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Aldrei allir ánægðir
Ásta Sigrún Helgadóttir, nýr
umboðsmaður skuldara,
tekin tali.
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Hver er Paul Allen?
Auðkýfingurinn í
snekkjunni við höfnina.
ríkidæmi 26

Mislynd og máttug
Tækniklúður þjóðþekktra
Íslendinga.
vandræði 22

Kvartað undan Erpi

HÁTÍÐIN UNDIRBÚIN Fjölmargir taka þátt í Gleðigöngu samkynhneigðra sem fram fer í dag. Hér má sjá Arngrím Þórhallsson og fleiri

FM 957 hafa borist
kvartanir vegna nýs lags
Erps og Emm Sjé Gauta.
tónlist 58

önnum kafna liðsmenn Q - Félags hinsegin stúdenta við Háskóla Íslands undirbúa sinn þátt í göngunni.
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Jóna María

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
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Þórdís Hermann
sdóttir thordish@
365.is 512 5447
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Útibússtjóri Íslandsbanka
í Fjarðabyggð

Pisa sett: Borð
170x100 m/gráu
4 stólar m/gráu
gleri,
áklæði verð
verð nú kr.
83.700,- m/40%áður kr. 139.500,afsl.

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

Opið: Má. -

Fö. 12 - 18

Kauptúni 3

- Lau. 11 - 15

• 210 Garðabær

Embætti saksóknara laust til setningar

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu
• S 771
fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fagfjárfesta.
• www.signa
Hjá bankanum starfa um
9303800
starfsmenn.
Utan Íslands
ture.is
byggir Íslandsbanki fyrst og fremst
á þeirri sérþekkingu og viðskiptasamböndunum
sem bankinn býr yfir í sjávarútvegi og
jarðhita.
Íslandsbanki sækist eftir starfsfólki sem
býr yfir yfirburðaþekkingu og reynslu,
er jákvætt, faglegt og framsýnt
og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini
bankans.
Útibússtjóri stýrir útibúum bankans á Reyðarfirði
og Egilsstöðum. Viðkomandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Kafbátar

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið
auglýsir laust til
Helstu verkefni:
setningar embætti saksóknara við embætti
og kameldýr
ríkissaksóknara,
Til fundar við drauma
meðan á ley¿ skipaðs saksóknara stendur.
Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri
nar LjósmyndÖðruvísi ferðamáti
Dómsmálaog
bernskun
mannréttindaráðherra setur í embættið
frá og með 1. septSandy opnar
Öflun nýrra viðskiptavina og viðhalda
víða um heim.
ember 2010 til og með 31. ágúst 2011.
samskiptum við núverandi
arinn Emilie Fjóla
viðskiptavini
Þegar
Sölu-

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS

ÁGÚST 2010

Athygli]er vakin á því að saksóknari
UM FERÐALÖG

innan skamms sýninguna og markaðsuppbygging
í Lundúnum. Starfsmannamál

skal fullnægja
er stór
égskilyrðum til skipunar í embætti héraðsdómara
sbr. 2. mgr. 20.2 gr.
laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála
SÍÐA
og 2. mgr. 12. gr.
laga nr. 15/1998 um dómstóla. Ákvörðun
launa og starfskjara saksóknara heyrir undir kjararáð.

Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík, eigi
síðar en 20. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um star¿ð veitir
embætti ríkissaksóknara í síma 530 1600.
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
5. ágúst 2010.

Capacent Ráðningar

STARFSMAÐUR NEFNDAR
UM EFLINGU GRÆNS

SÍÐA 6

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun, viðskiptafræði eða
sambærileg menntun
Þóra ætlar í
Reynsla úr fjármálafyrirtækjum eðaHallfríður
tvö partý í kvöld.
rekstri fyrirtækja
Annað til að
Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
kveðja vin og
hitt til að bjóða
vin velkominn
Skipulags- og leiðtogahæfileikar
til landsins.

Kveður góða
býður anna n vin og
n velkominn

FRÉTTABLAÐIÐ/V
ALLI

Nánari upplýsingar veitir Una Steinsdóttir,
framkvæmdastjóri Viðskiptabankasviðs,
sími 440 2880, netfang
una.steinsdottir@islandsbanki.is. Umsóknir
óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri
ferilskrá fyrir 15. ágúst næstkomandi.
Tengiliður á Mannauðssviði er Sigrún
Ólafsdóttir, sími 440 4172,
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Hallfríður Þóra
Tryggvadóttir
situr sjaldan
og starf með
auðum höndum.
því að selja
föt í kílóavís
Um helgina

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

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
sími 440 4000

Alcoa sagt slegið út af borðinu
Forstjóri Alcoa segir stjórnvöld ekki hafa haft samband við fyrirtækið síðan í maí þrátt fyrir fyrirheit um
samvinnu. Tímafrestur ráðherra útiloki fyrirtækið. Enn vanti upplýsingar um orkugetu á Bakka og kostnað.
IÐNAÐUR Standi yfirlýsingar Katrín-

ELLIS kallast
með leiðsögn
sem farnar verða
skoðunarferðir
í Vatnshelli í
fellsjökli til 10.
þjóðgarðinum
ágúst. Ferðir
Snæeru farnar allan
og ekki þarf
daginn frá 10
að panta sérstakleg
til 17
a í ferðir þennan
tíma.
Sölufulltrúar
Henný Árnadótti
r henny@36
5.is 512 5427
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ar Júlíusdóttur iðnaðarráðherra um
að tekin verði ákvörðun um uppbygginu á Bakka fyrir 1. október,
er ljóst að Alcoa hefur verið útilokað frá henni. Katrín lýsti þessu yfir
í Kastljósi á fimmtudag.
„Ég held að öllum sé ljóst að ef
það á að taka ákvörðun 1. október
er verið að slá okkur út af borðinu,“
segir Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi. Þá muni ekki

liggja fyrir upplýsingar um hve
mikil orka sé á svæðinu, hvað kosti
að nýta hana og hvenær hægt sé að
afhenda hana. Án þeirra upplýsinga
sé ekki hægt að fara í verkefnið.
Alcoa hefur unnið að uppbyggingu álvers á Bakka í fimm ár og
Tómas segir að fjárfesting fyrirtækisins vegna verkefnisins nemi
um tveimur milljörðum króna.
Hann segir nefnd um uppbyggingu iðnaðar á svæðinu hafa metið

fyrirtækið hæfast um miðjan maí.
„Þeir ætluðu að vinna með okkur,
en síðan höfum við ekkert heyrt.
Þeir sögðust ætla að vera í sambandi.“
Katrín sagði í Kastljósinu að hún
teldi minni líkur en áður að álver
Alcoa rísi á Bakka. Tiltók hún sérstaklega að forsvarsmenn fyrirtækisins hefðu ekki haft samband við
ráðherra. Hún kvaðst þó hafa fundið fyrir áhuga fyrirtækisins hér

MAN UTD Á MORGUN
KL. 13:30
CHELSEA

innanlands. „En ég hef ekki fundið þennan áhuga frá hinu erlenda
móðurfélagi,“ sagði hún.
Tómas segir ummælin á misskilningi byggð. „Verkefnið er alfarið í
höndum Alcoa á Íslandi. Við berum
ábyrgð á rekstri Fjarðaáls og annarri uppbyggingu á Íslandi.“
Tómas segir fyrirtækið enn hafa
áhuga á verkefninu, þótt vanti upplýsingar sem nauðsynlegar séu til
að taka ákvörðun.
- kóp
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Skoðaðu úrvalið á
netverslun.is
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Þingmaður VG segir ótímabært að tala um hvort og hvernig samstarf gæti orðið:

Munur á frjókornamælingum:

Vill ekki útiloka Hreyfinguna

Metsumar í
Reykjavík

STJÓRNMÁL Lilja Mósesdóttir, þingmaður VG, segir

„Magnús, var við ramman
reip að draga í keppninni?“
„Nei, fyrir mér var þetta ekki
keppni.“
Magnús Jónsson var valinn draggdrottning Íslands í annað skipti á fimmtudagskvöld. Keppnin var hörð í þetta skiptið og
sagðist Magnús ekki hafa átt von á sigri.

HAFDÍS HULD Söngkonan vildi verða

forseti Íslands.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Ljósmyndir í Lundúnum:

Hafdís Huld
sem forseti
FERÐIR „Þeim tókst að finna kjól

sem er líkur þeim sem Vigdís
Finnbogadóttir var í á frægri
mynd frá níunda áratugnum. Ég
sé núna að það hæfir mér vel að
vera forseti,“ segir söngkonan
Hafdísi Huld en mynd af henni í
hlutverki forseta Íslands verður til sýnis á ljósmyndasýningu
í miðborg Lundúna sem verður
opnuð á fimmtudag.
Hinn hálfíslenski ljósmyndari Emilie Fjóla Sandy, og vinkona hennar, Kamilla Weinhardt,
standa að sýningunni. „Við spurðum einstaklinga í skapandi greinum hvað þeir höfðu viljað verða
þegar þeir voru börn,“ segir
Emilie.
- mmf / sjá Ferðalög

BBC um borgarstjóra:

Greinir frá
Gnarr í draggi
Fréttavefur BBC
greindi frá því í gærdag að borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr,
hafi komið fram í draggi á setningarhátíð Gay Pride í Reykjavík
á fimmtudagskvöld.
Fréttin segir stuttlega frá þeim
aðdraganda sem kom Jóni í borgarstjórastólinn. Hún greinir meðal
annars frá þeim slagorðum og
uppátækjum sem Besti flokkurinn tamdi sér í sveitarstjórnarkosningunum og lýsir uppistandi
Jóns á setningarhátíðinni.
„Þetta kallið þið yfir ykkur
þegar þið kjósið trúð,“ sagði Jón í
drottningargervinu.
- sv
FJÖLMIÐLAR

„algjörlega ótímabært“ að tala um hvort hún sameinist að einhverju leyti Hreyfingunni. Þór Saari, þingmaður Hreyfingarinnar, bauð þá flokksmenn
VG sem vildu velkomna í sinn flokk í blaðinu í gær. Lilja segist finna fyrir miklum
stuðningi almennra kjósenda VG og vilji
ekki bregðast þeim nema nauðbeygð.
„Það hafa margir, aðallega pólitískir
andstæðingar, sagt að ég eigi betur heima
þar. Margir sem kusu Hreyfinguna kusu
áður VG og þetta er því svipaður kjósendahópur. Ég starfaði með Þór
Saari í búsáhaldabyltingunni og hef
þekkt hann lengur en marga í VG.
Þannig að ég kann mjög vel við þau

í Hreyfingunni. En mér líður ágætlega í VG og á þar
mjög gott samstarf við marga,“ segir Lilja.
Spurð hvort hún útiloki slíkt samstarf, jafnvel með fleiri þingmönnum úr VG, en
blaðið hefur haft veður af slíkum
þreifingum, segist Lilja ekki vilja
svara því, hún hafi ekki hugsað þau
mál í þaula: „Við vinstrimenn viljum
hafa gott samstarf, og hvort sem við
enduðum í sama flokknum eða störfuðum saman á ólíkum sviðum,
held ég að sé bara algjörlega
ótímabært að segja um. Ég
væri líka mjög ánægð með
það ef Hreyfingin gengi í
VG!“
- kóþ

Festir í sessi fákeppni
á mjólkurmarkaði
Alvarlegar athugasemdir eru gerðar við frumvarp landbúnaðarráðherra um
breytingar á búvörulögum af Samkeppniseftirlitinu. Í umsögn þess segir að nái
frumvarpið fram að ganga komi það bæði neytendum og bændum illa.
SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftir-

litið gerir alvarlegar athugasemdir við frumvarp um breytingar á
búvörulögum sem lagt hefur verið
fram. Í fréttatilkynningu um málið
segir að með
frumvarpinu sé
fyrirhugað að
lögfesta refsifyrirkomulag
gagnvart tilteknum rekstraraðilum sem hafi hug
á að framleiða
mjólkurvörur
PÁLL GUNNAR
fyrir íslenska
PÁLSSON
neytendur.
„Eins og segir í umsögn okkar
gerum við alvarlegar athugasemdir við þessi áform og teljum
að gangi þau eftir séu allar líkur
á því að það skaði bæði neytendur
og bændur. Við leggjumst því gegn
frumvarpinu,“ segir Páll Gunnar
Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, og bætir því við að samkeppni sé til þess fallin að halda
keppinautum á tánum, lækka verð,
auka gæði og hvetja til nýbreytni.
Hann segir engum vafa undirorpið að samkeppni á þessum markaði komi neytendum og bændum
til góða.
Frumvarpið er lagt fram af
Jóni Bjarnasyni, landbúnaðar- og
sjávarútvegsráðherra, en er til
umfjöllunar í sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefnd. Sigurður Ingi
Jóhannsson, nefndarmaður í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd,
sagði nýverið í samtali við Ríkisútvarpið að samkeppni ætti ekki
við á þessum markaði. Spurður um
það sjónarmið segir Páll að Samkeppniseftirlitið hafi talsvert skoðað þennan markað á undanförn-

NÁTTÚRA Heildarfjöldi frjókorna
í Reykjavík í júlí var langt yfir
meðaltali og sló út met sem sett
var sumarið 1991, að því er fram
kemur í samantekt Náttúrufræðistofnunar Íslands. Frjókorn á
Akureyri voru hins vegar langt
undir meðaltali.
Heildarfjöldi frjókorna í rúmmetra fór í 4000 frjó, en metið frá
1991 voru 2500 frjó. Á Akureyri
fór heildarfjöldi frjóa í rúmmetra
í 378, sem er langt undir meðaltali júlímánaðar, sem er um 770
frjó í hverjum rúmmetra.
- bj

Runólfur svarar ráðuneytinu:

Afþakkar laun
eftir uppsögn
STJÓRNSÝSLA Runólfur Ágústsson
afþakkaði laun á uppsagnarfresti
í bréfi til félagsmálaráðuneytisins. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Runólfur sendi frá
sér í gær.
Í yfirlýsingunni sagðist
hann jafnframt
hafa skilað inn
til ráðuneytisins umbeðnum gögnum um
RUNÓLFUR
fjármál sín og
ÁGÚSTSSON
félaga tengdum
honum.
Fréttablaðið óskaði eftir því við
félagsmálaráðuneytið í gær að fá
gögnin afhent og fékk það svar að
málið yrði skoðað og að haft yrði
samband síðar um daginn. Ekkert heyrðist hins vegar meira frá
ráðuneytinu í gær.
- sh

Úrskurður Skipulagsstofnunar:

Snjóflóðavarnir
fara ekki í mat
SKIPULAGSMÁL SkipulagsstofnBÚVÖRUMARKAÐUR Frumvarp landbúnaðarráðherra hefur töluvert verið gagnrýnt út

frá samkeppnissjónarmiðum.

um árum og minnir á húsleit sem
farið var í hjá Mjólkursamsölunni
fyrir nokkru síðan. Hann segir að
rannsóknir eftirlitsins sýni fram
á með óyggjandi hætti að innkoma
nýrra aðila inn á markaðinn, eins
og gerðist þegar Mjólka hóf mjólkurframleiðslu, hafi mjög góð áhrif
á þróun hans og það til góða fyrir
neytendur og bændur líka.
Í umsögn Samkeppniseftirlitsins segir að um mikilvægan neytendamarkað sé að ræða. Með því
frumvarpi sem um ræðir sé gengið enn lengra en áður í þá átt að
takmarka samkeppni á umræddum markaði og þannig séu enn
frekar festar í sessi samkeppnishömlur neytendum og bændum
til tjóns.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þar kemur enn fremur fram að
íslenskur mjólkurmarkaður hafi
mörg einkenni samráðshrings.
Páll Gunnar segir að oft sé það
þannig þegar fyrirtæki standa
í ólögmætu samráði að þá grípi
menn til þess ráðs að búa til einhvers konar viðurlagakerfi til
þess að tryggja að aðilar samráðsins svíki það ekki. „Við erum að
benda á að það eru ákveðin líkindi
með slíku og því sem lagt er til í
þessu frumvarpi; það er að koma
upp viðurlagakerfi. Í þessu tilfelli
á að nýta réttarkerfið til að passa
upp á það að keppinautar komist ekki inn á markaðinn og það
er auðvitað óviðunandi og getur
varla komið til greina að eigi rétt
á sér.“
magnusl@frettabladid.is

un hefur úrskurðað að viðbót við
snjóflóðavarnir í Bolungarvík
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Frá þessu greinir vestfirski miðillinn bb.is.
Skipulagsstofnun segir að viðbótin sé ekki líkleg til að hafa í
för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og að miðað við núverandi
aðstæður muni fyrirhugað snjóflóðavarnarvirki hafa jákvæð
áhrif á öryggi íbúa. Neikvæð
áhrif verði helst sjónræn, einkum
meðan á framkvæmdum stendur.
Það verði þó ekki veruleg áhrif.
- þeb

HÁLENDIÐ
Stika leið á Breiðbak
Ferðaklúbburinn 4x4 ætlar með
heimild Skaftárhrepps að stika
hálendisleið á Breiðbak. Merkingum
mun lítið hafa verið sinnt í áratugi.

Geitungastofninn að ná sér eftir hrun árið 2004:

Geitungar áberandi þessa dagana
NÁTTÚRA Sá tími ársins þegar

geitungar eru mest áberandi er nú
runninn upp.
„Þetta gerist á svipuðum tíma
á hverju ári. Þeir verða áberandi
á þessum tíma þegar karldýr og
nýjar drottningar myndast
í búunum. Karldýrin frjóvga
drottningarnar
sem fljúga svo í
burtu og dreifa
sér,“ segir Þóra
Hrafnsdóttir,
sérfræðingur á
ÞÓRA
Náttúrufræðistofu Kópavogs. HRAFNSDÓTTIR
Þóra segir enn
eitthvað í að geitungunum fari að
fækka aftur. „Almennt má segja að
geitungar þurfi fjóra mánuði til að
ljúka búskapnum svo þeim ætti að

fara að fækka verulega í lok september.“
Íslenski geitungastofninn varð
fyrir áfalli í ágúst árið 2004 þegar
óvenjulegt veðurfar gekk nærri
því af stofninum dauðum. „Það
rigndi mikið í byrjun ágúst og í
kjölfarið skall á hitabylgja sem
stóð í nokkurn tíma. Ætli það hafi
hreinlega ekki farið að mygla hjá
þeim blessuðum sem drap þá bara
og hjó stórt skarð í stofninn,“ segir
Þóra en bætir því við að stofninn
hafi verið að ná sér á strik aftur.
Þóra segir sumarið í ár hafa
verið gott fyrir náttúruna.
„Almennt hefur þetta sumar verið
gott fyrir gróður- og dýralíf. Allt
virðist vera um mánuði á undan
því sem maður á að venjast.“
Spurð um hvað fólk sem finnur
óvelkomið geitungabú í garðinum
hjá sér á að gera mælti Þóra með

GEITUNGAR Búast má við því að
geitungar verði áfram áberandi næstu
vikurnar haldist veðrið gott.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

því að hafa samband við Náttúrufræðistofnun Íslands. „Þar er skordýrafræðingur sem hefur mikinn
áhuga á því að fá slík bú í hendurnar til að greina og telja úr.“ - mþl

Opið 10–18 í dag

Götumarkaðnum líkur um helgina

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is

Komdu í heimsókn

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

117,75

118,31

Sterlingspund

186,77

187,67

Evra

154,98

155,84

Dönsk króna

20,797

20,919

Norsk króna

19,667

19,783

Sænsk króna

16,522

16,618

Japanskt jen

1,3683

1,3763

SDR

179,93
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GENGIÐ 06.08.2010

181,01

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
209,363
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Áætlun í jafnréttismálum:

Vill láta kanna
þátttöku feðra
STJÓRNSÝSLA Áhrif fæðingar-

orlofs karla á verkaskiptingu
ungra foreldra
verður könnuð, samkvæmt
þingályktunartillögu sem
Árni Páll Árnason, félags- og
tryggingamálaráðherra, hefur
undirbúið. TilÁRNI PÁLL
lagan er um
ÁRNASON
framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir
árin 2010 til 2014.
Áætlunin er unnin í samráði við
einstök ráðuneyti, Jafnréttisstofu
og Jafnréttisráð. Kanna á sérstaklega áhrif niðurskurðar á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði á orlofstöku feðra.
- sv

Segir ekki nóg af hreindýrum á syðsta veiðisvæðinu til að ná veiðikvótanum:

Stöðvaður í annað sinn:

Vill setja veiðibann á svæðinu

Á 170 kílómetra
hraða á Dalvík

NÁTTÚRA Mun færri hreindýr eru

nú á syðsta veiðisvæðinu, svokölluðu svæði 9, en reiknað var með
þegar ákveðið var hversu mörg dýr
ætti að veiða á svæðinu, segir Sigurður Guðjónsson, hreindýraleiðsögumaður á svæðinu. Hann segir
að banna ætti veiðar alfarið til að
stofninn nái sér á strik.
„Ég myndi stöðva veiðarnar, það
er það eina sem hægt er að gera,“
segir Sigurður. „Ef offjölgun verður í kjölfarið er hægt að bjarga því
strax með veiðum, en það er útilokað að lífga við dýr sem hafa verið
drepin.“

Svæði níu er syðsta veiðisvæðið,
en undir það falla Hornafjörður,
Mýrar og Suðursveit.
Hreindýr eru talin yfir vetrartímann og segir Sigurður að sig
gruni að dýr sem talin séu að vetri
færi sig á milli svæða í meira mæli
en áður hafi verið talið. Það leiði til
þess að færri dýr séu eftir á svæðinu til að veiða upp í kvótann. Við
það bætist að landeigendur heimila sumir ekki veiði og þá verði enn
meira álag á skepnur sem eftir séu
á veiðisvæðum. Miðað við síðustu
talningu sé nú því til kvóti á fleiri
dýr en séu á svæðinu.

LÖGREGLUMÁL Ökumaður mótor-

VEIÐAR Hreindýr sem talin eru á syðsta

veiðisvæðinu að vetri halda ekki endilega til þar að sumri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sigurður sendi bæjarráði Hornafjarðar erindi um málið, en því var
vísað til umhverfis- og skipulagsnefndar.
- bj

Umhverfis landið
Skortur á húsnæði í Strandabyggð

Stærsta stórlúða heims
veidd?

STRANDABYGGÐ Ekki er til
nægilegt húsnæði í sveitarfélaginu Strandabyggð að mati
atvinnumálanefndar sveitarfélagsins. Nefndin hefur lýst yfir
áhyggjum sínum af þessu og
segir það standa samfélaginu
þar fyrir þrifum þegar auglýst sé
eftir fólki til starfa þar. Sveitarstjórn Strandabyggðar ætlar að
leita lausna á málinu.

BOLUNGARVÍK Þjóðverji í sjóstangveiði
veiddi 219 kílóa stórlúðu við Bolungarvík í
gær. Fiskurinn var 248 sentimetrar á lengd
og er talið líklegt að lúðan gæti jafnvel
verið sú stærsta sem nokkurn tímann
hefur veiðst á sjóstöng. Það er haft eftir
Hauki Vagnssyni á heimasíðunni vikari.is.
Þó nokkrar lúður hafa veiðst á sjóstöng á
Vestfjörðum í sumar.

Fiskidagurinn 10 ára
DALVÍK Fiskidagurinn mikli verður haldinn í tíunda sinn í dag. Hátíðin er reyndar
farin að teygja sig yfir heila viku, en var
formlega sett í gær. Ýmis afmælisatriði
munu einkenna hátíðina í ár og meðal
annars gaf Aron Óskarsson hátíðinni frumsamið lag, „Kvöldið fyrir fiskidaginn
mikla“ og frumflutti það í gær.
Þá verða í boði
ýmsir tónleikar og
sýningar, auk þess
sem götunöfnum
Dalvíkur er öllum
breytt svo fyrri
hluti þeirra sé fiskanafn. Fiskisúpukvöldið vinsæla er
svo í kvöld.

Pólland fær nýjan forseta:

Forvera minnst
með þögn
PÓLLAND, AP Bronislaw Komorowski tók við sem forseti Póllands
í gær, rúmum
mánuði eftir
sigur á Jaroslaw Kaczinsky
í seinni umferð
forsetakosninga.
Áður en
Komorowski
var settur inn
BRONISLAW
í embættið við
KOMOROWSKI
hátíðlega athöfn
á þingi minntust þingmenn með
stuttri þögn fyrri forseta, Lech
Kaczinsky, sem fórst í flugslysi í
Rússlandi í apríl ásamt mörgum
helstu ráðamönnum landsins.
Komorowski er tæplega sextugur hægrimaður, ákafur talsmaður
frjálsra viðskipta og Evrópusambandsins.
- gb

hjóls mældist á 170 kílómetra
hraða skammt frá Dalvík seint á
fimmtudagskvöld.
Maðurinn reyndi að stinga lögregluna af en náðist eftir stutta
eftirför. Hann reyndist nýlega
hafa verið sviptur ökuréttindum
eftir að hafa ekið á tæplega 120
kílómetra hraða á Akureyri.
Nokkur erill hefur verið á Dalvík vegna ölvunar og fjöldi fólks
er á svæðinu vegna Fiskidagsins
mikla. Einn gisti fangageymslur
aðfaranótt föstudags.
- þeb

Messað í Flateyjarkirkju
FLATEY Messað verður í Flateyjarkirkju í
dag, eins og hefð er fyrir fyrsta laugardag
í ágúst. Athöfnin í dag hefst klukkan tvö
og ætla félagar úr kór Reykhólaprestakalls að syngja en undirspilið verður
á harmonikku. Viðgerðum á kirkjunni
lauk nýverið en viðgerðir á múr, þaki og
turni hennar hafa staðið yfir í nokkur
ár. Á döfinni er svo að gera við listaverk
Baltasars Sampers sem prýða kirkjuna
að innan.

Brekkusöngurinn vinsæll
VESTMANNAEYJAR Fimmtíu þúsund manns

Kunnugir þjófar brutust inn
SANDGERÐI Nokkuð hefur verið um innbrot í Sandgerði
undanfarna daga. Um verslunarmannahelgina var brotist
inn í Reynisheimilið og félagsheimili Golfklúbbs Sandgerðis, auk þess sem brotist var inn í tvö einbýlishús þar sem
flatskjám, tölvum og fleiru var stolið. Talið er að við innbrotið í Reynisheimilið hafi þjófarnir notað stiga og verið
kunnugir aðstæðum, því þeir fóru beint inn um glugga á
skrifstofu á annarri hæð.

hlustuðu á kvölddagskrá Þjóðhátíðar í Eyjum síðastliðið sunnudagskvöld. Hápunktur útsendingarinnar er brekkusöngur undir stjórn Árna Johnsen
sem stendur í klukkutíma og hefur hann lengi
verið sendur út í beinni útsendingu á Rás 2, en í
ár var ákveðið að senda alla kvölddagskrána út.
Samkvæmt hlustunartölum Capacent stillti um
fimmtungur Íslendinga á aldrinum tólf til 80 ára
einhvern tímann á útsendinguna.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

ÞJÓÐHÁTÍÐARSJÓÐUR
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum 2010 vegna
ársins 2011 sem jafnframt er síðasta úthlutun sjóðsins.
Þjóðhátíðarsjóður minnir á að frestur til að senda
umsóknir um styrki 2010 vegna ársins 2011 er til og með
31. ágúst n.k.
Nánari upplýsingar eru veittar í símum 569 9628 og 569
9781 eða á netfanginu: thjodhatidarsjodur@
sedlabanki.is.
Að öðru leyti er vísað í ítarlegri auglýsingar sem birtust í
stærstu dagblöðunum 19. júní sl., og ﬁnna má einnig m.a.
á vefslóðinni http://www.sedlabanki.is/?PageID=28.
Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs
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BJARTVIÐRI Á
MORGUN Það
verða skúrir suðvestan til fram á
síðdegið svo það
er best að grípa
regnhlíﬁna með
í Gleðigönguna í
dag. Það léttir hins
vegar til í kvöld og
á morgun lítur út
fyrir sumarblíðu
víða um land.
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Á MORGUN
Stíf A-átt suðaustast,
annars mun hægari.
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MÁNUDAGUR
Hæglætis veður, líkur á
þoku við V-ströndina.
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26°

Berlín

26°

Billund

22°

4 Friedrichshafen

4

11

30°

Basel

Frankfurt

15

5

Alicante

26°
25°

Gautaborg

22°

Kaupmannahöfn

22°

Las Palmas

23°

London

21°

Mallorca

30°

New York

27°

Orlando

35°

Ósló

21°

París

25°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

23°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is

VÉL
SLÁTTU

10%

VIÐBÓTARAFSLÁTTUR

22.49900
29.9
ÚTSÖLU

VERÐ

19.490

JAKKI

3.9999
5.99

af útsöluvörum
lýkur um helgina

GRILL

39.900
49.900

ÚTSÖLU

VERÐ

ÚTSÖLU

3.390

VERÐ

35.900

FRÁBÆRT VERÐ
Í HÚSASMIÐJUNNI

5 ára ábyrgð

Berjagrind
2202089

1.299
Berjatína Járn
með poka.

tekur

GOTT
VERÐ

2202102

6kg

2.499

89.900

Sultukrukkur

MIKIÐ

2.999

ÚRVAL

1200

verð frá

299

snúninga

Berjatína Plast

Þvottavél

2202088

1200 snúninga, tekur 6 kg.
Orkunýting A, þvottahæfni A
vinduhæfni B
1805455

10 lítrar

6.87.79955

Húsa
Útimálning
10L Hvítt
7207040

3 ltr.

2.290

GOTT VERÐ
UM HELGINA

Jotun
pallaolía 3 ltr.
Vinsælasta
pallaolían á Íslandi.
7049123-33-37

Garðútsölulok
tilboð gilda aðeins um helgina
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
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60%
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KJÖRKASSINN

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði til afnám lægri þrepa virðisaukaskattsins:

Ekki hægt að útiloka neinar tillögur
SKATTAMÁL Huginn Freyr Þorsteins-

Hefur þú fundið fyrir skorti á
kjúklingakjöti í verslunum?
JÁ
NEI

9,9%
90,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú sátt(ur) við störf Jóns
Gnarr sem borgarstjóra hingað
til?
Segðu þína skoðun á visir.is

son, aðstoðarmaður fjármálaráðherra, segir að fyrirfram sé ekki
hægt að útiloka neinar tillögur í
skattamálum.
Í skýrslu um íslenska skattkerfið, sem AGS vann að ósk fjármálaráðuneytisins, var lagt til að lægri
skattþrep virðisaukaskattsins yrðu
hækkuð upp í 25,5 prósent ef frá
væru skildar matvörur sem yrðu
með fjórtán prósenta virðisaukaskatt. Meðal vara sem eru í dag
með lægri skattprósentu má nefna
bækur og dagblöð en í Fréttablaðinu á mánudag lýstu bóksalar yfir

þungum áhyggjum af þessum
tillögum.
„Ég held að
við þær aðstæður sem eru uppi
núna sé ekki
hægt að útiloka
neit t . Nef nd
vinnur að tillögHUGINN FREYR
um í skattamálÞORSTEINSSON
um og auðvitað
reynum við að forgangsraða og velja
tillögur sem skila mestu í framtíðartekjum án þess að hafa of neikvæð
áhrif á hagkerfið,“ segir Huginn.

Að sögn bóksala myndi hækkun
á virðisaukaskatti á bækur í 25,5
prósent öll fara út í verðlagið sem
myndi þýða rúmlega sautján prósenta hækkun á verði bóka. Slík
hækkun kæmi sérstaklega illa við
háskólanema og fjölskyldur framhaldsskólanema.
Huginn segir að litið verði til
slíkra sjónarmiða í skattavinnunni
og að reynt verði að komast hjá því
að leggjast í breytingar sem komi
tekjulágum hópum illa. Hann segir
þó að þessi tillaga AGS hafi ekki
verið rædd sérstaklega í ráðuneytinu.
- mþl

BÓKSALAR UGGANDI AGS hefur lagt til
að hækka meðal annars virðisaukaskatt
á bókum. Bóksalar óttast mjög afleiðingar slíkrar hækkunar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ekki missa af
Lindu Pétursdóttur, Certiﬁed Holistic
Health Counsellor sem er komin
aftur til landsins.

SYKUR - Hversvegna erum við
sjúk í hann og hvað er til ráða?
Þriðjudaginn 10. ágúst kl. 17:30-19:30.
Maður lifandi Borgartúni. Verð: 2.900 kr.

Fimmtudaginn 12. ágúst kl. 17:30-20:30.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

EKKI AFHENT Seðlabankinn

MATREIÐSLUNÁMSKEIÐ
Heilnæmt, grænt og gómsætt!

hafnaði því í gær að afhenda
lögfræðiálitið þar sem bankinn
hafi ekki heimild lögfræðistofunnar sem vann álitið til að
afhenda það fjölmiðlum.

Maður lifandi Borgartúni. Verð: 6.500 kr.
TBWA\REYKJAVÍK\ SÍA \101932

SÍ fékk lögfræðiálit
um ólögmæti lána
Lögfræðiálit sem Seðlabankinn lét vinna leiddi í ljós að gengistryggð lán væru
ólögleg 13 mánuðum fyrir dóm Hæstaréttar. Bankinn ekki dómstóll og því óviðeigandi að upplýsa um álitið að mati bankans. Viðskiptaráðuneytið var upplýst.
FRÉTTASKÝRING
Hvað kemur fram í lögfræðiáliti sem
Seðlabankainn lét vinna um gengistryggð lán?

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

Óháð lögfræðiálit sem unnið var
fyrir Seðlabanka Íslands (SÍ) í
maí í fyrra leiddi í ljós að gengistryggð lán, sem viðgengist höfðu
hér á landi um langt árabil, væru í
raun ólögmæt. Stjórnendur Seðlabankans telja að það hefði verið í
hæsta máta óviðeigandi að upplýsa
almenning um álitið.
Þrettán mánuðum áður en Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu
að gengistryggð lán væru ólögmæt
komst lögmaður Lex að sömu niðurstöðu í lögfræðiáliti sem unnið
var fyrir Seðlabankann. Álitið var
dagsett 12. maí 2009. Sex dögum
síðar tók aðallögfræðingur Seðlabankans undir álitið á minnisblaði,
með þeim fyrirvara að ekki væru
allir lögfræðingar sammála um þá
túlkun, og dómstólar muni eiga síðasta orðið.
Upplýst er um lögfræðiálitið í
svörum Seðlabankans við fyrirspurn nefndarmanna í viðskiptanefnd Alþingis og efnahags- og
skattanefnd Alþingis, sem funduðu
nýverið sameiginlega um gengistryggðu lánin.
„Niðurstaða álitsins [...] var sú að
það kynni að vera óheimilt að binda
skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla,“
segir meðal annars í svari Seðlabankans til þingnefndanna.
Aðallögfræðingur Seðlabankans
upplýsti lögfræðinga viðskiptaráðuneytisins um efni lögfræðiálitsins,
að því er fram kemur í yfirlýsingu
sem Seðlabankinn sendi frá sér í
gær. Þar er einnig bent á að allar
stofnanir og ráðuneyti sem „véla

Hefði átt að upplýsa almenning
Seðlabankinn hefði átt að upplýsa almenning um niðurstöðu lögfræðiálits um gengistryggð lán í stað þess
að halda niðurstöðunni fyrir sig, segir Margrét Tryggvadóttir, þingmaður Hreyfingarinnar.
Upplýst var um lögfræðiálitið í svari Seðlabankans við
spurningum sem fram komu á sameiginlegum fundi
viðskiptanefndar Alþingis og efnahags- og skattanefndar Alþingis hinn 5. júlí síðastliðinn. Svar bankans
er dagsett 30. júlí. Margrét hefur nú ásamt Þór Saari,
þingmanni Hreyfingarinnar, óskað eftir því að fulltrúar
MARGRÉT
Seðlabankans komi á ný á sameiginlegan fund þessara
TRYGGVADÓTTIR
tveggja nefnda þingsins til að skýra nánar svörin.
„Við viljum vita hverjir fengu aðgang að þessu lögfræðiáliti,“ segir Margrét.
„Ríkisstjórnin átti klárlega að fá þessar upplýsingar.“ Hún segir næsta víst að
þing og ríkisstjórn hefðu hagað sínum málum öðruvísi sumarið 2009 hefði
verið upplýst um þessa niðurstöðu Seðlabankans. Til dæmis hafi stjórnvöld verið að ljúka við uppgjörið milli gömlu og nýju bankanna á þessum
tíma. Þá hefðu hugmyndir um almenna niðurfellingu skulda eflaust fengið
víðtækari stuðning ef þessi niðurstaða hefði verið ljós.

um fjármálastöðugleika“ hafi
vitað að hugsanlegt væri að dómstólar kæmust að þeirri niðurstöðu
að þessi lán væru ólögleg.
Í yfirlýsingu Seðlabankans
kemur fram að ekki sé hægt að
fullyrða að bankinn hafi vitað að
gengistryggð lán væru ólögleg. Eitt
lögfræðiálit hafi bent í þá átt, en
á móti hafi staðið álit ýmissa annarra lögfræðinga sem gengið hafi
í aðra átt.
Þar segir enn fremur að Seðlabankinn sé ekki dómstóll og geti
því ekki skorið úr um lögmæti lánanna. „Það væri því í hæsta máta
óviðeigandi ef hann hefði á þessum tíma gefið frá sér einhverjar
yfirlýsingar þar að lútandi,“ segir
í yfirlýsingu bankans.
Lögfræðiálitið var ekki afhent
efnahags- og viðskiptaráðuneytinu
með formlegum hætti, en þar vissu
menn vissulega af þessari niður-

stöðu, segir Benedikt Stefánsson,
aðstoðarmaður ráðherra.
Hann segir að álitið hafi í raun
engin áhrif haft, enda dómstóla
að úrskurða um lögmæti lánanna.
Lögmæti þeirra hafi verið einn af
mörgum óvissuþáttum í uppgjörinu
milli nýju og gömlu bankanna, þar
hafi verið borð fyrir báru vegna
ýmissa óvissuþátta.
Seðlabankinn vildi ekki afhenda
Fréttablaðinu lögfræðiálitið og
minnisblað aðallögfræðings bankans þegar eftir því var óskað í gær.
Í yfirlýsingu bankans kemur fram
að bankinn hafi ekki heimild til að
afhenda álitið án samþykkis viðkomandi lögfræðistofu. Ekki verði
reynt að afla þess fyrr en eftir
helgi.
Hvorki seðlabankastjóri né
aðstoðarseðlabankastjóri gáfu kost
á viðtölum vegna málsins í gær.
brjann@frettabladid.is

Nýjar

vörur
Kjóll

st. S-XXL

4.999kr
Kjóll

Kjóll

st. S-XL

4.999kr

st. S-XXL

2.999kr

Ermalausir
dömubolir

999kr

Gildir til 19. ágúst á meðan birgðir endast.

Stutterma
dömubolir

999kr

Stutterma
herrabolir

999kr
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VEISTU SVARIÐ?

Seðlabanki og Byggðastofnun setja 390 milljónir króna í Sparisjóð Norðfjarðar:

Ný bandarísk rannsókn:

Sjóðurinn þolir myntkörfuskellinn

Spáð fyrir um
hegðun seinna

VIÐSKIPTI Fjárhagslegri endurskipu-

1. Af hverju verður Harpa ekki
alveg tilbúin við opnun?
2. Um hvern skrifa blaðamennirnir Þórarinn Þórarinsson og
Jakob Bjarnar Grétarsson bók?
3. Upp á hverju tók Jón Gnarr
borgarstjóri við setningu Hinsegin daga?
Hörmungarnar í Rússlandi:

Samúðarkveðja
send frá Íslandi
UTANRÍKISMÁL Ólafur Ragnar

Grímsson forseti sendi í gær
samúðarkveðju
til Dmitrí Medvedevs Rússlandsforseta
vegna hörmunganna sem
orðið hafa í
Rússlandi.
„Fjöldi landsmanna, bæði
ÓLAFUR RAGNAR
almennir borgGRÍMSSON
arar og björgunarfólk, hefur látið lífið í kjölfar hinna hörmulegu elda sem
herjað hafa á landið,“ segir í tilkynningu frá skrifstofu forseta.
- gb

Hirðin tjáir sig í fyrsta sinn:

Sögð ganga
með tvíbura
DANMÖRK Mary Elizabeth, krónprinsessa Danmerkur, ber tvíbura undir belti, samkvæmt
upplýsingum sem Danska ríkisútvarpið hefur frá konungshirðinni.
Gert er ráð fyrir að Mary verði
léttari í janúar. Danska ríkisútvarpið segir að undanfarna
daga hafi Danir mikið velt vöngum yfir ástandi Mary en það
var danska slúðurblaðið Se og
Hør sem upplýsti um þungunina á miðvikudag. Konungshirðin
hefur hins vegar neitað að tjá sig
um málið, allt þar til í gær.
- jhh

lagningu Sparisjóðs Norðfjarðar er
lokið. Seðlabankinn leggur honum
til 150 milljóna króna stofnfé og
Byggðastofnun 240 milljóna króna
víkjandi lán í skiptum fyrir 49
prósenta eignarhlut. Við það verður stofnfé sparisjóðsins rúmar 620
milljónir króna og verður eiginfjárhlutfall hans 22 prósent.
Stofnfjárhlutir ríkisins hafa
verið framseldir til Bankasýslu
ríkisins sem fær tvö stjórnarsæti í
sparisjóðnum að loknum aðalfundi
í enda mánaðar. Bankasýslan auglýsti eftir tilnefningum í stjórnir

Í NESKAUPSTAÐ Staða Sparisjóðs Norðfjarðar er sterk eftir endurskipulagningu,
segir sparisjóðsstjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/ELMA

þeirra sparisjóða sem fyrirséð er
að komi í eigu hennar á næstunni.
Vilhjálmur G. Pálsson sparisjóðs-

stjóri segir sparisjóðinn hafa orðið
fyrir miklu tjóni í bankahruninu
haustið 2008 og stjórn hans óskað
eftir eiginfjárframlagi frá ríkinu
í janúar í fyrra. Um svipað leyti
hafi einstaklingar og fyrirtæki í
Fjarðabyggð lagt honum til nýtt
stofnfé upp á 253 milljónir króna.
Vilhjálmur segir stöðu sparisjóðsins, sem er með útibú í Neskaupstað og Reyðarfirði, sterka
eftir niðurstöðuna. „Við eigum að
þola verstu hugsanlegu niðurstöðu
er varða uppgjör á lánasamningum
í erlendri mynt og vel það,“ segir
hann.
- jab

VÍSINDI Hegðun og persónuleiki í
æsku hefur mikið forspárgildi um
hvernig einstaklingar hegða sér á
fullorðinsárum, samkvæmt nýrri
rannsókn við Kaliforníuháskóla.
Skoðaðir voru fjórir þættir
persónuleikans; aðlögunarhæfni,
hvatvísi, sjálfsmynd og málfærni.
Mikil fylgni er sögð milli þess
hvernig einstaklingar hegðuðu sér
sem börn og svo sem fullorðnir
einstaklingar. Þannig voru hvatvís börn líklegri til þess að tala
hátt, hafa vítt áhugasvið og vera
ræðin á fullorðinsárum.
- mþl

Kæfandi reykjarmökkur
liggur yfir Moskvuborg
Moskvubúar þurftu að setja upp reykgrímur er þeir fóru út úr húsi. Jafnvel inni í húsum smaug reykur inn í
hvern krók og kima. Eldar loguðu á fimm hundruð stöðum í vestanverðu Rússlandi. Yfir fimmtíu eru látnir.
RÚSSLAND, AP Skyggni í Moskvuborg mældist ekki nema nokkrir tugir metra í gær vegna reykmengunar frá skógareldunum.
Ferðafólki tókst að ná dulúðugum
myndum af helstu kennileitum, en
stækjan var römm og framkallaði
þrálátan hósta.
Reykurinn kemur frá eldunum
miklu sem herjað hafa á landið
undanfarið. Spáð er kyrru veðri
næstu daga í borginni þannig að
reykmengunin er ekki á förum.
Heilbrigðisyfirvöld vara fólk
við að fara mikið út úr húsi og
vera þá með grímur fyrir vitum.
Inni í húsunum er fólki ráðlagt að
hengja upp vot handklæði til að
taka í sig rykið og kæla loftið.
„Það er ekki nokkur leið að
sinna vinnunni,“ sagði Mikhail Borodin, tæplega þrítugur
Moskvubúi, sem kveikti sér í sígarettu og tók stundarkorn niður
reykgrímuna til að geta fengið
sér reyk. „Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin er að gera, en þeir ættu
bara að loka öllu.“
Hitarnir í Rússlandi hafa slegið öll met í sumar. Í næstu viku er
spáð allt að 38 stiga hita í Moskvu,
þar sem meðalhitinn á þessum
árstíma er um 23 gráður.

