiherra unnið að málinu 
í rúma þrjá mánuði. Svavar var 
sérlegur trúnaðarmaður Stein-

gríms fjármálaráðherra í nefnd-
inni en þeir störfuðu náið saman í 
Alþýðubandalaginu á sínum tíma. 
Auk Svavars var Indriði H. Þor-
láksson, þá settur ráðuneytisstjóri 
í fjármálaráðuneytinu, Steingrími 
sérstaklega handgenginn. Indriði 
varð síðar aðstoðarmaður Stein-
gríms. Aðrir nefndarmenn voru 
embættismenn úr forsætis- og 
viðskiptaráðuneytunum og Seðla-
bankanum. 

Gagnrýnendur samningsins 
hafa ekki einasta beint sjónum 
að efni hans; þeir hafa líka harm-
að aðkomu Svavars (og svosem 
nefndarinnar allrar) að málinu. 
Hafa þeir furðað sig á að honum 
en ekki einhverjum öðrum – og þá 
helst ótilteknum sérfræðingum í 
lausn milliríkjadeilna – hafi verið 
falið að leita lausnar á þessu risa-
vaxna, viðkvæma og erfiða máli. 
Þekkingar- og kunnáttuleysi eru 
einkunnirnar sem Svavar fékk úr 
þeirri átt og einnig var hann sagð-
ur búa yfir ónógri enskukunnáttu 
til að ráða við verkefnið. 

Steingrímur hefur alla tíð 
varið Svavar af hörku, líkt og 
samninginn sjálfan.

Með og á móti
Icesave-vandamálið er tilkomið 

vegna innlánsreikninga Lands-
bankans í Bretlandi og Hollandi. 
Stofnað var til þeirra fyrir fáum 
árum og söfnuðust nokkuð á annað 
þúsund milljarða íslenskra króna 
inn á reikningana samanlagt. Með 
setningu neyðarlaganna í byrjun 
október á síðasta ári og við yfir-
töku ríkisins á Landsbankanum í 
framhaldinu varð ljóst að bresk-
ir og hollenskir sparifjáreigendur 
voru á köldum klaka. 

Yfirvöld beggja ríkja slógu 
skjaldborg um borgara sína og 
settu strax fram kröfur á hendur 
íslenskum stjórnvöldum um lausn 
mála. Horft var til innlánstrygg-
ingakerfis Evrópusambandsins en 
samkvæmt því áttu Íslendingar 
að tryggja innstæður að fjárhæð 
rúmlega 20 þúsund evrur. 

Deilt var um hvort innlánstrygg-
ingakerfið næði til jafn afdrifa-
ríkra atburða og falls heils banka-
kerfis en með nokkrum sanni má 
segja að slíkar aðstæður hafi varla 
verið mönnum ofarlega í huga 
þegar tryggingakerfinu var komið 
á fót. Miðaðist það heldur við þrot 
eins banka – ekki hruns efnahags 
heillar þjóðar. 

Á móti þessu komu þau sjónar-
mið að íslensku neyðarlögin stæð-
ust ekki skoðun en með þeim var 
innlendum og erlendum sparifjár-
eigendum mismunað. 

Að þessu og mörgu öðru metnu 
varð það úr að semja bæri við 
Breta og Hollendinga um lausn. 

Drög að samningum lágu fyrir 
í október en tafir urðu á lokafrá-
gangi. Ný ríkisstjórn Samfylk-
ingarinnar og Vinstri grænna, 
sem tók við völdum í febrúarbyrj-
un, fékk málið svo til úrvinnslu. 
Hennar er samningurinn.

Við borgum ekki
Frumvarpi um ríkisábyrgð lána 
vegna Icesave var dreift í þinginu 
í lok júní. Sjálft frumvarpið var 
stutt; aðeins ellefu línur í tveim-
ur lagagreinum. Athugasemdir og 
fylgiskjöl þöktu hins vegar tugi 
blaðsíðna. 

Frá fyrsta degi var málið harð-
lega gagnrýnt af lærðum og 
leikum. 

Sérfræðingar í lögum, hagfræði 
og viðskiptum létu í ljós megna 
óánægju og studdu mál sitt rökum. 
Áhugafólk um þjóðarhag lét ekki 
sitt eftir liggja. 

Steingrími J. Sigfússyni tókst 
ekki að lægja óánægjuöldurnar 
þegar hann mælti fyrir frumvarp-
inu 2. júlí. Þvert á móti. Stjórnar-
andstaðan virtist leggjast gjör-
völl gegn málinu. Í umræðum utan 
þings fór lítið fyrir fræðimönnum 
sem fylgdu ráðherranum að máli. 

Gagnrýnin var margháttuð og 
náði allt frá tæknilegum smáat-

riðum til þeirrar einföldu afstöðu 
að við ættum ekki að borga. Hvað 
kemur það íslenskri þjóð við þó 
einkafyrirtæki geti ekki staðið við 
skuldbindingar sínar í útlöndum?

Ekkert benti til að breið sam-
staða myndi nást um málið eins 
og Steingrímur og flestir stjórn-
arliðar óskuðu sér. Skipti þá ekki 
máli að bent var á að samningur-
inn væri í raun byggður á október-
samningi fyrri stjórnar. 

Fjárlaganefndin lofuð
Fjárlaganefnd Alþingis fékk málið 
til aðalmeðferðar 6. júlí en aðrar 
nefndir þingsins komu einnig að 
því. Svo undarlega háttar til að 
fjárlaganefndin er sú nefnd þings-
ins sem býr að hvað skemmstri 
þingreynslu. Enginn nefndar-
manna hefur setið lengur á þingi 
en í tvö ár. Meirihluti nefndarinn-
ar; sex af fimm, var fyrst kjörinn 
á þing í aprílmánuði síðastliðnum. 
Siv Friðleifsdóttir ein hefur meiri 
þingreynslu en samanlögð fjár-
laganefnd. 

En gæði eru ekki sama og magn 
og er það samdóma álit þeirra sem 
gleggst þekkja til að fjárlaganefnd, 
undir forystu Guðbjarts Hannes-
sonar, hafi staðið sig feiknarlega 
vel í þessu erfiða máli í þær rúm-
lega sjö vikur sem hún hafði það 
til meðferðar. 

Málið er enda orðið allt annað en 
það var. Tillit hefur verið tekið til 
fjölmargra sjónarmiða og andstæð-
ar fylkingar sæst á niðurstöðu. 
Framsóknarmenn eru reyndar 
eftir sem áður á móti og telja fyr-
irvarana langt í frá ásættanlega.

Frumvarpið er nú í ellefu grein-
um á þremur blaðsíðum og í því er 
reynt að tryggja í bak og fyrir að 
byrðar íslensku þjóðarinnar vegna 
þessarar viðskipta Landsbankans 
í Bretlandi og Hollandi verði eins 
litlar og mögulegt er. 

Atkvæðagreiðsla í dag
Icesave hefur reynt á þing og þjóð. 
Stór orð hafa fallið í umræðunni 
og alvarlegar ásakanir gengið á 
báða bóga. Ríkisstjórnin var sökuð 
um að leyna gögnum, fræðimenn 
sagðir ganga erinda viðsemjenda 
okkar, stjórnarandstæðingar lágu 
undir ámæli um að skilja ekki 
vandann og Ögmundur var sagður 
sprengja stjórnina ef hann greiddi 
atkvæði á móti. 

Þingfundur hefst hálfellefu í 
dag. Reiknað er með að Icesave-
frumvarpið verði orðið að lögum 
áður en degi tekur að halla.

Reykjavík - London - Amsterdam

RÝNT Í SKJÖL Björgólfur Guðmundsson bankaráðsformaður og Sigurjón Þ. Árnason bankastjóri á aðalfundi Landsbankans í apríl á 
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„Ég hef fylgst með málinu alveg 
frá upphafi og í raun má segja að 
það hafi verið upphaf þess að ég 
fór að skipta mér af stjórnmálum.“
 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

„Síðan geta menn komið með 
aðrar hugmyndir eins þær að við 
fáum að borga með íslenskum 
krónum og þá hlýtur maður að 
spyrja líka út frá líkingu hv. þm. 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugsson-
ar: Af hverju fáum við þá ekki bara 
að borga þetta með matadorpen-
ingum?“
 Árni Páll Árnason

„Nöfn þeirra sem vilja selja landið 
og miðin munu verða meitluð í 
stein á meðan eitthvað dregur 
lífsanda í þessu landi. Þennan 
samning verður að fella.“
            Valgeir Skagfjörð

„Samfylkingin er í frúnni í Ham-
borg í dag og það er hálfnöturlegt 
að sjá ekki meiri ábyrgð af hennar 
hálfu í þessu stóra og mikla máli.“
 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

„Við skulum semja upp á nýtt og 
við skulum gera það saman. Við 
skulum gera það sem þjóð. Við 
skulum ekki gera það sem stjórn 
eða stjórnarandstaða. Við skulum 
koma fram og ganga út úr þessum 
sal sem einn maður og við skulum 
vera full þjóðarstolts fyrir hönd 
þjóðarinnar og sýna það að við 
getum komið okkur upp úr þeim 
skotgröfum sem þessi umræða 
hefur því miður verið í.“
 Birkir Jón Jónsson

„Það var ekki fyrr en ljóst var orðið 
að mikill meirihluti fjárlaganefndar 
myndi samþykkja fyrirvara við 
ríkisábyrgðina á Icesave-samn-
ingunum að ég gat sætt mig við 
niðurstöðuna.“
 Lilja Mósesdóttir

„Í umræðunni í gær kom fram 
hjá stjórnarliðum að þingmenn 
Framsóknarflokksins væru svartsýnir. 
Já, frú forseti. Við framsóknarmenn 
erum talin svartsýn fram úr hófi. Við 
bendum á sannleikann í þessu máli. 
Við tölum íslensku í þessu máli, við 
drögum fram staðreyndirnar.“
 Vigdís Hauksdóttir

„Skrattinn er á veggnum. Það 
þarf ekki að mála hann á hann 
eða ímynda sér hann. Skrattinn 
er á veggnum og hann er ofinn 
úr vanhæfni, spillingu, siðrofi og 
órjúfanlegum tengslum viðskipta-
heims og þingheims. Skrattinn er 
á veggnum og hann er óttinn við 
framtíðina, hann er óvissan og 
þrælslundin. Skrattinn er á veggn-
um og hann nærist á hræðslu-
áróðri, vanþekkingu og ósætti.“
 Birgitta Jónsdóttir

„Icesave-deilan fjallar einnig um 
samfélagsgerð sem virðir lög og 
rétt og byggir á trausti, nauð-
synlegu, gamaldags og geðslegu 
trausti.“
 Sigmundur Ernir Rúnarsson

„Ég held að við fáum aldrei niður-
stöðu í þessi mál, ég held að þjóð-
in verði með siðferðilega timbur-
menn í 300 ár ef okkur tekst ekki 
að leiða hið sanna og rétta í ljós 
hvað hér gerðist í bankahruninu, 
að finna peninga sem skotið var 
undan, færa þá heim til að verja 
stöðu íslenska velferðarkerfisins, 
launamannsins, öryrkjans og 
borga innstæðueigandanum í 
Hollandi og í Bretlandi sem við 
viljum svo gjarnan greiða. Það er 
þetta sem við eigum að gera. Við 
eigum að fara út í heim og segja 
við þessar þjóðir: Íslendingar vilja 
standa við sínar skuldbindingar en 
ekki meira, ekki meira.“
 Ögmundur Jónasson

ÚR ICESAVE-
UMRÆÐUNNI

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365. Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit. Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og
textill. Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og
atvinnugreinum.

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning
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Efnahagslíf heimsins hefur 
löngum markazt af miklum 

sveiflum. Í Bandaríkjunum gat 
framleiðsla á mann rokið upp um 
10% eitt árið og hrapað um 5-10% 
önnur ár. Fjármálakreppur skullu 
á með 20 ára millibili eða þar um 
bil allar götur frá 1790 til 1929, 
þegar heimskreppan hélt innreið 
sína. Landsframleiðsla Banda-
ríkjanna skrapp saman um þriðj-
ung 1929-33, og atvinnuleysi náði 
til fjórðungs mannaflans 1933. 
Evrópu reiddi engu betur af. 

Sveiflujöfnun 
Heimskreppan 1929-39 kallaði 
á tvíþætt viðbrögð. Í fyrsta lagi 
hófu stjórnvöld smám saman að 
beita skipulegum aðgerðum í rík-
isfjármálum og peningamálum 
til að jafna hagsveiflur og halda 
aftur af atvinnuleysi, fyrst í Sví-
þjóð eftir 1930 og síðan í Banda-
ríkjunum eftir 1960. Þetta bar 
tilætlaðan árangur. Hagsveiflur 
eftir heimsstyrjöldina síðari voru 
miklum mun mildari en þær höfðu 
verið fram að stríði. Niðursveifl-
urnar eftir stríð voru lægðir frek-
ar en kreppur og ollu tiltölulega 
litlu tjóni. Það stafar einkum af 
því, að ólíkt heimskreppunni var 
lægðunum eftir stríð mætt með 
markvissum gagnráðstöfunum í 
peningamálum og ríkisfjármálum. 
Fyrir kreppu voru umsvif ríkisins 
sáralítil vestra. Eftir stríð jukust 
ríkisumsvifin með hækkun tekju-
skatts, atvinnuleysisbótum og 
annarri félagsaðstoð, svo að létt-
ari skattbyrði og aukin félagshjálp 
milduðu sjálfkrafa áhrif skakka-
falla á fólk og fyrirtæki. 

Fjármálaeftirlit
Meiri stöðugleiki í efnahagslífinu 
eftir stríð á sér að auki aðra skýr-
ingu. Bandaríkjaþing lögfesti 
1933 innistæðutryggingar og fjár-
málaeftirlit til að draga úr líkum 
annars bankahruns. Roosevelt 
forseti og þingið skildu, að tryggð-
ir bankar eru hættulegir, þar eð 

innistæðutryggingin hvetur þá til 
að taka of mikla áhættu í þeirri 
lögvörðu von og vissu, að ríkið 
komi þeim til bjargar, ef í nauð-
ir skyldi reka. Með nýjum lögum 
(kenndum við þingmennina Glass 
og Steagall) var reistur traustur 
eldveggur milli viðskiptabanka-
starfsemi og fjárfestingarbanka-
starfsemi til að firra venjulega 
viðskiptavini hættunni á að þurfa 
að axla tap vegna óskylds fjár-
festingarbankabrasks. Bankar 
eru í aðstöðu til að varpa þungum 
byrðum á saklausa vegfarendur 
eins og mikill fjöldi innlendra og 
erlendra viðskiptavina íslenzkra 
banka hefur nú fengið að reyna 
á eigin skinni. Þess vegna verða 
innistæðutryggingar að haldast í 
hendur við strangt fjármálaeftir-
lit til að halda bönkum í skefjum. 
Þetta tókst vel eftir stríð. Fyrsta 
fjármálakreppan í Bandaríkjunum 
eftir heimskreppuna skall á 1987, 
þegar verðmæti hlutabréfa á Wall 
Street lækkaði um fjárhæð, sem 
nam fjórðungi landsframleiðsl-
unnar, en samt ekki nema 2% af 
þjóðarauðnum. Seðlabanki Banda-
ríkjanna veitti þá nýju fé inn í 
hagkerfið, sem komst fljótlega á 
réttan kjöl.

Sagan sýnir, að öflugt fjármála-
eftirlit ásamt innistæðutrygg-
ingum og markviss sveiflujöfn-
un hafa dugað til að koma í veg 
fyrir nýja heimskreppu. Hag-
fræðingar hafa þó sumir lagzt 
gegn fjármála eftirliti og sveiflu-
jöfnun meðal annars með þeim 
rökum, að slíkum afskiptum fylgi 

hætta á auknum umsvifum ríkis-
ins á kostnað einkaframtaks. Þessi 
rök gegn sveiflujöfnun náðu ekki 
eyrum flestra þeirra, sem stýra 
fjármálum og peningamálum, en 
rökin gegn fjármálaeftirliti sann-
færðu Bandaríkjaþing um, að rétt 
væri að rífa niður eldvegginn milli 
viðskiptabanka og fjárfestingar-
banka 1999 (með lögum kenndum 
við þingmennina Gramm, Leach 
og Bliley). Hefði skilvirk sveiflu-
jöfnun lotið í lægra haldi á vett-
vangi stjórnmálanna líkt og öflugt 
fjármálaeftirlit þurfti að víkja, 
hefði kreppan nú getað snúizt upp í 
nýja heimskreppu, en svo fór ekki. 

Bólusetning
Nú ætla ég einmitt ekki að skipta 
um umræðuefni. Evrópa og þá 
einnig Ísland máttu þola síendur-
teknar farsóttir að minnsta kosti 
frá Svarta dauða 1347-51 og síend-
urteknum bólusóttarfaröldrum 
fram að Spænsku veikinni 1918-20 
og berklafaraldrinum, sem náði 
hámarki hér heima á fjórða ára-
tug síðustu aldar. Norður-Amer-
íka mátti með líku lagi þola tíða 
faraldra skæðra smitsjúkdóma 
frá öndverðu fram að Spænsku 
veikinni, síðustu farsóttinni, sem 
herjaði á Bandaríkin, Kanada og 
Evrópu, þar til alnæmisveiran 
skaut sér niður um 1980. Frá 1920 
hafa Evrópa og Norður-Ameríka 
verið laus undan oki langdrægra 
farsótta, ef eyðniveiran ein er 
undanskilin. Svo er fyrir að þakka 
skilvirkri bólusetningu og öðrum 
ónæmisaðgerðum læknisfræð-
innar. Bólusetning gegn skæðum 
sjúkdómum er skylda í sumum 
löndum, en ekki í öðrum. Skyldu-
bólusetning  hefur dregið mjög úr 
útbreiðslu sumra smitsjúkdóma og 
upprætt aðra. Samt er enn til fólk, 
sem berst gegn skyldubólusetn-
ingu og ber fyrir sig siðferðissjón-
armið, stjórnmál, trú, vísindi og 
öryggi. Þetta fólk stuðlar ekki að 
bættri lýðheilsu. Baráttan heldur 
áfram. 

Lækningar og saga 

Í DAG | Hagmeinafræði
ÞORVALDUR GYLFASON

T
æp fjörutíu ár eru liðin frá fyrsta alþjóðlega stórmót-
inu í kvennaknattspyrnu. Það var árið 1971 í Mexíkó, 
þar sem haldin var óopinber heimsmeistarakeppni 
sterkustu landsliða þess tíma að viðstöddum tugum 
þúsunda áhorfenda. Þótt umgjörð mótsins hafi verið 

hin glæsilegasta, hefur knattspyrnuhreyfingin á liðnum árum 
kerfisbundið reynt að strika það út úr sögunni. Ástæðan er 
sú að á þessu fyrsta stórmóti, var kvennaknattspyrna öðrum 
þræði kynnt sem furðufyrirbæri til að skopast að. Keppt var 
með bleikum mörkum, leikmönnum var skipað að farða sig fyrir 
keppni og fjölmiðlar gerðu sér mat úr því að búningsklefar 
stúlknanna minntu helst á hárgreiðslu- og snyrtistofur.

Knattspyrna kvenna var raunar algjört jaðarfyrirbæri fram 
undir lok sjöunda áratugarins. Öðru hvoru birtust myndir í dag-
blöðum af knattspyrnukonum ásamt skoplegum athugasemdum. 
Var þeim yfirleitt fundinn staður innan um skringifregnir af 
síamstvíburum eða börnum sem alist höfðu upp meðal úlfa.

Upphaf nútímakvennaknattspyrnu á Íslandi má rekja til árs-
ins 1968 eða þar um bil. Handknattleikskonur nokkurra félaga 
voru þá farnar að spreyta sig í fótbolta á utanhússæfingum á 
sumrin. Vitað er að stúlkur úr Fram og KR léku formlegan 
leik á KR-vellinum sumarið 1968 og tveimur árum síðar var 
efnt til sýningarleiks í kvennafótbolta á Laugardalsvelli fyrir 
karlalandsleik gegn Noregi. Var það að frumkvæði Alberts 
Guðmundssonar formanns KSÍ.

Óhætt er að segja að fyrstu ár kvennaknattspyrnunnar hafi 
verið mikil þrautaganga. Undirtektir stjórna knattspyrnu-
félaganna voru blendnar og í sumum tilvikum var þessari nýju 
grein mætt með fullum fjandskap. Var þá litið svo á að um 
óþarfa samkeppni væri að ræða um vallarpláss og fjármuni. 
Þannig var algengt langt fram eftir níunda áratugnum að félög 
bönnuðu kvennaflokkum að hefja æfingar á grasi jafn snemma 
og körlunum. Sömu sögu er að segja um umfjöllun fjölmiðla, 
sem sinntu lengi vel fjórðu deild karla betur en stórleikjum 
kvennanna.

Í þessu samhengi er athyglisvert að bera saman stöðu fótbolta 
og handbolta kvenna. Kvennahandbolti hefur alla tíð notið mun 
meira jafnræðis gagnvart karlaíþróttinni. Þannig hreifst þjóðin 
með þegar íslensku stúlkurnar urðu Norðurlandameistarar í 
handknattleik 1964 og Sigríður Sigurðardóttir fékk fullt hús í 
kjöri Íþróttamanns ársins. Bestu handknattleikskonur landsins 
máttu snemma heita þjóðkunnir íþróttamenn.

Þennan mun má best skýra með því að bæði kynin hófu að 
iðka handknattleik um svipað leyti, en þegar kemur að knatt-
spyrnunni má segja að konurnar hafi ruðst inn á svið sem áður 
var helgað körlum. Fordómarnir í garð kvennaknattspyrnunn-
ar eru því varnarviðbrögð hins ríkjandi valds, á sama hátt 
og konur hafa fengið að reyna á svo mörgum öðrum sviðum 
samfélagsins. Í ljósi þessarar forsögu er það enn stórkostlegra 
afrek hvernig kvennalandsliðinu hefur á liðnum dögum tekist 
að sameina þjóðina fyrir framan sjónvarpstækin.

Mikið afrek kvennalandsliðsins í knattspyrnu:

Fram í sviðsljósið
STEFÁN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Sóley Tómasdóttir skrifar um 
frístundaheimili 

Haustið er komið og grunn-
skólabörn sest á skólabekk. 

Rútínan færist yfir – hjá flest-
um. Enn glíma frístundaheimilin 
við mönnunar- og húsnæðisvanda 
sem gerir það að verkum að nokk-
ur fjöldi barna er á biðlista. Þrátt fyrir að staðan 
á vinnumarkaði hafi gerbreyst frá síðasta ári og 
heilmikil vinna hafi átt sér stað hjá starfsfólki svið-
anna til að fyrirbyggja vandann.

Frá aldamótum hefur metnaðarfullt starfsfólk 
íþrótta- og tómstundasviðs unnið kraftaverk á sviði 
frítímaþjónustu fyrir börn í 1.-4. bekk. Frístunda-
heimilin hafa vaxið og dafnað, innra starf verður 
stöðugt faglegra og viðfangsefnin fjölbreyttari. 
Ánægja foreldra og barna hefur aukist jafnt og þétt 
og samstarf frístundaheimila og skóla fer batnandi.

Framfarirnar eru fyrst og fremst starfsfólki 

sviðsins að þakka. Umfjöllun um starfið er lítil sem 
engin á hinum pólitíska vettvangi, þó reglulega sé 
fylgst með tölum um starfsmannafjölda og biðlista. 
Pólitískri eftirfylgni með þessu unga en efnilega 
verkefni borgarinnar hefur verið mjög ábótavant.

Þrátt fyrir að umsóknir hafi borist fyrir ríflega 
2.800 börn, sem er 700 umsóknum fleira en fjárhags-
áætlun gerir ráð fyrir, enn vanti 70 starfsmenn til 
að hægt sé að taka á móti öllum börnum og húsnæði 
hamli inntöku í nokkrum skólum, er frumkvæði af 
hálfu meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks ekkert og fundir hafa ekki verið haldnir nema 
að beiðni minnihlutans. Skýrsla starfsfólks með til-
lögum að úrbótum, sem skilað var til borgarstjóra 
í byrjun júní hefur enn ekki verið kynnt, né heldur 
hefur verið tekin formleg ákvörðun um að tekið 
verði á móti öllum þeim sem sótt hafa um.

Afskiptaleysi meirihlutans getur haft alvarlegar 
afleiðingar fyrir hag og heilsu fjögurra árganga 
skólabarna í borginni. Borgarfulltrúar Vinstri 
grænna munu hér eftir sem hingað til standa með 
rekstri frístundaheimilanna, þannig að öll börn geti 
notið þess góða starfs sem þau hafa upp á að bjóða.
 Höfundur er borgarfulltrúi.

Hagur barnanna er í húfi

SÓLEY 
TÓMASDÓTTIR 

Að mæta eða drekka 
Miklar umræður hafa spunnist um 
hvort Sigmundur Ernir Rúnarsson hafi 
verið allsgáður í þrumandi eldræðu 
sem hann hélt á Alþingi fyrir viku. 
Sigmundur Ernir neitaði því í fyrstu 
að hafa bragðað áfengi áður en hann 
sté í pontu. Í gær játaði hann þó að 
hafa fengið sér vín með kvöldmatnum 
en áréttaði að hann hefði ekki kennt 
áhrifa af borðvíninu. Sigmund-
ur taldi þó ástæðu til að 
biðjast velvirðingar. „Eftir 
á að hyggja voru það engu 
að síður mistök af minni 
hálfu að mæta í þingið 
eftir að hafa bragðað 
áfengi,“ skrifaði 
hann á vefsíðu sína 
í gær. Snýr þing-
maðurinn þessu 

ekki á hvolf? Voru mistökin ekki þau 
að hann bragðaði áfengi áður en hann 
mætti á þing frekar en hitt? Kannski 
bitamunur en ekki fjár. Og þó.

En hvað um hina?
Á vef Alþingis er hægt að horfa á 
ræðu Sigmundar Ernis umrætt kvöld. 
Athygli vekur að nær allan tímann 
sem Sigmundur Ernir var í pontu mátti 
hann sitja undir frammíköllum utan 
úr sal sem minntu lítt á siðaða 

og málefnalega umræðu. 
Þingmennirnir sem höfðu 

sig hvað mest í frammi hafa 
ekki verið sakaðir um að hafa 

verið ölvaðir. Hvaða afsökun 
hafa þeir þá?

Bræður í höttum
Fáir íslenskir karlar nú 

til dags eru svo vörpulegir að þeir 
komist upp með að ganga með hatt. 
Sigmundur Ernir er í þeim hópi. Það er 
Reynir Traustason, ritstjóri DV, líka. Nú 
eiga þeir hins vegar fleira sameigin-
legt: báðir hafa þeir til dæmis komist í 
hann krappan á þessu ári eftir að hafa 
gerst sekir um ósannsögli. Sigmundur 
Ernir sagði fyrst ósatt um hvort 
hann hefði bragðað áfengi kvöldið 
umrædda. Reynir reyndi í byrjun árs 

að skrökva upp á blaðamann sem 
ljóstraði upp um að Reynir kæfði 

frétt vegna utanaðkomandi þrýst-
ings. Þingmaðurinn nýtur því 
kannski ákveðinnar samúðar hjá 
ritstjóranum, sem veit hvernig 

er að vera í hans sporum. Að 
þessu leyti eru þeir undir 
sama hatti. 

 bergsteinn@frettabladid.is

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is
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Vélaland - VAGNHÖFÐA 21 
Sími 577-4500

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

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu 
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 50.805 kr.

Toyota Land Cruiser 90 3,0TD Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 40.780 kr.

Toyota Corolla 1,6 bensín     Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.870 kr.

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

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

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma 
577-4500 og pantaðu tíma.



3.999 kr.

VELÚRGALLI

FATAMARKAÐUR Í LAUGARDALSHÖLLINNI

OPIÐ FRÁ KL. 11 TIL 19
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I

BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG MYNDABRENGL

ÍÞRÓTTAGALLAR FYRIR BÖRN
STÆRÐIR: 2 - 8 ÁRA

STÆRÐIR: S TIL XL

STÆRÐIR: 2 - 8 ÁRA

STÆRÐIR: 4 - 12 ÁRA STÆRÐIR: 3 - 10 ÁRA STÆRÐIR: 
SM/ML

BARNAÚLPA HETTUPEYSA DÖMULEGGINGS

1.999 kr.

1.999 kr.

1.499 kr. 2.999 kr.

2.999 kr.399 kr.

5.999 kr.

VETTLINGAR ALADIN BUXUR PILS/JAKKI/BUXUR

3.999 kr.399 kr.

ARMYBUXUR HERRA DÖMUGALLABUXUR

ódýrt

Aðeins
brot af

úrvalinu 

NI

Komdu
og gerðu
kjarakaup

STÆRÐIR: 34 - 42



TVÆR TEG 198 kr. 

398 kr.

 98 kr. 159 kr.

898 kr./kg.

398 kr./kg.

398 kr./kg.

1498 kr./kg.

Gott verð alla daga

48
BÓNUS FERSKUR H

FE
RSKUR BÓNU

FERSKAR KJÚKLINGALUNDIR

FERSKUR ALI GRÍSABÓGUR

BÓNUS HAMBORGARHRYGGUR



125 kr

198 kr. 

298 kr.98 kr.259 kr.

898 kr./kg498 kr./kg.

898 kr./kg.798 kr./kg.

1579 kr.

Gott verð alla daga

89
HEILL KJÚKLINGUR 

 489 kr./kg.

US KJÚKLINGUR
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UMRÆÐAN
Bergþóra Hlíðkvist 
Skúladóttir skrifar um 
efnanotkun

Efnaframleiðsla í heim-
inum hefur 400-fald-

ast síðan 1930 og fer enn 
vaxandi. Afleiðingin er 
sú að allt í kringum okkur 
má finna margvísleg efni og efna-
sambönd sem geta borist í jarð-
veg, vatn og jafnvel safnast fyrir í 
mönnum og dýrum. Efni geta haft 
hættulega eiginleika, verið ertandi, 
ætandi og jafnvel eitruð og sýnt 
hefur verið fram á tengsl ýmissa 
efna við ákveðna sjúkdóma. Ríflega 
100.000 efni og efnasambönd eru á 
markaði í dag og meirihluti þeirra 
hefur ekki þurft að fara í gegnum 
áhættumat. Til að bæta úr þessu 
hefur ný reglugerð, sem kallast 
REACH verið innleidd á Evrópska 
efnahagssvæðinu (EES). Hún tók 
gildi á Íslandi þann 6. júní 2008.

REACH er markvisst eftirlits-
kerfi fyrir efni og efnavörur. Meg-
inmarkmiðið er að vernda heilsu 
manna og umhverfi, liðka fyrir 
samkeppni í efnaiðnaði og efla 
þróun nýrra efna innan EES. Tak-
markið er  metnaðarfullt: Að hafa 
eftirlit með nýjum efnum og sann-
reyna öryggi efna sem eru nú þegar 
á markaði. Reglugerðin umbyltir 
efnavörumarkaði innan EES því við 
innleiðingu hennar fluttist ábyrgð 
á áhættumati efna frá yfirvöld-
um yfir á framleiðendur þeirra og 
innflytjendur.

REACH nær til allra efna, með 
ákveðnum undantekningum þó, 
sem framleidd eru eða flutt inn á 
EES í meira magni en sem nemur 
einu tonni á ári. REACH nær bæði 
til efna í iðnaðarferlum og efna 
sem eru í kringum okkur frá degi 
til dags eins og t.d. í málningu, hús-
gögnum og raftækjum. 

Við áhættumat á efnum er mikið 
lagt upp úr samnýtingu upplýsinga 

til þess að koma í veg fyrir 
óþarfa endurtekningar á 
tilraunum og þá sérstak-
lega dýratilraunum. Því 
eru myndaðir upplýsinga-
hópar (SIEF) um hvert 
efni þar sem upplýsing-
um er miðlað og kostnaði 
dreift.

Það er stórt og viðamikið 
verkefni að ná utan um öll 
efni á markaði innan EES. 

Fyrsta skrefið var svokölluð for-
skráning efna sem lauk 1. desem-
ber 2008. Fyrirtæki sem ekki for-
skráðu skráningarskyld efni mega 
ekki hafa efni sín á markaði fyrr 
en fullnaðarskráningu er lokið 
og skráningargjald greitt. Næsta 
skref er þátttaka í upplýsingahóp-
um og er mikilvægt að fyrirtæki 
hefji þá vinnu sem allra fyrst til 
þess að lenda ekki í tímaþröng með 
skráningu.

Öllum nýjum reglum þarf að 
fylgja eftir og kanna hvort eftir 
þeim sé farið. Fyrsta samræmda 
eftirlitsverkefni REACH undir 
stjórn Efnastofnunar Evrópu verð-
ur unnið á þessu ári. Eftirlitsaðilar 
í hverju landi fyrir sig munu kanna 
forskráningu og skráningu efna hjá 
fyrirtækjum og hvort öryggisblöð 
fylgi þeim efnum þar sem þess er 
krafist. Eftirlit með REACH hér á 
landi er í umsjón Umhverfisstofnun-
ar, sem fer einnig með framkvæmd 
þess, ásamt heilbrigðiseftirliti 
sveitarfélaga. 

Markmið REACH er að vernda 
heilsu okkar og umhverfi. Forsenda 
þess að það takist er að skráning 
efna gangi vel. Því er mikilvægt 
að framleiðendur og innflytjendur 
skrái efni sín og efnavörur. Það er 
í hag fyrirtækja, sem ábyrgra þátt-
takenda í samfélagi okkar allra, að 
sýna fram á að vörur þeirra upp-
fylli öryggiskröfur. 

Frekari upplýsingar um REACH 
má finna á umhverfisstofnun.is. 

Höfundur er sérfræðingur hjá 
Umhverfisstofnun.

