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Gjástykki eins og Mars
Ómar Ragnarsson er með
átta heimildarmyndir í
vinnslu.
viðtal 12

Í miklum metum
Guðmundur Guðmundsson
ráðinn íþróttastjóri hjá
Rhein-Neckar Löwen.
sport 28

Ósáttur við Djúpið
Sundkappinn Guðlaugur
Friðþórsson er
ósáttur við
að nafn hans
sé tengt við
kvikmyndina
Djúpið.
fólk 34

STÓRGLÆSILEGUR KOLKRABBI Glæsisnekkjan Octopus, eða Kolkrabbinn, lá við akkeri í Reykjavíkurhöfn í gær og vakti mikla athygli
enda ferlíkið einir 126 metrar á lengd og búið tveimur kafbátum svo eitthvað sé nefnt. Um 60 manns eru í áhöfn Octopus.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Flutti fé eftir kyrrsetningu
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Sölufulltrúar
Henný Árnadótti
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Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson
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Hringdu í síma

Skólaritari óskast í 75% starf
Útivist og
hollusta
Arna Skúladóttir

skrifað bók
MATREIÐSLUMA
hefur
ÐUR
ÓSKAST

Viljum bæta við okkur metnaðarfullum
ljósi á
sem varpar
manni fyrir veturinn.

hliðar

fjölmargar
Ef þú uppfyllir eftirfarandi skilyrð
þá gætir þú
rétti maðurinn.
foreldrahlut- verið
verksins.

• Reglusamur, stundvís og skipulagður.
• Hugmyndaríkur og skapandi. SÍÐA 2
• Góður stjórnandi sem á auðvelt
með að

fjölskyldan

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐS
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vinna með fólki.

Fullum trúnaði heitið.

Áhugasamir haﬁð samband
]
við Sophus 893 2323 eða
UM FJÖLSKYLDUNA
INSnetfang:
info@kringlukrain.is

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Ertu hugmyndaríkur og sjálfstæður
iðjuþjálﬁ?
Hjúkrunarheimilið Mörk leitar
að hugmyndaríkum,
sjálfstæðum og jákvæðum iðjuþjálfa
í 90% starf.
Heimilið verður opnað í ágúst
og unnið verður í anda
Eden hugmyndafræðinnar.

Starﬁð krefst frumkvæðis og sjálfstæðis.
upp-

Með frá

hafi
Umsóknir óskast
sendar á radgjaﬁ@hotmail.com
on og
Benedikt Guðmundss
þátt í
fjölskylda hafa tekið
UMFÍ
Unglingalandsmóti
síðan 1992.

Allar nánari upplýsingar veitir
Ragnhildur Hjartardóttir
hjúkrunarforstjóri, sími 894 4447
eða
ragnhildur@dvalaras.is

ef blaðið berst

ekki

SÍÐA 2

gt er að fá
stu dagar sem hæ Hveitibrauðsd
Lögmenn

Be

Megin lögmannsstofa óskar
eftir að ráða
lögmann til starfa.
Í boði er spennandi og krefjandi
starf í fjöl-

Sjöfn breytilegu umhverﬁ. Um er að ræða fjölbreytileg
Frænkurnar Oddlaug
verkefni sem krefjast þess að
unnið sé undir
álagi.
Árnadóttir og Oddlaug eiga
óttir
Réttindi til málﬂutnings fyrir héraðsdómi
Marín Svanhvítard
skilyrði.
regluUmsækjandi þarf að hafa hæfni
til að geta tjáð
sérstakan dag saman
Odd- sig í ræðu og riti og frumkvæði og sjálfstæði
í
lega sem þær kalla
ag. starﬁ.
laugar og Oddlaugard
Viðkomandi þarf að geta haﬁð
eitthvað
störf sem
Þá gera þær alltaf
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum fyrst.
sendist
til Steinunnar Guðbjartsdóttur,
skemmtilegt.

O

í tónlistarskóla í Reykjavík
frá miðjum ágúst

Helstu verkefni eru:
• Símsvörun
• Nemendaskráning
• Samskipti við nemendur og foreldra

hrl. á netfangið
steinunn@megin.is fyrir 6. ágúst

nk.
Árnadóttddlaug Sjöfn
Ítalíu síðan
Megin lögmannsstofa er í Lágmúla
ir hefur búið á
7.
systvar Stofan
sinnir alhliða lögmannsstörfum.
árið 2000 en þá
og nafna,
Undir
urdóttir hennar
tir merki stofunnar starfa tíu lögmenn auk
Svanhvítardót
annara starfsmanna.
Oddlaug Marín
Þær frænkur hittaðeins ársgömul.
að
og þá reyna þær
ast þó reglulega
kosti einum degi
verja að minnsta
bara tvær saman. Oddlaugar og
þetta
„Við köllum
og þetta eru bestu
Oddlaugardag
er að fá. Þessir
dagar sem hægt
má
jö heilagir það

Arnbjörg og
Joa
á miðvikudag giftu sig á fimmtudag
en slá brúðkaupsfe
. FRÉTTABLAÐIÐ/VA
LLI

rð sinni á Snæfellsnes

á frest fram

yfir tónleika

sem þau halda

í Salnum

Embætti

umboðsmanns skuldara auglýsir
fimm nýjar stöður lögfræðinga
lausar til umsóknar

varið í söngæ ögunum
fingar

Meðal verkefna eru lögfræðiráðgjöf
til einstaklinga í skuldavanda,
umsjón með
greiðsluaðlögun, úrvinnsla erinda,
Sópransöngkonansamningagerð og eftirfylgni verkefna þeirra sem
umboðsmaður skuldara
ber ábyrgð á.Arnbjörg

æfingar

Jón Ásgeir Jóhannesson færði til rúmar 110 milljónir króna degi eftir kyrrsetningu eigna hans í Bretlandi.
Slitastjórn Glitnis segir hörð viðurlög við slíku. Jón Ásgeir segir aðgerðina vera byggða á sýndarmennsku.

María Danielsen
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son millifærði rúmar 110 milljónir
íslenskra króna degi eftir að eignir hans voru kyrrsettar í Bretlandi
þann 11. maí síðastliðinn. Slíkt
getur haft alvarlegar afleiðingar í
för með sér, samkvæmt formanni
slitastjórnar Glitnis.
Færð voru í rúm 585 þúsund pund
til tveggja breskra fyrirtækja,
Aspiring Capital Partners LLP og
Bohemian Parters LLP. Forsvarsmenn fyrirtækjanna eru nánir

samstarfsmenn Jóns Ásgeirs, Tina
Maree Kilmister og Jeffrey Ross
Blue, einn af fyrrverandi stjórnendum Baugs. Fjárhæðirnar hafa
nú verið kyrrsettar.
Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar Glitnis, segir
brot á kyrrsetningarúrskurði geti
haft mjög alvarlegar afleiðingar í
för með sér, jafnvel fangelsisvist.
„Jón Ásgeir segist hafa gildar
skýringar fyrir millifærslunum,
en við, ásamt dómara, teljum nú

ástæðu til að kyrrsetja eignir hjá
þriðja aðila,“ segir Steinunn.
Jón Ásgeir segist hafa verið að
borga skuldir sínar við fyrirtækin
og að greiðslufyrirmæli hafi verið
gefin út 7. maí.
„Það tekur tvo daga að koma
greiðslufyrirmælum í gegn í Bretlandi og þetta lenti á helgi. Þegar
reikningurinn var frystur þá voru
greiðslufyrimælin þegar til staðar,
enda hefði ekki verið hægt að færa
útaf reikningnum ef hann hefði

Þúsundir i
titla í boð

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi
eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á:
visir.is/dreifing

OPIÐ
11 - 19
ALLA DAGAVIKUNNAR

Nýjar vörur
daglega

verið frosinn,“ segir Jón Ásgeir.
„Þessi fyrirtæki hafa leyfi til þess
að eyða 40 þúsund pundum af þessum peningum á mánuði og þegar
niðurstaða liggur fyrir í málinu
verða þeir löngu búnir. Þetta er bara
sýndarmennska fyrir kröfufundinn
á föstudaginn í næstu viku.“
Steinunn segir að ef Jón Ásgeir
færi til frekari eignir, geti hann átt
harða refsingu yfir höfði sér. Verið
er að skoða hvort ástæða sé til að
beita frekari viðurlögum.
- sv
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SPURNING DAGSINS

Forseti bæjarstjórnar Vesturbyggðar segir einhug um ráðningu nýs bæjarstjóra:

Vöruskipti hagstæð í júní:

Fundu bæjarstjóra milli auglýsinga

Meiri afgangur
en var í fyrra

SVEITARSTJÓRNIR Enginn þeirra 23

Valur, heldurðu að þú fáir fullt
hús?
„Já, og ætli það verði ekki röð líka.
Ég held að það sé alveg ljóst að það
verður troðið út úr dyrum.“
Pókersamband Íslands stendur fyrir
Íslandsmóti á Hótel Örk í Hveragerði í
byrjun október. Valur Heiðar Þráinsson,
formaður mótanefndar sambandsins,
býst við mikilli aðsókn.

Skrásettu kirkjur á Google:

360 kirkjur á
einum stað
FÓLK Bræðurnir Andrés og Þórarinn Andréssynir hafa sett á laggirnar vefsíðu þar sem hægt er
nálgast myndir,
staðsetningu
og fróðleik um
allar kirkjur
landsins. „Þetta
tengist ekki
neinum sérstökum trúaráhuga hjá okkur
bræðrunum
ANDRÉS
en við höfum á
ANDRÉSSON
ferðum okkar
um landið tekið eftir því að það eru
til svo margar fallegar kirkjur sem
fáir vita af,“ segir Andrés en þeir
hafa fengið góðar viðtökur við síðunni www.kirkjukort.net. Bræðurnir unnu með Google maps forritið og því auðvelt fyrir lesandann
að finna allar kirkjur landsins sem
eru um 360 talsins.
- áp / sjá síðu 34

Ný rannsókn í sálfræði:

Uppteknir hamingjusamari
VÍSINDI Ný rannsókn sálfræðinga
við Chicago-háskóla í Bandaríkjunum bendir til þess að þeir sem
hafa nóg að gera séu töluvert
hamingjusamari en þeir sem sitja
aðgerðarlausir. Skiptir þá engu
hvort verkefni þeirra uppteknu
séu fullkomlega tilgangslaus.
Rannsókninni var ætlað að
svara spurningunni af hverju fólk
er jafn upptekið í nútímasamfélagi og raun ber vitni. Einn rannsakendanna sagði að sér hefði
alltaf fundist einkennilegt hvernig fólk hleypur um og leggur hart
að sér umfram það sem endilega
mætti búast við. „Vissulega sækist fólk eftir ýmsu á borð við peninga, frægð og fleira en ég held
að það sé einhver dýpri ástæða
fyrir því af hverju við forðumst
það að vera aðgerðarlaus.“
- mþl

sem sóttu um starf bæjarstjóra Vesturbyggðar hefur að sögn Ingimundar Óðins Sverrissonar, forseta bæjarstjórnar, gert athugasemdir við að
þeim var öllum hafnað og Ásthildur Sturludóttir, sem ekki sótti um,
ráðin. Ingimundur Óðinn segir sex
hafa dregið umsókn sína til baka
og að enginn hinna sautján hafi
fullkomlega uppfyllt kröfur bæjarstjórnarinnar. Öllum umsóknum
hafi því verið hafnað og auglýsa átti
starfið að nýju.
„Þá frétti ég að Ásthildur hefði
verið ein umsækjenda sem fóru í

gegnum ferli hjá Capacent
góða manneskju í þetta.
vegna bæjarstjórastarfsVið erum með ákveðnar
ins á Ísafirði. Ég ákvað að
kröfur; við óskum eftir að
kanna það og hún hafði mikfólk sé með háskólamenntinn áhuga á að koma hingun og að það sé tilbúið til
að svo við kölluðum hana
að dveljast hérna. Ásthildí viðtal. Ákvörðunin var
ur hefur enga reynslu af
tekin í kjölfarið,“ útskýrir
bæjarstjórastöðu en hefur
Ingimundur Óðinn og undirmenntun í þessu og hefur
strikar að Ásthildur hafi
verið verkefnisstjóri yfir
ÁSTHILDUR
ekki komið til tals fyrr en
stórum verkefnum og séð
STURLUDÓTTIR
öðrum umsækjendum hafði
um fjárhagsáætlanagerð.
Það skiptir líka máli að hún hefur
verið synjað. Hún hafi verið ráðin í
gríðarlega góð tengsl við stjórnsamráði við minnihlutann í bæjarstjórn.
mál og þekkir marga,“ segir forseti
bæjarstjórnar.
„Það skiptir miklu máli að fá
- gar

Veiði borgarfulltrúa
kostaði 641 þúsund
Orkuveita Reykjavíkur eyddi 641 þúsund krónum í borgarfulltrúa sem veiddu
lax í Elliðaánum. Þrettán borgarfulltrúar allra flokka nema VG veiddu frítt á
síðasta kjörtímabili að því er kemur fram í svari við fyrirspurn frá síðasta ári.
REYKJAVÍKURBORG Kostnaður Orku-

veitu Reykjavíkur vegna laxveiða
borgarfulltrúa í Elliðaánum nam
640.896 krónum sumarið 2009.
Þetta kemur fram í síðbúnu svari
skrifstofu borgarstjóra við fyrirspurn sem Ólafur F. Magnússon,
þáverandi borgarfulltrúi, setti
fram í borgarráði 12. nóvember í
fyrra.
Fyrirspurn Ólafs var aldrei
svarað formlega. Engar skýringar
fengust á því þegar Fréttablaðið
leitaði eftir þeim á skrifstofu borgarstjóra fyrir um þremur vikum. Í
formlegu svari sem nú hefur borist frá borgarstjóraskrifstofunni
er heldur engin skýring gefin þótt
um hana hafa verið beðið. Hins
vegar eru veitt svör við spurningum Ólafs frá í nóvember eins og
óskað var eftir. Borgin segir svörin byggð á upplýsingum frá Orkuveitu Reykjavíkur.
Eins og áður segir nam heildarkostnaður vegna veiðidaga kjörinna
fulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur
tæplega 641 þúsund krónum í fyrra.
Kostnaðurinn er ekki sundurliðaður og ekki kemur fram hvort veiðileyfi eru reiknuð þar inn.
„Björk Vilhelmsdóttir, Björn
Ingi Hrafnsson, Dagur B. Eggertsson, Gísli Marteinn Baldursson, Jórunn Ósk Frímannsdóttir
Jensen, Kjartan Magnússon, Ólafur F. Magnússon, Óskar Bergsson,
Sigrún Elsa Smáradóttir, Stefán
Jón Hafstein, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,“ er svarið við spurningunni um
hvaða borgarfulltrúar hafi þegið
boð um veiði í Elliðaánum sumrin
2006, 2007, 2008 og 2009, það er á
síðasta kjörtímabili.

EFNAHAGSMÁL Vöruskipti við

útlönd í júní voru hagstæð um 8,7
milljarða króna. Samkvæmt tölum
Hagstofu Íslands voru fluttar út
vörur fyrir tæpa 48 milljarða og
inn fyrir 39,3 milljarða.
Afgangur á vöruskiptunum er
40 prósentum meiri en í júní í
fyrra, þegar þau voru hagstæð um
6,2 milljarða króna, á sama gengi.
Sömuleiðis voru vöruskiptin
fyrstu sex mánuði ársins 22 milljörðum króna hagstæðari en í
fyrra. Afgangur í ár nam 63,9
milljörðum.
- óká

Herjólfur festist í höfninni:

Höfnin er enn
á byggingarstigi
SAMGÖNGUR Herjólfur strandaði í

Landeyjahöfn á miðnætti aðfaranótt föstudags. Verið var að leggja
úr höfn með um 500 farþega á leið
til Vestmannaeyja en greiðlega gekk
að losa ferjuna og seinkun var ekki
mikil.
Gísli Viggósson, forstöðumaður
Siglingastofnunar, segir endanlega
dýpkun við Landeyjahöfn enn eiga
eftir að fara fram og svona atvik séu
ekki óalgeng þegar hafnir eru fyrst
teknar í notkun. „Málið er úr sögunni eftir að grafa dýpkaði botninn
í gær,“ segir hann. „Herjólfur er nú
á áætlun og verður á áætlun.“ - sv

FACEBOOK Vinsælasti samskiptavefur

heims hefur yfir 500 milljónir notenda.
VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON OG ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Oddvitar Sjálfstæðisflokks og F-lista voru meðal þeirra þrettán borgarfulltrúa sem þáðu ókeypis laxveiði
á síðasta kjörtímabili. Þótt þeir séu báðir hættir í borgarstjórn munu þeir áfram geta
veitt einu sinni ári í Elliðaánum sem fyrrverandi borgarstjórar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Skrifstofu borgarstjóra
er ekki kunnugt um
hvaða embættismenn hafa
fengið eða þegið slík boð.
SKRIFSTOFA BORGARSTJÓRA

Orkuveitan segir ekki hægt
að sundurgreina kostnað vegna
hvers borgarfulltrúa fyrir sig eins
og Ólafur óskaði eftir. Þá sé ekki
hægt að greina frá því hverjum
öðrum en borgarfulltrúum hafi
verið boðið í laxveiði á dögum ætluðum fyrir kjörna fulltrúa.
„Borgarfulltrúar fá boð um
veiði en í einhverjum tilvikum
hafa einstakir embættismenn

fengið boð um að veiða ef borgarfulltrúar forfallast. Skrifstofu
borgarstjóra er ekki kunnugt um
hvaða embættismenn hafa fengið
eða þegið slík boð,“ segir í svarinu.
Loks var spurt hvort í ofangreindri kostnaðartölu sé tekið
tillit til kostnaðar vegna annarra
en borgarfulltrúa, svo sem embættismanna borgarinnar og Orkuveitunnar ásamt stjórnarmönnum og starfsmönnum OR. Búast
má við að útlagður kostnaður OR
vegna veiðidaganna sé enn meiri
en að framan greinir því svarið er
það að talan feli ekki sér kostnað
vegna annarra en borgarfulltrúanna sjálfa.
gar@frettabladid.is

Facebook bráðlega á markað:

Ráðlagt að bíða
í tvö ár í viðbót
TÆKNI Mark Zuckerberg, eigandi

samskiptavefsins Facebook, ætlar
sér að setja fyrirtækið á markað á
næstunni. Notendur Facebook eru
nú orðnir yfir 500 milljónir.
Samkvæmt fréttastofunni
Bloomberg, segja sérfræðingar að
Zuckerberg geti sett fyrirtækið
á markað hvenær sem er, en hins
vegar væri skynsamlegt af honum
að bíða í um það bil tvö ár til viðbótar. Sá biðtími myndi auka sölu
auglýsinga til muna og fleiri notendur ættu eftir að bætast á vefinn.
Facebook var stofnað í febrúar
2004, upphaflega ætlað sem samskiptanet á milli nemenda Harvard-skólans í Bandaríkjunum. - sv

Stærsta ferðahelgi ársins gengin í garð með tilheyrandi umferðarþunga:

Umferðin hefur gengið stórslysalaus
UMFERÐ Umferð á vegum landsins

var með þyngra móti í gærkvöldi
en gekk þó stórslysalaust fyrir
sig. Ekki var mikið um hraðakstur, enda gafst ökumönnum ekki
færi á því raðir mynduðust á
þjóðvegum. Samkvæmt lögreglu
er ekkert óvenjulegt við umferðarþungann um verslunarmannahelgina í ár.
Hrafn Árnason, hjá umferðardeild Lögreglunnar í Reykjavík,
segir umferðina úr bænum ganga
vel.
„Þetta er ósköp venjulegt og allt
gengur vel. Þétt og þung umferð
út úr bænum í báðar áttir sem við
búumst við eitthvað áfram,“ segir
Hrafn. „Það varð ein bílvelta hjá
Svínahrauni en engin slys urðu á
fólki. Bílstjórinn sofnaði trúlega
við stýrið og lenti utan vegar.“
Lögreglan á Akureyri segir allt
vera með hinu besta móti og segist

ÚTÍ EYJUM Lögreglan í Vestmannaeyjum var vel sýnileg í gær og notaði meðal annars

fíkniefnahund til að þefa af gestum sem komu á Þjóðhátíð.

varðstjóri halda að flest allt unga
fólkið í bænum hafi lagt leið sína
til Vestmannaeyja. Um tíu þúsund
manns voru komnir á Þjóðhátíð í

MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

gærkvöldi og búist er við því að sú
tala geti tvöfaldast í dag og metaðsókn verði að hátíðinni í ár.
- sv

Regn og vindsett
m/öndun
dömu til í gráu og
rauðu, herra til grá og
blá, (barnastærðir rautt
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buxur 2999)
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7.99950

20%

10.7

50%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Tjald 4 manna Arizona

meðan birgðir endast

Með himni og fortjaldi.
5869200

ETT
GARÐS

192.79.9900 0

Hi Point
GREINA-&
GARÐKLIPPUR

40%
AFSLÁTTUR

ÖLL
GARÐHÚSGÖGN

Garðsett
80 sm borð með
4 stólum
3899138

25%
AFSLÁTTUR
meðan birgðir endast

Afgreiðslutími um verslunarmannahelgina
Skútuvogur : laugardagur 10-19 • Sunnudagur 11-19 • Mánudagur lokað
Grafarholtl: laugardagur 10-18 • Sunnudagur lokað • Mánudagur lokað
Sjá nánar um afgreiðslutíma Húsasmiðjunnar um land allt á www.husa.is
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Gæða gasgrill
Burny Sizzler 200
10.0 kW
Grillflötur 44x50 sm.
Hitagrind 44x14 sm
2 ryðfríir brennarar
Flame tamer hlíf
yfir brennurum
Postulínsemelerað
lok, grill og grillgrind
sem varnar ryðmyndun.
3000272

394.99.9000 0

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 30.07.2010

Bandaríkjadalur

120,21

120,79

Sterlingspund

187,16

188,06

Evra

156,12

157,00

Dönsk króna

20,950

21,072

Norsk króna

19,598

19,714

Sænsk króna

16,535

16,631

Japanskt jen

1,3915

1,3997

SDR

182,42

183,50

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
211,0277
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Viðskiptaráð segir þreifingar hins opinbera óígrundaðar í besta falli en vafasamar í versta falli:

Átelur stjórnvöld vegna Magma-máls
STJÓRNMÁL Viðskiptaráð er mjög óánægt með

framgöngu ríkisstjórnarinnar í máli kanadíska fyrirtækisins Magma Energy. Í greinargerð frá Viðskiptaráði um málið segir að
hringlandaháttur, stefnuleysi og ákvarðanafælni stjórnvalda í stórum og mikilvægum
málum geri mörgum aðilum í atvinnulífinu
erfitt um vik.
Greinargerð Viðskiptaráðs var birt í gær og
fjallar um erlenda fjárfestingu. Þar segir að
fjárfesting sé ein af grunnstoðum hagvaxtar
og forsenda þess að endurreisn hagkerfisins
geti orðið að veruleika fyrr en síðar. Pólitísk
afskipti séu því ekki til þess fallin að stuðla að
sameiginlegu markmiði okkar allra, að efla
hagvöxt og með því lífskjör á komandi árum.

Viðskiptaráð bendir á þá staðreynd að
Ísland er í öðru sæti á lista yfir þau aðildarríki OECD sem hafa mestar takmarkanir á beinni fjárfestingu erlendra aðila. Af því
megi ráða að Ísland sé almennt eftirbátur
annarra ríkja þegar kemur að umgjörð fjárfestingar í alþjóðlegu samhengi.
Enn fremur kemur fram í greinargerðinni að Viðskiptaráð telji atburði undanfarinna vikna ekki til þess fallna að efla tiltrú erlendra fjárfesta á Íslandi. Eðlilegt sé
að spyrja sig hvort fjárfestar muni yfirhöfuð hætta á að fjárfesta hérlendis á komandi
árum af ótta við pólitísk afskipti af einstökum
verkefnum eða fjárfestingum.

VIÐSKIPTARÁÐ Stjórnvöld fá ákúrur frá Viðskiptaráði í

nýútkominni greinargerð.

- mþl

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Umhverfis landið
Á 146 kílómetra hraða
við Blönduós
FISKUR Í BALA Verðmæti sjófrysts afla
var tæpir 14 milljarðar fyrstu fjóra mánuði ársins.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

kílómetra hraða við Blönduós var stöðvaður af lögreglu aðfaranótt föstudags.
Ökumaðurinn mun í kjölfarið missa prófið
í að minnsta kosti tvo mánuði og þarf að
borga yfir 100 þúsund króna sekt. Nokkrir
ökumenn til viðbótar voru teknir fyrir of
hraðan akstur á fimmtudag og aðfaranótt
föstudags, en lögregla segir að umferð hafi
verið talsvert mikil í báðar áttir.

Verðmæti afla
45,6 milljarðar

FASTEIGNAMARKAÐUR

Akureyrar var skemmdur
í þriðja sinn í sumar í vikunni. Töluverðar skemmdir
voru unnar á svæðinu.
Brotist var inn í bíl og í
kúluvél á æfingasvæðinu.
Þá var golfbíll skemmdur
og brotist inn í tvo gáma. Í
gámunum eru skápar fyrir
félagsmenn og um þrjátíu
hurðir voru brotnar upp.
Engu var stolið. Nú er unnið
að úrbótum og öryggismál
á svæðinu eru til skoðunar
vegna skemmdarverkanna.

BLÖNDUÓS Ökumaður sem ók á 146

Aukið verðmæti á milli ára:

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti
íslenskra skipa nam 45,6 milljörðum króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins, samkvæmt gögnum
Hagstofu Íslands.
Á sama tíma í fyrra var verðmæti aflans 35 milljarðar. Aukningin nemur 10,6 milljörðum eða
30,2 prósentum. Fram kemur
að verðmæti afla sem seldur er
í beinni sölu útgerða til vinnslu
innanlands hafi numið 20,3 milljörðum, aukist um 38,2 prósent
frá fyrra ári. Þá hafi verðmæti
afla sem keyptur er á markaði
til vinnslu innanlands aukist um
42,6 prósent milli ára og verið um
7,4 milljarðar króna.
- óká

Golfvöllur skemmdur enn á ný
AKUREYRI Golfvöllur

Bílslys og akstur undir
áhrifum
BORGARNES Tíu ára gömul stúlka varð
fyrir bíl á tjaldsvæði Unglingalandsmóts
UMFÍ í Borgarnesi á fimmtudagskvöld.
Slysið varð við innkeyrsluna á svæðið. Stúlkan ristarbrotnaði. Mikill fjöldi
ferðamanna er í Borgarnesi og á leið
um svæðið. Lögreglan stöðvaði einnig
ungt par við umferðareftirlit á fimmtudagskvöld. Parið reyndist undir áhrifum
fíkniefna og fundust fíkniefni á karlmanninum. Fólkið var á leið í ferðalag
og var ungt barn þeirra í bílnum.

Fjarðarheiðargöng
verði sett á áætlun
FLJÓTSDALSHÉRAÐ Bæjarráð Fljótsdalshéraðs og bæjarstjórn Seyðisfjarðar skora
á samgönguyfirvöld að setja Fjarðarheiðargöng inn á næstu samgönguáætlun. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar ítrekar með þessu
fyrri ályktanir um rannsóknir og undirbúning vegna gerðar gangna. Telur bæjarstjórnin upp rök fyrir því að framkvæmdinni
verði flýtt, til dæmis öryggismál, atvinnumál, flutninga, ferðaþjónustu og verslun.
Göngin myndu tengja Seyðisfjörð við
Hérað. Fljótsdalshérað segist styðja baráttu
Seyðfirðinga af heilum hug.

Eigendum fasteigna fækkar
Eigendum fasteigna fækkaði milli ára
um 0,7 prósent en það hefur ekki
gerst áður í sögunni. Þetta kemur
fram í upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu um álagningu opinberra
gjalda í ár. Í fyrra áttu tæplega 97.200
fjölskyldur fasteignir á landinu en í ár
eru þær rúmlega 96.500.

LEIÐRÉTTING
Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá áliti
samtakanna Frumtaka á lyfjamarkaðnum á Íslandi og það sagt koma
fram í ályktun samtakanna. Formaður
samtakanna vill koma því á framfæri
að ekki hafi verið um formlega ályktun samtakanna að ræða, heldur hafi
sjónarmiðin verið viðruð í frétt sem
birtist á heimasíðu þeirra.

Leyfa götu- og torgsölu tímabundið
REYKJAVÍK
Borgaryfirvöld hafa
ákveðið að veita
tímabundið leyfi til
götu- og torgsölu
í Reykjavík. Þau
segja ekki rétt að
nýr meirihluti hafi
verið búinn að
móta stefnu um
þessi mál. Nýi meirihlutinn hyggst fara yfir reglurnar og móta
stefnu til framtíðar. Stefnt er að því að ljúka þeirri vinnu í lok
september. Að sögn Einars Arnar Benediktssonar, formanns
menningar- og ferðamálaráðs, verður reynt að finna varanlega
staðsetningu fyrir götusölu sem hentar öllum.

Ölvaður og með tvö sprungin dekk
LAUGARVATN Lögreglan í Árnessýslu
stöðvaði ölvaðan ökumann austan
við Laugarvatn á fimmtudagskvöld.
Hann hafði ekið bílnum svo lengi með
sprungið framdekk að bæði dekkið og
felgan voru horfin. Einnig var sprungið
á öðru afturdekki bílsins og því aðeins
tvö virk dekk á bílnum. Maðurinn var á
leið frá Reykjavík í Hvítá, að eigin sögn,
og ætlaði að renna þar fyrir lax.

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

Lokað í verslunum
Ormsson í dag laugardag
Akið varlega um verslunarmannahelgina!
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GOTT UM LAND
ALLT Það má aldeilis segja að það
viðri vel til útileguferða alls staðar á
landinu alveg fram
yﬁr mánudag. Þeir
sem hafa ekki enn
þá ákveðið hvert
skal halda ættu að
skella sér þangað sem hugurinn
leitar helst og hafa
15
litlar áhyggjur af
veðrinu.
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Á MORGUN
Hæg vestlæg eða
breytileg átt.
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Berlín
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Friedrichshafen
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Alicante

Billund
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HEIMURINN
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MÁNUDAGUR
Hæg suðlæg eða
breytileg átt.
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Gautaborg
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Kaupmannahöfn

23°

Las Palmas

24°

London
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Mallorca
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New York

26°

Orlando

35°

Ósló

22°

París

29°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

21°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri og MM Selfossi
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mánaðargjald í áskrift, þá fylgir líka 150 MB netnotkun á mánuði.
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KJÖRKASSINN

Eldar herja nú á stór svæði í Rússlandi eftir methita og þurrka undanfarið:

Skógareldar orðið 25 að bana í Rússlandi
Ert þú ánægð/ur með upphaf
aðildarviðræðna Íslands við
ESB?
Já
Nei

37,5%
62,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú aðgang að hreinu
vatni teljast til mannréttinda?
Segðu þína skoðun á visir.is

um í Rússlandi síðustu tvo daga.
Eldar hafa breiðst út yfir um 90 þúsund
hektara svæði undanfarna daga, í kjölfar mikilla hita í landinu. Hitamet var slegið í síðustu
viku og júlímánuður var heitasti mánuður í
Moskvu frá því að hitamælingar hófust fyrir
130 árum. Miklir þurrkar eru á ökrum og í
skógum og hefur uppskera eyðilagst að mestu.
Vladimir Pútín forsætisráðherra heimsótti svæðið í gær og fór meðal annars til eins
þriggja smábæja sem brunnu til kaldra kola
tæpum 500 kílómetrum austan við Moskvu.
Pútín lofaði íbúum þar því að öll húsin í
bænum, 341, yrðu endurbyggð fyrir veturinn.
Þá lofaði hann hverjum bæjarbúa 200 þúsund

rúblum, um 780 þúsund krónum, í skaðabætur.
Voronezh, borg sunnan við Moskvu er nánast umkringd af skógareldunum, og þurfti
meðal annars að flytja sjúklinga af sjúkrahúsum í flýti í gær.
Pútín hvatti í gær Medvedev forseta til þess
að senda herlið til að aðstoða við að slökkva
eldana. Þá sagði hann að allir opinberir starfsmenn sem eigi aðild að björgunarmálum verði
rannsakaðir sérstaklega til að komast að því
hvort einhverjir hafi brugðist í starfi.
- þeb

NORDICPHOTOS/AFP

RÚSSLAND, AP Minnst 25 hafa látist í skógareld-

Á FERÐ UM SVÆÐIÐ Vladimir Pútín forsætisráðherra
Rússlands ferðaðist um svæðin sem hafa orðið hvað
verst úti í skógareldunum.