Í gær brunnu eldar á 500 stöðum í Rússlandi, mest í vestanverðu landinu. Í nágrenni höfuðborgarinnar sást 31 skógareldur
og fimmtán kjarreldar.
Stjórnvöld hafa viðurkennt
að tíu þúsund manna slökkvilið
landsins ráði engan veginn við
vandann. Íbúar í mörgum smærri
þorpum staðfesta það: eldarnir hafa farið á ógnarhraða yfir
þorpin og skilið eftir sig auðn
eina.
Í borginni Sarov, sem er töluvert fyrir austan Moskvu, börðust menn við að halda eldunum
frá kjarnorkurannsóknarstöð. Í
síðustu viku ollu eldarnir miklu
tjóni á herflugvelli skammt fyrir
utan Moskvu. Allt að 200 flugvélar skemmdust.
Eldarnir hafa orðið meira en
fimmtíu manns að bana, meira
en tvö þúsund hús eru eyðilögð.
Vladimír Pútín forsætisráðherra
hefur lofað því að ný hús verði
reist fyrir veturinn og hver einstaklingur fái jafnvirði 800 þúsund króna í skaðabætur, sem er
nokkuð há upphæð þegar haft er í
huga að mánaðarlaun eru að meðaltali rétt innan við hundrað þúsund krónur. gudsteinn@frettabladid.is

REYKUR Í MOSKVU Varla var líft vegna reykmengunar í höfuðborg Rússlands í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

F plús fjölskyldutryggingar
í öllum regnbogans litum

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3

| 108 Reykjavík | Sími 560 5000

| vis.is
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Stýrivöxtum haldið óbreyttum á evrusvæðinu fimmtánda mánuðinn í röð:

Serbneskt klaustur í Kosovo:

Evruhagkerfið sagt komið fyrir horn

Öryggisgæsla í
hendur Albana

EFNAHAGSMÁL Efnahagsbatinn á

FORSETI Á FERÐ Barack Obama
Bandaríkjaforseti vinkar vegfarendum þar sem hann fór um í Washington í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ið óbreyttir frá því í maí í fyrra og
hafa aldrei verið lægri. Hann telur
þó ekki ástæðu til að hækka vexti á
ný á allra næstu mánuðum.
Fjármálasérfræðingar taka undir
orð seðlabankastjórans í samtali
við Bloomberg-fréttaveituna í gær.
Þá telja þeir verstu hremmingarnar yfirstaðnar á efnahagssvæðinu
og vísa til þess að gengi evrunnar
hefur styrkst um tíu prósent gagnvart bandaríkjadal síðastliðna tvo
mánuði, evrópska hlutabréfavísitalan Stoxx 600 hækkað um ellefu
prósent á einum mánuði og álag á
ruslbréf lækkað verulega.
- jab

evrusvæðinu var snarpari á þriðja
ársfjórðungi en áætlanir gerðu
ráð fyrir og stöðugleiki að færast
yfir. Aðstæður eru að skapast til að
draga úr aðstoð við fjármálafyrirtæki á efnahagssvæðinu.
Þetta er á meðal þess sem fram
kom í máli Jean-Claude Trichet,
aðalbankastjóra evrópska seðlabankans, á blaðamannafundi í
Frankfurt í Þýskalandi í gær
þegar hann tilkynnti um ákvörðun
bankastjórnarinnar að halda stýrivöxtum á evrusvæðinu óbreyttum
í 1,0 prósenti. Vextirnir hafa stað-

KOSOVO, AP Lögregla albanska

SEÐLABANKASTJÓRINN Stýrivextir verða
ekki hækkaðir á evrusvæðinu á allra
næstu mánuðum þótt betur ári í efnahagslífinu, segir Trichet.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

meirihlutans í Kosovo tekur brátt
við öryggisgæslu í serbneska
klaustrinu Gracanica, sem er rétt
fyrir utan höfuðborgina Pristina.
Markus Bentler, yfirmaður herafla NATO í Kosovo, skýrði frá
þessu í gær. Til þessa hafa hermenn frá NATO gætt klaustursins, sem hefur mikla sögulega
þýðingu fyrir Serba. Klaustrið hefur oft orðið fyrir árásum
frá albönskum íbúum sem eru
Serbum enn reiðir vegna ógnarstjórnar á tíunda áratugnum. - gb

FYRSTA FARÞEGAFLUG VALLARINS Í TÍU ÁR Fyrstu farþegar stíga út úr vél Flugfélags

Íslands á flugvellinum á Húsavík.

MYND/ÖRLYGUR

Bíll frá Slökkviliði Akureyrar sendur til Húsavíkur:

Ekki farið eftir
verkfallsvenjum
SAMGÖNGUR Ekki var hægt að taka

á móti farþegaflugi á Akureyrarflugvelli í gærdag sökum verkfalls slökkviliðsmanna. Flugfélag
Íslands notaði Húsavíkurflugvöll
fyrir innanlandsflug meðan á verkfallinu stóð. Bíll Slökkviliðs Akureyrar á Akureyrarflugvelli var
fluttur til Húsavíkur til að sinna
þar öryggisstörfum á vellinum.
Enginn slökkviliðsbíll var á Akureyrarflugvelli á meðan.
Sverrir Björn Björnsson, formaður Landssambands slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna, segist halda
að slíkt sé á skjön við verkfallsreglur.
„Ég held að þetta sé brot á öllum
verkfallsvenjum og hefðum,“ segir
hann.
Samningsfundur slökkviliðsmanna og launanefndar sveitarfélaganna stóð yfir í tæpar átta
klukkustundir á fimmtudag án
sáttar. „Ef menn hefðu náð að einbeita sér aðeins betur að verkefninu hefði þetta getað klárast,“ segir
Sverrir.

Reykjavíkurborg kallar eftir
hugmyndum frá ungu fólki
(35 ára og yngri) og býður
verkefnastyrki til atvinnusköpunar ungs fólks.
Umsóknarfrestur er til
1. september. Allar nánari
upplýsingar eru á
reykjavik.is/vertumed.

BETRA VERÐ

Nýherji kynnir verðlækkun á Canon-prenturum fyrir skrifstofuna.
Nú er rétti tíminn til að endurnýja tækjakostinn. Afkastamiklir prentarar
á frábæru verði.
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Nýherji hf.

Borgartún 37

Húsvíkingar tóku farþegum
Flugfélags Íslands þó fagnandi.
Buðu þeir meðal annars upp á kaffi
og kleinur, afslátt í hvalaskoðun og
bílferðir á milli staða.
„Við erum að fagna því að það sé
flogið til Húsavíkur á ný og óskum
þess að því verði haldið áfram,“
segir Gunnar Jóhannesson, starfsmaður hjá Fjallasýn Rúnars Óskarssonar á Húsavík.
„Ég er sannfærður um að fast
áætlunarflug til Húsavíkur yfir
sumartímann myndi fjölga farþegum hjá Flugfélagi Íslands.“ Gunnar
segir óheppilegt að það þurfi verkfall til að hefja flug til Húsavíkur að
nýju og vonast til að deilur leysist.
Ari Fossdal, stöðvarstjóri á Akureyrarflugvelli, segir breytingarnar
á fluginu hafa gengið vel.
„Það eru góðir menn hér á Húsavík sem eru að gera þetta mögulegt
í dag á meðan verkfallið stendur
yfir,“ segir Ari. „Þó þykir mér ólíklegt að fast áætlunarflug til Húsavíkur yrði arðbært fyrir Flugfélag
Íslands.“
- sv

22%
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MF8030CN

LBP6650DN

LBP7750CDN

Fjölnota litalaserprentari og skanni fyrir
minni skrifstofur.
UÊ Skannar beint á minnislykil eða yfir í tölvu
UÊ Innbyggð nettenging

Fullkominn laserprentari.
UÊ 33 bls. á mínútu með PCL5e/6 stuðningi
UÊ Innbyggð nettenging
UÊ Tvíhliða prentun
UÊ 250 bls. pappírsskúffa

Afkastamikill litalaserprentari.
UÊ 30 bls. á mín. í lit og 30 bls. í svarthvítu
UÊ PCL5c/6 & UFR II stuðningur
UÊ Innbyggð nettenging
UÊ Tvíhliða prentun

Aðeins 69.900 kr.
Áður 89.900 kr.

Aðeins 64.900 kr.
Áður 84.900 kr.

Aðeins 119.900 kr.
Áður 154.900 kr.

Kaupangur, Akureyri

Sími 569 7700

www.netverslun.is

iPad 3G
W
iFi 16GB

139.900

KR.*

*Gegn 6 mánaða bindingu í 3G Netinu 3: 1.590 kr. á mán., 3G Netinu 4: 3.090 kr. á mán. eða 3G Netinu 5: 5.090 kr. á mán.

E N N E M M / S Í A / NM4 3 0 6 3

*Gegn 6 mána
ða
bindingu í 3G
Netinu,
áskrift 3, 4 eð
a 5.

iPad 3G er kominn!
Þú getur nælt þér í glænýjan iPad í verslun
Símans í Kringlunni. Tryggðu þér eintak í dag
því magnið er takmarkað.

Það er
800 7000 - siminn.is

12

SPOTTIÐ

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

greinar@frettabladid.is

Gleðigangan er óður til gleði og mannréttinda.

Huglæga byltingin mest um verð

Í

dag er mannréttindum fagnað í Gleðigöngu sem er þjóðhátíð
samkynhneigðra og raunar þjóðhátíð allra Íslendinga. Það
er enda ástæða til að fagna fjöldamörgum sigrum, stórum og
smáum, á leiðinni til fullra mannréttinda samkynhneigðra.
Að þessu sinni er sérstök ástæða til að fagna nýju hjúskaparlögunum sem tóku gildi í sumar. Með þeim má segja að nánast
öll vígi séu unnin í réttindalegum skilningi.
Sigrar í réttindalegum og lagalegum skilningi eru þó ekki nóg.
Um það vitnar staða kvenna, sem
þó er helmingur mannkyns. Enn
SKOÐUN
er nefnilega langt í að raunverulegu jafnrétti kynjanna verði náð
Steinunn
Stefánsdóttir
þrátt fyrir að í lögum sé ekki
steinunn@frettabladid.is
lengur að finna mismunun eftir
kynferði.
Í Gleðigöngunni fagna samkynhneigðir og þorri þjóðarinnar ekki síst þeim huglæga sigri
sem unnist hefur á ótrúlega skömmum tíma, hugarfarsbyltingu
sem skilað hefur því að það er ekki lengur feimnismál að vera
samkynhneigður. Ungt fólk þarf ekki lengur að óttast það að koma
út úr skápnum, vera uggandi yfir því hvernig fjölskylda og vinir
bregðast við.
Ungur samkynhneigður fótboltamaður, Steindór Sigurjónsson
frá Hornafirði, lýsti þessu vel í viðtali við Fréttablaðið um síðustu
helgi. Spurður um viðbrögð félaga sinna í boltanum við því þegar
hann kom út úr skápnum fyrir tæpu ári segir hann að fyrirfram
hafi hann ekki vitað við hverju hann ætti að búast: „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.“
Þessi lýsing unga mannsins segir mikla sögu um hugarfarsbyltinguna. Þorra Íslendinga er nefnilega orðið sléttsama um kynhneigð fólks, ekki skeytingarlaust með neikvæðum hætti heldur
á þann hátt að það hefur meiri áhuga á öðrum þáttum í lífi fólks
en því hvort það kýs að lifa með og elska fólk af gagnstæðu eða
sama kyni.
Þannig þurfti erlenda fjölmiðla sem slógu því upp að á Íslandi
væri kominn samkynhneigður forsætisráðherra til þess að við áttuðum okkur á þeim tímamótum. Hér var bara verið að fagna því að
kona hefði tekið við embættinu enda kærkomin tímamót.
Borgarstjórinn í Reykjavík, Jón Gnarr, braut einnig blað á
fimmtudagskvöld þegar hann kom fram í draggi við setningu Hinsegin daga. Hvar annars staðar ætli slíkt myndi gerast? Framtak
borgarstjórans var ekki bara glæsilegt heldur stórskemmtilegt
líka.
Gleðigangan í dag er óður til lífsins og einnig fögnuður yfir
fengnum mannréttindum undangenginna ára, bæði formlegum og
huglægum. Á Hinsegin dögum og í Gleðigöngu fögnum við fjöldamörgum sigrum sem unnist hafa. Þannig vekur Gleðigangan einnig von og fyrirheit um sigra í mannréttindamálum sem ekki eru
unnir enn en eiga eftir að vinnast í framtíðinni.
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fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

HAMSKIPTI
VESTURPORTS
ÖRFÁAR SÝNINGAR Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU
FYRSTA SÝNING 27. ÁGÚST!

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Seta ráðherra á Alþingi

F

lokksstjórn Samfylkingarinnar samþykkti á dögunum ályktun um stöðu ráðherra á Alþingi. Þar voru
ráðherrum flokksins gefin fyrirmæli um að kalla inn varaþingmenn
meðan þeir gegna ráðherraembætti.
Í raun er verið að tala um viðbótarþingmenn.
Í ályktuninni var mælst til þess að
þetta skref yrði stigið hið bráðasta.
Mjög orkar tvímælis hvort þessi
ályktun samrýmist stjórnarskránni.
Allir ráðherrar Samfylkingarinnar
utan einn sögðust þó ætla að fara
eftir henni. Enginn þeirra hefur
þó gert það. Það athafnaleysi hefur
ekki verið útskýrt og enginn um það
spurt.
Siv Friðleifsdóttir alþingismaður
hefur á mörgum þingum flutt til-

Viðskiptavinir Nova fá 1000 kr. afslátt á fyrstu 5 sýningarnar
leikhusid.is, midi.is, sími miðasölu 551 1200

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

í sér að Alþingi ræður ekki aðeins
öllu um löggjafarmál heldur einnig
hinu hverjir fara með æðstu stjórn
framkvæmdarvaldsins. Styrkur
Alþingis getur því ekki verið meiri.
Við fullan aðskilnað veikist Alþingi
þar af leiðandi með því að framkvæmdarvaldið sækir þá umboð
sitt beint til fólksins.
Þegar talað er um veikleika
Alþingis nú um stundir er fyrst
og fremst verið að skírskota til
þess að minni hluti þess á hverjum
tíma hefur of veika stöðu gagnvart
stjórnarmeirihlutanum. Það eru þau
innbyrðis valdahlutföll sem þarf að
breyta ætli menn að efla aðhaldshlutverk Alþingis.
Tillöguflutning Sivjar Friðleifsdóttur og Samfylkingarinnar þarf
að skoða í þessu ljósi.

Styrkir stjórnarmeirihlutann

Þ

egar betur er að gáð kemur
í ljós að tillögurnar stefna
í þveröfuga átt við markmiðið. Í reynd þýðir þetta
það eitt að stjórnarflokkar fá tólf
þingmenn til viðbótar til þátttöku
í umræðum og nefndarstörfum.
Stjórnarmeirihlutinn fær þannig
sterkari stöðu á þinginu og hlutfallslegur styrkur stjórnarandstöðunnar í málflutningi veikist
að sama skapi.
Þingræðisreglan sem felur það
í sér að meirihluti Alþingis ræður
hverjir fara með framkvæmdavaldið stendur óbreytt. Ráðherr-

arnir sitja áfram á þingi og hafa
þar málfrelsi. Þeir verða eftir
sem áður pólitískir leiðtogar bæði
á Alþingi og í ríkisstjórn enda er
það eðli þingræðisreglunnar. Það
er því beinlínis rangt að í þessu
felist einhvers konar aðskilnaður þessara valdþátta og enn síður
að hann sé skerptur með þessu
móti.
Ráðherrarnir sleppa hins vegar
við að mæta í atkvæðagreiðslur.
Þeir sem til þekkja vita að verulegt hagræði getur falist í því
fyrir þá. Þessi regla er sérstaklega hentug fyrir litla ríkisstjórn-

arflokka sem tilnefna fjölda ráðherra langt umfram það sem
þingstyrkur þeirra segir til um
og geta því ekki mannað þingnefndir.
Höfuðgalli við þessa tillögu er
sem sagt sá að hlutfallslegt vægi
stjórnarandstöðunnar í umræðum
minnkar í sama mæli sem ríkisstjórnarliðið styrkist. Með öðrum
orðum: Það sem hefst upp úr krafsinu er veikari staða minnihlutans
á Alþingi til að gegna aðhaldshlutverki gagnvart stjórnarmeirihlutanum. Þingræðisreglan stendur
óhögguð eftir sem áður.

var frá fyrir meir en öld. Satt best
að segja er fremur þörf á að eyða
ruglingi milli ólíkra stjórnkerfa en
auka á hann.
Margar leiðir eru til að styrkja
stöðu stjórnarandstöðunnar á
Alþingi innan þingræðisreglunnar.
Það má gera með því að sameina
embætti forseta Íslands og forseta Alþingis. Löggjafarsamkoman fengi þá stjórnanda sem kjörinn væri sjálfstætt og væri óháður
stjórnarmeirihlutanum. Hann ætti
síðan að undirrita lög án aðkomu
ráðherra.
Þá má færa tilteknum minni-

hluta þingmanna vald til að skjóta
frumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Enn fremur má gera
nefndir þingsins virkari í aðhaldshlutverkinu.
Raunverulegur aðskilnaður löggjafarvalds og framkvæmdarvalds
er alveg gilt umræðuefni en er allt
annar handleggur.
Niðurstaðan er þessi: Engin þörf
er á að styrkja stöðu stjórnarmeirihlutans eins og tillögur Samfylkingarinnar og Sivjar Friðleifsdóttur leiða til. Valið er um að bæta
stöðu minnihlutans eða afnema
þingræðisregluna.

Tveir kostir

S

MIÐASALA HEFST 16. ÁGÚST

lögur um breytingar á stjórnarskránni þar sem
ráð er fyrir því
gert að ráðherrar kalli inn viðbótarþingmenn.
Vilji menn stíga
þetta skref er
þetta rétt málsÞORSTEINN
meðferð.
PÁLSSON
Tvenns konar
rök eru færð fyrir þessari breyttu
skipan: Í fyrsta lagi að styrkja
Alþingi. Í öðru lagi að skerpa á
aðskilnaði framkvæmdarvalds og
löggjafarvalds. Áður en hrapað
er að niðurstöðu er þó að ýmsu að
hyggja.
Þingræðisreglan sem hér hefur
gilt í rétt rúmlega hundrað ár felur

tundum er til þess vitnað
að þessi regla er í norsku
stjórnarskránni. Þegar
konungur var einráður
um skipan ráðherra þar í landi
máttu þeir ekki sitja á þingi. Við
innleiðingu þingræðisreglunnar
fengu ráðherrar valdir af þinginu að halda þessari stöðu og aukheldur rétt til að kalla á viðbótarþingmenn. Það var ekki gert til að
efla aðhald stjórnarandstöðunnar.
Þvert á móti.
Þetta ákvæði í norsku stjórnarskránni er því merki um leifar frá stjórnskipulagi sem horfið
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Vnr. 0113520

Plastparket

1.490

kr./
m2

Smelluplastparket, eik, 6x194x1290 mm.

ÁNÆGJA
EÐA

ENDUR-

GREIÐSLA

30
DAGA
SKILAFRESTUR

Vnr. 0113745

Parket

4.490

kr./
m2

1.990

kr./
m2

NORDIC WOOD smelluparket
eik, 15x189x2200 mm.

Vnr. 17850075

Flísar

IMEX rustic gólfflísar, beige, 30x30 cm.

GROHE er með yﬁr 40 ára reynslu á Íslandi.
Með því að velja GROHE ert þú að fá gæðavöru sem hentar
íslenska heita vatninu einstaklega vel.
Ef þú ert af einhverjum ástæðum ekki ánægð(ur) með tækið,
þá bjóðum við þér að skila því og fá endurgreiðslu innan 30 daga.

Vnr. 16600100

Flísar

1.990

kr./
m2

IDEA MIRROR, hvítar veggflísar 20x25 cm.

Vnr. 15334237
Vnr. 15332925

Handlaugartæki
GROHE Eurosmart handlaugartæki.

10.900

Vnr. 15333202

Eldhústæki
GROHE eldhústæki.

15.900

Sturtusett
GROHE PRECISION sturtusett, hitastýrt sturtutæki, sturtustöng, sturtubarki og handúðari.
Vnr. 17850060/5

29.990

Flísar

2.390

kr./
m2

Gegnheil, frostþolnar granít gólfflísar,
30x30 cm, dökkgráar eða milligráar.

T
R
Ý
ÓD

ALLT FYRIR
BAÐHERBERGIÐ!
3.990

4.390
Vnr. 15400050

Vnr. 15400045

Eldhústæki

Handlaugartæki

ARMATURA FERRYT
eldhústæki.

ARMATURA FERRYT handlaugartæki.

22.900
Vnr. 15400030

Vnr. 15400025

Sturtutæki

Baðtæki

ARMATURA CLASS sturtutæki, hitastýrt.

ARMATURA CLASS baðtæki, hitastýrt.

14.990

17.990

tu!

Vnr. 13609585
Vnr. 15720423

Handúðari

1.690

ISA handúðari, ein stilling.

Höfuðúðari

4.990

Höfuðúðari, 21 cm, silikon. Fæst í BYKO
Breidd og kauptúni.

Sturtusett

3.990

Salerni
IMEX salerni með innbyggðum
S-stút og setu með dempara.

Opnunartíma
og símanúmer
verslana má ﬁnna
á heimasíðu okkar,

Vnr. 15726947

ISA sturtustöng,
sturtubarki og
handúðari.

Vnr. 17851000

di se
n
a
k
o
l
g
æ
h
Með

Vnr. 17851010

Handlaug

5.990

IMEX handlaug í borð, 57,5x48 cm.

www.BYKO.is

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

16

Feilnóta í umræðu

Grjótkast úr glerkastala
Björns Vals Gíslasonar
Þórður Már
Jónsson
lögfræðingur og
varaþingmaður
Samfylkingar

Finnbogi Vikar
fulltrúi Hreyfingarinnar
í endurskoðunarnefnd
um stjórnun fiskveiða

G

agnrýni Björns Vals Gíslasonar, þingmanns VG og skipstjóra í leyfi á Alþingi frá Brim
hf. á skipun Runólfs Ágústssonar
í starf umboðsmanns skuldara er
eftirtektarverð í meira lagi. Skipun Runólfs væri hluti af gamla
valdatímanum, sem Björn Valur
sagðist ekki vilja tilheyra.
Björn Valur er skipstjóri í leyfi
frá Brim hf., og hefur þegið laun
sem slíkur eftir að hann tók sæti
á Alþingi. Hver gæti til dæmis
gleymt því að Björn Valur skrapp
á sjóinn hjá Brim hf. í miðri Icesave-deilu alþingismanna?
Þann 28. júlí síðastliðinn sagði
Björn Valur í viðtali við fjölmiðla
að hann væri þreyttur á þingmennsku og íhugaði að snúa aftur
til sjós, þ.e. til starfa hjá Brim hf.
eftir árs frí. Þar bíður hans skipstjórastaða er hann snýr til baka
úr störfum sínum á Alþingi. Í
ljósi ummæla hans um vinnubrögð hins gamla valdatíma þá
hljóta spurningar að vakna hjá
almenningi um hagsmunatengsl
Björns Vals og LÍÚ-stórveldisins
Brims hf.

Er það hluti af nýjum vinnubrögðum hins nýja valdatíma VG
að skipa í nefnd aðila sem hefur
beina og sameiginlega fjárhagslega hagsmuni ásamt sínum
vinnuveitanda við endurskoðun á
fiskveiðistjórnunarkerfinu? Björn
Valur hefur þegið í það minnsta
2,5 milljónir króna í laun frá Brim
hf. síðan hann tók sæti á Alþingi.
Hvernig má það vera að starfsmaður Brims hf. sé skipaður í
nefnd sem fjallar um endurskoðun fiskveiðistjórnkerfisins og þar
af leiðandi um gífurlega fjárhagslega hagsmuni Brims hf., þaðan
sem Björn er í leyfi á meðan hann
sinnir þingstörfum? Myndi Björn
Valur fórna skipstjórastöðu sinni
hjá Brim með því að standa við
kosningaloforð VG um innköllun
kvótans gegn vilja Brims?
Eru það ásættanleg og góð
vinnubrögð að skipa slíkan augljósan hagsmunaaðila undir fölskum forsendum í mikilvæga nefnd
sem fjalla á um mannréttindi,
samkeppnisumhverfi og að leita
leiða til sátta um fiskveiðistjórnunarkerfið? Svarið er einfalt og
svarið er nei.
Þessi vinnubrögð hefðu líklega
þótt boðleg á hinum gamla valdatíma sem Björn Valur vill þó alls
ekki tilheyra. Þau eru ekki boðleg
því Björn Valur er vanhæfur sem
varaformaður og nefndarmaður
í starfshópi sem endurskoðar
fiskveiðistjórnunarkerfið. Hann
hefur ríkra fjárhagslegra hagsmuna að gæta sem starfsmaður
Brims hf. og er í raun umboðslaus af hálfu VG í nefndinni þar
sem hann hefur sjálfur sagt í fjöl-

Anna Margrét
Guðjónsdóttir

miðlum að hann geti ekki stutt
áform um innköllun kvótans og
endurúthlutun á grundvelli jafnræðissjónarmiða, það verði að
fara aðrar leiðir þegar kemur að
endurskoðun fiskveiðistjórnunarkerfisins. Þar með segir Björn
Valur að hann geti ekki fylgt
eftir stefnu flokks síns í sjávarútvegsmálum og sínum eigin loforðum frá því fyrir kosningar.
Hann fylgir aftur á móti stefnu
og hagsmunum vinnuveitanda
síns Brims hf. með sóma, enda
fór hann inn í nefndina á forsendum VG en ákvað í miðri á að
skipta um hest og þjóna hagsmunum LÍÚ og vinnuveitanda síns
Brims hf. enda liggja fjárhagslegir hagsmunir hans og Brims
hf. saman.
Björn Valur á að sjá sóma sinn
í að segja af sér sem varaformaður endurskoðunarnefndar um
stjórnun fiskveiða og víkja um
leið sem nefndarmaður. Samhliða
því ætti Björn Valur að íhuga
alvarlega stöðu sína sem þingmaður. Nauðsynlegt er að byggja
upp traust almennings á Alþingi
og stjórnkerfinu í heild eftir
efnahagshrunið. Skipun Björns
Vals í umrædda nefnd er ekki til
þess fallin að byggja upp traust,
þvert á móti þá liggur af henni
svo megn óþefur að jafnvel þeir
dauðu myndu grípa fyrir vit sér.
Það blasir við. Björn Valur vill
ekki sjá þær aðferðir sem einkenna gamla valdatímann, nema
þá auðvitað að hann stundi þær
sjálfur. Björn Valur ætti að varast að kasta grjóthnullungum úr
glerhúsi sínu.

fyrsti varaþingmaður
Samfylkingar í
Suðurkjördæmi

M

inn ágæti samstarfsmaður, Ögmundur Jónasson,
ritar grein í Morgunblaðið í gær
sem vakið hefur hörð viðbrögð og
ónotatilfinningu hjá mörgum enda
var það trúlega markmiðið.
Greinin er ekki málefnaleg og
kallar því ekki á málefnaleg viðbrögð. Hún lýsir hins vegar undarlegu viðhorfi sem hættulegt er
að sá í viðkvæman svörð. Samlíkingar og orðaval það sem Ögmundur styðst við er ekki sú orðræða
sem við þörfnumst nú um stundir þegar við stjórnmálamenn og
landsmenn allir leggjast á árarnar við að byggja upp samfélagið
eftir það skipbrot sem við höfum
orðið fyrir.

Sú staðreynd blasir við að Alþingi
Íslendinga samþykkti að óska eftir
því við Evrópusambandið að hafnar yrðu viðræður um aðild Íslands
að sambandinu. Sú beiðni var samþykkt. Við göngum keik til þeirra
viðræðna enda höfum við ýmislegt
fram að færa, eins og Ögmundur
bendir réttilega á. Hvað Evrópusambandið býður á móti á eftir að koma
í ljós. Margt af því þekkjum við nú
þegar en úr öðru þarf að vinna eftir
því sem viðræðum vindur fram.
Á meðan höldum við Íslendingar
áfram að sinna okkar viðfangsefnum og þiggjum þá aðstoð sem okkur
býðst og okkur hentar í hverju tilviki.
Ég vona að sá tónn sem Ögmundur slær í grein sinni sé feilnóta sem
ekki verður aftur slegin. Málefnaleg
umræða, meðan á aðildarviðræðunum stendur, er bæði andstæðingum
og fylgjendum aðildar til framdráttar. Þá getum við öll staðið upprétt
þegar niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggja fyrir.

AF NETINU

Árangurinn ekki jafnslæmur og af er látið
Ef maður skoðar árangurinn, blasir við að kreppan er ekki jafn slæm á Íslandi
-- hvort sem mælt er í atvinnuleysi eða samdrætti -- en búist var við fyrirfram, og það sem kemur kannski meira á óvart er að þrátt fyrir hið gífurlega
hrun bankanna kemur Ísland ekki verr undan vetri en mörg nágrannalönd
okkar í Evrópu.
gautieggertsson.blogcentral.is/
Gauti Eggertsson

Langdýrasti borgarstjórinn
Þá er Jón Gnarr kominn á langdýrasta bíl landsins undir því yfirskyni, að
bíllinn eyði bara vetni. Bíllinn kostar tugi milljóna, slær út nýrýku fjárglæframennina. Nýkominn frá Finnlandi, þar sem hann uppgötvaði, að Múmínpabbinn mælir með Evrópusambandinu.
jonas.is
Jónas Kristjánsson
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Vildarbörn Icelandair
STYRKIR VERÐA VEITTIR TIL BARNA Á ALDRINUM 6–16 ÁRA
Ferðasjóður Vildarbarna er sameiginlegt átak Icelandair og viðskiptavina félagsins
til að gera langveikum börnum og fjölskyldum þeirra, og börnum sem búa við
sérstakar aðstæður vegna veikinda, kleift að ferðast. Ferðasjóður Vildarbarna
hefur gert yfir 250 börnum og fjölskyldum þeirra mögulegt að fara í ógleymanlega
og uppbyggjandi fjölskylduferð.
Verndari Vildarbarna er frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands.
Umsóknarfresturinn er til 1. september 2010.
Úthlutað verður úr sjóðnum fyrsta vetrardag 23. október 2010.
Þeir umsækjendur sem ekki hafa fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir.
Jbh`cVgZnÂjWaÂZgj{lll#k^aYVgWdgc#^h

ndurnýtanlegar orkuauðlindir
eins og jarðvarmi og vatnsafl
eru ekki á hverju strái og Ísland
er afar einstakt varðandi hversu
mikla endurnýtanlega orku hér er
að finna.
Með sívaxandi orkuþörf í heiminum samhliða nauðsyn þess að
draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti er hrein orka alltaf að verða
verðmætari og verðmætari. En
aðgerðir vegna loftslagsbreytingar og síaukin orkuþörf eiga eftir að
hafa mikil áhrif á orkumarkaðinn
og orkuverð í nánustu framtíð.
Mikilvægt er að þjóðin geri sér
grein fyrir hversu mikilvægar og
verðmætar endurnýtanlegar orkuauðlindir eru. Sérstaklega vatnsafl og jarðvarmi. Þrátt fyrir að
skuldastaða helstu orkufyrirtækjanna í dag sé erfið vegna mikilla
framkvæmda síðustu ára er afar
skammvinn lausn að fá erlendan gjaldeyri á þann hátt að selja
sjálfan nýtingarréttinn. Ef einhver fyrirtæki eiga góða burði til
þess að standa við skuldbindingar
sínar eru það orkufyrirtæki sem
nýta endurnýtanlega orku.
Slík fyrirtæki geta gengið að
viðskiptavinum sínum með vissu,
þar sem heimili, fyrirtæki og iðnaður þurfa alltaf á orku að halda.
Ný löggjöf þar sem tryggja verður meirihluta eign hins opinbera
yfir orkuauðlindum og nýtingarrétti þeirra verður að vera skýr
og einföld .
Það á ekki að vera hægt að komast undan henni með einhverjum
klækindum. Við þurfum á slíkri
löggjöf að halda sem fyrst til að
tryggja að eignarhald á orkuauðlindum færist ekki á fáar hendur
heldur haldist í almannaeigu.
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Þetta er engin vinsældakeppni
Eftir skrautlega atburðarás, sem náði hámarki með afsögn Runólfs Ágústssonar úr embætti umboðsmanns skuldara, hefur Ásta
Sigrún Helgadóttir lagt ágreining sinn við félagsmálaráðherra til hliðar og tekið við starfinu. Stígur Helgason tók Ástu tali.

A

tburðarás síðustu
daga og vikna í
kringum þetta mál
er búin að vera
heilmikill sirkus.
Hvað finnst þér um
þetta ferli allt saman?
Það sem mér finnst mikilvægast
núna er að það skapist vinnufriður um þetta mikilvæga embætti og
það er gífurleg vinna fram undan
að byggja það upp þannig að ég
held að það sé mikilvægast núna
að horfa til framtíðar og hætta að
einblína á fortíðina. Þetta er svo
mikilvægt samfélagslegt verkefni
og ef þetta á að takast þá verður
að skapast ákveðinn vinnufriður
þannig að þessi uppbygging takist sem hraðast. Það er númer eitt,
tvö og þrjú.
Var ekkert erfið ákvörðun að
taka við þessu eftir allt sem á
undan er gengið?
Nei, ég sótti um þetta og síðan
kemur til þess að mér er boðið
starfið og ég hef áhugann og viljann. Þannig að ég lít í rauninni
fram hjá þessu öllu.
Það mátti skilja á þér að þú
hefðir alltaf búist við því að fá
þetta starf. Var það svo?
Nei, alls ekki. Ég sótti bara um
eins og hver annar. Það kom mér í
rauninni á óvart hversu fáir sóttu
um. Síðan var ég metin hæf ásamt
Runólfi og það voru ekki fleiri sem
komu til greina og ég vissi ekkert
hvort ég fengi þetta eða ekki.
Nú sagði Runólfur Ágústsson
af sér vegna umræðunnar sem
fór í gang, finnst þér það, í ljósi
þess sem gerðist, hafa verið rétt
ákvörðun hjá honum?
Já, mér finnst það hafa verið
mjög skynsamlegt hjá honum.
Hvers vegna?
Það eru auðvitað fjárhagsmálin.
Ég held að það hefði verið honum
mjög þungur baggi að vinna sem
umboðsmaður skuldara með þetta
mál á bakinu.

Það verða aldrei allir ánægðir
Það bárust fregnir af því úr ráðuneytinu að mikið væri af ókláruðum málum hjá Ráðgjafarstofunni
og að óánægja með þín störf innan
ráðuneytisins hefði verið helsta
ástæðan fyrir skipan Runólfs.
Ég veit ekkert hvaðan þetta er
komið.
En þú hefur ekki orðið vör við
svona raddir?
Það liggur fyrir að það hefur
verið gífurlegur málafjöldi hjá
Ráðgjafarstofunni og mikið álag
þar. Nú þarf bara að bretta upp
ermar og fara að byggja upp.
Þetta er svipað og að fara úr handverkstæði í verksmiðju. Það þarf
klárlega að auka mannafla og
slípa þetta allt til. Það liggur alveg
fyrir. Þetta er líka þannig starf að
maður þarf að þola gagnrýni en
maður svarar auðvitað fyrir hana
ef hún er ósanngjörn.
En umræðan um að þarna væru
850 ókláruð mál og að þú hefðir ekki sinnt þínu starfi nægilega
vel? Átti hún ekki rétt á sér?
Alls ekki. Ég vísa því bara til
föðurhúsanna. En auðvitað er
þetta þannig starf að það verða
ekki alltaf allir ánægðir. Þetta er
engin vinsældakeppni. Það er bara
eins og lífið er
En þessi fjöldi, 850 mál, er hann
rangur?
Nú er ég búin að vera í vikufríi frá Ráðgjafarstofunni en það
hefur orðið einhver sprenging
ef þessi málafjöldi er réttur – og
hann er ekki réttur. Ég byrja ekki
fyrr en eftir helgi þannig að ég

HEFUR SÆST VIÐ RÁÐHERRA „Ég lít í rauninni fram hjá þessu öllu,” segir Ásta Sigrún um einkennilegan aðdraganda ráðningar sinnar. Nú horfir hún fram á veginn, enda ærin
verkefni fram undan; uppbygging embættis umboðsmanns skuldara, fjölgun starfsfólks og stefnumótun.
FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

þarf að ganga í þetta með málafjöldann þá, því þetta flyst auðvitað allt yfir.

Huglægt mat að baki ráðningunni
Runólfur hætti með þeim orðum að
verkefni stofnunarinnar væru það
mikilvæg að umboðsmaður þyrfti
að njóta fulls trausts ráðherra. Telurðu þig njóta þess?
Já, ég tel það. Hann hefði ekki
boðið mér starfið nema hann treysti
mér. Það liggur alveg fyrir.
En þú varst nú býsna harðorð
í garð hans og þeirra ákvarðana
sem hann tók þegar þetta mál kom
upp.
Ég, eins og aðrir borgarar landsins og umsækjandi um þetta starf,
gat krafist skriflegs rökstuðnings.
Auðvitað var ég ósátt. Eru það ekki
bara eðlileg viðbrögð?
Þú gerðir nú meira en að krefjast
rökstuðnings. Þú hótaðir að kæra
málið til kærunefndar jafnréttismála og að kvartað yrði yfir þessu
til umboðsmanns Alþingis.
Já, já.
Heldurðu að þessi viðbrögð þín
hafi hugsanlega skipt sköpum
um það hvernig þetta endaði allt
saman?
Nei, það held ég ekki. Við Runólfur vorum auðvitað bæði metin
hæf, þannig að ég tel það ekki hafa
áhrif.
Það hafi ekki verið þannig að
ráðherrann hafi óttast einhverjar
aðgerðir af þinni hálfu?
Nei, þetta er það mikilvægt verkefni að það tel ég ekki vera.
Nú ertu búin að sjá þessi gögn
sem lágu að baki upprunalegu
ákvörðuninni. Þar skorar Runólfur
aðeins hærra en þú á hæfnisprófi.
Ertu ósammála því mati?
Það liggur í augum uppi. En þessi

möt eru auðvitað huglæg. Hver og
einn getur skoðað þetta og metið
sjálfur hvað hann telur vera rétt.
Það var talað um að þessi skipan Runólfs hefði verið vinargreiði
ráðherra við pólitískan samherja
sinn. Var það þitt mat að það hefði
ráðið miklu?
Ég kýs að tjá mig
ekkert um það. Ég veit
ekkert meira um það
en hver annar.
En þú sjálf? Stendur
þú utan við alla pólitík?
Já, ég hef aldrei
tekið þátt í stjórnmálum, ekki einu sinni í
háskólanum.

Mikilvægt að niðurstaða Hæstaréttar verði skuldurum í hag
Mig langar að spyrja þig um
dóma héraðsdóms
og Hæstaréttar varðandi myntkörfulánin, sem má segja að
sé það afdrifaríkasta
sem komið hefur upp
í málefnum skuldara
frá bankahruni. Þau
mál hafa verið gríðarlega umdeild. Hefurðu tekið afstöðu til
þeirra?
Nú er auðvitað verið
að bíða eftir niðurstöðu Hæstaréttar en
þessi óvissa er mjög
bagaleg eins og alveg
frá upphafi. Ég held að
það þurfi bara að bíða
og sjá hver niðurstaða
Hæstaréttar verður
og vonandi kemur hún
sem allra fyrst.
Og hver sem hún
verður þá mun embætti umboðsmanns
skuldara virða hana?
Umboðsmaður
skuldara mun að sjálfsögðu hafa skoðun á
niðurstöðunni en dómur er dómur.
Það er bara mjög mikilvægt fyrir
skuldara að þetta verði þeim í hag.
Nýjasta niðurstaða héraðsdóms,
þess efnis að farið skuli að mestu
eftir tilmælum Fjármálaeftirlitsins
og Seðlabankans, hefur mælst frekar illa fyrir hjá ýmsum hagsmunasamtökum skuldara. Þú átt kannski
erfitt með að tjá þig um niðurstöðuna efnislega, en ertu sammála
þeim samtökum sem segja að þetta
sé slæm niðurstaða fyrir skuldara?
Ég vil ekkert um það segja, en ég
mun kappkosta að vera í mjög góðri
samvinnu við samtök eins og Hagsmunasamtök heimilanna og samtök
lánþega.
Hefurðu verið í einhverjum samskiptum við forsvarsmenn þeirra
samtaka?

Þetta bara
gerðist og það
hafði kannski
enginn hugmyndaflug
til að sjá það
fyrir, en nú er
mikilvægt að
horfa fram á
veginn.

Þarf að vinna hratt og
faglega
Þú hefur störf eftir
helgi. Hver verða þín
fyrstu verk?
Ég byrja á mánudag eða þriðjudag. Ég
var auðvitað í sumarleyfi og þarf að breyta
ýmsum plönum. Ég
var starfandi í verkefnastjórn sem var
þegar farin að undirbúa stofnun verkefnisins þannig að ég held
bara því starfi áfram
ásamt því góða fólki
sem kemur að því. Nú þarf bara
að vinna hratt og örugglega.
Treystirðu þér til að meta hver
eru mikilvægustu verkefnin sem
þú munt standa frammi fyrir?
Þau eru svo mörg og margbreytileg. Þetta er allt mjög mikilvægt og mikilvægast af öllu að
málin séu unnin hratt og örugglega og ekki síður faglega. Það er

Hefur stýrt Ráðgjafarstofunni í sjö ár
Ásta Sigrún Helgadóttir er lögfræðingur að mennt. Hún
lauk embættisprófi frá Háskóla Íslands árið 1993 og hóf
þá störf hjá Félagsþjónustunni í Reykjavík þar sem hún
starfaði sem lögfræðingur fjölskyldudeildar og barnaverndarnefndar Reykjavíkur til ársins 1999. Árin 1999 til 2003
starfaði Ásta í félags- og tryggingamálaráðuneytinu á skrifstofu jafnréttis- og vinnumála þar sem hún sinnti meðal

gríðarlega mikilvægt samfélagslegt verkefni að ná að aðstoða fólk
í greiðsluerfiðleikum.

annars málefnum innflytjenda, var starfsmaður kærunefndar húsnæðismála og úrskurðarnefndar félagsþjónustu og
vann ýmis almenn lögfræðistörf. Frá árinu 2003 hefur Ásta
gegnt forstöðu Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna.
Ásta Sigrún er 45 ára, fædd í nóvember 1964. Maður
hennar er hæstaréttarlögmaðurinn Þorsteinn Einarsson og
eiga þau tvö börn, 20 og 15 ára.