BERGÞÓRA HLÍÐ-
KVIST SKÚLADÓTTIR 

Ábyrg efnanotkun Stórslys í uppsiglingu á Suðurnesjum
UMRÆÐAN
Alda Sigmundsdóttir skrifar 
um Hitaveitu Suðurnesja

Það er athyglisvert að á þeim 
tímum sem þjóðin þarf hvað 

mest á því að halda að glata 
ekki eigum sínum og auðlind-
um skuli standa fyrir dyrum 
í fullri alvöru að selja kanad-
ísku einkafyrirtæki hlut í HS 
Orku – fyrirtæki sem sér um að 
veita grunnþjónustu til íbúa á Reykjanesi. Helstu 
rök þeirra sem vilja selja eru að auðlindirnar 
séu ekki framseldar til einkaaðila, heldur aðeins 
eignaréttur í framleiðslufyrirtækinu. Samt sem 
áður eignast hinn nýi eigandi afnot af auðlind-
inni til næstu 65 ára, framlengjanlegt til 65 ára í 
framhaldi af því. 

Af þessu tilefni tel ég mig knúna til að vekja 
athygli á viðbrögðum erlendra aðila við blogg-
færslu sem ég skrifaði á ensku um þetta efni á 
vefsíðu minni www.icelandweatherreport.com. 
Umrædd bloggfærsla, sem birtist s.l. fimmtu-
dag, hefur þegar þetta er skrifað fengið u.þ.b. 
50 athugasemdir og flestar eru þær á einn veg 
– alvarleg viðvörunarorð til okkar Íslendinga 
um að láta ekki einkavæða þá mikilvægu grunn-
þjónustu sem orkuvinnslan er. Þetta fólk talar af 
eigin reynslu og skilaboðin eru skýr. Alls staðar 
þar sem þetta hefur verið gert hefur orðið hnign-
un og arður fyrirtækjanna ekki farið í að bæta 
þjónustu eða uppbyggingu, heldur til að greiða 
sem mestan arð til eigendanna. Aðaleinkennið 
er hækkun gjaldskrár – mun dýrari þjónusta 
til þess að standa undir arðgreiðslum á meðan 
viðhald á grunnvirkjunum er vanrækt. 

Ég vil vitna hér í nokkrar af þeim athugasemd-
um sem hafa borist. Lesandi sem kallar sig Kost-
er og er búsettur á Íslandi segir: „Ein ástæðan 
fyrir því að við fluttum til Íslands var vegna 
orkunnar og jarðhitans. Þegar við bjuggum í 
Alberta, Kanada, stað sem er mjög hallur undir 
einkavæðingu, var hitareikningurinn kominn 
úr öllum böndum, og var oft hærri en afborgan-
ir okkar af húsnæðislánum á veturna. Á veturna, 
og það er kalt í Kanada, hafa margir ekki efni 

á að halda húsnæði sínu við þokkalegt hitastig, 
sem veldur margvíslegum vandamálum. Það 
er þetta sem gerist þegar einkafyrirtæki leitar 
leiða til að græða á grunnþörfum.“

Þjóðverji einn skrifar: „Reynsla okkar í Þýska-
landi er að einkavæðing veitufyrirtækja, sér-
staklega orkufyrirtækja, hefur leitt til hærri 
verðskrár og verri þjónustu. Þar sem hagnaður 
er aðalmarkmiðið er þeim þáttum sem krefjast 
útgjalda, svo sem viðhaldi á grunnvirkjum, t.d. 
rafmagnslínum, almennt ekki sinnt.“

Lesandi sem kallar sig D_Boone tekur undir 
ofangreint sjónarmið og skrifar: „Þetta kemur 
fullkomlega heim og saman við það sem hefur 
gerst í Nýja Sjálandi á síðasta áratug, eftir að 
rafveitumarkaðurinn var gefinn frjáls. En ekki 
trúa mér: ‚gúglaðu‘ þetta og þú munt finna dæmi 
um okur, rafmagnsskort, ónæga fjárfestingu í 
grunnvirkjum og jafnvel markaðsmisnotkun.“

Annar lesandi, Lee, vekur athygli á því sem 
gæti gerst á þeim 130 árum sem afnot af auðlind 
okkar Íslendinga er í annarra höndum: „130 ár ... 
á þeim tíma mun HS Orka hafa skipt um eigend-
ur 17 sinnum, mun hafa verið endurþjóðnýtt 4 
sinnum á 12 samdráttartímabilum, endureinka-
vædd 5 sinnum, veðsett 3 sinnum í 6 hagvaxtar-
bólum, og eignir þess gerðar upptækar tvisvar í 
3 styrjöldum.“

Í stuttu máli birtist hér ógnvekjandi framtíðar-
sýn, svo ekki sé meira sagt. Ég tel óhætt að 
fullyrða að það yrði stórslys ef þessi misráðna 
einkavæðing yrði að veruleika. Jarðorka okkar 
Íslendinga er dýrmæt auðlind sem með tímanum 
mun aðeins verða verðmætari – eins og þeir sem 
sóst hafa eftir að eignast orkufyrirtækin á síð-
ustu árum vita vel. Á þessum örlagatímum er allt 
í húfi – ekki síst að halda eftir þeim náttúruverð-
mætum sem við eigum. Við eigum að leita allra 
leiða til að halda HS Orku undir stjórn hins opin-
bera og krefjast þess af okkar stjórnmálamönn-
um að þeir beiti sér fyrir því.

Að lokum hvet ég alla til að lesa athugasemdirn-
ar við umrædda bloggfærslu á slóðinni: http://tin-
yurl.com/muy9sp

Höfundur er þýðandi og bloggar á 
www.icelandweatherreport.com. 

ALDA 
SIGMUNDSDÓTTIR 

UMRÆÐAN
Magnús Orri Schram 
skrifar um Hitaveitu 
Suðurnesja

Kanadískt fyrirtæki 
Magma Energy hefur 

hug á að eignast 43% hlut 
til HS Orku. Sorgarsaga 
málsins nær allt til ársins 
2006 þegar ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks veitti 
heimild fyrir sölu á 16% hlut rík-
isins í Hitaveitu Suðurnesja (HS). 
Þrátt fyrir að auðlindirnar sjálf-
ar væru þá í eigu fyrirtækisins, 
tryggði áðurnefnd ríkisstjórn að 
16% hluturinn mætti ekki komast 
í hendur opinberra aðila. Þar með 
hófst einkavæðingarferli auðlinda 
hér á landi. 

Með breytingu á lögum í júní 
2008 var reynt að tryggja að slíkt 
gæti ekki gerst aftur, þ.e. að auð-
lindirnar gætu með einhverjum 
hætti komist í minni- eða meiri-
hlutaeigu einkaaðila. Þá var orku-
fyrirtækjum skipt í tvo hluta, ann-
ars vegar veitufyrirtæki – sem sér 
um sölu orkunnar til almennings 
og hins vegar framleiðslufyrirtæki 
sem sér um orkuvinnsluna. Auk-
inheldur tryggði lagasetning-
in að auðlindirnar stæðu fyrir 
utan þessa skiptingu, og yrðu 
ætíð í eigu almennings, rétt eins 
og meirihluti veituhlutans. Hins 
vegar opnaði lagasetningin á að 
framleiðslufyrirtækin sem standa 
í fjárfrekum framkvæmdum og 
eru í samkeppnisrekstri, gætu 
verið í eigu einka aðila. Var slíkt í 
anda EES samningsins enda erf-
itt að hindra aðkomu einkaaðila að 
samkeppnisrekstri. 

Lögin heimiluðu ennfremur opin-
berum aðilum að framselja afnota-
rétt af auðlindinni til allt að 65 ára 
í senn og að handhafi tímabundins 
afnotaréttar ætti möguleika á við-
ræðum um framlengingu þegar 
helmingur umsamins tíma er 
liðinn. 

Eigandi jarðhitaauð-
lindanna á Reykjanesi – 
Reykjanesbær hefur nú 
gengið frá samningi við HS 
Orku um þennan afnota-
rétt og gengur sá samn-
ingur alveg útá ystu nöf 
– ef hann er ekki beinlínis 
ólöglegur. 

Þar er HS Orku tryggð-
ur réttur til framlengingar 
afnotasamnings 65 ár til 

viðbótar – eða 130 ár alls. Að mínu 
mati hafa Reyknesingar farið þvert 
á anda laganna með þessu ákvæði 
og því réttast að endurskoða samn-
inginn. 

Ég tel hins vegar rangt að ríkið 
eigi að stíga inn í kaup Magma og 
hindra þannig söluna. Um er að 
ræða 12,2 milljarða króna og fram-
undan er svo milljarða fjárfesting á 
svæðinu. Ríkið á ekki þá fjármuni til 
reiðu og ef þeir væru til reiðu, ætti 
frekar að nýta þá til fjárfestinga í 
orkuiðnaði, heldur en til að taka yfir 
kaup á hlutabréfum. Framundan er 
erfiður vetur, niðurskurðar á fjár-
lögum upp á milljarðatugi og væri 
nær að fagna þeirri innspýtingu 
inn í okkar efnahagslíf sem aðkoma 
Magma er. Við megum ekki gleyma 
því að ef við ætlum að hindra erlent 
eignarhald, þá þurfa fyrirtækin að 
leita eftir erlendu lánsfé til uppbygg-
ingar. Við núverandi lánshæfismat 
og himinháar vaxtagreiðslur væri 
slíkt óráð. 

Eignarhald opinberra aðila á auð-
lindum okkar er mikið hagsmuna-
mál og ber að tryggja. Samningar 
með einhliða framlengingu til 130 
ára og lágmarks afnotagjaldi eru 
þess vegna vondir samningar. Þess 
vegna eiga stjórnvöld að skoða hvort 
áðurnefndir samningar standist 
nánari skoðun. Það er mér til efs. 

Það væri ekki gott skref ef stjórn-
völd hindruðu kaup erlendra aðila á 
HS Orku. Stjórnvöld hafa betri not 
fyrir tólf þúsund milljónir. Skyn-
samlega nýtingu auðlinda í þágu 
almennings á að tryggja með öðrum 
hætti.  
 Höfundur er alþingismaður.

Erlent fjármagn - já takk

MAGNÚS ORRI 
SCHRAM 

ðHafðu samband við skrifstofu 
Dale Carnegie í síma 555 7080 
og fáðu nánari upplýsingar
um Næstu kynslóð

13-15 ára 16-20 ára 21-25 ára

www.naestakynslod.is

Vilt þú...
...vera einbeittari í námi?

...geta staðið þig vel í vinnu?

...vera jákvæðari?

...eiga auðveldara með að 

    eignast vini?

...vera sáttari við sjálfan þig

DALE CARNEGIE
FYRIR UNGT FÓLK

Kíktu á naestakynslod.is og sjáðu hvað aðrir þátttakendur höfðu að segja um þjálfunina

Kynningarfundir verða haldnir:
mánudaginn 5.janúar kl.20:00 og 
miðvikudaginn 7.janúar kl.20:00, 
Ármúla 11, 3.hæð.
Æskilegt að foreldrar mæti með þeim sem 
fara á námskeið fyrir 13-15 ára.

Næstu námskeið hefjast: 
mánudaginn 12.janúar 13-15 ára, 
miðvikudaginn 14.janúar 16-20 ára, 
þriðjudaginn 20.janúar 21-25 ára.
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Sölufulltrúi Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

HÁRSPANGIR  eru það heitasta í dag, vilja tísku-

spekúlantar meina. Ástæðan er sú að Victoria Beckham 

skrýðist fjölbreyttum hárspöngum þessa dagana og hún 

veit, jú, sínu viti um strauma og stefnur.

„Ég er í kjól sem ég og mamma 
hönnuðum en hún saumaði. Þetta er 
útskriftarkjóllinn minn,“ segir Íris 
Hrannardóttir, sem útskrifaðist úr 
Verzlunarskóla Íslands í vor og hóf 
fyrir stuttu nám við hönnunardeild 
í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.

„Kjóllinn getur bæði verið ein-
faldur og fínn,“ segir Íris og bætir 
við að þær mæðgur hafi haft það 
að leiðarljósi að hann nýttist oftar 
en við útskriftina. „Við keyptum 
efni sem má þvo og lítur út eins 
og hrá silki en er það ekki. Ég vildi 
gera eitthvað sem ég gæti notað 
aftur,“ útskýrir Íris sem þó hefur 
ekki notað hann oft því hún hefur 
eytt sumrinu í Flatey hjá ömmu 
sinni og afa.

Íris segist hafa mikinn áhuga 
á tísku og að þess vegna hafi hún 
ákveðið að fara í hönnunarnám 
eftir stúdentspróf. „Mig hefur alltaf 
langað að læra eitthvað hönnunar-
tengt. Mér líst mjög vel á þetta, það 
er þessa tvo tíma sem ég er búin að 
fara í,“ segir Íris brosandi. „Mér 
finnst svo gaman að sauma og búa 
eitthvað til.“

Tískuáhuginn birtist snemma 
hjá Írisi. „Ég valdi til dæmis á mig 
fötin sjálf frá því að ég var um 
tveggja ára. Ég tók tímabil þar sem 
ég gekk um með pils á hausnum og 
önnur þar sem ég var alltaf í kjól-
um,“ upplýsir Íris og heldur áfram: 
„Mamma hætti að klæða mig þegar 
ég var fimm ára. Hún var hætt að 

þora að kaupa á mig föt nema ég 
veldi þau.“

Aðspurð segir Íris áhugann á 
tísku hafa þróast. „Núna skoða ég 
mikið af tískublöðum og hugsa um 
tísku. Ég velti því til dæmis fyrir 
mér hvar eitthvað byrjaði eins og 
hjá hvaða hönnuðum,“ segir Íris.

Hvernig lýsirðu stíl þínum? „Ég 
myndi segja að hann væri kven-
legur. Ég er mikið í peysum, kjól-
um og pilsum og er eiginlega allt-
af í háum hælum. Mér finnst mjög 
gaman að vera í lituðum sokkabux-
um sem lífga upp á. Svo er ég skó-
fíkill,“ fullyrðir Íris sem veit ekki 
nákvæmlega hversu margir skór 
leynast í fataskápnum.

martaf@frettabladid.is

Gekk með pils á haus
Íris Hrannardóttir hefur lengi haft áhuga á tísku og ákvað í vor að fara að læra hönnun eftir stúdents-
prófið. Um tveggja ára aldur var hún farin að velja fötin sín sjálf og í dag gengur hún í kvenlegum fötum.

Írisi finnst gaman að fara í litríka sokka eða sokkabuxur til að lífga upp á. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Svart, hvítt og fölbleikt
Fjöldi ástralskra tískuhönnuða sýndi á Rosemount Syndey-tískuhátíðinni á dögunum. Þeirra á meðal var Alex 
Perry sem hefur meðal annars unnið sér til frægðar að vera dómari í áströlsku útgáfunni af Next top model.

KANYE WEST , tónlistarmaðurinn víðfrægi, sagði í nýlegu 

viðtali frá því að hann hefði ávallt haldið mikið upp á töskurnar 

frá Louis Vuitton. Hann hefði dreymt um að geta keypt töskur í 

merkinu og raðað þeim í kringum húsið sitt.

Svartir og hvítir kjólar voru áberandi í tísku-
sýningu Alex Perry á síðasta degi Rosemount 
Sydney 2009-tískuhátíðarinnar. Þar gat að líta 
bæði íburðarmikla síðkjóla og örstutta kjóla.
Alex Perry er vel þekktur í heimalandinu fyrir 
hönnun sína á kvenfatnaði. 

Toppfyrirsætur á borð við Elle MacPher-
son, Lindu Evangelistu og Claudiu Schiffer 
hafa klæðst fatnaði Perrys á rauða dreglin-
um og dívur eins og Jennifer Lopez og Nelly 
Furtado hafa notað kjóla Perrys á sviði.
Nokkuð hefur borið á Perry í áströlsku sjón-
varpi en þekktastur er hann fyrir að 
vera dómari í áströlsku útgáfu Next 
top model.
 solveig@frettabladid.is

Íburðarmikill kjóll sem 
líklega myndi líkjast brúð-
arkjól væri hann hvítur.

Glans-
andi 

glimmer-
dragt.

Einstaka litur 
slæddist inn 

í sýningu 
Perrys 
og ber 

þar helst 
að nefna 
fölbleikan.

Hlébarðamunstur verður áberandi í vetur.

Hlébarðamunstur mun gera vart við sig í tískuvöru-
verslunum í vetur en það nær útbreiðslu með reglulegu 
millibili. Það eru þó ekki allar konur sem láta verða af 
því að kaupa sér föt með slíku munstri, þó að það kitli, 
enda þykir það ögrandi og er fyrir fram ljóst að fötin 
munu ekki fara fram hjá neinum. 

Ýmislegt er þó hægt að gera til að munstrið fari vel og 
er lykilatriði að velja aðeins eitt hlébarðaplagg og halda 
öðrum fötum og fylgihlutum einföldum. Hlébarðaskyrta við 
svartar leggings með svörtu belti í mittið er til dæmis skot-
held og að sama skapi hlébarðapils við einlitan bol. Síðan 
má alltaf fjárfesta í fylgihlutum með hlébarðamunstri en 
fullyrða má að þá dagi ekki uppi inni í skáp enda stingur 
munstrið sér alltaf niður aftur.

Á Mercedes-Benz tískusýningunni sem haldin var í Ástr-
alíu fyrir skemmstu mátti sjá hvernig hönnuðurinn Lisa Ho 
útfærir munstrið. - ve

Ögrandi og 
áberandi

Hlébarðabux-
ur eða pils 
fara vel við 
einlitan bol 
eða blússu.

Til að munstrið fari vel er 
mikilvægt að velja einungis 
eitt hlébarðaplagg og 
halda öðrum fötum og 
fylgihlutum einföldum.
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Stuttir kjólar voru 
áberandi í línu 
Perrys.

Stuttur hvít-
ur kjóll sem 
minnir helst 

á fallegan 
svan.

Hamraborg 20  Kópavogi

HEILSA

NÝTT
Fáðu fæturna mjúka og fína 

á 2 vikum með Flextiol
ð
á

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum, 
Ásdísar í GB. Spar, Þín verslun Kópavogi, Fjarðarkaup HFJ og Lipurtá, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur.
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Levi’s
511.04.55
Stærðir: 28-36
Þvottar: 6 litir í boði
Snið: Slim fit, frekar
lág íseta, þröngar
niður.

Herrasnið

Levi’s
501.06.05
Stærðir: 28-36
(3 litir koma upp
í st. 42)
Þvottar: 7 litir í boði
Snið: Beint snið, há
íseta, unisex.

Herrasnið

Levi’s
10529.00.02
Stærðir: 26-34
Þvottar: 5 litir í boði
Snið: Bootcut, frekar 
há íseta, beinar frá
hné að kálfa, víðar
yfir skóinn.

Dömusnið

Levi’s
603.00.39
Stærðir: 25-32
Þvottar: 3 litir í boði
Snið: Slimfit lág 
íseta, þröngar niður.

Dömusnið

KYNNING

„Línan frá Levi‘s í haust er 
mjög dökk. Þetta rifna og 
þetta „vintage-look“ er að 
sjálfsögðu líka mjög heitt 
þessa dagana og verður 
áfram,“ segir Lilja Bjarna-
dóttir sem rekur Levi‘s-
verslanirnar á Íslandi.

„Hjá okkur eru til nokkur rifin 
snið, til dæmis 603, 501 og fleiri. 
Það munu bætast fleiri snið við 
þessa rifnu línu og þær verða 
þá ljósari. Það er auðvitað allt í 
tísku en þetta er svona það heit-
asta frá Levi‘s.“ 

Það sem Levi‘s hefur verið 
þekkt fyrir í gegnum árin er 
hið fræga 501-snið frá 1873. „Þó 
svo að það sé sagt að 501-sniðið 
sé alltaf eins þá hefur því verið 
breytt 33 sinnum á þessu tíma-
bili. Er 501 alltaf breytt í takt við 
tíðarandann en er að sjálfsögðu 
klassískt snið og höfðar til allra 
aldurshópa. Svo erum við með 
603 fyrir konur sem er aðalsnið-
ið í kvenlínunni hjá Levi‘s. Það er 
lágt snið í mittið en samt eru þær 
þægilegar. Þær eru mjög þröngar 
niður og flottar við stígvél. Þær 
fást með mörgum mismunandi 
áferðum hjá okkur. Síðan erum 
við með 10529 sem eru aðeins 
hærri í mittið í svokölluðu „boot-
cut“ sniði, þær eru beinar niður 
en aðeins víðari yfir skóinn. Það 
er snið sem hentar mjög mörgum 
konum og kemur í ýmsum stærð-
um, allt frá 26 upp í 36. Er 603 
mest selda kvensniðið hjá Levi‘s í 
Skandinavíu og hefur selst gríðar-
lega vel á Íslandi.“ 

Karlarnir velja bein þröng 
snið. „Í karlalínunni hefur 511 
verið mjög vinsælt sem og 504 
sem er beint snið; 511 er til í 
mörgum litum, sérstaklega í 
dökkum tónum, svörtu og gráu. 
Það er frekar lágt snið í mittið, 

er með lága rassvasa og þröngt 
niður. Svo eru smám saman að 
koma aftur „boot-cut“ og út-
víðar buxur, það gerist rólega 
bara. Þannig að það er þröngt og 
svart og svo rifið og ljóst í anda 
kreppunnar í vetur.“

Svart snýr aftur hjá Levi‘s

Lilja Bjarnadóttir og Levi‘s kynna nýja haust- og vetrarlínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hið vinsæla „501“-snið Levi´s 
gallabuxna varð afar vinsælt á Ís-
landi í kringum 1990 en þá voru 
heilu bekkirnir í grunnskólum allir 
klæddir í slíkar buxur og þá karl-
mannssniðið − hvort sem um stelp-
ur eða stráka var að ræða. Galla-
buxurnar „501“ má rekja allt aftur 
til ársins 1890 en sniðið hefur þó 
breyst nokkrum sinnum síðan þá, 
sérstaklega á árum síðari heims-
styrjaldar. Einhverra hluta vegna 
náði kvenmanns-snið buxnanna 
ekki sömu vinsældum hér á landi 
og karlmannssniðið sem er fremur 
beint. Enginn veit af hverju núm-
erið 501 var valið en í byrjun galla-
buxnaiðnaðar Levi´s voru einnig 
framleiddar buxur sem var gefið 
númerið 201.  - jma 

Grunnskóla-
bekkir í 501

Árið 1997 fann Levi Strauss & Co par 
af 501-gallabuxum frá árinu 1890 og 
keypti þær fyrir tuttugu og fimm þús-
und dollara.

● HVÍTAR GALLABUXUR Á HEIT-
ARI ÁRSTÍÐUM   Hvítar gallabuxur voru 
áberandi á tískudrósum 7. áratugarins en 
svartur eyeliner, hvítar gallabuxur og rúllu-
kragabolur var eitt af því sem hver kona varð 
að eiga á þeim tíma. Hvítar gallabuxur eru allt-
af vinsælar á vorin og voru afar vinsælar í kring-
um 1992. Angelina Jolie er ein af þeim sem 
klæðist reglulega hvítum gallabuxum en hún og 

eiginmaðurinn Brad 
Pitt eru þekkt „galla-
buxnahjón“ í Holly-
wood. Hvítar galla-
buxur fengust fyrst 
á Íslandi í kring-
um 1967 og voru 
þá meðal annars 
seldar í versluninni 
Geysi.  - jma

● UMDEILDAR BRÆKUR  Gallabuxur sem 
sitja lágt, stundum kallaðar mjaðmabuxur, urðu 
afar vinsælar í kringum árið 2000 þrátt fyrir að hafa 
verið á markaði allt frá árinu 1960. Reglan með 
buxur af þessu tagi er að þær eiga ekki 
að ná hærra en um 8 sentimetrum 
neðan við nafla.

Gallabuxurnar ollu talsverðum 
usla þegar þær urðu vinsælar enda 
glittir gjarnan í nærföt þeirra sem 
buxunum klæðast við setu og mátti 
gjarnan sjá g-strengi gægjast upp fyrir 
gallabuxurnar. 

Þannig eru nokkrir skólar í 
Bandaríkjunum sem banna nem-
endum að klæðast lágum galla-
buxum. 
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Royce skinny Wmn
Stærðir: 24-33
Þvottar: 4 litir í boði
Snið: Klassískt 
G-star snið, 
niðurþröngar. 

Dömusnið

Arc loose Tapered 
Wmn
Stærðir: 24-33
Þvottar: einn litur 
í boði
Snið: 3D “effect” 
snið, laust að 
ofanverðu en örlítið 
niðurþröngar.

Dömusnið

Blade pant slim
Stærðir: 27-36
Þvottar: tveir litir 
í boði
Snið: Niðurþröngar, 
lág íseta, þröngt 
snið.

Herrasnið

Men Jack pant.
Stærðir: 28-36
Þvottar: þrír litir 
í boði
Snið: Straight 
fit, milli há íseta, 
þrengjast aðeins 
niður við hné.

Herrasnið

KYNNING

G-Star hefur náð mikilli 
útbreiðslu á undanförnum 
árum og eru nú í kringum 
160 slíkar verslanir víðs vegar 
um heiminn.

Tískuvöruframleiðandinn G-
Star, sem upphaflega fékkst 
eingöngu við gallabuxna-
framleiðslu, stendur á tíma-
mótum en fyrir tækið var stofn-
að í Hollandi árið 1989 og er því 
tuttugu ára á árinu. Í dag býður 
framleiðandinn upp á heild-
stæða fatalínu fyrir konur jafnt 
sem  karla.

 „Til að byrja með voru G-
Star-vörurnar inni í öðrum 
verslunum  en fyrir tæpum sjö 
árum síðan ákváðu framleiðend-
urnir að opna eigin verslanir og 
hafa þær náð mikilli útbreiðslu,“ 
segir Þorvaldur Skúlason fram-
kvæmdastjóri G-Star á Lauga-
vegi sem var opnuð árið 2006. 

„Ég hugsa að það séu í kring-
um 160 G-Star-verslanir um 
allan heim, þar á meðal í New 
York, London, Ósló, Stokkhólmi, 
Kaupmannhöfn, Tókýó og Hong 
Kong.

Í G-Star er að sögn Þorvaldar 
að finna vandaðan fatnað. „Við 
státum af breiðu vöru úrvali og 
erum með tæplega 50 mismun-
andi gallabuxnasnið fyrir konur 
og karla sem eru allt frá því að 
vera þröng og yfir í útvíð. Þá 
erum við með peysur, yfirhafn-
ir, skyrtur, boli, sokka og nær-
föt á dömur og herra auk þess 
sem við eigum von á skólínu 
eftir áramót.“ 

Þorvaldur segir nokkuð 
vandasamt að nefna helstu 
áherslur í vetur enda sé margt 
í gangi. „Ég bendi fólki alltaf á 
að velja þau föt sem klæðir það 
best en ef ég ætti að nefna eitt-
hvað þá hefur fjólublái liturinn 
verið nokkuð heitur auk þess 

sem ljósari gallabuxur eru 
að koma inn. Þessar dökku 
standa þó ávallt fyrir sínu en 
G-Star ruddi einmitt brautina 
með svarbláar gallabuxur sem 
hafa átt miklum vinsældum að 
fagna en upp á ensku heita þær 
ýmist Crushed Black eða Crus-
hed Blue. Þá erum við með síðar 
jakkapeysur á karla og Arc 
Loose-gallabuxur á konur sem 
eru lausar en samt niðurmjóar 
en að auki hafa beinu sniðin 
vera að sækja á.“

Að sögn Þorvaldar hefur 
óhagstætt gengi krónunnar leitt 
til þess að fötin hafa hækkað í 
verði en þó sé verðið hagstæð-
ara hér heima en til að mynda 
í New York, Kaupmannahöfn 
og London. „Viðskipti við er-
lenda ferðamenn hafa því auk-
ist en auk þess höfum við reynt 
að fara skynsamlega í þetta 
og draga úr álagningu eins og 
kostur er.“

Allt frá niðurmjóu yfir í 
útvítt og ljósu í dökkt

Þorvaldur segir margt í gangi í tískunni. Hann ráðleggur fólki umfram allt að velja gallabuxur og önnur föt sem fara því 
vel. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 Gallabuxur, þessar klassísku 
bláu, náðu heimsvinsældum í síð-
ari heimsstyrjöldinni. Árið 1942 er 
þeirra fyrst getið í íslenskum dag-
blöðum en þann 13. ágúst það sama 
ár auglýsir Indriðabúð, sem þá var 
að Þingholtsstræti 15, gallabuxur 
á börn á átta krónur og fimmtíu 
aura. 

Fyrstu árin voru gallabuxur 
mikið keyptar á börn en á sjötta 
áratugnum stórjukust vinsældir 
þeirra hérlendis og þá fyrst og 
fremst meðal karlmanna. Þó feng-
ust einnig gallabuxur á konur og 
til að mynda auglýsti Varðan á 
Laugavegi gallabuxur á konur til 
sölu árið 1956 og gallabuxur „með 
smekk“ á stelpur en smekkbuxur 
úr gallaefni nutu mikilla vinsælda 
á þessum árum.  - jma

Gallabuxur náðu fyrst vinsældum 
sem barnafatnaður á Íslandi. 

Náðu vinsældum í seinna stríði
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G-Star
Corvet skinny
Stærðir: 24–33
Þvottar: þrír litir í boði
Snið: Slim fit, frekar lág 
íseta, þröngar niður.

Dömusnið

Diesel
Hush DS 772
Stærðir: 24-34
Þvottar: ljósblár
Snið: Regular fit, 
milli há íseta, beinar 
niður.

Dömusnið

Diesel
Livy 8WD
stærðir: 24-32
Þvottur: Ljósblár
Snið: Slim fit, milli 
há íseta, þröngar 
niður.

Dömusnið

Dr. Denim
Mouser
Stærðir: 24-33
Þvottar: tveir litir 
í boði
Snið: Slim fit, há íseta, 
þröngar niður.

Dömusnið

KYNNING

Klóraðir og bláir þvottar, 
svartar og vaxsvartar galla-
buxur eru vinsælar í dag, 
segir Inga Rósa Harðardóttir 
hjá NTC.

„Núna eru að koma mikið rokk-
aðar, götóttar og tættar galla-
buxur,“ segir Inga Rósa Harðar-
dóttir, rekstrarstjóri dömu-
deildar NTC. „Niðurþröngar eru 
enn þá mjög vinsælar.“

Inga segir hermannatísku 
vera vinsæla í vetur ásamt hinni 
rokkuðu. „Við erum líka búin að 
ná það mikilli breidd í verði að 
við erum komin með allan aldur 
í gallabuxurnar okkar,“ segir 

Inga og bætir við að gott sé að 
fá gallabuxurnar inn aftur en 
að hennar sögn hafa þær verið 
of lengi í dvala.

Hvernig eru þvottarnir á galla-
buxum í dag? „Það eru klóraðir 
þvottar, gráar, svartar gallabuxur 
og vaxsvartar halda áfram,“ upp-
lýsir Inga sem segir að ljósbláar 
gallabuxur hafi líka verið mjög 
vinsælar. „Eiginlega eru allir 
bláir þvottar inni núna. Það er 
næstum allt í tísku og því er gott 
að fá gallabuxur aftur inn.“

Hjá dömudeild NTC má 
finna nokkur gallabuxnamerki, 
meðal annars Diesel, G-Star, 
Dr. Denim, Hua, Sisters point og 
Miss sixties. „Við erum með Dr. 

Denim sem er að koma sterkt inn 
hjá okkur á milliverði. Þær geta 
líka verið háar upp og fóru að 
stimpla sig inn fyrir eldri konur 
í vor. Við erum með merkið Hua 
sem er í ódýrari kantinum og 
Sisters point sem eru meira með 
gallaleggings en eru að koma 
með gallabuxur núna.“

Inga segir að nú með haust-
inu sé stærsta vertíð íslensku 
þjóðarinnar í fatainnkaupum að 
hefjast. „Nú er hægt að fara að 
kaupa föt sem virka allan ársins 
hring. Við hjá NTC erum snögg-
ar að fara út og ná í það nýjasta, 
bæði í París og London þannig 
að við erum alltaf að fá eitthvað 
nýtt inn.“

Snöggar að fara út og 
ná í nýjustu línurnar

Inga Rósa (fremst) segir 
rokkaðar, götóttar og tættar 
gallabuxur vinsælar í dag.

„Við erum líka búin að ná það mikilli 
breidd í verði að við erum komin með 
allan aldur í gallabuxurnar okkar,“ 
segir Inga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Búin að fá nóg af gömlu gallabux-
unum? Hvað ef þær nýttust ein-
hverjum öðrum, til dæmis í húsið 
þeirra? National Geographic 
Kids setti heimsmet í fatasöfnun 
til endur vinnslu þegar tíma ritið 
styrkti verkefnið From Blue to 
Green um rúmar 30 þúsund galla-
buxur. Buxunum er breytt í nátt-
úrulega bómullar einangrun í hús á 
stöðum þar sem fellibyljir, flóð og 
ofsaveður hafa lagt byggð í eyði. 

Buxurnar verða nýttar í yfir 
sextíu ný heimili og halda því fólki 
hlýju að nýju. Einn níu ára strákur 
safnaði 1.600 buxum til styrktar 
verkefninu, sem honum þótti gáfu-
legra en ef þær færu allar á haug-
ana. From Blue to Green hefur 
verið starfrækt frá 2006 og skilaði 
verkefnið til að mynda 30 nýjum 
heimilum árið 2007 eftir eyðilegg-
ingu fellibyljarins Katrínar. 