KOLKRABBINN Octopus, eða Kolkrabbinn, er gríðarlegt mannvirki. Um borð eru meðal annars tveir kafbátar og er annar þeirra

með svefnpláss fyrir átta manns í allt að tvær vikur.
FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

Ætla að kafa niður að
tveimur skipsflökum
Áhöfnin á risasnekkjunni Octopus, sem liggur við Reykjavíkurhöfn, hyggst kafa
niður á tvö skipsflök. Snekkjan er ein sú stærsta í heimi, 126 metrar á lengd.
R isasnek kja n
Octopus, sem er í eigu auðjöfursins Pauls Allen, kom til landsins
í gær og lá við akkeri í ytri höfninni í Reykjavík fram á kvöld. Þá
stóð til að hún legðist við festar við
Miðbakka. Ráðgert er að snekkjan
verði hér í sex daga.
Mikil leynd ríkir yfir ferð
snekkjunnar. Hún er ein sú stærsta
í heimi, 126 metrar á lengd eða
um 50 metrum lengri en Herjólfur. Snekkjan er meðal annars búin
tveimur kafbátum.
Skipverjar á Octopus hyggjast
kafa niður að tveimur skipsflökum; eftirlitsskipinu Hamilton og
olíuskipinu Shirlon. Báðum skipunum var sökkt í seinni heimsstyrjöldinni. Þá munu skipverjar hafa
kannað möguleikann á leyfi til köfunar í Þingvallavatni.
Um miðjan dag í gær hafði Fornleifavernd ríkisins ekki fengið upplýsingar um fyrirætlanir áhafnar
Octopus. Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður stofnunarinnar, gagnrýndi það harkalega í samUMHVERFISMÁL
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EIN STÆRSTA SNEKKJA VERALDAR Kolkrabbinn er stór, 126 metrar að lengd og hefur

60 manna áhöfn.

tali við Fréttablaðið, sagðist hafa
verið í sambandi við áhöfnina en
verið neitað um allar upplýsingar.
Heimsókn snekkjunnar hafi verið
komin inn á borð nokkurra stofnana og ráðuneyta fyrir löngu síðan,
og nefndi í því sambandi utanríkisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið
og Umhverfisstofnun. Engin þessara stofnana hafði haft samband
við hana fyrr en þegar líða fór á
kvöldið.

„Það gleymdist að tala við okkur
en við hefðum kosið að þeir hefðu
gert það,” segir Kristín Huld. Nú
sé hins vegar búið að tryggja það
að stjórnsýslan sé rétt og upplýsa
áhöfnina um þau lög sem gilda um
þjóðminjar.
„Ef skip eru eldri en hundrað ára
eða friðlýst þarf leyfi frá okkur,“
segir Kristín Huld en slíku sé ekki
til að dreifa með flökin af Hamilton
og Shirlon.
- sh / kh
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Þyrlur og kafbátar í einni stærstu snekkju veraldar
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■ Snekkjan Octopus er níunda stærsta snekkja
■
Á efra þilfarinu er sundlaug,
veraldar, og sú þriðja stærsta sem ekki er í eigu
körfuboltavöllur á því neðra, og á hliðum
þjóðhöfðingja eða ríkisstjórna.
skipsins eru opnanlegir hlerar í hæð við
■ Hún er 126 metra löng, um 50 metrum lengri en
vatnsborðið sem notaðir eru sem kvíar fyrir
Eyjaferjan Herjólfur.
sjósleða.
■ 60 manna áhöfn er á snekkjunni öllum stund■
Smíði snekkjunnar kostaði um 25
um.
milljarða og þá kostar hálfan þriðja milljarð
■ Á þilfari snekkjunnar eru tveir þyrlupallar, að
á ári að gera hana út.
framan og að aftan, og tvær þyrlur.
■
Eigandinn, Paul Allen, er einn af
■ Á henni eru sjö smærri bátar sem notaðir eru í
auðugustu mönnum veraldar, og vermdi 37.
PAUL ALLEN
styttri ferðir og siglingar til og frá landi. Sá stærsti
sæti á lista Forbes síðast.
er þó heilir nítján metrar að lengd.
■ Allen stofnaði hugbúnaðarfyrirtækið Microsoft með
■ Tveir kafbátar eru um borð í snekkjunni, annar fjarBill Gates á sínum tíma.
stýrður könnunarkafbátur og hinn tíu manna kafbátur
■ Eignir hans eru metnar á um 13,5 milljarða Bandameð svefnrými fyrir átta í allt að tvær vikur.
ríkjadala, sem svarar til ríflega 1.620 milljarða króna.
■ Snekkjan var smíðuð í Þýskalandi, eins og reyndar
■ Allen lætur sér ekki nægja eina snekkju, heldur á
allar tólf stærstu snekkjur veraldar, og afhent árið
hann einnig snekkjuna Tatoosh, sem er sú 26. stærsta
2003.
í heiminum, og aðra litlu minni sem kallast Méduse.

Iah|k _]d[jabXX_dd#L?J7$_i

L?J7#\[hWiah_\ije\W|jhWkijkc]hkdd_

',$eaj$ '&d³jkh
(,$eaj$ /d³jkh
FWbecW=h_ZWL_bbW][IfW
;VaaZ\i)gVhi_gcj]iZa\gÂjgh¨ajb\VgÂ^k^Âb_`VhVcYhigcY7ZaZ`#

(,$eaj$Å*$dl$/d³jkh

L[h\h|'.+$/&&ah$

e]'+$&&&L_bZWhfkdajWh

L[h|cWddc$l$(jlXb_$

7bbj_dd_\Wb_

8[_dj
ceh]kd\bk]"
]b³i_b[]kh
\Whaeijkh$

B_cWaBWhW

ÃVÂkVgÄZhh^Ä¨\^aZ\]Z^iV"
i^a[^cc^c\hZbk^Â][Âjb
]j\VÄZ\Vgk^ÂhZiijbcÅii
V[ÄgZn^c\Vg`Zg[^[aj\[adiV
>XZaVcYV^g#=kZg[VgÄZ\^]Z[jg
h^ccZ^\^ch`_{ÄVghZbZg
WdÂ^{cZcYjg\_VaYh[_aWgZnii
gkVaV[`k^`bncYjb!k^ch¨ajb
h_ckVgehÄ{iijb!ica^hid\
iakjaZ^`_jb#=kZgd\Z^cckZajg
hcVZ^\^cYV\h`g{d\\Zijg
Vj`ÄZhhhiijeeaÅh^c\Vgjb
[aj\[ZgÂ^cVh_{a[Vd\bVg\i
[aZ^gV#

L[h|cWddc$l$(jlXb_$

<a¨h^aZ\i*hi_gcj]iZak^ÂAVgVhigcY^cV#HjcYaVj\Vg\VgÂjg^ccZgg^hVhig!\gÂjgh¨aad\
\Zc\^ÂZgg\VgÂ^cjbWZ^cii{b_`VhVcYhigcY#

(,$eaj$#*$dl$/d³jkh

L[h\h|('*$&&&ah$
7bbj_dd_\Wb_

e]'+$&&&L_bZWhfkdajWh

>cc^[Va^Â/;aj\![aj\kVaaVgh`ViiVg!\^hi^c\#6AAI>CC>;6A>Ád\haZch`[VgVghi_gc#
KZgÂ{cK^aYVgejc`iV'')#%%%`g#

C_hWYb[H[iehj
*hi_gcj]iZak^ÂAVgVhigcY^cV#K^Â]iZa^ÂZghighjcYaVj\Vg\VgÂjgbZÂ\gÂVgb^`ajb
kVichgZcc^WgVjijb#

(,$eaj$Å*$dl$/d³jkh

L[h\h|(&*$*.&ah$

e]'+$&&&L_bZWhfkdajWh

L[h|cWddc$l$(jlXb_$

7bbj_dd_\Wb_

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 50959 07/10

>cc^[Va^Â/;aj\![aj\kVaaVgh`ViiVg!\^hi^c\#6AAI>CC>;6A>Ád\haZch`[VgVghi_gc#
KZgÂ{cK^aYVgejc`iV&.*#.%%`g#

>cc^[Va^Â/;aj\![aj\kVaaVgh`ViiVg!\^hi^c\#6AAI>CC>;6A>Ád\haZch`[VgVghi_gc#
KZgÂ{cK^aYVgejc`iV'&)#)-%`g#

L?J7[hbÓ
L?J7rIajkle]_')WrIc_+-&****rL?J7$_i

31. júlí 2010 LAUGARDAGUR

8

VEISTU SVARIÐ?

Neytendastofa brýnir fyrir foreldrum að gæta þess að barnaleikföngin séu örugg: Íslenskir hjálparstarfsmenn:

Oftast innkölluð vegna eiturs
ÖRYGGISMÁL Hættuleg leikföng eru

1. Hvað heitir nýr umboðsmaður skuldara?
2. Hvað bannaði katalónska
þingið nýverið?
3. Hvaða rétt segja slökkviliðsmenn á Akureyri brotinn á sér?

„Þetta er hluti af markaðseftirliti Evrópu og er í gangi allt
árið um kring,“ segir Sesselja Th.
Ólafsdóttir hjá Neytendastofu.
„Tilkynningarnar eru mun fleiri
heldur en við segjum frá
hér á landi.“
Sesselja segir
að tilkynnt hafi
verið um hættuleg leikföng hér á
landi . „Við höfum
tekið vissar tegundir
af perlum af markaði
og einnig leikföngum
með áföstum seglum,“

segir hún. Hún segir brýnt að
fólk hér á landi sé vakandi fyrir
því að barnaleikföngin séu örugg,
hvort sem þau eru keypt hér á
landi eða erlendis. Ef grunur leikur á að varan sé á einn eða annan
hátt skaðleg börnum skal tilkynna það Neytendastofu.
- sv

HÆTTULEGUR BÍLL

Þessi bíll úr myndinni
Cars frá leikfangafyrirtækinu Mattel innihélt
hættulegt magn af blýi
og var innkallaður.

HAÍTÍ Tveir heilbrigðismenntaðir
starfsmenn á vegum Rauða krossins halda til Haítí á mánudaginn.
Þau Erla Svava Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur og Jón
Magnús Kristinsson bráðalæknir
munu starfa næstu vikur á sjúkrahúsi finnska og þýska Rauða
krossins í Carrefour, úthverfi
Port-au-Prince. Þau eru 26. og 27.
í röðinni af sendifulltrúum Rauða
kross Íslands sem haldið hafa til
starfa á Haítí síðan jarðskjálftinn mikli reið þar yfir fyrir rúmu
hálfu ári.
- jhh

3,3$5?7%:$6Ì$

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

enn á markaði víðs vegar í Evrópu þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir og tilkynningar heilbrigðisyfirvalda. Neytendastofa sendi
frá sér tilkynningu á heimasíðu
sinni í gær þar sem varað er við
barnaleikföngum sem hafa verið
innkölluð í Evrópu. Ekki er vitað
til þess að vörurnar séu á markaði
hér á landi.
Algengasta ástæðan fyrir innköllun er sú að leikföngin innihalda á einn eða annan hátt eiturefni sem eru hættuleg heilsu
barna.

Hjálpa til á
skjálftasvæðinu

Propionsýra fyrir kornbændur
Aukið geymsluþol og minni afföll.
Við erum byrjuð að taka niður pantanir.
PENINGAR Hagfræðingur við Háskóla Íslands telur það vond tíðindi að horfur ríkis-

sjóðs séu orðnar neikvæðar hjá Moody´s.
Pöntunarsími 515 1100

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hagfræðiprófessor um lánshorfur ríkisins:

Skiptir miklu máli
að vekja upp traust

Costa del Sol
Síðustu sætin í ágúst, 10 og 11 nátta.

Frá kr.

59.900
Ótrúleg kjör!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á síðustu sætunum í spennandi
sumarleyﬁsferðir til eins allra vinsælasta sólaráfangastaðar Íslendinga,
Costa del Sol. Fjölbreytt gisting í boði á ótrúlegum kjörum.
Ath. mjög takmarkaður fjöldi íbúða og herbergja í
boði - verð getur hækkað án fyrirvara.

Kr.

59.900

Kr.

Flugsæti. Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum,
17.-28. ágúst eða 28. ágúst - 7. september

Kr.

114.900

114.900 - Balmoral **+ með fullu fæði

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi í
11 nætur með fullu fæði. Verð m.v. 2 í herbergi kr. 146.080.- á
mann með fullu fæði. Sértilboð 17. ágúst.

Kr.

- Hotel Palmasol *** með „öllu inniföldu”

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í fjölskylduherbergi með “öllu inniföldu” í 10 nætur. Verð m.v. 2 í herbergi kr.
139.900. Sértilboð 28. ágúst

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í fjölskylduherbergi með “öllu inniföldu” í 11 nætur. Verð m.v. 2 í herbergi kr.
159.980. Sértilboð 17. ágúst.

126.900

Slíkt myndi seinka fyrir
irtækið Moody‘s hefur
því að ríkissjóður gæti
breytt horfum um lánssótt sér fé á erlenda markhæfismat ríkissjóðs úr
aði og grafa undan tiltrú á
stöðuguðum í neikvæðar.
Íslandi.
Í tilkynningu frá fyrGylfi Zoëga, hagfræðiirtækinu kemur fram að
prófessor við Háskóla
helsta ástæða þessarar
Íslands, telur þetta vond
tíðindi. Hann segir þetta
aðgerðar sé sú óvissa sem
gera Íslendingum erfiðdómur um gengistryggð
ara fyrir að sækja penlán hefur valdið og það GYLFI ZOËGA
að enn hafi ekki náðst niðurstaða
inga á erlenda fjármagnsmarkaði
í Icesave-deilunni. Lánshæfisog þýða að tiltrú á Íslandi sé minni
einkunn ríkissjóðs fyrir langtímaen áður.
„Ísland er eins og fyrirtæki eða
skuldbindingar er nú einu þrepi
fyrir ofan ruslflokk. Þessi aðgerð
fjölskylda sem er búin að missa
Moody‘s hefur það í för með sér að
lánstraust. Þá skiptir mjög miklu
áhættan á því að lánshæfismatið
máli að vekja upp traust annars
staðar. Sá hringlandaháttur sem
fari niður í ruslflokk er meiri en
áður en lánshæfismat ríkissjóðs
hefur verið í stjórnkerfinu undaner þegar í ruslflokki hjá matsfyrfarið er ekki til þess fallinn,“ segir
irtækinu Fitch.
Gylfi. Hann bætir því svo við að
Lækki Moody‘s lánshæfiseinkallar hagstærðir séu að fara í rétta
unina líka í ruslflokk væru það
átt og í raun líti hlutirnir vel út en
afar slæm tíðindi, segir í Morgunstóra vandamálið núna sé þessi
korni Íslandsbanka frá því í gær.
órói innanlands.
- mþl

Verðskrá Stöðvar tvö:
Opið í Borgarnesi alla
daga frá 10:00 til 22:00

- Aguamarina apartments ***

með fullu fæði og drykkjum með mat. Netverð á mann, m.v.
2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð með fullu fæði og drykkjum
með mat í 11 nætur. Verð m.v. 2 í studio kr. 159.980 með fullu
fæði og drykkjum með mat.. Sértilboð 17. ágúst og 28. ágúst

Breytingar með
haustinu
SJÓNVARP Breytt verðskrá tekur

129.900

- Hotel Griego Mar *** með „öllu inniföldu”

Kr.

EFNAHAGSMÁL Matsfyr-

LEIKSÝNING

á sunnudaginn kl 14:00
Leikbrúðusafn - Brúðuleikhús
Veitingar - Gjafavara
www.bruduheimar.is
Sími 530 5000

gildi fyrir Stöð 2, Stöð 2 Sport og
Stöð 2 Sport 2 þann 3. september.
Grunnverð áskriftar að Stöð
2 hækkar um 245 krónur eða
3,5 prósent. Þá hækkar grunnverð áskriftar að Stöð 2 sport og
Stöð 2 sport 2 um sömu prósentu
eða 205 krónur. Áskriftarverð á
Stöð 2 Fjölvarpi helst hins vegar
óbreytt.
Vildaráskrifendur Stöðvar 2
njóta áfram afsláttarkjara, allt að
30 prósent afsláttar af áskriftarverði, auk annara fríðinda.
Ástæður verðhækkana má
meðal annars rekja til almennra
verðhækkana. Vísitala neysluverðs hefur hækkað um 5 prósent
frá júlí 2009 þegar breytingar
voru síðast gerðar á áskriftarverði Stöðvar 2 og 7,5 prósent frá
síðustu breytingu á verði sportstöðva Stöðvar 2.

Dorma býður betur
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69.900,Frábær svefnsóﬁ

2.900,Sængurverasett

Yﬁr 40 ilmtegundir

69.900,Hægindastóll í taui
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20% afsláttur
Stillanlegt heilsurúm

20% afsláttur 149.000,Serta heilsurúm

499,Handklæði 50x100 cm

Interbed 160x200

14.900,-

OPIÐ
Virka daga frá kl. 10-18
Lau frá kl. 11-16

Holtagörðum 2. hæð • Sími 512 6800 • www.dorma.is • dorma@dorma.is
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greinar@frettabladid.is

Hvað þýðir að hátíðahöld gangi vel?

Uppá palli,
inní tjaldi ...

V

erslunarmannahelgin er nú gengin í garð með þeim
ferðalögum og skemmtanahaldi sem þessari helgi heyra
til, helginni þegar þorri þjóðarinnar á sameiginlegt
þriggja daga frí sem er kærkomið þegar farið er að
síga á seinni hluta sumars.
Veðurhorfur eru góðar um allt land í ár. Útlit er því fyrir að
bæði ferðafólk og þeir sem heima sitja muni geta átt góða daga
fram á mánudag.
Tvennt er það sem alltaf vekur nokkurn kvíða þegar þessi ferðaog skemmtihelgi nálgast. Annars vegar gangur mála í umferðinni
og hins vegar áfengis- og vímuefnaneysla á hátíðum og óskemmtilegir og stundum óhugnanlegir fylgifiskar hennar.
Sjaldan eru fleiri á ferðinni á vegum landsins en um verslunarmannahelgi. Bílstjórar þurfa því að sýna ýtrustu varkárni og þolinmæði. Lögreglan hefur mikinn viðbúnað og er með stóraukið eftirlit á vegum. Reynslan hefur sýnt
SKOÐUN
að þessi viðbúnaður skilar sér í
greiðari og farsælli umferð. Svo
Steinunn
verður vonandi að þessu sinni.
Stefánsdóttir
Þar sem fjöldi manna kemur
steinunn@frettabladid.is
saman eins og gerist víða núna
um helgina geta auðveldlega
orðið óhöpp og núningur komið
upp. Þegar við bætist að margir
eru undir áhrifum sýnir reynslan að það er eins og olía á eld. Því
miður koma alltaf upp ofbeldismál í tengslum við hátíðir um verslunarmannahelgar sem þó eiga að vera, og eru þegar allt gengur
vel, skemmtun.
Á sama hátt og lögreglan hefur aukinn viðbúnað í umferðinni er
styrkur hennar aukinn þar sem hátíðir standa. Ljóst er þó að það
dugar ekki til. Þeir sem standa fyrir hátíðum þurfa einnig að gæta
þess að sinna gæslu. Öryggisgæsla verður að vera veruleg þar sem
saman eru komnar þúsundir við þær í raun furðulegu aðstæður að
áfengisneysla er viðurkennt athæfi allan sólarhringinn.
Ofbeldi og nauðganir hafa því miður verið hvimleiður fylgifiskur hátíðahalda um verslunarmannahelgi og er þá undantekningarlítið tengt áfengisneyslu. Það er leitt að svo virðist sem erfitt sé
að halda slíkar hátíðir án þess að beitt sé ofbeldi.
Þegar er orðið ljóst að helgin verður ekki líkamsárásalaus því
strax í gærkvöld komu fréttir af líkamsárásum í Vestmannaeyjum.
Furðulegt verður þó að telja að lögreglan kvað hátíðahöld hafa
gengið vel.
Það kann að vera að einhverjum finnist nokkrar „léttar“ líkamsárásir ásættanlegar og að hátíðahöld geti talist ganga vel ef
enginn hlýtur óbætanlegan skaða af völdum ofbeldis, líkamlegs
eða kynferðislegs. En getur ein líkamsárás, létt eða þung, verið
ásættanleg? Að ekki sé talað um nauðgun!
Svarið er vitanlega, nei. Það á aldrei að fallast á ofbeldi sem
nauðsynlegan fórnarkostnað við samkomuhald eins og um verslunarmannahelgi. Vonandi rís sá dagur að hægt verði að ná samkomulagi um það.
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AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Þjóðnýting

Í

umræðum um kaup Magma á
HS orku er jafnan gengið út frá
því að auðlindir landsins séu
þjóðareign. Flestir skilja það á
þann veg að auðlindirnar séu og eigi
að vera í eigu ríkisins eða sveitarfélaga. Málið er aðeins flóknara.
Fiskimiðin eru almenningur þar
sem ríkisvaldið setur þær leikreglur um nýtingu sem það telur skynsamlegar. Útvegsmenn fá síðan
ákveðinn nýtingarrétt sem felur
í sér takmörkuð eignarréttindi.
Ákveða má með lögum að gjald
komi fyrir þann rétt.
Auðlindir á landi lúta á hinn bóginn alfarið leikreglum einkaeignarréttar. Stærstur hluti nýtanlegrar
orku í vatnsföllum og jarðhita er í
eigu ríkis eða sveitarfélaga. Hluti

þessara auðlinda
er í einkaeigu,
mest bænd a .
Auðlindagjald er
ákveðið í samningum en ekki
lögum.
Útlendingar geta ekki átt
meirihluta í fyrÞORSTEINN
irtækjum sem
PÁLSSON
eiga veiðirétt í
sjó. Þeir geta hins vegar keypt jarðir sem geyma vatnsréttindi og jarðhita. Lögum samkvæmt er ríki og
sveitarfélögum þó óheimilt að selja
slíkar auðlindir til einstaklinga.
Þessi takmörkun tekur til stærsta
hluta nýtanlegra réttinda.
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að

vinda ofan af kaupum Magma á HS
orku. Sá kaupskapur var við erlenda
kröfuhafa Íslandsbanka. Að vinda
ofan af verður því ekki skilið á
annan veg en þann að um þjóðnýtingu sé að tefla. Ella eru þessi orð
marklaus. Vel má vera að svo sé.
Rökin eru þau að koma auðlindum
undir opinber yfirráð. Verkurinn
er sá að HS orka á ekki orkulindir.
Þær eru í eigu sveitarfélaga á Suðurnesjum. HS orka greiðir úrsvarsgreiðendum þar auðlindagjald fyrir
afnotin. Það gjald mælir opinbera
arðsemi þeirra.
Hverju á að ná fram með því
að vinda ofan af samningnum?
Umræðan vellur áfram án þess
að nokkur sýni þeirri hlið málsins
áhuga.

niður fjárfestingu í velferðarkerfinu á móti. Satt best að segja er það
óskynsamleg forgangsröðun.
Slíkur fórnarkostnaður breytir
engu um opinber yfirráð yfir auðlindinni. Eini möguleikinn til breytinga er að hafa áhrif á auðlindagjaldið. Ríkissjóður gæti sem nýr
eigandi boðist til þess að hækka
auðlindagjaldið til útsvarsgreiðenda á Suðurnesjum. Það kæmi sér
vel fyrir Suðurnesjamenn. En hvaða
hag hafa tekjuskattsgreiðendur af
því ef þeir borga brúsann?
Á sama hátt gæti ríkissjóður
krafist þess að auðlindagjaldið

yrði lækkað til að létta byrði tekjuskattsgreiðenda. Er það markmiðið?
Réttilega má deila um tímalengd
nýtingarréttar. Stytting hans gæti
þó leitt til lækkunar á auðlindagjaldinu. Hvaða skynsemi er í
því að lækka auðlindagjaldið sem
útsvarsgreiðendur á Suðurnesjum
njóta nú?
Ef ekki á að breyta auðlindagjaldinu, sem mælir opinbera arðsemi, hver er þá tilgangurinn með
því að vinda ofan af kaupunum?
Frá sjónarmiði almannahagsmuna
er markmiðið enn óútskýrt.

framleiðslu til stóriðju. Gallinn
var sá að þá voru menn einnig
að selja hlut í orkulindinni. Nú
snýst málið bara um framleiðsluhlutann.
Vatnsréttindi vegna virkjana í
neðri hluta Þjórsár eru að hluta
í eigu einstaklinga. Engir hafa
gengið fram af meiri vaskleik til
að verja þann einkaeignarrétt á
auðlindum en einmitt þingmenn
VG. Þegar einkaeignarrétturinn
stendur í vegi fyrir virkjunum og
erlendri fjárfestingu ver flokkurinn einkaeignarréttinn á þessu
sviði af meira kappi en aðrir.

Þessi mótsagnakenndi málflutningur bendir til þess að vinstri
armur VG kyndi undir þessari
umræðu í átökum um völdin í
flokknum. Talsmenn Heimssýnar telja aftur móti að nái vinstri
armurinn undirtökum í VG styrki
þeir sjálfir stöðu sína í Evrópuandstöðunni. Þegar svo stendur á
víkja málefnaleg rök.
Um leið og Ögmundur Jónasson verður gerður að ráðherra á
ný mun draga úr upphlaupum af
þessu tagi. Það gæti verið ódýrari
lausn fyrir þjóðina. Hví að bíða
með hana?

Efni málsins

F

yrst þarf að svara þeirri
spurningu hvað þjóðnýting
kostar. Svarið er einfalt:
Ríkissjóður þarf að ganga
inn í samninginn og greiða kaupverðið. Þeir fjármunir eru ekki til.
Þá þarf að taka að láni.
Skattgreiðendur þurfa að greiða
útlendingum háa vexti af þeirri lántöku. Útlendingar geta grætt meir
á lánveitingum til orkuframleiðslu
en fjárfestingum.
Vegna mikils halla á rekstri ríkissjóðs getur hann ekki aukið umsvif
sín. Til þess að ráðast í þessa fjárfestingu þarf hann því að skera

Ódýrari lausn

A

ð þessu virtu sýnast
deilurnar alls ekki snúast um auðlindayfirráð.
Þær virðast í raun réttri
endurspegla andstöðu við erlenda
fjárfestingu og átök um völd.
Opinber eignarréttur á orkulindum hefur ekki verið VG heilagur. Sveitarfélagið Árborg átti
lítinn hlut í Hitaveitu Suðurnesja.
VG stóð að því að selja þann hlut
til einkafyrirtækis.
Á þessum tíma töldu ríkið og
nokkur sveitarfélög betra að
binda peninga skattborgaranna í
félagslegum verkefnum en orku-
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Sköpun jarðar og ferðin til Mars
Ómar Ragnarsson vinnur um þessar mundir að gerð heimildarmyndar um jarðhitasvæðið við Leirhnjúk og Gjástykki. Kvikmyndagerðin hafði steypt Ómari í skuldir en söfnun meðal almennings hefur nú gert hann skuldlausan. Magnús Þorlákur Lúðvíksson ræddi við Ómar sem er síður en svo aðgerðarlaus þrátt fyrir að verða sjötugur í september.

Ó

ma r R ag na rsson
tók um síðustu helgi
við tæpum þrettán milljónum króna
sem söfnuðust meðal
almennings í átaki
sem hafði það að markmiði að gera
hann skuldlausan. Það tókst og
gott betur. Ómar hefur undanfarin misseri unnið að gerð heimildarmyndar um jarðhitasvæðið við
Leirhnjúk og Gjástykki þar sem
eldsumbrotin sem nefnd hafa verið
Kröflueldar voru á árunum 1975 til
1984. Heimildarmyndin mun bera
nafnið Sköpun jarðar og ferðin til
Mars og gaf Ómar Fréttablaðinu
forskot á sæluna.

Einstakur staður
„Þegar þú gengur upp á Hreindýrahól núna þá sérðu umbrotasvæðið frá 1975 til 1984 ósnortið. Eftir
að búið er að virkja þarna eins og
nú stendur til þá er útsýnið ónýtt.
Þess vegna vil ég draga víglínuna
aðeins til vinstri miðað við núverandi svæði,“ segir Ómar um svæðið
sem hann ætlar að fjalla um. „Upphaflega átti myndin að vera 25 mínútur en hún hefur vaxið upp í það
að vera bíómynd í fullri lengd. Það
er ekki hægt að gera þetta öðruvísi,“ segir Ómar.
Ómar segir að myndin muni bera
nafnið Sköpun jarðar og ferðin til
Mars og vonast til þess að geta
frumsýnt hana í febrúar á næsta
ári. Svæðið sé það eina í heiminum þar sem hægt er að komast
nálægt því að upplifa þessa tvo
hluti. Ómar útskýrir að í Kröflueldum hafi náðst einstæðar myndir af því þegar meginlandsflekar Ameríku og Evrópu gliðnuðu
í sundur og upp komu jarðeldar í
gjám á flekaskilunum. Um þessar
gjár sé nú hægt að ganga og þá séu
álfurnar á sitt hvora hönd. „Ekki
nóg með það, heldur stendurðu þá á
nýju hrauni, nýju Íslandi og upplifir þannig sköpun Íslands og jarðarinnar,“ segir Ómar og bætir svo við
að í Gjástykki hafi Alþjóðasamtök
um ferðir til Mars valið sér æfingasvæði fyrir Marsfara líkt og Askja
var valin sem svæði fyrir tunglfara
árið 1967.
Mat Íslendinga á verðmætum
einkennilegt
Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra lýsti því yfir í vor að undirbúningur væri hafinn að friðun Gjástykkis. Ómar segist ekki
hafa trú á því að svæðið verði
látið í friði. „Svandís er bara einn
ráðherra af tólf. Loforð eru ekki
mikils virði í dag. Skömmu fyrir
kosningarnar 2007 kynntu Jónína Bjartmarz og Jón Sigurðsson,
þáverandi umhverfis- og iðnaðarráðherra, kort yfir staði sem ekki
mátti snerta við nema eftir ítarlegar rannsóknir og sérstaka atkvæðagreiðslu á Alþingi. Tveimur dögum
fyrir kosningar gaf Jón Sigurðsson
svo út leyfi til Landsvirkjunar um
að fara inn á svæðið við Gjástykki
og Leirhnjúk sem var inni á þessu
korti,“ segir Ómar og er augljós-

ÓMAR RAGNARSSON Sjónvarpsstjarnan, skemmtikrafturinn, náttúruverndarsinninn
en umfram allt Íslendingurinn Ómar Ragnarsson fékk rausnarlega gjöf frá landsmönnum nýverið þegar tæpar þrettán milljónir króna söfnuðust handa honum í
stuttu söfnunarátaki. Ómar vinnur um þessar mundir baki brotnu að átta heimildarmyndum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

lega mikið niðri fyrir. „Það er alltaf
talað fagurlega um að friða hitt og
þetta en það er bara ekki gert. Mat
okkar Íslendinga á verðmætum er
ákaflega mikið öðruvísi en annarra þjóða í krafti reynslu þeirra
á þessu sviði.“
Ómar hefur margt við það að
athuga hvernig staðið er að virkjunarframkvæmdum á Íslandi.
„Mér finnst til dæmis undarlegt
hvernig alltaf er talað um þessar
framkvæmdir. Fólk heldur að það
sé verið að stækka Kröfluvirkjun
og þannig er alltaf talað um þær. Í
raun og veru er hins vegar verið að
fara inn á Leirhnjúk. Kröflusvæðið
er teygt eftir hentisemi af virkjunaraðilum til að afvegaleiða umræðuna,“ segir Ómar. Hann bætir því
svo við að búið sé að loka svæðinu
með keðju þannig að almenningur geti ekki ferðast um það. Þess
vegna þekki ekki nokkur maður
svæðið og þar með sé greið leið
fyrir virkjunaraðila að gera hvað
sem er þarna.
„Núna á að fara í tilraunaboranir
þarna en það er auðvitað bara byrjunin á virkjunarframkvæmdum.
Landsvirkjun hendir ekki 400 milljónum króna í boranir nema til þess
að geta sagt eftir á að búið sé að
eyða 400 milljónum í verkefnið og
því sé ekki hægt að snúa við,“ segir
Ómar. „Sagt var á sínum tíma að
ekki þyrfti að hafa áhyggjur af því
að ímynd svæðisins yrði skemmd
þar sem farið yrði í skáborun. Það
hefur hins vegar ekki staðist heldur
bora þeir alveg við tjörnina hjá Víti
og þarna eru núna fjórar eða fimm
borholur sem síðan á eftir að leggja
leiðslur úr.“
Að síðustu segir Ómar sér þyki
mjög undarlegt hvernig staðið
sé að mati á umhverfisáhrifum í
framkvæmdum á borð við þess-

að gera við Víti við Gjástykki og Leirhnjúk. Ómar óttast að farið verði illa með þetta
merka svæði.

ar. „Þarna er það metið sem svo
að vegna þess að hraunið sé svo
nýrunnið þá sé það lítils virði. Það
finnst mér mjög skrítið.“

Söfnunin Ómari mikilsverð
Ómari voru afhentar tæpar þrettán
milljónir króna síðasta laugardag
en þar var um að ræða afrakstur
söfnunar sem Friðrik Weisshappel
setti af stað með það að markmiði
að gera Ómar skuldlausan. Ómar
skuldaði fyrir söfnunina um fimm
milljónir og hann segir að mikill
tími og orka hafi farið í að greiða
úr skuldunum. Ómar segir söfnunina skipta hann miklu máli.
„Þetta er sérkennilegt. Ég átti
aldrei von á því að neitt þessu líkt
gæti gerst. Ég hefði aldrei getað
látið mér detta í hug að einhver
sem ég þekki ekki neitt gæti komið
þessu af stað. Þetta var ekki gert
að mér forspurðum heldur var
bara skyndilega farið af stað og
fyrr en varði hafði nóg safnast
til að greiða niður skuldirnar og
gott betur,“ segir Ómar. Spurður
hvernig honum líði við að fá slíka
viðurkenningu á störfum sínum
frá almenningi segir Ómar: „Þetta
er allavega viðurkenning á því að
maður hafi ekki verið að gera tóma
vitleysu öll þessi ár. Þessi söfnun er
mér mjög mikilsverð og ég er þakklátur fyrir að geta haldið áfram
með verkefnin.“
Átta heimildarmyndir í gerð
Ómar Ragnarsson segir peningana hafa þá þýðingu fyrir sig að í
stað þess að gríðarleg orka fari í
að sinna skuldunum þá geti hann
nú farið að vinna aftur að fullum
krafti við þær átta heimildarmyndir sem hann hefur í bígerð. „Þessar heimildarmyndir urðu nánast allar þannig til að það átti að

Átta heimildarmyndir í burðarliðnum
■ Sköpun jarðar og ferðin til Mars Mynd sem ætlað
er að fjalla um mismunandi möguleika á nýtingu
svæðisins sem kennt er við Leirhnjúk og Gjástykki
norður af Kröflu.
■ Örkin Myndin dregur nafn af samnefndum báti sem
Ómar notaði til siglinga á lónum Kárahnjúkavirkjunar
jafjnóðum og þau mynduðust. Í henni mun þjóðin í
fyrsta sinn kynnast að einhverju marki því svæði sem
fór undir vatn og leir og öðrum afleiðingum framkvæmdanna.
■ Brúarjökull og innrásirnar í Ísland Heimildarmynd
með leiknum atriðum sem á, í gegnum söguna af
þýsku jarðvísindakonunni Emmy Todmann, að fjalla
um þá breytingu sem orðið hefði á gengi heimsstyrjaldarinnar síðari og heimssögunni ef Þjóðverjar hefðu
vitað af og nýtt sér nothæft lendingarsvæði fyrir
flugvélar fyrir norðan Brúarjökul til að ná landinu af

TILRAUNABORANIR VIÐ VÍTI Mynd sem Ómar tók af tilraunaborunum sem verið er

Bretum haustið 1940.
■ Karlmannatíska í stáli Mynd um langdýrasta tískufyrirbrigði síðustu 80 ára, bílatískuna.
■ One of the Wonders of the World Stutt heimildarmynd á ensku og íslensku um orku- og virkjanastefnu
Íslendinga og áhrif hennar á náttúru landsins.
■ Katla og Grímsvötn kallast á Mynd um svæðið á
milli Vatnajökuls og suðurjökla, Mýrdalsjökuls og
Eyjafjallajökuls, og mismunandi möguleika á nýtingu
þess.
■ Olíuhreinsistöðvar – þjóðráð eða óráð? Mynd um
hugmyndir og undirbúning að byggingu olíuhreinsistöðva á Íslandi, einkum þá stöð sem til stendur að
reisa í Hvestudal í Arnarfirði.
■ Reykjavíkurljóð Kynningarmyndband um Reykjavík
sem gert var á árunum 2006-2009 að beiðni borgarstjóra Reykjavíkur árið 2006.