Ekki samtök lánþega en ég hef
verið í mjög góðum samskiptum
við Hagsmunasamtök heimilanna
og við erum með fulltrúa frá þeim
í nefndum og fleira. Það er einmitt
mitt hlutverk að hlusta á sjónarmið
skuldara og vera þeim til aðstoðar.

Fjölga þarf starfsfólki verulega
Nú hefur þetta embætti fengið
mikið umtal og er orðið mjög áberandi fyrirbæri. Er ekki fyrirséð að
aðsóknin að þjónustunni verði mjög
mikil?
Jú, það var mikið að gera á Ráðgjafarstofunni en það verður örugglega enn meira að gera hjá umboðsmanni. Það þarf klárlega að auka
mannafla og klára verkferla og
annað og það er mitt fyrsta verk.
Nú eru þrjátíu starfsmenn hjá embættinu en það er verið að vinna að
frekari þarfagreiningu. Það hefur
þegar verið auglýst eftir lykilstarfsmönnum og fleiri lögfræðingum og
einnig þarf hugsanlega að kaupa
utanaðkomandi þjónustu í tiltekin
verkefni á meðan við erum að fara
í gegnum heilmikinn snjóskafl sem
þarf mikinn mannafla í.
Hvers konar verkefni ertu þá að
tala um?
Þetta er orðið formleg stofnun og
þá þarf að gera ýmislegt, til dæmis
að setja upp skjalasafn, Í lögum um
greiðsluaðlögun liggur líka fyrir að
það þarf að skipa fólki umsjónarmenn. Það er heimild fyrir því í
lögum að ráða lögmenn til að taka
þau verkefni að sér.
Telur klúðrið ekki rýra traustið
Heldurðu að allt klúðrið í kringum
skipunina í þetta starf sem varð í
kringum þetta muni rýra traust
almennings á þessari stofnun?
Nei, nú er bara mikilvægast að
það skapist vinnufriður svo það sé
hægt að byggja þetta embætti upp
til framtíðar. Þetta bara gerðist
og það hafði kannski enginn hugmyndaflug til að sjá það fyrir, en
nú er mikilvægt að horfa fram á
veginn.
En svo ég spyrji aftur, heldurðu
að embættið hafi ekki beðið neitt
tjón af þessari atburðarás?
Nei, það held ég ekki.

Vertu með

World
Class
í toppformi fyrir haustið

Stutt og árangursrík námskeið sem hámarka brennslu líkamans og byggja upp þol og styrk

T
NÝT

Spöng

TRX námskeið hefst 9. ágúst - 3 vikur
Laugar - Spöng - Seltjarnarnes

NÝT

T

3 x 5 Súperátak hefst 9. ágúst - 3 vikur

World Class frábær leið til bættrar heilsu og betra lífs

Skráning er hafin á worldclass@worldclass.is eða í síma 553 0000

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

22

Tæknin er máttug og mislynd
Tækninýjungar gera
fólki oftar en ekki lífið
léttara og auðvelda því
hlutina. Það sem áður
tók lengri tíma tekur
nú augnablik eftir að
örgjörvar og tölvuflögur skila sínu. Það er þó
ekki allra að ráða við
flókna hluti eins og
sms-skeyti, tölvubréf og
Facebook og oft skriplar á skötu hjá sumum,
sérstaklega stjórnmálamönnum. Kolbeinn
Óttarsson Proppé leit
yfir tækniklúðrin.

T

ussufínt er orð sem
ekki var öllum tamt
fyrir rúmri viku
síðan. Svo henti það
a ð a ð s to ð a r m a ð ur menntamálaráðherra, Elías Jón Guðjónsson, ætlaði að senda tölvubréf á félaga sinn
í fjármálaráðuneytinu, Hugin Frey
Þorsteinsson, en það fór í staðinn
á bandarískan blaðamann. Sá leitaði ráða hjá Reykjavík Grapevine
og þar á bæ voru menn ekki lengi
að sjá fréttagildið í klúðrinu og því
fór sem fór. Nú er víst hægt að fá
boli með áletruninni tussufínt.
Þetta er ekki eina dæmið sem
sýnir að svo einfaldur hlutur sem
að senda tölvubréf getur vafist
fyrir besta fólki. Það virðist sem
ekki allir átti sig á því að stundum velur póstforritið viðtakandann fyrir þig ef þú slærð fyrstu
stafi nafns hans inn. Reynslan hefur einnig sýnt að munurinn á „reply“ og „reply all“ virðist mörgum gjörsamlega hulinn. Í
það minnsta þekkja margir það að
fá fjöldasendingar um fyrirhugaða
sængurgjöf eða einhvern viðburð
og síðan hrúgast inn staðfestingareða höfnunarbréfin á allan viðtakendalistann.
Tölvupóstforrit ættu þó að vera
orðin flestum töm, enda búin að
vera við lýði í áratugi. Nýjungar
eins og Facebook eru hins flóknari fyrirbæri.

Vinasafnarar
Vinabeiðnir á Facebook eru mörgum vandamál. Til eru þeir sem
líta á þær eins og heimsókn á
heimili sitt. Banki gestur upp á

ALLIR Á NETINU Ósagt skal látið hvort þessir borgarfulltrúar eru að uppfæra Facebook en oftar en ekki hafa kjörnir fulltrúar nýtt

fundi til þess. Aðrir virðast ekki ráða við að takmarka sendingar sínar við einn viðtakanda, eða að velja rétta viðtakandann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þá er ókurteisi að bjóða honum
ekki kaffi. Þess vegna samþykkir
maður vinabeiðnir. Gallinn er sá
að þá endar maður með fjöldann
allan af vinum sem maður þekkir hvorki haus né sporð á. Reyndin
virðist nefnilega sú að sumir líta
á Facebook eins og byssubófar í
Villta vestrinu á byssukeftið sitt;
virðing þín hækkar í réttu hlutfalli
við skorur í skeftið. Slíkt fólk fer
um óravíddir internetsins og sankar að sér vinum. Konan sem þú
hittir í búðinni, gamli félagi þinn
úr skátunum, þessi frægi þarna;
enginn er of smár til að fá vinabeiðni og hækka þannig vinatölu
viðkomandi.
Stjórnmálamenn eru gjarnir á
þetta þar sem þeir hafa áttað sig
á þeirri staðreynd að með vinum
á Facebook eru þeir komnir með
póstlista. Póstlista sem nýta má í
prófkjörum, kosningum og öðrum
þeim viðburðum þegar stjórnmálamenn leita til fólksins.
Ekki allir átta sig hins vegar á
því að blaðasnápar og pólitískir
andstæðingar geta verið í vinahóp
sem telur hundruð ef ekki þúsundir. Því er ekki alveg hægt að tjá sig
á Facebook-síðunni eins og í eldhúsinu heima.

Eldhúsið heima
Hrannar B. Arnarsson, aðstoðarmaður Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra, virtist hins
vegar ekki gera sér grein fyrir
þessu þegar hann fór um víðan

Óumbeðnar áhyggjur af góðum félaga fara á flakk
Margrét Tryggvadóttir varð
þingmaður Borgarahreyfingarinnar eftir búsáhaldabyltinguna. Í dag er hún
þingmaður Hreyfingarinnar.
Með henni í þingflokki
Borgarahreyfingarinnar var
Þráinn Bertelsson. Hann er
nú þingmaður utan flokka.
Fljótlega eftir kosningar
kom í ljós að þingmönnum
Borgarahreyfingarinnar kom ekki
nógu vel saman og hópurinn skiptist í tvennt; Þráin og alla hina.
Margréti leist ekki á blikuna og
hafði áhyggjur af þessum, brátt
fyrrum, félaga sínum. Af einhverjum
ástæðum ákvað hún að viðra þær
áhyggjur við varaþingmann Þráins,
sem hefði tekið sæti hans hefði
Þráinn horfið á brott. Hún sendi
tölvubréf, en líkt og fyrir fleirum
vafðist það fyrir henni að velja rétta
viðtakandann.
„Ég hef miklar áhyggjur af Þráni
og þar sem þú þekkir hann vel og
þekkir e.t.v. betur inn á fjölskyldu
hans eða forsögu en ég langar mig
að bera þetta upp við þig. Kannski

er það ímyndun að þú sért
betur inn í hans málum en
við en – það má alla vega
reyna. Við höfðum áhyggjur af því snemma í sumar
að hann væri að síga í
eitthvert þunglyndi en svo
virtist það brá af honum.
Ég ræddi við sálfræðimenntaðan mann í dag
sem er vel inni í málum
hreyfingarinnar og hann grunar að
Þráinn sé með Alzheimer á byrjunarstigi. Hann tók það skýrt fram
að þetta væri einungis kenning og
auðvitað hefur hann ekki rannsakað
Þráin. Ég hafði ekki leitt hugann að
slíku þótt mér fyndist þetta skýra
margt.“
Þessi rassvasagreining á félaga
hennar sem var henni ósammála í
pólitík fór hins vegar á fjölda manns
í Borgarahreyfingunni og þaðan í
fjölmiðla. „Mér gekk gott eitt til. Ég
hef áhyggjur af Þráni og hef þær
enn,“ sagði Margrét eftir á. Hvers
vegna hún valdi þessa leið til að
viðra þær áhyggjur hefur hins vegar
ekki fengist á hreint.

Líka trúleysingjavinir
Karl Sigurbjörnsson biskup á fjölda vina. Hann setur
reglulega fram kærleiksrík skilaboð, en áttar sig ekki
endilega á því að oft leynist höggormur í paradís og
trúleysingi á meðal vina. Hann skrifaði, á útmánuðum,
eftirfarandi skilaboð á síðu sína:
„Guð, við biðjum um kraftaverk endurnýjunarinnar á
þessum myrkasta tíma ársins: Um von og traust á sigur
ljóssins þegar skammdegið virðist ríkja, um hugrekki
til að leita leiða friðar og sátta, um hjálp til að trúa á
sigur hins varnarlausa kærleika, friðar og réttlætis þegar
stormar fordóma, haturs og ranglætis geisa. Faðir vor, tilkomi þitt ríki.“
Sveinn Kjarval, einn vina biskups, var ekki lengi að benda honum á að
bænin væri óþörf í þessu tilliti:
„Það þarf reyndar ekki að biðja til neins guðs til að skammdeginu ljúki.
Möndulhalli jarðar veldur því að við fáum minni birtu hluta ársins en það
lagast venjulega að sama skapi með vorinu.“
Með fylgdi tengill á Vísindavefinn um árstíðabreytingar.

völl í Facebook-uppfærslum sínum.
Þegar gengið var á hann og hann
minntur á að hann væri opinber
starfsmaður í vinnu fyrir alla þjóðina, sagðist honum einmitt þannig
frá; að hann liti á Facebook eins og
eldhúsið heima.
Hrannar hlýtur að búa vel, því
um þessar mundir á hann 1.836
vini. Það eldhús sem rúmar slíkan
fjölda er dágott.
Annað nýlegt dæmi má nefna
þar sem ekki er skilið á milli
einkalífs og hins opinbera. Runólfur Ágústsson sótti um sem
umboðsmaður skuldara, líkt og
alræmt er. Hann lýsti því yfir á
Facebook, hinn 20. júlí, að hann
væri á leið í sitt fyrsta atvinnuviðtal. Þremur dögum síðar lýsti hann
því yfir á sama vettvangi að hann
væri orðinn umboðsmaður skuldara. Degi síðar sendi Anna Sigrún
Baldursdóttir honum línu, hverri
fylgdi broskarl, um að héðan í frá
myndi hún kalla hann Umsa.
Anna Sigrún er aðstoðarmað-

ur félagsmálaráðherra og sat sem
slíkur umrætt atvinnuviðtal við
Runólf. Símtal með hamingjuóskum og kankvísum ummælum hefði
kannski verið meira viðeigandi en
spjall á opinberri síðu; ekki síst í
ljósi atburðarásarinnar.

Athugasemdir og breytingar
Umgengni um Facebook getur
þannig verið vandasöm og erfitt, fyrir suma að minnsta kosti,
að skilja á milli einkalífsins
og hins opinbera. Þannig segir
sagan að Einar Kárason rithöfundur hafi skrifað athugasemd á
síðu Egils Helgasonar sjónvarpsmanns. Einar var að gefa út bók
um athafnamanninn Jón Ólafsson
og vildi, líkt og eðlilegt er, koma
bók sinni inn í umræðuna.
Hann hafði því samband við
Egil, væntanlega með það fyrir
augum að koma bókinni í umræðuþáttinn Kiljuna og skrifaði athugasemd hjá Agli í hverri hann sagði
honum frá aðalskúbbi bókarinnar.

Það fór vitanlega í fjölmiðla með
det samme.
Þá falla margir í þá gryfju að
breyta vefsíðunum sínum, gerandi sér ekki grein fyrir að netið
geymir allt. Björn Bjarnason féll
í þá gryfju eitt sinn, en hafði þó
þá góðu afsökun að hann væri
að kanna árvekni netverja þegar
hann var spurður um tilvikið. Innbrotsþjófar landsins ættu að hafa
þessa afsökun í huga þegar þeir
eru nappaðir; ég var hér að kanna
árvekni íbúanna og lögæslumanna.
Til hamingju, þið hafið staðist
álagsprófið.
Björgvin G. Sigurðsson, fyrrum
viðskiptaráðherra, gekk skrefinu
lengra þegar hann lokaði síðunni
sinni í hruninu. Skýringin var
víst sú að verið væri að betrumbæta síðuna, en illar tungur vildu
meina að með þessu væri verið að
reyna að loka á aðgang að pistlum
ráðherrans sem mærðu bankamenn og útrásina hvað mest. Lokunin stendur víst enn, en Björgvin áttaði sig ekki á því að hægt
er að finna gamlar uppfærslur að
síðu hans. Lokunin vakti athygli
og líklegast skoðuðu fleiri pistlana en ella.

Til í allt án Villa
Facebook hefur létt mörgum mönnum lífið og gert stjórnmálamönnum
auðveldara með að vera í tengslum
við fólkið. Stundum eru tengslin þó of mikil og sumir kjósendur
hafa klórað sér í höfðinu yfir endalausum uppfærslum á Facebook af
mikilvægum fundum. Hafnfirskir
sveitarstjórnarmenn lágu undir
ámæli fyrir þetta, þeim fannst
skemmtilegra að dunda sér á netinu en að fylgjast með á fundum.
Tölvusamskipti Jónínu Benediktsdóttur og Styrmis Gunnarssonar þóttu markverð, raunar svo
að ákveðið hefur verið að gefa þau
út á bók í haust. Lesendur þeirra
fengu innsýn í Sjálfstæðisflokkinn,
hvernig innmúraðir og innvígðir
þar njóta velgengni í samfélaginu
umfram aðra.
Óljóst er hver var í samskiptum
við Má Guðmundsson seðlabankastjóra um launamál, en böndin berast að forsætisráðuneytinu. Enginn
hefur staðfest neitt þar. Þá þótti
Össur Skarphéðinsson ansi beittur í
bréfum síðla nætur í eina tíð. Hann
hótaði vinnuveitendum bróður síns
reiði þess þungaviktarmanns í pólitík sem hann er og ófá önnur bréf
biðu viðtakenda í pósthólfi þegar
þeir vöknuðu. Össur virðist þó hafa
látið af þessum sið.
Frægasta sms síðari tíma er þó
líklega sending til Svandísar Svavarsdóttur, mitt í upplausn meirihluta Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks. Aldrei var upplýst hver
sendi skeytið, en böndin bárust
að Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur.
„Til í allt án Villa,“ var innihaldið
og auðvitað of gott til að það rataði
ekki víðar.
Stjórnmálamenn átta sig nefnilega ekki allir á því að það sem sagt
er á tölvu-, eða símaskjáum, er ekki
það sama og að spjalla undir fjögur augu.

Lítils háttar mistök í gamni gerð
„sæll
hér er merkilegt bréf ertu til í að búa
til anonymous netfang og senda
þetta úr því á alla fjölmiðla,
-b“
Svohljóðandi bréf skrifaði Bjarni
Harðarson, þá þingmaður Framsóknarflokksins, til aðstoðarmanns
síns, Ármanns Inga Sigurðssonar, í
nóvember 2008. Eða svo hélt hann.
Raunin varð sú að bréfið fór á alla
helstu fjölmiðla landsins, en ekki
aðstoðarmanninn.
Bréfið sem fylgdi skeytasendingunni var undirritað af tveimur framsóknarmönnum. Þar var Valgerður
Sverrisdóttir harðlega gagnrýnd og
hún minnt á þátt hennar í einkavæðingu bankanna. Hvorki Gunnar Oddsson né Sigtryggur Jón Björnsson, sem

rituðu bréfið, höfðu gefið
leyfi fyrir því að það færi til
fjölmiðla.
Þegar Bjarna urðu
mistökin ljós sendi hann
frá sér yfirlýsingu á sömu
fjölmiðlamenn og höfðu
fengið bréfið:
„ágætu fjölmiðlamenn mér
urðu á lítilsháttar mistök
áðan við sendingu á bréfi til aðstoðarmanns míns bréf þetta sem átti
aðeins að fara milli okkar tveggja
lenti óvart á hópsendingarlista
fjölmiðla
ég vil því vinsamlegast fara þess á
leit við ykkur að þið eyðið þessu bréfi
og nýtið hvorki efni þess né þessi
mistök mín sem urðu til þess að
bréfið rataði ranglega í ykkar hendur

á nokkurn hátt í miðlum
ykkar með kærri kveðju og
fyrirfram þökk
-b.”
Fjölmiðlar urðu ekki við
ósk Bjarna, þótti sendingin
of fréttnæm. Bjarna líkaði
það illa og talaði um aðför
gegn sér. Í samtali við
Fréttablaðið sagði hann að
sendingin hefði verið „svona í gamni
gert bara. [...] Við höfðum þetta í
flimtingum milli okkar í samtali og
ég ætlaðist ekki til að þetta yrði tekið
alvarlega.“
Málið varð þó svo alvarlegt að
Bjarni sagði af sér þingmennsku og
baðst afsökunar á öllu saman. Hann
hefði kannski betur skrollað yfir bréfið áður en hann sendi það.

GÓLFEFNAÚRVAL

8.3 mm

8.3 mm

8.3 mm

Plastparket, 1220x195x8.3mm

Plastparket, 1220x195x8.3mm

Plastparket, 1220x195x8.3mm

1.575 kr. pr. m

1.575 kr. pr. m

1.575 kr. pr. m

2

2

2

Martinelli, 3 stafa Eik Natur 2200x189x14mm

Martinelli, 3 stafa Eik hvíttuð, olíuborin 2200x189x14mm

Steirer smelluparket, 3 stafa Hnota 2200x182x14x4mm

3.890 kr. pr. m

4.990 kr. pr. m

7.290 kr. pr. m

2

2

2

Veggflís, hvít 20x25cm
Champion, grá Slate Stone 30x60cm, gegnheil, inni og úti

3.490 kr. pr. m
Bílskúrsflís, ljósgrá 33x33cm

Bílskúrsflís, dökkgrá 33x33cm

1.995 kr. pr. m

1.995 kr. pr. m

2

1.895 kr. pr. m

2

2

Öll verkfæri
til flísalagna

2

Rakaþéttikvoða 7 kg

4.995 kr.

Gólfflísar 30x30cm

1.490 kr. pr. m

Gólfflísar 40x40cm
2

1.650 kr. pr. m

Gólfflísar 33x33cm
2

1.650 kr. pr. m

Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 9-16
Suðurnes Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík Garðarsbraut 50.
FLÚÐUM

2

Veggflís, hvít, glans 25x40cm

Flex flísalím 25 kg

2.290 kr. pr. m

3.350 kr. 2.100 kr.

2

Fúga 8 kg

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Enda þar sem á að enda
Þótt Þórbergur Þórðarson sé löngu horfinn á annað tilverusvið er ný bók eftir hann væntanleg, Meistarar og lærisveinar. Bókin
er prentuð eftir handriti sem Þórbergur lét eftir sig og hefur ekki áður komið út á prenti, þótt kaflar úr því hafi gert það. Kolbeinn Óttarsson Proppé gluggaði í bókina og kynnti sér sögu hennar. Fréttablaðið birtir hér aukinheldur einn kafla úr bókinni.

T

ilvist þessa handrits, sem
hér kemur í fyrsta sinn út á
bók undir titlinum Meistarar og lærisveinar, hefur verið
mörgum aðdáendum Þórbergs
Þórðarsonar kunn síðan valdir kaflar úr því birtust í Tímariti Máls og
menningar árið 1991,“ segir Soffía Auður
Birgisdóttir í formála útgáfunnar, sem hún
stendur að ásamt Arngrími Vídalín.
Þórbergur hélt dagbækur alla ævina og
skrifaði niður hugleiðingar sínar, en ekki
síður upplýsingar um daga hans; bæði persónulegar hugleiðingar og einnig hversdagslegar eins og um veðurfar.
Meistarar og lærisveinar hefur að
geyma hugleiðingar hans um ýmsa atburði
sem lesendum hans eru kunnir og hafa
sumir hverjir ratað inn í bækur hans.
Þar eru einnig frásagnir af þjóðþekktum mönnum, Halldóri Laxness og Stefáni frá Hvítadal, og merkar heimildir um
það hvernig Þórbergur leit sjálfan sig og
hvernig hann þroskaðist.
Eftirfarandi kafli lýsir því hvernig
ljóðagerðin kom honum til bjargar í sárustu fátækt hans, þrátt fyrir eigin efasemdir.

Ljóðagerðin
Á þessum árum fékkst ég dálítið við að
yrkja en þó ekki svo að ég tæki slíka viðleitni neitt alvarlega. Ég hafði ekki trú á
mér sem ástamanni. Og ég hafði ekki heldur trú á mér sem skáldi. Mig langaði ekki
heldur neitt verulega til að verða skáld.
Ég þráði miklu meira að eignast þekkingu
og verða spekingur. Að verða spekingur
var það æðsta sem ég gat
hugsað mér, því að spekin
var skilyrði hinnar réttu
breytni, og rétt breytni
hafði verið keppikefli
mitt í mörg [ár]. En það
var samt sem áður staðreynd að ég hafði mjög
mikla skemmtun af ljóðum, og það sem verra var,
einkum lyriskum ljóðum.
Og það var næsta staðreynd, að ég fékkst við
að yrkja. En ég orti að
eins þegar andinn kom
yfir mig, og ég gerði mér
mjög sjaldan far um að
láta hann koma yfir mig
ef ekki var lítils háttar
upplyfting í aðra hönd,
eins og það var kallað, að
losa vitundina við heilbrigða skynsemi nokkrar klukkustundir. Og það
var þriðja staðreyndin
að ég hafði mjög næman
smekk á ljóðagerð, „fann
það á mér“ undir eins og
ég heyrði vísu eða kvæði
hvort þetta var góður skáldskapur eða
lélegur.

gæti stuðst við dómgreind þeirra, þá varð
svarið að eins ný spurning: Hafa þeir þá
hið absoluta vit á skáldskap?
Þannig lifði ég í eilífri óvissu um gildi
skáldskapar míns, og þó ég væri eða léti
sem ég væri ánægður yfir því hóli sem
ég fékk hjá hinum og þessum fyrir rímirí mitt, þótti mér undirniðri ekkert í það
varið að fá hrós frá fólki sem ég áleit að
hefði lítið eða ekkert vit á skáldskap, að
minnsta kosti ekki hið absoluta skáldaeyra.

Skítug nærföt og peningaleysi
Líkast til hefur enginn Reykvíkingur litið
með minni fögnuði en ég til jólanna 1914.
Ég átti engin föt önnur en útslitna garma
sem ég hafði gengið í í tvö ár, að eins götug
stígvél og engan eyri fyrir brennivínsflösku á aðfangadagskvöldið, og nærfötin
mín höfðu ekki verið þvegin síðan í október
um haustið. Ég braut dag eftir dag heilann
um hvernig ég gæti ráðið fram úr þessum
vandræðum. En heilabrot mín urðu bara
til þess að sannfæra mig um hvað það væri
heimskulegt að eyða tímanum í heilabrot
um svo ósigrandi viðfangsefni.
Þá bar það til einn dag að ég fór að blaða
í ofurlitlum bæklingi, heftum saman með
hvítum tvinnaspotta, í kápu úr þykkum,
gráum umbúðapappír. Bæklingurinn var
útskrifaður með kvæðum eftir mig. Það
var ofurlítið safn sem nokkrir kunningjar
mínir höfðu beðið mig að gefa sér uppskrifað og þeir höfðu venjulega borgað
mér fyrir tvær krónur en það var verð á
hálfum skósólum.
Nú var eins og sagt væri við mig að ég
skyldi gefa þetta safn
út fyrir jólin til þess
að ég gæti fengið mér
föt og skó. Ég bar þessa
hugmynd undir nokkra
kunningja mína og þeir
hvöttu mig til að gera
þetta. Og þá var lánstraust mitt svo lítið hjá
prentsmiðjum að ég varð
að fá ábyrgðarmenn til
að tryggja prentsmiðjunni kostnaðinn. Bækli nguri nn va r síða n
prentaður í Gutenberg.
Hann var 16 blaðsíður og
hlaut nafnið Hálfir skósólar. Og höfundurinn
var Styrr Stofuglamm.
Bæklinginn seldi ég
sjálfur, fékk stráka til
þess að bjóða hann á götunum og stjórnaði útsölunni úr pappírsskúr sem
var bak við prentsmiðjuna Gutenberg. Þar
hafðist ég við í nokkra
daga og afgreiddi handa
strákunum nýjar birgðir þegar þeir höfðu selt þær fyrri. Bæklingurinn seldist ágætlega. Þetta var nýjung, óvenjulegur tónn, ekkert líkt því sem
áður hafði sést. Og fyrir jólin gat ég fengið
mér ný föt hjá skraddara og nýja skó hjá
fínasta skósala bæjarins.

Ég hafði ekki trú á
mér sem ástamanni.
Og ég hafði ekki
heldur trú á mér
sem skáldi. Mig
langaði ekki heldur
neitt verulega til að
verða skáld. Ég þráði
miklu meira að
eignast þekkingu og
verða spekingur.

Var í vafa
En þrátt fyrir dómgreind mína á skáldskap
annarra var ég lengi vel mjög í vafa um
hvort nokkuð eða hvað mikið væri varið
í minn eigin kveðskap. Ég las kvæði mín
fyrir hinum og þessum. Og allir sem ég
las þau fyrir virtust hafa gaman af þeim.
Margir hrósuðu þeim. Þetta var allt öðruvísi kveðskapur en maður hafði átt að
venjast. Þetta var nýjung. En hvers konar
nýjung var það? Sumir sögðu að þau væru
allt of alvörulaus. Einstaka að þau væru
siðlaus. Margir sögðu að ég yrði mikið
skáld, ef ég tæki verkefni mín alvarlega.
Mér þótti dálítið vænt um þegar skáldskap
mínum var hrósað. En sú ánægja var þó
miklu meiri á yfirborðinu en undir niðri.
Mér fannst nálega allir sem ég umgekkst
hafa svo lítið vit á skáldskap að í hjarta
mínu gat ég aldrei lagt neinn trúnað á
dóma þeirra. Og að fara að yrkja alvarlega, það var mér lífsómögulegt. Ég var
búinn að fá svo róttækan viðbjóð á hinu
sentimentala og ónáttúrlega væli þessara
tíma að það var ekki nokkur minnsta leið
fyrir mig að fara að úthella hjarta mínu.
Eftir að ég skildi við Stefán frá Hvítadal
umgekkst ég að eins tvo menn sem mér
fannst að hefðu „innra vit“ á skáldskap.
Það voru Erlendur Guðmundsson og Vilmundur Jónsson. Ég spurði þá aldrei um
hvernig þeim þætti skáldskapur minn. En
ég fann að þeir höfðu gaman af honum.
En þegar ég spurði sjálfan mig hvort ég

Ekki í ljóðasöfnum
Salan á Hálfum skósólum varð mér uppörvun til að reyna þessa hamingju í annað
sinn. Og árið eftir gaf ég út nýjan kvæðabækling sem ég kallaði Spaks manns spjarir, samræmisins vegna. Hann var seldur á
götum bæjarins eins og Hálfir skósólar og
seldist einnig ágætlega. Og sjö árum síðar,
vorið 1922, gaf ég út dálitla ljóðabók sem
ég kallaði Hvíta hrafna. Í henni voru öll
kvæðin sem áður höfðu komið í fyrri bæklingunum en auk þess fjöldi nýrra kvæða.
Þessi bók mín seldist einnig vel og fékk
góða dóma. Þrátt fyrir það finnst mér að
bókmenntafrömuðir hafi varla talið mig
meðal ljóðskálda. Ekkert kvæði eftir mig
hefur verið tekið upp í neinar sýnisbækur.
Og í Íslenskum ástarljóðum finnst ekki ein
einasta vísa eftir höfund þessarar bókar.
Þó er það hverju orði sannara að í Hvítum hröfnum eru betri ástarljóð en þorri
þeirra ástarkvæða sem birt eru í Íslenskum ástarljóðum. Og einn kost hafði ég sem
ljóðskáld sem er fremur sjaldgæfur með
íslenskum ljóðskáldum: Ég kunni að byggja
upp kvæði. Þau byrja þar sem þau eiga að
byrja, og enda þar sem þau eiga að enda.
Kaflinn Ljóðagerðin úr Meistarar og lærisveinar. Millifyrirsagnir eru blaðsins.

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON Þórbergur var mikill sérvitringur og skráði hjá sér allt milli himins og jarðar. Hann
þykir með mestu stílsnillingum íslenskrar tungu.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Þórbergur Þórðarson
Fæðingarár Þórbergs er á reiki, kirkjubækur segja hann fæddan 12. mars
1888, en foreldra hans minnti að hann hefði fæðst 1889 og við það
hélt hann sig. Hann fæddist á Hala í Suðursveit og bjó þar til unglingsára, en þá réð hann sig á skútu í Reykjavík.
Þórbergur hristi upp í lífi landans þegar bókin Bréf til Láru kom út
árið 1924, en með útkomu hennar er sagt að hann hafi orðið þjóðfrægur og illræmdur á einni nóttu. Bókmenntafræðingar lenda enn í vanda
þegar skilgreina á Bréfið, þó 86 ár séu liðin frá útkomu þess. Eins er
með rithöfundinn sjálfan, hann flokkast illa í hefðbundna flokka.
Þórbergur gaf út fjölda rita um ævina og má nefna Íslenskan aðal,
Ofvitann og Sálminn um blómið, auk Bréfsins. Þá ritaði hann ævisögur af miklu listfengi, til að mynda ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þá skrifaði hann mikið um andleg efni og íslenskt mál, en hann var
mikill orðasafnari. Þórbergur lést árið 1974.
Forlagið gefur út bókina Meistarar og lærisveinar, en hún kemur út
á þriðjudaginn.

Útsala
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Hver er þessi Paul Allen?
Bandaríski milljarðamæringurinn Paul Allen er
staddur á landinu. Heimsókn hans hefur vakið
gríðarlega athygli, enda fer lúxussnekkja hans,
sem er ein sú stærsta í heimi, ekki framhjá neinum. Paul stofnaði Microsoft á sínum tíma ásamt
Bill Gates og er í 37. sæti yfir ríkustu menn heims
samkvæmt tímaritinu Forbes. Atli Fannar Bjarkason skoðaði hvaða mann Allen hefur að geyma og
komst að því að hann er liðtækur gítarleikari með
brennandi áhuga á íþróttum og konum.
MILLJARÐAMÆRINGURINN

DVELUR Í REYKJAVÍK Bæði glöggir og óglöggir hafa tekið eftir risavöxnu snekkjunni í Reykjavíkurhöfn. Hún er í eigu Paul Allen,

annars stofnanda Microsoft. Allen er einn ríkasti maður heims, þó að hann hafi reyndar verið miklu ríkari áður.

Paul Allen er einn af milljarðamæringunum sem taka þátt í verkefninu The
Giving Pledge, sem Bill Gates og Warren Buffet standa að. Verkefnið snýst
um að forríkt fólk hefur lofað að ánafna að minnsta kosti helmingi auðs
síns til góðgerðarmála. Auðæfi Allen eru metin á 13,5 milljarða Bandaríkjadala í dag. Miðað við gengi íslensku krónunnar lítur talan svona út:
1.606.500.000.000. 1,6 billjónir íslenskra króna. Árið 2007 var Allen í 19.
sæti á lista yfir ríkustu menn heims. Í dag er hann í 37. sæti á sama lista.
Hann hefur augljóslega losað sig við talsvert mikið af fjármunum og tapað
einhverju, því árið 2005 var hann í þriðja sæti á lista Forbes yfir ríkustu
menn heims. Auður hans var metinn á rúma 22 milljarða Bandaríkjadala.

KVENNAMAÐURINN

Paul Allen hefur gríðarlegan áhuga á íþróttum sem sést
berlega á fjárfestingum hans. Hann keypti NBA-körfuboltaliðið Portland Trail BLazers árið 1988 af fasteignajöfrinum
Larry Weinberg á 70 milljónir dollara. Hann átti stóran
fjárhagslegan
þátt í byggingu
íþróttahallar liðsins, Rose Garden,
árið 1993. Árið
1997 keypti Allen
NFL-íshokkíliðið
Seattle Seahawks
af auðjöfrinum
Ken Behring.
Þetta gerði Allen
til að forða liðinu frá því að vera flutt til Suður-Kaliforníu.
Hann á líka hlut í fótboltaliðinu Seattle Sounders FC sem
var stofnað í fyrra. Á meðal eigenda eru grínistinn Drew
Carey og kvikmyndaframleiðandinn Joe Roth. Liðið var
aðeins annað lið sögunnar til að spila í úrslitakeppni á fyrsta
tímabili sínu í MLS-deildinni, sem er úrvalsdeild Bandaríkjanna í fótbolta.

TÖLVUNÖRDINN
Paul Allen fæddist í Seattle
í Washington-ríki Bandaríkjanna árið 1953. Hann gekk
í Lakeside-einkaskólann þar
sem hann kynntist Bill Gates.
Þeir urðu miklir vinir í gegnum
sameiginlegt áhugamál sitt,
sem sé tölvur, sem voru
reyndar hvorki fugl né fiskur
á þessum tíma. Allen gekk
svo í háskóla í Washington,
en hætti eftir tveggja ára nám
til að vinna sem forritari með
Gates góðvini sínum. Hann
sannfærði svo Gates um að
hætta í Harvard-háskóla til
að stofna fyrirtækið Microsoft
árið 1975. Það þarf ekki að
fjölyrða um sögu fyrirtækisins sem er algjört skrímsli
í tölvuheiminum. Gates og
Allen voru á meðal þeirra sem
hönnuð stýrikerfið sem keyrði
fyrstu PC-tölvur IBM. Kerfið
varð síðan Windows og náði
yfirburðastöðu á markaðnum.
Microsoft hefur á sinni tíð
verið lögsótt og dæmt fyrir
einokunartilburði.

ÍÞRÓTTAÁHUGAMAÐURINN

PARTÍLJÓNIÐ
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er Paul Allen
á landinu ásamt kærustunni sinni, sem fagnaði
þrítugsafmæli sínu við komuna til landsins. Paul
lét starfsfólk sitt raða alls kyns gjöfum víðs vegar
um lúxussnekkjuna Octopus og fór hann meðal
annars fram á Louis Vuitton-tösku sem er ekki
fáanleg á landinu. Allen hefur átt í ástarsamböndum við nokkrar frægar konur í gegnum tíðina.
Hann var orðaður við tennisstjörnuna Monicu
Seles og byrjaði að hitta fyrirsætuna Jerry Hall eftir
að hún skildi við rokkarann Mick Jagger úr Rolling
Stones. Þá var hann orðaður við leikkonuna Lauru
Harring sem varð ungfrú Bandaríkin árið 1985.
Í seinni tíð er hún þekktust fyrir hlutverk sitt í
kvikmynd David Lynch, Mulholland Drive ásamt því
að leika mömmu hins alræmda Chuck Bass í
Gossip Girl.

2.142.000.000.000 kr.
Auðævi Paul Allen árið 2007

Þrátt fyrir að það sé talað um að Paul Allen sé
afar rólegur og hæglátur maður er hann
þekktur fyrir að halda stórkostlegar
veislur á lúxussnekkju sinni. Hann
býður ávallt þotuliðinu úr Hollywood
að skemmta sér með sér og er þekktur
fyrir að grípa í gítar í veislunum og troða
upp með hljómsveit. Í nýárspartíi
árið 2005 spilaði hann lög eftir
Johnny Cash með hljómsveit
sinni og R&B-söngvaranum
Usher. Allen hélt veislu um
borð í Octopus á Canneskvikmyndahátíðinni í fyrra til
heiðurs Dr. Jim Watson. Á
meðal gesta voru Björgólfur
Thor Björgólfsson og Kristín
Ólafsdóttir eiginkona hans.
80.288.000

1.606.500.000.000
Auðævi Paul Allen í dag

700.000.000.000

Hæsti vinningur sem greiddur hefur
verið út í íslenska lottóinu. Vinningurinn
var greiddur út í apríl árið 2002.

560.000.000.000

Icesave-reikningurinn

Fjárlög íslenska ríkisins í ár

235.000.000.000
Eignir Björgólfs Thors Björgólfssonar
árið 2007 skv. tímaritinu Forbes

24.000.000.000
Virði skútu Paul Allen,
Octopus, sem er nú við
Reykjavíkurhöfn.

144.443.000.000
Heildarútgjöld ríkisins til
heilbrigðismála á einu
ári frá 15. júlí 2008.
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PHILIPS SJÓNVÖRP MEÐ ALLT AÐ 250.000 KRÓNA AFSLÆTTI
KÆLI- OG FRYSTISKÁPAR MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI
HÁRBLÁSARAR OG SLÉTTUJÁRN - VERÐ FRÁ KR. 995
POTTAR OG PÖNNUR MEÐ ALLT AÐ 60% AFSLÆTTI
PHILIPS LOFTHREINSITÆKI MEÐ ALLT AÐ 33% AFSLÆTTI
20 LÍTRA KENWOOD STÁL ÖRBYLGJUOFN AÐEINS 11.995 KR.
PHILIPS HÁRVÖRUR MEÐ ALLT AÐ 40% AFSLÆTTI
HEYRNARTÓL MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI
Sjá allt
PHILIPS HLJÓMTÆKI - VERÐ ÁÐUR KR. 69.995
úrvalið
- NÚ KR. 39.995 - AFSL. KR. 30.000 EÐA 43%

á ht.is

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!
Opið laugardaga kl. 10 – 16
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Fuglarnir fljúga
af hnífsblaðinu
Í gömlu timburhúsi við bryggjuna á Hólmavík
sitja tveir menn og tálga fugla. Þetta eru Hafþór
Þórhallsson og Jón Ólafsson og þeir gera meira
en tálga því þeir mála líka fuglana og selja. Stefán Karlsson ljósmyndari átti leið um bryggjuna,
heillaðist af iðju þeirra félaga og beindi að þeim
linsunni. Gunnþóra Gunnarsdóttir sló svo á þráðinn til þeirra og Hafþór varð fyrir svörum.

É

g tálga bara íslenska
fugla, þessa algengustu. Hef gert milli
þrjátíu og fjörutíu tegundir og þar af eru
svona fimmtán vinsælastar. Sumir safna þessum fuglum, ferðafólk kaupir þá úr höndunum á mér á sumrin og
á veturna pantar fólk þá gegnum síma,“ segir
Hafþór sem hefur ekki
gert annað síðustu þrjú ár
en að fjölga fuglum. Jón er
hins vegar bæði á grásleppu
og strandveiðum á Hólmavík
en er smíðakennari og byrjaði að tálga í sumar. „Jón er
ekkert að stæla mína fugla né
ég hans,“ tekur Hafþór fram.
„Það hefur verið gott fyrir mig
að hafa hann með mér því ég
hef ekki undan og það er ekki
nógu skemmtilegt að eiga ekk-

Hafðu samband
^|XT

ert á verkstæðinu. Hann er að selja
grimmt líka.“
Hafþór kveðst vera úr Reykjavík
en hafa búið á Hólmavík í fimmtán ár og kennt þar myndmennt og
smíðar í 12 ár. Hvað kom til að hann
sneri sér alfarið að fuglaframleiðslunni? „Ég var búinn að kenna í þrjátíu ár og langaði að breyta til. Hafði
verið að fikta við að tálga fugla á
sumrin og selja afraksturinn í upplýsingamiðstöðinni hér. Svo
ákvað ég að hella mér
út í þetta og koma
mér upp verkstæði á góðum
stað við höfnina, við hliðina
á Galdrasafninu og aðalveitingahúsi bæjarins, í gömlu
húsi sem ég gerði upp.“
Rekaviður af fjörunum og
birki úr reykvískum görðum
er sá efniviður sem Hafþór
kveðst einkum nota í fuglana og lappirnar gerir hann

#  L]TZYMLYVTT^

MIKIÐ AÐ GERA Hafþór Þórhallsson og Jón Ólafsson hafa varla undan í fuglaframleiðslunni.

úr nöglum. En jaðrakan og spói
þurfa langar lappir og þær býr hann
til úr gömlum önglum sem hann fær
hjá beitningamönnum í hinum hluta
verkstæðishússins.
Lóan er langvinsælust fuglanna,
að sögn Jóns. Svo koma hrafninn,
krían, spóinn og rjúpan. Skógarþröstur og maríuerla eru mikið
keypt líka og lundinn er vinsæll
hjá útlendingum. „Annars kaupa
útlendingar sömu tegundir og
Íslendingar,“ segir Hafþór. „Þeir
hafa oft einhverja upplifun af kríunni, lóunni eða spóanum þegar
þeir koma hingað og kaupa sér tréfugl til minja.“

SÝNISHORN Aðallega er

notast við rekavið og birki
í fuglana.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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LÓAN ER KOMIN Hafþór leggur lokahönd á lóu. Það vefst ekki fyrir myndlistarkennaranum að mála hana.

FALLEGIR FUGLAR Lóurnar heilla flesta.

TVEIR Á TOPPNUM Vaðfuglarnir lóa og

jaðrakan.

UNGUR NEMUR Þessi unga dama fékk að spreyta sig með spýtu og hníf.

fti í atvinnulífið á Íslandi.
sem miðar að því að hleypa kra
„Allir vinna“ er hvatningarátak
arhús eiga rétt á 100%
við eigið íbúðarhúsnæði eða sum
Þeir sem ráðast í framkvæmdir
fæst lækkun á tekjuskattsti af vinnu á verkstað. Að auki
kat
kas
isau
virð
á
slu
reið
urg
end
300.000 krónum.
stofni, sem getur numið allt að
styðja við átakið.*
inum sínum hagstæð lán til að
Arion banki býður nú viðskiptav
 2[TV[ Ys[aXbTWYQ
*
 "$" cR_a_fTTV_ cReaV_*
X_ aVY NYYa N SVZZ s_N
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ZVY

 3Ws_Uª NYYa N
RZOR_ 
 BZ`X[N_S_R`ab_ R_ aVY  QR`
með góða greiðslugetu
* Lánin eru veitt til einstaklinga
extir Arion banka skv. vaxtatöflu
kjörv
** 3% lægra en óverðtryggðir

Við ætlum að gera betur
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2007 Vel viðraði á Gleðigönguna árið 2007 og taldi lögreglan að 50 til 60 þúsund manns hefðu tekið þátt í hátíðarhöldunum það

árið.