Endurunnar í einangrun húsa  

Erek Hansen, níu ára 
drengur sem tók þátt 
í fatasöfnun National 
Geographic, er hér með 
buxur sem leikarinn Ben 
Stiller gaf í söfnunina.
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22.30 Kúltúra/Múlinn
Smásveit Reykjavíkur -
Reyjavik Big Band rhythm section 
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18.00 Listasafn Reykjavíkur
- Hafnarhús
History of Jazz in Iceland -
In english with recorded samples.
20.00 Kjarvalsstaðir
Gó! Gó! Gó! Tangó! Olivier Manoury 
þenur argentínsku teygjuskjóðuna í 
íslenskum vinahópi. Óskar Guðjónsson 
og Ife Tolentino taka lagið.
Olivier Manoury and friends. 
Ife Tolentino and Óskar Guðjónsson 
also contribute a few numbers.

21.00 Rósenberg
Maciej Fortuna og Stefan Weeke duet 
Trumpet/bass duo.
Narodna Muzika - Haukur Gröndal og 
draumasveit hans, útgáfutónleikar.
Release concert with balkanband 
Narodna Muzika.

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

20.00 Norræna Húsið
Árni Heiðar Karlsson píanóleikari 
fagnar nýútkominni plötu sinni - Mæri.
Pianist Árni Heidar Karlsson 
celebrates his new release 
– Boundaries.
HDV trio. Austurríska píanótríóið.
Austrian piano trio. Musically celebrat-
ing personlaities of the 20. century.

22.00 Iðnó
Tropicalia, Bossa Nova og Salsaball 
í stóra salnum og Tangóball á 
efri hæðinni
Tropicalia, Bossa Nova and Salsa. 
Latin american music and dance.
Í samvinnu við  TANGO on ICEland
Details:  www.reykjavikjazz.is

15.00 Kjarvalsstaðir
Leifur Gunnarsson og hljómsveit.
Contrabassist Leifur leads a band 
through his own compositions.
Skver: Gítarleikarinn Steinar Guðjóns-
son leikur eigin tónlist 
ásamt hljómsveit.
Guitarist Steinar Guðjónsson plays 
originals with his band.

20.00 Nasa
Norski trompetleikarinn Arve Henriksen 
og elektróníkerinn Jan Bang ásamt 
söngkonunni Anna Maria Friman.
Norwegian trumpeter Arve Henriksen 
and electronics master Jan Bang fea-
turing singer Anna Maria Friman

22.00 Nasa
Varp. Íslenskur verðlaunajazz með Jóel 
Pálssyni. Icelandic award winning jazz 
saxophonist Joel Palsson.
Narodna Muzika. Balkanskt brjálæði.
Quirky Balkan melodies at impossible 
tempos.
Jagúar = stuð! If you don’t know, 
Jaguar are known for getting the n out 
of funk!

12.00 Dill Restaurant
Hádegisjazz
Live Jazz at Noon

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

16.00 Norræna Húsið 
Píanó einsamalt! Úrval íslenskra 
jazzpíanista. Agnar Már Magnússon, 
Davíð Þór Jónsson, Eyþór Gunnarsson 
og Sunna Gunnlaugsdóttir
Piano only! Iceland’s fi nest jazz 
pianists.
21.00 Rósenberg
Stórsveit Reykjavíkur leikur tónlist 
eftir Toshiko Akyoshi.
The Reykjavik Big Band plays the 
music of Toshiko Akiyoshi.  Össur 
Geirsson stjórnar/directs

23.00 Múlinn
Bop ‘till you drop

20.00 Djúpið
Jazzkvissið sló í gegn á siðustu Jazz-
hátíð Reykjavíkur. Jazzlögreglan spyr 
leiðandi spurninga í  yfi rheyrslum sínum.
Local jazz enthusiasts team up as the 
Jazz Police asks leading questions.

21.00 Rósenberg
Stórsveit Reykjavíkur leikur tónlist eftir 
Toshiko Akyoshi.
The Reykjavik Big Band plays the 
music of Toshiko Akiyoshi.  Össur 
Geirsson stjórnar/directs.

20.00 Rúv 1 live -Djúpið
Jazz Quiz undan og úrslit. 
Jazz Quiz semifi nals and fi nals.
Icons of Jazz: 
DVD kynning Smekkleysu.
Bad Taste Record shop presents the 
new dvd Icons of Jazz series.

21.00 Rósenberg
Passport check -Lokahóf fyrir korthafa 
og listamenn.
Passport check - Finale for 
passholders and artists.

ENDIR / THE END
Jazzhátíð Reykjavíkur þakkar gestum 
frábærar undirtektir á tuttugustu 
jazzhátíðinni. Listamönnum fyrir 
stórkostlega tónleika og styrktar-
aðilum fyrir ómetanlega hjálp. Þegar 
er hafi nn undirbúningur að Vetrarjazzi 
í febrúar og 20 ára afmælisveislu 
Jazzhátíðar Reykjavíkur í maí 2010. 
Fylgist með á www.reykjavikjazz.is
The Reykjavik Jazz Festival thanks 
for the favourable audience 
response this year. We thank our 
artists for all the wonderful 
concerts and our sponsors for their 
assistance. We are already 
planning Winterjazz in February and 
the 20th anniversary of the 
Reykjavik Jazz Festival in May 2010. 
Stay tuned to www.reykjavikjazz.is
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Norski trompetleikarinn Arve 
Henriksen leikur meginhlut-
verk í elektrónískum djassi 
samtímans og hefur fengið frá-
bæra dóma fyrir plötur sínar. 
Hann spilar ásamt elektróníkn-
um Jan Bang og söngkonunni 
Anna Maria Friman á Nasa 
næsta laugardagskvöld. Arve 
sagði blaðamanni frá því sem 
veitir honum innblástur. 

„Það er langt síðan ég hóf leitina að 
nýjum hljóðum og japönsk tónlist 
heillaði mig. Shakuhachi-bambus-
flautan fannst mér hljóma æðis-
lega. Mér datt í hug hvort ég gæti 
umbreytt trompetinu og hljóðum 
þess í eitthvað annað. Ég hlusta 
líka á mikið af þjóðlaga tónlist frá 
öllum heimshornum, raddavinnu 
og fleira, þannig að það er ekki 
bara japönsk tónlist sem veitir 
mér innblástur, heldur alls konar 
hljóð að ógleymdri norskri þjóð-
lagatónlist.“

Hverju blæs djass fólki í brjóst 
á annan hátt en aðrar tónlistar-
stefnur? „Kjarninn í djassi er 
þetta að spinna og það sem kemur 
af hvatvísi meðan maður spilar, 
það er mikið pláss fyrir þinn eigin 
stíl, þínar eigin hugmyndir og að-
ferðir við að gera tónlist. Í klass-
ískri tónlist er nær allt skrifað og 
fullsamið. Ég held að vegna þess 
að djasslistamenn lita tónlistina 
eigin litum hreyfi hún öðruvísi 
við þeim.“ 

Arve hefur áður spilað hér á 
landi ásamt Hilmari Jenssyni og 
Terje Isungset. „Ég ætla mér að 
vera í Reykjavík í nokkra daga 
eftir tónleikana og vonandi getum 
við heimsótt nokkra staði í kring-
um borgina. Eftir það fer ég á 
tónleikaferðalag með Christian 
Wallumrød, norskum píanó leikara. 
Í október er ég svo að fara á túr 
um Asíu. Vonandi get ég unnið 
meira með Hilmari Jenssyni og 
Skúla Sverrissyni í framtíðinni. 
Þeir gerðu plötu fyrir nokkrum 

árum sem ég hlustaði mjög mikið á 
og það væri frábært að vinna með 
þeim. Svo hefur Sunna Gunnlaugs-
dóttir verið í sambandi við mig og 
vill vinna með mér. Það er svo 
mikið af góðri tónlist sem kemur 
frá Íslandi, ég er forvitinn að sjá 
hvernig tónlistin, landslagið og 
fólkið tengist. Allir þekkja Björk 
og Sigur Rós, frábæra listamenn 
sem hafa verið mér innblástur 

í mörg ár. Í gamla daga var það 
Mezzoforte sem var okkur algjör 
innspýting þegar við vorum 16, 
17 ára. Þannig að koma mín til Ís-
lands á sér langan aðdraganda og 
ég hlakka mikið til að koma.“ 

Jóel Pálsson, Narodna Muzika 
og Jagúar taka við af Arve og fé-
lögum á Nasa og er viðburðurinn 
því nokkuð sem enginn ætti að láta 
fram hjá sér fara.    - kbs

Fékk innblástur frá Björk, 
Sigur Rós og Mezzoforte

Arve Henriksen leitar að innblæstri og samstarfsaðilum á Reykjavík Jazzhátíð. 
 MYND/JOHANNA L DIEHL

Tólf nemendur sem stunda nám í 
hljóðtækni við Tækniskólann hafa 
tekið upp alla tónleika Jazzhátíðar. 
„Við hjá Tækniskólanum og Sýr-
landi vorum fengin til að taka upp 
alla Jazzhátíð, eins og hún leggur 
sig,“ segir Ívar Baldvin Júlíusson, 
nemandi í hljóðtækni. „Þetta nýt-
ist sem verkefni fyrir okkur í nám-
inu.“

Ívar segir að einn til tveir nem-
endur hafi verið sendir á hverja 
tónleika. „Við skipuleggjum okkur 
vel, förum út með græjur, tökum 
upp og hljóðblöndum svo og gerum 
hæft til útgáfu,“ útskýrir Ívar.

Aðspurður segir Ívar upptök-
urnar hafa gengið mjög vel. „Ein-
hver smá vandamál hafa verið 
inni á milli en ekkert sem ekki er 
hægt að laga. Við lærum af reynsl-
unni,“ segir Ívar og heldur áfram: 
„Þetta er eldskírn og þær upptök-
ur sem ég hef heyrt hafa hljómað 
mjög vel.“

Ívar segir hópinn aldrei hafa 
tekið upp jafn viðamikið verkefni 

þó fyrr í sumar hafi þau unnið 
við tónleikaröð í Skálholti. „Það 
var ekki nærri jafn stórt og þetta. 
Jazzhátíð stendur í tuttugu daga 
með tvennum til þrennum tónleik-
um á dag og á Menningarnótt voru 
10 tónleikar sama daginn.“

Sveinn Kjartansson, yfirmað-
ur tæknimála hjá Sýrlandi, segir 
vinnu við Jazzhátíð frábæra 
reynslu fyrir nemendurna. „Þó 
er ekki alveg ljóst hvað gert verð-
ur við upptökurnar en þær verða 
varðveittar.“  -mmf

Öll hátíðin tekin upp

Ívar Baldvin segir að verkefnið sé sem eldskírn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Djass í Norræna húsinu 
„Þetta eru útgáfutónleikar í til-
efni útkomu plötunnar Mæri,“ 
segir Árni Heiðar Karlsson píanó-
leikari um tónleika sem hann 
heldur á morgun klukkan átta í 
Norræna húsinu. „Með mér spila 
Matthías Hemstock trommuleik-
ari og Gunnar Hrafnsson bassa-
leikari.“

Árni Heiðar segir lögin öll 
frumsamin. „Á diskinum eru átta 
lög sem öll eru samin á síðustu 
tveimur árum,“ segir Árni Heið-
ar sem kynnir plötuna á tónleik-
unum. „Ég segi frá tilurð laganna 
og spila tónleikaútgáfur af þeim. 
Það er allt öðruvísi að heyra þau 
á tónleikunum því við „impróvi-
serum“ mikið þegar við spilum 
saman.“

Á tónleikunum mun einnig 
koma fram austurríska tríóið hdv 
sem er á tónleikaferðalagi um 
heiminn. Hin alþjóðlega djass-
keppni „Nýja kynslóðin 06“, sem 

þeir unnu, kom þeim á alþjóða-
kortið. - mmf

Árni Heiðar kemur fram á tónleikum í 
Norræna húsinu á morgun.

?

                    KL 20 - ARVE HENRIKSEN, JAN BANG 
OG ANNA MARIA FRIMAN

                     KL 22 -  JÓEL PÁLSSON - VARP
                          NARODNA MUZIKA - BALKAN PARTY,

                      JAGÚAR - TAUMLAUST STU

NASA Laugardag 29. agúst / Húsi  opnar kl 19.30
Forsala hafin á midi.is

2500 kr fyrir allan pakkann - 1500 kr frá kl. 22
 reykjavikjazz.is
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Í kvöld kynnast gestir Jazz-
hátíðar í Reykjavík trompet-
leikaranum Maciej Fortuna 
og bassaleikaranum Stefan 
Weeke. Fortuna er einn besti 
djasstrompetleikari Pólverja 
en Weeke er þekktur bæði 
fyrir hæfileika sína í djassin-
um og í heimstónlist. Dúóið 
spilar á Café Rosenberg 
klukkan níu.

Dúóið hefur túrað í nokkurn tíma. 
Blaðamaður spurði Maciej For-
tuna hvaða staður stæði upp úr af 
ferðalaginu. „Okkur finnst hver 
staður hafa sína eigin strauma 
eða skap. Hvert sem við komum 

eru áhorfendur yndislegir, þeirra 
vegna er ekki hægt að velja.“

Þeir félagar eru spenntir fyrir 
komunni til Íslands. „Hvor um sig 
hefur verið ástfanginn af Íslandi 
í áraraðir. Ég get ekki útskýrt af 
hverju. Ísland í mínum huga er 
staður fullur af dulúð og fegurð. 
Svolítið eins og heimur útaf fyrir 
sig, innan heimsins.“ Hann segir 
þá félaga lengi hafa dreymt um að 
spila á Jazzhátíð. „Margir frábærir 
tónlistarmenn hafa spilað á há-
tíðinni, auk þess er Reykjavík ein-
stakur staður, og við vonumst til að 
tónlistin verði einnig einstök.“

Að lokinni hátíðinni og dvölinni á 
Íslandi halda þeir Weeke til heima-
bæja sinna að kynna nýja plötu. „Við 
tókum hana upp utan hljóðversins, 

á stöðum sem eru okkur kærir. Það 
er mikið hjarta í henni.“   

Fyrir tónlist sína hefur Fortuna 
verið margverðlaunaður í ýmsum 
flokkum og er hann vægast sagt 
eftirsóttur. Hann er þéttbókaður 
með hinum og þessum listamönn-
um fram í maí 2010.

Stefan Weeke hefur túrað um 
Evrópu, Asíu, Suður-Ameríku og 
Afríku í nafni Goethe-stofnunar-
innar. Þá hefur hann unnið sem 
tónlistarstjóri þýsku stjörnunnar 
Gitte Haenning, en hann spilaði 
og samdi djass-prógramm henn-
ar. Þá spilar hann með stórstjörn-
um eins og Herb Ellis, Bucky Pizz-
arelli, David Liebman, Carla Bley, 
Charlie Mariano, Joe Lovano, Till 
Brönner og Phillip Catherine.  - kbs

Reykjavík er einstök
Finna strauma og skap hvers staðar. Stefan Weeke og Maciej Fortuna spila á Rósenberg í kvöld.  MYND/ÚREINKASAFNI

„Þetta í rauninni í fyrsta sinn sem 
ég spila einleikstónleika þó að stutt-
ir séu,“ segir Sunna Gunnlaugsdótt-
ir píanisti en hún kemur fram á tón-
leikum sem bera yfirskriftina Píanó 
einsamalt! í Norræna húsinu ásamt 
Agnari Má Magnússyni, Davíð Þór 
Jónssyni og Eyþóri Gunnarssyni á 
sunnudaginn klukkan fjögur. Á tón-
leikunum munu píanistarnir leika 
djasseinleik.

„Ég hugsa að ég velji tvö lög 
eftir mig og eitt íslenskt. Ég held 
að það séu áætlaðar tíu mínútur á 
mann,“ segir Sunna og Agnar Már 
tekur við: „Ég er eiginlega ekki 
búinn að ákveða hvað ég ætla að 
flytja. Þetta verða hugleiðingar í 

kringum lög sem ég hef spilað,“ 
upplýsir Agnar sem verður 35 ára 
sama dag. „Þá ætla ég að drífa mig 
heim í kaffiboð þegar ég er búinn.“ 
 - mmf

Píanóið einsamalt í Vatnsmýri

Agnar Már mun líklega spila hug-
leiðingar í kringum áður spiluð lög.

Sunna segir að tónleikarnir séu í raun 
þeir fyrstu sem hún leikur einleik á.

Dimma - þar sem jazzinn er heitastur!

   w w w . d i m m a . i s

Agnar Már Magnússon 
- Láð

Fimm stjörnu 
þjóðlegur píanójazz!

Árni Heiðar Karlsson 
- Mæri
Útgáfutónleikar 
28. ágúst kl. 20
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Skokk – spinning – tækjasalur 2 sinnum í viku
Áhersla : Þol – Styrkur – Liðleiki – Mikil brennsla

Vikulegar mælingar og ráðleggingar um mataræði
Tímar: kl.6:30 | 7:45 | 9:30

Upplýsingar og skráning í síma 577-5555

HÖRKU
ÁTAKSNÁMSKEIÐ

Hörku átaksnámskeið er að hefjast í Veggsport
5 vikna námskeið - 5 sinnum í viku 

Hentar konum jafnt sem körlum
Kennari er Nadja
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BIRNA ÞÓRÐARDÓTTIR DJASS
UNNANDI OG LEIÐSÖGUMAÐUR
„Það er stundum þannig 
að mann langar til að sjá 
margt en veit ekki hvort af 
verður. Þegar ég lít yfir dag-
skrána þá sé ég að á laugar-
daginn er niðri á Nasa bæði 
norski trompet leikarinn, Arve 
Henrikssen, hann er mjög sér-
stæður og svo er Jóel Páls á 
eftir. Svo gæti ég vel hugs-
að mér að hlusta á Jazz-quiz-
ið á mánudaginn í Djúpinu. 
Vernharður Linnet er með 
það og hann er nú þokkalega 
skemmtilegur. Það er líka mjög 
indælt að setjast niður í há-
degi á sunnudegi og hlusta á 
léttan djass eins og á Dill Rest-
aurant og Basil og Lime.“ 

SUNNA GUNNLAUGSDÓTTIR 
DJASSPÍANISTI
„Ég ætla í Norræna húsið á 
föstudaginn, þá er Árni Heiðar 
Karlsson píanisti og austur rískt 
píanótríó líka að spila. Ég ætla 
líka að hlusta á útsendinguna 
hjá Ríkisútvarpinu, klukkan 
16.13 sama dag. Svo er það 
Arve Henriksen, ég reikna 
með að sjá hann á laugar dags-
kvöldið. Svo er ég náttúrulega 
sjálf að spila í Norræna húsinu 
á sunnudeginum í hópi glæsi-
legra píanista. Þetta er svona 
það sem er alveg ákveðið.“

KRISTJANA STEFÁNSDÓTTIR 
SÖNGKONA
„Ég er búin að sjá mjög margt 
og spila sjálf. Af því sem eftir 
er langar mig að sjá Árna 
Heiðar í Norræna húsinu á 
föstudeginum og Varp hjá Jóel 
Pálssyni á Nasa á laugardeg-
inum og Jagúar. Svo er það 
Píanóið einsamalt! á sunnu-
deginum, í Norræna húsinu. 
Svo langar mig á Rósenberg 
þar sem Stórsveit Reykjavíkur 
leikur tónlist eftir Toshiko Ak-
yoshi. Úrslit eru í Jazz-quiz á 
þriðjudeginum. Ég fer í loka-
partíið að sjálfsögðu. Ég er að 
gleyma Bossanova og Salsa-
ballinu á föstudeginum. Það 
er möst.“

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ SJÁ?

Listasafn Reykjavíkur er samstarfsaðili 
Jazzhátíðar í Reykjavík og tekur virkan þátt 
í dagskrá hátíðarinnar með sýningu, fyrir-
lestrum, tónleikum og tangóballi. 

Til að mynda stendur sýningin Jazzóð-
ur yfir í austursal Kjarvalsstaða en henni 
lýkur á mánudaginn. Verkin á sýningunni 
eru virðingarvottur listamanna til tónlistar-
gyðjunnar.

Í dag klukkan 18, leikur Pétur Grétarsson 
tóndæmi í Hafnarhúsinu og verður með fyrir-
lestur á ensku um sögu djassins á Íslandi. 
Fyrirlesturinn er ókeypis og öllum opinn.

Á Kjarvalsstöðum klukkan 20 í kvöld verð-
ur haldið tangóball. Bandoneon-leikarinn 
Olivier Manoury þenur argentínsku teygju-

skjóðuna við undirleik fótafimra tangó-
aðdáenda og safnar saman íslenskum vina-
hóp í allsherjardjamm. Að auki taka saxófón-
leikarinn Óskar Guðjónsson og brasilíska 
söngvaskáldið Ife Tolentino lagið. Miðaverð 
er 2.000 krónur og er óvæntri uppá komu 
lofað.

Á laugardaginn verða tónleikar Leifs 
Gunnarssonar kontrabassaleikara og hljóm-
sveitar á Kjarvalsstöðum. Auk þess spilar 
hljómsveitin Skver þar sem gítarleikarinn 
Steinar Guðjónsson leikur eigin tónlist með 
hljómsveitinni. Tónleikarnir hefjast klukkan 
15 og er aðgangseyrir 1.500 krónur.

Tangóball á Kjarvalsstöðum í kvöld

Olivier Manoury spilar á tangó-
balli á Kjarvalsstöðum í kvöld.
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G-star
Blade pant slim
stærðir: 29–36
Þvottar: Bláar
Snið: Slim fit, frekar 
lág íseta, þröngar 
niður.

Herrasnið

Diesel
Darron 8SV
Stærðir: 29-36
Þvottar: 5 litir í boði
Snið: Comfort fit, 
meðal há íseta, 
þrengjast aðeins 
niður.

Herrasnið

Nudie
Easy Emil
Stærðir: 30-36
Þvottur: Blue fall
Snið: Loose fit, víðar 
um læri, beint snið.

Herrasnið

Diesel
Darron 88Z
Stærðir: 29-36
Þvottar: 5 litir í boði
Snið: Comfort fit, 
meðal há íseta, 
þrengjast aðeins 
niður.

Herrasnið

KYNNING

Gallaefni eru vinsæl í herra-
tískunni í dag að sögn Gunn-
laugs Bjarka Snædal og er 
mikil vinna lögð í smáatriði 
gallabuxna.

„Dökkar gallabuxur eru náttúr-
lega enn þá mjög vinsælar, 
hvort sem þær eru dökkbláar 
eða svartar,“ segir Gunnlaugur 
Bjarki Snædal, rekstrarstjóri 
herradeildar NTC. „Þær standa 
alltaf fyrir sínu.“

Bjarki segir að nú sé meira 
að koma inn af þvottum og ljós-
ari buxum. „Forsmekkurinn 
af því var í sumar þegar komu 
klóraðar og rifnar gallabuxur. 
Eins er lögð meiri vinna í smá-
atriði gallabuxnanna, til dæmis 
frágang á vösum, tölum og 
saumum.“

Bjarki segir gallaefni vera að 
koma mjög sterkt inn. „Gallaefni 
er svo sem búið að vera mjög 
sterkt og svo er aldrei að vita 
nema við förum að sjá gömlu, 
góðu gallajakkana aftur uppi á 
borðinu,“ segir Bjarki og heldur 
áfram: „Íslenskir karlmenn eru 
trúir sínum galla buxum. Þegar 
þeir finna réttu buxurnar og 
rétta sniðið vilja þeir eiga nóg 
af þeim.“

Aðspurður segir Bjarki niður-
mjóar buxur á undanhaldi þótt 
enn séu þær mjög vinsælar. 
„Núna eru að koma beinni buxur 
með meiri vídd heldur en í niður-
mjóu gallabuxunum. Okkur 
á að líða vel,“ segir Bjarki og 
leggur áherslu á það að galla-
buxur henti við hvaða tækifæri 
sem er. „Hvort sem fólk er að 
fara út að skemmta sér, í vinn-

una eða skólann standa galla-
buxur alltaf fyrir sínu. Úrvalið 
er þannig í dag að bæði er hægt 
er að finna buxur sem eru fínar 
og hversdagslegar,“ útskýr-
ir Bjarki og bætir við að mjög 
mikilvægt sé að leita aðstoðar 
starfsfólks verslananna til að 
finna rétta sniðið.

„Við erum með mjög mikið 
úrval af gallabuxum, bæði 
í Sautján, Retro, Deres og 
Urban,“ upplýsir Bjarki og telur 
upp merki á borð við Diesel, G-
Star, Nudie, Levi‘s, Dr. Denim 
og Tiger. Bjarki segir að í dag 
höfði gallabuxur alls ekki til 
einhvers eins aldurshóps frek-
ar en annars. „Úrvalið er það 
mikið í dag að allir geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Ef menn 
vilja vera sportlegir þá klæða 
þeir sig í gallabuxur.“

Meiri vinna lögð í 
smáatriði og frágang

Bjarki (annar frá vinstri) segir úrval gallabuxna svo mikið í dag að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● RIFNAR GALLABUXUR URÐU HÁ-
TÍSKA  Í byrjun 10. áratugarins urðu rifnar 
gallabuxur ekki aðeins uppreisnarklæðn-
aður pönkara heldur fór „fína“ fólkið að rífa 
nýju gallabuxurnar sínar og ganga í þeim 

götóttum. Julia Roberts var þannig 
klædd í mörg ár til að mynda – í 

stórum víðum peysum, striga-
skóm og rifnum gallabuxum. 

Hún þótti reyndar ganga 
í þeirri tísku helst til 

lengi og var valin verst 
klædda konan oftsinnis 

af tískugúrúm í Holly-
wood. Rifnar gallabuxur 

voru gjarnan steinþvegnar – 
alveg ljósbláar sem sagt – en þær 

snjóþvegnu voru oftar heilar. Ljósbláar 
gallabuxur tilheyra fyrri hluta 10. ára-
tugarins en hafa ekki átt upp á pallborð-
ið síðustu árin þótt öðru hverju taki tísku-

spekúlantar til við að hvetja fólk til að rífa 
buxurnar sínar. - jma 

Gallabuxur hafa veitt listamönn-
um innblástur í gegnum árum. 
Þannig söng Elton John um „Blue-
jean baby“. David Bowie tekur 
gallabuxur inn í lagið Jean Genie. 
Aðrir sem fjallað hafa um galla-
buxur í dægurlagatextum sínum 
eru Junior Brown, Billy Ocean og 
Blur.  - jma

Sungið og ort 
um gallabuxur

Blur er meðal þeirra hljómsveita sem 
sungið hafa um gallabuxur.



 27. ÁGÚST 2009  FIMMTUDAGUR6 ● fréttablaðið ● gallabuxur

Lee Denver
Stærðir: 30-38
Þvottar: einn litur
Snið: Boot cut, há
íseta, útvíðar.

Herrasnið

Lee Ranger
Stærðir: 30-48
Þvottar: tveir litir 
í boði
Snið: Regular fit, 
beint snið, há íseta.

Herrasnið

Wrangler Roxboro
Stærðir: 30-44
Þvottar: einn litur
í boði
Snið: Loose fit, milli 
há íseta, víðar yfir
læri, beinar niður.

Herrasnið

Wrangler Alaska
Stærðir: 30-44
Þvottar: einn litur
í boði
Snið: Loose fit, há
íseta, beinar niður.

Herrasnið

KYNNING

Gallabuxur sækja stöðugt 
í sig veðrið í vinsældum og 
eru nú orðnar viðurkenndar 
sem almennur klæðnaður 
við flest tækifæri að sögn 
Péturs Ívarssonar í Hugo/
Boss í Kringlunni. Þó er ekki 
sama gallabuxur og galla-
buxur. 

„Á þeim tíu árum sem þessi 
verslun hefur starfað hefur 
gallabuxnasala aukist gríðar-
lega mikið almennt. Úrvalið hjá 
okkur endurspeglar það því við 
höfum aukið það mikið,“ segir 
Pétur. Hann tekur fram að notk-
unin hafi líka breyst því galla-
buxur þyki víðar viðeigandi en 
áður og menn kaupi sér mis-
munandi gallabuxur til að nota 
við ólík tækifæri. En er þá ekki 
flókið að vita hvaða gallabuxur 
henta hvar? „Nei,“ segir Pétur 
brosandi. „Þetta er ósköp ein-
falt. Aðalatriðið er að fólki líði 
vel í fötunum og sé öruggt með 

sjálft sig.“ Svo kemur hann með 
leiðbeiningar fyrir herrana.

„Nú síðustu misseri hafa 
dekkri og þrengri gallabuxur 
þótt fínni en aðrar og menn nota 
þær með þröngum, fínum jökk-
um. Meðan aðrar, aðeins víð-
ari buxur, sem þó hefur verið 
nostrað við með ýmsum hætti, 
þykja sportlegri og eru notaðar 
við strigaskó og köflótta jakka. 
Svo er þetta persónubundið og 
sumir eru mjög vanafastir. Það 
er til dæmis hópur af fólki sem 
vill bara útvíðar buxur og hann 
hefur því miður haft úr litlu að 
moða undanfarin tvö ár. Þó er 
til gríðarlega mikið úrval því 
gallabuxnaheimurinn er rosa-
lega stór og við erum alla jafna 
með buxur í tuttugu mismun-
andi stílum en þessar útvíðu 
vantar.“ 

Inntur um eigin smekk kveðst 
Pétur nota þrengri gallabux-
ur í vinnunni en í sumarfríinu 
og það sé gegnumgangandi hjá 
flestum. 

Þar sem Bossbúðin selur 

fínni fatnað líka eins og jakka-
föt er Pétur spurður hvort galla-
buxnatískan hafi haft mótandi 
áhrif á jakkafatalínurnar. „Já, 
að mörgu leyti. Við höfum ekki 
selt jakkafatabuxur með fell-
ingum síðan 2000 og það sem 
þótti þröngt í jakkafötum fyrir 
tveimur árum teljast núna klass-
ísk föt. Þetta helst í hendur. Þeir 
sem vilja þrengstu gallabuxurn-
ar velja þrengstu jakkafatasnið-
in. Meira að segja þeir sem vilja 
hafa buxurnar lausar eru farn-
ir að taka aðeins þrengri buxur 
en áður.“ 

Verð gallabuxna er kapítuli 
útaf fyrir sig. Pétur hefur svör 
á reiðum höndum þegar hann 
er spurður af hverju þær séu 
svona dýrar. „Það er eins með 
gallabuxnaefni, saumaskap og 
aðrar tískuvörur. Þetta er bara 
mismunandi vara. Vefnaður-
inn getur verið ólíkur og það 
eru alls konar smáatriði í snið-
um og skreytingum. Eftir því 
sem meira er nostrað við hlut-
inn verður hann dýrari.“

Flottar og viðeigandi við 
flest almenn tækifæri

„Það er eins með gallabuxnaefni, saumaskap og aðrar tískuvörur. Þetta er bara mismunandi vara. Vefnaðurinn getur verið 
ólíkur og það eru alls konar smáatriði í sniðum og skreytingum,“ segir Pétur í Bossbúðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Hefur þér nokkru sinni virst sem 
bossinn á manneskjunni sem 
labbar fyrir framan þig blikki 
þig vinalega? William A. Jones 
upplifði þetta þegar hann fylgd-
ist með konu á gangi á undan sér 
og fékk í kjölfarið hugmynd að 
nýjum gallabuxum sem kallast 
Winkers, samkvæmt metro.co.uk. 
Jones er fimm barna faðir og sjö 
barna afi og býr í Everett, Wash-
ington.

Til að athuga hvort að galla-
buxur geti í raun blikkað nokk-
urn prófaði hann að mála augu á 
gallabuxur dóttur sinnar og viti 
menn, augun blikkuðu til Willi-
ams og þar með var viðskiptahug-
mynd fædd. En Winkers eru ekki 

bara gallabuxur með augum sem 
blikka samferðamenn fólks held-
ur hafa endur sem virðast kvaka, 
uglur sem blikka og letilegt ljón í 
frumskógi einnig prýtt afturenda 
viðskiptavina Jones. Hvert par er 

handmálað og eru engar tvennar 
buxur eins. Kannski myndu flest-
ir telja það mesta kost buxnanna 
þann að eftir því sem fólk fitnar 
og fyllir betur upp í þær, því betur 
lítur hönnunin út.   

William A. Jones málar myndir aftan á gallabuxur. Þegur fólk gengur í þeim virðast 
augu blikka og endur kvaka á þann sem á eftir gengur.

Bossi sem blikkar þig á göngu
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Boss HB 104 
Orange label
Stærðir: 31-40
Þvottar: dökk 
bláar, fleirri þvottar 
væntanlegir
Snið: Regular fit, milli 
há íseta, beint snið.

Herrasnið

Boss Black label
Michigan.
Stærðir: 31–42.
Þvottar: grár, svartur.
Snið: milli há íseta, 
lausar um læri 
þrengjast niður.

Herrasnið

Hugo 708 Stretch 
Stærðir: 30-36
Þvottur: þrír litir í boði
Snið: Slim fit, lág íseta, 
þröngar niður.

Herrasnið

Boss HB 83 
Orange label.
Stærðir: 31–40.
Þvottar: dökk 
bláar, fleirri þvottar 
væntanlegir
Snið: Loose fit, 
há íseta, lausar um 
læri beinar niður.

Herrasnið

KYNNING

Jafnan er talað um árið 1987 sem 
gullaldarár snjóþveginna galla-
buxna en þá í september auglýsti 
Karnabær svohljóðandi: „Litað 
denim snjóþvegið og litað með 
leðri“ í Morgunblaðinu. 

Bæði var hægt að kaupa snjó-
þvegnar gallabuxur í tískuvöru-
verslunum en einnig voru aðilar 
sem tóku að sér að snjóþvo fyrir fólk 
gamlar venjulegar gallabuxur og 
kostaði það þá minna. Sumir gerð-
ust svo djarfir að leggja buxurnar í 
klór sjálfir heima hjá sér. - jma 

Snjóvegnar galla-
buxur árið 1987

Helsta stjarna 9. áratugsins, Samantha 
Fox, í snjóþvegnum alklæðnaði árið 1987.