SAUÐÁRFLUGVÖLLUR Ómar Ragnarsson hefur byggt heilan flugvöll fyrir eina af kvik-

myndum sínum. Sauðárflugvöllur er að sögn Ómars þriðji stærsti flugvöllur landsins.

fara að virkja einhvers staðar og
ég þurfti að hafa hraðar hendur,“
segir Ómar.
„Árið 2004 átti að virkja í Torfajökli og þá byrjaði ég á mikilli
vinnu, ferðalögum og peningaeyðslu í að gera heimildarmynd
um svæðið áður en það hyrfi. Síðan
var framkvæmdunum frestað en þá
kom Kárahnjúkavirkjun upp. Þá fór
maður að fylgjast með því svæði
því ég vil kynna þjóðina fyrir
svæðinu sem fór undir vatn og leir,“
segir Ómar og bætir við að síðan
hafi hvert málið komið upp á fætur
öðru. „Það stendur enn til að reisa
olíuhreinsistöð á Vestfjörðum. Ekkert annað Evrópuríki hefur áhuga á
að gera slíkt. Svo er það Gjástykki
en þar er þegar búið að valda röskun við Leirhnjúk.”

Búinn að byggja flugvöll fyrir eina
myndina
Það er þó ekki þannig að öll verkefni Ómars fjalli um virkjunarframkvæmdir. Hefur hann einnig
unnið að heimildarmynd sem velta
á upp þeirri spurningu hvað hefði
gerst ef Þjóðverjar hefðu í seinni
heimsstyrjöldinni fengið veður af
svæði norðan við Brúarjökul sem
var og er fullkomlega nothæft sem
flugvöllur.
„Ég hélt að þessi mynd yrði
kannski auðseljanlegust. Svo kemur
í ljós að hún verður svo dýr að ég
klára hana varla. Ég ætla samt sem
áður að reyna það. Ég er kominn
svo langt með hana að ég get ekki
hætt núna. Ég er meira að segja
búinn að reisa flugvöll fyrir myndina,“ segir Ómar.
Heimildarmyndin mun bera
nafnið Brúarjökull og innrásirnar í Ísland og Ómar segir að helst

þyrfti nokkur hundruð milljónir til
að klára hana. „Myndin snýst um
flugvallarstæði sem var uppgötvað af Agnari Koefoed Hansen og
Bergi Gíslasyni árið 1939. Ég hef
reist þar flugvöll sem hefur fengið
starfsleyfi og er svipaður að stærð
og Reykjavíkurflugvöllur,“ segir
Ómar. „Í myndinni velti ég því
fyrir mér hvað hefði gerst ef Þjóðverjar hefðu fengið upplýsingar um
svæðið en mér þykir líklegt að þeir
hefðu nýtt sér þær.“

Kvikmyndabransinn erfiður
Ómar stefnir að því að frumsýna
Sköpun jarðar og ferðina til Mars
í febrúar. Hann segir framhald
hinna myndanna svo ráðast af því
hvernig þessari mynd svo gengur.
„Ef þetta verður eins með þessa
mynd og myndirnar Á meðan land
byggir sem fékk Edduverðlaun og
In memorian sem fékk verðlaun á
alþjóðlegum kvikmyndahátíðum en
sköpuðu aldrei neina peninga þá er
ekki víst hvernig fer fyrir hinum
myndunum. Það lifir enginn á
Edduverðlaunum,“ segir Ómar.
Hann bætir því svo við að hann ýki
kannski þegar hann segir að engir
peningar hafi komið inn. „Það komu
einhverjir peningar seint og síðar
meir sem ollu því að ég gat hafist
handa við myndina um Örkina og
Kárahnjúkavirkjun,“ segir Ómar.
Hann telur að sú mynd ætti
að öllu eðlilegu að kosta 60 til 70
milljónir og segist ekki sjá fram á
að hún verði sýnd fyrr en að honum
látnum. „Ég er svo sem ekki að
flýta mér með hana heldur. Landið er núna farið undir vatn og það
er kannski best að núverandi kynslóð horfi ekki upp á það sem hún
hefur gert.“
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Ísland eins og það átti að verða
Sjórinn fullur af þorski, nægt fjármagn í framkvæmdir, arðbær uppbygging stóriðju. Slíka framtíð má finna í skýrslu framtíðarnefndar forsætisráðuneytisins frá 1986. Kolbeinn Óttarsson Proppé kynnti sér hvernig spekingar þá sáu fyrir sér ástandið árið 2010.

E

nginn er spámað ur í sínu föðurlandi
segir orðatiltækið
og má það til sanns
vegar færa. Raunar
getur verið erfitt að
spá fyrir um framtíðina algerlega
óháð föðurlandinu, hvort sem um
nærhald eða nærumhverfi er að
ræða.
Engu að síður er það svo að í
þjóðfélaginu er notast við spár í
miklum mæli. Hagspár, fiskipár,
mannfjöldaspár, þjóðhagsspár;
spárnar eru undirstaða ákvarðana
um ótal margt í samfélaginu. Að
ekki sé talað um spár glanstímarita um áramót og hina daglegu
stjörnuspá.
Það þarf ekki að vera flókið
að spá fyrir um fjarlæga framtíð, af þeirri einföldu ástæðu að
maður verður ekki látinn standa
fyrir sínu þegar sú framtíð rennur upp; verður löngu dauður. Enginn pikkar í Nostradamus í dag og
þýfgar hann um hvort spár hans
hafi ræst. Mun flóknara er að spá
fyrir um nánustu framtíð, því þá
eru líkurnar umtalsverðar að þú
verðir að svara fyrir spána.

Framtíðin könnuð
Um áramótin 1983 til 1984 samþykkti ríkisstjórnin, að tillögu
Steingríms Hermannsonar forsætisráðherra, að gera víðtæka „könnun á framtíðarhorfum á Íslandi
næsta aldarfjórðung til þess að
vekja umræður um langtímasjónarmið í þjóðmálum og auðvelda
fólki, fyrirtækjum og stjórnvöldum að móta stefnu til langs tíma“
líkt og segir í formála skýrslunnar, sem Jón Sigurðsson, formaður
nefndarinnar, ritaði.
Verkefni nefndarinnar var að
kortleggja árið 2010 með sem
nákvæmustum hætti. Alls voru
skipaðir 16 starfshópar sem rýndu
í allt milli himins og jarðar, allt
frá samskiptum við umheim og
menntun og skólakerfi til tæknibreytinga, orkulinda og auðlinda
sjávar.
Nefndin gaf út skýrslu árið 1986
í sex bindum. Fréttablaðið glugg-

LAUGAVEGURINN 1986 Margt hefur breyst á þeim aldarfjórðungi sem liðinn er síðan skýrslan kom út. Skýrsluhöfundar verða þó ekki sakaðir um að hafa látið ímyndunaraflið

hlaupa með sig í gönur. Þó hag-, framleiðslu- og aflatölur hafi ekki verið kórréttar er ekkert í skýrslunni að finna um fljúgandi bíla og máltíðir í töfluformi.

aði í hluta skýrslunnar og velti því
fyrir sér hve getspakir sérfræðingar voru fyrir aldarfjórðungi.

Ekkert bankahrun
Það skín í gegn við lestur skýrslunnar í dag hve fjarri mönnum
bankabólan var, að ekki sé talað
um hrunið. Vissulega er fjallað um

fjármálastarfsemina í skýrslunni,
en hún er aldrei teiknuð upp sem
sá stóri geiri í þjóðhagskökunni
sem hún varð.
Á þessum tíma voru allir bankarnir ríkisbankar og litlar umræður um einkavæðingu þeirra.
Atvinnuvegabankarnir voru enn
við lýði, en það var ekki fyrr en

Þorskafli í kringum fjögur hundruð þúsund tonn

um, líkt og síðar varð með alkunnum afleiðingum.
Þá má geta þess að Íslendingum
fjölgaði meira en nefndin gerði ráð
fyrir, en samkvæmt háspá (hæsta
gildi) hennar áttum við að vera
287.200 árið 2010. Um áramótin
voru Íslendingar, samkvæmt tölum
Hagstofunnar, hins vegar 317.630.

Framsýnir orkuspámenn
Ekki verður annað sagt en að nefndin um orkunýtingu hafi hitt naglann nokkuð á höfuðið þegar kom að spá um orkunotkun á Íslandi árið 2010. Nefndin
ofmat vatnsorkuna og vanmat olíunotkun, en að öðru leyti er hún nokkurn
veginn rétt. Nefndin taldi að kol kæmu í stað olíu í ríkari mæli en áður hefði
verið reiknað með.
Hins vegar vanmetur nefndin stórlega raforkuframleiðslu Íslendinga. Hún
gerir ráð fyrir því að árið 2010 nemi raforkuvinnsla alls 5.355 gígavattsstundum. Raunin er sú að árið 2008 voru framleiddar hér 16.468 gígavattsstundir.

Sjávarútvegur hefur verið undirstaða byggðar hér á
landi um árhundruð og því þótti nefndinni mikilvægt að
kortleggja aflabrögð næstu áratuga. Umbrotatímar voru
í sjávarútvegi þegar nefndin hóf störf sín, kvótakerfið var
sett á árið 1983 og bundu menn vonir við að það gæti
komið í veg fyrir ofveiði undanfarinna ára og byggt upp
góðan þorskstofn. En gefum nefndinni orðið:
„Gert er ráð fyrir að það sveiflukennda ástand sem
ríkt hefur á Íslandsmiðum síðan 1965 muni ríkja áfram á
allra næstu áratugum. Því verður að álykta að aflabrögð
verði einnig sveiflum háð, enda þótt draga megi úr þeim
sveiflum með markvissri stjórnun veiðanna.“

Olíukreppan
Það sem fyrst og fremst veldur nefndinni áhyggjum er olíuverð, enda höfðu
menn brennt sig nokkuð á verðþróun síðustu áratugina.
„Orka hefur verið í brennidepli umræðna hér á landi eins og annars staðar
í heiminum undanfarin ár, allt frá olíukreppunni fyrri 1973, þegar verð á
olíu, mikilvægasta orkugjafa nútíma samfélags, margfaldaðist á einu ári. Sú
umræða hefur hér á landi komið til viðbótar annarri, sem staðið hefur lengur,
um möguleika okkar til að nýta orkulindir landsins til stóriðju sem yrði ný
stoð undir þjóðarbúskap okkar, við hliðina á eldri, hefðbundnum atvinnuvegum. Olíuverðshækkanir léku efnahag margra landa grátt. Hér á landi skekktu
þær viðskiptajöfnuð landsins við útlönd okkur í óhag, og vógu að fjárhagslegri
afkomu sjávarútvegsins. Spurningin um það, hvort draga mætti úr innflutningi
olíu með því að nýta orkulindir landsins í hennar stað varð brýnni.“

Úr 380 þúsundum í 160 þúsund
Hvort fiskveiðistjórn síðasta aldarfjórðunginn hefur verið
markviss eða ekki skal ekki fullyrt um hér. Í það minnsta
hefur aldrei ríkt sátt um útgefinn kvóta. Fiskifræðingar
kvarta yfir því að ráðherrar hafi tilheigingu til að gefa út
meiri kvóta en þeir leggja til og sjómenn kvarta yfir því
að ráðherra gefi út of lítinn kvóta, nóg sé af fiskinum í
sjónum. Áætlanir nefndarinnar um jafnstöðuafla þorsks í
kringum 380 þúsund tonn hafa hins vegar engan veginn
staðist og nægir að vísa til síðustu úthlutunar sjávarútvegsráðherra, en þar var gefið út 160 þúsund tonna
aflamark.

Hvernig er spáin miðað við raunveruleikann?

Kvalræði hvalveiðanna
Það er hins vegar áhugavert að glugga í kafla nefndarinnar um hvalveiðar, ekki síst í ljósi þess að Íslendingar hafa
hafið þær á ný.
„Mikil óvissa ríkir nú um framtíð hvalveiða Íslendinga
vegna samþykktar Alþjóðahvalveiðiráðsins um stöðvun
allra veiða í atvinnuskyni frá og með árinu 1986. Mjög
hefur verið þrengt að hval- og selveiðum á undanförnum árum vegna ágreinings um siðferðilegt réttmæti
veiðanna og eyðileggingu markaða í tengslum við andóf
gegn veiðum. Af þessum sökum er erfitt að meta hver
framvinda veiðanna verður á komandi áratugum. Með
hliðsjón af ástandi stofnanna virðist raunhæft að halda
uppi svipuðum veiðum og á undanförnum áratugum.
Ákvörðun um það er þó m.a. háð samþykki þeirra
alþjóðastofnana, sem með þessi mál fara.
Það er hins vegar mikilvægt fyrir stjórn fiskveiða í

árið 1990 sem Alþýðubankinn, Iðnaðarbankinn, Útvegsbankinn og
Verzlunarbankinn sameinuðust í
Íslandsbanka.
Allar áætlanir nefndarinnar
gera því ráð fyrir að bankakerfið
sé nokkurn veginn svipað og það
var. Þjónusti fólkið og atvinnuvegina en sé ekki gerandi á markaðn-

SÁ GULI ER UTAR Svo orti Einar Benediktsson þegar hann

hvatti landa sína, um aldamótin 1900, að koma sér upp
togurum og sækaj þorskinn lengra út. Það var gert með
bravúr og loks var svo komið, árið 1983, að kvótakerfið var
sett til að sporna gegn ofveiði.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

framtíðinni, að auka þekkingu á þætti hvala og sela í
lífkjeðjunni við strendur landsins, á fæðuþörf stofnanna
og hugsanlegum þætti þeirra í lífsferli sníkjudýra á
Íslandsmiðum.“
Miðað við deilurnar í dag um fiskiát hvala og þá óvissu
sem um það virðist ríkja, verður að teljast ólíklegt að eftir
þessari síðustu ráðleggingu hafi verið farið.

Þorskur
Ýsa
Ufsi
Karfi
Grálúða

Spá nefndarinnar
380-400
50-55
60-70
100-110
25-30

Aflamark 2010/11 *
160
50
50
40
13
*Í þúsundum tonna

Vatnsorka
Jarðhiti
Olía
Kol
Alls

Spá nefndarinnar*
1.200.000
1.000.000
500.000
100.000
2.800.000

43%
36%
18%
3%
100%

2009/10**
1.055.804
993.379
781.000
108.921
2.939.105

36%
34%
27%
4%
100%

*Tonn að olíugildi
**Tonn að olíugildi, rauntölur árið 2009 fyrir vatnsorku og jarðhita,
en spá orkuspárnefndar fyrir 2010 fyrir olíu og kol.

Nú er rétti tíminn til framkvæmda:

100%
endurgreiðsla
á virðisaukaskatti af keyptri vinnu
og allt að 300.000 kr. frádráttur
frá skattstofni.
Sjá nánar á www.allirvinna.is

Gæðamálning í BYKO!
Íslensk framleiðsla
í hæsta gæðaﬂokki.
Við erum stolt af því mikla úrvali af íslenskri málningu
sem er í BYKO. Við mælum með málningu sem er
sérhönnuð fyrir íslenskt veðurfar.
Í BYKO færðu gæðamálningu á frábæru verði.
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Fjölskyldan rennir fyrir fisk
Fiskveiðar eru Íslendingum í blóð bornar og á sumardögum er gaman að pakka fjölskyldunni inn í bíl og halda að einhverju
hinna fjölmörgu skemmtilegu veiðisvæða sem landið hefur upp á að bjóða. Fréttablaðið valdi nokkur hentug vötn.
1 SKAGAFJÖRÐUR
Ölversvatn
Skagafjörðurinn og Húnavatnssýslur eru rómuð veiðilönd. Ölversvatn á Skaga er
stærsta vatnið á vatnasvæði
Selár, en einnig má veiða
í fleiri vötnum á svæðinu.
Svæðið er um fjörutíu kílómetra frá Sauðárkróki og
er afleggjarinn frá Hvalsnesi einungis fær jeppum og
fjórhjóladrifnum fólksbílum.
Bleikja og urriði eru mál málanna á svæðinu. Mögulegt er
að leigja veiðihús með eldunaraðstöðu, auk svefnpokapláss á bænum Hvalsnesi þar
sem einnig er hægt að elda
aflann og láta reykja hann.

2 ÞINGVALLASVEIT

5
12
1
8
6
9

10

Þingvallavatn - Þjóðgarður
Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni hjá einu vinsælasta veiðivatni landsins,
með sínum fjórum tegundum af bleikju og stórmerkilegum og nánast goðsagnakenndum urriðastofni, en
mestu líkurnar á að fanga
þar silung mun vera seint
á kvöldin. Öll aðstaða fyrir
veiðimenn er til fyrirmyndar í þjóðgarðinum.

3 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Víkurflóð
Eftir um sjö mínútna
akstur frá Kirkjubæjarklaustri (fjóra kílómetra í suður) koma
veiðimenn að þessu
notalega vatni sem
geymir sjóbirtinga,
bleikjur og urrðiða
allt frá smáfiski
og upp í fimm til sex
punda stykki. Góð aðstaða til
fluguveiða og hægt að leigja
smáhýsi og hótelgistingu á
staðnum. Einnig kjörið fyrir
þá sem gista í tjaldi á Kirkjubæjarklaustri og mörgum er
eflaust akkur í því að golfvöllur er á staðnum.

4 AUSTUR- SKAFTAFELLSSÝSLA
Þveit
Í Nesjahreppi, skammt norðan Hafnar í Hornafirði, er
þetta grunna vatn sem skartar margbreytilegu fuglalífi í
fallegu umhverfi. Vatnið er
við þjóðveg 1 og aðgangur
því afar greiður. Í vatninu
finnst bleikja, urriði, sjóbirtingur og sjóbleikja og víða er

4

11
2

Ekki skemmir fyrir að farsímasamband við vatnið
mun vera fremur slæmt,
sem ætti að gefa fjölskyldunni frið frá endlausu
símamali.

7
3
að finna gistiaðstöðu í
nágrenninu. Til eru
sagnir um að nykur
hafi sést við vatnið á
myrkum haustkvöldum.

5 MELRAKKASLÉTTA
Hraunhafnarvatn
Hraunhafnarvatn, í tíu
kílómatra fjarlægð frá
Raufarhöfn, er stærsta
vatnið á Melrakkasléttu en einnig er hægt að
veiða í Æðarvatni og Arnarvatni sem eru mun smærri.
Þjóðvegur 85 liggur meðfram norðanverðu vatninu
og aðgengi því nokkuð gott.
Svæðið er þekkt fyrir fegurð, ekki síst þegar miðnætursólin gyllir hafflötinn á kyrrum kvöldum.
Bleikju má fá um allt vatnið
en urriðinn heldur sig syðst
í vatninu.

6 VESTUR-BARÐASTRANDARSÝSLA
Sauðlauksdalsvatn
Sauðlauksdalsvatn, eitt

9 EGILSSTAÐIR
skemmtilegasta veiðivatnið
á Vestfjarðakjálkanum, er
í 28 kílómetra fjarlægð frá
Patreksfirði og um 380 kílómetra frá Reykjavík. Með
því að taka ferjuna Baldur yfir Breiðafjörð er hægt
að stytta vegalengdina um
150 kílómetra eða svo. Gott
aðgengi er að vatninu en hafa
verður í huga að einungis er
leyfilegt að aka eftir merktum slóðum. Bleikju og hina
vænstu urriða er að finna í
vatninu.

7 REYKJANESSKAGI
Kleifarvatn
Kleifarvatn er stærsta vatnið á Reykjanesskaganum og
eitt dýpsta vatn landsins,
eða rúmlega níutíu metra
djúpt. Eldbrunnið umhverfið er hrjóstrugt en þó fallegt um leið. Silungsseiði
af bleikjustofni voru sett í
vatnið á sjötta áratugnum og
hafa þau dafnað vel, og fleiri
seiðum hefur verið sleppt

í vatnið síðan svo veiðin í
vatninu er oft ágæt. Aðgengi
að vatninu er gott ef ekin er
Krýsuvíkurleið.

8 SUÐUR-ÞINGEYJARSÝSLA
Kringluvatn
K r i ngluvat n , í
tæplega fjörutíu
kílómetra fjarlægð frá Húsavík, þykir með
barnvænni vötnum landsins. Mjög
góð dorgveiði er í vatninu allt árið og þar má
rífa upp talsvert af
vænum urriða. Tjaldsvæði er við vatnið og einnig má fá gistingu hjá Ferðaþjónustunni Heiðarbæ sem
er í um tíu til fimmtán kílómetra fjarlægð norðan við
vatnið.

Urriðavatn
Vatnið er í um fimm kílómetra fjarlægð frá Egilsstöðum, við þjóðveg 1 og 925
og því greiðfært fyrir alla
bíla að vatninu. Uppistaða
veiðinnar er eins punds
bleikja en þó geta stærri
fiskar slæðst með. Afar
gott berjaland er í nágrenni
Urriðavatns sem ætti
að gera heimsókn
þangað að fyrirtaks skemmtun fyrir
alla fjölskylduna.

10 SNÆFELLSNES
Hraunsfjörður
Hraunsfjörður
þykir afburðaskemmtilegt veiðisvæði, en um er
að ræða lón fyrir innan
stíflu við Hraunsfjörð á
víðáttumiklu svæði. Prýðis aðstaða er fyrir bæði
tjöld og húsbíla við vatnið
og júlí og ágúst eru taldir bestu mánuðirnir fyrir
veiði á þessum slóðum.

Nokkrir hlutir sem gott er að hafa í huga þegar fjölskyldan heldur í veiðiferð
■ Veiðikortið 2010 veitir nær ótakmarkaðan aðgang að öllum þeim vötnum sem
hér eru talin upp, auk tuttugu annarra vatna víðs vegar um landið. Veiðikortið
kostar 6.000 krónur og fylgir handbók hverju seldu korti, þar sem finna má
leiðbeiningar og reglur. Hægt er að festa kaup á Veiðikortinu 2010 á vefnum
veidikortid.is, á bensínstöðvum N1, hjá Íslandspósti eða í veiðivöruverslunum
um land allt.
■ Meðal annarra vatna sem mæla má með fyrir veiðitúr fjölskyldunnar eru
Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði, Reynisvatn í Reykjavík, Laugarvatn og Apavatn í
Árnessýslu, Eiðavatn á Austurlandi og mörg fleiri. Heillavænlegast er að kanna
hvernig málum er háttað með veiðileyfi, gistiaðstöðu og annað áður en lagt er

af stað. Upplýsingar um slíkt má meðal annars finna á vefsíðunum veidikortid.
is, nat.is, votnogveidi.is og ýmsum öðrum.

■ Þá er gráupplagt að rölta niður að höfnum landsins og dorga þar í ró og næði.
Til að mynda hefur frést af fjölskyldum sem mokað hafa upp makríl í höfninni í Keflavík nýlega og svipað er eflaust upp á teningnum á mörgum öðrum
stöðum.
■ Algengt er að börn undir fjórtán ára aldri veiði frítt í fylgd fullorðinna með
Veiðikort, en það er þó ekki algilt. Eins er algengt að handhafar Veiðikortsins
tjaldi sér að kostnaðarlausu í námunda við vötnin.

11 KJÓSARHREPPUR
Meðalfellsvatn
Frá Hvalfirði er ekið um
veg 461 sem liggur að Meðalfellsvatni, sem er tilvalið vatn fyrir alla fjölskylduna að skjótast í og veiða.
Sérlega mikið er um smábleikju í vatninu, sem hentar afar vel fyrir ungviðið.
Hægt er að nálgast gistingu
í nágrenninu, meðal annars
hjá Ferðaþjónustunni Hjalla
og Eyrarkoti, en besti veiðitíminn er fram í miðjan
ágúst.

12 BOLUNGARVÍK
Syðridalsvatn
Í Bolungarvík við Ísafjarðardjúp er Syðridalsvatn,
mjög gott veiðivatn sem
er um einn ferkílómetri að
stærð. Hægt er að leigja bát
á bænum Hanhóli til notkunar á vatninu og einnig er
fjölbreytt fuglalíf á svæðinu og möguleiki á að líta
augum sjaldgæfa fugla á
borð við gráhegra og himbrima.

Safnaðu síðunum!
Yfir háannaferðatímann
í sumar birtir helgarblað
Fréttablaðsins Íslandskort með
upplýsingum fyrir ferðalanga.
Um síðustu helgi var það vegvísir að sveitamörkuðum um
allt land og í dag leiðarvísir að
hentugum veiðivötnum fyrir
fjölskyldur. Á næstu vikum má
svo búast við svipuðum vísum
að ýmsum perlum sem vert er
að muna eftir á ferðalaginu.

Hringdu í síma

Útivist og
hollusta
Arna Skúladóttir
hefur skrifað bók
sem varpar ljósi á
fjölmargar hliðar
foreldrahlutverksins.

fjölskyldan
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Með frá upphafi
Benedikt Guðmundsson og
fjölskylda hafa tekið þátt í
Unglingalandsmóti UMFÍ
síðan 1992.

ef blaðið berst ekki
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Bestu dagar sem hægt er að fá
Frænkurnar Oddlaug Sjöfn
Árnadóttir og Oddlaug
Marín Svanhvítardóttir eiga
sérstakan dag saman reglulega sem þær kalla Oddlaugar og Oddlaugardag.
Þá gera þær alltaf eitthvað
skemmtilegt.

O

ddlaug Sjöfn Árnadóttir hefur búið á Ítalíu síðan
árið 2000 en þá var systurdóttir hennar og nafna,
Oddlaug Marín Svanhvítardóttir
aðeins ársgömul. Þær frænkur hittast þó reglulega og þá reyna þær að
verja að minnsta kosti einum degi
bara tvær saman.
„Við köllum þetta Oddlaugar og
Oddlaugardag og þetta eru bestu
dagar sem hægt er að fá. Þessir
dagar eru mjög heilagir, það má
enginn vera með okkur og það má
ekki einu sinni hringja í okkur,“
segir Oddlaug Sjöfn.
Þar sem Oddlaug eldri býr
erlendis hafa dagarnir verið
haldnir bæði í Reykjavík og Róm
og meira að segja í London. „Einu
sinni þegar við vorum í Róm keyptum við okkur svona uppblásna Barbie-sundlaug sem við settum á svalirnar og þar svömluðum við allan
daginn og borðuðum ís,“ segir hún
og hlær. „Og þegar við vorum í
London fórum við saman í verslunarferð sem endaði í einhverri
bangsabúð þar sem Oddlaug litla
fékk að velja sér svona bangsa sem
er hægt að setja hjarta í,“ bætir
hún við.
Oddlaug segir að þegar þær séu
á Íslandi fari þær oftast í Húsdýragarðinn. „Við getum tekið alveg
heilan dag í það, farið í hringekj-

una og labbað um svæðið og þar í
kring. Við löbbum yfirleitt allt sem
við förum saman og ræðum málin
á meðan. Við getum endalaust talað
um lífið og tilveruna og hvernig er
hægt að betrumbæta sig í teikningu
sem hún er mjög góð í og hvernig

æfingin skapar meistarann og hvað
við erum rosalega líkar þó það sé
svona langt á milli okkar og hvað
eplið fellur sjaldan langt frá eikinni.“
Oddlaug segir að henni finnist
mjög erfitt að vera svona mikið í

burtu frá frænku sinni. „Hún er
bara litla barnið mitt og hefur alltaf verið það. Fyrstu hendurnar sem
hún snerti voru mínar og við höfum
verið mjög samrýmdar í gegnum
tíðina. Hún var svo lítil þegar ég fór
og það var rosalega erfitt að fara frá

henni og vita að ég gæti ekki tekið
þátt í stórum hluta af uppvexti hennar. En ég er að flytja heim í desember og þá fæ ég að vera með henni á
gelgjunni og þá verðum við örugglega alveg rosalega góðar saman,“
segir hún og hlær.
- eö

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan.
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði.
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

www.ils.is
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Vera Einarsdóttir
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SJÓSTANGVEIÐI

Bjóðum einnig upp á sjóstangveiði,
þú getur grillað um borð eða tekið
veiðina með heim.

Puffin Express / Gömlu höfninni / Reykjavík / 892 0099

Úti í garði Arna Skúladóttir barnahjúkrunarfræðingur og barnabörn hennarArna Rún og Sigurjón Tryggvi SigurjónsFRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
börn.

Útivera bætir líðan
Þótt flestum börnum þyki gaman að koma á nýjan áfangastað þá reynist mörgum þeirra
erfitt að sitja lengi kyrr. Því þarf að gera ferðina skemmtilega með skipulögðum hætti.