2006 Ómar Ragnarsson hefur hjálpað til og tekið þátt í mörgum Gleðigöngunum, og
árið 2006 tók hann að sér að aka draggdrottningu Íslands niður Laugaveginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gleðigöngur í
gegnum tíðina
Hinsegin dagar ná hámarki með Gleðigöngunni sem fram fer í dag. Hátíðin hefur vaxið gríðarlega á undanförnum ellefu árum og metfjöldi sótti
gönguna í fyrra, um 80 þúsund manns. Fréttablaðið fór í gegnum myndasafnið og fann nokkrar skemmtilegar myndir úr göngum fyrri ára.

2008 Metfjöldi vagna og hópa tók þátt í göngunni árið 2008, um fjörutíu talsins.
Fjölmargar fjölskyldur gengu niður Laugaveginn undir merkinu Stoltar fjölskyldur.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

2004 Þessi kona brosti blítt til ljósmyndara Fréttablaðsins með
skilti sitt að lokinni Gleðigöngunni árið 2004.
FRÉTTABLBAÐIÐ/VILHELM

2005 Menn og konur létu votviðri ekki aftra sér frá því að
klæða sig skrautlega fyrir fimm árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

2005 Fólki sem hefur fylgst með og tekið þátt í hátíðarhöldunum í kringum Hinsegin
daga hefur fjölgað stöðugt ár frá ári. Í fyrra var fjöldinn í kringum 80 þúsund manns í
Gleðigöngunni, hápunkti hátíðarinnar.
FRÉTTABLBAÐIÐ/VILHELM

2009 Einn vagninn sem vakti hvað mesta athygli í fyrra var

fullur af ungum konum í gervi forsætisráðherrans Jóhönnu
Sigurðardóttur, sem þá hafði orðið fyrsti opinberlega samkynhneigði forsætisráðherrann.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

2003 Páll Óskar Hjálmtýsson hefur alltaf vakið mikla lukku
þegar hann hefur tekið þátt í göngunni. Árið 2003 var hann í
draggi á vagninum, en draggkeppnin er nú orðin stór hluti af
hátíðarhöldunum.

ferðalög
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Til fundar við drauma
bernskunnar Ljósmyndarinn Emilie Fjóla Sandy opnar
innan skamms sýninguna Þegar
ég er stór í Lundúnum.
SÍÐA 2

Kafbátar
og kameldýr
Öðruvísi ferðamáti
víða um heim.
SÍÐA 6

DEKRAÐ VIÐ BRAGÐLAUKANA
M
Ferðalög geta snúist
um margt ﬂeira heldur
en heimsóknir á gömul
söfn eða letilegan dag á
ströndinni. Skipulagðar
matarferðir eða matreiðslunámskeið undir
stjórn heimsþekktra
kokka í útlöndum geta
verið skemmtileg tilbreyting og jafnvel orðið
að spennandi ævintýri
sem skilur eftir sig bæði
ljúfar og ljúﬀengar minningar.

atarferðir njóta nú
vaxandi vinsælda og
ekki aðeins meðal
þei r ra sem v i lja
brydda upp á nýjungum heldur
gera fríið enn eftirminnilegra.
Víða er til dæmis hægt að slá
tvær flugur í einu höggi og bóka
sig í matar- og menningarferðir með leiðsögn. Í New York er
boðið upp á slíka rúnta í nokkur
helstu og fjölbreyttustu hverfi
borgarinnar. Undirritaður fór í
einn slíkan um Greenwich Village
fyrir nokkru þar sem þátttakendum gafst færi á að kynnast sögu
þessa litríka bóhemahverfis, sjá
hvar Hollywood-stjörnur hafa
hreiðrað um sig og bragða í leiðinni á öllu því besta sem er í boði,

bæði á veitingastöðum og í sælkeraverslunum. Svo skemmtilega
vildi til að í nokkrum þeirra fengust íslenskar vörur og þar á meðal
skyr sem vakti mikla lukku meðal
viðstaddra.
Ferðir af þessu tagi eru kjörið
tækifæri til að öðlast betri innsýn í menningu og sögu viðkomandi staða, hvort sem lagt er af
stað í tapas-leiðangur um Madrid eða ferðinni heitið í ostabúðir,
vínverslanir eða rómaða veitingastaði í París.

Sannkölluð sælkeraveisla
París er sjálfsagt sú evrópska
borg sem státar af flestum matarmörkuðum, þar sem úir og
grúir af hvers kyns kræsingum.

Allir eru þeir opnir um helgar og
sumir á virkum dögum að auki.
Marché couvert des Enfants rouges er kjörið að heimsækja en
hann er elsti matarmarkaðurinn
í París. Annar gamall er Bourough Market í Southwark í Lundúnum, sem á rætur að rekja aftur
til daga Rómverja. Ráðlagt er að
fólk verji að minnsta kosti hálfum
degi þar, enda margt skemmtilegt
að skoða og upplifa. Sömu sögu
má segja um Mercat de la Boqueria í Barcelona, en sú staðreynd
að helstu matreiðslumenn borgarinnar safnast þar saman snemma
á laugardagsmorgnum til að gera
innkaup fyrir veitingastaðina er
vitnisburður um gæði hráefnisins,
auk þess sem þar eru ýmsir litlir

og góðir matsölustaðir sem vert
er að borða á.

Lært að elda þjóðlega rétti

Þeim sem hafa hug á að heimsækja
Mercat de la Boqueria gæti jafnframt þótt gaman að vita að sérstakur matreiðsluskóli er rekinn á
vegum markaðarins, þar sem þátttakendur læra eitt og annað sem
lýtur að spænskri matargerð. Matreiðsluskólar eru vitanlega kjörnir fyrir ferðalanga sem vilja ekki
aðeins hafa með sér heim minningar um góðan mat í fríinu, heldur geta beinlínis notið hans þegar
löngunin læðist að. Matreiðsluskólar eru reknir víða um heim og við
FRAMHALD Á SÍÐU 4
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Sólveig Gísladóttir skrifar

ÖRYGGI Í PLASTPOKA
opnaleitin á flugstöðum fer í taugarnar
á mörgum. Að þurfa að afklæðast í upphafi sumarfrísins í sal fullum af fólki með
flugstress í æðum er ekki það sem flestir myndu kalla gott start. Auk þess hefur mörgum sárnað að þurfa að láta frá sér uppáhalds
naglaskærin sem bitu svo vel, rándýra ilmvatnið
og kókflöskuna sem átti að endast flugið á enda.
Langflestir gera sér svo sem grein fyrir því að
fyllsta öryggis þurfi að gæta og eru þakklátir fyrir
að öryggisverðir á flugvöllum vinni starf sitt vel.
En líklega er það sú staðreynd að margar af öryggiskröfunum hljóma eins og lélegur brandari, sem
fer hvað mest í taugarnar fólki.
Vissulega á fólk ekki að fá að ferðast með vopn,
sprengiefni, eldfima vökva, tærandi efni, eitur
og geislavirk efni. En þegar skilgreiningin á eggvopnum er farin að ná yfir plokkara er skilningur
margra á enda. Hvernig menn sjá fyrir sér að fólk
ætli að ræna flugvélum með plokkarann einan að
vopni hef ég aldrei skilið.
Þá er það hin yndislega regla um vökvann. Jú,
þú mátt taka með þér vökva, en ekki meira en 100
ml og skulu umbúðirnar samviskusamlega pakkaðar í plastpoka. Og hvað er með þennan plastpoka?
Hversu mikla vörn veitir hann? Ef ég væri bíræfinn hryðjuverkamaður með ætandi efni í 100 ml
brúsa í plastpoka ... hversu mikið mál væri það
fyrir mig að OPNA plastpokann í vélinni?
Sumir hafa reyndar þá samsæriskenningu að
reglan um vökvann hafi verið samin í samstarfi
við veitingasala á flugvöllum. Til að snúa á kerfið
hafa hagsýnar húsmæður tekið upp á því að taka
með sér tómar flöskur í gegnum öryggiseftirlitið
og fylla síðan á þær inná baði í fríhöfninni.
Kannski eru það þessar skrítnu reglur sem gera
það að verkum að margir fá töluvert út úr því
þegar öryggisvörðunum yfirsjást hlutir. Ég hef
heyrt ófáar sögur sagðar í glaðhlakkalegum tón
um hvernig fólk hafi óvart sloppið með hina ótrúlegustu hluti í gegnum gegnumlýsingu. Menn hafi
þá verið of uppteknir við að þefa upp úr illa lyktandi skópörum meðan vasahnífar, naglaklippur og
annar stórhættulegur varningur rann óáreittur í
gegn.
Besta leiðin til að njóta upphafs ferðalagsins er
þó að líta á öryggishliðið eins og þreytandi verk á
borð við uppvask. Það er leiðinlegt ... en þarf að
klárast.

V

ferðalög kemur út mánaðarlega

ferðalög
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með helgarblaði Fréttablaðsins.
Ritstjóri Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir
Forsíðumynd Nordicphotos Getty Images
Pennar Marta María Friðriksdóttir og Sólveig Gísladóttir.
Ljósmyndir Fréttablaðið
Auglýsingar Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

atarferðir njóta nú
vaxandi vinsælda og
ekki aðeins meðal
þei r ra sem v i lja
brydda upp á nýjungum heldur
gera fríið enn eftirminnilegra.

Víða er til dæmis hægt að slá
tvær flugur í einu höggi og bóka
sig í matar- og menningarferð-

SEM FORSETI ÍSLANDS
Mynd af íslensku söngkonunni Hafdísi Huld í hlutverki forseta Íslands prýðir meðal annars
veggi ljósmyndasýningarinnar Þegar ég er stór sem verður opnuð í miðborg Lundúna í næstu
viku. Hin hálfíslenska Emilie Fjóla Sandy og Kamilla Weinhardt standa að baki henni.

bæði á veitingastöðum og í sælkeraverslunum. Svo skemmtilega
vildi til að í nokkrum þeirra fengust íslenskar vörur og þar á meðal
skyr sem vakti mikla lukku meðal
viðstaddra.

Ferðir af þessu tagi eru kjörið
tækifæri til að öðlast betri innsýn í menningu og sögu viðkomandi staða, hvort sem lagt er af
stað í tapas-leiðangur um Madrid eða ferðinni heitið í ostabúðir,
vínverslanir eða rómaða veitingastaði í París.

Sannkölluð sælkeraveisla
París er sjálfsagt sú evrópska
borg sem státar af flestum matarmörkuðum, þar sem úir og
grúir af hvers kyns kræsingum.

Allir eru þeir opnir um helgar og
og góðir matsölustaðir sem vert
sumir á virkum dögum að auki.
er að borða á.
Marché couvert des Enfants rouges er kjörið að heimsækja en
Lært að elda þjóðlega rétti
hann er elsti matarmarkaðurinn
Þeim sem hafa hug á að heimsækja
í París. Annar gamall er BourMercat de la Boqueria gæti jafnough Market í Southwark í Lundframt þótt gaman að vita að sérúnum, sem á rætur að rekja aftur
stakur matreiðsluskóli er rekinn
á
til daga Rómverja. Ráðlagt er að
vegum markaðarins, þar sem þáttfólk verji að minnsta kosti hálfum
takendur læra eitt og annað sem
degi þar, enda margt skemmtilegt
lýtur að spænskri matargerð. Matað skoða og upplifa. Sömu sögu
reiðsluskólar eru vitanlega kjörnmá segja um Mercat de la Boquir fyrir ferðalanga sem vilja ekki
eria í Barcelona, en sú staðreynd
aðeins hafa með sér heim minnað helstu matreiðslumenn borgaringar um góðan mat í fríinu, heldinnar safnast þar saman snemma
ur geta beinlínis notið hans þegar
á laugardagsmorgnum til að gera
löngunin læðist að. Matreiðsluskólinnkaup fyrir veitingastaðina er
ar eru reknir víða um heim og við
vitnisburður um gæði hráefnisins,
auk þess sem þar eru ýmsir litlir
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eim tókst að finna kjól sem er
líkur þeim sem Vigdís Finnbogadóttir var í á frægri mynd
frá níunda áratugnum. Ég sé
núna að það hæfir mér vel að vera forseti.“ Þetta eru ummæli höfð eftir söngkonunni Hafdísi Huld, en mynd af henni í
hlutverki forseta Íslands verður til sýnis
á ljósmyndasýningunni Þegar ég er stór
sem verður opnuð í Lundúnum á fimmtudaginn.
Ljósmyndarinn Emilie Fjóla Sandy
sem er hálf íslensk og vinkona hennar,
grafíski hönnuðurinn Kamilla Weinhardt
standa að baki sýningunni sem verður
opnuð í Material galleríinu í Carnaby
Street í miðborg Lundúna. „Við spurðum
einstaklinga í skapandi greinum hvað
þeir vildu verða þegar þeir voru litlir.

Þ

Kafbátar
og kameldýr
Öðruvísi ferðamáti
víða um heim.
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M
ir með leiðsögn. Í New York er
boðið upp á slíka rúnta í nokkur
helstu og fjölbreyttustu hverfi
borgarinnar. Undirritaður fór
í
einn slíkan um Greenwich Village
fyrir nokkru þar sem þátttakendum gafst færi á að kynnast sögu
þessa litríka bóhemahverfis, sjá
hvar Hollywood-stjörnur hafa
hreiðrað um sig og bragða í leiðinni á öllu því besta sem er í boði,

HAFDÍS HULD

Til fundar við drauma

bernskunnar Ljósmyndarinn Emilie Fjóla Sandy opnar
innan skamms sýninguna Þegar
ég er stór í Lundúnum.
SÍÐA 2

Ferðalög geta snúist
um margt ﬂeira heldur
en heimsóknir á gömul
söfn eða letilegan dag á
ströndinni. Skipulagðar
matarferðir eða matreiðslunámskeið undir
stjórn heimsþekktra
kokka í útlöndum geta
verið skemmtileg tilbreyting og jafnvel orðið
að spennandi ævintýri
sem skilur eftir sig bæði
ljúfar og ljúﬀengar minningar.

Hugmynd að heimsókn Kamilla Weinhardt og Emilie Fjóla Sandy höfðu samband við fólk í skapandi greinum og spurðu hvað það hefði viljað verða þegar það var
lítið. Til vinstri sést söngkonan Hafdís Huld bregða sér í hlutverk forseta Íslands.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Hugmyndin var að heimsækja þá í þeirra
umhverfi, annað hvort á vinnustofur
þeirra eða heimili, og taka myndir af
þeim klæddum í föt sem einkennir störfin,“ segir Emilie. „Ég hef tekið myndir af
Hafdísi Huld áður og hélt sambandi við
hana. Mig minnir að ég hafi upphaflega
hitt hana í tengslum við myndatöku hjá
Vikunni fyrir nokkrum árum.“
Á sýningunni eru myndir af tuttugu
og fimm einstaklingum. Auk Hafdísar Huldar er fólk á borð við Mary Jane
Baxter, fréttamann á BBC, í hlutverk
Maríu úr Söngvaseið og Nicolas Roope
stjórnanda umboðsskrifstofunnar Poke
London sem bónda. „Þetta var gaman og
fólk naut þess að upplifa drauma bernskunnar,“ segir Emilie.
Kamilla tekur við og útskýrir vinnu-

fyrirkomulagið. „Emilie tekur myndirnar og ég er listrænn stjórnandi og stílisti,“ segir hún og bætir við að vinna við
sýninguna hafi hafist í febrúar árið 2009.
„Ég býst við að við munum svo halda
áfram með þetta verkefni.“
En vildu einhverjir vera það sama?
„Það vildi svo heppilega til að fæstir
vildu vera það sama. Tveir menn vildu
verða prestar svo við klæddum þá upp á
mismunandi vegu. Þegar við byrjuðum
sagði fólk raunhæfa hluti eins og þjónustustúlka eða flugfreyja. Svo varð þetta
skemmtilegra og einn vildi verða Tinni
og okkur Kamillu fannst sú hugmynd
skemmtileg.“
Sýningin verður opnuð 13. ágúst og
stendur til 27. ágúst. Nánari upplýsingar
má finna á www.wheniambig.com. - mmf

HEIMAMAÐURINN


Kaupmannahöfn

flugfelag.is

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

UPPÁHALDSHVERFIÐ: Amager, þar
sem ég bý. Maður getur ekki annað
en kunnað vel við sig þarna, meðal
annars þar sem besta ströndin er
skammt undan og með tilkomu
metro-kerfisins er stutt í allt.
FLOTTASTA VERSLUNIN: Gjafavöruverslunin Inblik á Kristjánshöfn,
sem selur allt frá kertastjökum til
sólgleraugna. Svo er gaman að kíkja
í antíkverslanirnar á Nørrebro.
UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR:

Restaurant Schønnemann, sem er
besti smurbrauðsstaðurinn í borginni. Maturinn er vel framreiddur,
þjónustan framúrskarandi góð og
andrúmsloftið þægilega afslappað.

UPPSKRIFT AÐ GÓÐU KVÖLDI:

Borgin býður upp á endalausa
möguleika. Ég færi út að borða á
Restaurant Fiat sem býður upp á
frábæran ítalskan mat og eftir það
í Konunglega leikhúsið, sem er
listaverk út af fyrir sig. Að svo búnu
kæmi til greina að kíkja á næturlífið
í Kødbyen, gamalt kjötvinnslusvæði
sem er verið að taka í gegn og
breyta í huggulegt kaffihúsa- og
næturklúbbahverfi. Þarna rekur Dóra
Takefusa til dæmis barinn Jolene.
HVAÐ KEMUR MEST Á ÓVART:

Hvað Kaupmannahöfn er endalaus
uppspretta menningar. Það er hreinlega alltaf eitthvað um að vera.

STEFANÍA KRISTÍN
BJARNADÓTTIR

-20%

-20%
TV skenkur í eik
183cm
Verð:

99.900,ÚTSÖLUVERÐ:

79.920,TV skenkur í
hvítu og svörtu
háglans

-30%

Skenkur í eik

Stækkanlegt eikarborð

150cm
Verð: 129.900,-

160(248)X100cm
Verð: 139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ:

103.920,-

ÚTSÖLUVERÐ:

97.930,-

-30%

200cm
Verð:

106.000,ÚTSÖLUVERÐ:

74.200,-20%

-25%

-25%

CROCO leðurstóll

-50%

-30%

Verð: 35.000,ÚTSÖLUVERÐ:

17.500,Dökkt eikarborð
SABINE
leðurstóll
Verð: 16.900,ÚTSÖLUVERÐ:

CLOE stóll

KELLY stóll

Verð: 18,900,ÚTSÖLUVERÐ:

Verð: 18,900,ÚTSÖLUVERÐ:

180X100cm
Verð: 99.900,ÚTSÖLUVERÐ:

13.520,- 14.175,- 14.175,-

ÚTSALAN
ER HAFIN

BORÐ OG 6 STÓLAR:

20-50% AFSLÁTTUR

-25%

-30%

MERCURY
tungusóﬁ

CULP tungusóﬁ

290X165cm
Verð: 248.000,ÚTSÖLUVERÐ:

212X155cm
- færanleg tunga
Verð: 169.900,ÚTSÖLUVERÐ:

186.000,-

118.930,-20%

-30%
GOTCHA
hornsóﬁ

BORGES
tungusóﬁ

283X180cm
Verð: 258.000,ÚTSÖLUVERÐ:

290X165cm
Verð: 225.000,ÚTSÖLUVERÐ:

206.400,-

157.500,-

-35%
NORRHAMN
3ja sæta sóﬁ
og skammel

69.930,154.980,-

-20%
-30%
LUND tungusóﬁ

230cm
Verð: 168.000,ÚTSÖLUVERÐ:

PÚÐAR

109.200,-

3.360,- 196.000,-

Verð: 4.800,ÚTSÖLUVERÐ:

295X165cm
Verð: 245.000,ÚTSÖLUVERÐ:

Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-18.00 - sun: 13.00-17.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
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25% a
í ágústfsláttur

12,6, 13, 14, og 15
feta stangir í boði.

Shimano tvíhendu pakkar með 25% afsl. út ágúst
Shimano er einn allra stærsti stangar framleiðandi í
heiminum í dag og hafa tvíhendurnar og hjólin borið af
hvað varðar gæði og hönnun.

Krydd í tilveruna Grand Bazaar-markaðurinn í Istanbúl í Tyrklandi er kjörinn v
spennandi hluti. Leitun er að jafn fjölbreyttu mannlífi auk þess sem þar úir og
og fersku hráefni svo fátt eitt sé nefnt.

(ath. hægt er að prufa stangirnar á grasbletti við verslunina).

FRAMHALD AF FORSÍÐU

suma kenna þekktir matreiðslumenn. Sjónvarpskokkurinn kunni,
Rachel Allen, kennir við Ballymaloe Cookery School í Cork á
Írlandi og Nick Nairn hefur kennt
við Nairns Cook School í Stirling í
Skotlandi, svo dæmi séu nefnd.

Stefnumót við Gordon Ramsey
3 FERÐIR
DAGLEGA

2:1 HVALA-

SKOÐUN
2 fyrir 1 í tilefni
Gleðidaga!

Þeir sem vilja frekar verja tímanum í að njóta heldur en að nema
gætu skipulagt heimsókn á matarhátíðir. BBC stendur árlega fyrir
slíkri hátíð eða hátíðum, BBC
Good Food Shows, í október þar
sem bændur hvaðanæva af Bretlandseyjum kynna afurðir sínar og

þekktir matreiðslumenn sýna kunnáttu sína ásamt því að sitja fyrir
svörum. Gordon Ramsey, James
Martin, John Torode og Gregg
Wallace úr sjónvarpsþáttunum
Master Chef eru meðal þeirra sem
hafa boðað komu sína á BBC Good
Foods Shows í Glasgow og Birmingham í ár. Af öðrum hátíðum má
svo nefna Nordic Food Festival sem
fer fram í Kaupmannahöfn seinni
hluta ágúst, Liverpool Food and
Drink Festival þann 12. september og súkkulaðihátíðina sívinsælu
Salon du Chocolat í París í októberlok. Allar er tilvalið að sækja fyrir
þá sem vilja dekra við bragðlaukana og upplifa sannkallað ævintýri
í fríinu.
- rve

5 FERÐIR
DAGLEGA

LUNDASKOÐUN
Sjáðu litríkasta fugl
Íslands í návígi!

Puffin Express / Gömlu höfninni / Reykjavík / 892 0099

Sérblaðið
Skólar og Námskeið
kemur út með Fréttablaðinu þriðjudaginn
10. ágúst.
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Hjörtur
• hjortur@365.is
• sími 512 5429

Hlynur Þór
• hlynurs@365.is
• sími 512 5439

Bjarni Þór
• bjarni thor@365.is
• sími 512 5471

Sigríður
• sigridurh@365.is
• sími 512 5432

Hátíðarhöld Kjörið er að skipuleggja heimsókn á matarhátíðir erlendis. Salon du Chocolat er vinsæll viðburður sem
fer fram í París.
NORDICPHOTOS/AFP
Skemmtileg upplifun
Matreiðsluskólar eru
tilvaldir fyrir ferðalanga sem vilja brjóta
upp fríið með öðruvísi
upplifun og öðlast
innsýn í matreiðslu og
matarhefðir annarra
þjóða.

Ævintýraheimur Mercat de la
Ferðalangar ættu að gefa sér
skemmtilegu matsölustöðum

LEYNDARDÓMAR VATNSHELLIS kallast skoðunarferðir
með leiðsögn sem farnar verða í Vatnshelli í þjóðgarðinum Snæfellsjökli til 10. ágúst. Ferðir eru farnar allan daginn frá 10 til 17
og ekki þarf að panta sérstaklega í ferðir þennan tíma.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

²43!,!. %2 (!&).
Allt að

50%

afsláttu

r!

Pisa sett: Borð 170x100 m/gráu gleri,
4 stólar m/gráu áklæði verð áður kr. 139.500,verð nú kr. 83.700,- m/40% afsl.

Opið: Má. - Fö. 12 - 18 - Lau. 11 - 15

Kauptúni 3 • 210 Garðabær • S 771 3800 • www.signature.is

Hallfríður Þóra ætlar í tvö partý í kvöld. Annað til að kveðja vin og hitt til að bjóða vin velkominn til landsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kveður góðan vin og
býður annan velkominn
Hallfríður Þóra Tryggvadóttir situr sjaldan auðum höndum. Um helgina ætlar hún að tvinna saman leik
og starf með því að selja föt í kílóavís og gleðjast með samkynhneigðum á Laugaveginum.
Helgina hafði Hallfríður ekki
skipulagt út í ystu æsar þegar
blaðamaður heyrði í henni. Þó
bjóst hún við að föstudagskvöldinu myndi hún verja í góðra vina
hópi. Í dag stendur hún vaktina í
versluninni Spúútnik á Laugavegi
og selur föt eftir vigt en þar stendur nú yfir kílóamarkaður. „Það
verður örugglega brjálað að gera,“
segir hún og hlakkar til að drekka
í sig stemninguna frá Gleðigöngunni sem fer niður götuna í dag.
„Þetta verður massa gleði og við
ætlum að vera í „gay pride“-litunum,“ segir Hallfríður glaðlega.
Hún hefur unnið í Spúútnik um

hríð og þykir frábært að vinna við
Laugaveginn. „Í kaffihléum getur
maður farið út og gert það sem
aðrir gera í fríum sínum.
Í kvöld heldur gleðin áfram en
fyrir liggja tvö partý. „Annars
vegar ætla ég í kveðjupartý og
hins vegar í velkomin heim partý,“
upplýsir hún og hlær. Gleðin má
þó ekki verða allt of mikil enda
er opið í Spúútnik á sunnudögum
og Hallfríður verður þar að venju.
„Nema ég fari í óvænta útilegu,“
segir hún glettin en Hallfríður
hefur verið æði iðin við að ferðast í sumar. „Ég fór út í Flatey um
verslunarmannahelgina og síðan

á Snæfellsnesið,“ segir hún en
auk þess hefur hún í sumar farið
í hjólreiðaferð um Vestmannaeyjar, í óvissuferð til Flúða, sumarbústaði og jafnvel til Spánar.
„Ég er mjög iðin manneskja og
slappa sjaldan af,“ upplýsir Hallfríður sem mun koma fyrir sjónir almennings þann 3. september
næstkomandi þegar kvikmyndin
Sumarlandið verður frumsýnd.
Leiklistin heillar hinn nýútskrifaða Verzlunarskólanema og dreymir hana um frama í þeim geira. „Og
ég geri alltaf það sem mig dreymir
um,“ segir hún ákveðin.
solveig@frettabladid.is

ÚTSALAN Í
FULLUM GANGI
30% afsláttur af öllu í barnadeild
Kíktu á útsöluna í vefverslun www.lindesign.is
Opið í dag 10-16.
Lín Design - gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 - Sími 533 2220 - www.lindesign.is

HOLLUSTA

VEITINGASTAÐURINN SPÍRAN opnaði í
Garðheimum í júní. Spíran er bistró á léttu línunni
þar sem meðal annars er boðið upp á heilsusamlega rétti og heimabakaðar hollustukökur.

Til að gera bakstur hollari má skipta út hvítu hveiti
og nota í staðinn spelt og heilhveiti. Einnig má nota
kaldpressaðar olíur í stað smjörs, eða
nota til helminga ávaxtamauk. Í stað
eins eggs má nota tvær eggjahvítur.
www.heilsubankinn.is

Til gamans má bera saman nokkur næringarefni í ólíkum berjum. Í 100 grömmum af krækiberjum eru 10,7 mg af C-vítamíni,
2,3 mg af járni og 11 mg af kalki.
HEIMILD:MATÍS
Í 100 grömmum af rifsberjum eru 49 mg af
C-vítamíni, 0,79 mg járn og 35 mg kalk.
HEIMILD:MATÍS

Fit Pilates kennaranámskeið
28. og 29. ágúst í Reykjavík
www.ﬁtpilates.is • Smári s. 896 2300

Í 100 g af þurrkuðum goji-berjum eru 29-148 mg af C-vítamíni,
9 mg af járni og 112 mg af kalki.

Í 100 g af bláberjum eru 38,2 mg C-vítamín, 0,69 mg járn og 15 mg kalk.
HEIMILD:MATÍS

HEIMILD:WIKIPEDIA

Fjölbreytni
er lykillinn
Hollusta berja er óumdeilanleg og mælir allt með því að fólk nýti
árstímann til tínslu. Engin ein fæðutegund er þó allra meina bót eins
og stundum er haldið á lofti heldur skiptir fjölbreytni mestu.

Við notum ekkert hvítt hveiti
og engan hvítan sykur.
Allar marineringar eru heimalagaðar
beint frá hjartanu og
eru án allra aukaefna.

Enginn vafi leikur á því að ber
eru holl og uppfull af mikilvægum næringarefnum. Í umræðunni
eru sum þeirra hins vegar tekin
út og sögð hollari en önnur og það
sama má reyndar segja um margar
aðrar fæðutegundir. Sem dæmi má
nefna bláber og goji-ber svokölluð
sem eru gjarnan sögð allra meina
bót. Bertha María Ársælsdóttir,
næringarfræðingur hjá Næringarsetrinu, segir sum ber vissulega
innihalda meira af vítamínum og
annarri hollustu en önnur en að
það sama eigi við um þau og annan
mat, að best sé að borða fjölbreytt
vegna þess að ólíkar fæðutegundir bæti hver aðra upp. Í bláberjum
geti til dæmis verið efni sem ekki
eru í goji-berjum og öfugt.
„Í umræðunni er stundum lögð
ofuráhersla á eina tegund og þá á
fólk það til að sleppa öðrum. Þar
með fer það á mis við ýmis mikilvæg næringarefni því engin ein
fæða inniheldur allt það sem líkaminn þarf.“ Bertha María segir
mikla sölumennsku einkenna
heilsuvörumarkaðinn. „Það er
eflaust afar gott fyrir fólk að
borða mikið af ákveðnum berjum
svo dæmi séu nefnd en það er ekki
hægt að kaupa sér heilsu með því
að borða ákveðna tegund í miklum
mæli. Engin ein fæðutegund hefur
þau áhrif en saman geta þær stuðlað að góðri heilsu. Ber eru þar á
meðal en þau eru full af andoxunarefnum sem hafa jákvæð áhrif
á líkamann og eiga þátt í því að
styrkja ónæmiskerfið.
Bertha María kveðst verja miklum tíma í sínu starfi í að reyna að
fá fólk ofan af því að vera með
stækkunarglerið á matnum og
festa sig í smáatriðum. „Það ætti
frekar að horfa á fæðuhringinn
og borða fjölbreyttan mat. Fólk er

Bertha segir stundum sé lögð áhersla á
ákveðnar fæðutegundir og að þá eigi fólk
það til að sneiða hjá öðrum. Hún er mótfallin því vegna þess að fæðutegundirnar
bæta hver aðra upp.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

alltaf að fá nýjar upplýsingar um
skaðsemi eða gagnsemi ákveðinna fæðutegunda úr umhverfinu.
Sumum þykir flókið að feta rétta
braut en lausnin er einföld: Borða
fjölbreyttan mat og helst sem
minnst unninn enda haldast næringarefnin best ef fæðan kemur
beint af kúnni, ef svo má segja.
Nýtínd ber eru því ekkert nema
afbragðs fæða í bland við kjöt, fisk
og annan góðan mat.“
Samstarfskona Berthu Maríu
hjá Næringarsetrinu, Guðrún
Kristín Sigurgeirsdóttir, tekur
í sama streng og segir best að
fæðan sé sem næst upprunanum.
Hún ræður fólki meðal annars frá
því að nota safapressu í miklum
mæli, hvort sem það sé til að búa
til ávaxta-, grænmetis-, eða berjadjús. „Við safagerðina tapast mikilvægar trefjar og andoxunarefni
úr hýðinu og aldinkjötinu enda er
það síað frá. Boost er betri kostur
enda fara berin og ávextirnir ofan
í það í heilu lagi.“
vera@frettabladid.is
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FYRIRLESTURINN SYKUR, SYKUR, SYKUR ... Hvers vegna er ég sjúk(ur) í sykur
og hvað er til ráða? verður haldinn í húsnæði Manns lifandi í Borgartúni þann 10. ágúst.
Linda Pétursdóttir svarar þar þessari spurningu sem margir spyrja sig.

3UMARN¹MSKEIÈ
Å -ENNTASKËLANUM
Å +ËPAVOGI FYRIR
FRAMHALDSSKËLANEMENDUR

Anna Jóna hjálpar fólki að finna og vinna með styrkleika sína.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leitar að styrkleikum

Hamingjan er Önnu Jónu Guðmundsdóttur hugleikin en hún heldur námskeið og fyrirlestra í jákvæðri
sálfræði sem er ætlað að hjálpa fólki að verða besta útgáfan af sjálfu sér og blómstra.
Hamingjusamari.is er setur hagnýtrar jákvæðrar sálfræði og þar
heldur sálfræðingurinn Anna
Jóna Guðmundsdóttir um stjórnartaumana. Hún býður upp á ráðgjöf, vinnustofur, fyrirlestra og
námskeið sem er ætlað að hjálpa
fólki til að verða besta útgáfan
af sjálfu sér. „Jákvæð sálfræði
er vísindagrein sem leitast við
að finna hvað gerir það að verkum að einstaklingar og samfélög blómstra. Ég nota styrkleikabyggða nálgun og hjálpa fólki að
finna og vinna með styrkleika
sína,“ segir Anna Jóna.
Hún tekur að sér fræðslu og
námskeið fyrir stjórnendur,
vinnustaði og aðra sem vilja bæta
sig í starfi og einkalífi. Hún notast við syrkleikaprófið Realise 2
sem greinir sextíu styrkleika og
skilgreinir þá útfrá frammistöðu,
orku og hversu oft viðkomandi
hefur tækifæri til að nota þá. „Þó
flestir geti að einhverju leiti gert
sér grein fyrir eigin styrkleikum

þá kemur ýmislegt á daginn sem
það hefði ekki getað sagt sér sjálft
og fylgja niðurstöðunum verkefni
sem það vinnur með. Prófið gerir
mér líka kleift að komast strax að
efninu og fara að tala um það sem
skiptir viðkomandi máli.“
En er bannað að fjalla um neikvæðni í jákvæðri sálfræði? „Nei
prófið greinir líka veikleika og
geta þættir eins og þrautseigja eða
hlustun komið upp sem veikleikar
svo dæmi séu nefnd. Það er gott
að gera sér grein fyrir veikleikum
sínum og þá er ýmist hægt að æfa
sig í því að hlusta og halda lengur út eða að velja sér starfsvettvang þar sem þess er ekki krafist en styrkleikarnir nýtast vel.“
Realise 2 - prófið greinir líka vannýtta styrkleika. „Sem dæmi má
nefna skrifstofumanneskju sem
hefur góða samskiptahæfileika. Ef
hægt er að finna þeim farveg gæti
manneskjan frekar blómstrað.“
Anna Jóna segir styrkleikabyggða nálgun opna augu fólks

fyrir möguleikum sem annars
hefði verið horft fram hjá og að
það geti til að mynda komið sér
vel á vinnustöðum og bætt heildarárangur fyrirtækis. „Fólk eflist
og þroskast við það að vinna með
styrkleika sína, sér sig í nýju ljósi,
gengur betur í vinnunni og verður
hamingjusamara.“
Anna Jóna býður upp á lengri
og skemmri námskeið fyrir vinnustaði auk þess sem hún heldur
regluleg námskeið fyrir almenning. Lengd námskeiða fer eftir
því hversu miklu fólk vill breyta
en það gefst oftast vel að hittast nokkrum sinnum þar sem
hægt er að fara heim með verkefnin á milli, prófa þau og ræða
síðan hvernig gekk. Mér finnst
skemmtilegast að hitta fólk eftir
einhvern tíma og heyra: Þú trúir
því ekki hvað ég er búin að breyta
miklu enda leggja mikla áherslu á
hagnýti. Nánari upplýsingar er að
finna á hamingjusamari.is.“
vera@frettabladid.is

Staðreyndir að baki
Paradísarheimt
Fred E. Woods prófessor heldur
fyrirlestur um Laxness í Háskólanum á Akureyri þann 19. ágúst.
Fyrirlesturinn ber nafnið Laxness og hinir síðari daga heilögu:
Staðreyndir að baki skáldsögunnar Paradísarheimtar. Woods mun
sérstaklega ræða um heimsóknir Halldórs Laxness til Vesturheims, tengsl hans við
mormónatrúna og skrif
skáldsögunnar Paradísarheimt. En þess má geta
að í ár eru 50 ár liðin
frá því að Paradísarheimt kom út.
Fyrirlesarinn Fred E.
Woods er með BS-gráðu
í sálfræði og MS-gráðu
í alþjóðasamskiptum.
Árið 1991 lauk hann
doktorsgráðu í miðausturlandafræðum
frá University of
Utah þar sem hann
lagði áherslu á
hebresku biblíuna.

Hann kenndi við Rick College
frá 1993-1998 og síðasta áratuginn hefur hann verið prófessor
við Brigham Young University
við deild þeirra um trúarsögu og
kennisetningar Mormónakirkjunnar. Woods hefur haldið fyrirlestra við fjölmarga háskóla
í Bandaríkjunum sem og annars staðar í heiminum. Bók
Woods, Eldur á ís: Saga
hinna íslensku síðari
daga heilögu heima
og að heiman kom
út í þýðingu Friðriks Rafns Guðmundssonar hjá
Háskólaútgáfunni
árið 2007.
Fyrirlesturinn fer
fram í stofu L101 á
Sólborg á Akureyri þann 19.
ágúst frá klukkan 14 til 15.

Halldór Laxness

Flutt verða erindi um stöðu innflytjenda
í samfélagi og skólum á Íslandi.

Málþing um
fjölmenningu

$AGANA   ¹GÒST
FARA FRAM N¹MSKEIÈ
¥ FRAMREIÈSLU OG
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Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

STAÐA INNFLYTJENDA Í SAMFÉLAGI OG
SKÓLUM VERÐUR RÆDD Á MÁLÞINGI
ÞANN 20. ÁGÚST.

Í tilefni af útkomu bókarinnar Fjölmenning og skólastarf verður haldið málþing á vegum Rannsóknastofu
í fjölmenningarfræðum 20. ágúst
klukkan 13 til 16 í húsnæði Menntavísindasviðs, stofu H-207 í Stakkahlíð.
Þar verða flutt erindi um stöðu innflytjenda í samfélagi og skólum á
Íslandi. Meðal fyrirlesara verða Almar
Halldórsson sem mun fjalla um færni
innflytjenda í grunnskólum samkvæmt niðurstöðum PISA-könnunarinnar Ísland og OECD og Þóroddur
Bjarnason sem mun fjalla um stöðu
barna og unglinga af erlendum uppruna frá því í febrúar 2010 í samanburði við 2006.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Nissan Sunny árg 94‘ ek.189þ.km.
nýdekk, bremsudiskar yfir farið rafkerfi
tilboð óskast uppl: 8453523

BÍLAR &
FARATÆKI

Til sölu Nissan Primera árg. 98 ek.
154þús. Verð 250þús s. 692 7776
Til sölu MMC Montero árg. ‚03 ek. 76
þús. mílur. Skipti koma til greina. S. 423
7775 & 820 7328.
Skoda Octavia Ambiente TDI Árg.
2007 ekinn 60.000. Dökkgrár. Dísel.
Sjálfskiptur. Spoiler. Ásett verð 2.690
þús. Tilboð óskast. Áhvílandi 1.600 þús.
Gott íslenskt lán. Afb. u.þ.b. 37. þús á
mán. Nánari uppl. í síma 840 5732.
Engin skipti!
BMW 5 545I SMG. Árg 2004,
Ekinn 85,000,- 4,150,000,- Gott
Staðgreiðsluverð

TILBOÐ 4.990.000.-

FORD MUSTANG GT/CS 540HÖ. Árgerð
2007, ekinn aðeins 25 Þ.km. Búið
að styrkja sjálfskiptinguna og kominn
með KENNE BELL keflablásara 540 hö,
breyttu pústkerfi og lækkaður. Xenon í
aðalljósum og kösturum. VERÐ ÁÐUR
6.800.000. Rnr.242507. Sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is

Bílar til sölu

vw polo 1.2 arg05 ek. 27000 ný dekk
og felgur, v.1200 þ. simi 6620510.

Volvo XC70 ‚00 ek. 166þ. ssk., leður
o.fl. Ný tímareim, nýskoðaður og mikið
endurnýjaður. 100% bíll. Ásett 1,2m.
Uppl. í s. 844 9797.

Toyota LC90 disel árg 99 ekinn
130þ,km, 33“breyttur, verð 1,700þús
uppl. í 6618412

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is
Skoda Octavia RS 2006 Ek 64 þús. 6
gír bsk,leður,lúga,kit , viðhaldið er frú
Hekla topp eintak 100% lán skoða allt
s. 862-8400

UMBOÐSBÍLL

Til sölu Ford F350 4x4, árg 2004, uppl.
í s. 860 1860
Til sölu Ford Econoline 4x4, árg 1987,
uppl. í s. 860 1860

Árg ‚00 Ek: 147.000 km Sjálfsk. Ný
heilsársdekk, Búið að skipta um margt
í bíl. Skoðaður ‚11. Verð: 200.000.
Sandraey@gmail.com Þarfnast smá
viðgerðar

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

Audi A6 ‚03 Station. Ekinn 111 þús. km.
Fjórhjóladrif, leður, 17“ álfelgur, xenon
ljós, ofl.ofl. Verð 1.690 þús. Uppl. í S.
868 9178 & 840 9130

150 þús staðgr.

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

Toyota Raf 4 árg. ‚96, 4wd. Ágætis bíll
sem þarfnast lagfæringar, fæst ódýrt.
Skuldlaus. Uppl. í s. 867 8797.

VW PASSAT FJÓRHJÓLADRIFINN. Árgerð
2007, ekinn 72 þ.km, DÍSEL, 6 gírar.
Verð 3.990.000. Rnr.191336

Frábært Tilboð 2.990.þ

Til sölu er Hobby prestige 560 KMFE
hjólhýsi. Fyrsti skráningardagur er:
04.05.2007. Hjólhýsið er með bökunarofni, heitu vatni, vandaðri markisu
og tveimur rafgeymum. Til afhendingar strax. Verð: 3.500.000. Áhugasamir
vinsamlegast hafið samband í síma:
699-7601 eða 893-4130.

165.000!!!

Toyota avensis 06 1800 ssk ek 98 Þ
v 2,1 m ahv lán 1,450,000 36 þ man.
s 893 9039

FORD ESCAPE XLT 4WD, árg 3/2008, ek
31.þ km, 3.0L Sjálfskiptur, fallegt eintak
Ásett verð 3.790.þ Vantar bíla á skrá og
á staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Ódýrt, ódýrt

0-250 þús.

KIA GRAND SPORTAGE Árg 07/99
Ekinn 182 þ km. Verð 390.000.- /Er á
staðnum 100 % Lánakjör.