● HÁTÍSKA VARÐ HIPPA-
TÍSKA  Margir tengja útvíðar 
gallabuxur við hippatískuna en 
sannleikurinn er sá að útvíðu 
gallabuxurnar voru í fyrstu há-
tíska sem hipparnir tóku svo 
upp á sína arma og gerðu að 
hálfgerðum einkennisbuxum 
hippatískunnar. Fyrstu útvíðu 
gallabuxurnar sáust í kringum 
1964 í Evrópu og Norður-Amer-
íku. Fyrrum hjónakornin Sonny 
og Cher eru oft talin ein þeirra 
sem gerðu útvíðu 
buxurnar vin-
sælar en þau 
klæddu sig 
gjarnan í stíl í 
útvíðar galla-
buxur. 

● SJALDGÆFAR BUXUR Á INT-
ER NETINU  Snið sem hætt var að fram-
leiða, sjaldgæfar útgáfur sem eru orðnar 
safngripir og gallabuxur sem aldrei voru flutt-
ar til landsins er hægt að finna á uppboðsvefj-
um eins og ebay. Í augnablikinu má nefna sem 
dæmi að uppboð á svörtum Andy Warhol factory 
x black skull Levi´s gallabuxum stendur nú yfir og 
eru áætlað verð á þær um 1.500 dollarar en aðeins 
voru framleidd um 250 stykki af buxunum. Einnig 
má á uppboðsvefnum finna gallabuxur sem eru 
úr fataskáp rappsöngkonunnar Lil´s Kim og eru 
hannaðar af Ivy Supersonic. Lágmarksboð er 
7.500 dollarar. - jma

Vinnufatabúðin er á sjötugs-
aldri og þar má finna bæði 
sígildan klæðnað og nýj-
ustu tísku. Búðin hefur selt 
Wrangler og Lee gallabuxur í 
fjörutíu ár. Viðskiptavinir eru 
á aldrinum frá fimmtán upp 
í hundrað ára og langflestir 
eru þeir karlkyns.

„Í byrjun voru þetta bara Lee 
Rangers buxur og Texas í 
Wrangler, þessar venjulegu, 
beinar niður og búnar að vera 
til síðan átján hundruð og eitt-
hvað.“ segir Þorgeir Daníelsson, 
eigandi vinnufatabúðarinnar. 
„Þær eru svona fastur punktur 
í þessum tveim merkjum. Þetta 
eru buxur sem eru orðnar sígild-
ar í dag og hafa alltaf verið sí-
gildar. Síðan fóru að koma inn 
nýjar týpur eins og Brooklyn 
frá Wrangler og svona,“ segir 
Þorgeir. 

Þorgeir sýnir blaðamanni 
nokkrar tegundir, meðal ann-
ars Lee Denver sem er búið að 
bleikja og vinna. „Þessar væru 
fínar á Flórída, mættur niður 
á strönd,“ segir hann. Sjálfur 
gengur Þorgeir í Wrangler Al-
aska sem eru nokkuð stællegar 
og tískulegar, þær kosta 20.000 
krónur. En sígildu Lee og Wrang-
ler buxurnar eru á bilinu 11.000 
til 12.000 krónur. 

„Menn sem hafa verið í þessu í 
gegnum tíðina koma alltaf aftur,“ 
segir Þorgeir. „Þetta er eins og 
þú sért að fara að ná þér í mjólk-
ina þína. Þá eru þeir með þetta 
merki og stærðina sína, svo lengi 
sem þeir hafa ekki bætt á sig eða 
minnkað. Menn geta alltaf geng-
ið að þessu.“

Þó að þungamiðjan í hópi við-
skiptavina Vinnufatabúðarinn-
ar sé frá þrjátíu upp í sextíu ára 
segir Þorgeir að unglingar komi 
líka til sín. „Þeir finna svo margt 
hjá mér, þó það sé ekki flutt inn 
sem hátíska þá geta þeir nýtt 
sér það sem tískuvöru. Það er 
svo margt sem ég er með sem 

fellur inn í, nema helmingi ódýr-
ara,“ segir Þorgeir og bætir við 
að fólk sem er meira inni í hlut-
unum kunni að koma inn í búð-
ina, fari yfir það sem er í boði 
og finni það sem það vill. „Það er 
svo stór þáttur í þessu hjá okkur 
að fólk leitar í það sígilda,“ segir 
Þorgeir að lokum.

Klassíkin ræður ríkjum

Þorgeir Daníelsson segir viðskiptavini Vinnufatabúðarinnar vera á öllum aldri, 
frá fimmtán og upp í hundrað ára. FRÉTTABLAÐIÐVALLI
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Thunder
Stærðir: 28-40
Þvottur: margir 
þvottar í boði
Snið: Meðalhátt
mitti, lausar um læri,
beinar niður.

Herrasnið

Tornado
Stærðir 28-40 
Þvottar: margir
þvottar í boði
Snið: Lágt mitti,
þröngar um læri.
Beinar niður.

Herrasnið

Twister
Stærðir: 28-36
Þvottur: margir 
þvottar í boði
Snið: Lágt mitti, 
þröngar um læri og
legg.

Herrasnið

Space
Stærðir: 26-36
Þvottur: tveir litir
Snið:  hátt mitti,
þröngar um læri, 
þröngar niður.

Dömusnið

KYNNING

Blend gallabuxur komu á 
íslenskan markað fyrir um 
tíu árum og hafa fengið 
góðar viðtökur hjá íslensk-
um neytendum af öllum 
stærðum og gerðum. Þær 
þykja stællegar og í farar-
broddi á hverjum árstíma 
þegar tískusveiflur láta á sér 
kræla.

„Gallabuxur eru alltaf í tísku 
og þá sérstaklega núna,“ segir 
Unnur Erlendsdóttir, verslun-
arstjóri hjá versluninni Blend í 
Smáralind. „Við erum með mjög 
fjölbreytt úrval í verslunum 
okkar fyrir mismunandi týpur, 

og á viðráðanlegu verði mundi 
ég segja.“ 

Að sögn Unnar eru niður-
þröngar gallabuxur mjög vin-
sælar hjá kvenþjóðinni nú um 
stundir og einnig gallabuxna-
leggings. „Hjá strákunum fer 
þetta meira eftir týpunni,“ segir 
Unnur, „sumir vilja hafa þær 
niðurþröngar á meðan aðrir vilja 
hafa þær víðari.“

Unni sýnist sem svo að nú sé 
meira og minna allt í tísku, nema 
ef til vill útvíðar buxur. En þó 
eru aðrar áherslur en undanfar-
in ár. „Fyrir tveimur árum voru 
dökkar sléttar gallabuxur meira 
í tísku, en í dag eru þær meira að 
lýsast og meira um notað „look“ 
en áður,“ segir hún, „Núna mega 

þær vera rifnar eins og var fyrir 
fimm árum. Þetta fer rosalega 
mikið í hringi.“ 

Blaðamaður spyr hvort hægt 
sé að kaupa forrifnar buxur í 
útibúum Blend. Unnur segir svo 
vera og með vetrinum verði jafn-
vel meira úrval af rifnum buxum 
hjá sér. 

Unnur segir að gallabuxur 
henti við öll tækifæri, bæði fín 
og hversdagsleg. „Þú getur klætt 
þig fínt í gallabuxur og háa hæla 
en svo getur maður líka búið sig 
í skólann og verið í peysu og 
strigaskóm.“ Vilji einhver athuga 
stíl, verð og gæði Blend galla-
buxna þá fást þær í Smáralind, 
Kringlunni og á Hafnargötunni 
í Keflavík.

Tískan fer í hringi
„Gallabuxur eru alltaf í tísku og þá sérstaklega núna,“ segir Unnur Erlendsdóttir, verslunarstjóri Blend í Smáralind.

FRÉTTABLAIÐ/ARNÞÓR

 Uppruna gallabuxnaefnisins er 
talið hægt að rekja til tveggja 
staða í heiminum þar sem það 
varð til án nokkurrar vitneskju 
hins aðilans. Annars vegar er 
það franski bærinn Nîmes og 
hins vegar Indland. Á svipuð-
um tíma, á endurreisnartímabil-
inu, voru fyrstu gallabuxurnar 
búnar til á Norður-Ítalíu og voru 

framleiddar í þó nokkru magni. 
 Meðal fyrstu viðskiptavina voru 
hermenn í ítalska sjóhernum og 
hafnarstarfsmenn borgarinnar 
Genúa, en gallaefnið var fyrir 
valinu vegna þess hve auðvelt var 
að bretta gallabuxur upp þegar 
vaða þurfti í bleytu auk þess sem 
hægt var að vera í þeim þótt þær 
blotnuðu. - jma

Gallabuxur dúkkuðu fyrst upp á endurreisnartímabilinu.

Hafnarverkamenn 
fyrstir í gallabuxum

Gulrótarsniðnar 
eru „skinny 

jeans“ stundum 
kallaðar á 

íslensku.

Niðurmjóar gallabuxur eða 
„skinny jeans“ hafa verið eitt það 
heitasta í gallabuxnageiranum 
síðustu árin. Annað algengt heiti 
yfir þessar vinsælu gallabuxur er 
„gulrótarsniðnar“ gallabuxur. 

Fyrstu merki sniðsins má sjá 
í kringum 1950 

þegar stjörnur 
eins og Marilyn 
Monroe og Roy 
Rogers klædd-

ust buxum með 
þessu sniði. 
Í  kr ingum 
1960 voru það 
svo Bítlarn-
ir og Rolling 

Stones sem 
gáfu gulrótar-

sniðinu innspýt-
ingu og hljóm-
sveitir eins og 
Sex Pistols 
tóku buxurn-
ar undir sinn 
væng síðar 
meir.  - jma

Rokkarar vilja 
gulrótarsnið



FIMMTUDAGUR  27. ágúst 2009 3

TILBOÐ - YFIRTAKA
HONDA CRF 250 R. Árg. 2008, 
Umboðshjól, 5 gírar. Gott viðhald, fylgir 
nýr stimpill, keðja og fleira. Áhvílandi lán 
690.000.- afb.17.þ á mán. Rnr.242211. 
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 
2, S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

PALLHÝSI
PALOMINO BRONCO 600, Árg. 2000, 
Verð 690.000. Rnr.123278..Til sýnis og 
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562 1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

100% LÁN!!! SPARIBAUKU
TOYOTA AYGO H/B Árg 2006, ek. 60 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar.álfelgur, spoiler 
Verð 1.290þ áhvl. 1.250þ Rnr.127735 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum 
við eftir bílum á staðinn og á söluskrá 
okkar WWW.HOFDABILAR.IS

FORD MUSTANG GT „california spec-
ial“ Árg 2007, ek.23 þ.km,Sjálfskiptur 
4.6 8cyl, kennebelle supercharger ofl. 
540hp Verð 5.900þ Gott stgr. verð 
Rnr.101984 Vegna mikillar sölu undan-
farið óskum við eftir bílum á staðinn og 
á söluskrá okkar. WWW.HOFDABILAR.IS

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Bráðvantar húsbíla á skrá 
og á staðinn.

Er með kaupanda að láþekju á verð-
bilinu 3,5 til 4,5 millj stgr. Ekki hika 
hringdu nuna Við vinnum fyrir þig

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

CLS 500 AMG
M.BENZ CLS 500 AMG útlit.2006 árgerð 
Ekinn 61þ.km , sjálfskiptur, leður, sól-
lúga lykillaust aðgengi ,ofl.Glæsilegur 
bíll ! Ásett verð 8.800þ Bílalán 6.1m. 
Athugar skipti.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

TILBOÐ 1.690 þ. stgr
FORD E150 ECONOLINE SENDIBÍLL árg 
2005, 6 Dyra, ek 72.þ km, Sjálfskiptur, 
4.6L V8, Rafdrifnar Rúður, Skoða öll 
skipti, Ásett verð 2.390.þ áhv 1.500.þ 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 5672700

TILBOÐ 1.750 þ. stgr
DODGE RAM 1500, árg 2002, ek 
108.þ km, Sjsk, 5.9L V8, 20“ Álfelgur, 
Pluss áklæði, Rafmagn í rúðum, Lok 
á Palli, Opnanlegur afturgluggi, Ásett 
verð 1.990.þ áhv 1.600.þ Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

MMC PAJERO GLS 33“,árg.05/2004, 
ek.79þús.km, sjálfsk, leður, lúga, stig-
bretti, 33“ dekk en breyttu fyrir 35“, 
Einn með öllu!!! Ásett verð 3990þús.
kr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Opel Vectra ‘99 ek. 114þ. Verð 
330þ. Uppl. í s. 661 5219.

TOPPBÍLL
Nissan Almera ek. 133þ. Mikið end-
urnýjað. Ásett bgs 680þ. Tilboð 550þ. 
stgr. Sjón er sögu ríkari. S. 823 4786.

!!! DISEL SJÁLFSKIPTUR !!!
Hundai Santa fe 12/05 disel , sjálf-
skiptur ekinn 56 þúsund , spoiler ofl 
glæsilegur bíll , verð 2.690 gott staðgr 
verð , ekkert áhvílandi lánamöguleiki í 
boði , uppls 894 6383 eftir kl 4

MMC Lancewr árg’97. Ek. 190, Ssk. 
1600. Sk.’10. Nýleg tímareim. Verð 250 
þ. Uppl. í s. 659 3459.

Mjög vel með farinn Cherokee ‘97 til 
sölu. Verð 350þ. stgr. S. 697 9660.

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

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘07. 5 dyra, 
ssk, 1600 vél, toppeintak. Ek. 22þ. V. 
2,1. Uppl. í S. 822 6632.

Nýlegir skilanefndarbílar
Chrysler 300C 2007, Pontiac 2008. 
Dodge 2008. Lítið eknir hagstæð stað-
greiðsluverð. Uppl. í s. 898 8011

 0-250 þús.

!!! ódýr VW Golf !!!
VW Golf 1,6 árg ‘98, ekinn 142 þús, 
ný skoðaður, bsk, cd, fínn bíll í góðu 
standi fyrir utan smá hljóð sem kemur 
í akstri, tilboðsverð aðeins 220 þús, s: 
659 9696.

Ford fiesta árg.’97 skoðaður ‘10. 
Þarfnast smá lagfæringar. Tilboð óskast! 
S.8685344 eftir kl.17

Ódýrir, góðir, nýsk.!! Cherokee ‘94 6cl 
ssk. v.110þ. Subaru Legacy ST 5g. v. 
175þ. S. 821 9887 / 845 4072

Bíll á aðeins 50 þús!!
Opel Astra 1,6 vél árg ‘96, ek 215 þús, 
3 d, 5 g, sko 2010. Þarfnast lagfæringa 
á ventlum í vél. Verð 50 þús. S. 861 
7600

 250-499 þús.

Toyota á 290.000-
Toyota Corolla W/G árg. 1998 ekinn 
209 þ. km 1,6 vél. 5 gíra ný tímareim 
álfelgur sumardekk krókur, Sk.’10. verð 
aðeins 290.000- í toppstandi uppl. í 
síma 861-7600.

Cherokee ‘98 ek.190000 skoðun 2010 í 
góðu standi v. 300.000. S: 897 4007

Blár VW Golf, árg 98. Ekinn 176 þús. 
Nýlega skipt um bremsuklossa og 
diska. Verð 350 þús. S.844 7774

 500-999 þús.

Yaris 1,0 04 ek79Þ b.sk,5dyra,vetrar-
sumard,1eig,TÍMAKEÐJA.V850Þ Uppl 
662 2526.

 1-2 milljónir

JEEP CHEROKEE LAREDO 4X4 
V8!Árg02Ek 89þ.mílur ný sumar&vetr-
ard á felg. 848 7219.

Til sölu Santa Fe Lux’04. Ek 130þ. Áhv. 
2.4m, fæst gegn yfirtöku og 500þ. fylg-
ir. S. 862 1466.

 2 milljónir +

BMW 318i ssk. árg. ‘03. Ek. 150þ. 
Topplúga og leður. Yfirtaka 1200þ. S. 
891 8483.

 Bílar óskast

Óska eftir jeppa. V. 600-1200 þús. 
Borga hluta með inneign í húsgagna-
verslun. S. 772 8979.

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

Vantar bíl!
óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 200 
þús, stgr. Má þarfnast lagfæringar eða 
skoðunnar. S. 659 9696.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

 Jeppar

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

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

HONDA GOLDWING 2006 04/07 Einn 
best útbúni vængur á ísl. endalaust 
króm og aukahl. verð 4,2 M GSM 
6980700

Glæsilegt BMW F650GS 2008 árg. Ekið 
5,000km Veltigrind, hiti í handföngum, 
hátt skygni, hlífðarpanna, Verð. 1,7m 
gott staðgreiðsluverð. S. 896 1312.

Gott verð!!
Yamaha Yz 450F árg ‘08, gott hjól. Ásett 
verð 800 þús, Tilboð 590 þús, stgr. í S. 
659 9696.

Til sölu Suzuki Dakar 650 árg. ‘91. 
Götuskr. og nýsk. Ek. 30þ.km. Verð 
180þ. S. 862 9238.

Til sölu Yamaha VR 450 F. Árg ‘03. V. 
350 þús. Uppl í s. 896 9497.

 Hjólhýsi

84m2 nýtt iðnaðarbil til sölu á Selfossi, 
tilvalið sem geymsla fyrir aftanývagn-
inn. Upplýsngar á Árborgum 4824800 
og Lögmenn suðurlandi 480 2900.

 Fellihýsi

Fellihýsi Fleetwood Victory ‘05 til sölu. 
Eitt með öllu. Gott verð. S. 897 0692.

 Vinnuvélar

Vill kaupa traktorsgröfu á verðbilinu 
1-3 mill. Uppl. Tommi 6612201 Ég tala 
bara ensku

 Bátar

Vantar utanborðsmótor rafmagns 12V 
frá Europris. S 863 5294

 Varahlutir

VW, Skoda S. 534 1045
Varahlutir í VW og Skoda bíla. Kaupum 
bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 
10, Hfj.

Netpartar-Partasala 
 S. 486 4499 & 486 4477

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

Getum útvegað varahluti að utan. Alla 
smærri hluti eins og mótortölvur, ljós 
o.fl. Á einnig til varahluti í BMW 525 
og vél og gírkassa í M5 2001. Uppl. 
8600855

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

 Bílaleiga

Óska eftir bíl á leigu
Leita eftir bíl á leigu fyrir ca. 50 til 100 
þús á mán. Borga þrjá mán. fyrirfram. 
Upplýsingar í síma 693 1642.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

307 SW
Árgerð 2004, ekinn 101 þ.km,

bensín, 5 gírar.
Verð 1.050.000

PEUGEOT

ACCORD 2.0 SPORT TOURER
Árgerð 2006, ekinn 23 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000

HONDA

FOCUS TREND STATION
Árgerð 2003, ekinn 81 þ.km,

 bensín, 5 gírar.
Verð 1.190.000

FORD

COROLLA TOURING 4WD
Árgerð 1999, ekinn 132 þ.km,

bensín, 5 gírar.
Verð 780.000

TOYOTA

OCTAVIA ELEGANCE TURBO
Árgerð 2004, ekinn 78 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.450.000

SKODA

206 GRIFFE
Árgerð 2005, ekinn 60 þ.km,

bensín, 5 gírar.
Verð 1.580.000

PEUGEOT

CR-V ES
Árgerð 2006, ekinn 40 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.750.000

HONDA

C3 SX 1400
Árgerð 2004, ekinn 66 þ.km,

bensín, 5 gírar.
Verð 1.150.000

CITROEN

ACCORD 2.0i EXECUTIVE
Árgerð 2008, ekinn 24 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000

HONDA

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11
Sími 551 7171  www.bernhard.is

Opið laugardaga

milli kl. 11:00 og 16:00
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 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.

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

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

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

 Bókhald

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

 Fjármál

Geiðsluaðlögun, fjármálaráðgjöf, 
skattamál, stofnun fyrirtækja. S: 588 
1177 www.allog.is

 Málarar

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

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki eða múrviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

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

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.

MÚRARAR ATH! Óskum eftir múrurum 
til að pússa utan nýbyggingu. Flötur ca. 
670 m2. s. 895 6025

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Eldhús og baðinnréttingar, parketlagnir, 
viðhaldsverkefni,mikil reynsla og sann-
gjarnt verð. Óli smiður 698 9608.

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

Húsaviðgerðir
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.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuviðgerðir 
- vírushreinsanir - 

Gagnabjörgun
Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla 
og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet 
ehf - S. 6152000

 Nudd

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 18-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Spádómar og ráðgjöf

 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.

Lítil járnsmiðja getur bætt við sig verk-
efnum. Smíða bæði úr svörtu efni og 
riðfríu. Uppl. í s. 862 2530.

 Til sölu

Til sölu 20 feta geymslugámur, einangr-
aður með einum glugga og milliskil-
rúmi, vel meðfarinn upplýsingar gefur 
Jóhannes sími 695 5219.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 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 ofni og keramik helluborði. 
Uppl. í s. 899 6985.

Lokunartæki fyrir plastpoka óskast. 
Uppl. í síma 894 4934.

 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.

Óska eftir góðu píanói. Má kosta í kring-
um 100.000 kr Upplýsingar í 8985698

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

 Til bygginga

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

 Verslun

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur 
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

LR Henning kúrinn. Aldrei betri. 
Súkkulaðistöng er ein máltíð. S. 662 
5599.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 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.

Nudd
Bíð upp á slökunar og gott heilnudd. 
Rólegt og gott umhverfi í 101. Kem 
einnig í heimahús. S. 896 0082.

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 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.

Þjónusta
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 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

Til sölu leður hornsófi, vel með farinn 
kr. 50þ. Uppl. í s. 562 1335 e. kl. 19.

 Dýrahald

English Springer Spaniel
Frábærir veiði og fjölskylduhundar. 
Aðeins þrír eftir. Gunnar í síma 660 
1050.

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. S. 692 5133 & 841 7139.

 Húsnæði í boði

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

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.

Studio 45sqm with everything - 
Langholtsvegur 137. S. 896 1039.

Til leigu 2 herb. íbúð í borgarhverfi í 
grafarvogi með sérinngangi og garði. 
Uppl. í s. 899-7012.

Einstaklingsherb. til leigu með hús-
gögnum & eldhúsaðgangur með öllum 
áhöldum. Þvottaþjónusta fylgir. Leigist 
reglusömum & skilvísum karlmanni í 
fastri vinnu. Uppl. í s. 557 2183.

City center : 3 rooms
Apartmen with all incl. 90fm góð íbúð 
með öllu. 130þ. S. 860 0360.

2 herb. Íbúð er til leigu með sérinng. 
Fyrir konu eða eldri hjón. Lág leiga er 
í boði gegn smávegis aðstoð fyrir eldri 
konu. Uppl. Í s. 843 0061.

2 herb. íbúð til leigu í Aspafelli. Leiga 85 
þús. einn mán. í tr. S 618 1068

TIL LEIGU 120m2 NÝL ÍBÚÐ Í 220 
HAFNARFIRÐI 3 SVEFNHERB BÍLSKÝLI 
V 140Þ MAN S 892 7858.

3-4 herb. íbúð við HÍ til leigu. Uppl. í s. 
534 2895 & 846 3748.

Nýstandsett og hljóðlát 2ja-3ja herb. 
íbúð við Barónsstíg, rétt við Laugaveg. 
Góð þvottaaðstaða og einhver húsgögn 
til staðar. V. 100 þ. rafmagn og hiti 
innifalið. S. 663 4033.

2herb. íbúð í lyftublokk í Hólahverfi. 
Laus strax. Reglus. áskilin. Uppl. í S 896 
5904 eftir kl. 16.

 Húsnæði óskast

Reglusamur þroskaþjálfanemi v/HÍ 
óskar eftir rúmgóðu herbergi á leigu 
sem fyrst.Snyrtilegur og hljóðlátur.
Meðmæli frá fyrri leigusala og atvinnu-
rekanda sé óskað.Sími 897-2956.

Óskum e 3-4 herb íbúð í Sjálandshv, 
Garðabæ til leigu eða kaups. Uppl í 
s: 6925011

Einstæð móðir óskar eftir 3-4 herbergj-
aíbúð, helst í 109. Gg 90 þús. reyklaus 
og reglusöm.skilvísum greiðlsum heitið. 
Greiðslugeta 90-100 þús. S:8660737

Óskum eftir 2-3ja herb. íbúð. allt að 
110 þús pr mán. Hjón, reyklaus og 
reglusöm. svæði 105 og 108 eða þar 
um kring Upplýsingar í síma 857 1445 
og 860 3592.

Reglusöm fjölskylda óskar eftir 3. herb 
íbúð nálægt Korpuskóla. Skilvísum 
greiðslum heitið. S:899 2778 / 824 
9220.

 Sumarbústaðir

Til leigu sumarhús í Kjós, heitur pottur. 
Á sama stað eignarlóðir. S 844 6721.

 Atvinnuhúsnæði

Til sölu 2 samhliða bil, rúmir 50fm. 
Eingöngu yfirtaka á láni. Mjög gott úti-
svæði. Uppl. í s. 891 9193 & 892 5309.

Skrifstofu- og/eða lagerhúsnæði til 
leigu í Ármúla, leiga.armuli@gmail.com 
6943113

Til leigu. Fákafen 140 fm. skrifstofuhús-
næði. Tunguháls 204 og 327 fm iðnaðr-
húsnæði , lofthæð 4,70. Við sund. 20 
og 45 fm vinnustofur á 2. hæð leiguval.
is simi 553 9820 og 894 1022.

Til leigu 100 og 180 m2 iðnaðarbil í 
Hafnarfirði. Get einnig boðið stærri ein-
ingar, allt upp í 1000 m2. S 822 4200.

 Geymsluhúsnæði

HÚSVAGNAGEYMSLA
Upphitað og nýstandsett hús á 
Eyrarbakka. Hreint, þurrt og lyktarlaust. 
Sömu verð og í fyrra. 10% stgr.afsl. S. 
564-6500.

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

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

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

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

 Gisting

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

Starfsfólk óskast á dagvaktir, einnig í 
hlutastarf um helgar. Upplýsingar veitt-
ar á staðnum.

Tal leitar að sölumönnum á aldrin-
um 20-35 ára. Vinnutími frá kl 17-22 
þrjú til fjögur kvöld í viku. Mjög góð 
laun í boði Áhugasamir sendi mail á 
Hannes@tal.is

Söluturn
Starfskraftur óskast strax til 

starfa í söluturn. Þarf að vera 
heiðarlegur, stundvís og þjón-

ustulunduð manneskju.
Uppl. í s. 892 2365 á milli kl. 

19-20 á kvöldin.

Veitingahús í Kópavogi
Óskar eftir starfsmanni í ræst-
ingar á aldrinum 35- 45 ára.

Upplýsingar í síma 894 0292.

Við leitum að áræðanlegum 
og duglegum einstaklingum 
í uppvask. Einnig leitum við 

einstaklingum ekki yngri 18 ára 
sem hafa hafa áhuga að læra 

kokkinn.
Upplýsingar veittar á staðn-

um milli 14-17 Fiskfélagið 
veitingarhús vesturgötu 2A 

Grófartorg 101 Rvk

Atvinna Atvinna
Þjónustustjóri óskast, til að 

vinna á þjónustuborði, svara í 
síma, vinna á kassa. Vinnu tími 
er 10-19 og önnur hver helgi.

Uppl. Gefur Eyþór í S: 
820 8001 eða á staðnum. 

Rúmfatalagerinn Korputorgi.

Hlutastarf e. hádegi
Óskum eftir einstaklingi til 

starfa eftir hádegi. Um er að 
ræða skilastöðu í leikskóla á 
tímabilinu frá kl. 14-17 eða í 

30-50 % starf. Til greina kemur 
að vinna 3 eftirmiðdaga í 

viku. Viðkomandi þarf að vera 
stundvís, glaður og traustur 

einstaklingur.
Vinsamlega hafið samband 
með tölvupósti á regnbogi@

regnbogi.is eða í síma 557-7071 
Leikskólastjóri

Starfsmaður óskast (helst vanur) á 
hjólbarðaverkstæði. Hjólbarðaþjónusta 
Hafnarfjarðar. S. 690 9575.

Saumakona-Hönnuður
Lítið fyrirtæki sem er að hefja starfsemi 
vantar saumakonu ca 3 tíma á dag. 
Uppl. í s. 894 3151 Guðmundur

Rektu þinn eigin veiting-
arstað

Vel búinn lítill veitingast í Kópav., selst 
ódýrt. S. 840 3425.

DOGMA Óskar eftir starfsmanni í fullt 
starf á sölubás okkar í kringlunni. 
Umsækjandi skal vera duglegur, stund-
vís og a.m.k 18ára. Umsókn með mynd 
sendist á dogma@dogma.is

Bifreiðasmiðir óskast
Bílmálning ehf. óskar eftir bifreiðasmið-
um. Góð laun í boði. Umsóknir sendist 
á tjonaskodun@tjonaskodun.is. Uppl. í 
s 445 6480.

 Viðskiptatækifæri

Hárgreiðslustofan á Hótel Loftleiðum er 
til sölu.Rótgróinn stofa með 3 stólum. 
Lág leiga. Ásbjörg 861 3434.

We need help! Do you need 30-200 
IKR? health.and.wealth.iceland@gmail.
com

 Tilkynningar

Kynningarfundur
Kynningarfundur í 

Kærleikssetrinu í dag 27. ágúst 
kl. 20:00 Er tímabært að end-
urmeta áherslurnar í lífinu og 
skoða ný tækifæri? Mætið á 

fundinn og sjáið hvað er í boði.
Kærleikssetrið. Álfabakka 12, 
s. 567 5088 & www.kærleiks-
setrid.is & kærleikssetrið@

kærleikssetrið.is

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Spennandi símadama
Yndisleg símadama á Rauða Torginu 
ætlar að vera með opið fyrir sam-
töl öll kvöld þessarar viku, frá 17-23 
yfirleitt og allan laugardaginn. Símar 
908-6000 (símatorg) og 535-9999 
(kreditkort). Skoðaðu prófílinn hennar: 
ThePurpleRabbit.com/AnnaRut.

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!

Ný upptaka!
Hún var úti að hlaupa og kom inn öll 
heit og sveitt. Njóttu þessarar inni-
legu upptöku...í einrúmi. Sögur Rauða 
Torgsins, s. 905-2002 (símatorg) og 
535-9930 (kreditkort, miklu ódýrara), 
uppt.nr. 8306. Nánar á RauðaTorgið.
is (sögur).

Stangarhylur 7 – jarðhæð  464 m2. Lager- og iðnaðarhúsnæði. 
Góð lofthæð. Góðarinnkeyrsludyr. 
Góð bílastæði. Verð 970 kr pr/m2

Stangarhylur 7 – 2. hæð  450 m2 bjart og gott húsnæði. 
Verð 800 kr pr/m2

Stangarhylur 7  Frábært 160 m2 skrifstofu- og 
verslunar húsnæði á 1. hæð.  
Vel innréttað. Verð 1.000 kr pr/m2

Bæjarlind 14 –16  220 m2 skrifstofu-, þjónustu- og 
fundaraðstaða á 2. hæð. 
Verð 1.000 kr pr/m2

TIL LEIGU

Upplýsingar í s. 895 8299 og 847 1986

Til leigu

Atvinna

Til sölu

Atvinna í boði
Óskum eftir fólki í vinnu á kvöldin 

Um er að ræða úthringistarf 
fyrir tryggingamiðlun.

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 
eða í síma 825-0057
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timamot@frettabladid.is

Menntaskólinn við Sund hóf fyrsta 
starfsár sitt haustið 1969 undir heitinu 
Menntaskólinn við Tjörnina. Var hann 
fyrstu árin starfræktur í húsnæði Mið-
bæjarskólans við Fríkirkjuveg. Tæp-
lega 200 nemendur hófu nám við skól-
ann og voru orðnir á sjötta hundrað 
tveimur árum síðar. Í dag eru nem-
endur tæplega átta hundruð talsins 
en skólinn er í fyrrum húsnæði Voga-
skóla, þangað sem hann var fluttur al-
farið árið 1976. Ári síðar var skólanum 
gefið núverandi nafn: Menntaskólinn 
við Sund.   

Már Vilhjálmsson, rektor Mennta-
skólans við Sund, segist ekki vongóð-
ur um að komast úr „bráðabirgðahús-
næðinu“ á afmælisárinu en húsnæði 
Vogaskóla var alltaf hugsað sem slíkt. 
„Við erum búin að bíða í fjörtíu ár eftir 
að byggt verði fyrir skólann og það 
hefði nú verið gaman að slíkt gerðist 
á afmælisárinu,“ segir Már en slær á 
létta strengi og segir að þess í stað ætli 
skólinn að færa skólakerfinu gjöf.

„Við höfum frá árinu 2005 unnið að 
endurskoðun á skólastarfinu og í vetur 
munum við ljúka smíði á nýju kerfi sem 
ætlað er að leysa af hólmi núverandi 
bekkjarkerfi. Þá erum við að vinna að 
nýrri skólanámskrá. Þetta er námsskrá 
sem gengur út frá vinnuframlagi nem-
andans og hvaða hæfni hann á að búa 
yfir í lok náms.“

Már segir að smíði nýja kerfisins 
verði lokið um áramótin en hann kall-
ar nýja skólakerfið „lotubundið bekkj-
arkerfi“ og er ætlunin að kerfið verði 
tekið í notkun næsta haust en í vetur 
verður gerð tilraun með það hjá völd-
um hópi nemenda. „Við ætlum að halda 
í það besta sem fyrir er í bekkjarkerf-
inu en um leið ná miklum sveigjan-
leika í skólastarfinu. Þannig stokkum 
við upp brautir, sumar námsgreinar 
verða kenndar yfir allt árið en aðrar 
verða skipulagðar í styttri lotum. Kerf-
ið er þannig að nemendur verða áfram 
í bekk með félögum sínum og sækja 
með þeim ákveðnar námsgreinar og 
fá þannig þann félagslega stuðning og 
festu sem einkennir bekkjarkerfið. Í 
öðrum greinum gefst nemendum kost-
ur á að laga stöðu sína og bæta sig þar 
sem þeir eru veikir fyrir án þess að 
missa tengslin við bekkinn.“

Hver lota stendur yfir í átta og hálfa 
viku, þar sem fáar greinar verða tekn-
ar á fullum hraða. Námsmati lýkur í 
lok lotu. Námið verður verkefnatengt 
að miklu leyti. Már segir að áhersla 

verði lögð á þrennt í lotukerfinu: Nátt-
úrulæsi, menningu og sögu og með því 
að stórauka verkefnatengt nám verði 
nemendum kennt að vinna í praktískum 
lausnum.