Þ

að þarf að undirbúa ferðir með lítil börn vel og sé
stoppað reglulega þá ætti
allt að ganga að óskum,“
segir Arna Skúladóttir barnahjúkurnarfræðingur sem hefur nýlega
gefið út bókina Veganesti og fjallar
þar um fæðu barna, samveru fjölskyldunnar og samspil næringar og
svefns.
„Útivera með hreyfingu er einföld leið til að bæta líðan barna.
Hún hefur veruleg áhrif bæði á
næringu og svefn,“ segir Arna og
bendir á að það eigi við hvort sem
verið sé í heimahögum eða á ferðalagi. Hún telur flest börn að upplagi áfjáð í útiveru og að þeirri hvöt
þurfi að halda við. „Börnin vilja út
og maður verður að nenna með
þeim þó veðrið sé kannski ekkert
sérstakt,“ segir hún.
Hvernig er best að haga fjölskylduferð þannig að smáfólkið sé
ánægt? „Bílferðir fyrri part dags
eru yfirleitt betri fyrir börnin,“
tekur Arna fram. „Ef við erum með
tveggja til fjögurra ára börn eða
eldri er hægt að sýna þeim á korti

Hugleiðing og heilræði Örnu
Við erum ekki í mörgum kössum þar sem í einum er svefn,
öðrum næring og þeim þriðja hegðun heldur eru við ein heild
þar sem hlutir hafa áhrif hver á annan. Útivera er líklega
einfaldasta og ódýrasta aðferðin til að hafa áhrif á líðan bæði
barna og fullorðinna. Líðan okkar hefur svo áhrif á hvernig við
borðum, sofum og hegðum okkur.
Gott er að miða við að börn undir eins árs fari út að lágmarki
einu sinni á dag og eldri þurfa útiveru að lágmarki tvisvar á dag.
hvert verið er að fara og ákveða
fyrirfram hvar eigi að stoppa. Þá er
gott að miða við sundstaði, leikvelli,
íþróttavelli, fjöru eða lítinn læk
frekar en sjoppurnar. Þannig að
sundföt, bolti, skófla og nesti þurfa
að vera með í för. Það er þeirra
pakki.“ Hún minnir líka á stígvélin handa börnunum svo hægt sé að
sulla. „Að stoppa í fjöru, við læk
eða poll er alltaf vinsælt,“ bendir
hún á.
Arna mælir með að leyfa börnunum að hjálpa til að útbúa nesti fyrir
ferðalög. „Ef þau setja nestið sjálf
í box þá margfaldast líkurnar á að

þau borði það,“ segir hún og nefnir vínber, banana, epli, gulrætur
og paprikur sem góðan kost. „Flatkökur eru líka einstaklega þægilegar og svo er vatnsbrúsi með röri
góður ferðafélagi því börnin þurfa
að hafa nóg að drekka.“
Að kenna börnum að tína upp í sig
súrur, ber og annað ætilegt úr náttúrunni telur Arna nauðsynlegan
þátt. „Börn borða ber miklu frekar
ef þau tína þau sjálf,“ segir hún og
bætir við. „Leyfið þeim að tína ber
af lyngi og runnum og hafið ekki
of miklar áhyggjur af því hvort þau
séu skoluð.“
- gun

ALLTAF GAMAN AÐ TAKA ÞÁTT
Benedikt Guðmundsson og
fjölskylda taka þátt í Unglingalandsmóti UMFÍ.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

oreldrar eiga að vera samstíga í uppeldinu segja fræðin en raunveruleikinn á mínu heimili er stundum annar. Ég er foreldrið sem
er alltaf á bremsunni á meðan eiginmaðurinn er léttari á bárunni.
Nærtækt dæmi er þegar við fjölskyldan vorum stödd í Bónus á Laugavegi að gera helgarinnkaupin. Sonurinn, átta ára, var farinn að ókyrrast
og vildi fá að fara á undan heim en heimili okkar er spölkorn frá. Ég tók
það ekki í mál enda hafði ég rekið augun í ógæfufólk fyrir utan búðina. Pabbinn var hins vegar á allt öðru máli, hló og sagði barninu bara
að drífa sig enda hefðu rónarnir verið sofandi á bekk. Ég benti honum
á að þeir hefðu nú getað rankað við sér enda værum við búin að verja
dágóðum tíma í búðinni en hann var fastur fyrir. Barnið var tvístígandi,
horfði afsakandi á mig en fór síðan að ráðum pabba síns enda orðinn
hundleiður á því að vera í búðinni.
Dæmin eru fleiri og er ekki laust við að sonur okkar fái stundum tvöföld skilaboð. Þar sem hann er frekar hæglátur og varfærinn hef ég hins
vegar yfirleitt litið á það jákvæðum augum að pabbi hans skuli aðeins
hrista upp í honum og gera grín að því þegar hann verður áhyggjufullur
(eins og mamma hans). Fyrir vikið tekst honum í seinni tíð að slá alvarlegustu hlutum upp í grín og taka þeir feðgar sig æ oftar til og gera grín
að móðursjúku mömmunni á heimilinu.
Í vikunni sem leið snerist dæmið þó óvænt við. Fjölskyldan lagði leið sína
á Karate Kid og fylgdist með því þegar Jackie Chan barði „vondu börnin“ í
myndinni sundur og saman ásamt ljótum barnaslagsmálum. Í stað þess að
ég sæti með lokuð augun og léti í mér heyra sat pabbinn og fussaði og sveiaði
út í gegn. „Þetta er nú ekki í lagi. Á þetta ekki að vera barnamynd,“ heyrðist í honum æ ofan í æ. Þegar myndinni lauk byrjaði hann samstundis á því
að tala um fyrir barninu og sagði honum að ef svona spörk með tilheyrandi
hljóðbrellum væru framkvæmd í alvörunni þá liði ekki á löngu þar til einhver lægi í valnum. Ég gat auðvitað ekki verið annað en sammála, þó ég hafi
að öðru leyti haft gaman af myndinni, en var óneitanlega hissa á því að ég
skyldi ekki vera fyrri til að halda þessa ræðu. Við mæðginin sáum okkur leik
á borði og gerðum að sjálfsögðu stólpagrín að viðkvæmni pabbans.

U

FJÖREGG
Barnamenning
í Norræna húsinu
www.norraenahusid.is

nglingalandsmót UM FÍ
stendur yfir í Borgarnesi.
Benedikt Guðmundsson,
deildarstjóri hjá BYKO, og
fjölskylda hafa farið á flest mótin
síðan 1992 . „Þá mættu um 1.000
manns í Stykkishólm og þeim
hefur fjölgað mikið síðan, enda er
þetta frábær fjölskylduhátíð, með
íþróttir fyrir krakka og afþreyingu sem höfðar til ólíkra aldurshópa.“
Hann segir ekki einu sinni hafa
hvarflað að fjölskyldunni að verja
verslunarmannahelginni annars
staðar. „Nei, við og krakkarnir
erum hæstánægð með þetta fyrirkomulag, enda kynnast þau þarna
jafnöldrum sínum alls staðar að
af landinu og við hittum gamla
og góða kunningja. Svo erum við

Fjölskyldan

Samheldin fjölskylda Benedikt Guðmundsson og Guðrún Pétursdóttir með
börn sín Sindra og Sigríði Birtu. Soninn Vigni vantar á myndina.

líka öll á kafi í íþróttum þannig að
þetta er frábært. Svo er gaman að
mótið skuli vera fært milli staða.
Þannig er maður alltaf að kynnast

landinu betur og að hitta nýtt fólk.
Eins er alltaf gaman að sjá og upplifa hversu vel heimamenn standa
- rve
sig í skipulaginu.“
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MARKAÐSDAGUR verður haldinn í Gamla
bænum í Laufási í Eyjafirði mánudaginn 2. ágúst frá
klukkan 14 til 17. Á markaðnum verður meðal annars
að finna handverk, listmuni og margs konar matvöru úr
héraðinu.
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Arnbjörg og Joa giftu sig á fimmtudag en slá brúðkaupsferð sinni á Snæfellsnes á frest fram yfir tónleika sem þau halda í Salnum
á miðvikudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hveitibrauðsdögunum
varið í söngæfingar
Sópransöngkonan Arnbjörg María Danielsen og sænski barítóninn Joa Helgesson ætla að verja helginni í
æfingar ásamt því að njóta hveitibrauðsdaganna í ró og næði í Reykjavík en þau giftu sig á fimmtudag.
Arnbjörg María Danielsen og Joa
Helgesson halda tónleika undir
yfirskriftinni Ungir einsöngvarar í Salnum í Kópavogi á miðvikudag og munu verja stærstum hluta
helgarinnar í æfingar með píanóleikaranum Jóni Sigurðssyni. Þau
voru gefin saman á fimmtudag og
má því segja að nokkuð óvenjulegir hveitibrauðsdagar séu fram
undan.
„Við erum að hefja sambúð í
Sviss, eigum von á barni og vildum því drífa í því að láta gefa
okkur saman. Við fórum til borgardómara og út að borða með fjölskyldunni en ætlum svo að halda
partý seinna þegar betur stendur
á,“ segir Arnbjörg. Hún segir Joa,

sem er hér á landi í fyrsta skipti,
leggja sig allan fram við að læra
íslensku. „Hann er að lesa Njálu
fyrir börn sem stendur og ég á allt
eins von á því að hann grípi í hana
á milli æfinga. Þá les hann alla
ferðabæklinga sem hann kemst í
spjaldanna á milli og er staðráðinn
í því að læra íslensku á mettíma,“
segir Arnbjörg sem hefur fulla trú
á eiginmanni sínum enda hefur
hann búið í Kína og er altalandi á
kínversku. „Fyrst hann gat lært
kínversku hlýtur hann að geta lært
íslensku,“ segir hún glöð í bragði.
Arnbjörg og Joa kynntust í
óperukeppninni Queen Sonja International Music Competition í Noregi í fyrra. „Við unnum nú ekki til

verðlauna en fengum hvort annað
og berum því hlýjan hug til keppninnar,“ segir Arnbjörg. Hún lauk
námi frá Mozarteum-tónlistarháskólanum í Salzburg í fyrra en var
áður við nám á Íslandi og Ítalíu.
Joa mun hefja störf við óperuna í
Zürich með haustinu og ætla hjónin sér að setjast þar að. „Zürich er
alþjóðleg borg sem hentar okkur
vel enda höfum við búið víða,“
segir Arnbjörg.
Á tónleikunum, sem eru hluti af
Listahátíð unga fólksins, tvinna
þau hjónin saman verk eftir Mozart, Stravinsky, Wagner, Korngold
og Kurt Weill og munu bæði syngja
dúetta og aríur. Tónleikarnir hefjast klukkan 20.
vera@frettabladid.is

ÚTSALAN HEFST
Á ÞRIÐJUDAG
10-50%

afsláttur af öllum vörum
Lín Design - gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 - Sími 533 2220 - www.lindesign.is

AF STAÐ á Reykjanesið er gönguhátíð sem
stendur yfir um helgina. Í dag, morgun og á mánudag verður farið í gönguferðir sem hefjast allar
klukkan 11. Nánari upplýsingar á natturuvika.is.

Enginn býst við neinu

Í fótspor skáldsins
Söguganga Minjasafnsins á
Akureyri hefst við Sigurhæðir á
morgun klukkan 14.
Söguganga Minjasafnins á Akureyri um verslunarmannahelgina
verður með breyttu sniði þetta
árið þar sem lagt verður af stað
frá Sigurhæðum, húsi skáldsins
Matthíasar Jochumssonar.
Matthías bjó með fjölskyldu
sinni á Sigurhæðum síðari hluta
ævi sinnar, en húsið reisti hann
sjálfur árið 1903. Þar er nú margvísleg menningarstarfsemi og auk
þess safn í minningu Matthíasar.
Gangan hefst við Sigurhæðir á
morgun klukkan 14 og verður haldið þaðan í Innbæinn að Minjasafnskirkjunni, en þá leið gekk Matthías
gjarnan sér til heilsubótar. Þaðan

Íslenska landsliðið í andspyrnu eða áströlskum fótbolta keppir í fyrsta sinn á Evrópumeistaramóti. Byrjað var að stunda íþróttina fyrir rúmu ári og fjöldi kjarnaiðkenda íþróttarinnar hefur fimmfaldast síðan.

Matthías Jochumsson bjó á Sigurhæðum í tvo áratugi.
mynd/úr einkasafni

verður farið upp og norður Nonnastíg, um Búðagil, Spítalaveg og
Eyrarlandsveg aftur að Sigurhæðum, þar sem kaffi, kakó og vöfflur
verða í boði.
Gangan er létt og þægileg og
því tilvalin fyrir alla fjölskylduna.
Ekkert þátttökugjald er í gönguna.
- rve

12 kg

Þvottavél
og þurrkari
· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Sparneytin

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

„Fyrirfram býst enginn við neinu
af okkur. Við erum litla óþekkta
liðið, það hefur enginn séð okkur
spila eða veit neitt um okkur. Við
ætlum að taka þetta með trukki,“
segir Friðgeir Torfi Ásgeirsson, forseti Andspyrnusambands
Íslands og fyrirliði íslenska landsliðsins. Ísland keppir í fyrsta sinn á
Evrópumeistaramóti í áströlskum
fótbolta og hefst mótið á morgun.
Mótið er haldið þriðja hvert ár, nú
verður það í Svíþjóð og Danmörku
og stendur í viku.
„Inntökuskilyrðin í íslenska
landsliðið eru tími og peningar,“
segir Friðgeir glettinn og bætir við
í alvarlegri tón: „Við spilum fjóra
leiki. Það eru tveir riðlar, Danmerkurriðill og Svíþjóðarriðill.
Við spilum fyrsta leikinn við Danmörku, annan við England og þann
þriðja við Finnland.“
Að lokinni riðlakeppninni spila
riðlarnir hvor á móti öðrum miðað
við niðurstöðu hvors riðils fyrir
sig að sögn Friðgeirs. „Þannig að
ef við lendum í fyrsta sæti þá spilum við við fyrsta sæti í hinum riðlinum. Það er úrslitakeppnin.“
Ástralskur fótbolti eða andspyrna er tiltölulega ný íþrótt hér
á landi. Byrjað var að stunda hana
í maí á síðasta ári. „Ég kynntist
þessu í Danmörku og setti auglýsingu í Fréttablaðið í fyrra þar

Ísland keppir í fyrsta sinn á Evrópumeistaramóti í áströlskum fótbolta og hefst
keppnin á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem ég fékk fólk til að mæta niður
í Hljómskálagarð til að prófa.“ Og
komu margir? „Átta á fyrstu æfinguna og þetta er búið að stækka töluvert síðan. Ætli það séu ekki svona
fimmtíu í kjarnanum en það koma
að meðaltali 25 á æfingu.“
En hverjir eru möguleikar ykkar
á Evrópumeistaramótinu? „Fyrstu
leikirnir okkar eru við Danmörku

og England. Danska deildin er
þrjátíu ára gömul og þessi íþrótt
hefur verið stunduð lengi í Englandi líka. Við eigum ekki mikla
von á að vinna þá en við ættum
að vinna Finnana, segi ég þótt við
séum bara búnir að spila í eitt ár en
Finnar hafa verið með í tuttugu ár.
Við erum með ágætislið.“
martaf@frettabladid.is

Árbók Ferðafélags Íslands
er komin út!
Árbók Ferðafélags Íslands fjallar að
þessu sinni um eitt fegursta svæði
Íslands, Friðland að Fjallabaki.
Bókin fæst á skrifstofu félagsins,
Mörkinni 6 og kostar 7900 kr.
Melkorka talaði lengi vel ekki við neinn nema litla drenginn sinn, Ólaf, en honum
kenndi hún margt.
MYND/AF MYNDDISKINUM MELKORKA, RÆTUR ÍSLENSKRAR MENNINGAR.

Félagsmenn fá bókina senda,
sér að kostnaðarlausu, um leið
og heimsendir gíróseðlar vegna
félagsgjalda hafa verið greiddir.

Á slóðum Melkorku
Dagskrá verður vestur í Dölum á
morgun um írsku konungsdótturina Melkorku sem flutt var
nauðug til Íslands árið 935.

Kynnið ykkur kosti félagsaðildar
og þau fjölmörgu fríðindi sem
henni fylgja á heimasíðu félagsins.

www.ﬁ.is

„Ég mun leggja áherslu á þennan
litskrúðuga veruleika og þá fjölbreyttu menningu, söngva og dansa
sem Melkorka kom með frá Írlandi.
Þaðan var hún hrifin hingað í
fábreytni þar sem allt var meira
og minna grátt og mórautt.“ Þetta
segir séra Jakob Ágúst Hjálmarsson þegar hann er spurður út í dagskrána sem áformuð er í Dölunum
á morgun um konungsdótturina
Melkorku Mýrkjartansdóttur sem
hann stendur að ásamt fleirum.
Dagskráin hefst í Leifsbúð í
Búðardal klukkan 12.30 þar sem
sagan um Melkorku er rifjuð upp
með hjálp mynddisks sem séra
Jakob Ágúst gaf út á síðasta ári og
nefnist Melkorka, rætur íslenskrar
menningar. „Þar kemur fram hvílíkt áfall það var þessari fimmtán ára gömlu kóngsdóttur að vera
flutt í þrælakistu frá heimalandinu
til Gautaborgar og seld gírugum
Íslendingi sem langaði að fá meira
fjör í bólið,“ segir séra Jakob Ágúst

og heldur áfram með söguna. „Melkorka þagði í nokkur ár, kannski
hálf vitstola yfir því að vera rænt
og höfð að kynlífsgagni. En svo
eignast hún soninn Ólaf og býr til
sinn eigin menningarafkima með
honum. Eftir að komið er að henni
að tala við barnið í lautardragi
kemst líka upp hver hún er. En ég
tel að sú miðlun sem fór fram í því
lautardragi hafi haft veruleg áhrif
til framtíðar því Ólafur Pá varð
höfðingi mikill, friðsemjandi, gestrisinn og hjálpsamur. Hann gekk
líka í skrautlegri fötum en aðrir
menn, þar erfðist litagleðin og
fegurðin frá móðurfólkinu.“ Eftir
fróðleiksstund í Leifsbúð þar sem
hægt er að kaupa veitingar verður ekið um söguslóðir á fjölskyldubílunum með viðkomu í Laxárósi,
á Höskuldsstöðum og að lokum í
Hjarðarholtskirkju þar sem endað
er með helgistund og söngvum frá
Írlandi um 15.30. Á eftir er hægt að
setjast út í skógarlund með nesti.
Séra Jakob Ágúst telur þessa
sögudagskrá tilvalinn sunndagsbíltúr fyrir fjölskylduna því dagskráin sé fyrir unga sem eldri og
þátttaka ókeypis.
- gun

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

Skólaritari óskast í 75% starf
í tónlistarskóla í Reykjavík
frá miðjum ágúst

MATREIÐSLUMAÐUR ÓSKAST

Helstu verkefni eru:
• Símsvörun
• Nemendaskráning
• Samskipti við nemendur og foreldra

Viljum bæta við okkur metnaðarfullum manni fyrir veturinn.
Ef þú uppfyllir eftirfarandi skilyrð þá gætir þú verið
rétti maðurinn.

Starﬁð krefst frumkvæðis og sjálfstæðis.
Umsóknir óskast sendar á radgjaﬁ@hotmail.com

• Reglusamur, stundvís og skipulagður.
• Hugmyndaríkur og skapandi.
• Góður stjórnandi sem á auðvelt með að vinna með fólki.

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Ertu hugmyndaríkur og sjálfstæður
iðjuþjálﬁ?
Hjúkrunarheimilið Mörk leitar að hugmyndaríkum,
sjálfstæðum og jákvæðum iðjuþjálfa í 90% starf.
Heimilið verður opnað í ágúst og unnið verður í anda
Eden hugmyndafræðinnar.
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Hjartardóttir
hjúkrunarforstjóri, sími 894 4447 eða
ragnhildur@dvalaras.is

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Fullum trúnaði heitið.
Áhugasamir haﬁð samband við Sophus 893 2323 eða
netfang: info@kringlukrain.is

Lögmenn

Embætti umboðsmanns skuldara auglýsir
fimm nýjar stöður lögfræðinga lausar til umsóknar

Megin lögmannsstofa óskar eftir að ráða
lögmann til starfa.
Í boði er spennandi og krefjandi starf í fjölbreytilegu umhverﬁ. Um er að ræða fjölbreytileg
verkefni sem krefjast þess að unnið sé undir
álagi.
Réttindi til málﬂutnings fyrir héraðsdómi skilyrði.
Umsækjandi þarf að hafa hæfni til að geta tjáð
sig í ræðu og riti og frumkvæði og sjálfstæði í
starﬁ.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum sendist
til Steinunnar Guðbjartsdóttur, hrl. á netfangið
steinunn@megin.is fyrir 6. ágúst nk.

Meðal verkefna eru lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda, umsjón með
greiðsluaðlögun, úrvinnsla erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna þeirra sem
umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.
Hæfniskröfur eru embættispróf og/eða meistarapróf í lögfræði auk marktækrar
starfsreynslu. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.
Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.
Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI, veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar www.stra.is.

Megin lögmannsstofa er í Lágmúla 7.
Stofan sinnir alhliða lögmannsstörfum.
Undir merki stofunnar starfa tíu lögmenn auk
annara starfsmanna.

Í boði eru spennandi störf við uppbyggingu á nýrri stofnun. Embætti
umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tekur til starfa 1. ágúst nk.
Stofnunin heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta
hagsmuna og réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

Skólaritari – hlutastarf
Menntastofnun í Reykjavík óskar eftir að ráða skólaritara til starfa.
Um 43% starf er að ræða frá kl. 13.00-16.00. Viðkomandi þarf einnig að vera reiðubúinn að vinna tvo daga í viku
fyrir hádegi á álagstímum, sem eru í sept/okt og apríl/maí ár hvert.

Nánari upplýsingar veitir:

Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Í boði er góður vinnustaður miðsvæðis í Reykjavík. Sumarfrí eru löng og er starfsmaðurinn á fullum launum allan
tímann. Hefja þarf störf 16. ágúst nk.

Helstu verkefni:
• Færsla tölvubókhalds
• Skráningarvinna
• Tölvuvinna
• Símavarsla
• Þjónusta við nemendur, foreldra og kennara

Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta í Word og Excel
• Dugnaður
• Návæmni
• Snyrtimennska og reykleysi
• Mikil og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og sveigjanleiki
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Rafvörumarkaðurinn leitar af sölumanni í
verslun sína við Fellsmúla. Í starfinu felast öll
almenn verslunarstörf. Vinnutími er virka daga
og annan hvern laugardag.
Reynsla af verslunarstörfum, góð þjónustulund,
stundvísi og gott skipulag eru skilyrði.
Umsóknir sendist á rvm@rvm.is fyrir 6. ágúst.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Verkefnastjóri
Háskólafélag Suðurlands ehf. óskar eftir að ráða
verkefnastjóra í metnaðarfullt starf Háskólafélagsins
til þess að halda utan um og aﬂa verkefna í samræmi
við samþykkta stefnu, framtíðarsýn og fjárhagsáætlun
stjórnar, sjá nánari upplýsingar um starﬁð og félagið á
www.hfsu.is.
Á móti umsóknum tekur Sigurður Sigursveinsson,
sigurdur@hfsu.is, framkvæmdastjóri Háskólafélags
Suðurlands, og Steingerður Hreinsdóttir,
steingerdur@sudur.is, formaður stjórnar Háskólafélags
Suðurlands, og þau veita einnig frekari upplýsingar.

Auglýsir eftir starfsfólki í tímabundið starf.

Fosshótel Barón
Fosshótel Lind

o (¾FNIS OG MENNTUNARKRÎFUR ERU H¹SKËLAMENNTUN
OGEÈA STARFSREYNSLA SEM NÕTIST Å STARÙ
o 'ËÈ TUNGUM¹LAKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG
o 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
o .¹NARI STARFSLÕSING ¹ WWWSELASETURIS
5MSËKNARFRESTUR ER  ¹GÒST N¾STKOMAND .¹NARI
UPPLÕSINGAR GEFUR (RAFNHILDUR µR 6ÅGLUNDSDËTTIR
FRAMKV¾MDASTJËRI Å SÅMA    EÈA
¹ SELASETUR SELASETURIS
5MSËKNIR SENDIST ¹ SAMA PËSTFANG

Umsóknarfrestur er til 9. ágúst 2010.

Fosshótel Skaftafell
REYKJAVÍK:

,AUS ER STAÈA FRAMKV¾MDASTJËRA VIÈ 3ELASETUR
¥SLANDS ¹ (VAMMSTANGA 5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF
Å EITT ¹R MEÈ MÎGULEIKA ¹ FRAMLENGINGU 6IÈ LEITUM
AÈ J¹KV¾ÈUM OG ¹BYRGUM EINSTAKLINGI SEM BÕR YÙR
SAMSKIPTAH¾FNI OG FRUMKV¾ÈI ¥ BOÈI ER FJÎLBREYTT OG
KREFJANDI STARF Å GËÈU OG FJÎLSKYLDUV¾NU SAMFÁLAGI

Gestamóttaka

Þjónar í veitingasal

Hæfniskröfur:
- Þekking á Navison
hótelbókunarkerﬁ nauðsynleg.

Hæfniskröfur:
- Sveinspróf í framreiðslu eða
sambærileg menntun æskileg.

Framhaldsskólakennarar
Við Menntaskólann í Kópavogi eru laus til umsóknar
störf framhaldsskólakennara í eftirfarandi greinum
á haustönn vegna forfalla og/eða tímabundinna viðbótarverkefna:
Eðlis og efnafræði
Danska
Stærðfræði
Tölvufræði

1 staða
½ staða
½ staða
½ staða

Launakjör fara eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og stofnanasamningi MK. Nauðsynlegt er að hafa
háskólapróf í viðkomandi kennslugrein og kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst. Ekki þarf að sækja um á
sérstöku umsóknareyðublaði en umsókn þarf að fylgja
afrit af prófskírteini auk yﬁrlits um fyrri störf. Umsóknir
skal senda til skólameistara.

ALLT KLÁRT
FYRIR ÞÍNA
HEIMSÓKN!

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.mk.is
Frekari upplýsingar um störﬁn veita skólameistari,
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari Helgi
Kristjánsson í síma 594 4000, eftir 3 ágúst.
Skólameistari
V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

Deildarstjóri
upplýsingatæknideildar
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins óskar eftir að ráða deildarstjóra upplýsingatæknideildar. Undir deildina fellur allur rekstur netþjóna, útstöðva og tengdra kerfa.
Deildarstjórinn vinnur náið með öllum undirskólum og sviðum Tækniskólans og heyrir
undir rekstrarstjóra skólans.
Ábyrgðarsvið:
• Rekstur innri upplýsingakerfa
• Stefnumótun, markmiðasetning og mótun
starfsumhverﬁs.
• Tryggja hagkvæman rekstur á deildinni
• Leiða og móta störf liðsmanna deildarinnar

Hæfniskröfur:
• Góð menntun sem hæﬁr starﬁnu
• Rekstrar- og stjórnunarreynsla
• MCITP eða sambærileg vottun æskileg
• Leiðtogahæfni
• Stefnumiðuð sýn
• Framtakssemi

Hjúkrunarforstjóri óskast
Vilt þú vera þátttakandi í spennandi uppbyggingu á
þjónustu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Naust á
Þórshöfn?
Sveitarfélagið Langanesbyggð óskar eftir að ráða
hjúkrunarforstjóra. Um er að ræða framtíðarstarf.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Sveitarfélagið Langanesbyggð rekur Hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust sem er með 13 hjúkrunarrými, 4 dvalarrými
og 2 dagvistarrými. Unnið er að endurskipulagningu
starfseminnar.
Helstu verkefni eru:
• Fagleg, stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á
hjúkrunarþjónustu.
• Ábyrgð á gæðastarﬁ.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslensk hjúkrunarréttindi.
• Starﬁð krefst hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum
ásamt frumkvæði, jákvæðni og lipurðar í mannlegum
samskiptum.
• Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra
hugmynda og vinnubragða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Grétar Mar, gretar@tskoli.is
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst og skal umsóknum skilað á bj@tskoli.is

Nánari upplýsingar um starfsemina, kaup og kjör veitir
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri, í síma: 468 1220 /
821 1646 og á netfangið: sveitarstjori@langanesbyggd.is.
Umsóknir berist skriﬂega til:
Sveitarfélagið Langanesbyggð. Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn

www.tskoli.is

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2010.
Athugið að öllum umsóknum verður svarað.
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Frístunda- og menningarfulltrúi
Sveitarfélagið Vogar óskar eftir að ráða í stöðu frístundaog menningarfulltrúa. Frístunda- og menningarfulltrúi
skipuleggur íþrótta-, frístunda- og menningarstarf á
vegum sveitarfélagsins, mótar og framfylgir forvarnarstefnu sveitarfélagsins ásamt því að skipuleggja
þjónustu við eldri borgara í formi tómstunda.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og eða reynsla sem nýtist í starﬁ.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Reynsla eða þekking á sviði íþrótta-, tómstunda-,
forvarna- og menningarmála.
• Reynsla af stefnumótun.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og góð
skipulagshæfni.
• Hæfni til að leiða samstarf ólíkra aðila.
Laun samkvæmt samningum stéttarfélaga við LN.
Umsóknarfrestur er til 16. ágúst. Æskilegt er að
umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á skrifstofa@vogar.is
Upplýsingar veitir Eirný Vals bæjarstjóri. Vinsamlega
sendið fyrirspurnir á netfangið eirny@vogar.is

Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Yfirþroskaþjálfi
Lögfræðingar
Tryggingafulltrúi
Spænskukennari
Sérfræðingur í matvælaeftirliti
Ritari
Málmiðnaðarkennarar
Deildarlæknir
Sjúkraþjálfari
Yfirþroskaþjálfi
Dönskukennari
Fulltrúi á þjónustuborði

Nýtt
Sv.skrifst. mál. fatl. í Reykjavík
Umboðsmaður skuldara
Tryggingastofnun ríkisins
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Matvælastofnun
Umhverfisráðuneytið
Borgarholtsskóli
Sjúkrahúsið á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
Sv.skrifst. mál. fatl. á Vestfj.
Framhaldssk. A-Skaftafellssýslu
Háskóli Íslands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Húsavík
Ísafjörður
Höfn
Reykjavík

Nr. á vef
201007/067
201007/066
201007/065
201007/064
201007/063
201007/062
201007/061
201007/060
201007/059
201007/058
201007/057
201007/053

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

F í t o n / S Í A

Leitum að eldklárum, skeleggum, úrræðagóðum, þaulreyndum,
mannblendnum, vel menntuðum, röggsömum, samviskusömum,
snjöllum og skemmtilegum verkefnastjóra í upplýsingatæknideild.

VERKEFNASTJÓRI Í UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
HEKLA er þjónustufyrirtæki sem
sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bílum
með það að leiðarljósi að veita úrvals

HEKLA óskar eftir að ráða framsækinn og metnaðarfullan liðsmann til starfa í upplýsingatæknideild fyrirtækisins. Verkefnastjóri ber ábyrgð á og sinnir þjónustu við Microsoft Dynamics AX upplýsingakerfi fyrirtækisins. Í boði er krefjandi og spennandi
starf fyrir réttan einstakling þar sem mikið reynir á nákvæmni, skipulag, sveigjanleika og samvinnuhæfni.

þjónustu og ráðgjöf.
Ábyrgð og starfssvið
HEKLA býður upp á vörur framleiðenda
sem þekktir eru um allan heim fyrir

Verkstýring og þátttaka í verkefnum sem lúta að högun, uppfærslu,
breytingum og notkun á Dynamics AX upplýsingakerfi fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða viðskiptafræði
Þekking og reynsla af þjónustu við Dynamics AX

Uppbygging umhverfis fyrir stjórnendaupplýsingar með verkfærum
í Microsoft SQL og Cognos

Þekking og reynsla af fyrirspurnum í Microsoft SQL gagnagrunna

Volkswagen atvinnubílar og Mitsubishi.

Almenn notendaþjónusta, dagleg greining og úrlausn verkefna

Reynsla af sambærilegu starfi

Hjá HEKLU starfar samstilltur hópur

Þátttaka í þróunar- og samþættingarverkefnum vegna
upplýsingakerfa

Þekking og reynsla af birgðamálum og innkaupa- og birgðakerfum

gæði og áreiðanleika en þeirra á meðal
eru Volkswagen, Skoda, Audi,

starfsmanna.
Allir starfsmenn HEKLU eru hvattir til
að sýna frumkvæði, metnað og vilja til
að ná árangri í starfi.

sími: 511 1144

Góð enskukunnátta, bæði í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórarinn Ólafsson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar (tho@hekla.is)
Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 12. ágúst og eru umsækjendur hvattir til að senda umsókn ásamt ferilskrá í
gegnum heimasíðu HEKLU (www.hekla.is) eða til Valdísar Arnórsdóttur, starfsmanna- og gæðastjóra (va@hekla.is).
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NOREGUR KALLAR

Spænskukennari
Fjölbrautaskóli Suðurlands leitar eftir umsóknum um
100 % starf spænskukennara á næsta skólaári.