LEXUS IS 250 SPORT. Árgerð 2007, ekinn
aðeins 59 Þ.km SJÁLFSKIPTUR. EINN
MEÐ ÖLLU. VERÐ ÁÐUR 5.590.000.Rnr.242799..Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Til sölu Honda CRV jepplingur, árg
00, ek. 170 þús. Með bilað head. Tilb
óskast. S. 893 2201
Til sölu rafknúin hlaupahjól sem fara á
13-15 km hraða. Bera 70-80 kg. Fást á
14.500 kr. Sendi um allt land. Uppl. í
s. 661 5657.

VOLVO AMAZON FORNBÍLL. Alveg orginal, Árgerð 1965, ekinn aðeins 66
þ.km, BENSÍN, 4 gírar. Verð 850.000.
Rnr.132668

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

FLOTT VERÐ !!!!!!!!!

Til sölu stórglæsilegur Forc Focus station árg.‘99. 1600 vél, bsk. Uppl. í s.
695 5911.

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

Til sölu RANGE ROVER árg. 2001 ekinn
160þ. Sjálfsk. leður, með stillanlegri
loftpúðafjöðrun. Vel með farinn og
nýskoðaður bíll. Verð 1290þ. Uppl. í s.
664 8363.

Toyota Corolla XLI 1.3 árg.‘95, 4 dyra
sedan. Sk. 2011, dráttarkrókur, er mikið
keyrður en góður. Fæst á 165.þ stgr.
með öllum gjöldum. S: 841 8955

250-499 þús.

BMW 523 E60 UMBOÐSBÍLL!.
Árgerð 2005, ekinn aðeins 59 þ.km,
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Rnr.151935

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nissan Almera 1,6 SLX ‚97. Ek. 112.500
km. Sjálfskiptur. Nýleg heilsársdekk.
Vínrauður. Skoðaður 2011 án athugasemda :) Verðhugmynd 290.000. Uppl.
í síma 848 0737.

Sjálfsk Skoda Octavia árg 2000. ek
173þús. Skoðun ‚11. ásett 410þús. Einar
s:693-7402.

390 þús staðgr.

Grand Wagoneer 4x4 ‚1987 ek.
155.000km, V8 360, Dana44. Einn með
öllu, gott kram, þarfnast smá lagfæringar. tilboð 390 þús. Uppl. s. 867 8797

TOYOTA COROLLA TERRA. Árgerð 1999,
ekinn 155 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 590.000. Rnr.191317

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Til sölu Land Cruiser 90 LX, sjálfsk.
breyttur 35“ dísel. Sk. 2011, ekinn 186þ.
Verð 1750 þús. Uppl. í s. 892 4427.

7 Manna á TILBOÐI

BMW 750 árg 1997 ekinn 281þ, leður,
lúga o.m.fl. verð 1.090þ Uppl: 8973221

Til sölu

Ford Mustang GT Premium ek 5 þ.km
5 gíra, 20“ krómfelgur, Shaker 1000, 6
diska magasín, Procharger supercharger með intercooler, Ebaich fjöðrun,
lækkuð hlutföll, mikið breyttur nótur
fyrir 22 þús dollara. Tilboð 5,2 M Stgr
upplýsingar í 8572696
Mjög vel með farin Ford Explorer árg.
„98 ek. 160þús sjálfssk. Tilboð óskast.
Uppl. s. 863 8892 og 847 5529

Dodge Grand Caravan (Plymouth
Grand Voyager) árg 97 ekinn 258 þ km
7 manna, ssk. cruse control airbag heilsársdekk ný tímareim og margt margt
fleira skoðaður 2011 verð 790.000
TILBOÐ 490.000 upplí síma 861-7600
Nissan almera 1.8 árgerð 2000, Verð
350.000. S:6973785
Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða
símleiðis. Eigum einnig heimkomna
sýningarbíla með allt að 3ja milljón
króna afslætti. Útvegum á betri verðum
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota,
Ford, Dodge og öðrum helstu framleiðendum. Hundruð ánægðra viðskiptavina. www.islandus.com - Sími
5522000

Toyota Corolla ‚97 5 dyra, 5 gíra, ek.58
þús. Ný tímareim, góður bíll. S. 8422403

500-999 þús.

Sjálfskiptur

Til sölu
Seat/Fiat M200 dísel,

Honda CRV árg. ‚99 ek. 160 þús.
km. sjsk., dráttarkúla, álfelgur, nýsk.
Snyrtilegur bíll. V. 640 þús. S. 895
8956.

Nissan Primera eliganze árg. ‚01, ek.
154þús. Geislaspilari, álfelgur,heilsársdekk og flr. Lúxuskerra á tilboði.
Listaverð 670þús, fæst á 490 staðgr.
Uppl. í s. 897 3700

Dekur Bíll Ssk.

Huyandi Accent áRG96 5 dyra ek.115þ.
ssk. búið að skipta um tímareim smjör
og þjónustubók 2 eigendur verð.195þ.
S:8919847

3

2198 cm , ferðabíll sem er tjónaður.
Bíllinn er til sýnis hjá Krók Bílastöð Suðurhrauni 3
í Garðabæ.
Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast á
uppboðsvef hjá Krók (www.bilauppbod.is).

MMC Pajero V6 3500 árg.96. Sóllúga
og leðurákl. góður bíll ek. 206 þ.km.
Verð kr. 500.000, uppl. sími 869-8595

Útsala !!

Peugeot 306 árg‘98. Mikið yfirfarinn.
Ný sk. V. 185þús. Uppl. í S. 821 9887.

Toyota Land Cruiser árg‘99 til sölu.
Staðgr. 800þús. Uppl. í s. 857 3052.

3 Kawasaki motorcross hjól. 125 kx
árg 2005, 144 kx árg 2006, 250 kxf
árg 2008. Hjólakerra lokuð f. 2-3 hjól.
2 prius kayakar og þurrgallar M og L.
Upplýsingar í síma 6939301

Skoda Oct-L&K‘02. Beinsk. 1800 Tbensín,20v. Ek 135þ. Skoðaður í gær!
Verð. 950þ S:7700742

Útibússtjóri Íslandsbanka
í Fjarðabyggð
Sölufulltrúar
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fagfjárfesta. Hjá bankanum starfa um
930 starfsmenn. Utan Íslands byggir Íslandsbanki fyrst og fremst á þeirri sérþekkingu og viðskiptasamböndunum
sem bankinn býr yfir í sjávarútvegi og jarðhita.
Íslandsbanki sækist eftir starfsfólki sem býr yfir yfirburðaþekkingu og reynslu, er jákvætt, faglegt og framsýnt
og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans.

Embætti saksóknara laust til setningar
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið auglýsir laust til
setningar embætti saksóknara við embætti ríkissaksóknara,
meðan á leyfi skipaðs saksóknara stendur. Dómsmála- og
mannréttindaráðherra setur í embættið frá og með 1. september 2010 til og með 31. ágúst 2011.
Athygli er vakin á því að saksóknari skal fullnægja skilyrðum til skipunar í embætti héraðsdómara sbr. 2. mgr. 20. gr.
laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og 2. mgr. 12. gr.
laga nr. 15/1998 um dómstóla. Ákvörðun launa og starfskjara saksóknara heyrir undir kjararáð.
Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík, eigi síðar en 20. ágúst nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir embætti ríkissaksóknara í síma 530 1600.
Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu,
5. ágúst 2010.

Útibússtjóri stýrir útibúum bankans á Reyðarfirði og Egilsstöðum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri
Öflun nýrra viðskiptavina og viðhalda samskiptum við núverandi viðskiptavini
Sölu- og markaðsuppbygging
Starfsmannamál

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Reynsla úr fjármálafyrirtækjum eða rekstri fyrirtækja
Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulags- og leiðtogahæfileikar
Nánari upplýsingar veitir Una Steinsdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptabankasviðs, sími 440 2880, netfang
una.steinsdottir@islandsbanki.is. Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri
ferilskrá fyrir 15. ágúst næstkomandi. Tengiliður á Mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172,
sigrun.olafs@islandsbanki.is

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

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
sími 440 4000

Capacent Ráðningar

STARFSMAÐUR NEFNDAR
UM EFLINGU GRÆNS HAGKERFIS
Nefnd um eflingu græns hagkerfis auglýsir eftir starfsmanni til að vinna fyrir nefndina að eflingu græns hagkerfis á Íslandi með markmið
sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi, sbr. þingsályktun frá 10. júní 2010.
Verkefni nefndarinnar m.a.
• Kortleggja sóknarfæri íslensks atvinnulífs á sviði grænnar atvinnusköpunar
• Gera tillögur um úrbætur á stoðkerfi atvinnulífsins sem miða að eflingu græns
hagkerfis og leita leiða til að styrkja stöðu sjálfbærrar þróunar í efnahags- og
atvinnustefnu þjóðarinnar
• Gera tillögur um lagabreytingar er þjóni atvinnulífi og gæti þess að samþætta tillögur
sínar við ýmsar áætlanir stjórnvalda sem tengjast atvinnu- og umhverfismálum
• Sérstök áhersla er lögð á hvernig bæta má alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands
á sviði vistvænnar atvinnustarfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða, sem nýtist í starfi
• Haldgóð þekking og reynsla sem nýtist vel í þessu verkefni
• Reynsla af stefnumótunarvinnu
• Góð þekking á íslensku efnahagslífi
• Góð reynsla af verkefnastjórnun skilyrði
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Geta til að leita lausna og metnaður til að ná árangri
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Ráðning er tímabundin; nefndin á að skila niðurstöðum fyrir 1. mars 2011. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi FSA.
Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og
með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

2

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

•

•

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR 7. ágúst 2010

•

3

4

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

3ÎLUMAÈUR ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
.ORÈLENSKA EHF AUGLÕSIR LAUST STARF
SÎLUMANNS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ GETA HAÙÈ STÎRF STRAX
(¾FNISKRÎFUR
o +UNN¹TTA ¹ SVIÈI KJÎTIÈNAR OGEÈA MATREIÈSLU
o 'ËÈ TÎLVU OG ÅSLENSKUKUNN¹TTA
o 'ËÈ SAMSKIPTAH¾FNI ÖJËNUSTULUND OG
FAGLEG FRAMKOMA
o 3J¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ OG FRUMKV¾ÈI
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  ¹GÒST 
®LLUM UMS¾KJENDUM VERÈUR SVARAÈ

&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR &RIÈJËN SÎLUSTJËRI Å SÅMA
  EÈA NETFANG FRIDJONE NORDLENSKAIS
5MSËKNIR SKULU BERAST TIL *ËNU STARFSMANNASTJËRA
¹ NETFANGIÈ JONA NORDLENSKAIS

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
leitar að talmeinafræðingi
Starfssvið:
• Málþroskamat
• Talþjálfun barna og fullorðinna
• Tal- og hlustunarþjálfun barna og fullorðinna sem farið
hafa í kuðungsígræðslu
• Gerð þjálfunaráætlana og samstarf við leikskóla
og grunnskóla
• Vinna að rannsóknum og gerð prófgagna
• Aðstoð við þjálfun og kennslu nema í talmeinafræðum
Hæfniskröfur:
• Viðurkennt próf í talmeinafræði
• Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum
ásamt því að viðkomandi geti unnið sjálfstætt.
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst n.k. og skulu
berast til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar, Háaleitisbraut 1, 105 Reykjavík merktar „talmeinafræðingur”.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðrún Gísladóttir,
framkvæmdastjóri í síma 581 3855 eða á netfanginu
gudrung@hti.is
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
fjármálaráðuneytis og viðkomandi stéttarfélags
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast þjónustu við
heyrnarlausa og heyrnarskerta og þá sem eru með
heyrnar- og talmein. Stofnunin sér um að útvega
hjálpartæki og sjá um viðeigandi fræðslu og þjálfun
vegna þeirra.

•
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Hárgreiðslusveinn/meistari óskast!
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hraunbæ 119
sími 567 1544 / 862 8443 • hh12@internet.is
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Ertu góður forritari?
Sérhæft fyrirtæki á sviði viðskiptalausna óskar eftir góðum
forritara til starfa sem fyrst. Meginstarfssvið er hönnun og
nýsmíði hugbúnaðar. Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði
eða sambærilegu er nauðsynlegt. Reynsla af og áhugi á
viðskiptakerfum er kostur. Um framtíðarstarf er að ræða.
Vinsamlega sendið umsókn og ferilsskrá ásamt upplýsingum
um meðmælendur á thorsteinn@sjonarrond.is

Hársnyrtir óskast!
Stólaleiga eða verktakavinna.
Upplýsingar veitir Særún Haukdal
hársnyrtimeistari.
Sparta • Laugarásvegi 1 • s. 553 1755 / 896 3963

Erum við að
leita að þér?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 300
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum.
Í starfinu felst samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.
Ef þú ert...
r hress og jákvæð/ur
r stundvís
r samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð
r verklagin/n
r með grunnþekkingu í ensku
r góð/ur í að vinna í hópi

...þá bjóðum við
r snyrtilegan og öruggan vinnustað
r fjölskylduvænt starfsumhverfi
r góðan starfsanda
r gott mötuneyti
r fræðslu og þjálfun
r iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
r árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
r öflugt starfsmannafélag

Starfsmaður í sýnatökuhóp
Sýnatökuhópur gæðatryggingardeildar hefur það megin hlutverk að sjá um framkvæmd sýnatöku og umsýslu sýna af öllum aðföngum sem notuð eru við
framleiðsluna.
Helstu verkefni:
r sýnataka af hráefnum, pökkunarefnum, millivöru og vatni
r útprentun rannsóknarskráa
r rannsókn á pökkunarefnum
r skoðun á millivöru
r skráning og varsla sýna
r samantekt gagna á fullbúnar vörur

Hæfnis- og menntunarkröfur:
r stúdentspróf eða nám í lyfjatækni
r þekking á starfsemi lyfjaiðnaðar er kostur
r góð þjónustulund og skipulagshæfni
r góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta

Starfsmaður í tæknideild
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, sem staðsett er í
Hafnarfirði. Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Um er að ræða vaktavinnu á tvískiptum
vöktum, auk bakvakta.
Helstu verkefni:
r fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar
á tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
r skiptingar á milli vörutegunda og uppstart á pökkunarlínum
r þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi viðhaldi
og nýjum tækjabúnaði
r þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á tækjabúnaði Actavis

Hæfnis- og menntunarkröfur:
r vélfræðimenntun eða sambærileg menntun
r reynsla af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði er nauðsynleg
r nákvæmni, snyrtimennska og sjálfstæði í vinnubrögðum
r góð ensku- og tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 15. ágúst nk.
Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
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

Nýtt
Sérfræðingar
Fjarmálaráðuneytið
Reykjavík
Starfsmaður stjórnlaganefndar
Stjórnlaganefnd
Reykjavík
Lögfræðingar
Fjarmálaráðuneytið
Reykjavík
Ráðuneytisstjóri
Efnahags- og viðskiptaráðun.
Reykjavík
Lögfræðingur
Efnahags- og viðskiptaráðun.
Reykjavík
Rekstrarstjóri
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Reykjavík
Verkefnisstjóri
HÍ, félagsvísindasvið
Reykjavík
Umsjónarmaður fasteigna
Listasafn Íslands
Reykjavík
Saksóknari
Dómsmála- og mannréttindar. Reykjavík
Yfirlæknir, heilsugæslulæknar
Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland
Framhaldsskólakennari
Menntaskólinn á Ísafirði
Ísafjörður
Fiskistofustjóri
Sjávarútvegs- og landbúnaðarr. Hafnarfjörður
Sérfr. í bæklunarlækningum
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Verkefnisstjóri
HÍ, Stofnun VF í erlendum tung. Reykjavík
Talmeinafræðingur
Heyrnar- og talmeinastöð Ísl.
Reykjavík
Starfsmaður í tölvuþjónustu
LSH, notenda- og tækniþjónusta Reykjavík
Sjúkraþjálfari
Landspítali, sjúkraþjálfun Kl
Reykjavík
Rekstrarstjóri
Seðlabanki Íslands
Reykjavík
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201008/018
201008/017
201008/016
201008/015
201008/014
201008/013
201008/012
201008/011
201008/010
201008/009
201008/008
201008/007
201008/006
201008/005
201008/004
201008/003
201008/002
201008/001

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

Embætti fiskistofustjóra
er laust til umsóknar
Embætti fiskistofustjóra er laust til umsóknar með
skipunartíma frá 1. október 2010 til fimm ára.
Fiskistofa starfar samkvæmt lögum nr. 36/1992 um
Fiskistofu. Ennfremur eru Fiskistofu falin verkefni
í lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, lögum nr.
57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum
nr.79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, lögum
nr. 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, lögum
nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði, lögum nr. 58/2006
um fiskirækt og fleiri lögum ásamt reglugerðum er lúta
að stjórnsýslu á sviði fiskveiða, lax- og silungsveiða og
fiskeldis.
Fiskistofustjóri ber ábyrgð á rekstri Fiskistofu gagnvart
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Gerð er krafa um háskólagráðu, og sérstaklega er æskilegt að umsækjendur hafi staðgóða þekkingu á íslenskum
sjávarútvegi og fiskveiðistjórnun og reynslu af stjórnun
og stjórnsýslu. Laun eru ákveðin af kjararáði.
Skriflegar umsóknir með upplýsingum um menntun
og starfsferil skulu berast bréflega til sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík
eða í tölvupósti á postur@slr.stjr.is eigi síðar en 27.
ágúst 2009.
Nánari upplýsingar gefur Sigurgeir Þorgeirsson
ráðuneytisstjóri.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
skipun hefur verið tekin.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

Vefstjóri
Vefstjóri óskast til starfa hjá Olíuverzlun Íslands. Við leitum að metnaðarfullum
einstaklingi með frumkvæði, drifkraft og góða þekkingu á markaðs- og netmálum.
Vefstjóri mun starfa við veﬁ Olís og vera hluti af markaðsteymi félagsins.
Starﬁð er fjölbreytt og krefjandi í góðu vinnuumhverﬁ.
Olís heldur úti eftirtöldum vefjum: www.olis.is, www.ob.is, www.ellingsen.is,
www.quiznos.is og www.loop-iceland.is ásamt innri upplýsingavef.
Helstu verkefni:
DWVOZRO]U `O]TO\U`SW\ROdSTW
C^^T£`aZObSfbO]U[g\RST\Wa
 tbbOYOabST\c[bc\]U[O`YOaaSb\W\Uc
5`SW\Ob£YWT£`WbS\UR\SbW\c
Æskileg kunnátta:
DSTabX`\
DST[£ZW\UO`
DSTT]``Wbc\6B;:1AA8A
DW[ba]UdSTV\\c\
:SWbO`d{ZOPSabc\
Hæfniskröfur:
6taYZO[S\\bc\[O`YOaT`£c[S`Y]abc`
5]bbdOZRtaZS\aYc]U`WbT£`\W
5S\aYcYc\\tbbO
 SYYW\Ut\ bW\Uc\SbaW\abWZ[O`YOaaSb\W\UO`
AYW^cZOUa]UaO[aYW^bOV£T\W

3,3$5?7%:$Ã6Ì$

Nánari upplýsingar veitir markaðsstjóri Olís,
Sigurður K. Pálsson, í síma 515 1113.
Umsóknir og ferilskrár skulu berast í tölvupósti
til starfsmannastjóra Olís á netfangið rbg@olis.is,
fyrir 16. ágúst.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan
aðbúnað starfsfólks, stuðning til
náms og heilsueﬂingar, heiðarleika
í samskiptum, snyrtimennsku og
fagleg vinnubrögð. Á skrifstofu
Olís starfa um 60 manns.
Skrifstofur Olís munu verða
staðsettar að Höfðatorgi 2,
frá og með September 2010.

Olíuverzlun Íslands hf.

LAUGARDAGUR 7. ágúst 2010

7

Skaftárhreppur

Fjölskylduvænn
vinnutími

Grunnskólakennarar
Kirkjubæjarklaustri
Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla næsta
skólaár. Kennslugreinar eru m.a.
• textílmenn
• heimilisfræði
• smíði/hönnun
• almenn kennsla á yngsta stigi
• stærðfræði á unglingastigi
• upplýsingamennt

MATREIÐSLUMAÐUR ÓSKAST
Viljum bæta við okkur metnaðarfullum manni fyrir veturinn.
Ef þú uppfyllir eftirfarandi skilyrð þá gætir þú verið
rétti maðurinn.
• Reglusamur, stundvís og skipulagður.
• Hugmyndaríkur og skapandi.
• Góður stjórnandi sem á auðvelt með að vinna með fólki.

Upplýsingar veitir Kjartan Kjartansson, skólastjóri s: 865-7440.
Nánari upplýsingar um skólann og Skaftárhrepp eru á www.kbs.is
og www.klaustur.is
Umsóknir má senda á netfang skólans skoli@klaustur.is eða í pósti
merktar, Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur,
fyrir 10. ágúst.

Áhugasamir haﬁð samband við Fanný
í síma 420 2500.
Netfang: fanny@skolamatur.is

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

Innri endurskoðandi
Laus er til umsóknar staða innri endurskoðanda Byrs hf.
Meðal helstu verkefna:
 Úttektir og mat á innra starfi og virkni innra eftirlits
 Úttektir á starfsemi einstakra eininga og
fyrirtækisins í heild
 Skýrslugerð til stjórnar um einstaka þætti í
starfsemi fyrirtækisins

Skólamatur auglýsir eftir starfsfólki
í skólamötuneyti í Hafnarﬁrði og á Álftanesi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á
sviði innri endurskoðunar æskileg
 Reynsla af störfum innan fjármálafyrirtækja mjög æskileg
 Góðir greiningarhæfileikar
 Frumkvæði og fagmennska í vinnubrögðum
 Hæfni í mannlegum samskiptum

Skólamatur ehf. | Iðavellir 1 | 230 Reykjanesbær | skolamatur.is

Hollt, gott og heimilislegt

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir,
katrin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur hefur verið
framlengdur til 15. ágúst.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri
Fríhafnarinnar
Fríhöfnin óskar að ráða kraftmikinn og áhugasaman framkvæmdastjóra sem hefur

Fríhöfnin ehf. er dótturfyrirtæki ISAVIA ohf. og annast
rekstur 5 verslana í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Félagið
er stærsta verslunarfyrirtækið í flugstöðinni með um 100
starfsmenn og ársveltu upp á tæpa 5 milljarða króna.
Stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi,
tóbak, snyrtivörur og sælgæti og nú nýlega bættist við
fatnaður þar sem Fríhöfnin tók yfir rekstur Saga Shop
sem er staðsett á brottfararsvæði Flugstöðvar Leifs
Eiríkssonar. Fríhöfnin er framsækið fyrirtæki í síbreytilegum ferðaheimi þar sem markmiðið er að bjóða upp
á gæðavörur á góðu verði í samkeppni við verslanir á
erlendum flugvöllum.

hæfileika til að þróa áfram sterkan verslunarrekstur með því hæfa starfsfólki sem
félagið hefur á að skipa. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Yfirumsjón með rekstri Fríhafnarinnar s.s. innkaupum,
samningsgerð við alla birgja á verslunarsviði, birgðahaldi, birgðastýringu, framlegðarbókhaldi og mótun
sölu- og vörustefnu félagsins

 Háskólamenntun á sviði viðskipta, verkfræði
og/eða stjórnunar er skilyrði

 Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi
Fríhafnarinnar ásamt áætlanagerð og eftirfylgni

 Reynsla af stjórnunarstörfum er skilyrði
 Hæfni í gerð samninga

 Öll almenn framkvæmdastjórn og yfirumsjón með
öllum verkefnum félagsins samkvæmt samþykktum
og starfsreglum félagsins

 Víðtæk þekking á fjármálum í rekstri fyrirtækja
 Áhersla er lögð á að umsækjandi hafi mikla
samskiptahæfileika og sé sterkur stjórnandi með
góða og örugga framkomu

 Frumkvæði og stefnumótun varðandi þróun og
skipulag félagsins

 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt góðri
íslensku- og enskukunnáttu

 Leggur upp og undirbýr verkefni stjórnar, umfjöllun
og úrvinnslu

Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til
fyrirmyndar í jafnréttismálum. Í jafnréttisáætlun félagsins er
unnið að því markmiði með margvíslegum hætti og leggur
Fríhöfnin áherslu á að jafna hlutfall kynjanna í sambærilegum stöðum, einkum í stjórnunar- og áhrifastöðum eins
og jafnréttislög gera ráð fyrir. Konur jafnt sem karlar eru
hvattar til að sækja um starfið.

 Ýmis innlend og erlend samskipti er snúa að
innkaupamálum félagsins og tengslum við aðila
sem vinna í verslunarrekstri á ferðamarkaðnum

Umsóknir skulu sendar til Hagvangs,
Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík eða fylltar út á
www.hagvangur.is með ítarlegum upplýsingum um náms- og starfsferil.
Nánari upplýsingar:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til 17. ágúst.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Sölumenn varahluta
Tæknilegur stjórnandi
Við auglýsum eftir tæknilegum stjórnanda á rafmagnssvið í okkar góða starfsmannahóp.

Starﬁð
•
•
•
•
•

Rekstrarleg og fagleg stjórnun rafmagnssviðs. Á sviðinu starfa 5 starfsmenn.
Skoðanir á raforkuvirkjum og öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka
Aðlaga starfsemi sviðsins að verklagsreglum stjórnvalda
Starf hjá traustu fyrirtæki sem er leiðandi á sviði skoðana og úttekta á Íslandi
Góður starfsandi og öﬂugt starfsmannafélag

Hæfniskröfur
• Rafmagnstæknifræðingur eða rafmagnsverkfræðingur af sterkstraumssviði
• Reynsla af skoðunum á rafmagnssviði er æskileg.

Umsóknir
Umsóknir skulu berast Frumherja hf fyrir 16. ágúst 2010. Þær skulu merktar Orra Hlöðverssyni, framkvæmdastjóra,
(orri@frumherji.is) sem einnig veitir frekari upplýsingar um starﬁð í síma 570 9111.
Öllum umsóknum verður svarað og þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Frumherji hf. var stofnað árið 1997 og er starfsemi fyrirtækisins í alhliða þjónustu á sviði ýmiskonar skoðana og prófana ásamt
annarri starfsemi. Frumherji starfar nú á átta mismunandi sviðum á um 30 stöðum á landinu og eru ﬂest starfssvið fyrirtækisins
rekin samkvæmt viðurkenndum gæðastöðlum.
Frumherji hf • Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík • www.frumherji.is

Vegna stóraukinna verkefna í varahlutadeild Jötunn Véla
eru í boði tvö ný störf sölumanna. Störfin felast meðal
annars í sölu varahluta og rekstrarvara til viðskiptavina
auk umsjónar og ábyrgðar á innkaupum ákveðinna
vöruflokka hjá erlendum birgjum.
Í boði eru krefjandi og spennandi störf fyrir kraftmikla
einstaklinga þar sem mikið reynir á góða þjónustulund,
frumkvæði og samvinnuhæfni. Á móti getum við boðið
samkeppnishæf laun og sjálfstæði í starfi. Reynsla af
sambærilegum störfum er kostur en ekki skilyrði.
Frekari upplýsingar um störfin veitir Guðmundur Þór
Guðjónsson fjármálastjóri í síma 480 0400.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið:
gudmundur@jotunn.is.
Umsóknarfrestur er til 16. ágúst.
Jötunn Vélar á Selfossi er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir
sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði og jarðvinnuvertökum. Fyrirtækið hefur frá upphafi lagt mikla árherslu
á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu.
Meðal helstu vörumerkja sem Jötunn Vélar er innflytandi að
eru: Valtra, Massey Ferguson, Pöttinger, Schaffer og McHale.
Auk þess er varahlutaþjónusta við önnur vörumerki ört
vaxandi, má þar nefna:. New Holland, Zetor, Cace, Steyr, JCB,
Ford og Still.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss - Sími: 480 0400 - jotunn@jotunn.is - www.jotunn.is

NPA M I Ð S T Ö Ð I N
Notendastýrð persónuleg aðstoð

Talsmaður/aðstoðarmaður
Óskað er eftir þroskaþjálfa eða öðrum með sambærilega menntun eða reynslu til þess að starfa fyrir 17
ára fatlaða stúlku sem talsmaður og aðstoðarkona.
Starﬁð felst í að skipuleggja og stjórna notendastýrðri
persónulegri aðstoð, með henni sjálfri, foreldrum, og
öðru aðstoðar- og fagfólki. Starﬁð felst í að aðstoða
við athafnir daglegs lífs, m.a. við tómstundir, félagslíf,
heima, atferlismótun og annað sem líﬁð hefur upp á að
bjóða.
Leitað er að sjálfstæðri og jákvæðri manneskju (kvk) og
reynsla er talin æskileg. Vinnutími er sveigjanlegur en
þarf að geta unnið kvöld- og helgarvinnu. Starfshlutfall
er 50-100% en möguleiki er á að skipta starﬁnu á milli
tveggja aðila. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem
fyrst.
Starﬁð byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.
Hægt er að lesa sér til um hlutverk NPA miðstöðvarinnar, notendastýrða persónulega aðstoð og hugmyndafræði um sjálfstætt líf á heimasíðu NPA miðstöðvarinnar, www.npa.is.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og upplýsingum um
meðmælendur, berist á netfangið npa@npa.is fyrir 16.
ágúst 2010.

STAÐA DOKTORSNEMA
VIÐ TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir doktorsnema í launaða rannsóknarnámsstöðu í
jarðeðlisfræði/eðlisfræði. Verkefnið er á sviði jarðskjálftafræði og er hluti af stóru samstarfsverkefni Háskólans
í Reykjavík, Uppsalaháskóla, Massachusetts Institute of Technology, Háskóla Íslands, ISOR og Veðurstofu
Íslands. Verkefnið felst í úrvinnslu mæligagna af þéttu neti jarðskjálftamæla á Reykjanesskaga og á
Hengilssvæðinu með nýjustu aðferðum jarðskjálftafræðinnar með það fyrir augum að kanna berggerð efsta
hluta jarðskorpunnar á svæðinu. Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga sem nýtast til frekari skilnings á
uppbyggingu og ferlum eldstöðva og jarðhitasvæða.

3TARFSMAURÈÓÈTÚLVUJØNUSTUÈ
(EILBRIGIS ÈOGÈUPPLâSINGATKNIDEILDÈ,ANDSPÓTALAÈAUGLâSIRÈEFTIRÈSTARFSMANNIÈÓÈ
TÚLVUJØNUSTUÈ3TARFIÈFELSTÈÓÈALMENNRIÈTÚLVUJØNUSTUÈVIÈNOTENDURÈÓÈGEGNUMÈ
JØNUSTUSÓMAÈ SEMÈ OGÈ ASTOÈ VIÈ NOTENDURÈ ÉÈ VETTVANGIÈ 6IÈ LEITUMÈ AÈ
JÉKVUMÈ EINSTAKLINGIÈ MEÈ MIKLAÈ JØNUSTULUNDÈ OGÈ TÚLVUMENNTUNÈ SEM
NâTISTÈÓÈSTARFIÈ

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
» 3ÓMSVÚRUNÈÓÈJØNUSTUSÓMA
» !STOÈVIÈNOTENDURÈÉÈVETTVANGI
» 5PPSETNINGÈÉÈHUGBÞNAIÈFYRIRÈNOTENDUR

Umsækjandi verður að uppfylla inntökuskilyrði í doktorsnám við háskólann (eða samstarfsstofnanir hans) og
hafa bakgrunn í jarðeðlisfræði, eðlisfræði, verkfræði, hagnýtri stærðfræði eða skyldum greinum. Skráning í
nám við samstarfsháskóla er möguleiki.
Nánari upplýsingar gefur Ólafur Guðmundsson prófessor í síma 617 9520 eða netfang ogud@ru.is.
Umsóknafrestur er til 15. september og skulu umsóknir innihalda ferilskrá, afrit af prófskírteinum og lýsingu
á ástæðum þess að umsækjandi hyggur á doktorsnám.
Tækni- og verkfræðideild HR er ein stærsta háskóladeild landsins með tæplega 1000 nemendur og um 70
akademíska starfsmenn á mörgum sviðum tækni- og verkfræði. Deildin var stofnuð árið 2005 þegar Háskólinn
í Reykjavík og Tækniháskóli Íslands voru sameinaðir. Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla
þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Nemendur skólans eru um 3000 í fimm deildum, en
starfsmenn eru yfir 500 í 270 stöðugildum.
www.hr.is

» !GANGSVEITINGÈAÈTÚLVUKERFUM

(FNIKRÚFUR
» 4ÚLVUMENNTUNÈFRÉÈ4KNISKØLANUMÈEAÈSAMBRILEG
» !LJØLEGÈPRØFÈFRÉÈ-ICROSOFTÈERÈKOSTUR
» *ÉKVNIÈOGÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM
» 3JÉLFSTÈOGÈSKIPULÚGÈVINNUBRÚG

.ÉNARIÈUPPLâSINGARÈVEITIRÈ
"IRGIRÈ0ÉLSSONÈ ÈBIRGIRP LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈ
.OTENDA ÈOGÈTKNIJØNUSTAÈ(54 È%IRÓKSGÚTUÈ
,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
STARFÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈWWWLANDSPITALIISÈ%INNIGÈERÈHGTÈAÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈ
UPPLâSINGUMÈ&OSSVOGI È(RINGBRAUTÈOGÈÉÈMANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTIS
STEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈ
UMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈÈÈÈÈ
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN
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Laus störf í leikskólum á Selfossi.
Staða leikskólakennara við Leikskólann
Hulduheima á Selfossi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Eygló Aðalsteinsdóttir
leikskólastjóri í síma 480 3280 eða með því að senda fyrirspurnir á hulduheimar@arborg.is. Um er að ræða 100% stöðu
leikskólakennara og er miðað við ráðningu frá og með
1. sept. 2010.

Staða leikskólakennara við Leikskólann
Álfheima á Selfossi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingibjörg Stefánsdóttir leikskólastjóri í síma 480-3240 eða með því að senda fyrirspurninr
á alfheimar@arborg.is. Um er að ræða 100% stöðu leikskólakennara og er miðað við ráðningu frá og með 1. sept. 2010.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna sam
kvæmt starfslýsingu leikskólakennara þ.m.t að taka þátt í
skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarﬁ undir stjórn
leikskólastjóra/deildarstjóra.
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með
börnum æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ
• Jákvæðni og áhugasemi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
Ef ekki fæst leikskólakennari eða annar uppeldismenntaður
starfsmaður til starfa er áhugasömum sem hafa hug á því að
starfa með börnum bent á að sækja um starf í leikskólanum.
Starﬁð hentar jafnt konum sem körlum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2010.

Sérfræðingur í fjármálateymi

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ 6A8*%.',%-$%.

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt af
þeim fullkomnustu í heiminum og mikið
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan
og öruggan vinnustað. Starfsmenn vinna
saman í teymum og hafa stöðugar umbætur
að leiðarljósi. Vinnustaðurinn býður upp á
margvísleg tækifæri til starfsþróunar.

Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingi í fjármálateymi fyrirtækisins.
Fjarðaál er stærsta útflutningsfyrirtæki landsins og verkefnin eru fjölbreytt í alþjóðlegu umhverfi.
Alcoa samstæðan er skráð á markaði í Bandaríkjunum og Fjarðaál er gert upp mánaðarlega.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfinskröfur:

• Umsjón með bókhaldi

• Háskólapróf í viðskiptafræði, helst af endurskoðunarsviði

• Samantekt fjárhagsupplýsinga

• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum

• Skattamál

• Þekking á skattskilum fyrirtækja

• Samskipti við innri
og ytri endurskoðendur

• Greiningarhæfni

• Greiningar og spár

• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum

• Góð tölvukunnátta

• Úttektir á innra eftirliti
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Guðmundsdóttir, sigridur.gudmundsdottir2@alcoa.com,
hjá Alcoa Fjarðaáli. Hægt er að sækja um starfið á www.alcoa.is. Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst.

Staða aðstoðarmatráðs í 100% starf við
Leikskólann Álfheima
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingibjörg Stefánsdóttir leikskólastjóri í síma 480 3240 eða með því að senda fyrirspurnir
á alfheimar@arborg.is.
Miðað er við ráðningu frá og með 1. sept. 2010.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Foss/Bárunnar.

Hraun 1 • 730 Reyðarfirði • s. 470 7700

www.alcoa.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðila berist skriﬂega til Fjölskyldumiðstöðvar
Árborgar b/t Sigurðar Bjarnasonar verkefnisstjóra fræðslumála
Austurvegi 2 800 Selfoss, eigi síðar en 22. ágúst 2010.

Starfsmaður í Netkerfi Símans
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Netkerfi sér um rekstur á internetgáttum, IP/MPLS og
ATM kjarnanetum Símans auk ýmissa miðlægra kerfa
tengdum gagnaflutningi.

Nauðsynlegt er að viðkomandi eigi auðvelt með að tileinka
sér nýja hluti og geti unnið sjálfstætt og í hópi.
Æskilegt er að viðkomandi hafi:
· Verk- eða tæknifræðigráðu.

Hópurinn sinnir einnig ráðgjafahlutverki við innri og
ytri viðskiptavini vegna gagnaflutningsmála t.d. vegna
IPTV, 3G og VoIP.

· Reynslu af netkerfum og hafi lokið prófum t.d.
CCNA, CCNP eða CCIP (eða fengið vottun, t.d. frá Juniper
eða öðrum framleiðanda netbúnaðar).
· Góða tölvuþekkingu, einkum á Linux og Unix en einnig Visio,
Powerpoint, Excel og slíku.
· Reynslu af forritun – kostur en ekki skilyrði.
· Góða samskiptahæfni og geti sýnt frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst 2010
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma fram
lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu
berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

800 7000 – siminn.is

Það er

ENNEMM / SÍA / NM43084

Síminn leitar að starfsmanni í Netkerfi sem er hópur
innan gagnaflutningskerfa Símans
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MÓTTÖKURITARI
Domus Medica óskar eftir móttökuritara í 100% starf
frá 09:00-17:00 virka daga. Um er að ræða aﬂeysingastarf í u.þ.b. 6 mánuði. Í boði er skemmtilegt og
krefandi starf sem felst m.a. í símsvörun, skráningu
tímapantana og móttöku sjúklinga. Við leitum af
jákvæðum einstaklingi með ríka þjónustulund sem
getur haﬁð störf ﬂjótlega.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og ferilskrá
fyrir 15. ágúst á tölvupóstfangið
domusmedica@domusmedica.is

VILTU ELDA Í ALFARALEIÐ?

VAKTSTJÓRAR ÓSKAST

Óskum eftir matreiðslumanni í Staðarskála

Óskum eftir vaktstjórum á höfuðborgarsvæðinu

Helstu verkefni:
Ř Matreiðsla
Ř Umsjón með eldhúsi
Ř Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni:
Ř Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Ř Stjórnun starfsmanna á vaktinni
Ř Vaktauppgjör
Ř Pantanir
Ř Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Ř Reynsla af svipuðum störfum eða menntun sem nýtist
Ř Snyrtimennska
Ř Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
ŘSamskiptafærni
Ř Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Meira í leiðinni

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Ræstingastjóri

Lagermaður

=ZahiVhiVg[hhk^Â/
Jbh_c!Z[i^ga^id\hi_gcjcg¨hi^c\VkZg`Z[cV
Ã_cjhiVd\hVbh`^ei^k^Âk^Âh`^eiVk^c^
G{Âc^c\hiVg[hbVccV
JiVcjb]VaY[ng^gaVjcVk^cchaj
@ZcchaVg¨hi^c\V

=ZahiVhiVg[hhk^Â/
Jbh_cbZÂkgjaV\Zg
Öi`ZnghaV
Jbh_cbZÂÄkdiiV]h^

JbZgVÂg¨ÂVibVWjcY^ÂhiVg[Z^ii{g#
Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂ]V[Vc{Â(%{gVVaYg^
d\]V[V]gZ^cihV`VkdiidgÂ#

Um er að ræða langtímastarf. Yﬁrvélstjóri er
á aﬂahlut og er kauptrygging 10.000 evrur
per mánuð.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með
tölvupósti til: barentstrawl@live.com.

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið atvinna@n1.is
eða www.n1.is fyrir 18. ágúst næstkomandi.
Meira í leiðinni

Ein elsta og reyndasta ræstingaþjónusta landsins óskar eftir
að ráða öfluga starfsmenn í
eftirfarandi störf:

=¨[c^h`g[jg/
<Â^ghVbh`^eiV]¨[^aZ^`Vgd\_{`k¨Âc^
Ã_cjhijajcY
9g^[`gV[ijgd\k^a_^i^aVÂc{{gVc\g^hiVg[^
C{`k¨bd\h`^eja\Âk^ccjWg\Â
;gjb`k¨Â^hiVg[^
Hi_gcjcVggZnchaVZg¨h`^aZ\
={h`aVbZccijcZg`dhijg

Erlent útgerðarfyrirtæki leitar að yﬁrvélstjóra á
frystitogara sem stundar veiðar í Barentshaﬁ.
Viðkomandi þarf að hafa full réttindi (4. stig) og
reynslu af frystitogara vélstjórn. Enskukunnátta
nauðsynleg.