„Með þessu nýja kerfi munum við 
geta tekið á móti nemendum þar sem 
þeir standa þegar þeir koma inn í skól-
ann en það getum við ekki gert í dag 
þar sem allir fara í sama prógramm-
ið.“ Starfsfólk skólans hefur unnið að 

því að smíða nýja kerfið vel og lengi en 
sams konar fyrirkomulag þekkist ekki 
hér á landi. En telur Már það rekstr-
arhagkvæmt? „Skólinn hefur verið 
einn ódýrasti skólinn í rekstri hingað 
til en við teljum að þetta kerfi sé enn 
hagkvæmara,“ segir Már. Nýja kerf-
ið er ekki eina gjöf skólans í vetur því 
bryddað verður upp á ýmsum óvæntum 
uppákomum í vetur til að halda upp á 
afmæli skólans. juliam@frettabladid.is

MENNTASKÓLINN VIÐ SUND:   Á FJÖRUTÍU ÁRA AFMÆLI

Þróa lotubundið bekkjarkerfi

LE CORBUSIER (1887-1965) 
LÉST ÞENNAN DAG.

„Rými, ljós og skipu-
lag. Þessir þrír hlutir eru 

manninum ekki síður 
mikilvægir en brauð og 

rúm.“

Le Corbusier var svissnesk-
franskur arkitekt, hönnuð-
ur, rithöfundur og málari. 

MERKISATBURÐIR
1914  Togarinn Skúli fógeti lend-

ir í árekstri við tundurdufl 
og sekkur á Norðursjó. 

1946  Einangrun Siglufjarðar er 
rofin þegar fyrsti bíllinn 
kemur þangað yfir Siglu-
fjarðarskarð.

1951  Listasafn Íslands opnar 
sýningarsali í húsnæði 
Þjóðminjasafnsins.

1975  Síðasta keisari Eþíópíu, 
Haile Selassie, deyr. 

1979  IRA myrðir Lord Louis 
Mountbatten, frænda 
Elísabetar Bretadrottning-
ar með því að koma fyrir 
sprengju á sumarleyfisbát 
hans.

1991  Moldóva fær sjálfstæði frá 
Sovétríkjunum

2003  Jörðin er nær Mars en 
nokkurn tímann síðustu 
60.000 árin.

Á þessum degi árið 1994 fékk kvikmynd Frið-
riks Þórs Friðrikssonar, Bíódagar, norrænu kvik-
myndaverðlaunin Amanda fyrir bestu norrænu 
kvikmyndina. Friðrik Þór veitti verðlaununum 
sjálfur viðtöku í beinni sjónvarpsútsendingu frá 
Hauganesi í Noregi.

Í umsögn dómnefndar segir að verðlaunin séu 
veitt kvikmyndinni vegna þess hversu „aðgengi-
leg hún sé og að í henni sé að finna næma til-
finningu fyrir mannkærleika og ljóðrænu“. 

Um verðlaunin kepptu fjórar aðrar myndir og 
var þetta í 22. skiptið sem kvikmyndahátíðin var 
haldin. Um tólf hundruð gestir sóttu hana. Hand-
ritshöfundar myndarinnar voru þeir Friðrik Þór og 
Einar Már Guðmundsson en myndin var frum-
sýnd 30. júní sama ár.

ÞETTA GERÐIST:  27. ÁGÚST 1994

Bíódagar fær Amanda-verðlaunin

BÍÓDAGAR Í leikstjórn Friðriks Þórs 
Friðrikssonar.

REKTOR SKÓLANS Már Vilhjálmsson segir að afmælisgjöf skólans sé smíði nýs nemendakerfis 
sem sé bæði rekstrarlega hagkvæmt og styðji nemendur betur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför

Sigríðar Ingimundardóttur 
Hornbrekku, Ólafsfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 
Hornbrekku.

Gíslína Helgadóttir Ingimar Antonsson
Sigurður Helgason Ágústa Pétursdóttir
Hannes Helgason María Jónsdóttir
Ingimundur Helgason Arndís Friðriksdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkæri eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og  langafi,

Eggert Snorri Símonsen
Jónsgeisla 43, 113 Reykjavík,

lést mánudaginn 24. ágúst á Landspítalanum við 
Hringbraut. 

Brynja Símonsen
Ottó W. Eggertsson  Rut Guðmundsdóttir
Sigrún B. Eggertsdóttir  
Hafdís L. Eggertsdóttir  Magnús G. Gunnarsson
Þórunn M. Eggertsdóttir  Böðvar B. Þorvaldsson
afabörn og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæra,

Agna Guðrún Jónsson
áður til heimilis Barðavogi 1, Reykjavík,

lést á Hrafnistu, Vífilsstöðum mánudaginn 24. ágúst.

Fyrir hönd aðstandenda
Kristján S. Sigmundsson   Guðrún H. Guðlaugsdóttir 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, lang-
afi og langalangafi,

Kári Ísleifur Ingvarsson
trésmíðameistari, Hrafnistu, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 25. ágúst síðastliðinn.

Katrín Sigríður Káradóttir     Ölver Skúlason
Stefán Arnar Kárason              Stefanía Björk Karlsdóttir
Anna Káradóttir                        Karsten Iversen
og aðrir afkomendur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
afi og langafi,

Stefán Magnússon
Ásgötu 12, Raufarhöfn,

lést laugardaginn 22. ágúst.

Kristjana Ósk Kristinsdóttir
Kolbrún Stefánsdóttir
Særún Stefánsdóttir
Guðrún Stefánsdóttir
Magnús Stefánsson
Stefán Jan Sverrisson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Bjarni Bentsson 
fv. yfirverkstjóri  hjá Flugmálastjórn,
Digranesvegi 80, Kópavogi,

lést sunnudaginn 16. ágúst. Jarðarförin fer fram frá 
Digraneskirkju föstudaginn 28. ágúst kl. 13.00.

Unnur Jakobsdóttir
Bent Bjarnason Helga Helgadóttir
Anna Þórdís Bjarnadóttir  Stefán R. Jónsson
Jakob Bjarnason  Þóra Kristín Vilhjálmsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 
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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

Ég er búin að 
segja þér að þú 

átt að tæma 
vasana áður en 
þú setur fötin í 
þvottakörfuna!

Komdu nú sæl! Ert 
þú líka komin á 
kjötmarkaðinn?

Hmm! 
Virkar 
aldrei!

Ooo, auli! 
Fylgdu þessu 

eftir! Göngutúr 
út í skóg og 

þetta er í höfn!

Viltu ganga frá hreina 
þvottinum fyrir mig, Palli?

Ekki málið 
pabbi.

Eitthvað 
fleira?

Frú Lóla

Dýrasálfræðingur

Honum finnst 
hann ekki hafa 
verið klóraður 

nóg á maganum 
undanfarið.

Útskýrð-
irðu kvið-
dómsset-
una fyrir 
Hannesi 
og Sollu?

Já. Ég sagði 
þeim að þetta 

væri æðsta 
skylda manns 
sem borgara.

Vá. Það hljómar 
skringilega. En ég 
vil að þau taki því 

alvarlega.

Ég ætla ekkert að monta mig 
en ég held að ég hafi náð vel til 

þeirra að þessu sinni.

Ef dómarinn 
leyfir myndavél-
ar í dómssaln-
um, viltu vera 
með þetta og 
veifa okkur?

Ég leyfi mér að efast um að Sigmundur 
Ernir hafi fengið marga erni á golf-
móti MP-banka á dögunum. Virtist 

einhver skolli hafa komið upp í drengnum 
þegar hann mætti á Ölþingið stuttu síðar 
og var þá nokkuð valtur í stólnum.

Ekki er það nýtt að þessi starfsstétt 
blotni á góðviðrisdögum en 

ég held að ekki hafi gerst að 
menn gleymi gjörsamlega 
regnhlífinni í þingstörfum. 
Mistök Sigmundar í þessu 
máli, fyrir utan að hafa 
smakkað vín áður en stig-

ið var upp í þingstól, voru 
klárlega þau að harðneita 
þessu strax og sleppa 
því að segja sannleik-
ann. Ef stjórnmálamenn 
segja sannleikann frá 
upphafi eru mál dauð 

í fjölmiðlum innan nokkurra daga. Ljúgi 
þeir upp í opið geðið á fjölmiðlamönnum 
verður málið fjölmiðlamatur í langan tíma. 

Þetta ættu Bill Clinton og Richard Nixon 
að þekkja manna best. Báðir frömdu 
verknaði sem voru illa séðir af almenn-
ingsálitinu. Neituðu þeir aðild sinni að 
málunum sem sannanir voru fyrir og urðu 
þetta stærstu fjölmiðlamál sögunnar. Nú 
síðast úr íslenskum stjórnmálum var það 
þegar Guðlaugur Þór reyndi að segja hálf-
sannleikann í styrkjamálinu góða. Endaði 
það með því að Guðlaugur átti mjög erfitt 
uppdráttar í kosningunum og fékk mikið 
magn af útstrikunum.

Stjórnmálamenn gera mistök eins og 
allir aðrir. Ræð ég þeim heilt að segja 
sannleikann frá upphafi því flestir eiga 
auðveldara með að fyrirgefa þeim sem eru 
heiðarlegir. Við Sigmund segir ég: Drekktu 
frekar messuvínið í Dómkirkjunni!

Ernir blotnuðu á Ölþingi

NOKKUR ORÐ
Víðir Smári 

Petersen

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

FERSKT & ÞÆGILEGT

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Skoðaðu nánar á somi.is



Tónlist, leiklist, myndlist, listflug, 
útimarkaðir, sölu- og markaðstorg, 
Skoppa og Skrítla, varðeldur,
 brekkusöngur og margt fleira.

Fimmtudagur 27. ágúst
Mosfellsbær skreyttur, bæjarleikhúsið sýnir Fúttl 

Föstudagur 28. ágúst
Setningarhátíð á Miðbæjartorgi, karnivalskrúðganga, brekkusöngur, varðeldur,

Laugardagur 29. ágúst
Hátíðardagskrá í íþróttahúsi, Skoppa og Skrítla skemmta kl. 13, Regnbogahlaupið, Boot Camp keppnin, 
flugsýning og karamellukst, götugrill, útimarkaðir,  flugeldasýning, listflug og stórtónleikar á Miðbæjartorgi: 
Bubbi og Egó, Paparnir ofl. Stórdansleikur að Varmá að loknum tónleikum.

Sunnudagur 30. ágúst
Fornbílasýning, golfmót í Mosfellsdal, leiksýning, púkamót í mótorkrossi, stofutónleikar á Gljúfrasteini. 
Hátíðardagskrá í íþróttahúsi: Stórsveit Reykjavíkur ásamt Ragga Bjarna og Kristjönu Stefáns kl. 15.

Sölu- og markaðstorg í Íþróttahúsinu að Varmá alla helgina og útimarkaðir 
í Álafosskvos og Mosfellsdal laugardag.

Fjör fyrir alla fjölskylduna

Nánari upplýsingar og dagskrá á www.mos.is

Fjölskylduhátíð í Mosfellsbæ
Í TÚNINU HEIMA - BÆJARHÁTÍÐ
MOSFELLSBÆJAR 27.-30. ÁGÚST.
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Alexandra Chernyshova stendur í ströngu sem 
fyrr. Um helgina frumsýnir hún tvo óperuþætti 
í leikhúsinu á Akureyri og verða tvær sýningar 
nyrðra og hefjast báðar kl. 15 á laugardag og 
sunnudag. Alexandra er sem kunnugt er listrænn 
stjórnandi og aðaldriffjöður Óperu Skagafjarðar 
þar sem hún starfar sem kennari. Þessi mennt-
aða söngkona hefur þar drifið upp tónlistarstarf 
og á Ópera Skagafjarðar nú tvær stórar uppfærsl-
ur að baki: La Traviata og Rigoletto. 

Verkin sem verða sýnd á Akureyri eru Síminn 
eftir Menotti, sem hún flytur ásamt Michael Jóni 
Clark og Biðin eftir Mikael Tariverdiev frá 1986 
og er þetta frumflutningur hennar hér á landi. 
Leikstjóri er Aðalsteinn Bergdal, en undirleik 
annast Daniel Þorsteinsson.

Sýningar á óperuþáttunum verða í Iðnó í 
Reykjavík 4. og 5. september og í Miðgarði í 
Skagafirði, stórendurbættum, þann 19. sept-
ember. 

Óperur á Akureyri
kl. 20.
Þorvaldur Þorsteinsson heldur fyrir-
lestur í kvöld í Listasafni Reykjavík-
ur þar sem hann hugleiðir sönnunar-
gildi blekkingarinnar út frá verki 
Erró, Trafalgar 1805. Undanfarandi 
er leiðsögn Sirru Sigurðardóttur um 
sýninguna Erró - mannlýsingar.

> Ekki missa af
Sýningum artFart í kvöld: í 
Iðnó kl. 20 Hold me till you 
break, spunasýning um ástina; 
Stúdentaleikhúsið sýnir Eðli-
leika í Batteríinu kl. 20; kl. 21 
á sama stað er Lady´s Choice 
Sigríðar Soffíu Níelsdóttur og 
kl. 22 Cobra Kai – Kata-dori: 
!!SEAGAL!!

Miðasala á Ástardrykkinn, óperu-
sýningu haustsins hjá Íslensku 
óperunni, hefst í dag kl. 14. Ein-
ungis átta sýningar verða á þess-
ari kunnu gamanóperu en frum-
sýning er í októberlok. Mikil 
ásókn var í miða á sýningar 
Óperunnar í fyrrahaust og má 
því búast við að miðarnir seljist 
hratt. Ástardrykkurinn er þekkt-
ur meðal áhugamanna um óperur 
og hefur verið sýndur hér í áður, 
síðast á vegum Óperunnar vet-
urinn 1997/98 og fyrst á vegum 
félags óperusöngvara í Tjarnar-
bíói 1967/8, en frá þeim sýningum 
spratt Íslenska óperan.

Miðaverð á Ástardrykkinn er 
óbreytt frá því í fyrra, 5.400 kr. á 
almennar sýningar. Vert er síðan 
að minna á að 25 ára og yngri fá 
sem fyrr 50% afslátt af miða-
verði. Ástardrykkurinn var á 
efnisskrá Óperunnar síðla vetr-
ar en sýningunni var frestað þá 
af efnahagsástæðum.

Ástardrykkurinn er þekkt-
asta gamanópera Donizetti og 
gerði hann frægan um alla Evr-
ópu. Hún var frumsýnd 1832 og 
er eitt af þekktustu verkum hans, 
en eftir hann liggja 75 óperuverk 
samin á aðeins 12 árum. 

Í verkinu segir frá strák sem 
vill ná sér í stelpu og þegar allt 
bregst leitar hann á náðir kuklara 
nokkurs sem bruggar honum svo-
kallaðan ástardrykk með ýmsum 
afleiðingum. Að lokum fer þó allt 
vel, eins og svo oft í óperum, og 
hin sanna ást sigrar að lokum. 

Einvalalið ungra íslenskra 
söngvara syngur aðalhlutverk-
in í sýningunni. Með hlutverk 
unga mannsins, Nemorino, fer 
Garðar Thór Cortes, með hlut-
verk ungu stúlkunnar, Adinu, fer 
Dísella Lárusdóttir, kuklarann 
Dulcamara syngur Bjarni Thor 
Kristinsson og í hlutverki keppi-
nautarins Belcore er Ágúst Ólafs-
son. Með hlutverk vinkonunnar 
Gianettu fer Hallveig Rúnars-
dóttir. Þá syngja þau Þóra Ein-
arsdóttir og Gissur Páll Gissur-
arson einnig hlutverk Adinu og 
Nemorino á sýningatímabilinu.

Sama listræna stjórn og stóð 
að hinni vel heppnuðu uppfærslu 
á Cosí fan tutte Mozarts í Óperu-
stúdíói Íslensku óperunnar vorið 
2008 stendur að uppfærslunni 
á Ástardrykknum; þau Ágústa 
Skúladóttir leikstjóri, Guðrún 
Öyahals leikmyndahönnuður, 
Katrín Þorvaldsdóttir búninga-
hönnuður og Páll Ragnarsson 
ljósahönnuður. Hljómsveitarstjóri 
er líkt og þá Daníel Bjarnason. Þá 
tekur kór og hljómsveit Íslensku 
óperunnar ennfremur þátt í sýn-
ingunni. Sýningardagsetningar 
og frekari upplýsingar má finna 
á www.opera.is.

Ekki er afráðið frekar hvaða 
verkefni önnur verða á sviði 
Óperunnar í vetur en samningur 
hennar við menntamálaráðuneyt-
ið rennur út í árslok og hefur ekki 
verið gengið frá nýjum samningi 
við sjálfseignarstofnunina við 
Ingólfsstræti.  pbb@frettabladid.is

Drykkur byrlaður

SÖNGLIST Garðar Thór Cortes og Disella Lárusdóttir fara með stóru hlutverkin í Ástar-
drykknum  MYND ÍSLENSKA ÓPERAN/KRISTJÁN MAACK

Djammvika, fjölskyldusýning, ferð til 
Akureyrar, alþjóðleg samstarfsverkefni 
og stórsýning með Sinfóníunni eru helstu 
verkefni Íslenska dansflokksins á sýning-
arárinu sem nú er að hefjast.

ÍD frumsýnir í september Fjölskyldusýningu, brot 
úr fimm aðgengilegum verkum. Frítt verður inn á 
sýninguna fyrir börn yngri en 12 ára. Katrín Hall, 
listrænn stjórnandi flokksins, segir þetta kjörið 
tækifæri fyrir fjölskylduna að koma saman og upp-
lifa töframátt dansins.

Í lok október heldur flokkurinn norður um heiðar 
og sýnir í samvinnu við LA þrjú vinsæl verk: róm-
antíska dúettinn Svaninn, Skekkju og Kvart sem ÍD 
sýndi í Frakklandi og Ítalíu fyrr á árinu þar sem 
það fékk frábæra dóma. 

Í nóvember verður svo boðið upp á ferska dans-
veislu á Djammviku með fjórum verkum í vinnslu 
eftir þau Kristján Ingimarsson, Tony Verzich, Peter 
Anderson og Steinunni Ketils ásamt Brian Gerke. 

Eftir áramót sýnir ÍD verkið Endalaus eftir Alan 
Lucien Oyen, ungan norskan höfund sem nú er að 
semja fyrir Norsku óperuna og dansflokkinn þar. 
Alan er þekktur fyrir fallegar og tilfinningarík-
ar sýningar sem innihalda bæði ljóðrænan dans og 
talað orð sem hann skrifar sjálfur. Katrín segir það 
mikinn feng að fá Alan til liðs við ÍD en hann mun 
semja Endalaus í samvinnu við dansarana.

Sýningarári ÍD lýkur svo með dansviðburði á 
Listahátíð: ÍD, Sinfónían og Listahátíð sameina 
krafta sína í nýju verki við Fordlandiu, tónlist eftir 
Jóhann Jóhannsson sem sprottin er af sögu frá 
nýlendutímanum og borginni Iquitos, Fordismanum 
og gúmmíhruninu í Suður-Ameríku. Sýningin verð-
ur sjónræn veisla en Katrín sagði ekki hægt að 
greina frá hvaða danshöfundur kæmi að verkinu þó 
samningar við hann væru á lokastigi. 

Íslenski dansflokkurinn er án efa sú íslenska 

sviðslistastofnun sem hefur ferðast og sýnt víðast 
á síðustu árum en dansflokkurinn er mjög virkur í 
alþjóðlegu samstarfi. Nú tekur hann upp samstarf 
við pólska dansflokkinn Silesian Dance Theatre 
sem er talinn fremsti nútímadansflokkur Póllands.  

Stórverkefnið Keðja, sem er samstarfsverkefni 
átta þjóða og nýtur stuðnings Evrópusambandsins 
og norræna sjóða, verður fyrirferðarmikið í starf-
semi flokksins á árinu en því verkefni lýkur einmitt 
með afar fjölbreyttum dansviðburði hér í Reykjavík 
í október 2010, með þátttöku fjölmargra innlendra 
sem erlendra  aðila.     
 pbb@frettabladid.is

Nýtt ár hafið hjá ÍD

LISTDANS Úr Svaninum eftir Láru Stefánsdóttur.  MYND ÍD/GOLLI

TÓNLIST Alexandra Chernyshova, listrænn stjórn-
andi og óperusöngkona.

MYND ÓPERA SKAGAFJARÐAR/JÓN HILMARSSON

20082008

Stefnumót við fortíðina

Skáldsagan RÁN er komin
í kilju. Meistaralega skrifuð
bók um hugrekki og 
glataðar hugsjónir.

„Þessi er bara góð í gegn ... alveg frábær ...“
       Gerður Kristný, Mannamál



ER OLIVER!
Í ÞINNI 
FJÖLSKYLDU?

Leitin að OLIVER! hefst á Opnu húsi á laugardaginn
Það verður mikið fjör þegar við galopnum Þjóðleikhúsið á laugardaginn kl. 13-16. 
Þá byrjar líka leitin að rúmlega 20 strákum á aldrinum 8–13 ára til að fara með hlutverk í söngleiknum 
OLIVER! Skráningin í áheyrnarprufurnar fer fram á Opna húsinu.

Fjögurra sýninga leikhúskort kostar aðeins kr.9.900

SÝNINGAR HEFJAST AÐ NÝJU!
KARDEMOMMUBÆRINN
Fyrsta sýning sunnudaginn 30. ágúst.

UTAN GÁTTA
Fyrsta sýning föstudaginn 4. september, til styrktar Grensásdeild.

FRIDA ... viva la vida
Frumsýning föstudaginn 11. september.

FÁÐU ÞÉR KORT! Hringdu í síma 551 1200 eða smelltu þér á leikhusid.is - og þú átt í vændum ótal ánægjustundir í allan vetur

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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> MEGAN KATTARKONA

Þær sögur ganga fjöllum hærra í 
Hollywood að Megan Fox muni 
leika Kattarkonuna í næstu Bat-
man-mynd sem kemur út árið 
2011. Hún mun þar með feta í fót-
spor Michelle Pfeiffer og Halle 
Berry sem hafa báðar klæðst 
þrönga, svarta latexbúningnum.

INGLORIOUS BASTERDS Eli Roth og Brad Pitt í stríðsmyndinni Inglorious Basterds 
sem er nýkomin í kvikmyndahús hérlendis.

Stríðsmynd Quentins Tar-
antino, Inglorious Basterds, 
hefur hlotið mjög góðar 
viðtökur og er af mörgum 
talin hans besta mynd í 
langan tíma. Einkennis-
merki hans, löng samtöl og 
blóðug ofbeldisatriði, eru að 
sjálfsögðu á sínum stað.

Inglorious Basterds, sem er 
nýkomin í bíó hérlendis, gerist í 
Frakklandi í síðari heimsstyrjöld-
inni eftir að Þjóðverjar hafa ráðist 
inn í landið. Hópur hermanna sem 
kallar sig Inglorious Basterds er 
sendur þangað frá Bandaríkjunum 
til að drepa nasista og taka höfuð-
leður þeirra sem minjagripi. Yfir-
maður þeirra er Aldo Raine (Brad 
Pitt) sem kallar ekki allt ömmu 
sína. Inn í söguna fléttast frönsk 
gyðingastúlka, eigandi kvik-
myndahúss í París sem þýsk-
ir hermenn vilja nota til að 
frumsýna nýjustu áróðurs-
mynd sína.

Inglorious Basterds 
var frumsýnd á kvik-
myndahátíðinni í Cannes 
í vor og fékk góð viðbrögð 
gagnrýnenda. Tarantino 
var alltaf ákveðinn í 
að frumsýna mynd-
ina á hátíðinni, 
enda á hann 
góðar minn-
ingar þaðan 
frá ár inu 
1994 þegar 
hann vann 
Gullpálm-
ann fyrir 
Pulp Fict-
ion. Fram-
leiðsla 
Basterds 
hófst 
aðeins 
fjórum 
mánuð-
um eftir að 
hann lauk 
við handrit 
myndarinnar 
í júlí í fyrra 

og útkoman leit síðan dagsins ljós 
í Cannes, rétt eins og og leikstjór-
inn hafði vonast eftir.

Tarantino er þekktur fyrir að 
blása nýju lífi í feril leikara í mynd-
um sínum. Besta dæmið um það er 
John Travolta í Pulp Fiction, auk 
þess sem Pam Grier fékk nýtt líf 
í Jackie Brown, rétt eins og David 
Carradine í Kill Bill 2, þó svo að 
það hafi reyndar ekki varað lengi. 
Í Inglorious Basterds fer austur-
ríski leikarinn Christophe Waltz 
á kostum sem gyðingaveiðarinn 
Hans Landa. Hann var kjörinn 
besti leikarinn á Cannes-hátíðinni 
og margir hafa spáð honum Ósk-
arstilnefningu á næsta ári. Waltz 
ber Tarantino vel söguna og segir 
hann fagmann fram í fingurgóma. 
„Quentin er hvorki afkastamikill 
né stórkostlegur handritshöfund-
ur en hann er snillingur í að semja 
fyrir leikara. Hann skapaði þessa 
gríðarstóru veröld og bauð mér 
að taka þátt. Eftir að hafa unnið 
sem leikari í nokkur ár áttarðu 

þig á því að það eru mjög litlar 
líkur á því að þér verði boðið 
eitthvað í líkingu við þetta,“ 
segir Waltz.

Þýska leikkonan Diane 
Kruger, sem lék Helen í 
myndinni Troy, flaug sér-
staklega til Berlínar þar sem 

tökur á myndinni stóðu yfir 
til að sannfæra Taranti-
no um að hún væri rétta 
manneskjan í hlutverk 
njósnarans Bridge Von 
Hammesmark. „Ég 
er með miklu meira 
sjálfstraust eftir að 
hafa leikið í þessari 
mynd. Hvort sem hún 
fær góðar eða slæm-
ar viðtökur þá vakti 
hann eitthvað upp 
í mér sem ég vissi 
ekki að ég ætti til,“ 
segir hún.

  freyr@frettabladid.is

Safna höfuð-
leðrum nasista

Teiknimyndin Up frá framleiðend-
unum Disney og Pixar verður frum-
sýnd hérlendis á morgun bæði með 
íslensku og ensku tali. Up var opn-
unarmynd Cannes-hátíðarinnar í vor 
og fékk þar fínar viðtökur. Viðbrögð-
in vestanhafs létu heldur ekki á sér 
standa því hún komst strax í efsta 
sætið yfir vinsælustu myndirnar.

Up fjallar um Carl Fredericksen 
sem er einmana gamall fýlupúki 
sem hefur lítið að gera. Dag einn 
ákveður hann að láta verða af göml-
um draumi sem hann og nýlátin 
kona hans áttu, með því að ferðast 
um Suður-Ameríku. Hann bindur 
þúsundir blaðra við húsið sitt og 
ætlar sér að fljúga heimilinu alla 
leið. Það líður þó ekki á löngu þar til 

Carl uppgötvar að hann er ekki einn 
í húsinu því ungur skáti að nafni 
Russell hefur stolist með.

Pixar-fyrirtækið hefur undanfar-
in ár verið fremst í flokki í teikni-
myndagerð. Síðan Óskarsakademían 
byrjaði að veita verðlaun fyrir bestu 
teiknimyndina hafa allar sex Pix-
ars-myndirnar sem hafa verið fram-
leiddar á þeim tíma verið tilnefndar. 
Fjórar þeirra hafa hreppt verðlaun-
in, eða Finding Nemo, The Incredi-
bles, Ratatouille og Wall-E. Á meðal 
fleiri mynda Pixar eru Cars og Toy 
Story-myndirnar.

Up hefur fengið frábæra dóma, 
þar á meðal 8,7 af 10 í einkunn á síð-
unni Imdb.com og 97% á Rottentom-
atoes.com.

Gamall fýlupúki á ferðalagi

UP Teiknimyndin Up fjallar um einmana fýlupúkann 
Carl Fredericksen.

Væntanleg mynd Martins Scorsese, 
Shutter Island verður ekki frum-
sýnd í Bandaríkjunum í október á 
þessu ári eins og áður var fyrir-
hugað heldur verður færð fram í 
febrúar. Sem þýðir bara eitt, hún 
mun ekki keppa um næstu Óskars-
verðlaun. Fréttin hefur farið eins 
og eldur í sinu um netheim kvik-
myndanördanna, en myndin var 
talin afar líkleg til vinnings.

Haft er eftir talsmanni Para-
mount á heimasíðu Empire að þessi 
ákvörðun hafi verið tekin til að gefa 
framleiðendum svigrúm í breyttu 
efnahagslegu ástandi heimsins, þar 

sem myndin hafi farið í framleiðslu 
við mjög erfiðar aðstæður. Hann 
sagðist þó fullviss um að seinkun-
in geri veg myndarinnar meiri.   

Í kjölfarið hófust umræður um 
þessa undarlegu ákvörðun. Ein-
hverjir telja ástæðuna þá að Leon-
ardo DiCaprio, sem fer með aðal-
hlutverk, sé bundinn í öðru á þeim 
tíma sem myndin hefði annars verið 
kynnt. Aðrir segja vandann liggja 
hjá markaðsdeild Paramount sem 
eigi ekki fyrir því að blása mynd-
ina upp á svokölluðum keppnistím-
um. Hver sem ástæðan er munum 
við þurfa að bíða. 

Óskarinn ekki til Scorsese

DICAPRIO OG SCORSESE Voru tilnefndir 
til Óskarsverðlauna fyrir Aviator og Scor-
sese fékk þau fyrir The Departed. 

TARANTINO Inglorious 
Basterds er af mörgum 

talin besta mynd hans í 
langan tíma.

GARÐAR THÓR CORTES     DÍSELLA LÁRUSDÓTTIR
BJARNI THOR KRISTINSSON

ÁGÚST ÓLAFSSON     HALLVEIG RÚNARSDÓTTIR
GISSUR PÁLL GISSURARSON     ÞÓRA EINARSDÓTTIR

KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR     LÝSING PÁLL RAGNARSSON 
BÚNINGAR: KATRÍN ÞORVALDSDÓTTIR     LEIKMYND: GUÐRÚN ÖYAHALS    

HLJÓMSVEITARSTJÓRN: DANÍEL BJARNASON     LEIKSTJÓRN: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR

Miðasala hefst í dag
WWW.OPERA.IS  MIÐASALA 511 4200
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Frumsýning
25. október 2009
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Susan Sarandon er í samningaviðræðum um 
að leika í framhaldsmyndinni Wall Street 2: 
Money Never Sleeps í leikstjórn Olivers Stone. 
Sarandon mun  leika móður ungs verðbréfa-
sala á Wall Street (Shia LaBeouf) sem lendir 
í klónum á Gordon Gekko. Michael Douglas 
hefur þegar samþykkt að endurtaka hlutverk 
sitt sem Gekko, auk þess sem Frank Langella 
verður í leikaraliðinu. Framleiðsla myndar-
innar hefst í New York í næsta mánuði. 

Sarandon er þessa dagana að leika í sjón-
varpsmyndinni You Don´t Know Jack sem 
fjallar um ævi læknisins umdeilda Jack 
Kevorkian. Barry Levinson leikstýrir henni 
og með önnur aðalhlutverk fara Al Pacino og 
John Goodman. Hún sést næst á hvíta tjaldinu 
í The Lovely Bones í leikstjórn Peters Jackson. 
Þar eru aðrir leikarar Mark Wahlberg, Rachel 
Weisz og Stanley Tucci. 

Susan í Wall Street

SUSAN SARANDON Fer 
að öllum líkindum með 
hlutverk í Wall Street 2.

Bítlarnir eru heitt viðfangsefni í 
kvikmyndir þessa dagana. Í sein-
ustu viku var tilkynnt að Robert 
Zemeckis ætlar sér að gera end-
urgerð af myndinni Yellow Sub-
marine með „motion capture“ 
tækni. Í gær kom fram í Variety 
að nú hyggst David Permut fram-
leiða mynd um umboðsmanninn 
Brian Epstein. 

Epstein uppgötvaði Bítlana á 
Carvern Club í Liverpool og kom 
þeim til EMI þar sem þeir gáfu 
út sína fyrstu plötu. Hann dó úr 
ofneyslu eiturlyfja 32 ára gam-
all, 1967. 

Hvað Bítlana varðar einblínir 
myndin á upphafsár hljómsveit-
arinnar. Permut vonast til að 
fá afnot af upprunalegri tónlist 
þeirra í myndina, sem reynist 
yfirleitt þrautin þyngri.  - kbs

Bíómynd um 
líf Epsteins

A HARD DAYS NIGHT Spurt er hvenær sú 
Bítlamynd verður endurgerð? Epstein og 
Yellow Submarine eru á leið á tjaldið. 

Kvikmyndaframleiðandinn Warn-
er Bros. ætlar að endurgera 
ævintýrakvikmyndina Excalibur 
frá árinu 1981. Bryan Singer 
verður framleiðandi og hugsan-
lega leikstjóri. Excalibur fjallar 
um leitina að hinum heilaga kal-
eik til að bjarga lífi Arthúrs 
konungs. Í myndinni koma við 
sögu sverðið Excalibur, riddarar 
hringborðsins og galdramaðurinn 
Merlín. John Boorman leikstýrði 
fyrstu myndinni.