Viðskiptavinir okkar óska eftir reyndum
íslenskum trésmiðum.
Margvísleg verkefni framundan. Reiknað er með að
vinna hefjist í byrjun september.
Þess vegna viljum við ráða trésmiði með réttindi.
Umsóknir með starfsferilskrá sendist á netfang:
tynes@simnet.is
Upplýsingar á íslensku í síma 898 0085.

Um laun fer skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h.
ríkissjóðs og Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar veitir skólameistari (orlygur@fsu.is)
í síma 862 7556/480 8100. Að sjálfsögðu verður öllum
umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum
en í umsókn þarf að greina frá menntun, fyrri störfum
og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta, t.d.
meðmælum.
Umsóknir berist skólameistara eigi síðar en
sunnudaginn 15. ágúst 2010.
Á heimasíðu skólans, www.fsu.is, er að ﬁnna ýmsar
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
Örlygur Karlsson skólameistari
Fjölbrautaskóla Suðurlands
www.fsu.is
Sími: 480 8100/862 7556 - Fax: 480 8188

Tilsölu

Bátakerrur margar stærðir
verð frá 185.000

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

ALMENN SKRIFSTOFUSTÖRF
ÍSTAK óskar eftir að ráða einstakling til starfa á aðalskrifstofu fyrirtækisins. Meðal verkefna eru vinna við bókhald, flugbókanir starfsmanna vegna erlendra verkefna, aðstoð á starfsmannasviði auk
annarra tilfallandi verkefna á skrifstofunni.

Bátakerra Gerð SLB14 (636KG) Verð 271.884 kr.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

Reynsla af bókhaldsvinnu
Þekking á Navision æskileg
Góð kunnátta í minnst einu norðurlandamáli
Almenn tölvufærni
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa
um 500 manns, víðsvegar um landið

Vélasalan
KleƩagörðum 25
Sími 5200000
www.velasalan.is

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2010

Auglýsingasími

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð
Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.
Allt sem þú þarft…

Tilkynningar

BYGGINGAR- OG VERKTAKAFYRIRTÆKI ATHUGIÐ

Menntaskólinn við Hamrahlíð
www.mh.is

Traustir aðilar með mikla reynslu af rekstri fyrirtækja í
byggingariðnaði óska eftir að yﬁrtaka rekstur byggingar- og verktakafyrirtækja með það að markmiði að
endurskipuleggja og reka áfram lífvænlega einingar
fyrirtækjanna.

STÖÐUPRÓF HAUSTIÐ 2010
Stöðupróf, ætluð þeim sem búa yfir þekkingu og reynslu sem ekki hefur verið aflað með hefðbundnum hætti í
skóla, verða haldin á vegum menntamálaráðuneytisins í Menntaskólanum við Hamrahlíð sem hér segir:
Danska (6 einingar*),
Enska (9 einingar*),
Filipíska (12 einingar*),
Franska (12 einingar*),
Gríska (12 einingar*),
Hollenska (12 einingar*),
Ítalska (12 einingar*),
Japanska (12 einingar*),
Kínverska (12 einingar*),
Litháíska (12 einingar*),
Mathematics,103, 203 og 263,

mán. 16. ágúst
mán. 16. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
fös. 13. ágúst

kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 16:00

Norska (6 einingar*),
Portúgalska (12 einingar*),
Pólska (12 einingar*),
Rússneska (12 einingar*),
Serbneska (12 einingar*),
Spænska (12 einingar*),
Stærðfræði 103, 203 og 263,
Sænska (6 einingar*),
Víetnamska (12 einingar*),
Þýska (12 einingar*),

mán. 16. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
fös. 13. ágúst
mán. 16. ágúst
ﬁm. 12. ágúst
ﬁm. 12. ágúst

Fullum trúnaði heitið.

kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 16:00.
kl. 18:15.
kl. 18:15.
kl. 18:15.

Upplýsingar um fyrirtæki og tillögur sendist á
rekstur@live.com eða í síma 664 5075 og 845 3777

*hámarks einingafjöldi sem hægt er að ná, frá og með fyrsta áfanga á framhaldsskólastigi.

Rafræn skráning í stöðupróf fer fram á heimasíðu skólans http://www.mh.is. Frekari upplýsingar á skrifstofu skólans í síma 595 5200 frá og með 10. ágúst.
Sýna þarf persónuskilríki með mynd í prófinu.
Prófgjald, kr. 4000 fyrir hvert próf, ber að greiða inn á reikning Menntaskólans við Hamrahlíð í banka 323 hb 26 nr 106, kt. 460269-3509. Greiðslufrestur er
til hádegis á prófdegi, nauðsynlegt er að fram komi nafn og kennitala próftaka. Réttur til próftöku byggist á að prófgjald hafi verið greitt.
Rektor.

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI
Ford Galaxy árg. 2003, 2.l, 7manna, ek.
112.000km. Verð 1 m. Sími 693 2991.

FJÖLSKYLDUVÆNN! Hyundai Trajet 7
manna, árg. 11/2003, ek. 97þ. á kr.
1.170.000, eða tilboð eða skipti á yngri
7 manna. Sími 820-4946. Sjá http://
trajet.godur.is.
Daewoo Lanos ‚01 árg. ekinn 130 þús.
Tilb. 370 þús. S. 849 3707 & 772 4726.

Fiat Ducato með LMC Húsi árg 02 ekinn
59 þús svefnpláss fyrir 5-6 sæti fyrir 8 á
spjalli verð 4.850 þús uppl í 8924030

Sendibílar

0-250 þús.

DISEL

Til sölu hjólhýsi hobby excelcior 2007
stadsett i Þjórsardal. fortjald sólarsella
pallur og fl. Skipti ath. á fellihýsi. uppl. i
sima 868 3274.

JEEP CHEROKEE TURBO 33“. Árgerð
1995, ekinn 251 Þ.KM, DÍSEL, 5 GÍRAR.
Verð 690.000. Rnr.242938.Sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Hjólhýsi

Vespur

Góður bíll til sölu, árg ‚91. Ek. 215 þús.
sk.11‘ Óska eftir tilboðum. Uppl. eftir kl
13. S. 895 3893

Til sölu TOYOTA HILUX 4x4, árg. 2007,
uppl. í s. 860 1860.

Til sölu Kawasaki kx250f árg ‚07. Keyrt
aðeins 15 tíma. V. 690þ. 500 þús stgr.
ATH skipti á tjaldvagni/fellihýsi. Uppl.
899 5922

HUMBAUR álkerrur. 13“ dekk. Verð frá
165.000 kr. www.topplausnir.is Lyngás
8, Garðabæ s: 898-7126

Fellihýsi

Til sölu Ford F350 4x4, árg 2004, uppl.
í s. 860 1860

Til sölu krakkakrossari BETA R10 árg.
‚07 hentar 5-7ára Verð 150,000 uppl:
899 1041.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Hópferðabílar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og húsbíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. S.
587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Til sölu Ford Econoline 4x4, árg. 1987,
uppl. í s. 860 1860.

„Lassý“ hvolpar til sölu,HRFI ættbók, sjá
www.naeturcollie.com.uppl: 8935004

250-499 þús.

2 stk.Renault Master árg.2005 Mjög
gott viðhald, 140 hp ekinn 200þkm,18
manna rútur,tímakeðja topp ástand
verð 4,5 uppl.8968212 eða ellert@
hopferdir.is

Vespa til sölu lítur vel út árg 2009 ek.
1200km er með boxi aftaná. Hjálmur
og yfirbreyðsla fylgja verð 190 þús upl í
síma 862-8775

Fjórhjól

Vörubílar

LINCOLN MKZ. Árgerð 2007, ekinn
62 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. TILBOÐ
4.400.000. Rnr.127193 Vantar 7 manna
bíl.

Til sölu Ford Econoline 4x4, árg. 1998,
uppl. í s. 860 1860.

SJÁLFSKIPTUR STATION

Toyota Corolla Wagon Árg 98“ ekinn
222 þ. álfelgur Heilsárs sk.2011 tilboð
390 þ. Uppl. í s 650-3646

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

Til sölu Mercedes Benz Actros 2540
árg. ‚97. Uppl. í s. 892 9610.

500-999 þús.
VW GOLF ‚01, 1400, 16V, SILFUR, EK
166Þ, NÝ SKOÐ, NÝ YFIRFARINN, DEKUR
BÍLL VERÐ 590.000 S:692 2390
Til sölu Ford F350 árg. ‚06. Uppl. í s.
892 9610.

Húsbílar

Toyota Hiace 4X4 Langur. Bensín 1994.
Ek 265 Þús. Rið í bodý en annars góður.
Skoðaður. Innréttaður sem vinnubíll.
Verð 230 Þús eða tilboð. S: 862 1425.

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. M.Benz c230 kompressior
sport, árg 2002. fluttir inn 2005. ekinn
143þús. verð 2.300.þús. uppl í síma
8470917 Trggvi

Brimco kerrur.

Kerrubreidd 1,25m. Lengd 1,50-3,0m.
13“ dekk. Verð frá 159.000 H.b.geta
750kg. Yfirbreiðslur. Brimco ehf.
Flugumýri 8, Mos 894-5111

Bílar óskast
Óska eftir gömlum jeppling í þokkalegu ástandi. 200-300 þús. Uppl. S.
848 1944

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821-2545
Til sölu Yaris T-sport, 2007, ek 30xxx,
xenon, 17“álfelgur, 1.8L. Viktor s. 8983523.

Kerrur

2 milljónir +

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Axarhöfða 18. S. 587 0626 & 696 3522.
www.ke.is
Porsche Cayenne, árg2006, ek. 43þús.
km, sjálfsk, 250hö, leður, loftpúðafj,
2 felgugangar, BOSE hljómkerfi,
Stórglæsilegur umboðsbíll sem lítur
út sem nýr, Ásett verð 5990þús.kr, er
á staðnum

Mikið úrval aukahluta fyrir fjórhjól og
vélsleða. Msport hefur opnað verslun
að Auðbrekku 10, kóp. Opið 17:30 20:00 alla virka daga. www.msport.is

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

Til sölu Benz húsbíll 613 m/túrbínu,
skráður 1980 - engin bifreiðaskattur, full innréttaður og svefnpláss fyrir
6. manns. Verð 1.400.000 staðgreitt.
Uppl. í s. 699 8330 & husbill.is

Mótorhjól

Kerrutjakkur.

Trailer-aid tjakkur fyrir 2ja öxla kerrur.
Upplagður í ferðalagið. Verð aðeins
kr.7.900 Sendum um land allt. Brimco
ehf. Flugumýri 8, Mosfellsbæ. S.8945111 www.brimco.is

Óska eftir beinskiptum 89-94 Subaru
Legacy. Má vera tjónaður eða með
ónýta vél. 8472003

Jeppar
Chervolet Express ‚04 ek. 68þús km, 7
manna, TV+DVD. Skipti á jeppa. Uppl. í
síma 6983031

Útsala!!

Subaru Legacy ‚98 ssk. ný sk. mjög
góður bíll, krókur. 255 þ. S. 844 6609.

Óska eftir Land Rover Discovery3 bensín eða dísel árg 2007 og yngri. Er með
Mitsubishi Pajero 2005 Bensín GLS +
pening í skiptum. uppl. veitir Stefán
8241450

Til sölu glæsilegt Yamaha Virago 250cc
árg. ‚95. Nýskoðað og í toppstandi.
Verð 320þ. Uppl. í S. 846 3178

Ný smíðuð farangurkerra. Verð: 1.050þ.
kr. uppl: 8923759
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Hjólhýsi

Barnagæsla
Dagmamma í 104RVK getur bætt við
sig börnum. S. 650 4200.

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

Málarar

Húsaviðhald

Hreingerningar

til sölu 12 feta fellihýsi árg‘05. Mjög
lítið notað. V. 1.500.000 kr. Uppl í S.
892 4624

Til sölu 17f Shetland,Yamaha 50hö
fjórg.+ kerra. Tilboð óskast. Uppl. í S.
844 0478
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.

Vel með farið Coleman Redwood 9ft.
Árg. ‚01, m/ sólarsellu og aðeins upphækkað. V. 950þ. Uppl. í S. 663 4013
Til sölu Coleman Taos árg. ‚97, fortjald,
sólarsella og ferðaklósett. Verð 590þ.
Uppl í S. 844 0478.

Vinnuvélar

Vy-þrif ehf.

Nánast ónotaður 16“ sportbátur árg.
‚07 ásamt Mercury 115 hp mótor (9
klst.) og kerru til sölu. Lítur mjög út.
Sími 898 0382.
Til sölu Valiant 380 harðbotna slöngubátur selst m. 25 hö. tvíg. mótor eða
nýjum 25 hö. fjórg. uppl: 8686739

Varahlutir

Öll almenn þrif regluleg ræsting sameigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Málarameistari

Garðyrkja

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Búslóðaflutningar
Lyftarar

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

Tölvur

Húsaviðgerðir

Múrarar, málarar og smiðir með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

Bílapartasala

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

Viðgerðir
Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Tökum að okkur alla almenna jarðvinnu
t.d. jarðvegskipti,hellulögn, skurðagröft,
grjóthleðslur, og fleira. Tökum einnig að
okkur alla almenna garðavinnu. Erum
með eina 16.t. hjólavél og 3.3.t vél.
Uppl. í s. 895 0446

Bátar

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.

Spádómar
Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

Englaljós

Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

Flotgallar á tilboði í
RB Veiðibúð

Sterkir, þægilegir og léttir Sundridge
flotgallar nú á 15% kynningarafslætti í
RB veiðibúð, Skútuvogi 4.
Lífbátar frá 159.900kr, blautgallar frá
34.900kr, Þurrgallar m/öndun 69.900kr,
Barnavesti m/100N floti 9.900kr,
Sæþotuvesti 9.900kr, Gasbjörgunarvesti
(180N) 17.800kr. Fullt af vörum á www.
gummibatar.is. Gúmmíbátar & Gallar S:
5711020

908 7000 & 863 1987
opið 11-23
visa/euro

SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

ÞJÓNUSTA

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Trjáklippingar

Önnur þjónusta

Trjáfellingar og öll almenn garðavinna.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s.
848 1723.

Sendibílaþjónusta
Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum
alltaf við síman 561 3333

Sjóstöng, Sjóstöng.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Er öspin til ama ?

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

Þjónusta

Bókhald
Gleymdist framtalið? Fékkstu áætlun?
Framtalsgerð - skjót og góð þjónusta. s.
517-3977. framtal@visir.is

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

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

Nudd
Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive whole
body massage.S. 6922126
TANTRIC , WHOLE BODY MASSAGE
IN DOWN TOWN ANY TIME!VALIABLE
SUNDAY!! 8698602
Gott nudd - good massage. S. 857
4850 & 844 0329.

Vantar þrýsting á vatnið? SAER
Vatnsþrýstisett leysir málið. Dælan
dælir 40l/min dælir mest í 52m hæð
Sogar allt að 7m. 1x230 V Kveikjir á sér
þegar þú skrúfar frá krana og heldur
uppi þrýsting. Dælur og þjónusta ehf s.
5400600 www.daelur.is
Tvö rúm 130 cm og 100cm Eldhús b.
Sófab. 2 lítil borð kommóða spegill o.f.
S.8992247

WWWUMBODSSALANIS

4 fjölskyldan

1.040

drengir fæddust á árunum 18711875 og voru þeir ﬂeiri en stúlkurnar
samkvæmt Vísindavefnum, www.
visindavefur.hi.is

GAGN&GAMAN

Mannskepnur til sýnis
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í
Laugardal mun í fyrsta sinn sýna
mannfólk, þrjá karla og eina konu,
um helgina. Gestir og gangandi
geta haft gaman af að skoða
þessa viðbót frá klukkan tíu í dag
og á morgun.

Gamlir leikir Heimasíða
Þjóðminjasafns hefur að geyma
alls kyns fróðleik sem börn gætu
haft gaman af. Meðal annars um
leiki sem nutu vinsælda áður fyrr,
svo sem völuspá, að horfast í
augu og fleiri leiki sem getur verið
gaman að rifja upp. Sjá natmus.is.

Klifur Í Klifurhúsinu í Skútuvogi
er stærsti klifursalur landsins. Þar
er stunduð grjótglíma sem er eitt
afbrigði klettaklifurs.

Fjölbreytt dýralíf Fræðasetrið í
Sandgerði er tilvalinn viðkomustaður fyrir fjölskylduna um
helgina. Þar hefur sjókeri með alls
kyns dýrum verið komið fyrir í
tilefni af Náttúruviku.
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Ótrúleg verð á gipsplötum (12.5 x 1200
x 2600) 2.050 kr. m.vsk platan - S:5557905 www.ulfurinn.is

Verslun

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Skráning á www.brokey.is & s: 895
1551 Siglingafélag Reykjavíkur

Nýju Aqua Jet dælurnar frá Johnson
Pump er hljóðlátar og traustar dælur,
hvort sem er í bátinn, sumarbústaðinn
eða húsbílinn. Magn frá:9 l/min til 20
l/min. Þrýstingur frá 2.8 bör til 5.2 bör
-Dælurnar eru fáanlegar fyrir 12 V og 24
V. Dælur og þjónusta ehf s. 5400600
www.daelur.is

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

í 109, herb. m/húsg. að hluta, aðg. að
intern., baðherb., eldunaraðst.,þvottaaðst., m.fl. area 109 ,partly furnished
bedr., access to intern., bathr.,cooking
facilities etc.. UPPL/INFO 8917630.

SKAMMTÍMALEIGA í 101 Rvk. Fullbúin
björt og góð íbúð á besta stað. uppl.
s: 898-4188.

TILKYNNINGAR

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.
70 fm íbúð til leigu í Garðabæ. 2 rúmgóð svefnherbergi, stórt bað. V 90þús.,
innifalið rafmagn og hiti. Áhugasamir
vinsamlegast sendið upplýsingar í:
maggahilmis@gmail.com
Til leigu gott forstofuherbergi í kjallara
að Búðargerði. Uppl. í síma 6934161.
101 Tryggva Stúdíó 30fm Fráb. útsýni yfir
höfnina. Parket, laus 70þ. S. 8922934

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

Gott herb. í 105, aðg. að eldhúsi,
sturtu og sérinng. Leigst reglusömum
og rólegum manni S. 6981093

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

Herbergi til leigu fyrir 1-2 manns
Internet, eldh, þvottaherb og baðherb.
S. 845 6154.

Einkamál

ATVINNA
Atvinna í boði

Spjalldömur 908 1616

Veitingahús Nings Framtíðarstarf
Veitingahús Nings óskar eftir
starfsfólki í fullt starf. Unnið
er á 15 daga vöktum. Skilyrði:
starfsmaður þarf að hafa góða
þjónustulund, vera röskur, 18
ára eða eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma
822 8867 eða www.nings.is

Opið þegar þér hentar.
908 1616.

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Húsnæði óskast
Óska eftir einstaklings íbúð á höfuðborgarsvæðinu helst í Hfj. s. 866 0560.

HEIMILIÐ

Johnson Lensidælur:

Besti kosturinn fyrir þá sem eru að
leita að afkastamiklum og sterkum
lensidælum sem eru hannaðar til að
standast miklar kröfur bæði í atvinnu
og skemmtibátum. www.daelur.is s:
5400600

Gefins

Dýrahald
Hef ýmislegt til sölu ,MP3 spilara ,FM
senda ,GSM síma og margt fl. voruland.is

Óskum eftir íbúð í Kópavogi. Smára
-eða Hjallahverfi. Urðar greiðslur S:
8494359
Verkfræðingur óskar eftir 2 herb íbúð
miðsvæðis í Rvík. Reglusemi og öruggum greiðslum heitið. Uppl í síma 895
9410 Kristján

Sumarbústaðir

Gamalt píanó fæst gefins gegn því að
það verði sótt. Uppl. í S 820 1972 og
moj1@hi.is

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

HEILSA

Whippet hvolpar til sölu. Örm. og bólus.
Ættbók frá HFRÍ. Afh. um miðjan ágúst.
Uppl. S. 6990472

Auglýsingasími
Hundagalleríið auglýsir

Kaupi gull !

Þrír fallegir kassavanir kettlingar fást
gefins. Uppl. í s. 616 6368

Óska eftir að kaupa PYLSUVAGN. Allar
ábendingar vel þegnar! Hafðu samband: pylsuvagn@gmail.com

TEC 516 sjóðsvél

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með leyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Gefins 32 m2 hús á Þingvöllum fæst
gefins til brottflutnings. Uppl.sími
8425248.

Sumarbústaðarlönd
til sölu.
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Ýmislegt
Hvítt borðstofuborð, sporöskjulaga.
Hægt er að stækka. 6-8 stólar með
sessum. Vel með farið. Verð 15 þús.
Grár þurrkari, barkalaus. Sem nýr. Verð
25 þús. Uppl. í S 866 9599

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

Nudd

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Óska eftir SSB „Gufunes“-talstöð, t.a.m.
YAESU FT 180A. Uppl. í síma 895-4015

Hljóðfæri

TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com
Nudd og nudd, góða nudd massage
693 75 97

Fallegar lóðir í landi Kílhrauns á
Skeiðum, 19km austan Selfoss.
Vegur, kalt vatn, rafmagn og
sími að lóðamörkum. Lóðirnar
eru frá 5000fm-11.600fm og
kosta frá 1.800.000kr
Hafið samband í síma 824
3040 Hlynur. Heimsíðan er:
www.kilhraunlodir.is

Leigulóðir í Varmahlíð Skagafirði.heitt
og kalt vatn rafmagn og frárenslislagnir
að lóðarmörkum upplisingar :8948794
Sveinn eða omarfeykir@visir.is

Fæðubótarefni

Óska eftir TEC 516 sjóðsvél, sími 660
0405.

Sumarhús í Borgarbyggð

Til leigu nokkrar vikur í júlí og ágúst.
4-6manna sumarhús m/ heitum potti
og veiði. V. 37þ. vikan. Eignaland@
gmail.com

www.leiguherbergi.is

Eignalóðir til sölu í Grímsnesi. Við
Kiðjabergsveg gegnt Hraunborgum rís
frístundabyggðin Langholt. Öll þjónusta
í næsta nágrenni og hinn glæsilegi golfvöllur á Kiðjabergi. Uppl. í s 822 4200
og thorsteinng@simnet.is

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Til sölu Moel vinnubúðarhús, stærð
17fm. Ýmsar gerðir, svosem klósetthús,
fatageymslur, svefnhús ofl. Upplagt í
aðstöðuhús, geymslur f. tjaldsvæði,
sumarhús ofl. V. 180-350þ. + vsk stk.
Uppl. í S. 896 1415 og 861 5940

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

NUDD

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

Nudd kr. 3500,-

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

Til bygginga
Óska ertir vinnuskúr og mótatimbri.
uppl.í s. 8940068

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

Gisting

Whole body massage 841-8529

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði,
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími
517-0150.
Til leigu ca 90m2 ósamþ nýl íbúð í
Gardabæ, opið rými dýrahald ok v.
95þús. S 892 7858.

Skemmtanir
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www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

geymslur.com

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr.
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage.
Uppl. - pantanir s. 57 8 57 57 & 823
8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið
12-18 mán-lau.

Allt sem þú þarft…

Geymsluhúsnæði

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

NUDD - Tilboð - NUDD

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Harmonikkukennsla. Sími 824
7610 & 660 1648.

Óskum eftir starfskrafti í eldhús á nýjan veitingastað sem
sérhæfir sig í heilsufæði. Einnig
óskast starfskraftur í afgreiðslu
& aðstoða í eldhúsi.
Vinsamlegast sendið fyrirspurn á netfangið nonni@
ginger.is eða hringið
í síma 695-4141.

Starfsfólk vantar við ræstingar á gististað á Suðurlandi. Uppl. s. 894 9249,
www.horgsland.is

Heilsuvörur

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Starfskraftur óskast á
veitingastað.

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ERTU AÐ FARA
Í SUMARFRÍ?

Þú getur afpantað Fréttablaðið á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer 800-1177 eða sendu póst
á netfangið dreifing@posthusid.is

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins,
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing
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Fær frí í leik vegna Gay Pride
Steindór Sigurjónsson, varnarmaður í Sindra í Hornafirði, er líklega fyrsti virki leikmaður Íslandsmótsins í knattspyrnu sem
kemur út úr skápnum. Kjartan Guðmundsson ræddi við frumkvöðulinn um boltann, viðbrögðin og hátíðina um næstu helgi.

U

m leið og ég kom út
úr skápnum ákvað
ég að mér skyldi
verða alveg sama
um það hvað öðrum
fyndist. Svona er ég
bara og ef fólk tekur því illa þá er
það bara þess mál og ég kæri mig
kollóttan um það,“ segir Steindór
Sigurjónsson, varnarmaður í 3.
deildarliði Sindra frá Hornafirði.
Steindór kom út úr skápnum fyrir
tæplega ári og er, að því best er
vitað, fyrsti leikmaður Íslandsmótsins í knattspyrnu sem stígur það skref, í það minnsta sá
eini sem komið hefur út úr skápnum meðan hann er enn að spila í
deildinni.

Flestir tekið fréttunum vel
Steindór er 24 ára gamall og
hefur síðustu fimm sumur starfað hjá bakaríinu Hornabrauði
á Höfn í Hornafirði. Á veturna
stundar hann nám á félagsfræðibraut í Framhaldsskóla AusturSkaftafellssýslu, auk þess að
leika knattspyrnu með Sindra.
Steindór segir það hafa gengið
mjög þægilega fyrir sig að koma
út úr skápnum. „Það leið varla
mánuður frá því að ég áttaði mig
á því að ég væri samkynhneigður
og þar til ég kom opinberlega út,“
segir hann. „Ég hef alltaf verið
ákveðinn og lítið fyrir að tvínóna við hlutina og þegar ég var
búinn að finna mig þótti mér best
að drífa bara í þessu. Ég átti ekki

Hafðu samband
^|XT

í neinni innri baráttu með þetta.
Erfiðasti hlutinn var að koma
út fyrir strákunum í fótboltanum því við erum 25 einstaklingar, allir Hornfirðingar og þekkjumst mjög vel. En ég byrjaði á
því að segja bestu vinum mínum
frá þessu og svo létu þeir hina í
hópnum vita.“
Spurður um viðbrögðin við
fregnunum segist Steindór varla
hafa vitað við hverju hann ætti að
búast. „Það er hommafótboltalið
í Reykjavík, Knattspyrnufélagið Styrmir, en þeir hafa aldrei
spilað í deildinni og ég renndi
dálítið blint í sjóinn með þetta.
En það breyttist ekki neitt. Allir
hér í kring hafa tekið þessu mjög
vel, enda breyttist ekkert í mínu
fari við að koma út úr skápnum.
Í einum leik á undirbúningstímabilinu í vor heyrði ég reyndar
einn leikmann hins liðsins kalla
„ekki láta þennan homma komast
fram hjá þér,“ en ég hafði bara
gaman af því og fannst það fyndið,“ segir Steindór.

Samfélagið er að átta sig
Hann segir viðhorf samfélagsins gagnvart samkynhneigðu
fólki hafa breyst mjög mikið á
síðustu árum. „Til dæmis hafa
nokkrir strákar frá Höfn komið
út úr skápnum og enginn þeirra
býr hérna lengur, sem segir sitt,
en samfélagið er greinilega að
átta sig á hlutunum. Það getur
vel verið að það virki hvetjandi á
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aðra sem eru í svipuðum sporum
að ég hafi komið út, en ég hugsa
lítið um það. Það kæmi mér þó
ekki á óvart ef fleiri opinberlega
samkynhneigðir leikmenn myndu
bætast við deildina næstu árin.“

Markmiðið gæti náðst
Hornafjarðarliðið á ágætis möguleika á að komast í úrslitakeppni
þriðju deildar, en Sindri situr sem
stendur í öðru sæti A-riðils og á
meðal annars eftir að etja kappi
við Árborg, efsta liðið í deildinni. „Markmiðið var allan tímann að komast í úrslitin. Svo er
bara bónus ef við komumst upp
um deild,“ segir Steindór.
Hann hefur að sögn lítið hugsað
út í hvað taki við eftir að náminu
lýkur, enda hafi fótboltinn ávallt
verið númer eitt, tvö og þrjú á
forgangslistanum. Steindór veit
þó upp á hár hvar hann verður
um næstu helgi, en þá fer Gay
Pride-hátíðin fram í Reykjavík.
„Ég hef heyrt af því að strákarnir í Reykjavík séu dálítið að tala
um mig og þeir eru víst ánægðir
með þetta. Það er reyndar leikur
hjá Sindra gegn KFG þessa helgi
en ég bað um að fá frí fyrir mörgum mánuðum vegna Gay Pride og
þjálfarinn, Óli Stefán Flóventsson, samþykkti það. Ég verð á
Höfn að vinna meðan hinir strákarnir skemmta sér um verslunarmannahelgina og þeir vildu leyfa
mér að skemmta mér smávegis
líka,“ segir Steindór að lokum.

FÓTBOLTINN Í FYRSTA SÆTI Steindór er harður stuðningsmaður Manchester United

og í efstu deild á Íslandi fylgir hann KR að málum, sjálfur borinn og barnfæddur
Hornfirðingurinn. „Ég veit að það hljómar ótrúlega, en það er vegna þess að frænka
mín heldur með KR. Ég kemst hins vegar sjaldan á leiki,“ segir Steindór.
MYND/HAFÞÓR BOGI REYNISSON
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Stærstum hluta dagsins var eytt í Herjólfsdalnum
eins og gefur að skilja. Tjörnin þar sem Herjólfur
Bárðarson, fyrsti landnámsmaður Vestmannaeyja,
byggði bæ sinn er mikilvægur hluti dalsins.

21

2

Allir leggjast á eitt við að gera Þjóðhátíðina sem best
úr garði. Hér í baksýn eru ungir jafnt sem aldnir
önnum kafnir við að setja upp tjöld heimamanna, sem
eru tæplega 400 talsins og fullnýtt á hverju sumri.

3

Tjöldin eru þannig fest upp að hvítur dúkur er settur yfir grind, svo ekki er þörf á spottum eða neinu
slíku. Þessir herramenn víla ekki fyrir sér að beita
sleggjunni við verkið.

Gert klárt fyrir Þjóðhátíð
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hefur verið haldin allt frá árinu 1874 og fjölmargir sem leggja leið sína þangað í ár sem endranær.
Páll Scheving, formaður Þjóðhátíðarnefndar, festi á filmu nokkur dæmi um þann mikla undirbúning sem fram fer.

MYNDBROT ÚR DEGI | fimmtudaginn 29. júlí | Myndir teknar á Nikon D90

4

En bæjarstjórinn, Elliði Vignisson, gengur skrefinu
lengra og nýtir sér hólk til að berja grindina niður. Í
raun mætti kalla það bæjarstjórafríðindi að búa yfir
slíkri græju.

5

Hér sést í baksýn Hofið svokallaða, sem er í raun minnisvarði frá gamalli tíð þegar íþróttafélögin Týr og Þór
höfðu ekki sameinast. Týr var alltaf með Hofið og Þór
með Mylluna, en þetta er eingöngu notað til skrauts.

6

Sóknarprestarnir, Kristján Björnsson og Guðmundur
Örn Jónsson, fyrir framan kirkjudyrnar.

„Allir vinna“ er hvatningarátak sem miðar að því að hleypa krafti
í atvinnulífið á Íslandi. Þeir sem ráðast í framkvæmdir við eigið íbúðarhúsnæði eða sumarhús eiga rétt á 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatti af vinnu á verkstað. Að auki fæst lækkun á tekjuskattsstofni,
sem getur numið allt að 300.000 krónum.
Arion banki býður nú viðskiptavinum sínum
hagstæð lán til að styðja við átakið.*
 2[TV[ Ys[aXbTWYQ
 "$" cR_a_fTTV_ cReaV_**
 3Ws_Uª NYYa N  ZVYYW[bZ X_ aVY NYYa N SVZZ s_N
 BZ`X[N_S_R`ab_ R_ aVY  QR`RZOR_ 
* Lánin eru veitt til einstaklinga með góða greiðslugetu.
** 3% lægra en óverðtryggðir kjörvextir Arion banka skv. vaxtatöflu.