Hæfniskröfur:
Ř Samskiptafærni
Ř Þjónustulund
Ř Stundvísi og reglusemi
ŘReynsla af sambærilegu starfi er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson,
rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið atvinna@n1.is
eða www.n1.is fyrir 18. ágúst næstkomandi.
N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Yﬁrvélstjóri

LAUS STÖRF
Kópavogsbær er með eftirfarandi störf
laus til umsóknar:
• Grunnskólakennari
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
• Stuðningsfulltrúi
• Baðvarsla
• Skólaliða
• Matráður
• Aðstoð í eldhús
Sótt er um störfin á umsóknarvef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

=¨[c^h`g[jg/
Ã_cjhijajcY
<Â^gh`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vg
Iakj`jcc{iiV
;gjb`k¨Â^hiVg[^
GZnchaVV[hVbW¨g^aZ\jhiVg[^¨h`^aZ\
Jbh¨`_ZcYjgÄjg[VVÂ]V[Vc{Â'*{gVVaYg^
d\]V[V]gZ^cihV`VkdiidgÂ#
Jbh`cVg[gZhijgWZ\\_VhiVg[VZgi^a&*#{\hic`#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgkZ^i^g<jÂW_g\:gaZcYhYii^g!hiVg[h"
bVccV"d\Ä_cjhijhi_g^d\h`jajjbh`c^g{hVbi
[Zg^ah`g{bWZgVhi{cZi[Vc\^Â/\jYW_dg\5]gZ^ci#^h
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=gZ^ciZ][#kVghid[cVÂ&.-(d\Ä_cjhiVg[ng^gi¨`^d\hid[cVc^gkÂVjbaVcY{hk^Â^gZ\ajaZ\gVg¨hi^c\V#HiVg[h[a`^Â!hZbZg{VccVÂ]jcYgVÂiVah^ch!Zg[V\[a`g¨hi^c\jb#
A\ÂZg{]ZghaV{kVcYVÂVÄ_cjhij!]kVic^c\jhiVg[^d\{c¨\_jaZ\hVbh`^ei^k^Âk^Âh`^eiVk^c^d\hiVg[h[a`#=gZ^ciZgbZÂkdiijcHkVch^ch[ng^ggZ\ajaZ\Vgg¨hi^c\Vgd\jcc^Â
ZgbVg`k^hhiVÂ\¨ÂV"d\jb]kZg[^hb{ajbhiVg[hZb^cc^#

NOREGUR KALLAR
Viðskiptavinir okkar óska eftir
reyndum íslenskum trésmiðum
Margvísleg verkefni framundan. Reiknað er með að
vinna hefjist í byrjun september.
Við viljum ráða;
• Trésmiði í timburhúsasmíði og viðgerðarvinnu
• Trésmiði vana kerﬁsmótum og steypuvinnu

Einnig viljum við ráða múrara
vanan ﬂísalagningu
Umsóknir með starfsferilskrá sendist á netfang:
tynes@simnet.is
Upplýsingar á íslensku í síma 898 0085.
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Rekstrarstjóri
Seðlabanka Íslands
Seðlabanki Íslands auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra bankans. Leitað er að vel menntuðum
einstaklingi með frumkvæði og áhuga á þeim verkefnum sem unnin eru á rekstrarsviði bankans.
Rekstrarsvið er fjölmennasta svið bankans. Sviðið annast nú rekstur og umsýslu eigna og lausafjármuna bankans, öryggismál, innkaup, gerð rekstraráætlana og útgjaldaeftirlit. Sviðið annast nú einnig starfsmannahald bankans og launamál og
undir það heyra ýmis viðfangsefni sem lúta að innanhússþjónustu s.s. umbrot og skjalahald.
Helstu núverandi verkefni rekstrarstjóra:
• að stjórna starfsemi rekstrarsviðs
• að annast rekstraráætlunargerð fyrir bankann og eftirfylgni með henni
• að skipuleggja og stýra umsýslu eigna og lausafjármuna bankans
• að annast starfmannahald bankans, umsjón með launamálum og starfsmannaþjónustu
• að vera leiðandi í mótun og hafa umsjón með þróun verkefna sviðsins
• að taka þátt í samstarfi seðlabanka á þessu sviði
• að sinna öðrum tilfallandi verkefnum sem óskað er eftir af yfirstjórn bankans
Áskilið er að umsækjendur hafi a.m.k. próf í hagfræði/viðskiptafræði með framhaldsmenntun sem nýtist í starfi. Reynsla af
svipuðum verkefnum og stjórnun er skilyrði. Umsækjendur þurfa að hafa skipulagshæfileika, nákvæmni og öguð vinnubrögð. Samskipta- og aðlögunarhæfni eru nauðsynlegir eiginleikar í þessu starfi.
Nánari upplýsingar veitir Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir
1. september nk. til rekstrarsviðs eða á tölvupóstfangið: umsoknir@sedlabanki.is

3JÞKRAJÉLFARIÈ
3TARFÈSJÞKRAJÉLFARAÈÉÈ+LEPPIÈERÈLAUSTÈTILÈUMSØKNARÈFRÉÈÈSEPTEMBERÈÈ
3TARFSHLUTFALLÈ

-ENNTUNAR ÈOGÈHFNISKRÚFUR

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

» 0RØFÈÓÈSJÞKRAJÉLFUNÈFRÉÈVIURKENNDUMÈHÉSKØLA
» 'ØÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM
» &RUMKVIÈOGÈSJÉLFSTI

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
» 3KIPULEGGURÈSJÞKRAJÉLFUNÈFYRIRÈHØPÈSKJØLSTINGA

Lögfræðingar

» ¨ÉTTTAKAÈÓÈVERFAGLEGRIÈTEYMISVINNU
5MSØKNÈ SKALÈ FYLGJAÈ NÉMS È OGÈ STARFSFERILSSKRÉÈ 5MSØKNARFRESTURÈ ERÈ TILÈ OGÈ ME


Fjármálaráðuneytið óskar eftir að ráða tvo lögfræðinga til starfa í 100% starf, annars
vegar á lögfræðisviði ráðuneytisins en hins vegar á tekju- og skattaskrifstofu þess.

.ÉNARIÈUPPLâSINGARÈVEITIRÈ

Helstu verkefni lögfræðisviðs eru að annast lögfræðileg málefni sem ráðuneytið
varða, sérstaklega á sviði stjórnsýsluréttar. Það er skrifstofum ráðuneytisins til aðstoðar
og ráðgjafar um málefni á ábyrgðarsviði þeirra. Lögfræðisvið hefur yfirumsjón með
málefnum er snerta ríkisaðstoð, þjóðlendur og lífeyrismál. Sviðið hefur og umsjón með
þingmálum og fer með samskipti við skrifstofu Alþingis og stofnanir þess, þ.e.
umboðsmann Alþingis og Ríkisendurskoðun, og einnig við embætti ríkislögmanns.

2AGNHEIURÈ3È%INARSDØTTIRÈYFIRSJÞKRAJÉLFARI ÈRAGNHEIE LANDSPITALIIS
SÓMIÈ
,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
STARFÈRAFRNTÈMEÈVÓÈAÈSMELLAÈÉÈuSKJAÈUMÈSTARFhÈÉÈHEIMASÓUÈWWWLANDSPITALIISÈ%INNIGÈERÈ
HGTÈAÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈ È(RINGBRAUTÈOGÈÉÈMANNAUSSVII È
%IRÓKSGÚTUÈ È4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈ
UMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈÈÈÈ
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

Helstu verkefni tekju- og skattaskrifstofu varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun stefnu í
þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Tekju- og
skattaskrifstofa annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og tolla, og
hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan stjórnsýsluhlutverki
gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs. Þá annast
skrifstofan skattathuganir og mat á skattbreytingum með hliðsjón af stefnumótun
ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Tekju- og skattaskrifstofa hefur einnig umsjón
með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert, eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu
einstakra tekjustofna og gerð langtímaáætlunar um þróun tekna. Á skrifstofunni starfa
bæði lögfræðingar og viðskipta- og hagfræðingar.

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN

Menntunar- og hæfniskröfur:
*Embættis- eða meistarapróf í lögum
*Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
*Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli
*Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
*Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Viltu slást í hópinn með okkur?
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund leitar að
áhugasömu fólki í eftirtalin störf

Að auki er talið æskilegt að umsækjendur hafi framhaldsmenntun í lögfræði eða reynslu
á málefnasviðum þeirrar skrifstofu sem sótt er um starf á sem jafna má til slíkrar
menntunar.

Matreiðslumanni
Sjúkraþjálfara í 60% starf
Lyfjatækni í fullt starf

Um er að ræða áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á
öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
stöðurnar. Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

Starfsmennirnir geta haﬁð störf nú þegar eða eftir
samkomulagi.
Allar nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri
Grundar, Helga J. Karlsdóttir í síma 5306165 eða
með því að senda tölvupóst á helga@grund.is
Þá er hægt að sækja um vinnu á heimasíðu
Grundar sem er www.grund.is

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI veitir frekari upplýsingar um störfin. Vinsamlega
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 22. ágúst nk.
Tekið skal fram um hvort starfið er sótt. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því
að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum
störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.stra.is
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SMIÐIR

Þroskaþjálﬁ - Iðjuþjálﬁ
Óskað er eftir þroskaþjálfa, iðjuþjálfa eða öðrum
með sambærilega menntun til þess að starfa með
ungum fötluðum manni sem er nýﬂuttur í eigin íbúð
í Reykjavík. Um er að ræða spennandi og krefjandi
starf við uppbyggingu á notendastýrðri aðstoð í anda
hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Í starﬁnu felst
m.a. rekstur, skipulagning og stjórnun á aðstoðinni í
samvinnu við einstaklinginn og foreldra hans.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Starfshlutfall getur verið á bilinu 50-100%.
Upplýsingar veitir Gunnhildur Gísladóttir
í síma 820 7287. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
gisli.bjorns@gmail.com.

Lögmannsstofa – Ritari
Óskað er eftir ritara í hálfs dags starf frá kl. 13-17.
Starﬁð er fólgið í móttöku, símsvörun og öðrum
almennum ritarastörfum auk umsjónar með
kafﬁstofu starfsfólks. Gerð er krafa um góða
íslensku kunnáttu og þægilega framkomu. Þarf að
geta haﬁð störf ekki síðar en 20. ágúst nk.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf ásamt meðmælum sendist til Fréttablaðsins á
netfangið: box@frett.is fyrir 10. ágúst næstkomandi
merkt „Lög-Ritari”.

Íslenskir Fjallaleiðsögumenn ehf.
leita að öﬂugum og metnaðarfullum
markaðsstjóra.

Óska eftir að ráða smiði til starfa STRAX.
Geta unnið sjálfstætt og helst vana uppsetningu á
GLERVEGGJUM.
Upplýsingar í síma 6918842 Eyjólfur.

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í
ört vaxandi fyrirtæki. Leitað er að einstaklingi
með háskólamenntun og/eða mikla reynslu
af markaðs- og kynningarmálum.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna

www.fjallaleidsogumenn.is

Laus störf við Borgarholtsskóla
haustönn 2010.
Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennara til kennslu haustið 2010 og tækjaverði
á margmiðlunar- og kvikmyndasviði.

Píanókennari óskast við
Tónskóla Neskaupstaðar
næsta skólaár í fullt starf.

Málmiðngreinar

Laun eru samkvæmt samningum við launanefnd
sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 20. ágúst nk.

Ráðning í ofangreint starf er frá 1.ágúst 2010 og eru laun
skv. kjarasamningi KÍ og fjármálaráðherra sem og stofnanasamning BHS. Ekki þarf að sækja um á sérstökum
eyðublöðum en í umsókn skal gera grein fyrir menntun
og fyrri störfum.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri Ágúst Ármann
Þorláksson í síma 849 3496 eða 477 1613.
Netfang: tonnes@fjardabyggd.is
Fjarðabyggð – Þú ert á góðum stað.

• Kennara vantar til kennslu í málmiðngreinum, helst
með framhaldsmenntun ( tækninám / vélstjórn).
Um 100% starf er að ræða.

Tækjavörður
• Tækjavörð vantar í 50% starf á margmiðlunar og
kvikmyndasviði
Ráðning í ofangreint starf er frá 20. ágúst 2010 og eru
laun skv. kjarasamningi SFR og stofnanasamningi BHS.
Ekki þarf að sækja um á sérstökum eyðublöðum en í
umsókn skal gera grein fyrir menntun og fyrri störfum.

Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir
eftir skólaliða
Óskað er eftir að ráða skólaliða í 100 % starf,
sem hefur m.a. umsjón með þrifum og gæslu
í frímínútum og á göngum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
Hefur reynslu eða áhuga á að vinna í skóla
•
Umsóknarfrestur er til 13. ágúst 2010 og skal senda
upplýsingar um fyrri störf og meðmælendur á netfangið
gudlaugs@seltjarnarnes.is
Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk.
Nánari upplýsingar fást hjá, Guðlaugu Sturlaugsdóttur
skólastjóra í með tölvupósti á netfangið
gudlaugs@seltjarnarnes.is

GRUNNSKÓLAKENNARAR

Skólameistari

Kennara vantar til starfa við
Grunnskólann á Blönduósi.
Um er að ræða aﬂeysingastöðu til eins árs. Í byrjun
skólaársins er óskað eftir aﬂeysingu í 100% almenna
kennslu á yngsta stigi, en síðar á haustönninni
almenna kennslu á yngsta stigi 50% og heimilisfræði
50 % (1. – 10. bekk).

Auglýsingasími

Einnig vantar aﬂeysingu í stöðu íþróttakennara í
þrjá mánuði frá miðjum september.
Umsækjandur þurfa að hafa réttindi til að kenna í
grunnskóla. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af
starﬁ í skóla með einstaklingsmiðaðar áherslur.
Góðir skipulags-, samskipta- og samvinnuhæﬁleikar
eru skilyrði.
Frekari upplýsingar gefur Þórhalla Guðbjartsdóttir
skólastjóri (thorhalla@blonduskoli.is)
í síma 892 4928.
Umsóknarfrestur er til 16. ágúst nk. og skal
umsókn skilað með ferilskrá á netfang skólastjóra:
thorhalla@blonduskoli.is

Allt sem þú þarft…
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Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið
Seltjarnarnesbæjar.
www.grunnskoli.is

BLÖNDUÓSBÆR

Upplýsingar um störﬁn veita skólameistari, aðstoðarskólameistari, svo og kennslustjóri í síma 535 1700. Umsóknir
berist Bryndísi Sigurjónsdóttur, skólameistara,
Borgarholtsskóla við Mosaveg, 112 Reykjavík ekki síðar
en frá og með 13. ágúst 2010. Öllum umsóknum verður
svarað. Upplýsingar umskólann má ﬁnna á www.bhs.is

Á DALVÍK UM HELGINA
Bylgjan þakkar Þristinum, Iceland Air og Coca Cola
fyrir flugið um síðustu helgi. Næst er það
FISKIDAGURINN MIKLI Á DALVÍK UM HELGINA

HEMMI GUNN OG SVANSÍ

NÆSTU VIÐKOMUSTAÐIR

Hjá Hemma og Svansí verða meðal gesta Magni,
Hvanndalsbræður, söngvarar úr Rocky Horror,
Matti Matt, Eyþór Ingi og margir fleiri. Dregið
um spennandi vinninga í Ævintýraeyju Olís.

13. – 14. ágúst
Sauðárkrókur
21. ágúst
lýkur ferðalagi Bylgjunnar í sumar
á Menningarnótt í Reykjavík

Hemmi og Svansí – laugardag kl. 12:20 - 16.
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4ILBOÈ ËSKAST Å EINBÕLISHÒS
AÈ 4UNGUSÅÈU  ¹ !KUREYRI
(ÎFUM TIL SÎLU ÅSLENSKT G¾ÈA PARKET ÒR ÖROTABÒI
p ALLT ¹ AÈ SELJAST
o 'EGNHEILIR PLANKAR Å HNOTU KIRSUBERI RAUÈRI EIK
HVÅTRI EIK BURMA TEKKI OG LERKI
o 2ESTAR AF SAMLÅMDU  MM ÖYKKU PLANKA PARKETI Å
HNOTU OG EIK MEÈ MISMUNANDI YÙRBORÈS¹FERÈ
3J¹ UPPLÕSINGAR UM MAGN OG ST¾RÈIR Å HVERRRI TEGUND ¹
WWWGOLÚISTARIS
%FNI ER TIL SÕNIS OG SÎLU HJ¹ 3ÎGINNI ¹ 3MIÈJUVEGI 
RAUÈ GATA  +ËPAVOGI MILLI   OG   VIRKA
DAGA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG ¹ STEFAN SOGINIS

3ALA  5M ER AÈ R¾ÈA EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È
ST¾RÈ   M ¹SAMT   M TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR
SAMKV &ASTEIGNASKR¹ ¥SLANDS
(ÒSIÈ ER BYGGT ÒR STEINSTEYPU ¹RIÈ  OG BÅLSKÒRINN
ER BYGGÈUR ¹RIÈ 

4ILBOÈ ËSKAST Å HÒSEIGNINA
¶INGVALLASTR¾TI  ¹ !KUREYRI

"RUNABËTAMAT ALLRAR EIGNARINNAR ER KR  OG
FASTEIGNAMAT ER KR   .¹NARI UPPLÕSINGAR
M¹ EINNIG ÙNNA ¹ VEF 2ÅKISKAUPA WWWRIKISKAUPIS

,5.$52 ¥ +/,,!&)2¨)
4IL SÎLUMEÈFERÈAR UÖB   HA SKËGIVAXIÈ EIGNARLAND MEÈ
ELDRA HÒSI NEFNT ,UNDUR Å +OLLAÙRÈI 2EYKJAVÅK .Ò ER T¾KIF¾RI
FYRIR Ö¹ SEM KJËSA AÈ BÒA N¹L¾GT BORGINNI OG VILJA JAFNFRAMT
NJËTA KYRRÈAR N¹TTÒRUNNAR AÈ EIGNAST LAND VIÈ %SJUR¾TUR
-ÎGULEGUR BYGGINGARÁTTUR FYRIR  HÒS 4),"/¨ «3+!34
.¹NARI UPPL ¹ SKRIFST &-  &ASTEIGNAMIDSTODINIS 

(ÒSEIGNIN VERÈUR TIL SÕNIS Å SAMR¹ÈI VIÈ 2ÅKISKAUP
Å SÅMA  
4ILBOÈSBLÎÈ LIGGJA FRAMMI ¹SAMT REGLUM UM FR¹GANG
OG ÒTFYLLINGU ¹ TILBOÈSEYÈUBLAÈINU HJ¹ 2ÅKISKAUPUM
"ORGARTÒNI   2EYKJAVÅK

) %' " (
(    !   

Sigrún Stella Einarsdóttir
Lögggiltur fasteignasali

GSM 824-0610

4ILBOÈ SKULU BERAST 2ÅKISKAUPUM FYRIR KL  ÖANN
 ¹GÒST  ÖAR SEM ÖAU VERÈA OPNUÈ Å VIÈURVIST
BJËÈENDA ER ÖESS ËSKA

 ¶INGVALLASTR¾TI  ¹ !KUREYRI
5M ER AÈ R¾ÈA GAMLA )ÈNSKËLANN ¹ !KUREYRI ¹SAMT TILHEYR
ANDI LEIGULËÈARRÁTTINDUM (EILDARÚATAM¹L HÒSSINS ER TALIÈ
VERA M EN ST¾RÈ LËÈAR LIGGUR EKKI FYRIR 3AMKV¾MT
FYRIRLIGGJANDI DEILISKIPULAGSTILLÎGU VERÈUR HÒN M
3J¹ N¹NAR SKIPULAGSTILLÎGU ¹ HEIMASÅÈU !KUREYJARB¾JAR
WWWAKUREYRIIS

4IL SÎLU EÈA LANGTÅMALEIG
3TËRT OG FALLEGT EINBÕLISHÒS

(ÒSIÈ ER BYGGT ÒR STEINSTEYPU ¹RIÈ  OG ER TV¾R ¹LMUR
EIN AÈAL¹LMA AUSTUR¹LMA SEM ER ÖRJ¹R H¾ÈIR OG H¹LF
NIÈURGRAÙNN KJALLARI ®NNUR ¹LMA VESTUR¹LMA ER ¹ EINNI
H¾È AUK H¹LFNIÈURGRAÙNS KJALLARA
"RUNABËTAMAT ALLRAR EIGNARINNAR ER KR  OG
FASTEIGNAMAT ER KR  (ÒSIÈ ER Å GËÈU ¹SIG
KOMULAGI OG HEFUR VERIÈ NÕTT AF (¹SKËLANUM ¹ !KUREYRI
SEM SKRIFSTOFU OG KENNSLUHÒSN¾ÈI .¹NARI UPPLÕSINGAR M¹
EINNIG ÙNNA ¹ VEF 2ÅKISKAUPA WWWRIKISKAUPIS
(ÒSEIGNIN VERÈUR TIL SÕNIS Å SAMR¹ÈI VIÈ «LAF "ÒA
'UNNLAUGSSON '3-   (¹SKËLANUM ¹ !KUREYRI
OG 6ALÖËR "RYNJARSSON '3-   HJ¹ &ASTEIGNUM
!KUREYRAR
4ILBOÈSBLÎÈ ¹SAMT REGLUM UM FR¹GANG OG ÒTFYLLINGU ¹ TIL
BOÈSEYÈUBLAÈINU LIGGJA FRAMMI HJ¹ OFANGREINDUM AÈILUM
OG ¹ SKRIFSTOFU 2ÅKISKAUPA "ORGARTÒNI   2EYKJAVÅK
!THYGLI ER VAKIN ¹ ÖVÅ AÈ FRESTUR TIL AÈ SKILA TILBOÈUM
TIL 2ÅKISKAUPA HEFUR VERIÈ FRAMLENGDUR TIL KL 
ÖANN  ¹GÒST ÖAR SEM ÖAU VERÈA OPNUÈ Å VIÈURVIST
BJËÈENDA ER ÖESS ËSKA

.ESBRAUÈ ¹ 3TYKKISHËLMI ER TIL SÎLU
2EKSTURINN ER Å EIGIN HÒSN¾ÈI ¹ GËÈUM OG ¹BERANDI STAÈ Å B¾NUM RÁTT VIÈ
TJALDST¾ÈIÈ 'ËÈ VEITINGAAÈSTAÈA INNI OG EINNIG FRAMAN VIÈ HÒSIÈ -IKILL
FERÈAMANNASTRAUMUR YÙR VOR OG SUMARTÅMANN 3TARFSEMIN ER Å   FM
EIGIN HÒSN¾ÈI ¹ HORNI .ESVEGAR OG !ÈALGÎTU ¹ ¹BERANDI STAÈ Å B¾NUM
RÁTT VIÈ TJALDST¾ÈI (ÒSN¾ÈI OG ALLUR AÈBÒNAÈUR HEFUR VERIÈ MIKIÈ ENDUR
B¾TTUR FR¹ ¹RINU  &R¹B¾RT T¾KIF¾RI FYRIR DUGLEGT FËLK MIKLIR MÎGULEIKAR
¹ AUKINNI FRAMLEIÈSLU -ÎGULEG SKIPTI ¹ ÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER H¾GT AÈ F¹ ¹ SKRIFSTOFU &ASTEIGNAMIÈLUNAR
'RAFARVOGS SÅMI   OG  
ÁHUGAVERÐAR EIGNIR Á WWW.FMG.IS

 FM EINBÕLI Å *ÎLDUGRËF Å SV¾ÈI  2VK
-IKIÈ ENDURNÕJAÈ OG GËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR
4VÎFALDUR BÅLSKÒR MEÈ GRYFJU (ORNHÒS MEÈ
FALLEGU ÒTSÕNI "EIN SALA
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
 

Sími 575 8585

FASTEIGNASALAN ÞÍN

www.fmg.is

-ENNTASKËLINN VIÈ (AMRAHLÅÈ
WWWMHIS
34®¨502«& (!534)¨ 
3TÎÈUPRËF ¾TLUÈ ÖEIM SEM BÒA YFIR ÖEKKINGU OG REYNSLU SEM EKKI HEFUR VERIÈ AFLAÈ MEÈ HEFÈBUNDNUM H¾TTI Å
SKËLA VERÈA HALDIN ¹ VEGUM MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTISINS Å -ENNTASKËLANUM VIÈ (AMRAHLÅÈ SEM HÁR SEGIR

Auglýsingasími

$ANSKA  EININGAR
%NSKA  EININGAR
&ILIPÅSKA  EININGAR
&RANSKA  EININGAR
'RÅSKA  EININGAR
(OLLENSKA  EININGAR
¥TALSKA  EININGAR
*APANSKA  EININGAR
+ÅNVERSKA  EININGAR
,ITH¹ÅSKA  EININGAR
-ATHEMATICS   OG 

M¹N  ¹GÒST
M¹N  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
FÎS  ¹GÒST

KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 

.ORSKA  EININGAR
0ORTÒGALSKA  EININGAR
0ËLSKA  EININGAR
2ÒSSNESKA  EININGAR
3ERBNESKA  EININGAR
3P¾NSKA  EININGAR
3T¾RÈFR¾ÈI   OG 
3¾NSKA  EININGAR
6ÅETNAMSKA  EININGAR
¶ÕSKA  EININGAR

M¹N  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
FÎS  ¹GÒST
M¹N  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST
ÙM  ¹GÒST

KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 
KL 

H¹MARKS EININGAFJÎLDI SEM H¾GT ER AÈ N¹ FR¹ OG MEÈ FYRSTA ¹FANGA ¹ FRAMHALDSSKËLASTIGI

2AFR¾N SKR¹NING Å STÎÈUPRËF FER FRAM ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS HTTPWWWMHIS &REKARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS Å SÅMA   FR¹ OG MEÈ  ¹GÒST
3ÕNA ÖARF PERSËNUSKILRÅKI MEÈ MYND Å PRËFINU
0RËFGJALD KR  FYRIR HVERT PRËF BER AÈ GREIÈA INN ¹ REIKNING -ENNTASKËLANS VIÈ (AMRAHLÅÈ Å BANKA  HB  NR  KT   'REIÈSLUFRESTUR ER
TIL H¹DEGIS ¹ PRËFDEGI NAUÈSYNLEGT ER AÈ FRAM KOMI NAFN OG KENNITALA PRËFTAKA 2ÁTTUR TIL PRËFTÎKU BYGGIST ¹ AÈ PRËFGJALD HAFI VERIÈ GREITT
Allt sem þú þarft…
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Varahlutir

Fornbílar

Góður bíll. Subaru Legacy ‚02 sjálfskiptur ekinn 170 þús. Þjónustubók,
krókur, ný skoðaður. Verð 900 þús.
Uppl: 8994902

Til sölu Kaiser M715 herpallbíll ‚68.
Verð 700 þ. Sími 892-9301.

Honda CRF250R árg.07 til sölu. Ekið
14 tíma. Mjög vel með farið. 550 þús.
6615121

Vespur

Sendibílar

Til sölu Jonway City Runner 125cc
vespa árg‘09. V. 250þús eða skipti á bíl
á sambærilegu verði. S. 659 7259

Útvega gúmmíbelti á allar gerðir vinnuvéla afgr.tími c.a. tvær vikur, á eitt par
400x72.5x72 460.000+vsk,,get einnig
útvegað varahluti í flestar gerðir vinnuvéla til dæmis jcb og volvo, fyrirspurnir
sendist á bjarkifa@simnet.is eða sími
898-3344. Trúlega með besta verðið.
Óska eftir krókheysisbíl eða bíl á grind.
Guðbjartur, S. 892 7512.

Lyftarar
Fjórhjól

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06.
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08.
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05.
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06.
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893
2284. www.carparts.is

Til sölu Ford Econoline 4x4 ‚93, 7.3
diesel. Nýleg 37“ dekk, loftlæstur fr. aft.,
spil. Verð 870 þús. Uppl. s. 8240217

1-2 milljónir

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Hópferðabílar
SG 441

MB 917, árgerð 1991, 30 manna
Upplýsingar í síma 897 5976.
Toyota Corolla 06 ek.77þ.km. Verð
1.690þ. (sjá bilar.is) TILBOÐ 1.550þ.
Sími 867-6106

Bílapartasala

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

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

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

Kerrur
Körfubílaleigan.

PT 841

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

Vario 614, árgerð 2001, 20 manna
Upplýsingar í síma 897 5976.

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

Bátar

Húsbílar

Hreingerningar

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

Toyota LC90 árg 99 ekinn 130þ,
33“stóra breytingin,dísel verð 1.700þ
uppl 6618412

Til sölu Ásdís SH 18 4,5 brt smíðaár
1982 í Noregi. Vél Volvo Penta árg.
1988. Uppl. í s. 896 5267.

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Axarhöfða 18. S. 587 0626 & 696 3522.
www.ke.is

Mótorhjól

Kerrutjakkur.

Vy-þrif ehf.

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

Þrif í heimahúsum

Samhent fjölskylda óskar eftir reglusamri og áreiðanlegri manneskju til að
þrífa 4 heimili á höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða fulla dagvinnu og
þarf viðkomandi að hafa aðgang að
farartæki. Áhugasömum er bent á að
senda umsókn eða hafa samband við
Önnu Mörtu, annamarta@toppfiskur.is,
sími 821 8152.
Hentug heimiliskerra. Innanmál:
203x116x35cm - heildarþyngd: 750kg burðargeta: 600kg - Dekk: 13“ - Verð kr.
180.000 m/VSK Lyfta.is Njarðarbraut 3a
Reykjanesbæ 421 4037 www.lyfta.is

TILBOÐ 1.850.000.-

CHRYSLER GRAND VOYAGER. Árgerð
2005, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 5
gírar. ATH. Vél 2.4 minni eyðsla. Mjög
Fallegur Bíll. Verð 2.290.000. á tilboði
1.850.000 staðgreitt. ath. skipti. uppl.
í.s:693 5053.
Kía carens 7 manna leður sæti, ek
146,000 dísel ssk árg 07 verð 1,840 þús
áhvílandi 2,1 s 893 9039

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

Fellihýsi
Fleetwood Utah fellihýsi til sölu. Vel
útbúinn vagn með fortjaldi. Óskum eftir
hjólhýsi í skiptum. S. 773 5356.
Burðargrind fyrir mótorhjól úr alumium. Fest aftan á. Allar festingar fylgja.
Rampur til að keyra hjólinu upp á grind.
Verð kr. 49.000.

Vinnuvélar

Duoprop skrúfusett B3 á Volvo Penta
Sem nýtt Kr. 85.000 Uppl. Stefán
s8666196

House chcial czystsze

Szukamy osoby niepalacej, niepijacej,
posiadajacej prawo jazdy I samochod,
do sprzatania czterech mieszkan na
Seltjarnarnes I Gardabaer w pelnym
wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o skladanie podan na
adres e-mail annamarta@toppfiskur.is.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod
nr tel. 821 8152 Anna Marta.

Bílaþjónusta

Vantar ódýran

Ridingguide/trainer/help for the Danish
island Rømø. As fast as possible we
need help with our 12o Icelandic horses. Riding, training and taking care
of them, maintaining the buidlings,
shooing etc. Possibility for job for your
partner as we also have a hotel and
camp site. Possibility for accommodation. Engish is it a must. Therese
Thøgersen 004523458649

Sterkir, þægilegir og léttir Sundridge
flotgallar nú á 15% kynningarafslætti í
RB veiðibúð, Skútuvogi 4.

Flotnet-sokknet, Heimavík ehf S. 892
8655. www.heimavik.is

MAN 4-öxla, árg. 2006 ek. 95.000.
km. Einnig Komatsu PW 150 hjólavél,
Komatsu pc 50 og WA 70 hjólaskófla,
einnig VOLVO lítill gámabíll með fleti
og gám o.fl. S. 661 2288.

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

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

Flotgallar á tilboði í RB
Veiðibúð

A close family is looking for a dedicated
person to clean 4 private household in
greater Reykjavik area. Working hours
are daytime and necessary for person
to have access to a car. Cleaning experience is a bonus. All Interested are
asked to send application or contact
Anna Marta by e-mail or phone. annamarta@toppfiskur.is tel. 821 8152.

Garðyrkja

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821-2545

Jeppar

House cleaner wanted

Silunganet-Silunganet

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Vantar ódýran bíl. Má þarfnast lagfæringar. Skoða allt. Allar tegundir, allar
árgerðir. S. 857 9326.

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
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

Toyota Corolla árg. 2005 ek. 49þ.km.
CD, álfelgur. Toppbíll verð 1.450þ.
Tilboð óskast. S: 690-7529.

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

550.000 stgr

Trjáklippingar - garðyrkja - hellulagnir.
Klippi tré og runna og felli
tré, fræsi stubba. Fljót og góð
þjónusta. Látið fagmann vinna
verkin.
Garðaþjónustan Björk
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643, 899 7679

HELLULAGNIR LÓÐAGERÐ

Kawasaki KX250F árg 2008 ekið ca 55
klst óbrjótanleg haldföng ný olía gott
hjól Uppsett verð 800.000. uppl.í síma
861 7600.
Weckman sturtuvagnar 8, 10 og 12
tonna. H. Hauksson ehf., sími 588
1130.

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Trjáklippingar

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

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.
Husqvarna 450cc. Afm.útg. 04. Ekki
götuskr. Fjórg/rafstart. Svo til ónotað.
V.300þ.stgr. Uppls: 898 1958

Til sölu og afgreiðslu strax, ný 3,5 tona
skæra lyfta TY-3.5A Liftihæð 2000 mm
+ 550 mm, gerð fyrir hjólastillinga
platta. Uppl. í síma: 860 1860

Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun
eða aðra þjónustu í garðinum er
ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór
Garðyrkjumaður.

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.
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Gott nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867
3264.

Óska eftir hvaltönnum, rostungstönnum eða náhvalstönn. S. 663 1189 &
566 7317. Geymið auglýsinguna.

Gott nudd - good massage. S. 857
0850 & 844 0329.

Kaupi gamla mynt og seðla, Gull silfur og brons peingar. Met heil söfn.
S 8251016

NUDD NUDD NUDD. Exclusive whole
body massage. S.6922126
Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s:

Heimilistæki
Þvottavélar, varahlutir.

Dulspeki-heilun

Hef úrval af þvottavélum til sölu. Einnig
ódýrir varahlutir í þvottavélar. Síðumúla
37 Kjallara. 847-5545

Árangur með Herbalife í 30 ár. Kaupauki
með öllum pöntunum í ágúst. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

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

Nudd

Hljóðfæri
GARÐAÞJÓNUSTA

Trjáklippingar og fellingar, pallasmíði,
alm garðvinna. Ágúst garðyrkjumeistari
s.848 9600
SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

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

Málarar

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.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069 og 663 5315.

Smíði, múrun, málun og
flísalögn....

Allt utanhús viðhald. Iðnaðarmenn
óskar eftir verkefnum, bað, eldhús, verönd. Sjá verkadvinna.is S. 699 5678.

Andleg og náttúruleg netverslun. Spá,
spil, reykelsi og fl. www.spirit.is
857 5015.

ÓDÝR OG SKEMMTILEG
NÝJUNG

TANTRA MASSAGE

Frábær leið til að halda sér í formi.
Uppl. í síma 6953764, www.hullahringir.is

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com
Whole body massage 841-8529

Spádómar

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

Spásími 908 6060

Þjónusta

Tarot, miðlun, trúnaður.
Hvað viltu vita um sumarið ?
Aðgát skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

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

Til sölu mjög gott hjónarúm 160x200
með 2 ára gömlum dýnum ásamt
náttborðum Verð 45.000 upplýsingar í
síma 696 9862.

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

Faglærðir Píparar Tökum að okkur
viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta
Reykjavíkur S: 770 4499.

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Tölvur
Málun
25% afsláttur fyrir húsfélög, eldriborgara og
öryrkja

Gullfallegt Yamaha píanót til sölu lítið
notað til sölu. Algeng hæð 121 cm.
Uppl: 863-0377.

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

Sjónvarp
Glæsilegur Bohemia kristall ljósakrónur, vegljós til sölu. Bohemia Kristall,
Glæsibær s. 571 2300.

Innan sem utan. Fagleg vinnubrögð.
Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í
dag. Haukur, S. 777 3374.

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

Búslóðaflutningar

Tölvur
IPAD 64G + 3G Til sölu ný í kassanum
v: 179Þ S: 777-2-333

Trésmíði

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

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

Vélar og verkfæri

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Námskeið

Húsaviðhald
Er með til sölu glæsilega skipsskrúfu
sem gætii hentað fyrir banka, útgerðamenn, stofnanir eða þá sem hafa
áhuga á glæsilegum hlutum. Þvermál
skrúfunar eru 111 cm, þyngd er um 250
kg. Verð á skrúfunni með rústfríum fæti
er 300.000 kr. Upplýsingar eru gefnar í
síma 895 1414.
Svalahurð í góðu lagi 190 x 75 og
glugginn 120 x 50 uppl: 553 8672.

Húsaviðgerðir

ICELANDIC- NORSKA I
og II - ANGIELSKI, dla
Polaków - ENSKA f. fullorðna - Stærð- og eðlisfræði - Námsaðstoð

Ódýrt, ódýrt

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

Til sölu rafknúin hlaupahjól sem fara á
13-15 km hraða. Bera 70-80 kg. Fást á
14.500 kr. Sendi um allt land. Uppl. í
s. 661 5657.
Terhi 385 bátur með 6 hestafla Mercury
utanborðsvél er á kerru. Mountain Lion
fjórhjól 4 X 4. Uppl í s: 8669299

Bergiðjan ehf
Íslensk farmleiðsla

Einingargróðurhúsi 14 Fm komnir með
2 tegundir af rólum til sýnis Tangarhöfða
2. Minigolfi, vinsælt á pallinn,í bústaðinn og garðinn er með 3 holum og 3
þrautum auðvelt að spila 6 til 9 holur.
Erum að hefja framleiðslu á garðvörum
úr Íslenskum trjábolum. Haustafsl. af
sumarvörum. Uppl. í s. 772 9030 & 867
3245. Bergiðjan ehf, Tangarhöfði 2, 110
RVK. bergidjan@gmail.com

Önnur þjónusta

Stólar

Notaðir 170 kráarstólar og 20 barstólar,
uppl. gefur Magnús í s. 533 6220.
18“ Dekk 2 Michelin Pilot sport
245/40ZR 18 til sölu S: 777-2-333

Til bygginga
Þilull til sölu

Gefins
Þakplötur úr BM-Vallá fást gefins. Uppl.
í 863 8892.

Óskast keypt

Stærð 600x1200, þykkt 50 mm, samtals 3 pakkningar. Selst með 50%
afslætti. S. 893 8164.
Parket-Til sölu 20fm af Tarkett Oak
Robust White 14mm parketi með undirlagi. Uppl. í síma 8916691

Dýrahald

Ýmislegt
Kaupi gull !

Borum fyrir heitu og köldu vatni.
Bjarnastaðir ehf borverktakar S:
8643313

Til sölu: Handflökunarborð 2st. snyrtilína f. 3 Póls borðvog 6st. kör 600 l. og fl
úr lítilli fiskvinnslu. S.4311562-8986152

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to
Fr; 10-11:30 or18-19:30 start 9/8, 6/9,
4/11. Level II: 4 w: Md to Fr; 10-11:30,
st: 9/8, 4/11 Level III: 4w: 16-17:30
st: 9/8. NORSKA: 4 vikur, mán til fös
19:45-21:15, stig II: 9/8, stig I: 13/9.
ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 weeks.
Level I, Md to Thu: 9-10:30 or 17:3019. st. 16/8, 27/9. Level II: 11-12:30
st. 16/8, 27/9. Level III: 17:30-19. st.
16/8, 20/9. STÆ/EÐL: Námsaðstoð allt
árið. Enska f börn 5-8 ára 12 vikur
þri 14/9. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice

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

Vildarpunktar óskast keyptir S: 7772-333

Heilsuvörur

Ljúfur og yndislegur 9 vikna hvolpur tilbúinn til afhendingar. Ættbókarfærður
hjá HRFI, heilbrigðissk. og örmerktur.
Foreldrar með hreint hjartavottorð og
augnvottorð. Uppl. í síma 6699336
og 5678281

Sjóstöng, Sjóstöng.

Nudd
LUXURY.TANTRIC
WHOLE
BODY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!!
8698602
TANTRIC , WHOLE BODY MASSAGE
IN DOWN TOWN ANY TIME!VALIABLE
SUNDAY!! 8698602

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

Til sölu
Vel með farið 21 gíra dempara fjallahjól
og 20 lítra fiskabúr með 12 stálpuð
seiðum. S. 864 8845.

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

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Golden retriever hvolpar til sölu. tilbúinir til afh. eru heilsuf.skoðaðir ættbókaf. hjá Íshundum. Verð 165 þ.hægt
að skipta greiðslum S: 8638596 123.
is/madda
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Schafer hvolpar til sölu. Ættbókarfærðir
frá HRFÍ, örmerktir og heilsufarsskoðaðir. Foreldrar myndaðir. Tilbúnir til
afhendingar. s. 777 6969.

Fyrir veiðimenn

Til leigu ósamþ 2 herb 45 fm studio
íbúð í Garðabæ með sér inngangi og
verönd uppl í s 824-5244
Einb.hús í Gbæ til leigu frá 1.sept. 4
svherb. og bílskúr. Uppl. S 771-2004

Yorkshire Terrier hvolpar til sölu. Með
ættbók frá Hrfí, bólusettir og örmerktir.
Uppl í síma 6902661

TILBOÐ-TILBOÐ

Í stjóstöng og grill, aðeins 4.990,- á
mann Uppl. í s: 865 6200 eða andrea.
seatours@hotmail.com

Hestamennska
Innréttingar

Persneskir kettlingar til sölu. Uppl. í s.
663-6507 eða 899-9603.

Mjög góð íbúð á 2.hæð, er 100 fm,
4ra herb. við Vesturberg í 111 Rvk.,
reglusemi og snyrtimennska áskilin og
meðmæli óskast. V. 125þ. pr.mán./2
m.trygging/ótímab.leiga/laus fljótl.
Uppl. í S. 823 2212 .

Smíða innréttingar í hesthús, einnig útigerði, hringgerði, uppsetning öll
almenn járnsmíði, gott verð. Uppl. í
síma 869 6690 Aðalsteinn.
Til sölu 3 tollar úr Orra frá Þúgu. Uppl. í
s. 552 9530 & 866 3114 & 894 1247.

Húsnæði í boði

Til leigu stórt (24fm) bjart herbergi
með eldhúsinnréttingu og kæliskáp í
hverfi 108 Rvk. Uppl í s. 663 8862

Óskar eftir afgreiðslu fólki, ekki
yngra enn 18 ára. Vaktavinna.
Upplýsingar á staðnum.

Gott einbýlishús í fallegu hverfi í Brh
til leigu. 150fm + 30fm bílskúr. Laust
strax. Verð 200þús á mán. S: 8972262
- 8944001

Gesthús / sumarhús. 25 m2 + svefnloft
Tilboð kr. 3.300.000,- H. Hauksson ehf.,
sími 588 1130.

Herbergi til leigu í Innri Njarðvík frá 1.
sept. Sendið tölvupóst á oah@hive.is
Kjall.herb. í 105. Aðg. að sturtu, WC,
þvottav. Íssk.+húsgögn. 30 þús.
8610550.
Til leigu 4 herb. íbúð á völlunum. V. 145
þús. per mán. S. 897 7155.

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.

Kokkarnir veisluþjónusta
Stórt sumarhús í
Grímsnesi til leigu

Helgar/viku leiga. Gisting fyrir 610 manns, heitur pottur og sauna.
Helgarleiga 75þús, 5 nætur (sun-fös)
95þús, vikuleiga 125þús. Laust í ágúst/
sept. Uppl. í s. 898 1598 sjá myndir:
miklaborg.is undir Víðibrekka.

3ja herb. í Hafnarfirði.
Til sölu gullfallegir Golden treiever
hvolpar. Ættbókafærðir hjá HRFÍ. Til
afhendingar í september. Nánari uppl
í S. 896 6610

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
ísskápur, uppþvottavél, gardínur og öll ljós.
Stæði í bílkjallara. Dýrahald
ekki leyft
www.heimahagar.is
Upplýsingar í síma 7727553

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Yndislegir A.coker spaniel hvolpar til
sölu. ættbók hja hrfi. s.8657830
8 vikna kassavanir kettlingar (fress) fást
gefins. S. 587 7521 & 692 0689.
Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.
Gefins kassavanir kettlingar uppl: 8445903

Persneskir kettlingar

Gullfallegir og himneskir loðboltar til
sölu. Aðeins ein læða og einn fress
eftir. Aðeins gott heimili kemur til
greina. S. 690 4716.

Gautland, Fossvogur. Mjög góð 2ja
herbergja íbúð með suðurverönd. Laus.
Aðeins 5% útborgun. Greiðslubirgði
um kr. 80.000 á mánuði. Verð 14,9
millj. Erlendur s. 897-0199.
Björt og falleg 3 herb. íbúð í 109
Seljahverfi. Leigist á 120 þús. með hússjóð. Þvottavél í sameign. Eldhústæki
og húsgögn geta fylgt með. Laus fljótlega s. 8924254

Skemmtanir

Par með barn á leiðinni óskar eftir
3.herb íbúð í Hfj eða nágrenni
S:6634106
Óska eftir stúdíóíbúð eða kjallara. Má
ekki vera meira en 50þ. á mán. S.
869 9766.
Rólegur og reyklaus iðnaðarmaður á
miðjum aldri óskar eftir íbúð fyrir allt
að 100 þús á mán. í 103, 105, 108, 220
eða 221. Sími 698-4875

NA DYSKOTEKE

OD-22:00–DO-03:00

60 fm, eignarlóð 5500 fm. Bein sala
eða skipti á jeppa/hjólhýsi. Verð 14,9
Uppl. í s: 898 1598.
Til leigu sumarhús í Munaðarnesi. 3
svefnherb. Heitt og kalt vatn. V. 57 þús.
per mán. S. 897 7155.