Excalibur 
endurgerð

„Þetta er stóraukinn fjöldi,“ segir 
Garðar Stefánsson sem skipulegg-
ur kvikmyndasmiðju Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykjavík sem 
verður haldin í næsta mánuði. 

Um eitt hundrað umsóknir frá 
ungu kvikmyndagerðarfólki í 
Evrópu og Ameríku hafa borist 
vegna smiðjunnar en á síðasta ári 
voru þær um 25 talsins. „Ísland er 
orðið mjög þekkt land og alræmt. 
Við erum búin að fá mjög mikla 
umfjöllun í fréttunum og það er 
líka ódýrt að koma hingað. Við 
höfum líka verið að kynna þetta 
vel úti,“ segir Garðar um þennan 
mikla fjölda.

Í kvikmyndasmiðjunni, sem 
stendur yfir í þrjá daga, fær fólk 
tækifæri til að hittast í Reykjavík 

og upplifa það sem er að gerast í 
kvikmyndaiðnaði beggja vegna 
Atlantshafsins. Staðsetningunni er 
ætlað að brúa bilið á milli heims-

álfanna tveggja, bæði landfræði-
lega og menningarlega. „Hug-
myndin er að fólk sé að fara úr 
stuttmyndinni yfir í mynd í fullri 
lengd og þessi smiðja er ætluð 
sem stökkpallur fyrir það. Þátt-
takendurnir fá ráðleggingar frá 
gestum sem sækja hátíðina heim 
og íslenskum leikstjórum,“ segir 
Garðar. Búið er að loka á umsóknir 
erlendis frá en Íslendingum stend-
ur enn til boða að sækja um, eða 
þangað til 1. september. Á endan-
um verður 50 til 60 manna hópur 
valinn og því komast mun færri að 
en vilja. Í framhaldinu gefst hinu 
unga kvikmyndagerðarfólki færi 
á að senda inn mynd til sýningar á 
hátíðinni og keppa um hvatningar-
verðlaun RIFF, Gullna eggið.  - fb

Hundrað útlendingar sóttu um

GARÐAR STEFÁNSSON Um eitt hundrað 
umsóknir frá ungu erlendu kvikmynda-
gerðarfólki hafa borist vegna kvik-
myndasmiðjunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Optic Reykjavík ehf.
S: 552 2002 Hamrahlíð 17 

Húsi Blindrafélagsins 105 Rvk. 

Dagslinsur
  Kr: 2.490.-

Mánaðarlinsur            
  Kr: 4.900.-

Silikon-
mánaðarlinsur

  Kr: 8.900.-
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Það er alltaf eitthvað áhugavert að gerast í heimi danstónlistarinnar. 
Á tíunda áratugnum spruttu upp margar nýjar stefnur á hverju ári og 
sköpunargleðin var slík að við hliðina á danstónlistinni hljómaði rokk-
ið eins og úrelt hjakk aftan úr forneskju. Svo hægðist á þróuninni og 
mönnum varð ljóst að framtíð tónlistarinnar væri kannski ekki endi-
lega bundin við tækniframfarir. Það fer minna fyrir danstónlistinni í 
dag heldur en fyrir tíu árum, en það er fullt af góðum hlutum í gangi 
engu að síður. Og nú eru danstónlistarmenn, rétt eins og rokkarar og 
popparar, farnir að horfa til baka og endurvinna sitthvað úr fortíðinni.

Gömlu meistaraverkin eru farin að líta dagsins ljós í viðhafnarút-
gáfum. Nýlegt dæmi um það er tímamótaplatan Minimal Nation frá 
1994 með Robert Hood sem var endurútgefin í sumar. Og danstónlistar-
útgáfurnar eru að fagna tímamótum, Warp er 20 ára og fagnar áfang-
anum með útgáfu heljarinnar kassa og svo er þýska teknó-útgáfan 
Kompakt tíu ára.

Kompakt var stofnuð í Köln af þeim Wolfgang Voigt, Michael Mayer 
og Jürgen Paape til að gefa út allt sem þeim dytti í hug. Á þessu tíu 
árum sem eru liðin frá því að Kompakt fór að gefa út plötur hefur hún 
haldið mjög háum gæðaviðmiðum, en líka markað sér sérstöðu.

Kompakt-menn eru hrifnir af minimalískri teknótónlist, en eru á 
sama tíma opnir fyrir því að blanda hana með óvenjulegum hlutum, 
hvort sem það er poppaður söngur, transtónlist eða eitthvað annað. 
Á meðal þeirra sem hafa gefið út hjá Kompakt eru Superpitcher, Gui 
Boratto, The Orb, Thomas Fehlmann og The Field sem sendi frá sér 
hina margrómuðu From Here We Go Sublime fyrir tveimur árum.

Og svo Gus Gus auðvitað. Nýja Gus Gus platan 24/7 kemur út hjá 
Kompakt 14. september. Gus Gus þarf auðvitað enga sérstaka gæða-
vottun, en hér er hún samt komin.

Gæðavottun Gus Gus
GUS GUS Hið nýja heimili Gus Gus, þýska útgáfan Kompakt, fagnar tíu ára afmæli í ár.

> Plata vikunnar
Egill Sæbjörnsson - Egill S

★★★★
„Níu árum á eftir hinni 
rómuðu Tonk of the Lawn 
er loksins komin ný plata frá 
Agli Sæbjörnssyni. Flott plata. 
Vonandi verður biðin styttri eftir 
þeirri næstu.“  TJ

> Í SPILARANUM
Arctic Monkeys - Humbug
Nögl - I Proudly Present
Þorvaldur Þór Þorvaldsson - Þorvaldur Þór Þorvaldsson
Polvo - Prism
Brendan Benson - My Old, Familiar Friend

ARCTIC MONKEYS BRENDAN BENSON

Sænska tónlistarkonan 
Fever Ray hefur hlotið 
mikið lof fyrir fyrstu sóló-
plötu sína sem kom út í vor. 
Margir telja að hún verði 
ofarlega á listum yfir bestu 
plötur ársins 2009.

Fever Ray heitir réttu nafni Karin 
Dreijer Andersson og sló fyrst í 
gegn í elektródúettnum The Knife 
með bróður sínum Olof Dreijer. 
The Knife hefur gefið út þrjár 
plötur og fékk frábæra dóma fyrir 
þriðju plötu sína, Silent Shout. 
Hún var valin plata ársins 2006 
af Pitchfork og hlaut sex sænsku 
tónlistarverðlaunin árið eftir. 
Skömmu síðar var tilkynnt að 
The Knife ætlaði í þriggja ára frí 
og spilaði þar inn í að Karin átti 
von á öðru barni sínu og þurfti á 
hvíld að halda. Þarna gafst henni 
um leið tími til að sinna nýju sóló-
verkefni sínu. Plötuna tók hún að 
mestu upp á heimili sínu suður af 
Stokkhólmi á sjö mánuðum.

Systkinin í The Knife eru þekkt 
fyrir að vera heldur fjölmiðlafæl-
in; eru lítið gefin fyrir tónleika-
hald og gefa fá viðtöl. Þess vegna 
kemur það fáum á óvart að Fever 
Ray hefur verið hulin mikilli dulúð 
síðan hún steig fyrst fram á sjón-
arsviðið. Á tónleikum kemur hún 
oft fram máluð á sérkennilegan 
hátt eða með grímu og viðtölin eru 
einnig af skornum skammti. Öll 
áhersla er lögð á tónlistina sjálfa, 
þannig að öllum sé ljóst að hennar 
persóna sé aldrei aðalmálið.

Plata Fever Ray er drunga-
leg þar sem asískir tónar krydda 
útkomuna víðast hvar. Oft á tíðum 
bjöguð rödd Karinar svífur síðan 
yfir léttum elektrótöktunum á 
seiðandi hátt. Breska tímaritið 
Q gaf plötunni fjórar stjörnur af 
fimm mögulegum og líkti Fever 
Ray við Björk Guðmundsdóttur: 
„Ef þið hafið einhvern tímann 
velt fyrir ykkur hvernig Björk 

myndi hljóma ef hún væri föst í 
snjóskafli þá er svarið að finna 
hérna,“ sagði í dómnum. Platan 
fékk einnig fjórar stjörnur í Mojo, 
fimm stjörnur í The Guardian og 
81 af 100 hjá Pitchfork. Sjálf segir 
Karin að Fever Ray sé nokkurs 
konar andleg persóna sem hafi 
mismunandi raddir og geti breyst 
í alls konar form. 

Karin hefur nefnt tvo áhrifa-
valda við gerð plötunnar. Ann-
ars vegar myndina Dead Man 
eftir Jim Jarmusch, þar sem 

Neil Young samdi alla tónlistina, 
og hins vegar sjónvarpsþættina 
Miami Vice þar sem tónlist níunda 
áratugarins var í forgrunni. „Ég 
reyni að fanga þessa tilfinningu 
sem myndast þegar þessir náung-
ar sigla í burtu á þessum hraðbát 
með stórar vélar seint á kvöldin. 
Þetta eru eins og tónlistarmynd-
bönd í þáttunum þegar þeir spila 
háværa tónlist yfir öllu og bruna 
áfram á bátnum. Það lítur frábær-
lega út,“ segir Karin. 
 freyr@frettabladid.is

Hin drungalega Fever Ray

FEVER RAY Fever Ray, drungaleg á tónleikum með hvíta og svarta andlitsmálningu og 
rauðar linsur. NORDICPHOTOS/GETTY

Útgáfufyrirtækið Icelands 
Airport Route hefur gefið út 
safnplötuna Audio 101: Reykja-
vik sem hefur að geyma dans-
tónlist úr ýmsum áttum. Á 
meðal flytjenda á plötunni 
eru Yagya, Plugg´d, Exos 
og Oculus & Trix. Simon 
Latham, sem var í bresku 
danssveitinni Soundsation á 
tíunda áratugnum, safnaði lög-
unum saman, en hann rekur 
einmitt Icelands Airport 
Route í Reykjanesbæ. Hann 
hefur áður endurhljóðblandað 
lög með Birgittu Haukdal og 
Hafdísi Huld. Útgáfupartí til 
að fagna plötunni verður hald-
ið á skemmtistaðnum Club 101 
á laugardaginn.

Dansvæn safnplata

SIMON LATHAM Latham rekur útgáfufyrirtækið Icelands Airport 
Route sem er í Reykjanesbæ. MYND/ELLERT

Fyrsta plata trommuleikarans 
Þorvaldar Þórs Þorvaldssonar er 
komin út. Þorvaldur sækir inn-
blástur sinn í ýmsar tónlistar-
stefnur, þar á meðal popp, djass og 
hip-hop, og var platan tekin upp á 
meðan hann bjó í Bandaríkjunum. 
„Ég var að læra úti og var búinn 
að vera að semja tónlist alltaf mjög 
stöðugt samfara námi. Ég var orð-
inn mjög óþreyjufullur að koma 
þessu efni frá mér,“ segir hann.

Þorvaldur útskrifaðist með mast-
ersgráðu í tónlist frá New England 
Conservatory í Boston árið 2007. 
Þar áður hafði hann útskrifast með 
BA-gráðu frá University of Miami 
árið 2005. Að námi lokni flutti Þor-
valdur til New York þar sem hann 
bjó í hálft annað ár og starfaði með 
ýmsum tónlistarmönnum og ferð-
aðist með þeim víða um Bandarík-
in. Um síðustu ármót söðlaði hann 
um og flutti aftur til Íslands.

Áður en Þorvaldur flutti til 
Bandaríkjanna, var hann mjög 

virkur í íslensku tónlistarlífi og var 
meðlimur í ýmsum hljómsveitum, 
jafnt í djass- og poppgeiranum. „Ég 
var svolítið í poppinu í gamla daga 
og sveitaballabransanum. Það var 
mjög góð reynsla að vera í sveita-
ballabransanum á Íslandi. Það er 
ágætt að hafa prófað það,“ segir 
hann. „Ég er búinn að sanka að mér 
reynslu héðan og þaðan. Þegar ég 
bjó í New York var ég að spila með 

ýmsum tónlistarmönnum. Það var 
mjög athyglisvert líka að prófa það 
hark. Það var mjög erfitt og það er 
miklu erfiðara að lifa af í New York 
en í Reykjavík.“

Með Þorvaldi leika á plötunni 
nokkrir af ástsælustu tónlistar-
mönnum þjóðarinnar, þeir Eyþór 
Gunnarsson, Óskar Guðjónsson, 
Ómar Guðjónsson og bandaríski 
bassaleikarinn Jon Estes. 

Þorvaldur segir að platan sé 
mjög melódísk og tilfinninga-
þrungin. „Tónsmíðarnar eru mjög 
persónulegar og stjórnast svolítið 
af tilfinningum mínum og hvernig 
mér líður hverju sinni. Ég er mjög 
tilfinningarík manneskja og ég 
elska tilfinningar mínar, ég neita 
því ekki,“ segir hann og bætir við 
að platan sé einnig bæði rythmísk 
og taktföst. „Lögin byggja oftar en 
ekki á einum takti og tilfinningu. 
Ég er oft með grúv í huga og svo er 
það hvernig mér líður sem stjórnar 
músíkinni ofan á grúvið.“  -fb

Bætir tilfinningum við takta

ÞORVALDUR ÞÓR ÞORVALDSSON Platan 
er bæði melódísk og tilfinningaþrungin, 
enda er Þorvaldur tilfinningarík mann-
eskja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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> VALIN KONA ÁRSINS

Tímaritið Billboard hefur valið Beyoncé 
Knowles konu ársins og verður hún 
heiðruð við hátíðlega athöfn í New 
York 2. október næstkomandi. 
Ritstjóri blaðsins, Bill Werde, 
segir Beyoncé vera marg-
faldan platínulistamann 
og fjölhæfa konu sem hafi 
veitt bæði popptónlist-
arbransanum og -konum 
úti um allan heim innblástur 
með tónlist sinni, dansi, stíl og 
vinnu að mannúðarmálum.

Söngvarinn Chris Brown hefur 
verið dæmdur í fimm ára skilorðs-
bundið fangelsi og til að inna af 
hendi minnst 1.400 klukkustundir 
í samfélagsþjónustu. Sem frægt 
er orðið kærði fyrrverandi kær-
asta Browns, söngkonan Rihanna, 
hann fyrir barsmíðar í febrúar 
í ár. Árásin átti sér stað eftir að 
Brown fékk símaskilaboð frá 
fyrrverandi kærustu, við það 
reiddist Rihanna og fór parið að 
rífast. Brown réðst svo á Rihönnu 
eftir að hún neitaði að fara út úr 
bílnum sem þau óku og sló hann 
söngkonuna meðal annars í and-
litið og tók hana kverkataki.

Samfélagsþjónustan sem 
Brown mun þurfa að sinna verð-
ur meðal annars að þrífa veggja-
krot af opinberum byggingum. 
Dómurinn felur einnig í sér að 
Brown verði að halda sér í ákveð-
inni fjarlægð frá Rihönnu næstu 
fimm árin, hann má því ekki 
hafa tölvusamskipti við hana 
eða hringja í hana auk þess sem 
hann verður að sitja námskeið um 
heimilisofbeldi.

Haldi sig frá 
Rihönnu

CHRIS BROWN Dæmdur í fimm ára 
skilorðsbundið fangelsi.

Það að leita að myndum af leik-
konunni Jessicu Biel á alnetinu 
getur haft slæmar afleiðingar í 
för með sér. Fyrirtækið McAfee, 
sem sérhæfir sig í vírusvörnum 
fyrir tölvur, gefur árlega út lista 
yfir nöfn þeirra 
stjarna sem hvað 
oftast geyma tölvu-
vírusa. Í ár trón-
aði nafn Jessicu 
efst á listanum, 
en samkvæmt 
McAfee þá voru 
tuttugu prósent 
líkur á að fá 
tölvuvírus 
ef menn 
skráðu 
nafn 
hennar 
inn á leit-
arvélar. 

Bey-
oncé, 
Jennifer 
Aniston 
og Jessica 
Simpson 
voru einn-
ig á meðal 
topp tíu. 

Jessicu Biel 
fylgir vírus

Bardagaíþróttakappinn Alex 
Reid sem er nýr kærasti glamúr-
fyrirsætunnar Jordan, segist 
vera yfir sig ástfanginn. Í nýlegu 
viðtali við tímaritið New! segist 
hann hafa kollfallið fyrir kyn-
bombunni við fyrstu kynni. „Ég 
hef sagt henni að ég elski hana á 
hverjum degi frá því við kynnt-
umst, örugglega um milljón sinn-
um á dag,“ var haft eftir vöðva-
búntinu. „Mér hefur aldrei liðið 
svona áður. Aldrei. Mér hefur 
aldrei liðið jafn vel í sambandi.“ 
Reid og Jordan kynntust í afmæl-
isveislu fyrir tæpum tveimur 
mánuðum og hafa verið óaðskilj-
anleg allar götur síðan.

Elskar Jordan

Hönnunarfyrirtækið ELM Design frum-
sýndi nýja vor- og sumarlínu fyrir árið 
2010 í síðustu viku. Hönnunarfyrirtækið 
ELM Design, sem hefur verið starfrækt í 
tíu ár, hélt á dögunum sérstaka frumsýn-
ingu á nýrri vor- og sumarlínu fyrir árið 
2010. Sama lína verður sýnd á tískuvik-
unni í París í september. Af myndunum að 
dæma voru gestir afar ánægðir með það 
sem koma skal. 

Sýndu sumartísku næsta árs

HÖNNUÐIRNIR Matthildur Halldórsdóttir, Erna Steina Guð-
mundsdóttir, Lísbet Sveinsdóttir og Kristín Hrafnkellsdóttir, en 
þær þrjár fyrrnefndu eru eigendur ELM Design. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÁNÆGÐIR GESTIR Sigurbjörg 
Gröndal og Gestur Bárðason 
voru hrifin af sumartísku 
næsta árs.

SNEMMA BEYGIST KRÓKUR-
INN Íris Ólafsdóttir og Tómas 
Gestsson mættu með unga 
dóttur sína, Ernu.

LÉTT OG LEIKANDI Hönnun ELM Design hefur vakið mikla 
athygli víða um heim, enda eru flíkurnar sérstaklega fallegar.

HVÍT OG SUMARLEG Að sögn hönnuða ELM verða grænir, gulir 
og hvítir tónar ríkjandi næsta sumar. Fyrirsætan klæðist hér 
fallegri hvítri flík.

Dallas-leikarann Larry Hag-
man dreymir um að koma til 
Íslands og veiða lax. Þetta 

kemur fram í viðtali við 
kappann sem birtist í 

breska blaðinu Daily 
Telegraph. Þar er leik-

arinn spurður út í hina 
og þessa staði sem hann 

hafi komið til í gegnum tíð-
ina, hvaða sumarleyfisstaðir 
standi upp úr og þar fram eftir 
götunum. 

Hagman er hvað þekktastur 
fyrir túlkun sína á  olíu-óþokk-
anum J.R. sem sveifst einskis 
við að ná sínu fram í barátt-
unni innan Ewing-fjölskyld-
unnar. „Mig langar að veiða 
á Íslandi,“ segir Larry þegar 

hann er spurður hvert 
hann langi að fara næst í 
frí. „Ég hef heyrt að þeir 
séu með mjög fallegan 
lax í ánum hjá sér þannig 
að ég væri til í að pakka 
Stetson-hattinum og halda 
þangað,“ segir Larry sem, 
ef marka má viðtalið, er 
nokkuð víðförull maður.

Larry bætir því síðan 
við að hann hafi heyrt að 
Ísland sé eins og tunglið, 
nema bara með hverum, 
leirböðum og eldfjöllum. 
„Þannig að þetta hljómar 
allt saman mjög spenn-
andi. Það var samt synd 
hvernig fór fyrir efna-
hagnum hjá þeim.“  - fgg  

Dreymir um Íslandsferð

SPENNTUR FYRIR ÍSLANDI Larry 
Hagman langar að koma til 
Íslands og veiða lax.

Kelly Rowland segist loksins vera 
búin að öðlast trú á hæfileika 
sína eftir að hafa lifað í ótta síð-
astliðin ár. Í viðtali við dagblað-
ið USA Today segist söngkonan 
hafa átt í erfiðleikum með sjálfs-
mynd sína þegar hún hóf sólófer-
il eftir að Destiny‘s Child hættu. 
Sólóferill hennar gekk ekki sem 
skyldi í Bandaríkjunum, en lög 
hennar hafa náð á topp vinsælda-
lista út um allan heim.

„Ég er komin með endurnýjaða 
orku og sköpunarkrafturinn er í 
botni. Ég skemmti mér konung-
lega í hljóðverinu því nú er ég er 
að taka upp danstónlist,“ segir 
söngkonan.

Loksins sátt 
við sjálfa sig

-sm

Undirbúningur er í fullum gangi 
fyrir kvikmyndina Kóngaveg 7 í 
leikstjórn Valdísar Óskarsdóttur. 
Framleiðendur eru þeir Árni Fil-
ippusarson, Hreinn Beck og Davíð 
Óskar Ólafsson, sonur Valdísar. 
Þeir framleiddu einnig Sveitabrúð-
kaup sem var frumraun hennar sem 
leikstjóri. Sú mynd hlaut fjórar til-
nefningar til Eddu-verðlaunanna 
á síðasta ári, meðal annars fyrir 
bestu mynd og bestu klippingu. „Við 
erum spenntir fyrir því að vinna 
aftur með Valdísi eftir ánægju-
legt samstarf við gerð Sveitabrúð-
kaups,“ segir Árni. „Við erum búnir 
að vera að undirbúa þetta í tæpa tvo 
mánuði og hefjum tökur vonandi 
15. september,“ segir hann og lofar 
skemmtilegri mynd. „Kóngavegur 7 
er mitt á milli að vera gamanmynd 
og drama. Þetta á að vera kóm-
edía með léttu og alvarlegu ívafi.“  
Myndin gerist í hjólhýsahverfi og 
segir frá atburðum sem eiga sér 
stað þegar Júníor snýr aftur heim 

til Íslands eftir þriggja ára fjar-
veru erlendis. Hann kemur heim 
með ýmis vandræði í farteskinu og 
vonar að faðir hans leyst úr þeim.

Valdís Óskarsdóttir hefur getið 

sér gott orð sem einn fremsti klipp-
ari Íslendinga og hlaut hin eftir-
sóttu BAFTA-verðlaun fyrir klipp-
inguna á Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind.  - fb

Tökur á Kóngavegi 7 að hefjast

FRAMLEIÐENDUR 
Árni Filippusar-

son, Hreinn Beck 
og Davíð Óskar 

Ólafsson framleiða 
Kóngaveg 7.
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SÍMI 564 0000

16
16
16
12
16
L
L

INGLORIOUS BASTERDS  kl. 5 - 8 - 11
INGLORIOUS BASTERDS LÚXUS kl. 5 - 8 - 11
TAKING OF PELHAM 123  kl. 5.30 - 8 - 10.30
G.I. JOE kl. 5.30 - 8 - 10.30
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 5 - 8 - 11
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 D
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30

SÍMI 462 3500

INGLORIOUS BASTERDS   kl. 6 - 9
TAKING OF PELHAM 123    kl. 8 - 10
G.I. JOE kl. 6

16
16
12

16
12
L
12
16

INGLORIOUS BASTERDS kl. 6 - 9
THE TIME TRAVELER’S WIFE kl. 5.30 - 8 - 10.30
STELPURNAR OKKAR kl. 6 - 8 
G.I. JOE kl. 10
KARLAR SEM HATA KONUR kl. 6 - 9

SÍMI 530 1919

14
12
16
12
16

THE GOODS LIVE HARD SELL HARD kl. 5.50 - 8 - 10.10
THE TIME TRAVELER’S WIFE  kl. 5.30 - 8 - 10.30
TAKING OF PELHAM 123    kl. 5.30 - 8 - 10.30
MY SISTERS KEEPER   kl. 5.50 - 8 
KARLAR SEM HATA KONUR  kl. 10.10

SÍMI 551 9000

Heimir og Gulli
Bítið á Bylgjunni.

38.000 MANNS!

„EIN BESTA MYND 
TONY SCOTT 
SEINNI ÁRIN“

-S.V., MBL

FRÁ LEIKSTJÓRA 
QUENTIN TARANTINO 

KEMUR HANS 
MAGNAÐASTA,
VILLTASTA OG

STÓRKOSTLEGASTA
ÆVINTÝRI TIL ÞESSA.

„BESTA
TARANTINO-MYNDIN

SÍÐAN PULP FICTION OG 
KLÁRLEGA EIN AF BETRI

MYNDUM ÁRSINS“
T.V. - KVIKMYNDIR.IS

16 16

16

16

16

16

16

10

10

L

L

L

LL

L

L

V I P

V I P

HTTP://FACEBOOK.SAMBIOIN.IS

DRAG ME TO HELL kl. 8 - 10:20
THE PROPOSAL kl. 8
PUBLIC ENEMIES kl. 10:20

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

FRÁ SAM RAIMI

INGLOURIOUS  BASTERDSINGLOURIOUS  BASTERDS kl. 5 - 8 - 11:05kl. 5 - 8 - 11:05
INGLOURIOUS  BASTERDS kl. 8 - 11:05
DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 5:40 - 8 - 10:20kl. 5:40 - 8 - 10:20
PUBLIC ENEMIES kl. 8 - 11:05
G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 4kl. 4(3D) - 6- 6(3D)

G-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
THE PROPOSALTHE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 3:40  5:50  8  10:20kl 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20kl 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
HARRY POTTER kl. 5 - 10:20
HARRY POTTER kl. 5
THE HANGOVER kl. 8 12

DRAG ME TO HELLDRAG ME TO HELL kl. 8:20 - 10:30kl. 8:20 - 10:30
PUBLIC ENEMIES kl. 8:20 - 11
G-FORCE - 3DG-FORCE - 3D M/ ísl. Tali kl. 6kl. 6(3D)

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

THE PROPOSALTHE PROPOSAL kl. 8:20kl. 8:20D - 10:40 - 10:40D

HARRY POTTER kl. 5:30

FRÁ JERRY BRUCKHEIMERSANDRA BULLOCK RYAN REYNOLDS

BÓNORÐIÐ
„

“
HERE COMES THE BRIBE...

JÓRANUM QUENTIN TARANTINO KEMUR H
SA.NA LTASTA OG STÓRKOSTLEGASTA  ÆVINTÝR

„BE
TAR
MY
PUL
OG 
EIN 
BET
ÁRS
T.V. - KV

HGG. -

�

��

- bara lúxus
Sími: 553 2075

INGLORIOUS BASTERDS kl. 4, 7 og 10(POWER) 16

THE GOODS kl. 6, 8 og 10 12

THE TAKING OF PELHAM 123 kl. 8 og 10.10 16

G.I.JOE: THE RISE OF COBRA kl. 3.30 og 5.45 12

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 3.45 L

POWERSÝNING

KL. 10.00

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKU TALI

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 27. ágúst 2009 

➜ Tónleikar
17.30 Jónas Ingimundarson og Þóra 
Einarsdóttir flytja íslenskar einsöngsperl-
ur á tónleikum í Salnum við Hamraborg 
í Kópavogi. Aðgangur er ókeypis og 
allir velkomnir.
19.30 og 22.30 Dúndurfréttir heldur 
tvenna tónleika í Austurbæ við Snorra-
braut. Á fyrri tónleikum flytja þeir tónlist 
Pink Floyd en á þeim seinni verður 
úrval laga Led Zeppelin og Uriah Heep.
 20.00 Nína Margrét Grímsdóttir 
kemur fram á tónleikum í Selinu á 
Stokklæk á Rangárvöllum. Á efnis-
skránni eru verk eftir Mozart, Mendels-
sohn, Schubert, Pál Ísólfsson o.fl.
21.00 The Diversion Sessions (Markús 
Bjarnason) heldur tónleika á Bakkus 
við Tryggvagötu (gamli Gaukur). Seinna 
um kvöldið mun Svavar Knútur flytja 
nokkur lög. Aðgangur er ókeypis.
22.00 Haukur Gröndal og þjóðlaga-
sveitin Narodna Muzika flytur tónlist 
með balkönsku ívafi á tónleikum í Kaffi 
Rósenberg við Klapparstíg.

➜ Tangó
20.00 Bandoneon-leikarinn Olivier 
Manoury, saxófónleikarinn Óskar Guð-
jónsson og tónskáldið Ife Tolentino 
flytja tangótónlist á tangóballi á Kjar-
valsstöðum við Flókagötu.

➜ Bæjarhátíð
Sandgerðisdagar verða haldnir hátíðlega 
í Sandgerði 27.-29. ágúst. Nánari upp-
lýsingar og dagskrá á www.sandgerdis-
dagar.is.

➜ Opnanir
17.00 Í Safnahúsi Borgarfjarðar við 
Bjarnarbraut í Borganesi verða opnar 
tvær sýningar. Annars vegar er það 
sýning á ljósmyndum sem safninu hafa 
verið gefnar og hins vegar málverkasýn-
ing Matthíasar Margrétarsonar.

➜ Artfart
20.00 Listahópurinn Bottlefed 
Ensemble frá London sýnir spunaverkið 
„Hold Me Until You Break“ í Iðnó við 
Vonarstræti.
21.00 Í Leikhús Batteríinu við Hafnar-
stræti 1, verður flutt dansskotna leikhús-
verkið „Lady‘s Choice“ eftir Sigríði Soffíu 
Níelsdóttur. Nánari upplýsingar á www.
artfart.is.

➜ Sýningar
Alþjóðleg ljósmyndasýning „Mæður 
2009“ stendur yfir í Borgarbókasafninu 
við Tryggvagötu 15. Opið mán.-fim. kl. 10-
19, fös. kl. 11-19 og um helgar kl. 13-17.
Í Gallerí Ágúst við Baldursgötu 12, 
hefur verið opnuð samsýning fimm 
listamanna sem samanstendur af nýjum 
verkum sem unnin eru í ýmsa miðla. 
Opið mið.-lau. kl. 12-17.

➜ Uppistand
21.00 Gísli Einarsson og Rögnvaldur 
Gáfaði verða með uppistandi á Græna 
Hattinum við Hafnarstræti 96 á Akur-
eyri. Húsið verður opnað kl. 20.00.

➜ Jazz
18.00 Pétur Grétarsson leikur tóndæmi 
og heldur fyrirlestur um sögu djassins á 
Íslandi í Listasafni Reykjavíkur við Hafn-
argötu. Fyrirlesturinn fer fram á ensku. 
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

Opnunartónleikar Melodica Acou-
stic Festival fara fram í versl-
uninni Sexy Grandma í dag. 
Tónleikarnir verða jafnframt loka-
tónleikar því verslunin leggur upp 
laupana á morgun. „Sexy Grand-
ma er verslun sem selur íslenska 
hönnun, bæði okkar eigin hönn-
un og annarra. Búðin var hálfgert 
sumarverkefni hjá mér og kær-
ustu minni, Heiðu Dóru Jónsdótt-
ur. Við höfðum áhyggjur af því að 
fá enga vinnu yfir sumarið og datt 
í hug að opna verslun. Við fórum 
að skoða málið af alvöru og fund-
um svo húsnæði sem hentaði vel og 
nokkrum dögum síðar vorum við 
búin að opna þessa búð. Þetta var 
allt gert af mikilli hvatvísi,“ segir 

Gísli Eyland sem rekur verslunina 
ásamt kærustu sinni. 

Líkt og áður hefur komið fram 
fara opnunartónleikar Melodi-
ca Acoustic Festival fram í Sexy 
Grandma og er það fyrir tilstuðl-
an Svavars Knúts, skipuleggjanda 
hátíðarinnar. „Svavar Knútur er 
góðvinur búðarinnar, ef svo má 
að orði komast. Heiða Dóra er líka 
búin að vera að syngja og á meðal 
annars lag á disknum Trúbatrix-
ur. Annars var þetta bara hug-
mynd sem Svavar Knútur kom 
með, okkur fannst sniðugt að slá 
tvær flugur í einu höggi og sam-
eina loka- og opnunartónleika.“ 
segir Gísli.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
17.00 í dag og er aðgangur ókeypis.  
 - sm  

Opnunartónleikar í ömmunni

Söngkonan Whitney Houston 
ætlar að veita sitt fyrsta langa 
viðtal í 
tæp sjö ár í 
spjallþætti 
Opruh 14. 
september. 
Whitney, 
sem er 46 
ára, ætlar 
í leiðinni 
að kynna 
sína nýj-
ustu plötu, 
I Look 
At You, 
sem er sú 
fyrsta í sex 
ár. Oprah 
sagði á 
heima-
síðu sinni 
að við-
talið væri 
það viðtal 
sem mest 
hafi verið beðið eftir á þessum 
áratug. Í síðasta viðtali sínu við 
Diane Sawyer svaraði Whitney 
spurningum um eiturlyfjaneyslu 
sína á þennan hátt: „Höfum 
það alveg á hreinu að krakk er 
ódýrt. Ég á of mikinn pening til 
að reykja krakk. Við notum það 
ekki. Krakk er bara drasl.“ 

Í heimsókn 
hjá Opruh

WHITNEY HOUSTON 
Whitney mætir í spjall-
þátt Opruh Winfrey 14. 
september næstkom-
andi.

Nígeríski verðlaunahöfund-
urinn Chimamanda Ngozi 
Adichie er meðal þeirra sem 
skrifa sérstaklega fyrir ljós-
myndabók Páls Stefánsson-
ar, Afríka – Fótboltaálfan.