Við ætlum að gera betur
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KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR FYRRVERANDI UMHVERFISRÁÐHERRA ER
FIMMTÍU OG FIMM ÁRA Í DAG.

„Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar er í hnotskurn
sú stefna sem horfir jafnt til
innsta kjarna og ystu endimarka.“

ÞETTA GERÐIST: 31. JÚLÍ 1948

MERKISATBURÐIR

Kirkja vígð í Fossvoginum

1423 Englendingar vinna sigur á

Fossvogskirkja var vígð
þennan mánaðardag
1948. Hún var teiknuð af
Sigurði Guðmundssyni
arkitekt. Hún er grafarkirkja í eigu safnaðanna
í Reykjavíkurprófastsdæmum og þar hefur
líkbrennsla farið fram
fyrir allt landið síðan
hún var byggð árið 1948
enda var komið þar fyrir
líkbrennsluofnum í samvinnu við Bálfararfélag
Íslands.
Árið 1980 var

Kolbrún er leikari og leikstjóri.
Hún sat á þingi fyrir Vinstri
hreyfinguna - grænt framboð frá
1999 til 2009 og var umhverfisráðherra á fyrri hluta ársins
2009.

geymsluhúsnæði í vesturálmu breytt í bænhús til
afnota fyrir kistulagningar
og fámennar jarðarfarir.
Kapella var byggð við
norðausturhorn kirkjunnar árið 1983 og er notuð
á sama hátt og bænhúsið.
Austan kirkjunnar
er listaverk eftir Einar
Jónsson myndhöggvara.
Það er minnisvarði um þá
sem fórust með Glitfaxa,
flugvél Flugfélags Íslands,
árið 1951.

timamot@frettabladid.is

Frökkum í orrustunni við
Cravant.
1667 Öðru stríði Englands og
Hollands lýkur með
Breda-sáttmálanum.
1935 Tryggvi Þórhallsson,
bankastjóri Búnaðarbankans, deyr 46 ára. Hann
hafði verið ritstjóri Tímans
í 10 ár, þingmaður í 12 ár
og forsætisráðherra í 5 ár.
1991 Börn náttúrunnar, kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar er frumsýnd í
Stjörnubíói. Hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna.
1992 Fyrsta glasabarnið fæðist
á Íslandi. Það var stúlka
sem vó 14 merkur.

Nýupptekið í
Hveragerði

MÁLÞING AÐ NÝP: 175 ÁR FRÁ FÆÐINGU MATTHÍASAR JOCHUMSSONAR

Um helgina verður hægt að
kaupa glænýtt grænmeti
úr gróðurhúsum auk
nýupptekins útigrænmetis í Hveragerði.
Tómatar, gúrku r, p a pr ika, salat,
kál, rófur,
gulrætu r, k a r töflur, hnúðkál, púrra, sellerí og fleira

Matthías Jochumsson skáld og þýðandi
fæddist 11. nóvember 1835 að Skógum í
Þorskafirði. Í ár eru því 175 ár frá fæðingu hans. Málþing verður haldið af
því tilefni að Nýp á Skarðsströnd í dag
á milli klukkan þrjú og fimm. Kristján
Árnason, þýðandi og bókmenntafræðingur, mun flytja erindi um þýðingar
og skáldskap Matthíasar og Þórunn
Erlu Valdimarsdóttir, sagnfræðingur og rithöfundur, fjalla um bernsku
skáldsins.
„Það er vel við hæfi að halda málþingið að Nýp því Matthías var fæddur við Breiðafjörðinn, ekki langt frá
Skarðsströndinni, því það var svo
mikill samgangur á sjó í gamla daga,“
byrjar Þórunn þegar hún er beðin að
gefa lesendum smá hugmynd um það
sem hún ætlar að bera fram fyrir gesti
málþingsins. „Ég ætla að byrja á barnæskunni og fara miklu lengra og nota
myndir með. Ég á svo mikið efni, bæði
í myndum og máli,“ lýsir hún en eins
og margir muna skrifaði Þórunn ævisögu Matthíasar, Upp á Sigurhæðir,
sem kom út 2006. Hún rifjar fúslega
upp glefsur sem einmitt tengjast Dölunum. „Matthías var sendur til prestsins að Kvennabrekku í Dölum sem
var móðurbróðir hans og margverðlaunaður fyrir landbúnaðarafrek en
hafði engan sérstakan áhuga á þessum unga frænda sínum og fattaði ekkert að hann væri séní. Matthías var
sár. Bestu stundirnar meðan á þessari
dvöl stóð átti hann í seli þar sem hann
dvaldi í tvö sumur. Hjá prestinum var
í vinnumennsku kona sem hét Guðný
og hún, þessi elska, átti hefti af ljóðmælum Jónasar Hallgrímssonar. Matti
kunni að lesa og hann fékk þessa bók
lánaða í selið og lærði utan að. Þetta
var svo góð kona, hún sá glampann í
drengnum og byggði hann upp. Þetta
er sá hluti ævi Matthíasar sem tengist
Dalasýslu mest.“
Þórunn kveðst hafa farið í vettvangsferðir vestur að Breiðafirði þegar hún
vann að heimildarvinnunni fyrir bókina, meðal annars gengið upp að seljum
í grösugum dölum og mælir eindregið
með slíkri útvist fyrir þá sem ekki vilji
príla um einhverja leggjabrjóta. Spurð
hversu lengi sé verið að keyra vestur
á Skarðsströnd svarar hún. „Ég tók nú
aldrei tímann en maðurinn minn gisk-

Sá glampann í drengnum

verður á boðstólum. Grænmetismarkaðurinn verður haldinn á bílastæði
Leikfélags Hveragerðis við hliðina á Eden.
Opið verður
allar helgar
fram á haust,
laugardaga og
sunnudaga frá kl.
12.00- 19.00.
- jbá

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Gústaf Gústafsson
Stigahlíð 97, Reykjavík

andaðist aðfaranótt laugardagsins 24. júlí á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. Útförin fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 5. ágúst kl. 13.00.
Halldór Gústafsson
Helgi Gústafsson
Guðrún B. Hallbjörnsdóttir
Gústaf Gústafsson
Leifur Gústafsson
Fríða Dís Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.
Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699
Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri
S. 892 8947 / 565 6511

ÞÓRUNN VALDIMARSDÓTTIR, RITHÖFUNDUR OG SAGNFRÆÐINGUR. „Það er vel við hæfi að

halda málþingið að Nýp því Matthías var fæddur við Breiðafjörðinn, ekki langt frá Skarðsströndinni, því það var svo mikill samgangur á sjó í gamla daga.”
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ar á tvo og hálfan tíma. Rétt fyrir ofan
Bifröst í Borgarfirði er vegurinn upp
á Bröttubrekku sem er malbikaður.
Þegar komið er þar yfir er maður eiginlega kominn á Skarðsströndina.“
Hún lýkur lofsorði á framtak Þóru
Sigurðardóttur myndlistarkonu að

opna menningarsetur að Nýp. „Það er
bara dásamlegt fyrir þjóðina að fá á
kortið enn einn stað með menningu.
Ekki síst eftir hrun og niðurlægingu.
Það er svo gott að græða sárin með einhverju sem er einhvers virði.“
gun@frettabladid.is

Læra að vera höfundar eigin lífs
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Hópur tuttugu og fimm
spænskra ungmenna er
staddur hér á landi á vegum
Evrópu unga fólksins til
að taka þátt í verkefni með
jafnmörgum íslenskum
ungmennum þar sem unnið
er með bók Stevens Covy, 7
habits for highly effective
teens.
„Þetta kerfi hefur gefist vel víða um heim en
ungmennin læra fyrst og
fremst að taka frumkvæði,
vera höfundar eigin lífs og
hafa stjórn á viðbrögðum
sínum,“ segir Margét Jónsdóttir, vararæðismaður
Spánar, sem fer fyrir hópnum og hefur veg og vanda
af því að leiða ungmennin
saman. Farið er í gegnum

venjurnar sjö en sú fyrsta
er að taka fumkvæði önnur
að setja sér markmið, þriðja
að forgangsraða, fjórða er
að sjá hag í því að semja
þar sem báðir aðilar græða
á því, fimmta er að byrja á
því að skilja aðra og vænta
þess svo að aðrir sýni skilning, sjötta fjallar um að fólk
sé betur sett með öðrum en
eitt og sjöunda um að það sé
nauðsynlegt að vera stöðugt
að endurmennta sig og brýna
sögina.
Þetta segir Margét vera
einkenni á þeim sem vilja
verða leiðtogar og ná árangri
og sér strax mun á krökkunum. Þau hafa haft aðstöðu í
Frostaskjóli og farið í gegnum venjurnar skref fyrir

LEIÐTOGAR FRAMTÍÐARINNAR Margrét Jónsdóttir hefur leitt saman
rúmlega fimmtíu ungmenni frá Íslandi og Spáni til að fara í gegnum 7
venjur Covey‘s.

skref. Íslensku ungmennin koma úr Vesturbænum,
Breiðholti og Laugarneshverfi en spænsku ungmenn-

in koma öll úr þorpi þar sem
Margrét var skiptinemi
fyrir 24 árum.
-ve
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi

Jón Páls Guðmundsson
áður til heimilis að Sléttuvegi 13,
Reykjavík,
SÓLARHRINGSVAKT FÍB hefur staðið fyrir þjónustuvakt um verslunar-

mannahelgina í tæp 60 ár.

Vegaaðstoð veitt
í tæp 60 ár
Félag íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB, verður með
þjónustuvakt um verlsunarmannahelgina fyrir bíleigendur, en félagið fór að
veita þessa þjónustu fyrst
árið 1953.
Hjálparþjónusta FÍB miðast við að aðstoða bíleigendur á ferðalagi sem þurfa á
þjónustu bílaverkstæðis að
halda eða vantar varahlut.
Aðstoðarbílar FÍB verða
þannig á fjölförnustu leiðum
um verslunarmannahelgina.
Auk þess verða verkstæði

víða um land opin vegna
neyðarþjónustu og bílaumboð og stærri varahlutasalar hafa skipulagt bakvaktir
vegna varahlutaafgreiðslu
fyrir milligöngu FÍB.
Skrifstofa FÍB hefur milligöngu varðandi aðstoðarbeiðnir um verslunarmannahelgina og þar verður vakt
frá föstudegi til síðdegis á
mánudag, í síma 4149999.
Þegar ekki er vakt á skrifstofunni svarar FÍB Aðstoð
í síma 5-112-112.
Nánar á www.fib.is.

lést fimmtudaginn 29. júlí á hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Valgerður Jónsdóttir
Ágúst Ingi Jónsson
Margrét Theodórsdóttir
Gísli Hafþór Jónsson
Jóhanna Úlfarsdóttir
Ásrún Jónsdóttir
Árni Már Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir,
tengdafaðir og afi

Ragnar Hreinn Ormsson
stýrimaður, Básbryggju 9 Reykjavík

lést föstudaginn 23. júlí. Útförin fer fram frá
Grafarvogskirkju þriðjudaginn 3. ágúst kl. 15.00. Blóm
og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vildu minnast
hans er vinsamlegast bent á Slysavarnaskóla sjómanna,
reikn. 0537-26-6396 kt. 560499-2139.
Olga Björg Jónsdóttir
Ormur Hreinsson
Helga Helgadóttir
Helga Björg Ragnarsdóttir
Jón Hafsteinn Ragnarsson
Kjartan Orri Ragnarsson
barnabörn

Elísabet Erlingsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Kristín Sigtryggsdóttir
Árskógum 6, Reykjavík

lést á heimili sínu föstudaginn 30. júlí. Jarðarförin
verður auglýst síðar.
Lína Þórðardóttir Jonsson
Sigurður Jónsson
Jófríður Halldórsdóttir
Áslaug Jónsdóttir
Róbert Melax
Ágústa Jónsdóttir
Helgi Baldvinsson
Steingrímur Jónsson
Ásta Kristín Davíðsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar innilegustu þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og virðingu
við andlát og útför elskulegrar móður,
tengdamóður, ömmu, langömmu og
langalangömmu,

Sonju B. Helgason
Bakkaseli 15, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Droplaugarstaða fyrir hlýja og góða umönnun.

Elskaður eiginmaður, faðir, tengdafaðir
og afi,

Þór Axelsson
Guðfinna B. Helgadóttir
Erla B. Axelsdóttir
Guðfinnur R. Kjartansson
Ósk Axelsdóttir
Sigurjón Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ingólfur Hjartarson
hæstaréttarlögmaður,
Ólafsgeisla 16, Reykjavík

lést að morgni fimmtudags 29. júlí.
Lára Björnsdóttir
Jón Ingólfsson
Fjóla Ósk Gunnarsdóttir
Halldór Rúnar Jónsson, Iðunn Andrésdóttir, Elísabet
Jónsdóttir,
Hildur Björg Ingólfsdóttir
Rebekka Lára Rósantsdóttir
Björn Freyr Ingólfsson
Birna Hlín Káradóttir
Húni Ingólfur Björnsson
Birnir Kári Björnsson

Elskulegur faðir okkar

Friðrik Pétur Magnússon
Welding
lést þ. 16. júlí sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna.
Jóna Fanney, Þórarinn og Unnur Munda.

Faðir okkar,

Þorsteinn Jónsson
flugmaður,

sem lést á heimili sínu Skipasundi 40 miðvikudaginn
30. júní verður jarðsunginn frá Neskirkju
miðvikudaginn 4. ágúst kl. 15.00.
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhann A. Gunnlaugsson
fyrrverandi kaupmaður, Skúlagötu 40

sem andaðist á Droplaugarstöðum laugardaginn
24. júlí verður jarðsunginn frá Langholtskirkju
þriðjudaginn 3. ágúst kl. 13.00.
Ása Jónsdóttir
Ingi Valur Jóhannsson
Jón Friðrik Jóhannsson
Gunnlaugur Helgi Jóhannsson
Gunnar Einar Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnheiður Harðardóttir
Guðrún Geirsdóttir
Áslaug Einarsdóttir
Linda Björk Bentsdóttir

Þökkum innilega auðsýnda aðstoð,
samúð og heiður við andlát og útför
ástkærrar móður okkar

Svandísar Ásmundsdóttur

Sigurbjörn Þór Þorsteinsson
Jón Bergsveinn Þorsteinsson
Unnur Þorsteinsdóttir
og aðrir ástvinir

Hvassaleiti 58, Reykjavík

sem andaðist á Líknardeild Landspítalans 5. júlí sl.
Jakob Ágúst Hjálmarsson
Martha Ásdís Hjálmarsdóttir
Hera Hjálmarsdóttir
og fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, systir, amma og langamma

Sigríður Unnur
Konráðsdóttir (Didda)
Langholtsvegi 142

Ástkær móðir mín og amma okkar
Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
við andlát og útför

Sigríður Tómasdóttir
(Góa)

Þórunnar Árnadóttur

Grænuhlíð 26, Reykjavík

Seli Grímsnesi.
Aðalbjörg Skúladóttir
Halldóra Þórdís Skúladóttir
Árni Kristinn Skúlason
Sigrún Guðmundsdóttir
Unnur Ása Jónsdóttir

Kristján Sigtryggsson
Skúli Kristinsson

lést á líknardeild Landspítalans 28. júlí.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju 6. ágúst kl. 13.
Eva Sóley Sigurðardóttir
Gígja Sigríður Guðjónsdóttir
Karítas Sveina Guðjónsdóttir

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
fimmtudaginn 22. júlí, verður jarðsungin frá
Langholtskirkju miðvikudaginn 4. ágúst kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Rjóðrið, heimili fyrir
langveik börn, reikningsnúmer 0130-15-391861,
kt. 681205-1870.
Ægir Vigfússon
Viktor Ægisson
Guðrún Baldursdóttir
Konráð Ægisson
Þórunn Björg Birgisdóttir
Lúðvík Berg Ægisson
Guðrún Júlína Tómasdóttir
Aldís Björk Ægisdóttir
Guðlaug Konráðsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.
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Reykingasamfélagið
MÖGNUÐ STÓRMYND
FRÁ LEIKSTJÓRA

HARRY POTTER

EINU sinni mátti reykja í flugvélum. Það
má ekki í dag og tilhugsunin er svo yfirgengilega viðbjóðsleg að virkustu skæruliðar reykingasamfélags myndu hugsa sig
tvisvar um yrði það leyft á ný. Flugferðir
eru nógu ömurleg lífsreynsla – sérstaklega
fyrir þá sem eru ekki með gráðu í vélaverkfræði og/eða eru hærri en 180 sentimetrar.
Ef það mætti reykja í þessum sjálfsvígshólkum myndi ég kyssa utanlandsferðir
bless – sem væri eins og að sleikja öskubakka, ef mark er takandi á antí-reykingaáróðri tíunda áratugarins.

eykingafólk er samfélag innan samféBAKÞANKAR
lagsins. Það hópar sig saman í vinnu,
Atla Fannars
Bjarkasonar til að svala fíkninni í fullkominni einingu.

R

Reykingasamfélagið aðhyllist hugmyndir kommúnisma; allir skulu fá að reykja
jafn mikið, ef einhver á ekki sígarettur er
honum reddað og treyst til að deila þegar
hann er klyfjaður. Loks skrásetja reykingamenn í huganum þá sem aðeins þiggja án
þess að deila með samfélaginu.

KOMINN Á DVD!

HUGSJÓNIN er falleg, en eins og kommúnisminn neyðist reykingasamfélagið til að
glíma við ógnarafl sem er að ganga af því
dauðu: Fjöldann. Fjöldinn vinnur að því
að gera líf reykingafólks bæði óbærilegra
og kostnaðarsamara. Tilgangurinn hlýtur að vera algjör útrýming og það gengur
sæmilega.

STYTTRA er síðan það mátti reykja inni á
skemmtistöðum. Þegar reykingabannið var
fyrst rætt var eins og ragnarök skemmtanalífs Íslands væru yfirvofandi. Allir sem
einn áttu skemmtistaðir og barir að fara
lóðbeint á hausinn og reykingasamfélagið
átti ekki orð yfir fasisma stjórnvalda. Það
er enn þá fullt af skemmtistöðum á Íslandi,
þannig að vælið var í besta falli hystería.
Hugsanlega í nikótínfráhvörfum.

VÍGIN falla nefnilega eitt af öðru og eftir
að forræðishyggjuliðið fattaði að Þorgrímur
Þráinsson gerir það sama fyrir tóbaksforvarnir og Sóley Tómasdóttir fyrir
réttindabaráttu kvenna hefur kyndilberum tóbaksframleiðenda fækkað ört. Einu sinni voru til dæmis
öskubakkar á hverju heimili. Í
dag krossleggur reykingafólk
fingurna og óskar þess að það
séu svalir þar sem það drekkur bjór á laugardögum.

REYKINGAFÓLK má reyndar eiga að það
er einlægt í tillitsleysi sínu gagnvart öðru
fólki. Það einfaldlega skilur ekki að fylgifnykurinn þeirra stígur upp úr ímynduðum glerhúsunum – enda er það löngu búið
að mölva allar rúðurnar í baráttunni fyrir
ömurlegum málstað sínum.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Var ég einhvern
tíma svona langt
leiddur?

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það ætti einhver finna
upp leið til að stjórna
veðrinu, þannig að það
verði heitara eftir því
sem líður á vikuna.

Þá gæti fólk farið í
fimm lög af fötum
á mánudögum og
fjarlægt eina flík á dag
þangað til á föstudag,
en þá
verður sól
og 26
stiga
hiti!

Veldur djús
Ætli síminn og morgunsé til mín? korn ofskynjunum?

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég get ekki talað
við hana – ekki
séns! Sjáið
hana, hún er allt
of sæt fyrir mig!

10. HVE
VINNURR
!

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL PJL Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
FULLT AF AUKAVINNINGUM
TÖLVULEIKIR • DVD MYNDIR • PEPSI MAX
OG MARGT FLEIRA!

Vinningar afhendir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Nei! Þú hafðir líka
alltaf ákveðinn
klassa. Þú mátt
eiga það!

■ Barnalán
Mamma!
hvað er
klukkan!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hún er
þrjú!

Ó, nei!

ARRG!!!
Ég þarf að
fara niður!

Af hverju?
Hvað
liggur á?

Það er þáttur um
tréklifur sem ég
verð að sjá!

Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á
facebook.com/lotto.is

R
I
N
Ó
J
L
L
I
M

GRÆDDU
OG GRILLAÐU

F í t o n / S Í A

6 X 3 1 0 7 2 0 1 0

Sexfaldur Lottópottur stefnir í 50 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

010
31/07 2

.L
| WWW

OT TO.I

S
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NÝTT Í BÍÓ!

Litaði hárið
fyrir Friends
Leikarinn Matt LeBlanc, sem sló
í gegn sem Joey Tribbiani í þáttunum Friends, segist hafa litað
hárið þegar hann lék í þáttunum.
„Ég litaði hárið allan tímann á
meðan ég var í Friends. Ég þoldi
ekki að þurfa að gera það,“ sagði
hinn 43 ára LeBlanc, sem er núna
gráhærður.
Nýjustu þættir hans nefnast
Episodes. Þar leikur hann náunga
sem heitir sama nafni og hann.
„Þetta er bara persóna. Ég er
ekki að leika sjálfan mig. Þátturinn snýst frekar um hvað almenningi finnst um mig heldur en mér
sjálfum.“

Jackie Chan kennir ungum lærling sitthvað um
Kung Fu í vinsælustu fjölskyldumynd ársins!
Missið ekki af myndinni sem sló í gegn í
Bandaríkjunum og fór beint á toppinn.

THE TELEPATHETICS Láta loksins sjá sig á sviði 7. ágúst næstkomandi.

Hættu aldrei alveg
SÍMI 530 1919

kl. 1(650kr.)-2- 5.10 -8- 10.50
kl. 2 - 5.10 - 8 - 10.50
kl. 6 - 8
kl. 8 - 10.20
kl. 1(950kr.)- 3.30 - 5.45
kl. 1(650kr.)- 3.30
kl. 3.40 - 5.50
kl. 8 - 10.30
kl. 10

L
L
L
16
L
L
L
12
L

THE KARATE KID
BABIES
PREDATORS
KILLERS
GROWN UPS
THE A TEAM

kl. 3 (650kr.)- 6 - 8 - 9 - 10.45
kl. 4 - 6
kl. 8 - 10.20
kl. 3.30 - 8 - 10.15
kl. 3.20 (650kr.)- 5.45
kl. 5.30

L
L
16

12
L

12

SÍMI 462 3500

THE KARATE KID
kl. 3(600kr.)- 5.30 -8 - 10.30 L
16
PREDATORS
kl. 10
.com/smarabio
KNIGHT AND DAY
kl. 3 (600kr.)- 5.30 - 8
12
ATH: Tímarnir gilda alla verslunarmannahelgina

SÝNINGARTÍMAR GILDA LAUGARDAG, SUNNUDAG OG MÁNUDAG

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
THE KARATE KID
SHREK 4 ÍSLENSKT TAL 3D
SHREK 4 ENSKT TAL 3D
SHREK 4 ÍSLENSKT TAL 2D

2(600 kr), 5, 8 og 10
2(900 kr), 4 og 6
8
2(600 kr) og 4

L
L
L
L

PREDATORS

10.40

16

KNIGHT AND DAY

5.50, 8 og 10.10

12

FRÁBÆR MYND Í ANDA MATRIX OG JAMES BOND

ÞRIÐJA

BESTA MYND
ALLRA TÍMA
-SKV. IMDB.COM

höfum svo eytt sumrinu í að æfa
saman og athuga hvort við höfum
þetta ennþá. Við eigum helling af
nýju efni sem við ætlum að spila
en hendum því gamla góða auðvitað með,“ segir Hlynur.
Eftir að þessir tónleikar voru
opinberaðir fengu þeir þó nokkuð
af fyrirspurnum um aðra tónleika
og ætla þeir að sjá hvernig þessir ganga áður en ákvörðun verður
tekin með fleira. „Við tókum upp
lög á nýja plötu um jólin síðustu og
það á í raun bara eftir að fínpússa
þau og henda plötunni út. En við
tökum engar ákvarðanir fyrr en
við sjáum hvernig þessir tónleikar
fara,“ segir Hlynur að lokum. - ls

GRÁHÆRÐUR Matt LeBlanc litaði hárið
þegar hann lék í þáttunum Friends.
NORDICPHOTOS/GETTY

Spilar eftir flugeldasýninguna

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna


roger ebert




rolling stones





box ofﬁce magazine




kvikmyndir.is


Hljómsveitin Dikta spilar í annað
sinn á Þjóðhátíð í Eyjum í kvöld
eftir hina frægu flugeldasýningu.
„Þetta verður þvílíkt stuð og heljarinnar ljósasýning,“ segir söngvarinn Haukur Heiðar Hauksson.
Hann hefur fulla trú á að tónleikarnir verði skemmtilegri en
síðast þegar Dikta spilaði á Þjóðhátíð. „Við vorum í Eyjum 2003 ef
ég man rétt. Við vorum ekki búnir
að gefa út Hunting For Happiness og það vissu fáir hverjir við
vorum. Við spiluðum klukkan þrjú
að degi til á laugardegi og það
lágu held ég tíu manns í brekkunni. Það voru örugglega átta af
þeim enn þá dauðir frá því kvöld-

SPARBÍÓ

SÍMI 564 0000

KARATE KID
KARATE KID LÚXUS
BABIES
PREDATORS
SHREK 4 3D 3D ÍSL TAL
SHREK 4 2D ÍSL TAL
SHREK 4 3D ENSKT TAL
KNIGHT AND DAY
GROWN UPS

„Við hættum nú aldrei alveg. Síðastliðið ár var einn í Austurríki
og annar í Danmörku en nú erum
við allir á landinu og ákváðum að
koma aftur á þessa tónleika,“ segir
Hlynur Hallgrímsson, bassaleikari hljómsveitarinnar The Telepathetics.
Lítið hefur heyrst af hljómsveitinni síðastliðna mánuði en hún
hefur nú ákveðið að spila á tónleikum á Faktorý 7. ágúst næstkomandi. Þetta mun vera í eina skiptið sem strákarnir setja á tónleika í
þó nokkurn tíma því þeir fara svo í
sundur aftur í vetur.
„Við sem heima vorum æfðum
og sömdum eitthvað í vetur og

ÁLF. KL. 1.30
Í 3D OG 2D

ið áður þannig að það voru frekar fáir sem heyrðu þetta,“ segir
hann. „Núna er búist við fimmtán til átján þúsund manns og það
verður aðeins öðruvísi að heyra
bróðurpartinn af því liði syngja
með.“
Á morgun spilar Dikta síðan á
hátíðinni Ein með öllu á Akureyri
og í Sjallanum síðar um kvöldið. Í
Sjallanum stíga einnig á svið BlazRoca og félagar og hljómsveitin
Ourlives. „Við höfum aldrei verið
á þeirri hátíð,“ segir Haukur um
Eina með öllu. „Við höfum alltaf
spilað frekar lítið um verslunarmannahelgina en núna ákváðum
við að taka þetta með hvelli.“ - fb

DIKTA Hljómsveitin Dikta spilar á Þjóðhátíð í Eyjum í annað sinn í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 S.V. - Mbl
 Fbl




TILBOÐ KR. 600 Í 2D OG KR. 950 Í 3D
MEÐ ÍSLENSKU TALI
KRINGLAN
KL. 1.30 Í 3D

AKUREYRI
KL. 2 Í 3D

SELF
KL. 4 2D

TILBOÐ KR. 600 Í 2D OG KR. 950 Í 3D
MEÐ ÍSLENSKU TALI
KEFL.
KL. 2 2D

ÁLFABAKKI
KL 1:30 Í 2D

KRINGLAN
KL. 1 Í 3D

AKUREYRI
KL. 2 Í 2D

SELF
KL. 3:40 2D

FORSÝND
IT’S

ÁLFABAKKA
INCEPTION
kl. 4 - 7 - 8 - 10 - 11 12
INCEPTION
kl. 2 - 5 - 8 - 11
SORCERER´S APPRENTICE Forsýnd kl. 10:30
7
SHREK 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L
L
SHREK M/ ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
L
SHREK M/ ensku Tali
kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10
BOÐBERI
kl. 5:50
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE
kl. 8
NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 10:50
LEIKFANGASAGA 3 ísl. kl. 1:30 - 1:50 - 3:40 - 5:50
SEX AND THE CITY 2
kl. 8
SELFOSSI
INCEPTION
kl. 8 - 11
GROWN UPS
kl. 10:10
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 4 - 6 - 8
LEIKFANGASAGA 3 - ísl tal
kl. 3:40 - 5:50

14
12
16
L
12

12
L
L
L

THE

COOLEST

JOB

EVER.

KRINGLUNNI
INCEPTION
kl. 8 - 10:20 - 11
THE SORCERER´S APPRENTICE Forsýnd kl. 8
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
SHREK FOREVER AFTER-3D M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3-3D ísl. Tali kl. 1 - 3:20 - 5:40
TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 10:20
AKUREYRI
THE SORCERER’S APPRENTICE
kl. 8
kl. 2 - 4
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D ísl tal
SHREK FOREVER AFTER 3D ensku Tali
kl. 6
INCEPTION
kl. 8 - 11
LEIKFANGASAGA 3 - ísl tal
kl. 2 - 4 - 6
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE
kl. 10:30

12
7
L
L
L
L
12

TILBOÐSVERÐ Í BÍÓ

650 kr.

2D 650 kr.

3D 950 kr. 650 kr.

7
L
L
12
L
12

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3 BORGARBÍÓ

De^Â7cjh
A ¡<G 6KyGJK:GÁÏ'&ÌG

LLaugardagur
d
31.júlí
31 júlí
10.00-18.00
Sunnudagur 1.ágúst
12.00-18.00

Ad`VÂ'#{\hi
Lokað í öllum verslunum
Bónus á frídegi
verslunarmanna
mánudaginn 2. ágúst

<ÂV[ZgÂ]Z^b
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JÓHANN BERG GUÐMUNDSSON: SKORAÐI GLÆSILEGT MARK GEGN ÍSLENDINGALIÐINU IFK GAUTABORG

> Valur missir aðal markaskorara sinn
Danni König er farinn frá Val til Brønshøj í heimalandi sínu,
Danmörku. Það er uppeldisfélag Königs, sem er markahæsti leikmaður Vals í sumar með fimm mörk. Hann var
með klásúlu í samningi sínum sem gerði honum kleift að
fara til liðs í Evrópu bæri það víurnar í hann.
„Þetta er áfall fyrir okkur og mjög óheppilegt,“ sagði Gunnlaugur Jónsson, þjálfari
Vals. Liðið hefur fengið írska framherjann
Diarmuid O’Caroll í staðinn. „Sem betur fer
vissum við af þessum strák sem vildi
komast að í Skandinavíu. Við heyrðum í fyrrverandi þjálfurum hans og
hann fékk ágætis meðmæli,“ sagði
Gunnlaugur.

sport@frettabladid.is

Vona að ég hafi stimplað mig inn í byrjunarliðið
Jóhann Berg Guðmundsson var ánægður að ná að „setja
aðeins framan í Íslendingana í IFK Gautaborg,“ eins og
hann orðar það. Jóhann spilaði sinn fyrsta alvöruleik í
byrjunarliði AZ Alkmaar á fimmtudaginn og gerði sér lítið
fyrir og skoraði mark dagsins með glæsiskoti utan teigs í
stöngina og inn í 2-0 sigri. Leikurinn var í forkeppni Evrópudeildar UEFA.
„Ég spilaði nokkuð vel í leiknum,“ sagði Jóhann við
Fréttablaðið þar sem hann spókaði sig í skrúðgöngu
í miðbæ Alkmaar í steikjandi hita. „Ég fékk boltann
ekki mikið í fyrri hálfleik en það rættist úr því í seinni
hálfleik. Þegar ég fékk boltann gerðist alltaf eitthvað
og ég bjó til fullt af færum,“ sagði Jóhann.
Hann sagði jafnframt að þjálfari liðsins hefði verið
ánægður með hann og hrósað honum fyrir góðan
leik og flott mark. Þjálfarinn er Gertjan Verbeek sem
tók við liðinu í sumar.