Atvinnuhúsnæði

Einbýli, raðhús, parhús, hæð með bílskúr óskast strax fyrir traustann aðila til
lengri eða skemmri tíma. S. 898 0868.
Mig vantar kvk til að leigja með mér 2-3
herb íbúð á svæði 101,107 eða 170.Ég
er reglusöm og reyklaus.Ég get borgað
50þús á mán(Ef við erum tvær)Áhugasamai sendið póst á grandi3@
simnet.is
Halló við erum Par um þrítugt með
3 stelpur á aldrinum 9 ára 4 ára og 3
mán og eina rólega og góða labrador
tík og okkur bráðvantar íbúð fyrir 1.
sept þar sem að það er búið að selja
íbúðina sem við erum að leigja núna.
Við erum reglusöm og með öruggar
tekjur og topp meðmæli. Greiðslugeta
er í kringum 100-120þ. á mán einungis
langtíma leiga kemur til greina og erum
við til í að skoða allt frá 4 herbergja og
uppúr á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel eitthvað fyrir utan bæinn ca 70km
radíus. Þó ekki reykjanesið. Sími 616
1195 og 821 7443.
Reglusöm fjölskylda óskar eftir íbúð til
leigu í Salahverfi eða nágrenni frá 15.
ágúst - 15. desember. Jón 699-4260

Móðir og barn í grunnskóla óska eftir
3ja herb. íbúð í Norðlingaholti.Sími
893 4860.

540 góð skrifstofuhæð til leigu. Er á
góðum stað við Ármúla. 13 skrifstofur, fundarherbergi og stórt og bjart
almennt vinnurými. Allar tölvulagnir til
staðar. Má skipta hæð í tvennt ef vill,
hvor hluti með sérinngang. Uppl. hjá
armuli40@gmail.com.

www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

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

(¹DEGISMATUR ALLA VIRKA DAGA

( A M R A B O R G     +Ë P 

3      

Örryggiskerfi fyrir sumarhús 3ja ára
ábyrgð! Vandað GSM öryggiskerfi sem
hringir í þig ef brotist er inn Kerfið inniheldur: Stjórnstöð með GSM hringjara
Hreyfiskynjara Sírena LCD takkaborð
með hitastilli (frostvörn) Getur hringt
og athugað með hitastig í bústaðnum kveikt á kyndingu heita pottinum
ofl með GSM síma Pakkinn kostar
48900.- PROCAM ehf sími 533 2121
og 867 7866

Subway Hringbraut N1 auglýsir
eftir duglegum starfsmanni
með reynslu af þjónustustörfum á næturvaktir. Í starfinu
felst afgreiðsla, þrif og skurður
á grænmeti. Unnið er sjö nætur
í röð á átta tíma vöktum og sjö
nætur frí. Íslenskukunnátta er
æskileg. Lágmarksaldur er 20
ár. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bíl til umráða.
Nánari upplýsingar veitir
Magga í síma 696-7064.
Umsóknareyðublöð á staðnum
eða gegnum subway.is

Keiluhöllin Öskjuhlíð óskar eftir
vélamönnum í kvöld & helgar
vinnu. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði
bifvélavirkjunar, vélstjóra eða
góða reynslu af sambærilegu
starfi.
Tekið verður á móti umsóknum
i Keiluhöllinni næst komandi
þriðjudag og miðvikudag milli
kl 17 & 20.

Vanur/traustur starfskraftur óskast á bar
hér í borg, einnig er leitað að snyrtilegum dyravörðum. Uppl. S. 863 5090.
Kvöld og næturv.
Tvær stelpur (3 og 7 ára), óska eftir
barnfóstru til að flytja með þeim
til Oslóar þann 1. sept. og hjálpa
þeim fyrstu mánuðina í nýju landi.
Umsóknarfrestur til 12/8. Nánari upplýsingar: http://aupair-iceland.blogspot.com

Lítil matvöruverslun á svæði 105 óskar
eftir duglegum starfskrafti. Vinnutími
9-18 virka daga og aðrahvora helgi
10-16 og 11-14. Nánari uppl. á plus@
simnet.is
Skartgripaverslun í miðbæ Reykjavíkur
leitar að þjónustulundaðri, samviskusamri og snyrtilegi konu til afgreiðslustarfa. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir sendist á gudmunds@talnet.
is fyrir 12. ágúst.

Tilkynningar

Gisting

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

Pólýhúðun ehf. óskar eftir framtíðar starfsmanni til iðnaðarstarfa.
Íslenskukunnátta og eldri en 25 ára er
skilyrði. Uppl. í síma 665 1702, tekið við
umsóknum á Smiðjuvegi 3 Kópavogi.

Sportbarinn Ölver

Vaktstjóri óskast í fullt starf, verður að
vera vanur, íslenskukunnátta skilyrði.
Uppl. í s. 533 6220. Magnús eða Halli.

Eikahátíð Loksins er komið að því, hin
árlega Eikahátíð hefst í dag kl 18 og
verður stuð fram á nótt. Vinsamlegast
tilkynnið komu í síma 6635882 Eiki
Bleiki

Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Til leigu 23 ferm. bílskúr í Vesturbænum.
Laus nú þegar. Verð 18.000 pr.mán.
Uppl.í síma 863 8733.

+ÅKJIÈ ¹ WWWCATALINAIS
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Næturvinna - Fullt starf

Bílskúr

Atvinna í boði

3¥.

Ljósmyndafyrirsæta óskast. Svar ásamt
mynd og upplýsingum sendist á scott@
simnet.is

Geymsluhúsnæði

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

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN

Vaktstjórastarfið fellst í að,
þjálfa og stjórna starfsfólki ,
skipuleggja vaktir panta og
hafa umsjón með birgðum, sjá
um uppgjör, afgreiða þrífa og
almenn þjónusta.
Umsækjendur þurfa að vera
skipulagðir, stundvísir, jákvæðir,
Eiga gott með að vinna með
fólki á öllum aldri,
Æskilegt er að viðkomandi sé
20 ára eða eldri og hafi reynslu
af svipuðu starfi.
Nánari upplýsingar veitir Helgi
í síma 842-2800 Umsóknir
sendist á helgi@hlollabatar.is

Til leigu sumarhús í Skorradal. 2 svefnherbergi, heitur pottur. sængur fyrir 4
Verð kr 35.000.- vikan

Tæplega fimmtug kona sem er algjör
bindindismanneskja óskar eftir íbúð á
langtímaleigu, á rólegum og rótgrónum
stað í Reykjavík. Helst frá 1.september.
Stærð 35 - 50fm, og leiga sé ekki hærri
en 65þús.Kyrrð að næturlagi og tengi
fyrir þvottavél skilyrði. S. 561 0722

Sumarbústaðir

Hlöllabátar auglysa eftir
starfsfólki/ vaktstjórar í
100 % starf og einnig á
helgar og kvöldvaktir.

Veitingastaður óskar eftir góðu fólki í
sal kvöld og helgarvinna , 20 ára lágmarksaldur sendið umsókn á frakkar@
islandia.is

Til sölu sumarhús í landi
Búrfells Grímsnesi

Námsmannapar með barn óskar eftir
3ja herbergja íbúð nálægt Hlíðaskóla.
Greiðslugeta 120þús á mánuði. Hafið
samband á fjolnirg@gmail.com

Ungt par óskar eftir íbúð miðsvæðis
eða Breiðholti. Greiðslugeta 70-100þús.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. s. 847 7722.

DYSKOTEKA • DJ-JARO
ZAPRASZMY

Kokkana veisluþjónustu vantar bílstjóra sem gæti einnig
aðstoðað í eldhúsi ásamt fleiru.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi mikla þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum því starfið er andlit
fyrirtækisins út á við. Aldurs
takmark er 22 ár.
Áhugasamir sendið tölvupóst á
runar@kokkarnir.is eða hringið í síma 511-4466 milli kl 8 og
16 á virkum dögum.

Húsnæði óskast

Hjón með 2 börn óskar eftir íbúð
í Laugarneshverfi. Traustum greiðslum
heitið + bankaábyrgð. S: 660-0642
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Kaffihúsið og bakaríð Passion Reykjvík
leitar af fólki til þjónustustarfa. Um
er að ræða full störf og hlutastörf.
Áhugasamir hringja í Davíð í síma 8227707.

Hlölli á Höfaðnum

101 Tryggvag Stúdíó 30fm Fráb útsýni
yfir höfnina. Parket, laus 70þ S.
8922934
Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði,
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími
517-0150.

Gott sumarhús til leigu á
Norðurlandi. Öll þjónusta og
afþreying í næsta nágrenni svo
sem veiði, frítt í golf á glæsilegum golfvelli og margt fleira.
Laust frá 08. ágúst til 12 ágúst
og frá 17. ágúst.
Upplýsingar í síma 892 5089.

Til leigu á Hvanneyri gott og vel staðsett parhús 138 fm m. bílskúr. Uppl. í
s. 893 3395.

3ja herbergja íbúð í 112 til leigu.
Laus strax. Kr.130.000 á mánuði.
Tryggingavíxill. elsaj@365.is

Til sölu 2 amerískir Cocker hvolpar.
Ættbók frá HRFÍ, örmerktir og full bólusettir. s. 8483700

Sumarhús til leigu Frábært verð

Vaktavinna 80-100%
starf
Subway auglýsir eftir duglegum
starfsmanni með reynslu af
þjónustustörfum. Um 80-100%
starf er að ræða í vaktavinnu.
Íslenskukunnátta er æskileg.
Lágmarksaldur er 18 ár.
Umsóknareyðublöð á Subway
stöðum eða gegnum subway.is.

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar að
hressu og duglegu starfsfólki til starfa
í fullt starf og hlutastarf. Aðeins reglusamt og samviskusamt fólk kemur til
greina. Vinna sem hentar vel með
skóla. Umsóknareyðublöð á staðnum.

Aukaleikarar í
Sjónvarpsþætti
Við erum að leita að aukaleikurum á öllum aldri fyrir tökur
frá byrjun september til lok
október.
Áhugasamir sendið upplýsingar um umsækjendur með
mynd og síma á aukaleikarar@
sagafilm.is

Leitar þú ævintýra? Rauða Torgið
Stefnumót hefur verið miðstöð íslendinga í ævintýraleit í rúmlega 10 ár.
100% leynd. Þú auglýsir og vitjar skilaboða ókeypis! Konur, s. 555-4321.
Karlar: s. 535-9923.
Samkynhn. KK ath: Sífellt fleiri nota
Rauða Torgið Stefnumót til að kynnast
nýjum KK. Það er frítt að auglýsa og
vitja skilaboða í s. 535-9923.
53 ára myndarlega kona vill kynnast
heiðarlegum, reyklausum karlmanni á
svipuðum aldri, jafnvel sem samleigjanda. Engin skyndikynni. Augl. hennar
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 9052000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8886.
47 ára stelpustrákur vill kynnast karlmanni með skemmtun í huga. Augl.
hans er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8697.
Ógift kona á miðjum aldri vill kynnast
ógiftum karlmanni, 55-65 ára. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8313.
53.ára einlægur,nærgætinn karlmaður
vill kynnast konu á svipuðum aldri sem
nánum félaga.Engin skyndikynni.Fullum
trúnaði heitið og krafist.Svör sendast á
smaar@frett.is eða til Fréttablaðsins
merkt 100%trúnaður

PurpleRabbit.is

Sýndu þig og sjáðu aðra á djörfum
íslenzkum samskiptavef.

FERÐALÖG

MEIRI HÁTTAR MATARSLAGUR
Hátíðin La Tomatina í bænum Buñol, 40 kílómetra fyrir vestur af Valencia á Spáni,
laðar árlega til sín þúsundir gesta hvaðanæva að úr heiminum. Hátíðin hefst í síðustu vikunni í ágúst og samanstendur meðal annars af skrúðgöngum og flugeldasýningum. Helsta aðdráttarafl hátíðarinnar er þó matarslagur sem markar upphaf
hennar þar sem tugir þúsunda taka þátt. Menn safnast þá saman í miðbæ Buñol
þar sem um 100.000 kílóum af tómötum hefur verið komið fyrir og hefja slaginn
eftir að merki hefur verið gefið. Allir eru á móti öllum og helsta reglan að kreista
verður tómatana áður en átökin hefjast. Slagurinn tekur klukkutíma og að honum
loknum mætir mannskapur með vatnsslöngur til að spúla ferðamenn og göturnar.

STÓRÚTSALA

iðkomustaður fyrir þá sem vilja sjá og upplifa
grúir af áhugaverðum varningi, fatnaði, húsbúnaði
NORDICPHOTOS/GETTY

Sá elsti Borough
Market er gamall
matarmarkaður í
Lundúnum sem á
rætur að rekja aftur til
daga Rómverja.

FRUM

NORDICPHOTOS/GETTY

25-30%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

T E P P A G A L L E R Í

Bæjarlind 16
Sími 568 6999
Boqueria er skemmtilegur markaður í Barcelona.
tíma til að borða á einhverjum af þeim litlu og
sem þar eru reknir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Opið virka daga kl. 10-18
laugardaga kl. 11-16
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FERÐALÖG

FURÐULEGUR
FERÐAMÁTI VÍÐA UM HEIM
Hægt er að ﬁnna óvenjulegan og furðulegan ferðamáta víða um heim. Meðal annars er hægt að fara í ferð
með lestinni sem var sögusvið bókar Agöthu Christie Austurlandahraðlestin. Þá er einnig hægt að fara í
ferð á gömlum hestvagni eða fá sér far með fílum og úlföldum. Gaman gæti einnig verið að kíkja niður á
kóralrif á sjávarbotni í kafbáti.
- mmf

Ferð með sögu Ferð með Orient Express-lestinni hefur alltaf verið
eitthvað meira en venjuleg lestarferð. Hver vagn lestarinnar á sér
sína sögu en nokkrir vagnanna sem eru á ferðinni núna voru á hinni
upphaflegu leið. Lestin er sögusviðið í sögu Agöthu Christie Austurlandahraðlestinni.
NORDICPHOTOS/AFP

Neðansjávarlíf Spennandi getur verið að fara í ferðir með kafbát
og auðvelt er að skoða dýralífið neðansjávar á þann hátt. Í sumum
ferðum er stoppað á mismunandi dýpi þar sem hægt er að skoða
torfur fiska og jafnvel heilu kóralrifin eða yfirgefin skipsflök.
NORDICPHOTOS/AFP

Um jörð og loft Kameldýr eru notuð sem fararskjótar í Afríku og Asíu. Ferðir á kameldýrum
geta verið skemmtilegar en hafa verður í huga að þær geta einnig verið talsvert erfiðar.
Annar dagur ferðalagsins er oftast erfiðastur og því er mælt með því að ganga nokkrar
vegalengdir. Ferðir í loftbelgjum geta einnig verið skemmtilegar. Þær hafa tíðkast frá átjándu
öld. Þá voru þeir knúnir heitu lofti en í dag er helíum notað.
NORDICPHOTOS/AFP
Tuk-tuk Tuk-tuk er
vinsælt farartæki í
Asíu. Þetta er vélknúið
farartæki sem notað
er til einkanota eða
til leigu. Þeir fást
til leigu í Hollandi
og á tímabili var
einnig hægt að leigja
þá í Bretlandi en
fyrirtækið sem gerði
þá út hætti árið 2008.
Nordicphotos/afp

Upplifun Afríka og Asía eru tilvaldir staðir til þess að fara á fílsbak.
Hátt uppi á allt að sex tonna dýrinu á fjörutíu kílómetra hraða er
upplifun.
NORDICPHOTOS/AFP

Nýtt á ferdir.is
• Haustferð til Brussel
og Brügge 10.–13.09. 2010

• Aðventuferð til Heidelberg
03.–06.12. 2010

Brussel er heimsborg að fornu og nýju,
sem hefur upp á margt skemmtilegt að
bjóða og Brügge er einstaklega heillandi
og fögur borg.

Á aðventunni er einstök jólastemming í
ýmsum þýzkum borgum og Heidelberg er
þar engin undantekning. Ævintýralegur
jólamarkaður og ljósadýrð undirstrika
fegurð þessarar heillandi borgar.

Verð á mann frá 89.900,-

Verð á mann frá 99.800,-

• Ferð á IAA atvinnubifreiðasýinguna í Hannover
26.–29. 09. 2010

Öll verð eru miðuð við gengi og forsendur
30.07. 2010

Ein stærsta sýning sinnar tegundar, haldin
annað hvert ár.

Nánari upplýsingar fást hjá utanlandsdeild
okkar eða heimasíðunni www.ferdir.is

Verð á mann frá 96.950,-

FERÐASKRIFSTOFA
GUÐMUNDAR JÓNASSONAR EHF.
Sími 511 1515
Heimasíða: www.ferdir.is
Netfang: outgoing@gjtravel.is

Húsbátaferðir Ferðir í húsbátum eru vinsælar í Kerala-fylki syðst
á Indlandi. Óteljandi lón, vötn, skurðir, árósar og óseyrar í 44 ám
búa til níu hundruð kílómetra langa ferð. Upphaflega voru bátarnir
kallaðir Kettuvallam sem þýðir bátur sem er bundinn saman með
NORDICPHOTOS/GETTY
trébitum.

MILLJÓNIR LÍTRA
AF BJÓR TEYGAÐAR
Októberfest í München er að öllum líkindum stærsta hátíð heims.
Uppruna hátíðarinnar má rekja til brúðkaups Ludwigs krónprins Bayern
og Theresu prinsessu þann 12. október 1810. Í tilefni brúðkaupsins var
efnt til kappreiða á stóru engi utan borgarmúranna sem eftir það var
nefnt Theresienwiese. Til að kæta borgara Bæjaralands var ákveðið að
endurtaka leikinn að ári og hefur hefðin viðhaldist upp frá því.
Theresienwiese er 42 hektarar að stærð og meðan hátíðahöldin standa
yfir eru þar fjórtán stór bjórtjöld sem taka frá 6.000 upp í 12 þúsund
manns í sæti. Þá eru þar fimmtán smærri tjöld og stórt tívolí. Hátíðin
er bæði vinsæl meðal íbúa München og ferðamanna alls staðar að úr
heiminum, allt frá Kína til Íslands. Talið er að um sex milljónir manna
heimsæki októberfest á hverju ári og teygi sex til sjö milljónir lítra af
bjór á þeim rúmu tveimur vikum sem hátíðin stendur.
Þrátt fyrir nafnið októberfest fer hátíðin mestmegnis fram í september.
Ástæðan er sú að vegna kulda var árið 1872 ákveðið að færa hátíðina
fram. Nú hefst hún fyrsta laugardag eftir 15. september og stendur
fram á fyrsta sunnudag októbermánaðar.
Margar hefðir hafa skapast í kringum októberfest. Til dæmis fá aðeins hefðbundnu brugghúsin
í borginni leyfi til að selja bjórinn sinn en þau eru:
Spaten-Franziskaner-Bräu, Augustiner, Paulaner,
Hacker-Pschorr, Hofbräu og
Löwenbräu. Ljóst er að
enginn ætti að fara þyrstur
af októberfest enda aðeins
hægt að kaupa eina stærð
af bjór. Stóran.
Bórinn vinsæll Um 100 þúsund
manns geta fengið sæti í fjórtán
stórum og fimmtán minni bjórtjöldum á októberfest.
NORDICPHOTOS/AFP

NUTRILENK

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

ACTIVE

Skráðu þig á
síðuna
rir liðina
NUTRILENK fy
t heppni!
– því getur fylg

Árni Freyr Gestsson
aflraunamaður

Aðeins 1 hylki á dag
losaði mig út úr
verkjapakkanum!
Ég hef stundað lyftingar allt frá 13 ára
aldri. Ég byrjaði 18 ára að stunda kraftlyftingar og hef keppt bæði í þeim og
aflraunum síðastliðin ár. Undanfarin ár
hef ég fundið þegar nær dregur
keppnistímabilum, æfingaálag eykst og
þyngdin verður meiri þá eykst álag á
liðina og verkir gera vart við sig hér og
þar í líkamanum. Olnbogar og hné
verða t.d. aumari en vanalega og liðirnir
eiga það til að bólgna upp. Oft hef ég
þurft að bíta á jaxlinn sökum verkja.
Ónot í fingri var hreinlega að gera út af
við mig og var ég hættur að geta beygt
fingurinn. Ég var búinn að fara á milli
lækna en ekkert sást né fannst. Svo
heppilega vildi til að ég var beðinn um
að prófa nýtt efni á íslenskum markaði,

NutriLenk Active sem hefur áhrif á
liðvökvann og liðkar stirða liði. Ótrúlegt
en satt þá varð ég laus við verkinn á
einungis á nokkrum vikum. Ég byrjaði á
að hlaða upp efninu í 2 vikur þ.e. 2 hylki
á dag og fór svo niður í 1 hylki á dag.
Annað sem kom mér á óvart var að
þrátt fyrir að vera búinn að léttast þetta
mikið þá hefur mér sennilega aldrei liðið
betur t.d. í olnbogum og öxlum, en
þetta eru staðir sem ég bjóst við að
verða jafnvel viðkvæmari á meðan ég
var að léttast. Það er frábært að finna
þennan liðleika og vera laus við verki en
þess vegna er auðvitað mikið
auðveldara að æfa af krafti fyrir mót
sumarsins segir Árni Freyr Gestsson að
lokum en hann stefnir á að keppa á
mótum í undir 105 kg. flokki.

Hvað getur NUTRILENK
Active gert fyrir þig?
• NUTRILENK Active inniheldur vatnsmeðhöndlaðan hanakamb sem
inniheldur hátt hlutfall af náttúrulegum
efnum svokallaðri Hýalúrónsýru sem
getur hjálpað við að endurbyggja og
viðhalda jafnvægi í liðum.
• NUTRILENK Active eykur liðleika og liðheilbrigði og sér til þess að liðirnir þínir
séu heilbrigðir og vel smurðir, svo þú
getir æft að fullum krafti án hindrana.
• NUTRILENK Active auðvaldar liðunum
að jafna sig eftir æfingar.
NUTRILENK Active er unnið úr sérvöldum
hanakömbum og inniheldur því engin
fiskiprótein eða skelfisk, hvert hylki inniheldur 28 gr. Hýalúrónsýru.
Þægilegt aðeins eitt hylki á dag.

---------------------------------------------Hver er munurinn á NUTRILENK Active
og NUTRILENK Gold ?
NUTRILENK Active er hentugt fyrir þá sem
þjást af stirðleika og verkjum í liðum það
hefur jákvæð áhrif á liðvökvann.
NUTRILENK Gold er hentugt fyrir þá
sem þjást af minnkuðu liðbrjóski og
slitnum liðum. Gott byggingarefni fyrir
liðbrjóskið.
Get ég tekið inn hvorutveggja?
- Já það getur unnið
mjög vel saman.

NUTRILENK Active
er fáanlegt í flestum apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum
stórmarkaðanna.

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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ÞÚ KEMST
ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!
UPPGERÐ GÖTUMYND

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST
Á EINFALDAN HÁTT.

Bund er hverfi í miðborg Sjanghæ í Austur-Kína og liggur við
ána Huangpu. Það er einn helsti
ferðamannastaður í Sjanghæ.
Götumyndin var gerð upp fyrir
stuttu og tóku viðgerðirnar 33
mánuði og kostuðu sjötíu milljónir
Bandaríkjadala.

Áætlunarferðir Flugrútunnar
eru í tengslum við allar komur
og brottfarir ﬂugvéla um
Keﬂavíkurﬂugvöll.

Hverfið er með mörgum sögulegum byggingum sem fyrr á tímum
hýstu banka og til dæmis þýsk,
frönsk og bandarísk verslunarhús,
auk ræðismannsskrifstofa Rússa
og Breta og skrifstofur dagblaða.

Alltaf laus sæti
www.ﬂugrutan.is

„Núna er þetta mun breiðari
göngugata,“ segir Peter Hibbart,
höfundur bókar um hverfið. „Ellefu
akreina gatan fyrir framan byggingarnar hefur verið skorin niður í
fjórar akreinar sem er eins og það
var á fjórða áratug síðustu aldar.“

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
Gildir frá 28. mars til 30. október 2010.
Mán.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
--16:00*
--21:00
22:00
23:00

Þri.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Mið.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Fim.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
----08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
--16:00*
--21:00
22:00
23:00

Fös.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
06:00*
--08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Lau.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
----08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

Sun.
04:20*
04:40
05:00
05:20
05:40
----08:00*
--09:30
10:30
--11:30
12:30
--13:30
14:00
14:30
------21:00
22:00
23:00

*29. maí - 7. september 2010.

- mmf

Vanúatú trónir á toppi yfir þá staði
þar sem mesta hamingja ríkir,
samkvæmt lista frá fyrirtækinu
Lonely Planet. Vanúatú samanstendur af 83 eyjum norðaustan
við Ástralíu í Suður-Kyrrahafi, þar
sem íbúarnir lifa meðal annars af
búskap, fiskveiðum og ferðaþjónustu. Af þeim er búið á 65 eyjum
þar sem höfuðborgin heitir PortVila en samanlagður íbúafjöldi er
um 215 þúsund manns. Náttúrufegurð, blátt haf, gróðurlendi
og fjölbreytt dýralíf þykja meðal
annars lýsa Vanúatú og nánasta
umhverfi.

EXPO · www.expo.is

BEST Á VANÚATÚ

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
main@re.is / www.re.is

Bókaðu núna á www.ﬂugrutan.is

Bókaðu núna í síma 580 5450

Bíll á mynd: CR-V Executive 2.0i með samlitaða stuðara, sílsa, hjólboga og aurhlífar.

150 hestöfl • meðaleyðsla 8,4L/100km • CO2 útblástur 193g/km
17“ álfelgur • tvískipt loftkæling • skriðstillir • þokuljós • regnskynjari

www.honda.is

150 hestöfl • meðaleyðsla 8,4L/100km • CO2 útblástur 193g/km
18“ álfelgur • tvískipt loftkæling • skriðstillir • þokuljós • regnskynjari
leðurinnrétting • glerþak • xenon ljós • fjarlægðarskynjarar

Nýr CR-V passar. Með fjölda loftpúða, ABS, spólvörn, skrikvörn og endalausum öryggisatriðum passar hann börnin okkar, farþega
og gangandi vegfarendur, jafnvel og bílstjórann. Hann passar ótrúlega vel þegar þú þarft að flytja marga eða mikið. Nýr CR-V
passar af nákvæmni að jafnvægi krafts og eldsneytiseyðslu sé rétt og býður allt það besta í staðalbúnaði sem hugurinn girnist.
Hann passar upp á umhverfið í framleiðslu og í akstri. Hann passar upp á glæsilega ásýndina. Hann passar við drauminn þinn um
akstur í borg og byggð með sjálfskiptum, hljóðlátum og öflugum dísil- og bensínvélum. CR-V passar að laga sig óaðfinnanlega að
þörfum eigandans. Komdu og mátaðu hvernig nýr CR-V smellpassar fyrir þig.

Vatnagörðum 24 - 26
Sími 520 1100 • www.bernhard.is

UMBOÐSAÐILAR: Bílver - Bernhard, Akranesi, sími 431 1985 • Höldur, Akureyri, sími 461 6020 • Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800 • Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

32

Sprangað og spriklað um landið
Mörgum, jafnt ungum sem öldnum, þykir gaman að ærslast og skiptir þá litlu hvort um er að ræða skipulagðar ferðir í þeim tilgangi eður ei. Á Íslandi finnast margir spennandi staðir sem bjóða upp á fjör og hasar og Fréttablaðið tók saman nokkra slíka.
1 NESJAVELLIR
Adrenalíngarðurinn
Í rúmlega hálftíma fjarlægð frá Reykjavík, ef ferðast er með bíl, er Adrenalíngarðurinn sem býður upp á
fjölbreyttar þrautir. Meðal
þess sem þar er að finna er
risarólan, þar sem þátttakendur fljúga í gegnum loftið úr tólf metra hárri rólu
og ætti það að tryggja
að adrenalínið flæði um
líkamann, en þó er hægt
að velja hversu hátt upp í
róluna er farið. Staurinn er
einnig vinsæll, en takmarkið með honum er að standa
uppréttur efst á staurnum
og stökkva svo af honum út
í loftið. Þá reynir Háloftabrautin á andlegan styrk
en minna á líkamlegan, þar
sem þáttakendur eru festir í
öryggisvír á meðan á þrautunum stendur. Allar upplýsingar um opnunartíma, verð
og bókanir er að finna á vefsíðunni adrenalin.is, en þar
má einnig finna upplýsingar um fleira sem fyrirtækið býður upp á eins og jöklagöngu og ísklifur, hella- og
hjólaferðir og óvissuferðir
af ýmsu tagi.

3

5

ertag, klifurturn, frisbígolf,
strandblak og
hoppukastalar.

7

Iðkun þjóðaríþróttar Vestmannaeyinga, eins og hún
er gjarnan kölluð, fer fram
niðri við höfnina á Heimaey. Fólk á öllum aldri ætti
að prófa að spranga, en
óvönum er þó ráðið frá því
að reyna að spranga ofan af
Almenningi, klettasyllu sem
er um þrjá metra frá jörðu.
Til að mynda ættu flest börn
að hafa gaman af því að
spranga af lægstu syllunni, og margir heimamenn jafnt sem gestir
Vestmannaeyja hafa
náð töluverðri færni á
því sviði.

3 DALVÍKURBYGGÐ
Lasertag í Brúarhvammsreit
Við Þorvaldsdalsá er svæði
þar sem boðið er upp á lasertag. Leikurinn felst í því
að þátttakendur setja á sig
ennisband sem tengt er
byssum, sem hafa drægni
upp á 150 til 170 metra, og
reyna svo að hitta andstæðinginn. Í leiknum reynir oft
talsvert á þol og leikni þátttakenda, en leikurinn er
hættulaus og enginn sárs-

8 SKÁLAFELL

1
9
8
6

2 VESTMANNAEYJAR
Sprangan

4

auki fylgir því að vera „skotinn“. Lasertag er því öllum
opið, ungum jafnt sem eldri.
Annars staðar í byggðinni,
að Krossum á Árskógsströnd, er boðið upp á paintball, eða litbolta, en í þeim
leik þurfa þátttakendur að
vera orðnir átján ára nema
forráðamenn gefi sérstakt
leyfi þá komast fimmtán ára inn. Upplýsingar fást á
hittu.net.

2
ekki sé lengur hægt
að baða sig í gjánni
vegna hita er gaman
að ganga niður í gjána
og verða vitni að því dularfulla andrúmslofti sem
þar ríkir. Gæta verður þó
að því að fara varlega með
yngstu börnin, því þarna er
bratt niður að vatninu.

á kakói með vatni sem sýður
við árbakkann, fleygja sér
af kletti ofan í ána, fara í
vatnsslag eða einfaldlega
njóta þess að fljóta niður
ána er nokkuð víst að um
ævintýralegan dag er að
ræða. Einnig er boðið upp á
flúðasiglingar á Hvítá á Suðurlandi og öllu meira krefjandi ferðir á Austari-Jökulsá, og víðar.

6 STOKKSEYRI
4 MÝVATN
Grjótagjá
Ekki þarf nauðsynlega að
fylgja þrautskipulagðri
dagskrá þegar ætlunin er
að ærslast svolítið og hafa
spennu að leiðarljósi í ferðalögum. Til að mynda má mæla
með ævintýralegu umhverfinu við Grjótagjá, einn þekktasta helli landsins, á milli
Reykjahlíðar og Dimmuborgar í Mývatnssveit. Þótt

5 SKAGAFJÖRÐUR
Flúðasigling á Vestari-Jökulsá
Fyrir þá sem eiga börn
sem eru tólf ára eða eldri
er margt vitlausara en að
taka sér fjölskylduferð á
hendur í Vestari-Jökulsá í
Skagafirðinum, í gegnum
töfrandi gljúfur og fallegt
landslag. Hvort sem þátttakendur kjósa að gæða sér

Kajakferðir
„Stokkseyrarbakki“ eins
og Stuðmenn nefndu þorpin
við Suðurstöndina af sinni
alkunnu snilld er rómað
svæði vegna litríks fuglalífs og fjölbreytts gróðurs
sem þar þrífst, sérstaklega í kringum vatnasvæðið og einnig í fallegri fjörunni við Stokkseyri. Þarna
standa til boða ýmsar tegundur kajakferða,
allt frá háftímalöngu

svamli upp
í t vegg ja
klukkustunda
sjóferði r, a l lt
eftir smekk hvers og eins.
Við Stjörnusteina á Stokkseyri er einnig að finna
Töfragarðinn, fjölskylduog skemmtigarð með leiktækjum og ýmsum dýrum.
Þar er aðgangseyrir fimm
hundruð krónur og frítt inn
fyrir þriggja ára og yngri.

7 REYKJAVÍK
Skemmtigarðurinn í Grafarvogi
Í Skemmtigarðinum í Grafarvogi, ekki langt frá Gullinbrú, er að finna margs konar
skemmtun og ættu flestir
fjölskyldumeðlimir að finna
þar eitthvað við sitt hæfi. Nú
stendur til að opna í garðinum tvo átján-holu ævintýra
minigolfvelli og svokallaðan frumskógarvöll
innanhúss,
en fyrir var
meðal annars
þrautabraut,
las-

Hjólreiðavangur
Á morgun, sunnudaginn
8. ágúst, verður opnaður á
skíðasvæðinu í Skálafelli
hjólreiðavangur, eða BikePark upp á ensku, fyrir
fjallahjólreiðar og fleira.
Þar verður hægt að nota
stólalyftuna til að komast
upp á fjallstopp og hjóla
niður, en á neðri hluta svæðisins verða Dirt-Jump pg
BMX-stökkpallar. Til stendur að hafa svæðið opið um
helgar fram á haust, eða á
meðan veður leyfir. Hjólreiðavangurinn ætti að vera
gósenland fyrir áhugamenn
um hjólreiðar, en líklegt er
að svæðið teljist full gróft
fyrir yngstu börnin til að
byrja með.

9 ÚLFLJÓTSVATN
Útilífsmiðstöð skáta
Tjaldsvæðið að Úlfljótsvatni
er opið almenningi allt sumarið og er kjörinn vettvangur fyrir fjölskyldur sem
vilja skemmta sér
saman. Þar má fara
í kanóferðir, vatnsbyssuslag og vatnasafarí, auk þess sem hár
klifurturn er á svæðinu
og möguleiki á að komast í
kassabílarallí. Þá er einnig hægt að leigja báta til
siglinga á sjálfu vatninu.

Nokkrir staðir sem mæla má með fyrir þá sem þyrstir í örlítil ærsl og atgang í sumar:
■ Á Korputorgi í Grafarvogi má bæði finna
Krakkahöllina, þar sem yngstu fjölskyldumeðlimirnir geta hossast í hoppukastölum
daglangt fyrir hóflegan aðgangseyri, og
Gokart-braut fyrir þá sem eldri eru.
■ Ekki er úr vegi að leita upplýsinga á
veraldarvefnum um hentugar klettaferðir

fyrir fjölskyldur, en þær bjóða oft og tíðum
upp á mikil ævintýri.

■ Einnig ætti engum að þurfa að leiðast
á baðströndinni í Nauthólsvík, þar sem
gnótt er af fjölskylduvænni afþreyingu.
Einnig má mæla með ströndinni við
Skarðsvík á Snæfellsnesi, sem hefur verið

lýst sem leikvelli af náttúrunnar hendi. Þar
má klifra í klettunum, fara í feluleiki eða
í skoðunarferðir um hraunbreiðuna við
ströndina.

■ Þá verður líklega ekki nokkur maður
svikinn af því að ganga bak við Seljalandsfoss og Gljúfrafoss undir Eyjafjöllum. Þó

er ráðlegast að klæðast góðum skóm eða
stígvélum og regnfötum.

■ Ekki má gleyma hvalaskoðunarferðunum
sem víða er boðið upp á. Slíkar ferðir
bjóða kannski ekki upp á mikla líkamlega
áreynslu, en þeim mun fleiri sjónræn
ævintýri ef vel tekst til.

ALLTAF

BETRAVERÐ
Gríðarlegt úrval af fartölvutöskum
og aukahlutum fyrir fartölvur

ÖRGJÖRVI
Ati HD4570
SKJÁKORT

15,6”

FARTÖLVA
MSI CX620

2.13GHz Intel Core i3-330M örgjörvi • 4GB DDR3
minni • 500GB SATA diskur • 15.6" WXGA LED
breiðskjár • ATI HD5470 skjákort • Vefmyndavél
• Windows 7 Home Premium 64-bit

149.990

15,6”

MSI CX605

FARTÖLVA
Toshiba Satellite Pro U400-24H

2.0GHz Intel Core 2 Duo T5870 örgjörvi • 2GB DDR2 minni •
250GB SATA diskur • DVD og CD-RW skrifari • 13,3" TFT WXGA
breiðskjár • Intel GMA 4500MHD skjákort • Vefmyndavél •
Windows Vista Business ásamt XP Pro möguleika

89.990

FARTÖLVA
Toshiba Satellite C650D-11R

2.2GHz Mobile AMD V Series V120 örgjörvi • 2GB DDR3
1066MHz minni • 250GB SATA diskur • DVD og CD-RW skrifari
• 15.6" WXGA LED breiðskjár • ATI Radeon HD 4250 PCI-Express
skjákort • VGA vefmyndavél • Windows 7 Home Premium 64-BIT

89.990
13,3”

17,3”

15,6”

FARTÖLVA
Toshiba Satellite L500D-16N

15,6”

13,3”

FARTÖLVA

FARTÖLVA
Acer Aspire 7540G-504G64MN

FARTÖLVA
Toshiba Satellite T130-17E

159.990

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi • 4GB
DDR2 minni • 500GB diskur • DVD og CD skrifari • 15.6"
WXGA LED breiðskjár • VGA myndavél • 512MB ATI Radeon
HD4570 PCI-Express skjákort • Windows 7 Home Premium

2.2GHz Intel Pentium T4500 örgjörvi • 4GB DDR2 minni •
320GB SATA diskur • 15.6" WXGA breiðskjár • ATI HD5470
skjákort • Vefmyndavél • Windows 7 Home Premium

2.2Ghz AMD Turion II Dual Core Mobile M500 örgjörvi •
4GB DDR2 minni • 640GB SATA diskur • 17.3" WXGA LED
breiðskjár • 512MB ATI Mobility Radeon HD 4570 PCI-Express
skjákort • Windows 7 Home Premium

129.990

139.990

149.990

VAXTALAUS TÖLVULISTALÁN

KASKÓTRYGGING FRÁ VERÐI

Bjóðum allar fartölvur með sex mánaða
vaxtalausum greiðslum

Kynntu þér fartölvukaskó sem tryggir
fartölvuna þína í leik og starfi

1.3GHz Intel ULV Pentium Dual Core SU4100 örgjörvi • 4GB
DDR3 minni • 500GB SATA harðdiskur • 13,3" TFT WXGA
LED skjár • Intel GMA 4500 skjákort • VGA vefmyndavél •
Windows 7 Home Premium 64-BIT

F-Prot Antivirus - Lykla-Pétur
- Fimm leyfi
VELJUM
ÍSLENSKT

SKÓLA
TILBOÐ

R E Y K J AV Í K • A K U R E Y R I • E G I L S S TA Ð I R • K E F L AV Í K • S E L F O S S • H A F N A R F J Ö R Ð U R
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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Dagur dugmikils göngustjóra
Hér er ég á fundi með stjórn og samstarfsnefndum Hinsegin daga.

Dagurinn byrjaði snemma sem er óvanalegt fyrir mig, en
veðrið var frábært svo það var ósköp ljúft að komast út.
Ég elska að búa í miðbænum og geta rölt um og notið þess
að það er stutt í allt sem ég þarf.

Um hádegið hittumst við Helga Kristjana Bjarnadóttir
og fórum yfir uppröðunina í göngunni. Það hefur skapast
ákveðin hefð með sum atriði en flestir eru þó með eitthvað
nýtt á hverju ári.

Allar góðar göngur þarfnast stjóra og Sesselja María Morthensen sálfræðinemi er ein þeirra sem gegnir því hlutverki í fyrsta
sinn í ár. Hún smellti af nokkrum myndum á góðviðrisdegi sem einkenndist af undirbúningi og skipulagningu göngunnar.

MYNDBROT ÚR DEGI | miðvikudaginn 4. ágúst | Myndir teknar á Olympus FE-26

4

Þar sem sólin skein á okkur ákváðum við að funda úti á
palli. Það vildi þó ekki betur til en svo að mér tókst að
missa húslyklana beinustu leið inn í rósarunna. Sem betur
fer var ekki mikið mál að veiða þá út aftur.

5

Eftir uppröðunina hitti ég vinkonu mína sem hefur verið
í Svíþjóð í námi. Við fengum okkur sushi saman á Sushibarnum. Mér tókst að gleyma símanum mínum heima og
kom það sér sérlega vel að vera ekkert truflaðar á meðan
við gæddum okkur á matnum og spjölluðum.

Costa del Sol
Síðustu sætin í ágúst á einstöku tilboði.
Sala hefst í dag og lýkur kl. 12 þriðjudaginn
10. ágúst eða meðan birgðir endast.

Frá kr.

49.900

Frá kr. 84.900 með hálfu fæði í 10 daga ferð.
Ótrúleg kjör!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á síðustu sætunum í spennandi
sumarleyﬁsferðir til eins allra vinsælasta sólaráfangastaðar Íslendinga,
Costa del Sol. Salan hefst í dag og lýkur á þriðjudaginn kl. 12.
Fjölbreytt gisting í boði á ótrúlegum kjörum. Costa del Sol býður allt
það helsta sem maður getur óskað sér í fríinu. Gríptu þetta einstaka
tækifæri til að njóta lífsins á þessum vinsæla áfangastað í sumarfríinu.
Ath. mjög takmarkaður fjöldi íbúða og herbergja í
boði - verð getur hækkað án fyrirvara.

Kr.

49.900

Kr.

Flugsæti 17. – 28. ágúst og 28. ágúst – 7. sept.
Netverð á mann.

84.900 - Balmoral **+ með fullu fæði

Balmoral **+ með hálfu fæði. Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og
1 barn, 2-11 ára, í herbergi í 10 nætur með hálfu fæð. Verð m.v.
2 í herbergi kr. 104.900.- á mann með hálfu fæði m.
Sértilboð 28. ágúst

99.900

Kr.
Hotel Roc Flamingo *** 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 mv. 2 í herbergi kr.
119.900.- Sértilboð 28. ágúst

6

Um kvöldið var síðan Draggkeppni Íslands haldin í þrettánda skipti. Ég var að sjá keppnina í fyrsta skipti. Hér er
ég með Guðnýju Ósk Sigurbjarnardóttur, Ninna Redneck,
draggkóngi 2009 og Guðmundi Smára Veigarssyni.

MÆLISTIKAN
■ Á uppleið
Múmínálfarnir Bæði Björk og
borgarstjórinn í
Reykjavík
virðast vera
í nánum
andlegum
tengslum við
íbúa Múmíndals.
Svo ku höfundurinn, Tove Jansson, hafa verið
samkynhneigð
sem á
afar vel
við í dag.

Raggi Bjarna brúar
kynslóðabilið á glæstan hátt með því að
taka lagið
með Erpi
Eyvindarsyni á
nýrri plötu
og gerir allt
vitlaust á tónleikum með Retro
Stefson.