Chimamanda Ngozi Adichie fékk 
hin virtu bókmenntaverðlaun 
Orange árið 2007 fyrir bók sína 
Hálf gul sól eða Half of a Yellow 
Sun sem kom út á vegum Bjarts í 
fyrra. Hún er einhver fremsti rit-
höfundur Afríku og þó víðar væri 
leitað og því voru það mikil gleði-
tíðindi fyrir Pál og útgefanda 
hans, Kristján Bjarka Jónasson 
hjá Crymogeu, þegar hún féllst á 
að skrifa sérstakan texta fyrir bók-
ina. „Þetta er engin endurbirting 
á einhverjum fyrri skrifum henn-
ar heldur bara orginal,“ útskýrir 

Kristján og bætir því við að það 
sé kannski svolítið skondið að ljós-
myndabók Páls er afrakstur fjölda 
ferða til heimsálfunnar sem ljós-
myndarinn hefur farið á árunum 
2006 til 2009. 

„Afríka er bara eins og sjúkdóm-
ur, það er ekki til nein bólusetning 
við henni, maður þarf alltaf að fara 
aftur og aftur, gleðin þarna er svo 
ómenguð af neysluhyggjunni og 
fólkið er yndislegt,“ segir Páll. 
Hugmyndin að bókinni kviknaði 
þegar ljósmyndarinn fór í nokkr-
ar ferðir til Afríku fyrir UNES-
CO. „Sú mynd sem ég fékk af Afr-
íku var allt önnur en sú sem birtist 
okkur í vestrænum fjölmiðlum,“ 
segir Páll en það sem snart hann 
fyrst voru þessir sérstöku litir 
og sú gleði sem draup nánast af 
hverju strái. „Eitt af því sem síðan 
býr til þessa gleði er fótboltinn, það 

eru allir í fótbolta,“ útskýrir Páll 
og bendir á að í knattspyrnunni 
kristallist von ungra drengja um 
að losna undan örbirgð fátæktar-
innar. „Leikmenn á borð við Essi-
en, Drogba og Eto‘o, þetta er vonin 
fyrir þá, þá dreymir um að verða 
eins og þeir, allir ætla að verða 
atvinnumenn í fótbolta. Og knatt-
spyrnan er svo einstök að þessu 
leyti, þú getur verið með fótbolta 
úr sokkum og engin mörk. Enda 
var mikið af þeim fótboltum sem 
við sáum bara heimagerðir.“ 

Páll kveðst síður en svo hættur 
að fara til Afríku þótt þessi bók sé 
að verða tilbúin. „Ég á eftir að fara 
þarna aftur fyrir UNESCO og svo 
eru önnur verkefni í burðarliðnum. 
Jú, kannski maður þefi þessi Afr-
íku-verkefni uppi, rétt eins og þau 
gera við mig.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Páll Stefáns fær góða aðstoð

LEGGJA UPP LAUPANA Gísli og Heiða 
Dóra slá tvær flugur í einu höggi og 
sameina lokunar- og opnunarteiti í 
versluninni Sexy Grandma.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIMSFRÆGUR 
RITHÖFUNDUR 
Chimanda Ngozi Adichie fékk 
Orange-verðlaunin fyrir bók sína 
Hálf gul sól árið 2007. Hún 
var gefin út í íslenskri 
þýðingu hjá Bjarti í 
fyrra. Hún skrifar fyrir 
ljósmyndabók Páls 
Stefánssonar, Afríka 
– Fótboltaálfan.

MYND/PÁLL STEFÁNSSON
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Marbert kynning verður í Hagkaup 27. ágúst – 2. september,
í Holtagörðum, Kringlunni, Smáralind, Skeifunni, Spönginni, Njarðvík og á Akureyri.

• Í rúm 70 ár hefur MARBERT verið frumkvöðull á sínu sviði, þróað og framleitt vörur sínar með
mikilli sérfræðiþekkingu starfsfólks.

• MARBERT vörurnar gefa húðinni ljóma og þá orku sem hún þarfnast.
• MARBERT vörurnar eru allar ofnæmisprófaðar og fá þar af leiðandi hágæðastimpil frá viðskiptavinum.

Frábært tilboð verður á hreinsilínu frá MARBERT dagana 27. ágúst – 2. september.
Sérfræðingar frá MARBERT verða á staðnum og veita faglega ráðgjöf.
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sport@frettabladid.is

Katrín Ómarsdóttir fékk fyrsta tækifærið sitt í byrjunarliði 
íslenska kvennalandsliðsins á árinu þegar íslenska liðið 
spilaði við Frakka á mánudaginn. Katrín hefur hingað 
til verið í því hlutverki að koma sterk inn af bekknum 
og skemmta stelpunum utan vallar með alls konar 
trúðslátum.

Katrín segir stelpurnar hafa þurft smá tíma til að 
komast yfir Frakkaleikinn. „Við þurfum að fara í gegnum 

þetta eins og öll önnur lið. Auðvitað vildum við vinna 
Frakkana en við verðum tilbúnar á móti Noregi. 

Liðsheildin er ekkert verri því við erum allar stundir saman og 
gerum þetta allt saman. Við ætlum bara að horfa á næsta leik 
og við gefumst ekkert upp,“ segir Katrín.

„Ég var mjög ánægð með að hafa fengið tækifærið í byrjun-
arliðinu en það var mjög svekkjandi að þetta skyldi hafa farið 
svona. Ég náði ekki að sýna hvað ég gat, ég reyndi að biðja 
um boltann en ég held að ég hafi ekki fengið að snerta 
boltann mikið,“ segir Katrín og bætir við:

„Það er minn styrkleiki að hafa boltann og reyna 

að finna Margréti en hún fékk boltann allt of lítið líka. Ég vona 
að ég fái annað tækifæri og að við gerum betur í næsta leik,“ 
segir Katrín.

Katrín hefur verið tilnefnd að mörgum öðrum leikmönnum 
liðsins sem aðal trúðurinn í íslenska liðinu enda er oft von á 

öllu þegar hún er í stuði. Katrín sjálf brosti þegar hún var 
spurð að því hvernig væri að bera þennan titil.

„Það er bara fínt að verða álitin vera trúðurinn í 
liðinu. Ég er brosmild, finnst gaman að hlæja og 

gera gys. Það fylgir þessu þó svolítil pressa því 
ég þarf alltaf að vera brosandi. Þetta er bara 

gaman,“ segir Katrín hlæjandi. Hún segir stelp-
urnar ætli sér að vinna Norðmenn í dag.

„Við þurfum að sýna þjóðinni að við 
getum gert betur og ég held að það vilji 
allir gera það. Stuðningurinn á vellinum 
var geðveikur og maður vill sýna þeim að 

við viljum gera vel bæði fyrir okkur og þau,“ 
sagði Katrín að lokum.

KATRÍN ÓMARSDÓTTIR: TEKUR ÞVÍ BARA VEL AÐ VERA KÖLLUÐ TRÚÐURINN Í KVENNALANDSLIÐINU

Finn fyrir pressu að þurfa alltaf að vera brosandi 
> Allar klárar í slaginn

Allir leikmenn íslenska landsliðsins gátu tekið þátt í 
æfingu liðsins í Lahti í Finnlandi í gær. Þar mætir Ísland 
liði Norðmanna í dag en leikurinn hefst klukkan 
17.00. Í fyrradag gat Guðrún Sóley Gunnarsdóttir 
ekki æft með liðinu vegna höfuðhöggs sem hún 
hlaut í leiknum gegn Frökkum á mánudag-
inn en hún hefur nú náð sér af því. 
Æfing liðsins gekk vel í gær og var ekki 
að sjá annað en að liðið væri vel í 
stakk búið fyrir átök dagsins.

FÓTBOLTI Stelpurnar okkar eru  
komnar á fullt flug eftir vonbrigð-
in á mánudaginn á móti Frökkum 
og framundan er gríðarlega mik-
ilvægur leikur á móti Norðmönn-
um í Lahti í kvöld. Bæði lið töp-
uðu fyrsta leik sínum á mótinu, 
því áður en íslenska liðið tapaði 
1-3 fyrir Frökkum töpuðu norsku 
stelpurnar 0-4 fyrir Þýskalandi. 
Íslenska liðið verður að vinna 
Norðmenn ætli liðið að eiga raun-
hæfa möguleika á að komast áfram 
í átta liða úrslitin.

Þóra Björg Helgadóttir, mark-
vörður íslenska landsliðsins, leik-
ur með Kolbotn í Noregi og þekkir 
því vel til liðsins. „Ég þekki ekki 
allar en ég hef spilað við allar 
nema tvær. Þær eru með hörkulið 
en virðast eiga í vandræðum með 
að vinna saman. Það er eitthvað 
sem getur alltaf smollið því þetta 
slæma gengi þeirra í ár er ekki 
vegna þess að þær séu ekki með 
mannskap. Það er eitthvað sem 
er ekki að virka hjá þeim og við 
vonum að það haldi áfram þannig,“ 
segir Þóra en hún hefur í raun bara 
áhyggjur af einum samherja sínum 
hjá Kolbotn. „Það eru fjórar í hópn-
um sem eru með mér í Kolbotn en 
aðeins ein þeirra er í byrjunarlið-
inu hjá okkur. Það er framherjinn 
hjá þeim, Isabell Herlovsen, sem 
er mjög góð,“ segir Þóra.

Katrín Jónsdóttir, fyrirliði 
íslenska liðsins spilaði í mörg ár 
í Noregi og þekkir því einnig vel 
til liðsins. „Ég hef spilað með 
fimm leikmönnum í liðinu en tvær 
þeirra voru að koma inn í Kolbotn-
liðið þegar ég var að fara,“ segir 
Katrín og hún telur að norska liðið 
sé sterkara en það sem lá fyrir 
íslensku stelpunum í ársbyrjun.

„Við spiluðum við þær á Algarve, 
áttum þá mjög góðan leik og unnum 

3-1. Það er smá breyting á norska 
hópnum og þær hafa meðal ann-
ars fengið inn framherja sem er að 
spila með Þóru í Kolbotn. Hún er 
töluvert betri en sá framherji sem 
var að spila á móti okkur og eykur 
möguleika þeirra í sóknarleik,“ 
segir Katrín.

Katrín er samt bjartsýn fyrir 

leikinn í kvöld. „Þegar ég horfi á 
okkar hóp og þeirra hóp þá finnst 
mér við eiga fulla möguleika í 
þetta lið. Þeirra styrkleiki er að 
sækja hratt og beita löngum bolt-
um. Markmaðurinn er mjög fljót-
ur að koma spilinu í gang og við 
verðum alltaf að vera vakandi. Við 
þurfum líka að loka betur þessu 

svæði á milli miðju og varnar held-
ur en við gerðum á móti Frökkum,“ 
segir Katrín.

Þóra var ekkert að gefa norsku 
landsliðsstelpunum neitt upp þó að 
þær hafi rætt saman um Evrópu-
keppnina á meðan þær voru allar 
hjá Kolbotn. „Við töluðum vissu-
lega saman um keppnina en við 
pössuðum okkur á því að fara ekki 
út í smáatriði. Reyndar misstu þær 
það út úr sér að þær væru búnar 
að skipta yfir í 4-4-2 og ég lak því 
náttúrulega beint í Sigga Ragga. 
Við sáum það líka í gær en það var 
ágætt að geta undirbúið sig undir 
það því þær hafa alltaf spilað 4-3-
3. Þær eru því algjörlega búnar að 
skipta um stíl núna. Við vitum það 
að þær eiga eftir að vera mikið í 
löngum boltum en veikleikarn-
ir þeirra eru bakverðirnir og við 
munum láta reyna á það,“ segir 
Þóra.

Mikilvægi leiksins er augljóst, 
draumurinn um átta liða úrslit-
in deyr nánast hjá báðum liðum 
með tapi þó að allt geti þó gerst í 
fótbolta.

„Þetta er hreinn úrslitaleikur 
þar sem við þurfum að taka þrjú 
stig. Það er reyndar allt hægt á 
móti Þýskalandi en við viljum 
klára þessi þrjú stig og þá getum 
við farið með mun betri stöðu inn 
í Þýskalandsleikinn. Mér finnst að 
við eigum ekki að tapa fyrir þeim 
eins og norska liðið hefur verið að 
spila. Ef að það var svekkelsi að 
tapa fyrir Frökkum þá verða það 
gríðarleg vonbrigði að tapa fyrir 
Norðmönnum,“ segir Þóra.

Hreinn úrslitaleikur fyrir okkur
Íslenska kvennalandsliðið spilar annan leik sinn á EM í kvöld þegar liðið mætir Norðmönnum. Þóra Björg 
Helgadóttir og Katrín Jónsdóttir þekkja norska landsliðið betur heldur en aðrir leikmenn íslenska liðsins.

UNGUR AÐDÁANDI Katrín Jónsdóttir og Sigurður Ragnar Eyjólfsson sinna ungum 
stuðningsmanni á æfingu liðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/OSSI AHOLA

EM Í FINNLANDI
ÓSKAR ÓFEIGUR JÓNSSON
skrifar frá Tampere
ooj@frettabladid.is

FÓTBOLTI Ásta B. Gunnlaugsdóttir 
var ein af þeim ellefu knatt-
spyrnukonum sem fyrst spil-
uðu fyrir Íslands hönd fyrir 28 
árum. Ásta lék alls 26 landsleiki, 
skoraði í þeim 8 mörk og var 
lengi markahæsta landsliðskona 
Íslands frá upphafi. 

Ásta er mætt með góðum hópi 
út til Finnlands til að styðja 
kvennalandsliðið og allur hópur-
inn ber skemmtilegar skotthúf-
ur sem sjást hér á myndinni til 
hliðar.

„Það kom aldrei annað til 
greina en að koma út og styðja 
liðið. Auðvitað hefði verið rosa-
lega gaman ef Greta hefði verið 
hérna en það breytir ekki því að 
ég hefði alltaf farið. Mér finnst 
ég eiga svo mikinn hlut í þessu,“ 
segir Ásta en dóttir hennar, Greta 
Mjöll Samúelsdóttir, var í lands-
liðinu en datt út þegar hún varð 
fyrir því að slíta krossbönd.

Ásta þurfti meðal annars að 
sætta sig við það að kvennalands-

liðið væri lagt niður í fimm ár en 
hún var einnig í liðinu þegar það 
var aftur sett í gang árið 1992. 
„Ef þessar stelpur vissu hvernig 
þetta var einu sinni,“ segir Ásta 
og lýsir því hvernig stelpurnar 
þurftu að berjast fyrir ýmsu sem 
þykir sjálfsagt í dag.  

„Þegar maður horfir á þessar 
stelpur og lítur til baka og veit 
að maður var einn af þessum 
sem byrjuðu. Það var alltaf talað 
um að við værum hallærislegar 
í laginu og að við værum stráka-
stelpur. Við erum búin að stíga 
öll þessi skref og þessar stelpur 
tóku síðan við. Þær eru að standa 
sig frábærlega og ég er rosalega 
ánægð með þær,“ segir Ásta. 

„Fyrir mér eru þetta „við stelp-
urnar“. Það eru ellefu sem eru 
inni á vellinum og x margar á 
bekknum en við hinar eigum 
allar hlut í þessu. Ég lagði mitt af 
mörkum og þetta eru stelpurnar 
mínar,“ segir Ásta.  
 - óój

Ásta B. Gunnlaugsdóttir var í fyrsta kvennalandsliðinu 1981 og er mætt á EM í Finnlandi:

Stolt að vera ein af þessum sem byrjuðu

ÁSTA Í GÓÐUM HÓPI Hér eru samankomnar þrjár af þeim átta sem bera hinar 
skemmtilegu íslensku heimagerðu skotthúfur á EM í Finnlandi. Frá vinstri: Sigríður 
Sophusdóttir, Arnar Laufdal (sonur Sigríðar), Ásta B. Gunnlaugsdóttir og Greta 
Bjarnadóttir (mamma Ástu). FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR.Ó

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdótt-
ir á góðar minningar úr síðasta 
leik á móti Noregi því hún skoraði 
tvö mörk í fyrsta sigri Íslands á 
Noregi sem fram fór á Algarve í 
mars. Leikurinn fór 3-1.

„Þetta voru tvö skallamörk sem 
er ekki slæmt. Þetta var örugg-
lega einn af bestu landsleikjunum 
mínum, ég skoraði tvö mörk og 
stóð mig bara vel. Vonandi end-
urspeglar það næsta leik líka,“ 
segir Sara Björk. „Ég var ekki 
ánægð með mig sjálfa í Frakka-
leiknum og við vorum allar mjög 
óánægðar með ósigurinn. Við 
erum hættar að hugsa um þann 
leik og ætlum að einbeita okkur 
að Noregsleiknum.“ - óój

Sara Björk Gunnarsdóttir:

Setti tvö í síð-
asta Noregsleik

SARA BJÖRK Í leiknum gegn Frökkum á 
mánudaginn. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Finnar tryggðu sér í gær 
efsta sætið í A-riðli með 2-1 sigri 
á Hollendingum á Ólympíuleik-
vangnum í Helsinki. Laura Öster-
berg Kalmari skoraði bæði mörk 
Finna í leiknum en sigurmarkið 
kom í síðari hálfleik.

Þar með hafa Finnar tryggt sér 
efsta sætið í A-riðli en þeir unnu 
Dani, 1-0, í fyrsta leik sínum í 
riðlinum. Fyrr í gær unnu Danir 
sigur á Úkraínu, 2-1, og vegna 
sigurs Finna er Úkraína úr leik. 
Það ræðst á laugardaginn hvort 
það verður Danmörk eða Holland 
sem nær öðru sæti riðilsins en 
það er ekki útilokað að bæði lið 
fylgi Finnum áfram í fjórðungs-
úrslit keppninnar.

Það var Maiken Pape sem 
skoraði sigurmark Dana gegn 
Úkraínu í gær á 87. mínútu 
leiksins eftir að Camilla Sand 
Andersen kom þeim yfir snemma 
í síðari hálfleik. - esá

Keppni í A-riðli á EM 2009:

Finnar tryggðu 
sér efsta sætið

HEIMAMENN Á SIGURBRAUT Finnar 
fagna öðru marka sinna í gær.

NORDIC PHOTOS/AFP
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KR-völlur, áhorf.: 1.270

KR ÍBV

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  25–15 (9–5)
Varin skot Hansen 4 – Albert 6
Horn 13–10
Aukaspyrnur fengnar 11–12
Rangstöður 0–1

GRINDAV. 4–5–1  
Albert Sævarsson 6
Pétur Runólfsson 7
Eiður Aron Sigurbj. 6
Andri Ólafsson 7
Þórarinn Valdimarss. 6
C. Clements 5
Tony Mawejje 5
(74. Gauti Þorvarðar. -)
Yngvi Borgþórsson 6
Augustine Nsumba 6
(82. Bjarni R. Einarss. -)
Viðar Örn Kjartanss. 5
(74. Eyþór H. Birgiss. -)

*Maður leiksins

KR 4–4–2  
Andre Hansen 7
Skúli Jón Friðgeirss. 4
Mark Rutgers 6
Guðm. Reynir Gunn. 7
Gunnar Örn Jónss. 6
(78. Gunnar Krist. -)
Bjarni Guðjónsson 7
Baldur Sigurðsson 7
Óskar Örn Hauksson 6
(86. Ingólfur Sig. -)
*Björgólfur Takef. 8
Guðm. Benediktss. 6
(71. Atli Jóhannsson -)

1-0 Björgólfur Takefusa (68.)
2-0 Eiður Sigurbjörnss., sjálfsm. (76.)
3-0 Ingólfur Sigurðsson (92.)

3-0
Einar Örn Daníelsson (7)

EM karla - B-deild:
Svartfjallaland - Ísland: 102-58
Stig Íslands: Logi Gunnarsson 12, Sigurður Þor-
steinss. 10 (9 frák.), Helgi Magnúss. 10, Magnús 
Gunnarss. 8, Jón Arnór Stefánss. 8, Hörður Vil-
hjálmss. 5, Pavel Ermolinskij 3, Jóhann Ólafss. 2.

EM kvenna - B-deild:
Ísland - Írland 77-68
Stig Íslands: Birna Valgarðsdóttir 21(11 fráköst), 
Helena Sverrisdóttir 14 (10 stoðs., 7 frák.), Signý 
Hermannsdóttir 12, María Ben Erlingsdóttir 12 (7 
frák.), Sigrún Ámundad. 8, Kristrún Sigurjónsd. 6, 
Hildur Sigurðard. 3, Hafrún Hálfdánard. 1.

Meistaradeild Evrópu:
Olympiakos - Sheriff Tiraspol 1-0
Olympiakos vann samanlagt, 3-0.
APOEL Nikosia - FC Kaupmannahöfn 3-1
APOEL vann samanlagt, 3-2.
Arsenal - Celtic Glasgow 3-1
1-0 Eduardo, víti (28.), 2-0 Emmanuel Eboue 
(53.), 3-0 Andrei Arshavin (74.) 3-1 Massimo 
Donati (92.). Arsenal vann samanlagt, 5-1.
Stuttgart - Timisoara 0-0
Stuttgart vann samanlagt, 2-0.
Fiorentina - Sporting Lissabon 1-1
Sporting Lissabon komst áfram á fleiri útivallar-
mörkum.
Dregið verður í riðlakeppnina á morgun.

Pepsi-deild karla
STAÐAN
FH 18 14 1 3 49-20 43
KR 18 11 3 4 41-25 36
Fylkir 18 10 3 5 32-21 33
Fram 18 8 4 6 33-26 28
Breiðablik 18 7 4 7 30-30 25
Keflavík 18 6 7 5 26-31 25
Stjarnan 18 7 3 8 37-30 24
Valur 18 7 2 9 20-32 23
Grindavík 17 6 3 8 30-33 21
ÍBV 17 6 2 9 19-29 20
Fjölnir 18 3 4 11 22-38 13
Þróttur 18 3 2 13 20-44 11

ÚRSLIT

Laugardalsvöllur, áhorf.: 618.

Fram Grindavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  14–10 (8–7)
Varin skot Hannes 4 – Óskar 4
Horn 10–2
Aukaspyrnur fengnar 12–4
Rangstöður 1–1

GRINDAV. 4–5–1  
Óskar Pétursson 5
Ray Jónsson 5
Zoran Stamenic 6
Óli Stefán Flóventss. 6
Jósef Kr. Jósefsson 6
Ben Ryan Long 5
(76. Óli B. Bjarnason -)
Orri Freyr Hjaltalín 6
Þórarinn Kristjánss. 4
(84. Páll Guðm. -)
Jóhann Helgason 6
Scott Ramsay 7
Gilles Mbang Ondo 6

*Maður leiksins

FRAM 4–5–1  
Hannes Þór Halld. 5
Daði Guðmundsson 5
Auðun Helgason  7
(90. Hlynur Atli M. -)
Kristján Hauksson 7
Sam Tillen 6
Heiðar Geir Júlíuss. 4
(60. Paul McShane 5)
Ingvar Þór Ólason 4
(71. Joe Tillen -)
*Almarr Ormarss. 8
Halldór H. Jónsson 5
Jón Guðni Fjóluson 7
Hjálmar Þórarinsson 7

1-0 Almarr Ormarsson (13.)
1-1 Orri Freyr Hjaltalín (20.)
1-2 Jóhann Helgason (37.)
1-3 Gilles Ondo, víti (51.)
2-3 Almarr Ormarsson (77.)
3-3 Auðun Helgason (79.)
4-3 Hjálmar Þórarinsson (92.)

4-3
Valgeir Valgeirsson (6)

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið 
fékk flottan stuðning úr stúkunni 
í leik sínum á móti Frakklandi á 
mánudaginn. Meðal áhorfenda 
voru hljómsveitarmeðlimir í 
Hjaltalín sem hafa þegar haldið 
eina af þrennum tónleikum sínum 
í tengslum við Evrópumótið. Sig-
ríður Thorlacius, söngkona sveit-
arinnar, er ekki vön því að mæta 
á fótboltaleiki en skemmti sér og 
öðrum vel meðan á leiknum stóð. 

„Við skelltum okkur á leikinn í 
gær sem var mjög skemmtilegt. 
Við höfum ekki rosalega mikla 
reynslu af fótbolta fyrir þetta. Við 
Rebekka vorum einmitt að tala um 
það að við hefðum aldrei trúað því 
að við myndum mæta í landsliðsbol 
á fótboltaleik með fána og málaðar 
í framan. Við gerðum það samt og 
það var ógeðslega gaman,“ segir 
Sigríður.

Sigríður segir íslensku stuðn-
ingsmennina hafa tekið vel á móti 
þeim í stúkunni. „Við reyndum að 
halda uppi stemmningunni ásamt 
öðrum og það var mjög auðvelt 
með þessu fólki því það var svo 

skemmtilegt,“ segir Sigríður.
Hjaltalín hélt flotta tónleika 

í Tampere á sunnudagskvöld-
ið og voru þeir Íslendingar sem 
fóru á þá mjög ánægðir og lofuðu 
frammistöðu bandsins. „Það tókst 
mjög vel og kannski vonum fram-
ar. Við vissum ekki neitt og það lá 
alltaf fyrir að við yrðum sein. Við 
mættum korteri fyrir tónleikana 
og hlupum upp á svið með skítugt 
hárið og svona. Það voru einhverj-
ir Íslendingar í salnum og eitthvað 
af þessum mökum leikmanna sem 
við hittum fyrir leikinn í gær. 
Annars var vel mætt af Finnum 
líka. Þetta heppnaðist mjög vel,“ 
segir Sigríður. Hjaltalín hélt aðra 
tónleika í Lahti í vikunni og endar 
síðan með því að spila í Helsinki á 
föstudaginn.

Íslenska kvennalandsliðið 
mátti þola sárt tap í leiknum gegn 
Frökkum og margir leikmenn voru 
grátandi í leikslok. „Það var mjög 
leiðinlegt að sjá hvað þær voru 
niðurbrotnar og ég fann mjög til 
með þeim. Þetta verður bara enn 
þá skemmtilegra næst og við verð-

um bara að vera með meiri læti,“ 
segir Sigríður sem ætlar að mæta 
ásamt félögum sínum í Hjaltalín á 
leikinn á móti Noregi í kvöld. „Við 
hættum ekki að styðja þær núna og 

sérstaklega ekki þar sem að það er 
svo gaman á leikjunum. Við verð-
um kannski bara svona lukkudýr 
fyrir íslenska kvennalandsliðið,“ 
segir Sigríður að lokum. - ooj

Sigríður Thorlacius, söngkona Hjaltalín, skemmti sér konunglega á leiknum gegn Frökkum:

Verð með enn meiri læti á leiknum í kvöld

GÓÐUR STUÐNINGUR Áhorfendur létu vel í sér heyra í Tampere. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR.Ó

FÓTBOLTI Fram vann ótrúlegan 4-
3 sigur á Grindavík á Laugardals-
velli í gær eftir að hafa verið 3-
1 undir þegar stundarfjórðungur 
var eftir af leiknum.

Fram var mikið gagnrýnt á síð-
ustu leiktíð fyrir hve leiðinlegan 
fótbolta liðið spilaði en nú er öldin 
önnur og mikið skorað í leikjum 
liðsins.

„Ég velti skemmtanagildinu 
ekki mikið fyrir mér. Ég þjálfa 
Fram og þegar ég næ úrslitum er 
ég ánægður. Þetta er þannig íþrótt 
að þegar vel gengur fær maður 
prik í kladdann en þegar illa 
gengur fær maður spark í rass-
inn,“ sagði glaðbeittur Þorvaldur 
Örlygsson eftir leikinn.

Fram hóf leikinn mun betur 
en eftir að Grindavík skoraði sitt 
fyrsta mark voru gestirnir betri 
þar til Fram hóf sinn frábæra 
endasprett. 

„Við vorum miklu betra liðið í 
tuttugu mínútur og spiluðum vel. 
Við hefðum samt getað klárað 
færin betur í stöðunni 1-0. Svo 
eins og gengur og gerist þá gera 
menn mistök og það er meira áber-
andi þegar markmenn gera mis-
tök. Svo fáum annað mark á okkur 
rétt fyrir hlé sem er að sama skapi 
klaufalegt, það að lítill stubbur 
geti skallað boltann inn.“

Grindavík komst síðan í 3-1 í 
upphafi síðari hálfleiks þegar 
liðið fékk víti. „Þetta víti var 

erfitt að fá framan í sig, sérstak-
lega í ljósi þess sem Ingvar segir 
mér, að þetta hafi ekki verið víti,“ 
sagði Þorvaldur. „Það var pirr-
andi og því var ennþá sterkara 
fyrir strákana að koma til baka. 
Þá hefði verið hægt að pirra sig 
við dómarann en við gerðum það 
ekki. Við skorum svo þegar það 
eru fimmtán mínútur eftir en það 
má alveg skora á síðustu mínútun-
um eins og þeim fyrstu, við fáum 
jafn mikið fyrir það. Menn tala 
mikið um karakter en það þarf 
einnig kunnáttu og getu.“  - gmi

Þrjú mörk Fram á síðasta stundarfjórðungnum tryggði liðinu þrjú dýrmæt sig gegn Grindavík í gær:

Enn og aftur sigrar Fram á lokasprettinum

HEIÐAR GEIR JÚLÍUSSON 
Var í sigurliði Fram í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Margir veðja sjálfsagt á 
að leiks KR og ÍBV verði fyrst og 
fremst minnst sem leiksins þegar 
Ingólfur Sigurðsson skoraði í 
sínum fyrsta meistaraflokksleik 
á ferlinum. Hann innsiglaði 3-0 
sigur KR með marki í uppbótar-
tíma eftir að hafa komið inn á sem 
varamaður á 86. mínútu. Ingólfur 
er ekki nema sextán ára gamall og 
hefur verið orðaður við mörg stór-
lið Evrópu. En hann er ánægður 
hjá KR.

„Þetta var frábært og í raun 
ólýsanlegt. Ég ætlaði ekki að trúa 
því að ég skoraði. Ég hef beðið svo 
lengi eftir tækifærinu og svo kom 
það loksins,“ sagði Ingólfur eftir 
leik en hann hefur margoft þurft 
að sitja á varamannabekk KR í 
sumar.

Logi Ólafsson, þjálfari KR, sagði 
að hann vildi bíða eftir rétta tíma-
punktinum fyrir Ingólf. „Við vild-
um ekki láta hann spila nema að 
aðstæður væru réttar fyrir hann. 
Það var gaman að sjá hann svo 
spila í dag. Hann var mikið með 
boltann og skoraði. Ég held að 
þetta verði sögulegt mark þegar 
fram líða stundir enda góður og 
afar efnilegur leikmaður.“

Leikurinn var annars hin besta 
skemmtun og mikið fjör á báðum 
endum vallarins. Þó svo að ekkert 
mark hafi verið skorað í fyrri hálf-
leik mátti oft litlu muna. Sami hátt-
ur var á í síðari hálfleik og hefðu í 
raun bæði lið getað skorað fyrsta 
markið. En það féll í hlut KR.

„Við vorum ánægðir með seinni 
hálfleikinn,“ sagði Logi. „Hugar-
farið var ekki í lagi í fyrri hálfleik 
enda er aldrei gott það sem menn 

kasta hendinni til af kæruleysi. 
Þegar hugarfarið batnaði þá gerði 
leikur liðsins það líka. Við tókum 
okkur saman í andlitinu og spiluð-
um eins og menn. Þegar það gerð-
ist komu mörkin með.“

Heimir Hallgrímsson, þjálfari 
ÍBV, var þrátt fyrir allt nokkuð 
sáttur við framlag sinna manna. 
„Vissulega töpuðum við leiknum 
en mér fannst við eiga ekki minna 
í honum en lið KR. Það var sorg-
legt að við vorum ekki búnir að 
skora þegar þeir loksins ná að 

skora sitt fyrsta mark. Við vild-
um sækja þrjú stig hingað í dag 
og tókum ákveðna áhættu í því að 
spila í sama stíl og við höfum gert 
undanfarið. Við töpuðum á því í 
dag en vinnum vonandi næst.“

ÍBV er enn í fallhættu en Heim-
ir segist ekki hafa áhyggjur. „Ekki 
á meðan liðið spilar svona – þá 
munu skilin stiga sér. Ég er vissu-
lega svekktur þar sem við töpuðum 
en ég get ekki gagnrýnt strákana 
mína – ég er stoltur af þeim.“

 eirikur@frettabladid.is

Ingólfur fékk draumabyrjun
Óhætt er að segja að hinn sextán ára Ingólfur Sigurðsson hafi hafið feril sinn í 
meistaraflokki með stæl. Hann skoraði aðeins fáeinum mínútum eftir að hann 
kom inn á sem varamaður í liði KR sem vann í gær 3-0 sigur á spræku liði ÍBV.

KOM KR Á BRAGÐIÐ Björgólfur Takefusa skoraði fyrsta mark KR í leiknum. Hér er 
Andri Ólafsson, fyrirliði ÍBV, honum til varnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Birna Valgarðsdóttir 
átti sannkallaðan stórleik þegar 
Ísland vann góðan sigur á Írlandi, 
77-68, í B-deild EM kvenna í 
körfubolta á Ásvöllum í gær. 
Þetta var fyrsti sigur Íslands í 
keppninni í haust og sannarlega 
kærkominn. Liðið leikur sinn 
lokaleik í riðlinum gegn Svart-
fjallalandi um helgina.

Ísland hafði forystuna allan 
leikinn og sagði Henning Henn-
ingsson landsliðsþjálfari að liðið 
hefði loksins náð að sýna sitt 
rétta andlit.