„Ég vona að ég hafi stimplað mig inn í þessum leik. Markmiðið
fyrir tímabilið var að hirða byrjunarliðssæti og ég er ánægður að fá
tækifæri í fyrsta alvöruleik tímabilsins. Þegar nýr þjálfari kemur inn
byrja allir á núllinu og maður verður að vinna fyrir föstu sæti í liðinu.
Ég get ekki kvartað yfir nýja þjálfaranum, hann hlýtur að vera ánægður með mig núna þar sem ég byrjaði,“ sagði Jóhann.
Hollenska deildin byrjar um næstu helgi en fyrst spilar liðið
seinni leikinn gegn IFK Gautaborg. Ef fram heldur sem horfir
mun Jóhann spila stóra rullu í liðinu á komandi tímabili en
Kolbeinn Sigþórsson er einnig á mála hjá félaginu.
Jóhann segir að það komi til greina að kíkja á Íslendingana
þrjá í IFK Gautaborg í næstu viku þegar seinni leikurinn fer
fram. Ragnar Sigurðsson, Hjálmar Jónsson og Theodór Elmar
Bjarnason spiluðu allir í leiknum á fimmtudaginn var.
„Ég kíki kannski á þá ef þeir verða ekki fúlir,“ sagði Jóhann
léttur og skellti sér aftur í skrúðgönguna sem var að ná
hámarki í hádeginu í gær.

Stærsta starf handboltaheimsins
Guðmundur Guðmundsson er orðinn yfirmaður íþróttamála hjá þýska stórliðinu Rhein-Neckar Löwen
samhliða sama starfi hjá danska ofurliðinu AG. „Fer vel saman með landsliðsþjálfarastarfinu.“
HANDBOLTI Skartgripamógúllinn
AFTUR Í STJÖRNUNA Garðar Jóhannsson

er aftur kominn á æskuslóðir sínar í
Garðabænum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Breytingar hjá Stjörnunni:

Steinþór fer en
Garðar kominn
FÓTBOLTI Stjörnumenn misstu
í gær einn sinn allra sterkasta
leikmann þegar Steinþór Freyr
Þorsteinsson samdi við sænska
B-deildarfélagið Örgryte. En
Garðbæingum barst einnig góður
styrkur þegar Garðar Jóhannsson gekk aftur í raðir félagsins
en hann er uppalinn í Stjörnunni.
Garðar var síðast á mála hjá
Hansa Rostock í Þýskalandi og
verður frjálst að fara frá Stjörnunni ef honum berst tilboð frá
erlendu félagi áður en félagaskiptaglugginn lokar í Evrópu
þann 1. september.
Steinþór fer utan væntanlega eftir helgi en fram undan
hjá Örgryte er barátta um sæti í
sænsku úrvalsdeildinni. Félagið
er sem stendur í sjötta sæti deildarinnar en hefur tapað fæstum
leikjum allra liða.
- esá

Jesper Nielsen er eigandi danska
ofurliðsins AG København og
aðaleigandi þýska stórliðsins
Rhein-Neckar Löwen. Guðmundur
Guðmundsson landsliðsþjálfari er
yfirmaður íþróttamála hjá báðum
félögunum en fyrr á þessu ári var
hann ráðinn til AG til að byrja með.
Starfssvið hans hefur nú verið
stækkað.
Íþróttastjórastarfið hjá AG var
einstakt í handboltanum og að
vera með sama titil hjá einu allra
besta liði Þýskalands gerir það enn
stærra. Störfin gerast vart stærri
í handboltaheiminum en annar
Íslendingur, Alfreð Gíslason,
stýrir Kiel sem er líklega stærsta
þjálfarastarf handboltaheimsins.
„Ég er að vinna með Jesper
fyrir bæði félögin en það er
mikið samstarf á milli þeirra.
Ég sinni ýmsum verkefnum hjá
Rhein-Neckar Löwen sem snúa að
íþróttalegu hliðinni hjá félaginu.
Þar á meðal eru leikmannamál og
ég vinn að því að finna leikmenn
fyrir félögin,“ segir Guðmundur.
Hann segir að þrátt fyrir að
hann sé að vinna fyrir tvö félög
séu engir hagsmunaárekstrar
í starfinu. „Þetta fer mjög vel
saman. Þetta skarast ekkert og
það er ekkert erfitt að velja hvaða
leikmenn fara hvert ef ég finn

STÓRT STARF Guðmundur hefur í nægu að snúast í Danmörku, Þýskalandi og með

íslenska landsliðið.

einhvern,“ segir Guðmundur og
bætir við að hugsanlega sé hægt að
flytja leikmenn á milli félaganna.
Sem dæmi um samstarfið á

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

milli félaganna eru þau nú bæði
með liðin á Spáni í sameiginlegum
æfi n g a bú ð u m . L ið i n s pi l a
æfingaleik í dag og hafa ráðið Claes

Hellgren sem markmannsþjálfara
fyrir bæði félögin.
Guðmundur er einnig ánægður
með hversu vel starfið fellur að hinu
starfi hans, sem landsliðsþjálfari
Íslands. „Þar sem ég vinn mikið
í Danmörku og Þýskalandi fæ ég
tækifæri til að sjá mikið af leikjum
hjá Íslendingunum. Starf mitt felst
að hluta til í því að horfa á leiki og
greina þá. Auk þess eru auðvitað
íslenskir landsliðsmenn hjá báðum
félögum,“ segir Guðmundur sem
nýtur liðsinnis Óskars Bjarna
Óskarssonar á Íslandi.
Snorri Steinn Guðjónsson er einn
leikmanna AG sem kom frá Löwen.
Guðmundur hefur þegar fengið
Ólaf Guðmundsson til AG frá FH
þar sem hann verður í láni á næsta
tímabili. Guðmundur útilokar ekki
að fleiri íslenskir leikmenn komi til
félaganna.
Guðmundur fær fullan stuðning
til að halda áfram með íslenska
landsliðið. „Þetta starf gerir það að
verkum að ég kem enn ferskari inn
í störf fyrir landsliðið. Ef ég væri
aðalþjálfari hjá stóru félagsliði
samhliða landsliðsþjálfarastarfin
u væri ég kannski þreyttari. Það
verður ekki uppi á teningnum og
þetta verður engin kvöð. Ég get
fengið mína útrás fyrir þjálfun með
landsliðinu sem ég bíð spenntur
eftir að gera.“
hjalti@frettabladid.is
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2. PRENTUN

KOMIN!

Í GRINDAHLAUPINU Helga Margrét í fyrstu keppnisgreininni í sjöþrautinni í Barcelona í gær. Hún er önnur frá hægri.
NORDIC PHOTOS/AFP

Íslendingar hafa lokið keppni á EM í Barcelona:

Helga Margrét
hætti í sjöþrautinni
FRJÁLSAR Helga Margrét Þorsteins-

dóttir hætti í gær keppni í sjöþraut
á EM í Barcelona eftir þrjár greinar. Hún náði sér ekki á strik í gær
en um síðustu helgi var hún að
keppa á heimsmeistara nítján ára
og yngri í Kanada þar sem hún
vann til bronsverðlauna.
Hún hljóp á 14,95 sekúndum
í fyrstu greininni í gær sem var
100 hlaupa grindahlaup. Hún stökk
svo 1,65 metra í hástökki og kastaði lengst 12,74 metra í kúluvarpi.
Í öllum greinum var hún talsvert
frá sínum besta árangri en hún
þurfti að glíma við erfið meiðsli
nú í vetur og vor.
Að loknum fyrri keppnisdegi
í sjöþrautinni í gær var Jessica

Ennis í efsta sæti með 4080 stig,
110 stigum á undan Nataliya
Dobrynska frá Úkraínu.
Tveir aðrir Íslendingar voru í
eldlínunni á mótinu í gær. Óðinn
Björn Þorsteinsson gerði ógilt í
öllum þremur tilraunum sínum í
kúluvarpi karla og féll þar með úr
leik. Þá varð Þorsteinn Ingvarsson í 26. sæti í langstökki karla er
hann stökk lengst 7,59 metra sem
er 20 sentimetrum frá hans besta
árangri. Hann komst ekki í úrslit.
Allir Íslendingarnir hafa nú
lokið keppni í Barcelona. Einn
komst í úrslit í sinni grein en Ásdís
Hjálmsdóttir varð tíunda í spjótkasti kvenna.
- esá

SJÓNVARPSTILBOÐ
Toshiba 32AV605PG

2 HDMI

32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768p uppl,
Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-Ready 720p,
20w Stereó hljóðkerfi, 2 Scart, 2 HDMI, VGA,
Component, Composite, heyrnatólstengi ofl.

ACTIVE
VISION

TILBOÐ

SKERPA

18.000:1

89.990

 á-4TEGMTMMN

INNBYGGÐUR

LED
VGA
HDMI
DVB-T

DVD SPILARI

FULL

ACTIVE
VISION

DVB-T

HD

DVB-T/C

3 HDMI

4 HDMI

SKERPA

SKERPA

25.000:1

18.000:1

ÖRÞUNNT LED
Aðeins 2.5sm þykkt

United 22DD91HD

United LED9022DVBT2

22" LCD BREIÐTJALD með innbyggðum
DVD spilara, stafrænum móttakara (DVB-T),
1680x1050 upplausn, Nicam Stereó, sjálfvirkri
stöðvaleit, HDMI, Scart, S-Video & VGA (PC)
tengjum. Tekur 12v og 220v straum.

22" LCD BREIÐTJALD með stafrænum DVB-T móttakara, 1920x1080 upplausn, dýnamískri 15000:1
skerpu, 3D Comb filter, Nicam Stereó, HDMI, Scart,
SPDIF Digital coaxial, VGA og heyrnartólstengi.
Aðeins 2,5 sm á þykkt. 12 og 230 volt.

TILBOÐ

59.990

 á-4TKMTMMN

TILBOÐ

 á-4TKMTMMN

32” LCD BREIÐTJALD með 1366x768p HD upplausn, Progressive Scan, 25.000:1 skerpu, HD
Natural Motion, 5ms svartíma, stafrænum DVB-T
móttakara, 3 x HDMI, 2 x Scart, VGA tengi ofl.

TILBOÐ

99.990

 á-4TENMTMMN

DVB-T

DVB-T

2 SCART

4 HDMI

50.000:1

3 HDMI

FULL

HD

ACTIVE
VISION

Toshiba 40LV685DN
40” Full HD LCD breiðtjald með 1920x1080p upplausn,
24 FPS, Active Vision M100HD Pro, DCDi Faroudja
uppskölun, dýnamískri 50.000:1 skerpu, stafrænum
DVB-T móttakara og Freeview digital tuner, Game Mode,
Auto Backlight Control - sjálfvirkri baklýsingu, Luma Sense
- Tekur mið af birtu í herbergi, USB 2.0, 4 HDMI, VGA ofl.

149.990

 á-4TEKMTMMN

TILBOÐ

159.990

 á-4TEMMTMMN

TILBOÐ

109.990

 á-4TEHMTMMN

100Hz
HD NATURAL

MOTION

FULL

PIXEL
PRECISE
80.000:1
FULL

HD
DVB-T

SKERPA

50.000:1

Toshiba 42XV635DN

42" LCD HD BREIÐTJALD með 1366x768p
upplausn, DynaPix Plus myndtækni sem
fjölgar línum og punktum, 1.000:1 skerpu,
5ms svartíma, HD Ready, 2 Scart, 3 HDMI,
heyrnartólstengi ofl.

32” LCD BREIÐTJALD með 1366x768p upplausn,
Active Vision, 18.000:1 skerpu, HD-Ready 720p,
DVB-T/C móttakara, Resolution+ (meiri myndgæði),
USB 2.0, 4 HDMI, 2x Scart, VGA tengi ofl.

HD

READY

JVC LT42DA9

Toshiba 32AV636DN

100Hz
DVB-T

4 HDMI

HD

TILBOÐ

69.990

Thomson 32HR3234

42" Full HD LCD BREIÐTJALD með DVB-T móttakara
og Freeview digital tuner, 100 Hz, 24 FPS, Active
Vision M100HD Pro, 1920x1080p uppl., dýnamískri
50.000:1 skerpu, Progressive Scan, DCDi Faroudja
uppskölun, Game Mode, Digital Noise Reduction, 4x
HDMI, 2x Scart, Game Mode, VGA tengi ofl.

TILBOÐ

169.990

 á-4TFIMTMMN

Philips 42PFL7404
42” LCD BREIÐTJALD með 1920x1080p FullHD upplausn, Pixel Precise HD, 100Hz Clear
LCD, 80.000:1 skerpu, HD Natural Motion,
3ms svartíma, stafrænum DVB-T móttakara,
USB, 4 x HDMI, 2 x Scart, VGA tengi ofl.

TILBOÐ

209.990

 á-4TFKMTMMN

LOKAÐ ER UM VERSLUNARMANNAHELGINA

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971
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ALLAR GERÐIR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup,
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

31. júlí 2010 LAUGARDAGUR

> Audrey Hepburn

MÁNUDAGSKVÖLD

„Ég elska fólk sem fær mig til þess
að hlæja. Mér finnst í sannleika sagt
hlátur vera það sem ég kann best við.
Hláturinn lagar allt það sem er miður.
Hláturinn er líklega mikilvægasti eiginleiki manneskju.“
Audrey Hepburn sló í gegn í
kvikmyndinni Morgunverður
á Tiffany‘s, en myndin verður
sýnd í Sjónvarpinu kl. 21.05.

10.15 Popppunktur (Átta liða úr-

gjör Sveppi, Gulla og grænjaxlarnir, Brunabílarnir, Könnuðurinn Dóra,
Ofurhundurinn Krypto

11.10 Hlé
16.30 Austfjarðatröllið Fylgst er
með aflraunakeppninni Austfjarðatröllið 2009.

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Litli draugurinn Laban
(1:6) (Lilla spöket Laban)

17.37 Sögustund með Mömmu
Marsibil (1:6)

17.48 Með afa í vasanum (1:6)
18.00 Krakkar á ferð og flugi
(3:10) (e)

18.25 Út og suður (11:15) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Fagur fiskur í sjó (3:8)
(Kafað í djúpið) Þáttaröð um fiskmeti og matreiðslu á því. Í hverjum þætti verður fjallað um eitt hráefni: humar, skelfisk, chili, fiskisúpur,
þorsk, sushi, lax og eða silung.

20.05 Hvaleyjar (4:12) (Hvaler)
21.00 Sunnudagsbíó - Morgunverður á Tiffany’s (Breakfast
at Tiffany’s) Bandarísk Óskarsverðlaunamynd frá 1961.

22.55 Allir litir hafsins eru
kaldir (3:3) Íslenskur sakamálaflokkur. (e)

23.45 Strákarnir okkar Bíómynd
frá 2005 eftir Róbert I. Douglas. (e)

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Önnur spennuþáttaröðin um Dr. Cal
Lightman sem Tim Roth leikur og er
sérfræðingur í lygum. Hann og félagar
hans í Lightman-hópnum vinna með
lögreglunni við að yfirheyra grunaða
glæpamenn og koma upp um lygar
þeirra með ótrúlega nákvæmum
vísindum sem snúa að mannlegri
hegðun. Með sálfræði, atferlisfræði
og einstökum hæfileikum í að greina
í andlitsdráttum skjólstæðinga hvort
þeir segi sannleikann eða séu að
ljúga, leysir Lightman-hópurinn hin
ýmsu mál.

STÖÐ 2
07.00 Aðalkötturinn
07.30 Lalli
07.40 Harry og Toto
07.50 Hvellur keppnisbíll
08.00 Algjör Sveppi Al-

slit) (e)

09.30 Tommi og Jenni
09.50 Ógurlegur kappakstur
10.10 Histeria!
10.30 Flubber
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 America‘s Got Talent

SKJÁR EINN
08:30 KR - Fram Sýnt frá leik

16.45 Bold and the Beautiful
17.05 Bold and the Beautiful
17.25 Bold and the Beautiful
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Bold and the Beautiful
18.25 Ramsay‘s Kitchen

í undanúrslitum VISA bikar karla í
knattspyrnu.

10:20 Búdapest
11:30 Búdapest Bein útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum í
Búdapest.

14:15 F1: Við endamarkið Farið
yfir keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum.
14:45 FH - Haukar Sýnt frá leik
FH og Hauka í Pepsi-deild karla í
knattspyrnu.

16:35 Pepsímörkin 2010
17:55 Veiðiperlur Flottur þáttur
þar sem farið er ofan í allt milli himins og jarðar sem tengist stangaveiði.

19:00 The Greenbrier Class-

14.30 Mercy (14:22)
15.15 Gossip Girl (18:22)
16.05 The Big Bang Theory

ic Bein útsending frá The Greenbrier Classic mótinu í golfi en mótið er
hluti af PGA mótaröðinni í golfi.

(15:23)

16.30 Modern Family (8:24)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (4:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen
Nightmares (4:4)

20.25 Monk (6:16) Áttunda
þáttaröðin um einkaspæjarann og
sérvitringinn Adrien Monk.

21.10 Lie to Me (8:22) Önnur
spennuþáttaröðin um Dr. Cal
Lightman.

21.55 Doubt Mögnuð verðlaunamynd með Óskarsverðlaunaleikurunum Meryl Streep og Philip Seymour
Hoffman í aðalhlutverkum.

01.45 Stakeout Sígild gamanmyndin með Richard Dreyfuss og
Emilio Esteves í aðalhlutverki.

03.40 Bandidas Hressandi gamanmynd með Sölmu Hayek og Penélope Cruz í aðalhlutverkum.

05.10 Torchwood (5:13) Ævintýralegur spennuþáttur í anda Men
in Black og X-Files.
06.00 Fréttir (e)

Nightmares (3/4) Gordon Ramsay heimsækir nú veitingahúsin sem
hann hefur hjálpað til við að breyta
og byggja upp í gegnum um tíðina
og athugar hvort reksturinn er enn í
góðum höndum.

19.15 Ísland í dag - helgarúrval Hröð og skemmtileg samantekt með því helsta sem boðið var
upp á í Íslandi í dag í vikunni sem
er að líða.
19.45 Amazing Race (3/11)

18:30 Inside the PGA Tour
2010 Skyggnst á bak við tjöldin í
PGA mótaröðinni í golfi.

(9:26)

23.40 Knocked Up Rómantísk
gamanmynd.
10.35 Dancing With The Stars 11.15
My Family 11.45 My Family 12.15 My
Family 12.45 My Family 13.15 My Family
13.45 Only Fools and Horses 14.15 Only
Fools and Horses 14.45 Only Fools and
Horses 15.15 Only Fools and Horses
15.45 ‚Allo ‚Allo! 16.15 Robin Hood
17.00 Dancing With The Stars 18.05 Tess
of the D‘Urbervilles 19.00 Dancing With
The Stars 19.45 Little Britain 20.15 Little
Britain 20.45 Doctor Who 21.30 Doctor
Who 22.15 Doctor Who 23.00 Doctor
Who 23.45 Doctor Who

Monk heldur uppteknum hætti og
aðstoðar lögregluna við lausn hinna
undarlegustu sakamála sem flest hver
eru æði kómísk þótt glæpir séu auðvitað alltaf dauðans alvara.

Lie To Me

08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela, Kóalabræður,
Þakbúarnir, Með afa í vasanum,
Disneystundin, Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og Felix,
Galdrakrakkar

VIÐ MÆLUM MEÐ

Monk
Stöð 2 kl. 20.25

STÖÐ 2 KL. 21.10

sunnudagur
SJÓNVARPIÐ
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ið Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum skoð uð í þaula.

08.40 Celtic - Lyon Sýnt frá leik
Celtic og Lyon á Emirates Cup-mótinu.
10.30 Arsenal - AC Milan Sýnt

21.15 Torchwood (5/13) Ævintýralegur spennuþáttur í anda Men
in Black og X-Files um sérsveit sem
tekur að sér mál sem eru svo undarleg að ómögulegt er fyrir óbreytta
laganna verði að upplýsa.
22.05 ET Weekend Fremsti og

23.00 Sjáðu
23.30 Fréttir Stöðvar 2
00.15 Tónlistarmyndbönd frá

19.55 Football Legends Eusebio
20.25 AC Milan - Lyon
22.15 Arsenal - Celtic

12.00 Alvin and the Chip-

Out Of Here (6:14) (e)

munks

10.30 Rachael Ray (e)
11.15 Rachael Ray (e)
11.55 Rachael Ray (e)
12.35 Dynasty (1:30) (e)
13.15 Dynasty (2:30) (e)
14.05 Bass Fishing (8:8)
14.50 Top Chef (9:17) (e)
15.35 Eureka (11:18) (e)
16.25 Survivor (10:16) (e)
17.15 Sumarhvellurinn (7:9) (e)
17.40 Biggest Loser (14:18) (e)
19.05 Girlfriends (18:22)
19.25 Parks & Recreation

14.00 The Groomsmen
16.00 There‘s Something

19.50 America’s Funniest

2010/11 Áhugaverður þáttur þar
sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegum hliðum.

Magnaðir þættir þar sem rígur helstu
stórvelda Evrópu er skoðaður innan
vallar sem utan. Í þessum þætti
verður fjallað um ríg Arsenal og
Tottenham ásamt því að kíkt verður
til Króatíu og Zagreb skoðuð.

About Mary

09.05 I’m A Celebrity... Get Me

20.30 America‘s Got Talent

12.20 Premier League World

12.50 AC Milan - Lyon
15.10 Arsenal - Celtic
19.00 Arsenal v Tottenham

Out Of Here (5:14) (e)

(13:24) (e) Bandarísk gamansería
með Amy Poehler í aðalhlutverki.

frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni í
heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.

frá leik Arsenal og AC Milan á Emirates Cup-mótinu.

08.05 The Groomsmen
10.00 There‘s Something

Þrettánda þáttaröðin af kapphlaupinu mikla þar sem keppendur þeysast yfir heiminn þveran og endilangan með það að markmiði að koma
fyrstir í mark.
(9/26) Fjórða þáttaröðin af þessari stærstu hæfileikakeppni heims.
Keppendur eru af öllum stærðum og
gerðum og hæfileikarnir jafn misjafnir og keppendur eru margir.

22:00 Búdapest
00:00 F1: Við endamark-

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.40 I’m A Celebrity... Get Me

19.00 Alkemistinn
20.00 Hrafnaþing
20.30 Hrafnaþing
21.00 Eitt fjall á viku
21.30 Birkir Jón
22.00 Hrafnaþing
22.30 Hrafnaþing
23.00 Golf fyrir alla
23.30 Eldhús meistaranna

Home Videos (14:46) (e)

20.10 Psych (16:16) Bandarísk
gamanþáttaröð um ungan mann
með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.

21.00 Law & Order: UK (13:13)
Bresk sakamálasería um lögreglumenn og saksóknara í London sem
eltast við harðsvíraða glæpamenn.
Það er komið að lokaþættinum og
lögreglumaðurinn Ronnie Brooks
lendir í miklum vandræðum.
21.50 The Cleaner (7:13) Vönduð þáttaröð með Benjamin Bratt í
aðalhlutverki. Þættirnir eru byggðir á
sannri sögu fyrrverandi dópista sem
helgar líf sitt því að hjálpa fíklum að
losna úr viðjum vanans.
22.35 Flashpoint (14:18) (e)
23.25 Life (15:21) (e)
00.15 Last Comic Standing
(6:11) (e)

01.00 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

About Mary

18.00 Alvin and the Chipmunks

20.00 Knocked Up
22.05 War of the Roses
00.05 Walking Tall: Lone Justice

02.00 Dead Fish
04.00 War of the Roses
06.00 The Big White

10.00 Postkort fra Sydamerika. Længslens
musik 10.10 Boxen 10.25 For fuld
udblæsning 11.25 Blomstrende sommer 11.45 DR1 Dokumentaren - Ej blot
til lyst 12.45 Inspector Morse 14.30
Sommersang i Mariehaven 15.30 Sigurds
Bjørnetime 16.00 Hvem ved det! 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00
Min italienske drøm 18.00 Kongemordet
19.00 TV Avisen 19.15 SportNyt med
superliga 19.40 McBride 21.05 Eureka
21.45 Sigøjnerbander i Bulgarien 22.30
Flyttefeber 23.00 Godnat

10.30 Funny Lady 12.50 Med lisens til å
sende 13.50 4-4-2 16.00 Dyreklinikken
16.30 Åpen himmel 17.00 Dagsrevyen
17.25 Friidrett 20.10 Poirot 21.00
Kveldsnytt 21.20 BlackJack 22.50
Armstrong og Miller 23.20 Blues jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Strömsö 10.45
Fashion 11.15 Antikmagasinet 11.45
Autograf 12.15 Folk i farten 13.05
Undercover Boss 13.50 Rapport 13.55
Hundkoll 14.25 Solens mat 14.55
Sommarkväll med Anne Lundberg 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Minnenas
television 17.30 Rapport 18.00 Cleo
18.30 Sportspegeln 19.00 The Tudors
19.55 Hej litteraturen! 20.25 Välkomna
nästan allihopa 20.55 Livvakterna 21.55
Hemma hos

Það er gott að dorma ;-)

149.000,Interbed 160x200

69.900,Hægindastóll í taui

OPIÐ
Virka daga frá kl. 10-18
Laugardaga frá kl. 11-17

• Svart
• Hvítt
• Krem
• Brúnt

69.900,Frábær svefnsóﬁ

Tilvalið í bústaðinn
Holtagörðum 2. hæð • Sími 512 6800 • www.dorma.is • dorma@dorma.is
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> Josh Holloway

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég á þrjá bræður og þeir hafa
allir áhuga á tölvum. Þeir eru allir
mjög gáfaðir. Mamma mín reyndi
að fá mig til þess að lesa með
því að gefa mér 25 sent fyrir hverja
síðu, ég náði aldrei 50 sentum.
Ég bara gat það ekki.“

Dramatísk og spennandi þáttaröð
um lækna sem leggja allt í sölurnar
til að bjarga sjúklingum sínum. Dr.
Andy Yablonski fer fyrir einvala liði
sérfræðinga á einu fremsta sjúkahúsi
Bandaríkjanna í líffæraígræðslum.

Glee

mánudagur

Frábær gamanþáttaröð sem
gerist í menntaskóla þar
sem metnaðarfullur kennari
og fyrrverandi nemandi
skólans ákveður að setja
aftur saman sönghóp
skólans sem gerði einmitt
stormandi lukku í sönghópakeppnum á árum
áður. Þetta eru drepfyndnir
þættir þar sem steríótýpur menntaskólalífsins fá
rækilega á baukinn og allir
bresta í söng.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
Kóalabræður, Skellibær, Ólivía,
Kóngulóarbörnin í Sólarlaut, Skúli
skelfir, Rasmuss fer á flakk

07.00 Könnuðurinn Dóra
08.10 Svampur Sveinsson
08.35 Stóra teiknimyndastundin

10.55 Hlé
16.40 Eylíf - Grímsey (3:4)
17.05 Friðlýst svæði og náttúruminjar - Mývatnssveit (3:24)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kínverskar krásir (5:6)

09.40 Apaskólinn
10.05 Saddle Club
10.30 Beverly Hills Chihuahua
12.05 High School Musical 3:
Senior Year

18.00 Pálína (47:56)
18.05 Herramenn (34:52)
18.15 Sammi (18:52)
18.23 Skúli skelfir (5:52)
18.35 Sonny fær tækifæri (5:5)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Maður eins og ég Kvik-

13.55 Cold Case (10:22)
14.25 Falcon Crest II (8:22)
15.15 Silent Movie
16.50 ET Weekend
17.40 Worst Week (15:16)
18.05 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Veður Markaðurinn.
19.10 Two and a Half Men

mynd eftir Robert Douglas frá
2003. (e)

(13:24)

19.35 How I Met Your Mother

21.05 Dýralíf (Animal Fillers)
21.15 Lífsháski (Lost VI) Banda-

(11:22) (11.22)

(Chinese Food Made Easy)

rískur myndaflokkur um hóp fólks
sem komst lífs af úr flugslysi og
neyddist til að hefja nýtt líf á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar
sem dularfullir atburðir gerast.

SKJÁR EINN
17.00 The Greenbrier Classic

19.30 The Doctors Spjallþætt-

Útsending frá The Greenbrier Classic-mótinu í golfi en mótið er hluti af
PGA-mótaröðinni.

20.00 Man. Utd. - Chelsea Útsending frá leik Man. Utd og Chelsea
um Samfélagsskjöldinn.

ir framleiddir af Opruh Winfrey þar
sem fjórir framúrskarandi læknar,
sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum, veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufarsmál
sem hvað helst brenna á okkur.

22.05 Main Event: Day 8 Sýnt

20.15 E.R. (9:22) Sígildir þættir sem gerast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem erillinn er
næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka
ákvarðanir um líf og dauða.

11.35 I’m A Celebrity... Get Me

frá World Series of Poker 2009 en
þar voru mættir til leiks allir bestu og
snjöllustu pókerspilarar heims.

22.55 Juan Manuel Marques Juan Diaz (e)

22.30 Lie to Me (8:22) Önnur
spennuþáttaröðin um Dr. Cal
Lightman sem Tim Roth leikur og er
sérfræðingur í lygum. Hann og félagar hans í Lightman-hópnum vinna
með lögreglunni við að yfirheyra
grunaða glæpamenn og koma upp
um lygar þeirra með ótrúlega nákvæmum vísindum sem snúa að
mannlegri hegðun.

20.00 Glee (22:22)
20.50 So You Think You Can

22.15 So You Think You Can
Dance (13:23) Nú kemur í ljós
hvaða keppendur halda áfram og
eiga enn von um að sigra í stærstu
danskeppni Bandaríkjanna.

end of the Seeker)

23.05 Framtíðarleiftur (13:22)
(Flash Forward) (e)
23.45 Fréttir (e)
23.55 Dagskrárlok

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.45 Monk (6:16) Áttunda þáttaröðin um einkaspæjarann og sérvitringinn Adrien Monk. Hann heldur uppteknum hætti við að aðstoða
lögregluna við lausn allra undarlegustu sakamálanna sem flest hver eru
æði kómísk þótt glæpir séu auðvitað
alltaf dauðans alvara.

Dance (12:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og nú eru átta bestu dansararnir eftir í keppninni.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.20 Leitandinn (5:22) (Leg-

23.15 E.R. (9:22)
00.00 The Doctors
00.45 Sjáðu Ásgeir Kolbeins

23.00 When I knew Afar mikil-

kynnir allt það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma
út og hverjar aðalstjörnurnar eru.
Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

væg heimildamynd frá HBO sem á
brýnt erindi, ekki síst þegar réttindahátíð samkynhneigðra, Gay Pride, er
á næsta leiti.

23.40 Cougar Town (7:24)
00.05 White Collar Spennu-

01.10 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá

og gamanþáttur um sjarmörinn og
svikahrappinn Neil Caffrey.

Nova TV

12.10 ‚Allo ‚Allo! 12.40 ‚Allo ‚Allo! 13.10
My Family 13.40 My Family 14.10 My
Hero 14.40 Dalziel and Pascoe 15.25
The Weakest Link 16.10 EastEnders
16.40 Monarch of the Glen 17.30 ‚Allo
‚Allo! 18.00 Whose Line Is It Anyway?
18.30 Little Britain 19.00 Mighty Boosh
19.30 The Fixer 20.20 Little Britain
20.50 Whose Line Is It Anyway? 21.15
Doctor Who 22.00 Doctor Who 23.05
‚Allo ‚Allo! 23.35 Whose Line Is It
Anyway?

01.35 My Summer of Love
Rómantísk mynd um tvær ævintýragjarnar ungar konur og samband
þeirra á milli.

03.05 Lake Placid 2 Sjálfstætt
framhald samnefndrar hrollvekju og
fjallar um íbúa ferðamannastaðarins
Lake Placid.

04.30 High School Musical 3:
Senior Year

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.50 Rachael Ray (e)
08.35 Dynasty (2:30) (e)
09.20 I’m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (7:14) (e)

10.05 I’m A Celebrity... Get Me

Presents

Out Of Here (8:14) (e)

16.00 I‘ts a Boy Girl Thing
18.00 Pokemon 6
20.00 The Big White
22.00 Tombstone
00.05 The Seeker: The Dark is

Out Of Here (9:14) (e)

12.20 I’m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (10:14) (e)
13.05 I’m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (11:14) (e)
13.50 I’m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (12:14) (e)

15.15 I’m A Celebrity... Get Me

leik Celtic og Lyon á Emirates Cupmótinu.

16.00 Arsenal - AC Milan Útsending frá leik Arsenal og AC Milan
á Emirates Cup-mótinu.

17.50 AC Milan - Lyon (e)
19.40 Arsenal - Celtic (e)
21.30 Football Legends - Eusebio

15.00 Alkemistinn
16.00 Hrafnaþing
16.30 Hrafnaþing
17.00 Eitt fjall á viku
17.30 Birkir Jón
18.00 Hrafnaþing
18.30 Hrafnaþing
19.00 Golf fyrir alla
19.30 Eldhús meistaranna

Rising

02.00 Lady Vengance
04.00 Tombstone
06.05 The Contractor

Out Of Here (13:14) (e)

16.00 I’m A Celebrity... Get Me
Out Of Here (14:14) (e)
16.45 Dynasty (3:30)
17.30 Rachael Ray
18.15 Top Chef (9:17) (e)
19.00 Real Housewives of
Orange County (4:15)

19.45 King of Queens (19:23)
20.10 Kitchen Nightmares
(1:13) Kjaftfori kokkurinn Gordon
Ramsey heimsækir veitingastaði
sem enginn vill borða á og hefur
eina viku til að snúa við blaðinu.

21.00 Three Rivers (9:13) Dramatísk og spennandi þáttaröð um
lækna sem leggja allt í sölurnar til
að bjarga sjúklingum sínum.
21.45 CSI (23:23) Bandarískir
sakamálaþættir um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
22.35 Jay Leno
23.20 Law & Order: UK (13:13)
(e)

(e)

14.10 Celtic - Lyon Útsending frá

08.00 Mrs. Henderson
Presents
10.00 I‘ts a Boy Girl Thing
12.00 Pokemon 6
14.00 Mrs. Henderson

00.10 In Plain Sight (6:15) (e)
00.55 King of Queens (19:23)

01.05 Gavin and Stacy (3:7)
Önnur þáttaröðin af þessari bresku
gamanþáttaröð og sem áður er rómantíkin allsráðandi.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Three Rivers
Skjár Einn kl. 21.00

STÖÐ 2 KL. 20.00

Sjarmörinn Josh Holloway
verður á dagskrá Sjónvarpsins í spennuþáttaröðinni Lífsháski, sem
hefst kl. 21.15 í kvöld.

SJÓNVARPIÐ

▼

31

01.20 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

12.00 Fra Ebeltoft til Kilimanjaro 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.05
Sommerminder 13.35 Diagnose soges
14.05 Radiserne 14.30 Caspers skræmmeskole 14.55 Hyrdehunden Molly
15.05 Peter Pedal 15.30 Stor & Lille
15.40 Postmand Per 16.00 Den lille forskel 16.30 TV Avisen med Sport 17.00
Aftenshowet med Vejret 17.30 Søren og
Søren 18.00 Flådens historie 19.00 TV
Avisen 19.25 SportNyt 19.30 Horisont
Special: Verdens mange mure 20.30
Taggart 21.40 Martina og jeg 22.40
Naruto Uncut 23.00 Naruto Uncut

12.20 Fredag i hagen 12.50 Landgang
13.20 Krumt nebb og skarpe klør 13.50
Poirot 14.40 Duften av nybakt 15.05
30 Rock 15.30 330 skvadronen 16.00
Oddasat - nyheter på samisk 16.05
Nyheter på tegnspråk 16.10 Tinas mat
16.40 Norge i dag 17.00 Dagsrevyen
17.30 Doktoren på hjørnet 18.00
Menneskets store vandring 18.50 Glimt
av Norge 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Sommeråpent 20.20 Damenes detektivbyrå nr. 1 21.15 Kveldsnytt 21.30
Krøniken 22.30 Livet er jævlig deilig
23.30 Sport Jukeboks

SVT 1
12.30 Hjältar i gult och blått 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Hemma hos 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15
Det goda livet 17.05 Hemliga svenska
rum 17.20 Regionala nyheter 17.30
Rapport 18.00 Vem tror du att du är?
19.00 Pusselbitar 20.00 Broken Flowers
21.45 The Tudors 22.40 Alzheimers
23.40 Arvet från koncentrationslägren

Tekst Liverpool að bæta fyrir vonbrigðin frá síðasta tímabili
undir stjórn Roy Hodgsons? Spennan magnast.
Tryggðu þér áskrift og fylgstu með besta bolta í heimi frá byrjun.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ LÆRIR UM HUGSUNARHÁTT STÓRFYRIRTÆKJA
> Megan Fox

Náttúran gerð ónáttúruleg til að græða
Hvergi í heiminum eru til jafnmargar korntegundir og í
Mexíkó. Þar hafa bændur í árhundruð ræktað tugi korntegunda án nokkurra vandkvæða. Áður en Evrópumenn
komu með sjúkdóma sína og sverð og lögðu álfuna undir
sig, lifðu heimamenn á alls kyns korni í alls kyns litum,
ræktuðu hvað þeir vildu hvernig sem þeir vildu. Síðan kom
fyrirtækið Monsanto með erfðabreytta kornið sitt og nú er
allt í hættu.
Franska heimildarmyndin Le monde selon Monsanto,
eða Heimurinn eftir höfði Monsanto, fjallar um bandaríska
fyrirtækið Monsanto sem hefur haslað sér völl um víðan
heim með framleiðsluvörur sínar, erfðabreytt matvæli.
Fyrirtækið er áratuga gamalt og kom ár sinni fyrst fyrir borð
með framleiðslu skordýraeiturs. Vinsælasta vara þeirra var Round up,
skordýraeitur sem margir þekkja og hafa notað hér.
Það var hins vegar ekki fyrr en vísindamenn Monsanto splæstu

Kynbomban Megan Fox sló í gegn
í kvikmyndinni Transformers, en
myndin er á dagskrá Stöðvar 2 Bíó í
kvöld kl. 20.00.

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Manni meistari, Konungsríki Benna og Sóleyjar, Mærin Mæja, Mókó, Elías Knár, Millý
og Mollý, Hrúturinn Hreinn

19.35

America‘s Got Talent

▼

STÖÐ 2

09.58 Latibær
10.30 Hlé
15.30 Kastljós (e)
16.05 Íslenska golfmótaröðin (e)
16.50 Mörk vikunnar (e)
17.15 Íslenski boltinn (e)
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Ofvitinn (34:43) (Kyle XY)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur (Átta liða úrslit)
20.45 Vefur Karlottu (Charlotte’s

20.00

Transformers STÖÐ 2 BÍÓ

Web) Bandarísk fjölskyldumynd frá 2006.
Grísinn Wilbur veit að hans bíða þau örlög
að lenda á steikarfati eða verða pylsa.
Honum hugnast það ekki og þess vegna
leggur hann á ráðin með Karlottu kónguló
um að hindra að svo fari.

22.25 Ökufantar í Tókýó (The Fast and

20.00
Dance

So You Think You Can

STÖÐ 2 EXTRA

the Furious: Tokyo Drift) Bandarísk hasarmynd frá 2006. Ungur maður flýr til pabba
síns í Tókýó til að koma sér undan fangelsisvist og lendir í slagtogi við ökufanta. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

00.10 Stöðvarstjórinn (The Station
Agent) Bandarísk bíómynd frá 2003. (e)

STÖÐ 2
07.00 Flintstone krakkarnir
07.20 Lalli
07.25 Þorlákur
07.30 Hvellur keppnisbíll
07.40 Gulla og grænjaxlarnir
07.50 Harry og Toto
08.00 Algjör Sveppi Algjör Sveppi, Kalli
og Lóa, Svampur Sveinsson, Áfram Diego,
áfram!, Könnuðurinn Dóra

10.00 Latibær (17:18)
10.25 Strumparnir
10.50 Daffi önd og félagar
11.15 Glee (21:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 So You Think You Can Dance
(10:23)

15.10 So You Think You Can Dance
(11:23)

16.00 ´Til Death (5:15)
16.25 Last Man Standing (5:8)
17.15 ET Weekend
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 America‘s Got Talent (9:26)

▼

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Fjórða þáttaröðin af þessari stærstu hæfileikakeppni heims. Keppendur eru af öllum
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn
misjafnir og keppendur eru margir.

20.15

Touching the Void

▼

SKJÁREINN

08.20 Love Wrecked
10.00 Scoop
12.00 Shrek the Third
14.00 Love Wrecked
16.00 Scoop
18.00 Shrek the Third
20.00 Transformers
22.20 Romeo and Juliet
00.20 Old School
02.00 Crank
04.00 Romeo and Juliet
06.00 Knocked Up

20.45

Vefur Karlottu

SJÓNVARPIÐ

saman DNA og bjuggu til sojabaunir sem voru ónæmar fyrir
eitrinu að fyrirtækið varð sá risi sem það er í dag. Bændur
um allan heim kaupa af því fræ, rækta upp, úða með eitrinu
og eftir stendur heilbrigt grænmeti með lægri kostnaði. Eða
hvað?
Raunin er sú að þrátt fyrir fullyrðingar um annað hafa
erfðabreyttu fræin nú borist í aðrar plöntur með skelfilegum
afleiðingum. Eitrinu er úðað yfir erfðabreytta akra og vellur
yfir á hina náttúrulegu með tilheyrandi mengun. Kista kornfjölbreytileikans í Mexíkó er nú í hættu.
Sjálfsmorðsfræin eru baðmullarfræ fyrirtækisins á Indlandi
kölluð, en þau eru orðin nær einráð þar. Uppskerubrestur
hefur neytt bændur til þess óyndisúrræðis að taka eigið líf.
Erfðabreytt matvæli eru til úti um allan heim og þau ber að merkja
sérstaklega í Evrópusambandslöndum. En ekki á Íslandi, það hefur Jón
Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ákveðið.

20.20 Wedding Daze Rómantísk gamanmynd með Jason Biggs og Islu Fisher.

21.50 Transamerica Afar áhugavert
drama með Felicity Huffman úr Despearate
Housewife í hlutverki kynskiptings.
23.30 Less Than Zero Ein af eftirminnilegustu myndum 9. áratugarins.
01.05 Ghost Rider Ævintýralegur spennutryllir sem byggður er á myndasögu frá
Marvel.
02.50 The Namesake Einkar áhrifamik-

SKJÁREINN
08.55 Formúla 1 - Æfingar
10.00 RBC Canadian Open
10.50 Inside the PGA Tour 2010
11.15 F1 föstudagur
11.45 Búdapest Bein útsending frá tíma-

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.40 I’m A Celebrity... Get Me Out Of
Here (1:14) (e)

09.00 I’m A Celebrity... Get Me Out Of
Here (2:14) (e)

tökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Búdapest.

09.45 I’m A Celebrity... Get Me Out Of

13.20 Veiðiperlur
13.50 FH - Víkingur Ólafsvík (e)
15.40 The Short Game Athyglisverð-

10.30 I’m A Celebrity... Get Me Out Of

ur golfþáttur þar sem farið verður yfir helstu
leyndarmál „stutta spilsins“ í golfi.

16.05 KF Nörd
16.45 Sterkasti maður heims
17.45 Rey Cup
18.35 Meistaradeild Evrópu: Barcelona - Inter

20.20 Búdapest
21.55 Manny Pacquiao - Miguel Cotto
23.10 Floyd Mayweather Jr.- Marquez
00.15 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

01.00 Juan Manuel Marques - Juan
Diaz Bein útsending frá bardaga Juans
Manuels Marques og Juans Diaz II.

Here (3:14) (e)
Here (4:14) (e)

11.15 Rachael Ray (e)
12.00 Rachael Ray (e)
12.40 Dr. Phil (e)
13.25 Dr. Phil (e)
14.10 Dr. Phil (e)
14.55 Real Housewives of Orange
County (3:15) (e)

15.40 Being Erica (11:13) (e)
16.25 90210 (22:22) (e)
17.10 Psych (15:16) (e)
17.55 The Bachelor (10:10) (e)
18.45 Family Guy (11:14) (e)
19.10 Girlfriends (17:22)
19.30 Last Comic Standing (6:11)
20.15 Touching The Void (e)
22.05 Jeepers Creepers 2 Hrollvekjandi

▼

„Ég hef aldrei haft mikla trú á
formlegri skólagöngu.“

spennumynd frá árinu 2003. Stranglega
bönnuð börnum.

11.50 Premier League World 2010/11
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu
og skemmtilegum hliðum.

12.20 Football Legends - Eusebio
12.50 Celtic - Lyon Bein útsending frá
leik Celtic og Lyon á Emirates Cup-mótinu.

23.50 Three Rivers (8:13) (e)
00.35 Eureka (11:18) (e)
01.25 Tribute (e) Rómantísk spennumynd sem byggð er á metsölubók eftir
Noru Roberts.

02.55 Girlfriends (16:22) (e)
03.15 Jay Leno (e)
04.00 Jay Leno (e)
04.45 Pepsi MAX tónlist

15.10 Arsenal - AC Milan Bein útending frá leik Arsenal og AC Milan á Emirates
Cup-mótinu.

17.20 Season Highlights Allar leiktíðir
Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og
skemmtilegum þætti.
18.15 Ajax - Chelsea Útsending frá vináttuleik Ajax og Chelsea.

20.05 Season Highlights Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og
skemmtilegum þætti.

il og hrífandi kvikmynd um Gogol, son indverskra innflytjenda í New York.

21.00 Celtic - Lyon Sýnt frá leik Celtic og

04.50 ET Weekend
05.35 Fréttir (e)

22.50 Arsenal - AC Milan Sýnt frá leik

Lyon á Emirates Cup-mótinu.
Arsenal og AC Milan á Emirates Cup-mótinu.

19.30 Eldhús meistaranna
20.00 Hrafnaþing
20.30 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Tryggvi Þór á Alþingi
22.00 Skýjum ofar
22.30 Mótoring
23.00 Alkemistinn

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD

VIÐ MÆLUM MEÐ

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Sjáðu
Stöð 2 kl. 18.00
Ásgeir Kolbeins kynnir allt það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og
hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur
fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

STÖÐ 2 KL. 21.50
Transamerica
Afar áhugavert drama með
Felicity Huffman úr Despearate
Housewifes í hlutverki kynskiptings, karlmanns sem látið
hefur breyta sér í konu. Hún fer í
óvænt ferðalag þegar hún fréttir
að hún eigi son sem hún vissi
ekki af. Huffman hlaut Golden
Globe verðlaunin 2006 og var
tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir frammistöðu sína í myndinni.
Leikstjóri: Duncan Tucker
Leikarar: Fionnula Flanagan; Felicity Huffman; Kevin Zegers.

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Umferðarútvarp
10.17 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

12.45 Veðurfregnir
12.58 Umferðarútvarp
13.00 Prússland - Ris og fall
járnríkis
14.00 Andalúsía: syðsta byggð
álfunnar
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Dalakofinn
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Umferðarútvarp
16.07 Í boði náttúrunnar
17.05 Flakk
FM
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

18.00 Kvöldfréttir
18.15 Auglýsingar
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Ekkert liggur á:
Þemakvöld útvarpsins Verslunarmannahelgi
22.05 Veðurfregnir
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

15.25 Nágrannar
15.45 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Nágrannar
17.20 Wonder Years (5:17) Sígildir þættir
um Kevin Arnold sem rifjar upp fjöruga æsku
sína á sjöunda áratugnum.

17.45 Ally McBeal (17:22) Liza og Cage
verja konu sem ákærð er fyrir tvíkvæni og
Nell og myndarlegur, nýr lögfræðingur fara
með mál konu sem hefur kært eiginmann
sinn fyrir kynferðislega áreitni.

18.30 E.R. (8:22) Sígildir þættir sem gerast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka
ákvarðanir upp á líf og dauða.
19.15 Here Come the Newlyweds
(4:6) Skemmtilegur raunveruleikaþáttur í
anda Beauty and the Geek þar sem nýgift
hjón keppa í allskyns skemmtilegum þrautum um veglega verðlaunaupphæð.

▼

20.00 So You Think You Can Dance

NS.

(10:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og nú
eru níu bestu dansararnir eftir í keppninni.

21.25 So You Think You Can Dance
(11:23) Nú kemur í ljós hvaða keppendur halda áfram og eiga von um að sigra í
stærstu danskeppni Bandaríkjanna.

22.10 Wonder Years (5:17)
22.35 Ally McBeal (17:22)
23.20 E.R. (8:22)
00.05 Here Come the Newlyweds
(4:6)

00.50 Sjáðu
01.15 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Only Fools
and Horses 11.00 Only Fools and Horses 11.30
Only Fools and Horses 12.00 Only Fools and
Horses 12.30 My Family 13.00 My Family 13.30
My Family 14.00 My Family 14.30 My Family
15.00 Dancing with the Stars 16.20 Dancing with
the Stars 17.00 Robin Hood 17.45 Robin Hood
18.30 Doctor Who 19.15 Doctor Who 20.00
Doctor Who 20.45 Dancing with the Stars 22.05
Dancing With The Stars 22.45 Little Britain 23.15
Little Britain 23.45 Whose Line Is It Anyway?

ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA Í STÖÐ 2 VILD
STÖÐ 2 VILD FÆRIR ÞÉR ALLT AÐ 30% AFSLÁTT AF ÁSKRIFT,
HAGSTÆÐ TILBOÐ Á VÖRUM OG ÞJÓNUSTU, FRÍÐINDI, VIÐBURÐI
OG MARGT MARGT FLEIRA
MEÐ VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 FYLGIR STÖÐ 2 BÍÓ, STÖÐ 2 PLÚS,
STÖÐ 2+, EXTRA + OG STÖÐ 2 BÍÓ +

10.00 På sporet 10.50 Eureka 11.35 Min italienske drøm 12.40 Inspector Morse 14.25 Vilde
roser 15.10 Før søndagen 15.20 Held og Lotto
15.30 Kaj og Andrea og fyrtøjet 15.55 Hvad vil du
vide 16.00 På optagelse med Livets planet 16.30
TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05
Så stort - og så af Lego 18.00 Merlin 18.45
Kriminalkommissær Barnaby 20.20 Klienten
22.15 Havet er mit våben 23.40 Godnat

MEÐ STÖÐ 2 FRELSI GETUR ÞÚ HORFT Á ALLA VINSÆLUSTU ÞÆTTINA
ÞEGAR ÞÉR HENTAR OG FYLGIR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2.
HVORT SEM ÞÚ NOTAR DREIFIKERFI VODAFONE EÐA SÍMANS.
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 512 5100 OG SKRÁÐU ÞIG Í STÖÐ 2 VILD.

10.45 Sommeråpent 11.35 Hagevandring med
dronning Sonja 12.05 Glimt av Norge 12.20
Solen var vitne 14.15 Norsk attraksjon 14.45
4-4-2 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lotto-trekning
17.40 Friidrett 20.00 Med lisens til å sende 21.00
Kveldsnytt 21.15 En geishas memoarer 23.35
Dansefot jukeboks m/chat

ÞAÐ ER ÓDÝRARA
AÐ SKEMMTA SÉR HEIMA

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Vinnarna 10.35 Engelska
trädgårdar 11.05 Djursjukhuset 11.35 Uppdrag
Granskning 12.50 Någonstans i Sverige 13.45
Rapport 13.50 Pusselbitar 14.50 Allsång på
Skansen 15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.15 Merlin 17.00 Pip-Larssons
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Sommarkväll
med Anne Lundberg 19.00 The Seventies 19.30
Mördare okänd 21.10 Rapport 21.15 Studio 60
on the Sunset Strip 22.00 Gosskören 23.30 Gavin
och Stacey

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR:

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Óska eftir húsgögnum í Regnbogann

Hafsteinn Júlíusson
vöruhönnuður
Starf: Vöruhönnuður og eigandi
merkisins HAF by Hafsteinn
Júlíusson
Aldur: 25 ára
Fjölskylda: Unnustan Karitas
Sveinsdóttir
Búseta: Mílanó á Ítalíu
Stjörnumerki: Bogmaður
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20
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LÁRÉTT 2. íþrótt, 6. ógrynni, 8.
sönghús, 9. umrót, 11. hljóta, 12.
snjókoma, 14. dvaldist, 16. skóli, 17.
hrópa, 18. flana, 20. í röð, 21. glufa.
LÓÐRÉTT 1. líkami, 3. klafi, 4. handarlínulist, 5. af, 7. flúðir, 10. sigti, 13.
útsæði, 15. bannhelgi, 16. stúlka, 19.
frá.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. ok, 4. lófaspá,
5. frá, 7. forvaði, 10. sía, 13. fræ, 15.
tabú, 16. mær, 19. af.
LÁRÉTT: 2. golf, 6. of, 8. kór, 9. los,
11. fá, 12. drífa, 14. varst, 16. ma, 17.
æpa, 18. æða, 20. áb, 21. rifa.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1

Runólfur Ágústsson.

2

Nautaat.

3

Frítökurétt.

„Okkur vantar fullt af húsgögnum og biðjum því
um aðstoð frá landsmönnum,“ segir Þórey Mjallhvít Heiðar og Ómarsdóttir, talsmaður félags
kvikmyndaunnenda en félagið stendur að opnun
arthouse-kvikmyndahúss í gamla húsnæði Regnbogans og vantar húsgögn.
„Það kostar rosalega mikið að setja þetta upp
og starfrækja kvikmyndahúsið. Þess vegna
bregðum við á þetta ráð enda margir með stútfullar geymslur og nenna ekki að fara í Sorpu,“
segir Þórey og biðla þau til almennings að fara
í gegnum dótið sitt og athuga hvort ekki megi
sjá af einhverjum húsgögnum til kvikmyndasetursins.
„Ef við ætlum að opna á réttum tíma verðum
við að fá einhver húsgögn í kaffihúsið, sem verður starfrækt frammi í anddyrinu,“ segir Þórey
en þau hafa fengið til liðs við sig arkitektinn

Kára Eiríksson sem mun hafa yfirumsjón með
útliti bíóteksins.
„Okkur langar að gera þetta kaffihús flott með
vínveitingum og þar sem fólk getur nálgast alls
konar fræðiefni í sambandi við kvikmyndir,“
segir Þórey. Sparnaðaráðstafanir eru ekki eina
ástæðan fyrir því að verið er að safna húsgögnum. „Við viljum að þetta svokallaða listasafn
kvikmyndanna verði eign okkar allra og með því
að gefa okkur húsgögn getur fólk því tekið þátt
í uppsetningu hússins með okkur,“ segir Þórey
en þeir sem gefa húsgögn fá að búa til skilti með
kveðju sem verður fest á mubluna.
Þeir sem telja sig eiga eitthvað sem gæti hentað í húsnæði gamla Regnbogans eru beðnir um
að senda mynd af húsgagninu á póstfangið regnboginn.kvikmyndasetur@gmail.com „Við biðjum
fólk að mæta ekki með mubluna til okkar heldur

BIÐJA UM HÚSGÖGN Aðstandendur arthouse-kvikmyndaseturs í gamla Regnbogahúsnæðinu biðja
almenning að sjá af húsgögnum til bíóhússins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

senda fyrst mynd og svo höfum við samband,“
segir Þórey að lokum og bætir við að eins manns
rusl sé annars manns fjársjóður.
- áp

GUÐLAUGUR FRIÐÞÓRSSON: HEF GREINILEGA LÍTIÐ UM ÞETTA AÐ SEGJA

Ósáttur við að nafn sitt sé
tengt við mynd Baltasars
„Það hefur tvisvar verið haft
samband við mig vegna þessarar myndar en í bæði skiptin var
það eftir að búið var að ákveða að
gera hana. Það hefði kannski verið
eðlilegra að heyra í manni hljóðið
áður en lagt var af stað en greinilega hefur maður lítið að segja
um þetta,“ segir Guðlaugur Friðþórsson í samtali við héraðsblaðið
Fréttir frá Vestmannaeyjum.
Guðlaugur er mjög ósáttur
við að nafn sitt skuli vera tengt
myndinni Djúpið sem Baltasar
Kormákur leikstýrir. Hann segir
myndina byggða á leikriti en ekki
raunverulegum atburðum. Tökur
á myndinni hófust í Reykjavík í
vikunni og halda áfram í Vestmannaeyjum í ágúst. Djúpið fjallar um harmleikinn við Heimaey
árið 1984 þegar báturinn Hellisey
VE sökk með þeim afleiðingum að
fjórir létust. Guðlaugur vann það
afrek að synda fimm kílómetra til
Eyja sem varð honum til lífs.
„Atburðirnir sem gerðust kvöldið 11. mars 1984 eru í mínum huga
ekki leikrit heldur ískaldur raunveruleikinn,“ segir Guðlaugur.
„Frá mínum bæjardyrum séð
er búið að skrifa nóg um þennan
atburð og við skulum ekki gleyma
því að þarna fórust fjórir ungir
menn á aldrinum 18 til 25 ára og
ég efast um að það sé búið að hafa
samband við ættingja þeirra.“
Baltasar Kormákur segist skilja
Guðlaug mjög vel. „Hann veit náttúrulega ekki hvernig þetta verður
höndlað og auðvitað er það mjög
óþægilegt.“ segir hann. „Ég hafði
reynt að hafa samband við hann
frá því í febrúar og fékk þau skilaboð að hann vildi ekki tjá sig um
þetta, en hefði jafnframt ekkert á
móti þessu. Þannig að það kom mér
á óvart að sjá viðtalið.“
Baltasar segir ekki rétt að

Vikutilboð

Skólatöskur

frá

1.490,-

Lækjargata 2a 101 R
R. sími 511
511-5001
5001
5
001
00
1 opið alla daga
dag
ga 9.00
9 00 - 22.00
22 00

Hin góðkunna
fjölmiðlakona Eva
María Jónsdóttir er
orðin léttari en hún
eignaðist sína fjórðu
stúlku í byrjun vikunnar. Móður og barni
ku heilsast vel og hefur stúlkan
fengið nafnið Sigríður. Barnsfaðir
Evu Maríu er læknirinn Sigurpáll
Scheving og stúlkan er þeirra fyrsta
barn. Þau eru þó bæði þrælvön
foreldrahlutverkinu því samtals
eiga þau sjö börn. Eva María á þrjár
stelpur með Óskari Jónassyni kvikmyndagerðarmanni og Sigurpáll
á þrjú börn úr fyrra sambandi.
Það er því óhætt að segja að það
verður fjör á þessu stóra heimili í
framtíðinni.
Ein þeirra sem eru örugglega búnir
að óska Evu Maríu til hamingju
með barnsburðinn er sjónvarpskonan Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir, en ekki er langt síðan
hún var í sömu sporum. Ragnhildur
eignaðist sitt fyrsta barn með fótboltamanninum Hauki Inga Guðnasyni í sumar og var það einnig
stúlka. Hún sést oftar en ekki
spígspora með vagninn
á undan sér um stræti
Reykjavíkurborgar og
er það mál manna að
Ragnhildur Steinunn
líti einstaklega vel út
sem nýbökuð móðir
og taki sig vel út í nýju
hlutverki.

BYGGIR MINNISVARÐA
Baltasar Kormákur segist líta svo á að hann
sé að byggja minnisvirða um þá sem
létust þegar Hellisey VE sökk við strendur
Heimaeyjar árið 1984 með kvikmyndinni
Djúpið. Guðlaugur Friðþórsson komst
einn lífs af í slysinu og komst í land
með ótrúlegum hætti. Hann er ósáttur
við að nafn sitt sé tengt við myndina.

hann hafi ekki haft samband við
aðstandendur og segist hafa talað
við einhvern aðstandenda allra
sem fórust í slysinu. „Ég gerði það
og lét þau fá símanúmerið mitt ef
einhverjir aðrir í fjölskyldunni
vildu tala við mig og fá skýringar,“ segir hann.
Baltasar segir handrit myndarinnar fyrst og fremst fylgja
því sem kemur fram í opinberum
gögnum og skýrsluum slysið. Þrátt
fyrir það verður hvorki nafn Guðlaugs né þeirra sem létust notað í
myndinni að sögn Baltasars og eðli
málsins samkvæmt verða persónur
og samtöl skáldskapur. „Margar af

FRÉTTIR AF FÓLKI

mögnuðustu kvikmyndum sögunnar voru byggðar á harmleikjum
og yfirleitt á sönnum atburðum,“
segir hann. „Það eru alltaf erfið og
viðkvæm mál, en ég reyni að vera
eins trúverðugur og sannur gagnvart efninu eins og ég get. Ég er
ekki að reyna að sverta minningu
eins né neins, nema síður sé.
Ef Íslendingar ætla að verða
fullorðins í kvikmyndagerð, þá
verðum við að þora að taka á
svona hlutum. Ég lít svo á að ég sé
að byggja þeim sem létust minnisvarða miklu frekar en að róta upp
sárum.“
atlifannar@frettabladid.is

Upptökum á gamanmyndinni Gauragangi í leikstjórn
Gunnars Björns Guðmundssonar, lýkur í dag en þær halda síðan
áfram í október. Þrátt fyrir hitabylgjuna í júlí hafa tökurnar gengið vel.
Sagan af Ormi og félögum gerist
að vetri til og hafa leikarar því þurft
að láta sig hafa það að leika í vetrarklæðnaði innandyra í góðviðrinu.
Sögusvið myndarinnar er árið 1979
og hafa leikarar því verið
klæddir polyesterpeysum og Álafossúlpum
það sem af er sumri.
Upptökur utandyra eru
fyrirhugaðar í október og
er áætluð frumsýning
26. desember. - áp / fb

Kortlögðu kirkjur á Google
„Okkur fannst vanta svona upplýsingasíðu og ákváðum því að gera þetta með kirkjur á Íslandi,“ segir
Andrés Andrésson sem ásamt Þórarni bróður sínum
hefur sett á laggirnar vefsíðuna www.kirkjukort.net
þar sem allar 360 kirkjur landsins eru merktar.
„Þetta tengist ekki neinum sérstökum trúaráhuga
hjá okkur bræðrunum en við höfum bara á ferð
okkar um landið uppgötvað að það eru svo margar
fallegar kirkjur sem fáir vita af,“ segir Andrés en á
síðunni er kort af landinu sem bræðurnir settu upp
í samstarfi við Google maps þar sem allar kirkjurnar eru staðsettar nákvæmlega ásamt því að lesandinn getur fræðst um viðkomandi kirkju og skoðað
myndir. Andrés segir að þeir hafi tekið nokkrar af
myndunum sjálfir en síðan haft samband við kirkjurnar og fengið sendar myndir „Það hafa allir sem
við höfðum samband við tekið vel í verkefnið og
viljað rétta okkur hjálparhönd við að koma réttum
upplýsingum til skila,“ segir Andrés en þeir hafa nú
þegar fengið mjög góð viðbrögð við síðunni.
„Síðan fór í loftið fyrir tæpum mánuði og við
erum nú þegar komnir með 130 notendur,“ segir
Andrés en fólki gefst kostur á að hlaða sínum eigin
myndum af kirkjum inn á síðuna. „Þegar lengra er
liðið getur þetta orðið mjög skemmtilegur gagnagrunnur um kirkjur landsins með myndum frá alls

KIRKJUKORTABRÆÐURNIR Andrés og Þórarinn Andréssynir

hafa sett á laggirnar síðu sem sýnir hvar allar kirkjur landsins
eru.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

konar tímum og samansafn af fróðleik og sögum
kringum hverja og eina kirkju,“ segir Andrés en
þær bræður ætla ekki að láta staðar numið með
kirkjurnar og eru með fleiri upplýsingarsíður í svipuðum dúr í burðarliðnum.
- áp

Í fullum gangi
laugardag 11 - 16
og sunnudag 13-17
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Hrafn vildi gera mynd
um Helliseyjarslysið
Kvikmyndagerðarmaðurinn Hrafn
Gunnlaugsson vildi gera mynd
um Helliseyjarslysið og ótrúlegt
afrek Guðlaugs Friðþórssonar, sem
fjallað er um á blaðsíðu 34 í Fréttablaðinu í dag. Baltasar Kormákur
leikstýrir nú mynd um slysið, en
samkvæmt héraðsblaðinu
Fréttir frá Vestmannaeyjum hafði Hrafn
samband við Guðlaug
fyrir nokkrum árum,
sem var þá á móti
því að kvikmynd
yrði framleidd
um slysið.
Hrafn varð
við þeirri bón
um að láta það
vera.

Konungur ísbjarnanna
Heyrst hefur að Jón Gnarr borgarstjóri standi ekki einungis fastur á
ákvörðun sinni um að fá ísbjörn í
Húsdýragarðinn, heldur sé hann
kominn með skothelt plan varðandi komu bjarnarins til landsins.
Jón hefur víst hugsað sér að fara
sjálfur til Grænlands, finna sér þar
lítinn, munaðarlausan ísbjarnarhún og fljúga með hann heim til
Íslands. Þá ætlar borgarstjóri að
vera búinn að safna öllum borgarbúum saman fyrir framan Perluna
uppi í Öskjuhlíð, taka ísbjarnarhúninn upp á svalir byggingarinnar
og útfæra hið heimsþekkta „Lion
Kingatriði“ svokallaða.
Þemalag Disneymyndarinnar og
mikið víðómshátalarakerfi mun
víst einnig koma við
sögu.
- afb - sv

Mest lesið
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Met slegið í innflutningi á
fjárfestingarvörum

2

Tekjurnar helmingi lægri en
upplýsingar benda til

3

Norrænir stórbankar eru þeir
öruggustu í Evrópu

4

Microsoft leitar að svari við
iPad
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Eigendum fasteigna fækkar í
fyrsta sinn í sögunni
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