„Þær spiluðu eins og ég vissi 
að þær gætu gert. Við náðum að 
halda haus allan tímann og var 
það mikilvægt því þessi lið eru 
ofsalega fljót að refsa fyrir öll 
mistök,“ sagði Henning. „Marg-
ir leikmenn léku vel í kvöld. Hel-
ena [Sverrisdóttir] var ekki heil 
heilsu en spilaði engu að síður 
mjög vel. Birna var að skila stór-
um tölum en náði þar að auki að  
halda stigahæsta leikmanni Íra 
í örfáum stigum í leiknum. Hún 
átti stjörnuleik.“

Karlaliðið mætti Svartfelling-
um sínum riðli í B-deild EM karla 
og tapaði stórt ytra, 102-58. - esá

Ísland í B-deild EM í körfu:

Birna frábær í 
góðum sigri

BIRNA VALGARÐSDÓTTIR Átti stórleik 
með íslenska liðinu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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18.55 Aston Villa - Rapid 
Wien, beint   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Everybody Hates Chris  
 SKJÁREINN

20.10 The Apprentice   STÖÐ 2

21.40 In Treatment 
   STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Fé og freistingar   
 SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Gestir eru á öndverðum meiði í 
stjórnmálum.

21.00 Í kallfæri  Jón Kristinn Snæhólm 
stjórnmálafræðingur ræðir um daginn og 
veginn.

21.30 Maturinn og lífið  Fritz Jörgensson 
ræðir um matarmenningu við gest sinn en 
honum til liðs eru Manuel Vincent Colsy og 
Óskar Örn Einarsson.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

14.30 EM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá leik Frakka og Þjóðverja á Evr-
ópumóti landsliða sem fram fer í Finnlandi.

16.20 Táknmálsfréttir

16.30 EM-stofan  Hitað upp fyrir leik á 
EM í fótbolta.

17.00 EM kvenna í fótbolta  Bein út-
sending frá leik Íslendinga og Norðmanna.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters III) (51:63) Bandarísk þáttaröð um 
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjör-
ug samskipti. 

21.00 Fréttir aldarinnar  Ómar Ragnars-
son fjallar um helstu fréttir síðustu aldar. 

21.15 Fé og freistingar  (Dirty Sexy 
Money 2) (15:23) Bandarísk þáttaröð um 
lögfræðing auðugrar fjölskyldu í New York-
sem þarf að vera á vakt allan sólarhringinn 
við að sinna þörfum hennar. 

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 EM kvöld  Fjallað um leiki dagsins 
á EM kvenna sem fram fer í Finnlandi. 

22.50 Nýgræðingar  (Scrubs VII) Gaman-
þáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrúleg-
ar uppákomur sem hann lendir í. 

23.15 Trúður  (Klovn III) (3:10) (e)

23.40 Gróðabragð  (Scalp) (5:8) (e)

00.30 Kastljós  (e)

01.10 EM kvenna í fótbolta  Ísland - 
Noregur (e)

03.10 Dagskrárlok

08.00 Throw Momma from the Train 

10.00 Over the Hedge 

12.00 The Queen

14.00 Ask the Dust 

16.00 Throw Momma from the Train 

18.00 Over the Hedge 

20.00 Something New

22.00 Shottas 

00.00 Pursued 

02.00 Interview with the Assassin 

04.00 Sur le seuil 

06.00 Knights of the South Bronx 

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Allir leikir kvöldsins í Meistaradeild 
Evrópu skoðaðir. 

07.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

15.50 Arsenal - Celtic Útsending frá leik 
í 3. umferð Meistaradeildar Evrópu.

17.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

18.00 PGA Tour 2009 : Hápunktar Sýnt 
frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni í golfi.

18.55 Aston Villa - Rapid Wien Bein 
útsending frá leik í Evrópudeildinni í knatt-
spyrnu.

21.00 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
komandi keppni. 

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

21.55 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem. 

22.40 Aston Villa - Rapid Wien Út-
sending frá leik í Evrópudeildinni.

15.40 West Ham - Tottenham Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Wigan - Man. Utd. Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.00 1001 Goals Bestu mörk ensku úr-
valsdeildarinnar skoðuð.

19.55 Premier League World 2009/10 
Flottur þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

20.25 PL Classic Matches Liverpool - 
Newcastle, 1998. 

20.55 PL Classic Matches Newcastle - 
Liverpool, 1998. 

21.25 Premier League Review 
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku 
úrvalsdeildinni.

22.25 Coca Cola-mörkin 2009/2010 
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deild-
inni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum 
stað.

22.55 Burnley - Everton Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.40 Rachael Ray 

17.25 America’s Funniest Home Vid-
eos  (41:48) (e)

17.50 Kitchen Nightmares  (1:13) (e)

19.30 All of Us  (20:22) Bandarísk 
gaman sería um fráskilin hjón, Robert 
og Neesee, sem eiga erfitt með að slíta 
tengslin og hefja ný sambönd. Þau eiga 
ungan son sem reynir sitt besta til að koma 
foreldrunum aftur saman. 

20.00 Everybody Hates Chris  (14:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háð fuglinn 
Chris Rock gerir grín að uppvaxtarárum 
sínum. 

20.30 Family Guy  (13:18) Teiknimynda-
sería fyrir fullorðna með kolsvörtum húmor 
og drepfyndnum atriðum. 

21.00 Flashpoint  (5:18) Ungt par sem 
gaf barn sitt til ættleiðingar fyrir nokkrum 
mánuðum rænir barninu aftur og reyna að 
flýja á stolnum bíl.

21.50 Law & Order: Criminal Intent 
 (15:22) Þrjú morð eru framin með sömu 
byssu og Goren og Eames rekja slóðina að 
eftirsóttum einkaleikskóla með langan bið-
lista.

22.40 Penn & Teller: Bullshit  (48:59) 
Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarnir 
Penn & Teller leita sannleikans. 

23.10 Britain’s Next Top Model  (e)

00.00 Secret Diary Of A Call Girl  (e)

00.30 CSI: Miami  (21:21) (e)

01.20 Pepsi MAX tónlist

> Charlie Sheen
„Ég velti mér ekki upp úr for-
tíðinni og þeim mistökum sem 
ég hef gert. Það eru merkilegri 
hlutir að gerast alls staðar í 
heiminum í dag sem ég vil 
heldur einbeita mér að.“
Sheen leikur kvennagullið 
Charlie Harper í þættinum Two 
and a Half Men sem Stöð 2 
sýnir alla virka daga kl. 19.45.

Ég komst að þeirri niðurstöðu í enn eitt 
skiptið um daginn að sjónvarpstæki eru 
eitt það ljótasta sem fólk getur komið fyrir 
á heimilum sínum. Þegar nýleg endur-
skipulagning á stofunni krafðist þess að 
plötuspilari og um það bil fimm hundruð 
yndislegar vínylplötur fengju heiðurssess 
við annan vegginn fórum við heilu hring-
ina með sjónvarpstækið til að finna því 
einhvers konar stað. Eftir miklar hárreytingar 
og höfuðverk var ákveðið að slík apparöt 
væru ekki aðeins ljót heldur með öllu óþörf. 
Fréttir, góða þætti og bíómyndir getur maður jú horft á í tölvunni 
eða hreinlega gert eitthvað allt annað við kvöldin en að hanga í 
sófanum yfir sjónvarpsglápi. „I wish you death while you watch 
TV“ segir í texta ónefndrar rokkhljómsveitar og ég er ekki fjarri því 
að of mikið sjónvarpsgláp færi dauðaglampa í augun. Sérstaklega 

liðið sem kveikir á sjónvarpinu til þess eins að 
hafa einhvers konar stanslausan þreytandi nið í 
bakgrunninum. Það er enginn að fara að segja 
mér að það auðgi andann eða ástalífið að glápa 
á America´s Next Top Model, væmið ógeð eins 
og Brothers and Sisters þættina eða eitt CSI 
málið í viðbót. Eftir slíkt áhorf líður manni eins 
og þegar maður hefur innbyrt sveitta máltíð frá 
KFC. Stútfullur af innihaldsleysu með slatta af 
slæmri samvisku. Auk þess hef ég ímugust á 
stofum þar sem flatskjá er hampað á veggnum 
við hlið sófamálverkanna. Slíkt stríðir á móti allri 

minni fagurfræði. Sumsé á haustkvöldum næstu mánuðina verður 
ekki kveikt á imbakassanum þegar allir eru þreyttir á kvöldin. 
Plötum verður skellt á fóninn og það verður eldað, lesið, skeggrætt, 
skapað, spilað og hlegið. Og væntanlega hangið á Facebook. Ætli 
næsta skref verði að losa sig við internetið …

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON VALDI PLÖTUSPILARA FRAM YFIR IMBAKASSANN

Go Go sjónvarp

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Svampur 
Sveinsson, Lalli, Elías, Gulla og grænjaxlarn-
ir og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (10:25) 

10.00 Doctors (11:25)

10.30 Sjálfstætt fólk 

11.05 New Amsterdam (8:8)

11.50 Wildfire (11:13)

12.35 Nágrannar 

13.00 La Fea Más Bella (11:300)

13.45 La Fea Más Bella (12:300)

14.30 Newlywed, Nearly Dead (6:13) 

15.00 Ally McBeal (16:21)

15.45 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Nonni nifteind, Bratz og Elías,

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (17:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (10:22) 

19.45 Two and a Half Men (10:24) 

20.10 The Apprentice (5:14) Leitin 
að nýjum lærlingi Donalds Trump er hafin 
á ný. Átján þátttakendur takast á í fjölbreytt-
um markaðs- og kaupsýsluþrautum þar sem 
reynir á viðskiptavit þeirra, markaðsþekkingu, 
leiðtogahæfileika, samstarfsvilja og færni í 
almennum samskiptum. 

20.55 NCIS (3:19) Spennuþáttaröð sem 
fjallar um sérsveit lögreglumanna sem starfa 
í Washington og rannsaka glæpi tengda 
hernum eða hermönnum á einn eða annan 
hátt. 

21.40 Eleventh Hour (6:18)

22.25 Casino Royale  Daniel Craig er 
í frumraun sinni sem njósnarinn James 
Bond. 

00.45 Lie to Me (10:13)

01.30 The 4400 (3:13)

02.15 The Deal 

04.00 NCIS (3:19)

04.45 Friends (17:24) 

05.10 The Simpsons (10:22) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag 

▼

▼

▼

▼



FIMMTUDAGUR  27. ágúst 2009 45

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

SVT 1

16.30 Doctors (6:25) Læknar og 
hjúkrunar fólk á Riverside-spítalanum eiga fullt 
í fangi með að sinna sjúklingum á milli þess 
sem það greiðir úr eigin flækjum í einkalífinu.

17.00 Doctors (7:25)

17.30 The O.C. 2 (9:24) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. 

18.15 Seinfeld (22:24)

18.45 Doctors (6:25) 

19.15 Doctors (7:25)

19.45 The O.C. 2 (9:24)

20.30 Seinfeld (22:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 In Treatment (15:43) Sálfræðing-
urinn Paul Weston hlustar þolinmóður á sjúk-
linga sína lýsa sínum dýpstu tilfinningum, 
vandamálum og sláandi leyndarmálum. 

22.10 Ástríður (2:12) Ný íslensk gaman-
þáttaröð. Ástríður ræður sig til vinnu hjá fjár-
málafyrirtæki þar sem allt er að gerast. Hún 
á erfitt með að fóta sig bæði í hörðum heimi 
viðskiptalífsins og vegi ástarinnar. 

22.35 Medium (2:19) Sjáandinn Allison 
Dubois sér í draumum sínum skelfileg sakamál 
sem enn hafa ekki átt sér stað. Þessi náðargjöf 
hennar gagnast lögreglunni og er hún því gjarn-
an kölluð til aðstoðar við rannsókn mála. 

23.20 Monarch Cove (11:14)

00.05 Sjáðu 

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin 
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Andrarímur
15.03 Útvarpssagan: Nafnabókin
15.25 Gullmolar úr safninu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Dávaldurinn í þorpinu
20.00 Sumartónl. evrópskra útvarpsstöðva
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Ehrengard
23.00 Útvarpsperlur: Ég er ekki einu sinni 
skáld
00.07 Næturtónar

12.00 Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Boogie Update 14.30 
Braceface 14.55 Den lyserøde panter 15.00 Lloyd 
i Rummet 15.20 Oggy og kakerlakkerne 15.30 
Fandango med Sine 16.00 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Rabatten 18.00 Sporløs 18.30 Det store år 
19.00 TV Avisen 19.25 Jersild Live 19.50 SportNyt 
20.00 Landsbyhospitalet 20.45 Rædselsnatten 
22.10 Flugten fra Nordkorea 23.05 Seinfeld 

12.00 Jag älskar mig!  13.00 Solen i ögonen - en 
film om Lars Winnerbäck  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.55 En brusande färd  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport med A-ekonomi  16.10 
Regionala nyheter  16.15 En nästan vanlig ungdom  
16.45 Hemliga svenska rum  17.00 Kulturnyheterna  
17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport med 
A-ekonomi  18.00 Elisabeth Andreassen & Rybak  
18.45 Den bollen glömmer man inte  19.00 De 
stora krigarna  19.50 Fingeravtryck  20.00 Debatt  
20.45 Kulturnyheterna  21.00 Uppdrag Granskning  
22.00 Kriminaljouren  22.45 Sändningar från SVT24 

12.00 NRK nyheter 12.05 Program ikke fastsatt 
12.30 Andre avenyen 13.00 NRK nyheter 13.10 
Sjukehuset i Aidensfield 14.00 NRK nyheter 14.10 
Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.25 Árdna - Samisk kult-
urmagasin 15.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Månebjørn 
16.15 Rorri Racerbil 16.25 Her er eg! 16.30 Frøken 
Fridas helsprøe eventyr 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Schrödingers katt 17.55 
Velg! 09 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 
21 19.30 2. verdenskrig - bak lukkede dører 20.25 
Vart du skræmt, no? 21.00 Kveldsnytt 21.15 Intriger 
og begjær 22.05 I USA med Stephen Fry 23.05 
Donna Bacalao - historien om en opera 23.35 
Ekstremvær jukeboks

12.15 Absolutely Fabulous 12.45 Only Fools 
and Horses 13.35 The Weakest Link 14.20 The 
Weakest Link 15.05 Only Fools and Horses 15.55 
Only Fools and Horses 16.45 EastEnders 17.15 The 
Weakest Link 18.00 My Hero 18.30 Extras 19.00 
Coupling 19.30 Blackadder the Third 20.00 Dalziel 
and Pascoe 20.50 Coupling 21.20 Blackadder the 
Third 21.50 EastEnders 22.20 The Weakest Link 
23.05 Dalziel and Pascoe 23.55 Coupling

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta 
mætir því norska í annarri umferð 
riðlakeppninnar á EM í Finnlandi. 
Íslenska liðið beið lægri hlut fyrir 
því franska í fyrsta leiknum og 
ekki byrjaði það betur hjá norska 
liðinu sem tapaði 4:0 
fyrir Evrópumeistaraliði 
Þjóðverja. Það má því 
búast við hörðum 
leik þar sem 
bæði liðin 
keppast 
nú við 
að fá 
sem 
flest stig 
til að komast 
áfram í átta 
liða úrslitin. 

VIÐ MÆLUM MEÐ
Ísland - Noregur, beint

Sjónvarpið kl. 17.00

▼

Spennuþáttur úr smiðju Jerrys 
Bruckheimer, framleiðanda Cold 
Case og CSI, sem er byggður á 
samnefndum breskum þætti 
sem einnig var sýndur á Stöð 2. 
Söguhetjan er dr. Jacob Hood 
(Rufus Sewell) eðlisfræðingur 
sem aðstoðar FBI við að rannsaka 
sakamál sem krefjast vísindalegr-
ar úrlausnar eða þegar jafnvel er 
talið að þau séu af yfirnáttúru-
legum toga. Það er jafnan allra 
síðasta úrræði að kalla Hood til, 
enda er hann hrokagikkur og 
erfiður í samstarfi. Þættirnir eru í 
anda C.S.I, Fringe og Numbers.

STÖÐ 2 KL. 21.40

Eleventh Hour

▼

í Loftkastalanumí Loftkastalanum

 Með leyfi AVALON PROMOTIONS & LIBERTY BELL 

GRUMPY OLD WOMEN LIVE

Styrktarsýning fyrir Grensássöfnunina

       á morgun föstudag kl. 20.00
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT 2. stynja, 6. kringum, 8. vefn-
aðarvara, 9. fley, 11. tónlistarmaður, 
12. tíðindi, 14. mjóróma, 16. átt, 17. 
hljóma, 18. tæfa, 20. 49, 21. truflun.
LÓÐRÉTT 1. sælgæti, 3. borðaði, 
4. sök, 5. í viðbót, 7. naggrís, 10. 
skammstöfun, 13. kvk nafn, 15. stein-
tegund, 16. arinn, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. mása, 6. um, 8. tau, 9. far, 
11. kk, 12. fregn, 14. skræk, 16. sv, 17. 
óma, 18. tík, 20. il, 21. ónáð. 
LÓÐRÉTT: 1. buff, 3. át, 4. saknæmi, 
5. auk, 7. marsvín, 10. rek, 13. gró, 
15. kalk, 16. stó, 19. ká. 

„Ég fæ mér nú bara alltaf 
Cheerios með Fjörmjólk, en um 
helgar er stundum farið í bakarí 
og keypt gott brauð og sæta-
brauð.“

Nana Alfredsdóttir söng- og leikkona.

Ey steinn Guðni Guðnason kvik-
myndagerðarmaður ætlar endur-
gera mynd Friðriks Þórs Friðriks-
sonar, Hringinn, sem kom út árið 
1985. Sú mynd var heldur óvenju-
leg því hún var tekin upp í bíl sem 
ók hringinn í kringum landið án 
þess að nokkrir leikarar kæmu við 
sögu.

Eysteinn, sem á að baki nám 
við Kvikmyndaskóla Íslands, fékk 
hugmyndina að endurgerðinni 
fyrir tveimur árum og það verð-
ur núna eftir helgi sem hún verð-
ur að veruleika. „Hún heillaði mig 
áður en ég sá hana,“ segir hann 
um mynd Friðriks Þórs, sem er 70 
mínútna löng. „Þarna gat maður 
séð landið í heild sinni fyrir 25 
árum. Það verður gaman að gefa 
komandi kynslóð möguleikann á að 
sjá núverandi ástand.“

Nýja myndin, sem heitir Hring-
urinn 2, verður frábrugðin þeirri 
fyrri því tvær myndavélar verða 
notaðar til að mynda hringinn. 
Annarri verður beint fram veginn 
en hinni aftur á bak og verður tek-
inn upp einn rammi á tíu mínútna 
fresti. Fyrrnefnda vélin verður á 
þaki nýs rafmangsbíls sem fyrir-
tækið 2012 útvegar. Sá bíll mun 
vera langdrægasti rafmagnsbíll-
inn sem hefur komið á markað hér-
lendis og kemst hann auðveldlega 
frá Reykjavík til Akureyrar á einni 
hleðslu. „Ég hugsaði með mér að 
það væri best að fara á rafmagns-
bíl, vera umhverfisvænn og gera 
eitthvað nýtt. Ég hafði samband 
við 2012 og þeir tóku vel í þetta,“ 
segir Eysteinn. Hin myndavélin 
verður á þaki svartrar eyðslufrek-
ari Porche-bifreiðar sem Eysteinn 
ætlar að aka á eftir rafmagnsbíln-
um. „Þetta eru tákn um gamla og 
nýja tímann,“ segir hann um bíl-
ana tvo. „Rafmagnsbíllinn verður 
með einkanúmerið 2012 en hinn 

verður með einkanúmerið 2007.“ 
Hringferðin á að taka þrjá daga, 

enda er ekki langt síðan Ómar 
Ragnarsson og Einar Vilhjálms-
son fóru hringveginn á metanbíl á 
jafnlöngum tíma. „Við hugsuðum  
með okkur að við yrðum líka að ná 
þessu á þremur dögum. Þess vegna 
heitir myndin Hringurinn 2. Bæði 
er þetta önnur myndin og þetta er 
í annað sinn sem það verður farið á 
íslenskri orku hringinn í kringum 
landið.“ 

Auk þess að taka upp myndina 
ætla forsvarsmenn 2012 að stoppa 

víða á leiðinni og skrifa undir sam-
starfssamninga við sveitarstjóra 
í nokkrum bæjarfélögum um upp-
setningu á tíu þúsund hleðslustöðv-
um fyrir rafmagnsbíla úti um allt 
land. 

Eysteinn stefnir á að frumsýna 
Hringinn 2 á næsta ári þegar 25 ár 
verða liðin síðan eldri útgáfan kom 
út. Hann segist ekki hafa haft sam-
band við Friðrik Þór út af mynd-
inni. „Það væri gaman að vita hvað 
hann segði við þessu. Ég held að 
hann hafi bara gaman af þessu.“ 

freyr@frettabladid.is

EYSTEINN GUÐNI GUÐNASON: MYNDAR FYRIR KOMANDI KYNSLÓÐ 

Endurgerir Hring Friðriks 
Þórs með íslenskri orku 

ENDURGERIR SÖGUFRÆGA MYND Eysteinn Guðnason ætlar að gera nýja útgáfu af 
myndinni Hringnum sem Friðrik Þór Friðriksson frumsýndi árið 1985.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8. 

 1  Stapi.

 2  Einstakar ostakökur.

 3  Mike Simpson.

Sjónvarpsáhorfendur 
fengu í gær að sjá 
þegar Hilmir Snær 
Guðnason í hlutverki 
blaðamanns heillaði 
Ilmi Kristjánsdóttur 
upp úr skónum í 
sjónvarpsþáttunum 
Ástríði. Þessi ágæti karakter á sér 
víst fyrirmynd í raunveruleikanum, 
allavega hvað klæðaburð varðar. 
Fatastíllinn ku vera fenginn beint 
frá fréttastjóra DV, Þórarni Baldri 
Þórarinssyni, sem þekktur er 
fyrir að skilja svartan leðurjakkann 
aldrei við sig. Ýmsu öðru í persónu 
Hilmis Snæs þykir svipa til Þórarins, 
svo sem fjöldi barna, en þar mun 
þó um tilviljun að ræða.

Fréttablaðið greindi frá því í gær að 
Baltasar Kormákur væri 

kominn með nýjan 
umboðsmann, Mike 
Simpson að nafni. 
Sá ku víst hafa fleiri 

Íslandstengingar en 
Baltasar því Simpson 

reyndi í félagi við 
Jón Ólafsson að 
kaupa afþreyingar-
fyrirtækið Senu á 

sínum tíma, Simpson hefur einnig 
Latabæ á sínum snærum og ætti 
því að vera öllum hnútum kunnug-
ur, enda hefur hann víst heimsótt 
landið æði oft að undanförnu.

Stórsöngvarinn Björgvin Hall-
dórsson mun hafa hugsað 
útgefendum sínum í Senu þegjandi 
þörfina á dögunum þegar upplag 
nýju plötu hans, Sígrænna söngva, 
kláraðist. Aðeins voru pöntuð 
2.500 eintök í fyrstu atrennu sem 
verður að teljast undarleg ákvörð-
un miðað við vinsældir Björgvins. 
Ekki leið á löngu þar til 
nýtt upplag barst en 
á meðan platan var 
ófáanleg skaust Geir 
Ólafs í efsta sæti sölu-
lista Hagkaupa 
og það mun 
Björgvin ekki 
hafa verið 
sáttur við.
 - fgg, hdm

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég rakst á frétt á netinu um Alex-
öndru Líf og hún snerti mig mjög 
mikið. Þetta er fjölskylda sem 
hefur þurft að þola ansi mikið og 
þarf á stuðningi að halda,“ segir 
Björgvin Páll Gústavsson, mark-
vörður íslenska landsliðsins í 
handbolta og ein af silfurhetjun-
um. Hann og Logi Geirsson hafa 
ákveðið að gefa Alexöndru Líf 
áritaða Silver-landsliðstreyju með 
áritunum frá öllum leikmönnum 
handboltalandsliðsins. Þá hafa þeir 
keypt tíu miða á styrktartónleika 
Alexöndru.

Saga Alexöndru og foreldra 
hennar snerti flesta sem hana 
lásu í fjölmiðlum fyrir skemmstu. 
Alexandra greindist með hvítblæði 
aðeins fimm ára gömul árið 2005. 

Þegar Alexandra var í miðri bar-
áttunni við krabbameinið dundi 
annað áfall yfir fjölskylduna þegar 
bróðir Alexöndru, Kristófer Birg-
ir, drukknaði aðeins þriggja ára 
gamall. Alexandra hafði 
rétt sigrast á hvítblæðinu 
þegar í ljós kom að hún 
væri með svokallað MDS-
krabbamein sem krefst 
beinmergsskipta og verð-
ur Alexandra því að liggja á 
sjúkrahúsi allan sólarhring-
inn. Foreldrarnir skiptast á 
að vera með henni en þeir eiga 
einnig þrjú önnur börn, Ronju, 
Kristjönu og Benjamín. 

Björgvin segir að hann vonist 
til að sem flestir sjái sér fært að 
leggja sitt af mörkum. Þeir sem 

vilja styðja við bakið 
á fjölskyldunni er bent 
á styrktarreikninginn 
0537-14-403800, 
kt. 160663 - 
2949. Styrktar-

tónleikarn-
ir verða þann 

14. september í 
Háskólabíói.  - fgg

Logi Geirs og Bjöggi láta gott af sér leiða

GEFA TREYJU Silfurhetjurnar Logi 
Geirsson og Björgvin Páll ætla að gefa 
Alexöndru Líf, níu ára stelpu sem berst 
við MDS-krabbamein, áritaða Silver-
treyju auk þess sem þeir hafa keypt tíu 
miða á styrktartónleika hennar.

„Við vissum að bæði Stefán Karl Stefánsson og 
Laddi væru hörkusöngvarar og að Stefán Hallur 
gæti alveg haldið lagi. En Unnur Birna kom okkur 
alveg skemmtilega á óvart,“ segir Þorsteinn Gunnar 
Bjarnason, leikstjóri kvikmyndarinnar Jóhannes. 

Leikarahópnum var nýlega smalað í hljóðver til 
að taka upp titillag myndarinnar. Lagið er eftir 
Vidda í Greifunum sem sér jafnframt um alla tón-
list myndarinnar. Þorsteinn veit ekki til þess að 
þetta hafi verið gert áður, að leikarar syngi titillag-
ið sjálfir. „Ég fékk bara þessa hugmynd og það leist 
öllum svo vel á hana, svona hefur stemningin líka 
bara verið á tökustað, allir hafa bara verið í góðum 
fíling og tilbúnir að gera nánast allt.“

Það vekur kannski helst athygli að Unnur Birna 
Vilhjálmsdóttir, fyrrum alheimsfegurðardrottning 
og kynnir í Bandinu hans Bubba, skuli þarna þreyta 
frumraun sína fyrir framan hljóðnemann. Þorsteinn 
segir að hún hafi staðið sig eins og hetja. „Hún vissi 
sjálf ekkert hvort hún gæti sungið, ég sagði henni að 
það væri hægt bjarga nánast öllu í hljóðveri. En svo 
söng hún bara eins og engill,“ segir Þorsteinn sem 
lýsir laginu sem svona „feelgood“-slagara. Sem sé 
í anda myndarinnar. Á ýmsu hefur samt gengið við 
gerð kvikmyndarinnar og Fréttablaðið greindi frá 
því þegar slagsmálasenur fóru aðeins úr böndunum 

við Kaldársel í Hafnarfirði með þeim afleiðingum 
að Laddi sjálfur var allur blár og marinn en Stefán 
Hallur fékk skurð á hausinn eftir að nafni hans 
mölvaði blómapott á höfði hans. 
 - fgg

Unnur Birna gerist söngkona

STÓÐ SIG EINS OG HETJA Unnur Birna ásamt Sigrúnu Gylfa-
dóttur en Unnur Birna sýndi og sannaði að hún fær í flestan 
sjó, líka söng.



FYRIR ALLA SEM HAFA VERIÐ ...ERU ...VILJA VERA ...EÐA NEITA AÐ VERA Í SAMBANDI

JÓHANNES HAUKUR ER

MIÐASALA Í

FULLUM GANGI!

EFTIR ROB BECKER

LEIKSTJÓRN: RÚNAR FREYR GÍSLASON AÐALHLUTVERK: JÓHANNES HAUKUR JÓHANNESSON ÞÝÐING: SIGURJÓN KJARTANSSON

WWW.HELLISBUINN.IS

FRUMSÝNDUR EFTIR7 DAGAÍ ÍSLENSKU ÓPERUNNI

Miðasala á www.miði.is og hjá miðasölu
Íslensku óperunnar: Sími 511 4200 og opið alla daga kl. 14-18.

HVAÐ SEGJA FORSÝNINGARGESTIR UM HELLISBÚANN?
„Þetta var meeeeeee-

gggggaaaaaaaaaaaa skemmtilegt :)“
- Didda Gísladóttir

„Geggjuð sýning, takk fyrir mig :)“
- Eva Sigurbjörnsdóttir

„Þú varst frábær :) Ekkert smá góð 
sýning. Takk fyrir mig!“

- Asdis Eva Vilhjalmsdottir

„Er að jafna mig í andlitinu
og maganum eftir hláturinn!“

- Gylfi Ísarr Freyr Sigurðsson

„Frábært! Takk fyrir mig, þekki þetta með 
WC pappírinn :) Kem örugglega aftur, 

knús knús!“
- Anna Kjartansdóttir

„Enn eftir mig í magavöðvunum
eftir allan hláturinn!“

- Palina Erna Asgeirsdottir

„Hellisbúinn er snilld! Ég grét úr hlátri 
allan tímann og þá meina ég grééét! Er 
með sár í augnkrókunum, grínlaust.“

- Birna Gyða Björnsdóttir
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Í dag er fimmtudagurinn 27. 
ágúst 2009, 239. dagur ársins. 

5.55 13.29 21.01
5.33 13.14 20.52

Í fyrrahaust fór sjónvarpsfrétta-
maður í Griffil og talaði við 

móður sem fannst dýrt að útbúa 
sex ára barnið sitt fyrir skól-
ann. Blýantar voru dýrir, skóla-
taskan líka og yddararnir keyrðu 
um þverbak. Barnið stóð þarna 
stóreygt hjá og ég velti því fyrir 
mér hvernig því liði undir þess-
um lestri. Það er eflaust gott að 
börn viti að hlutirnir kosti sitt en 
ekki get ég ímyndað mér að nein-
um fyndist gaman að sjá mömmu 
sína kaupa skóladótið með lunta og 
birtast síðan í sjónvarpinu í sama 
hamnum um kvöldið. Það á, jú, að 
vera gaman að byrja í skólanum.

NÚ HAUSTAR á ný og undan-
farna daga hefur gengið á með 
fréttum af háu skólabókaverði 
í fjölmiðlum. Eflaust er meiri 
ástæða fyrir slíkri umfjöllun nú en 
í fyrra, enda miklar furður gerst í 
efnahagslífi þjóðarinnar síðan þá. 
Að þessu sinni hafa fréttirnar líka 
komið góðu til leiðar því í kjölfarið 
var söfnunum hleypt af stað til að 
aðstoða efnalítið skólafólk.

EITT ráðið sem ríkisstjórnin brá á 
eftir hrunið var að hvetja atvinnu-
lausa til að fara í nám til að auðga 
líf sitt. Það er, jú, ástæða fyrir því 
að sagt er að mennt sé máttur og 
aðgerðarleysi getur haft skelfileg-
ar afleiðingar á sálarlífið. Í hol-
skeflu allra fréttanna um verð á 
námsbókum gleymist hvað fæst 
til baka, hvað stendur í þessum 
bókum og öll dýrindin sem hægt 
er að skrifa með öllum blýöntun-
um. Mér finnst dapurlegt að börn 
læri heima hjá sér og af fjölmiðl-
um að skólaganga sé bara rándýrt 
vesen og velti því fyrir mér hvers 
konar námsmenn þau verði. Það er 
líka ástæða fyrir því að skipta þarf 
reglulega um skólabækur. 

UPPLÝSINGAR úreltast og 
fræðingar komast sífellt betur að 
því hvernig auðveldast er að fá 
námsmenn til að temja sér þekk-
ingu. Landabréfabókin sem mér 
var gefin í átta ára bekk lýsir 
að minnsta kosti annars konar 
heimi en blasir við nú og frönsku-
bækurnar úr menntaskóla þættu 
eflaust hálfkjánalegar, enda gekk 
þar fyrir öllu að kenna okkur 
unglingunum að segjast gjarnan 
vilja pakka af Gauloise-sígarett-
um. Þjóð sem orðin er heimsfræg 
fyrir heimsku ætti nú að fara að 
líta á nám með jákvæðari hætti 
en fréttir síðustu daga hafa sýnt. 
Síðan mættu yfirvöld reyna að 
finna leiðir til að aðstoða náms-
menn í vanda svo þeir þurfi ekki 
að treysta á tombólur nágranna 
sinna.
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www.ellingsen.is

SKÓLADAGAR 
Í ELLINGSEN 

MIKIÐ ÚRVAL AF SKÓLATÖSKUM, 
SKÓM, ÚLPUM OG ÖÐRUM HLÍFÐARFATNAÐI. 

ALLT HÁGÆÐAVÖRUR Á GÓÐU VERÐI.

COLUMBIA ÚLPA
stærðir 6-14 ára

stráka

COLUMBIA ÚLPA
stærðir 6-14 ára

stráka

COLUMBIA ÚLPA
stærðir 6-14 ára

stráka og stelpu

BERGANS SKÓLATASKA
m. styrktu baki,

yfirhlíf m. endurskini fylgir

BERGANS SKÓLATASKA
m. styrktu baki,

yfirhlíf m. endurskini fylgir

BERGANS SKÓLATASKA
m. styrktu baki,

yfirhlíf m. endurskini fylgir

TATONKA
SKÓLATASKA
fáanleg í mismunandi litum

COLUMBIA SKÓR
barnastærðir

COLUMBIA SKÓR
barnastærðir

Verð 4.900 kr. Verð 8.900 kr. Verð 8.900 kr.

Verð 3.500 kr.Verð 7.900 kr. Verð 5.900 kr. Verð 9.900 kr. Verð 6.900 kr.

Verð 8.900 kr.

REYKJAVÍK AKUREYRI

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

Hvar er þín auglýsing?
35%

72%
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