Pepsi-deildin
Síðasta áratuginn
eða svo hefur
Íslandsmótið í
knattspyrnu verið
grín og ekkert
spennandi
frá því um
miðjan
júní. Núna
virðast um
það bil tíu
lið eiga
möguleika á
sigri,
sem er
gott.

■ Á niðurleið
Kubb Það er ekkert töff við að spila
Kubb dagana langa á túnum borgarinnar lengur. Hvers vegna? Vegna
þess að allir eru að því.
Hipsterar Það er
heldur ekki frumlegt að klæða sig
eins og dósasafnari í Tallin á sjöunda áratugnum.
Kominn tími til að
grafa skræpótta
krumpugallann
og ennisbandið
úti í garði og leyfa
þeim að hvíla í
friði.

Sumarið er ekki alveg farið
en því miður sér fyrir endann á sældinni. Njótum
þess meðan við getum.

ANTON&BERGUR

Flestar tegundir
stórhvala eru í
sögulegu lágmarki

Virðum náttúruna
og njótum hennar!
Langflest stórhveli
lifa á smágerðum
kröbbum og fiski sem
maðurinn nýtir ekki

13 milljónir
manna í 119
löndum fóru
í hvalaskoðun
á síðasta ári sem
skilaði 460
milljörðum króna
í tekjur

Veiðar á stórhvölum
hafa oft í för með sér
langt dauðastríð

VIÐ EIGUM ÖLL SAMLEIÐ!
VERNDUN LÍFRÍKIS SJÁVAR ER EITT AF BRÝNUSTU VERKEFNUM SAMTÍMANS
Við Ísland lifa óvenju margar tegundir hvala eða um 20 af alls um 80 þekktum hvalategundum
á jörðinni. Hvalaskoðun er hagkvæmasta og mannúðlegast nýting hvalastofna við Ísland.
Átta hvalaskoðunarfyrirtæki eru starfandi á Íslandi.
VILT ÞÚ STYÐJA ÞENNAN MÁLSTAÐ Í VERKI? Sendu þá mynd af þér með hvalsporðinn á netfangið: eigumsamleid@gmail.com
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ÞETTA GERÐIST: 7. ÁGÚST 1772

MERKISATBURÐIR

VILMUNDUR GYLFASON FÆDDIST
ÞENNAN DAG.

Fjalla-Eyvindur og Halla handtekin

1727 Öræfajökull tekur að

„Þar sem tilveran og tilgangurinn heyja orustu þar
tapa báðir.“

Útilegumennirnir FjallaEyvindur Jónsson og Halla
Jónsdóttir voru tekin til
fanga á Sprengisandi
þennan dag árið 1772.
Það var Einar Brynjólfsson
á Stóra-Núpi sem átti leið
norður sandinn, ásamt
fjórum mönnum. Þeir voru
með fjörutíu hesta undir
skreið. Skammt norðan við
Biskupsþúfu komu þeir auga
á dável hlaðna kofahvirfingu
á lækjarbakka og er þeir
riðu enn lengra sáu þeir
aðra kofa og búfénað í haga.

Vilmundur Gylfason (19481983) var ljóðskáld, blaðamaður og stjórnmálamaður.

timamot@frettabladid.is

Þarna fundu þeir þau Eyvind
og Höllu, sem bæði báðu
sér lífs og griða. Þau slógust
þó í för með þeim án átaka
og á leiðinni fræddi Eyvindur Sunnlendingana um ýmis
örnefni og kennileiti. Þegar
kom norður í Mývatnssveit
reið Einar með fanga sína til
Reykjahlíðarkirkju og seldi
þá í hendur Jóni hreppstjóra
Tómassyni.
Skömmu síðar slapp
Eyvindur úr haldinu og tókst
fljótlega að frelsa Höllu. Þau
lágu úti í tæpa tvo áratugi.

gjósa með svo miklu
öskufalli í þrjá daga að
vart sér mun dags og
nætur. Með fylgir gríðarlegt vatnshlaup sem legst
aðallega milli Sandfells og
Hofs.
1939 Haukur Einarsson syndir Grettissund frá Drangey
til lands á mettíma, þremur klukkustundum og tuttugu mínútum.
1960 Vilhjálmur Einarsson
bætir eigið Íslandsmet
í þrístökki frá því í Melbourne 1956 er hann
stekkur 16,70 metra á
frjálsíþróttamóti í Reykjavík.

AFMÆLI

BRUCE DICKINSON tón-

ÞÓRDÍS
BJÖRNSDÓTTIR skáld er 32

listarmaður
og flugstjóri
er 52 ára.

ára.

HARPA
HARÐARDÓTTIR

DAVID
DUCHOVNY

óperusöngkona er
fimmtug.

leikari er
fimmtugur.

GRAND

erf i dr y k kjur
Hlýlegt og gott viðmót
á Grand hótel.

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

Fjölbreyttar veitingar
lagaðar á staðnum.
Næg bílastæði
og gott aðgengi.

Verið velkomin

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
512 5000.

KOMINN Í GARÐVINNU Bragi kveðst alltaf geta fundið sér eitthvað að gera og sér fram á að fara oftar upp á fastalandið en áður.
MYND/SIGURÐUR AGNAR

BRAGI I. ÓLAFSSON: UMDÆMISSTJÓRI FLUGFÉLAGSINS Í TÆP 40 ÁR

Grand Hótel Reykjavík
Sigtún 38, 105 Rvk.
Sími: 514 8000
www. grand.is
erfidrykkjur@grand.is

Gæfa að vera við starfsemi
sem ekkert óhapp hefur hent
Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Valborg Sigurbergsdóttir,
Hábæ 36, Reykjavík,

sem lést mánudaginn 2. ágúst, verður jarðsungin frá
Árbæjarkirkju 10. ágúst kl. 13.00.
Blóm vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á líknarfélög.
Páll Bergmann Reynisson
Guðrún Eiðsdóttir
Grétar Reynisson
Lilja Ruth Michelsen
Sóley Reynisdóttir
Sigurður Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þáttaskil urðu í lífi Braga Ólafssonar er Flugfélag Íslands hætti reglubundnu áætlunarflugi til Vestmannaeyja 3. þessa mánaðar. Hann hafði
verið umdæmisstjóri félagsins í Eyjum
í tæp 40 ár.
Bragi býr í virðulegu og vinalegu
húsi austarlega í bænum og er úti í
garði að taka fyrir nýrri stétt þegar
Fréttablaðið forvitnast um hvernig
honum sé innanbrjósts og hvað hann
hyggist fyrir núna. „Ég er alveg sáttur
enda kominn á aldur og hafði reiknað
með að hætta 67 ára en er að verða 71,“
segir Bragi glaður. „Ég átti að hætta um
síðustu áramót en þá var sýnt að áætlunarferðir legðust af í byrjun ágúst og
ég var beðinn að halda áfram þangað
til. Nú fer ég að sinna hugðarefnum og
get alltaf fundið mér eitthvað að gera,
til dæmis mun ég örugglega fara oftar
upp á fastalandið en áður, það hefur
ekki alltaf verið tími til þess því vinnudagurinn hefur oft verið langur. Ég fór

yfirleitt út á flugvöll fyrir sjö til að geta
gefið fólki upplýsingar áður en Herjólfur fór sína fyrstu ferð. Svo var stundum
ófært hluta dagsins og verið að athuga
skilyrðin með klukkutíma millibili. Þá
hljóp maður ekkert frá.“
Bragi hóf að vinna kringum flugið árið 1965 og tók við sem umdæmisstjóri 1973. „Það var mikið um að
vera eftir Vestmannaeyjagosið og 1974
fluttum við 49.000 farþega milli Eyja
og Reykjavíkur. Dag eftir dag voru
sex vélar í förum hér á milli, það voru
svo margir að skoða gosið. Eyjamenn
voru líka að tínast heim aftur og mikið
að gera við að flytja varning.“ Fleira
segir hann hafa breyst við gosið. Eitt
var það að nóg efni fékkst til að lengja
flugbrautina í Eyjum. Við það löguðust
aðstæður en veðráttan hefur þó ævinlega háð flugi þangað. „Við höfum alltaf haft þessa suðaustanátt að glíma
við og stundum líka misvinda,“ segir
Bragi. „Fólk er stundum undrandi á

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigríður Inga Þorkelsdóttir

Hjaltabakka 14, Reykjavík,

Sigríður Þóra Ingadóttir
Rósa Dagný Grétarsdóttir
Guðni Þór Arnórsson
Laufey Grétarsdóttir
Eyþór Harðarson
Ingi Grétarsson
Svandís Geirsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

gun@frettabladid.is

80 ára afmæli

Grétar Sigurðsson,
lést að morgni fimmtudags 5. ágúst. Útförin verður
auglýst síðar.

því að það sé ekki flogið, það er fallegt
veður og blaktir varla hár á höfði niðri
í bænum en vindpokarnir við völlinn
fara í hringi.“
Reglur Flugfélagsins hafa verið mjög
ábyggilegar að sögn Braga. „Það er
mikil gæfa að vera við starfsemi sem
ekkert óhapp hefur hent.. Ég hef líka
átt mjög gott samstarf við starfsmenn
og mína yfirmenn hjá Flugfélaginu og
svo haft margt gott fólk í vinnu. Lengi
framan af voru engar reglugerðir um
aldurstakmark og ég réði oft skólastráka, sem voru mjög áhugasamir. Þetta er skorpuvinna sem hentaði
þeim því þegar vélarnar koma verður
að snúa þeim sem fyrst til baka svo það
þarf snör handtök við að afgreiða þær.
Þessum mönnum hefur vegnað vel í
lífinu og flestir þakka það því að hafa
fengið snemma að taka til hendinni og
vera treyst til ábyrgðarstarfs eins og
að vinna í kringum flugvélar.“

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

Eng javegi 21, Ísaﬁrði,
verður 80 ára þann 8. ágúst.
Maki Kristján J. Kristjánsson.
Ætting jum og vinum verður boðið
til kaﬃsamsætis að Hásölum við
þjóðkirkjuna í Hafnarﬁrði sunnudaginn 8. ágúst kl. 14.00 - 18.00.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við
andlát og útför elskulegs eiginmanns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Arthúr Pétursson

Snorra Arinbjarnarsonar,

bóndi, Syðri-Vík, Vopnafirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn
5. ágúst.
Kristín Brynjólfsdóttir
Ásdís Arthúrsdóttir
Svanur Arthúrsson
Brynhildur Arthúrsdóttir
Margrét Arthúrsdóttir

Monserat Arlette
Guðbr. Stígur Ágústsson
Heiðar Kristbergsson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýjar kveðjur við andlát og útför
okkar elskulegu

Ernu Bjargar
Guðmundsdóttur,

Mýrarvegi 111, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki lyfjadeildar FSA
fyrir hlýja og góða umönnun.
Guðrún Guðmundsdóttir
Unnur Snorradóttir
Helga Snorradóttir
Arinbjörn Snorrason
Guðmundur Hoff-Møller
Bjarki Heiðar Ingason
Helga Þórey Ingadóttir
afabörn og langafabörn.

Bjarki Kristinsson
Kristján Ólafsson
Friðný Möller
Marianne Hoff-Møller
Hildur Soffía Vignisdóttir

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför systur okkar, mágkonu og frænku,

Tjarnarhólma 2, Stykkishólmi.

Sérstakar þakkir færum við Lionsfélögunum í
Stykkishólmi.
Guðþór Sverrisson
Guðmundur Þór Guðþórsson

Jóhanna María
Ríkharðsdóttir

Kristján Valur Guðþórsson
Guðmundur Rúnar Guðþórsson
Sólveig Þóra Ásgeirsdóttir
Arndís Þórðardóttir
Guðríður Guðmundsdóttir
Þorsteinn Svavar McKinstry
Guðrún Guðmundsdóttir
Sveinn Einar Magnússon
Björgvin Trausti Guðmundsson Nína Berglind
Sigurgeirsdóttir
barnabörn og systkinabörn.

Magnúsínu Kristínar
Jónsdóttur
frá Efri-Engidal, Ísafirði.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki þjónustudeildar Hlífar og öldrunardeildar Heilbrigðisstofnunar
Ísafjarðar fyrir alúð og góða umönnun.
Jón Jóhann Jónsson
Halldór Jónsson
Magdalena Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Ásta Dóra Egilsdóttir
Guðný Indriðadóttir
Ögmundur Einarsson

Margrét Helgadóttir,
Kirkjusandi 3 í Reykjavík,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni mánudaginn
9. ágúst kl. 11.00. Þeim sem vilja minnast Margrétar er
bent á Minningarsjóð Grundar, kennitala 580169-1209,
reikningsnúmer 311-13-700371.

Jónína S. Bjarnadóttir
hjúkrunarfræðingur,
Bólstaðarhlíð 46,
Reykjavík,

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Helga Erlendsdóttir
Edda Erlendsdóttir
Einar Erlendsson

Sigurður Árnason
Olivier Manoury
Ásta Halldórsdóttir

lést á Hrafnistu þann 28. júlí.
Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
föstudaginn 13. ágúst klukkan 13.00.
Steinunn Agla Gunnarsdóttir
Guðrún Gunnarsdóttir
Steinunn Ylfa Harðardóttir
Hafrún Sjöfn Harðardóttir
Björn Hjörvar Harðarsson

Innilegar þakkir til allra þeirra er
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs föður okkar,
tengdaföður, bróður, afa og langafa,

Karsten Sedal
Hörður Björnsson

Gylfa Magnússonar.
Einnig færum við góðu starfsfólki Sjúkrahúss Akraness
okkar bestu þakkir fyrir einstaka umönnun.
Aðalheiður Gylfadóttir
Magnea Gylfadóttir
Ebba Magnúsdóttir
afabörn og langafabarn.

Ásgeir Ólafsson
Hörður Einarsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og
útför elskulegs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Stefáns Þórs Jónssonar

Útför ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

flugstjóra, áður til heimilis að
Fannborg 8, 200 Kópavog.

Jóns Páls
Guðmundssonar,

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fyrir hlýja og góða umönnun.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
við andlát og útför

Brynjar Freyr Stefánsson
Haukur Fjalar Stefánsson
Sigríður Stefánsdóttir
María Stefánsdóttir
Auður Stefánsdóttir

Emmu Hansen
frá Hólum í Hjaltadal.

Starfsfólk Droplaugarstaða fær sérstakar þakkir fyrir
notalegt viðmót og góða umönnun.
Björn Friðrik Björnsson
Oddný Finnbogadóttir
Ragnar Björnsson
Sigurður J. Björnsson
Thuy Thu Thi Nguyen
Gunnhildur Kr. Björnsdóttir Sveinn Agnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

áður til heimilis að
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

Harpa Harðardóttir

verður gerð frá Bústaðakirkju mánudaginn
9. ágúst kl. 13.00.
Valgerður Jónsdóttir
Ágúst Ingi Jónsson
Margrét Theodórsdóttir
Gísli Hafþór Jónsson
Jóhanna Úlfarsdóttir
Ásrún Jónsdóttir
Árni Már Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Scheving
Kristjánsson

Þökkum auðsýnda samúð við andlát
föður míns og stjúpföður,

bóndi, Götu, Hrunamannahreppi,

lést mánudaginn 2. ágúst á Heilbrigðisstofnun
Suðurlands á Selfossi. Útförin fer fram frá
Hrepphólakirkju í Hrunamannahreppi þriðjudaginn
10. ágúst kl. 14.00.
Okkar innilegustu þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar okkar ástkæra
stjúpföður, tengdaföður, afa
og langafa,

Jóns Árnasonar,

Ágústa Sigurdórsdóttir
Katrín Stefánsdóttir
Sigríður Stefánsdóttir
Sigurdór Már Stefánsson

Anton Viggósson
Ragnar Óskarsson
Guðbjörg Fríða
Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Bjarna Jónssonar,
fyrrv. leigubifreiðarstjóra, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilisins
Kjarnalundar.
Rósa Bjarnadóttir
Guðrún Siguróladóttir og fjölskylda

Brúnavegi 9, áður Njörvasundi 34.
Sigurður Halldórsson
Sif Sigurðardótir
Anna Birna Rafnsdóttir
Jón Emil Rafnsson
Atli Rafnsson
Eyþór Rafnsson

Sigrún Þorsteinsdóttir
Rafn Rafnsson

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Frí

run

álet

Fallegir legsteinar
á einstöku verði

Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com
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Norðlenska hljóðvillan II
síðasta pistli fjallaði ég lítillega um norðBAKÞANKAR
lensku hljóðvilluna og mikilvægi þess að
Davíðs Þórs
Jónssonar sporna við henni. Ég staldraði einkum við

Í

annað megineinkenni hennar, röddun nefog hliðarhljóða á undan fráblásnum lokhljóðum í orðum eins og „stúlka“, „pumpa“
og „fantur“ og útskýrði af hverju hún væri
röng. Nú ætla ég að taka hitt megineinkennið fyrir, óeðlilegan stafsetningarframburð
fráblásinna lokhljóða sem standa á milli
tveggja sérhljóða í orðum eins og „poki“,
„bátur“ og „pípa“.

ÞESSI framburður er gjarnan réttlætur

misskilningi, þrátt fyrir allar stafsetningarreglur. Enginn ruglar saman orðunum
„pabbi“ og „pappi“, ekki einu sinni „pappi“
og „papi“. Lengd sérhljóðanna ræður úrslitum, ekki áherslan á samhljóðið. Enginn ber
orðið „hagi“ fram með lokhljóði, eins og
eðlilegt er að bera fram orðið „haki“. Sérhljóðin, sitt hvorum megin við g, gera það
að önghljóði. Væri rétt að bera fram orðið
„poki“ með norðlenskri áherslu á k hlyti því
einnig að vera rétt að bera fram f í „afi“.

ÞANNIG stenst norðlenska hljóðvillan ekki
sín eigin rök, fyrir utan hið augljósa lýti
sem að því er að skyrpa út úr sér málhljóðunum af slíkum þrótti að opinn eldur flöktir í námunda og hárið blaktir á viðmælandanum. Þess vegna ber okkur að efla til
almennrar vitundarvakningar og skera upp
herör gegn þessari úrkynjun tungumálsins. Byrja mætti á því að ráða ekki fólk,
sem svona talar, til starfa á ljósvakamiðlum
– enda um alvarlegan talgalla að ræða.

með því að svona séu orðin skrifuð. Þá er
gengið út frá því að stafsetning orða ráði
öllu um framburð þeirra. Þetta er reginfirra. Hljóðfræði tungunnar vegur auðvitað mun þyngra. Um þetta bera orð eins
og „tafla“ og „negldi“ vitni. Jafnvel þeir
sem af mestu offorsi spýta út úr sér p, t og
k bera þau ekki fram eins og þau eru stafsett.

ÞAÐ er algild framburðarregla

RÉTTUR framburður er stundum kall-

í íslensku að sérhljóð sem
ramma af samhljóða veikja
framburð þeirra. Þannig ber
enginn orðið „afi“ fram eins
og það er stafsett, sérhljóðin
veikja f svo það er borið fram
eins og v. Þetta veldur engum

aður „latmælgi“ af fólki sem ræður ekki
við hann. Þetta er algert rangnefni. Fólk
brennir ekki hitaeiningum með hljóðfræðilegum þjösnaskap. Komi leti málinu við er
hún andleg og í því fólgin að nenna ekki að
temja sér sáraeinfaldar, algildar framburðarreglur.

■ Pondus
Heyrðu, vina!
Sendirðu
kallinum einn
kaldan?

Eftir Frode Øverli

Hvað ertu
eiginlega búinn
að fá á þig
mörg í sumar?

Ekkert
mál, sæti!

211!
Vörnin
er búin
að vera
sorgleg!

HRAÐVIRKAR

LIPRAR
STERKBYGGÐAR

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Mikið verð ég glöð þegar
þú færð bílpróf.

Ef ég
tek þá
bílprófið.

„EF“??

Ökutímar... próf...
bækur...

Þú ert
að tala
um mikla
skuldbindingu
hérna.

Ég er að
tala um fríið
mitt!

Fartölvur frá

99.900 kr.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Það er ekkert
klósett inni
í þessum
heldur!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svona. Þetta ætti að
haldast á í einhvern tíma.

Þetta
lítur vel
út!

Borgartúni 37

Kaupangi, Akureyri

www.netverslun.is

skellur
Hey!
mamma
er komin
heim!

Bíddu! kannski ættum
við að halda þessu...
Mamma!
bleiurnar kláruðust
þannig að ég
og pabbi
bjuggum til
rosa flotta
bleiu úr dóti sem
við
fundum!

...Leyndu.
Of seint. Ég kom
með myndavélina.
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Litir: Bleiku
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<K@I<C<M<G8EKJAI
Leggings úr 95% bómull og 5% elastan.
Litir: Svartar, bleikar. Barnastærðir.
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Stuttermabolur. Litir: Svartur, hvítur, rauðu
r, blár.
Stuttbuxur. Litir: Svartar, hvítar, rauðar,
bláar. Barnastærðir.
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Slitsterkir
götuskór
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Rennd peysa úr 100% polyester.
Litir: Svört, blá. Barnastærðir.
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Íþróttabuxur úr 100% polyester. Barnastærðir.
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Hettupeysa úr 100% bóm
ull.
Litir: Blá, svört, grá. Barnas
tærðir.

8BLI<PI@JàD@+-'+/0' OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16 9àC;J?{=8JàD@,/,.))' OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18
C@E;@IJàD@,/,.)-' OPIÐ: mán. - fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 12 - 18 J<C=FJJ@JàD@/,-+-(' OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16
JDÝI8C@E;JàD@,/,.)+' OPIÐ: mán. - mið. 11 - 19. ﬁm. 11 - 21. fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 13 - 18

7. ágúst 2010 LAUGARDAGUR

40

> ÞARFASTI ÞJÓNN KONUNNAR
Fáar konur komast af án handtöskunnar
sinnar sem þær hafa með sér hvert sem er.
Töskurnar eru sem völundarhús og geyma allt
sem við gætum þurft að nota. Í sumar eru þó
litlar leðurtöskur að ryðja sér til rúms og eru
þær það heitasta um
þessar mundir.

Röndóttar
sokkabuxur frá
Sneaky Fox. Fást
í versluninni GK
Reykjavík.

Gloss með býflugnavaxi
sem mýkir varirnar frá
Make Up Store.

Flottar leggings
með skemmtilegum smáatriðum.
Fást í versluninni
Sautján.

OKKUR
LANGAR Í
…
utlit@frettabladid.is

SUMARLEG Bleikir

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

og gulir tónar voru
ráðandi í vor/sumarlínunni frá Ilincic.

SARA MCMAHON

Nýju fötin keisarans
Það var ljómandi gott veður eina helgi í sumar, himinninn heiður og
hitinn fór yfir tuttugu stigin. Miðborgin fylltist af léttklæddu fólki
sem spókaði sig í sumarblíðunni og á göngu
um miðbæinn sá ég óvenju mikið af berleggjuðu fólki á vappi, ekki algeng sjón hér á bæ en
eitthvað sem fer vaxandi með hverju sumri.
Þennan dag var ég klædd sokkabuxum við
kjólinn minn en innst inni dauðlangaði mig
að vera í hópi þeirra berleggjuðu því auk
þess að vera alltof heitt langaði mig að fá
smá lit á snjóhvíta leggina. Ég kann þó
ekki við að trítla um bæinn mínus sokkabuxur því ég er hrædd um að vindhviða
blási upp um mig kjólinn. Eftir veturinn
finnst mér líka ósjarmerandi að flagga
skjannahvítum leggjum svona framan í annað fólk. Til að ég þori að bera
á mér leggina án vandræðagangs
þyrfti ég fyrst að næla mér í smá
lit og því næst finna mér flík sem
hylur hvorki fótleggina né fýkur
upp um mig. Líklega er þetta þó
aðeins tepruskapur í mér því
ég man ekki til þess að þetta
hafi nokkru sinni verið vandamál þegar ég bjó erlendis. Þá
skellti maður sér í stuttan kjól
strax á fyrsta sumardegi og skeytti
engu um hvort leggirnir voru hvítir eða
súkkulaðibrúnir. En sumarið er þegar
hálfnað og því má ég engan tíma missa ef ég
ætla mér ekki að ganga inn í haustið snjóhvítum fótum.

SLAUFUR OG SKRAUT Skrautleg flík úr vor/sumarlínu Lanvin.

FÁGUN EINKENNIR LÍNUR LANVIN OG ILINCIC:

Gamla Hollywood
Vor- og sumarlínurnar frá Roksöndu Ilincic og Lanvin einkenndust af fallegum bleikum og gulum litum, skemmtilegum samfestingum og kvenlegum
línum. Sniðin minna eilítið á glamúrinn sem einkenndi Hollywood fimmta
áratugarins og þóttu flíkur hönnuðanna vera bæði fágaðar og kynþokkafullar í senn.
FÁGAÐ

Flíkurnar frá
Lanvin eru
kvenlegar og
afskaplega
fallegar.

ROKSANDA
ILINCIC Æðis-

FJAÐURKRAGI

Roksanda Ilincic
notaði mikið af
fjöðrum til að
lífga upp á flíkurnar og skóna.

legur ermalaus
samfestingur
frá vor/sumarlínu
Ilincic.

ALLT FYRIR SKÓLANN
Á FRÁBÆRU VERÐI!

Öll raftækin fást í Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum.

TOSHIBA
Satellite fartölva
C650D-11R
UÊÖrgjörvi: 2.2GHz Mobile AMD V Series V120
UÊMinni: 2GB (1x2GB) DDR3 1066MHz
UÊHarðdiskur: 250GB SATA
UÊSkrifari: 8xDVD±RW Dual Layer
UÊSkjár: 15.6" WideScreen WXGA LED
UÊSkjákort: ATI Radeon HD 4250 PCI-E
UÊNetkort: Innbyggt 10/100 netkort
UÊÞráðlaust: Innbyggt þráðlaust 802.11bgn netkort
UÊMyndavél: Innbyggð VGA myndavél
UÊStýrikerfi: Windows 7 Home Premium 64-BIT
UÊTengi: 2xUSB 2.0, VGA, Kortalesari o.fl.
UÊÞyngd: Aðeins 2.4KG
UÊStærð: B 380 x D 250 x H 37,9mm
UÊRafhlaða: Li-ion rafhlaða ending allt að 3.5 tímar

89.990

kr

GOTT VERÐ

TOSHIBA
Satellite fartölva
C650-15P
UÊÖrgjörvi: 2.3GHz Intel Pentium Dual-Core T4500
UÊMinni: 2GB (1x2GB) DDR3 1066MHz
UÊHarðdiskur: 320GB SATA
UÊSkrifari: 8xDVD±RW Dual Layer
UÊSkjár: 15.6" WideScreen WXGA LED
UÊSkjákort: Intel Media Accelerator 4500M
UÊNetkort: Innbyggt 10/100 netkort
UÊÞráðlaust: Innbyggt þráðlaust 802.11bgn netkort
UÊMyndavél: Innbyggð VGA myndavél
UÊStýrikerfi: Windows 7 Home Premium 64-BIT
UÊTengi: 2xUSB 2.0, VGA, Kortalesari o.fl.
UÊÞyngd: Aðeins 2.4KG
UÊStærð: B 380 x D 250 x H 37,9mm
UÊRafhlaða: Li-ion rafhlaða ending allt að 4 tímar

FÆST AÐEINS Í SMÁRALIND

34.990

17.990

GOTT VERÐ

GOTT VERÐ

kr

FÆST AÐEINS Í SMÁRALIND

99.990

kr

GOTT VERÐ

kr

SAMSUNG
CLP-315 litalaserprentari

SAMSUNG
ML-1640 laserprentari

UÊUpplausn: Allt að 2400 x 600
UÊHraði (sv): Allt að 16bls min
UÊHraði (lit): Allt að 4bls min
UÊMinni: 32MB
UÊBakki: 150bls
UÊHylki: Notar 4 aðskilin hylki
UÊÓdýr í rekstri

UÊÌÕÀ\Ê-Û>ÀÌÕÀ
UÊUpplausn: Allt að 1200 x 600
UÊHraði (sv): Allt að 16bls mín
UÊMinni: 8Mb
UÊBakki: 150bls
UÊHylki: MLT-D1082S/ELS
UÊÓdýr í rekstri
FÆST AÐEINS Í SMÁRALIND

14.990

kr

GOTT VERÐ

FÆST AÐEINS Í SMÁRALIND

Manhattan 15,6"
empire ii taska

4.990

kr

WD ELEMENTS 250GB
Fyrirferðalítill 2,5" USB flakkari.
Tekur straum í gegnum USB tengi.

17.990

kr

GOTT VERÐ

WD ELEMENTS 1TB
3,5" flakkari með
WD GreenPower tækni.
Ræsir og slekkur á sér samhliða tölvunni, fer
í hvíldarham þegar ekki í notkun.

Gildir til 12. ágúst á meðan birgðir endast.

GOTT VERÐ

2.990

kr

GOTT VERÐ

Manhattan 15"
fartölvu skinn
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Leik- og söngkonan Jessica Simpson er
hætt að reyna að líta út eins og hin fullkomna Barbí-týpa. „Við erum allar
með það á heilanum að líta út
eins og hin fullkomna Barbí en
það þarf ekki alltaf að vera fallegt. Aðalmálið er að vera
sáttur við sjálfan sig,“ sagði
Simpson.

folk@frettabladid.is

Íslensk stuttmynd á RIFF
Stuttmyndin Knowledgy eftir Hrefnu
Hagalín og Kristínu Báru Haraldsdóttur verður frumsýnd á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík,
RIFF, í haust.
Leo Fitzpatrick úr kvikmyndinni Kids og sjónvarpsþáttunum
The Wire leikur aðalhlutverkið ásamt Ingvari E. Sigurðssyni
og Nínu Dögg Filippusdóttur.
Myndin er byggð á handriti Hugleiks Dagssonar og með tónlist
Krumma Björgvinssonar.
Um er að ræða metnaðarfullt
lokaverkefni úr Kvikmyndaskóla
Íslands en Hrefna og Kristín útskrifuðust þaðan í vor. Þær fengu hverja
stjörnuna á fætur annarri til liðs við

Segir Tyson hafa
stolið gælunafninu
Boxarinn óhugnanlegi, Mike Tyson
á nú yfir höfði sér kæru frá fyrrverandi boxara sem vill meina að Tyson
hafi stolið gælunafni „Iron Mike“ af
honum fyrir 25 árum síðan.
Boxarinn gamli, Mike Landrum,
hefur farið fram á 115 milljón dollara lögsókn gegn Tyson, þar sem
hann heldur því fram að hann hafi
búið gælunafnið til handa sjálfum
sér árið 1983. En Tyson hóf feril
sinn ekki fyrr en árið 1985.
Landrum heldur því fram að hann
eigi vörumerki Járnmannsins, og
vill meina að „hann hafi ekki fengið tækifæri á almennilegum bardögum eða styrkjum út af nafnaruglinu.“
Fréttafulltrúi Tyson segist ekki
hafa neinar áhyggjur af lögsókninni
og sagði í viðtali að „lögfræðingar
Tysons hafi ekki enn séð gögnin, en

NÝJAR

KNOWLEDGY Nína Dögg Filippusdóttir leikur í
stuttmyndinni Knowledgy.

mynd um vígsluna inn í sértrúarsöfnuðinn en flækist í kjölfarið í afar undarlega atburðarrás. Myndin hlaut tvenn
verðlaun við útskrift frá Kvikmyndaskólanum nú í vor, sem besta myndin og
fyrir bestu leikstjórn/framleiðslu.

LITAGLAÐUR Skipstjór-

inn Sævar Jens Hafberg
málaði lundaskoðunarbátinn Skúlaskeið
í öllum regnbogans
litum í tilefni Hinsegin
daga.

ÓHUGNANLEGUR BOXARI Gamall box-

ari heldur því fram að Tyson hafi stolið
gælunafni sínu fyrir 30 árum síðan.

þeir eru sannfærðir um að málið
eigi sér góða skýringu.“

MIRI Hljómsveitin Miri heldur útgáfutónleika í kvöld.

Miri fagnar
HAUSTVÖRUR
nýrri plötu

FRÁ
OLSEN

sig við gerð myndarinnar. Þar ber
helstan að nefna bandaríska leikarann Leo Fitzpatrick sem fer með aðalhlutverkið. Margir muna eflaust eftir
honum úr hinni umdeildu kvikmynd
Kids, þar sem hann fór með hlutverk
aðalsöguhetjunnar Telly. Þá hefur hann
einnig leikið í sjónvarpsþáttunum The
Wire, sem mikið hefur verið rætt um
hér á landi að undanförnu.
Knowledgy er kolsvört kómedía sem
fjallar um skiptinemann Michael frá
Nýfundnalandi sem stundar nám í kvikmyndaskóla og leigir herbergi hjá pari
í Reykjavík. Í þeim tilgangi að ganga
í bandarískan sértrúarsöfnuð kallar
íslenska parið til hjón frá Los Angeles.
Michael fær leyfi til að gera heimildar-

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

>EKKI BARBÍ LENGUR

Hljómsveitin Miri heldur útgáfutónleika í félagsheimilinu Herðubreið á Seyðisfirði í kvöld í tilefni
af plötu sinni Okkar sem kom út
í júní. Ásamt Miri koma hljómsveitirnar Sudden Weather Change
og hin seyðfirska Broken Sound
fram á tónleikunum. Unnsteinn
úr Retro Stefson þeytir skífum að
þeim loknum. Platan Okkar var
unnin í samstarfi við upptökustjórann Curver Thoroddsen og er
hún prýdd ýmsum gestaleikurum.
Aðrir útgáfutónleikar verða haldnir í Reykjavík 28. ágúst.

Skúlaskeið hommalegasti
báturinn við bryggjuna
Lundaskoðunarbáturinn
Skúlaskeið er líklega litríkasti báturinn við Reykjavíkurhöfn um þessar mundir,
en hann var málaður í öllum
regnbogans litum í tilefni
Hinsegin daga.

„Ég hef gaman af því að mála og
það lá beinast við að skreyta bátinn aðeins fyrir helgina. Þetta tók
enga stund og báturinn hefur vakið
nokkra athygli meðal manna,“
segir skipstjórinn Sævar Jens Hafberg. Hann málaði lundaskoðunarbátinn Skúlaskeið í öllum regnbogans litum í tilefni Hinsegin daga
sem fara fram um þessar mundir.
Skúlaskeið er einn elsti farþega-

bátur landsins og siglir með ferðamenn út í Akurey og Lundey þar
sem hægt er að skoða fjölmenna
lundabyggð. Áður var báturinn
notaður til að ferja fólk til og frá
Viðey og dregur hann nafn sitt af
Skúla fógeta í Viðey.
Svævar segist hafa fengið góð
viðbrögð frá þeim ferðamönnum
sem hafa siglt með honum en segir
hina sjómennina við höfnina ekki
jafn hrifna af uppátækinu. „Þeir
hafa gert svolítið grín að mér, en
ég svara þeim bara á móti og segi
þá augljóslega ekki nógu örugga
með sjálfa sig og þá hætta þeir,“
segir Sævar hlæjandi og viðurkennir að Skúlaskeið sé samkynhneigðasti báturinn við bryggjuna
þessa dagana.
„Farþegarnir eru flestir erlend-

ir ferðamenn og það eru ekki allir
sem þekkja regnbogafánann en
finnst þó báturinn fallegur svona
marglitur, ég bendi þeim þá á að
þetta sé gert í tilefni Hinsengin
daga.“ Spurður hvort liturinn fái
að halda sér eftir helgina segir
Sævar það enn óákveðið. „Ég hef
ekkert spáð í það en ég reikna
nú með því að hann verði málaður hvítur aftur einhvern tímann
eftir helgi.“
Inntur eftir því hvort hann
ætli að taka þátt í gleðigöngunni í dag segist Sævar þurfa að
vinna. „Kannski nær maður að
taka einn hring um bæinn, annars
kemur skrúðgangan svo neðarlega
og sumir koma alla leið niður að
bryggju,“ segir hinn litaglaði skipstjóri að lokum. sara@frettabladid.is
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Hlaupastuttbuxur með
climate dry öndun.

Æfingabolur með climate dry öndun.
Litir: Svartur, hvítur, rauður. Dömu- og herrastærðir.
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Hlaupaskór með geldempun
og innanfótarstrykingu.

Hlaupaskór með geldempun
og innanfótarstyrkingu.
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Hlaupaskór með innanfótarstyrkingu og loftpúðum
undir hæl og tábergi. Dömu- og herrastærðir.
Fást í Lindum og Bíldshöfða.

Hlaupaskór með adiPRENE dempun í hæl.
Herrastærðir.

Hlaupaskór með loftpúðum undir hæl og tábergi.
Dömu- og herrastærðir.
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Berjast fyrir hjónabandinu

RACHEL BILSON Er búin að fá nóg af allri þeirri athygli sem megrunar- og æfingar-

prógrömm fá í Hollywood.

Komin með nóg af
áráttu um þyngd
O.C stjarnan Rachel Bilson er
komin með nóg af þráhyggju
Hollywood gagnvart líkamsvexti,
sem ýtir undir það að ungar stúlkur séu óánægðar með líkama
sinn.
Stjarnan smávaxna hatar þegar
hún er stanslaust spurð um megrunar- og æfingaprógramm. Hún
vildi óska þess að það væri meiri
áhersla á heilbrigt mataræði í stað
þess að grennast.
„Veistu hvað ég hata? Þá athygli
sem beinist að þyngd og líkams-

vexti. Þetta er svo stórt skref aftur
á bak og sendir röng skilaboð.
Mataræði og æfingaprógramm er
ekki það sem ungar stúlkur eiga
að hafa áhyggjur af. Þær líta upp
til leikkvennanna og lesa um lýtaaðgerðir og hvað má og má ekki
borða,“ segir leikkonan ákveðin.
Að lokum bætti hún við: „Ég
borða, ég elska mat, ég vil borða
þegar ég vil borða. Ef þú ert ekki
sátt við sjálfa þig, þá stundarðu
líkamsrækt. En þú gerir það fyrir
sjálfa þig.“

Ben Affleck og Jennifer Garner hafa ekki sést saman í nokkuð langan tíma og telja menn að
það geti þýtt að hjónaband þeirra
standi völtum fótum.
Affleck og Garner kynntust við
tökur á kvikmyndinni Daredevil
og trúlofuðu sig eftir aðeins níu
mánaða samband. Þau giftu sig
árið 2005 og eiga saman dæturnar Violet Anne og Seraphina Rose
Elizabeth. Hjónaband Afflecks
og Garners hefur ávallt þótt
hamingjuríkt og traust en tímaritið In Touch vill meina að sambandið sé ekki eins gott og margir halda.
Garner hefur dvalið í New
York undanfarna mánuði við
tökur á kvikmyndinni Arthur og
haft lítinn tíma til að sinna fjölskyldu sinni.
„Ben var aldrei týpan til að
giftast og hann er enn svolítill
glaumgosi innst inni. Nú þegar
hann er farinn að nálgast fertugt virðist hann vera að ganga
í gegnum einhvers konar krísu,“
var haft eftir fjölskylduvini.
„Hann elskar Jennifer og sér
ekki sólina fyrir dætrum sínum
og þess vegna er hann tilbúinn til
að berjast fyrir sambandinu. En
hjónabandið stendur á brauðfótum eins og er.“
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Eitt traustasta hjónabandið í Hollywood stendur nú
á brauðfótum samkvæmt
helstu slúðurritum hið
vestra. Hjónin Ben Affleck
og Jennifer Garner hafa
ekki sést saman opinberlega í langan tíma og telja
margir það ekki vita á gott.

HAMINGJUSÖM TIL
ÆVILOKA
Ben Affleck og Jennifer Garner
hafa verið gift í fimm ár og hefur
samband þeirra alltaf þótt mjög
hamingjuríkt og traust. Nú telja
menn þó að brestir séu komnir í
sambandið og hefur parið leitað til
hjónabandsráðgjafa til að vinna úr
sínum málum.

STAL NOLAN HUGMYNDINNI? Sagan Inception líkist mjög myndasögu úr Andabæ.

Er hugmyndin um
Inception stolin?
Þær sögusagnir fara nú líkt og
eldur í sinu vestanhafs að hugmyndin að kvikmyndinni Inception sé í raun komin úr gamalli
Andabæjarmyndasögu í Disneybók sem nefnist Uncle Scrooge in
The Dream of a Lifetime.
Þrátt fyrir að fólk eigi erfitt með
að trúa því að Chris Nolan myndi
gera eitthvað þessu líkt er fólk í
vafa því að líkindin á milli þessara
tveggja eru gífurleg.
Sagan í myndasögunni fjallar
um það þegar Bjarnarbófar koma

sér inn í draum Jóakims frænda
til þess að komast að talnarununni sem kemur þeim inn í peningageymslu frændans. Þetta
þykir einhverjum líkjast mjög hugmyndinni á bak við Inception. Auk
þess þykir tækinu sem notað er í
myndinni svipa mjög til tækisins
í myndasögunni.
Því spyrja menn, gæti þetta
verið satt? Er möguleiki á því að
hugmyndin á bak við þessa stórmögnuðu mynd sé tekin úr myndasögubók um sögur Andarbæjar?

Skemmtistaður/matsölustaður
Tælenskur matsölustaður og sér skemmtistaður
á besta stað miðsvæðis í Reykjavík til sölu
saman eða sitt í hvoru lagi. Öll leyﬁ og langtíma
leigusamningar. Góður rekstur og tækifæri,
upplýsingar í síma 660 3770 eða 6976333.
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BIEBER Á HVÍTA TJALDIÐ Áætluð ævisaga
Bieber er enn á dagskrá þó svo að
leikstjórinn hafi hætt við.

Leikstjórinn
hættir við
Aðeins tveimur dögum eftir að
tilkynnt var að setja ætti ævisögu söngvarans Justins Bieber
á hvíta tjaldið hefur leikstjórinn
David Guggenheim dregið sig út
úr verkefninu.
Guggenheim, sem hlaut Óskarinn fyrir heimildarmynd sína
An Inconvenient Truth, er sagður hafa hætt við ævisöguna til að
kynna nýjustu mynd sína, Waiting for Superman.
Áætlunin um ævisöguna er þó
ekki öll þó svo að Bieber-teymið
sé ekki ánægt með hegðun leikstjórans. Áhugasamir geta tekið
gleðina sína á ný því líf Biebers
fer á tjaldið.
- ls

Robbie
kvænist
Robbie Williams gengur í hjónaband á næstunni. Samkvæmt
fréttamiðlum vestanhafs hefur
söngvarinn tilkynnt að hann mun
kvænast unnustu sinni, Aydu
Field, á eyjunni Santa Catalina
rétt utan við strendur Kaliforníu.
Það voru þó nokkrar stúlkur sem
felldu tár þegar kyntröllið greindi
frá því að hann hefði beðið Field í
nóvember á síðasta ári.
Parið hefur boðið fáum gestum í persónulega athöfn í dag
þar sem þau lofast hvort öðru til
eilífðar – allavega á Hollywoodmælikvarða.
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Útsala
Enn meiri afsláttur

50%

Afsláttur af öllum vörum

Opið sunnudag frá 13-17
Menn + Konur, Laugavegi 7

Opið í Borgarnesi alla
daga frá 10:00 til 22:00

LEIKSÝNING

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

p.s. Fyrir forvitna....sjá haust 2010
á www.andersenlauth.com
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RIVERS CUOMO Áttunda

plata Weezer nefnist
Hurley og kemur út um
miðjan næsta mánuð.

Nýja Weezer-platan
heitir Hurley
Næsta plata hljómsveitarinnar
Weezer nefnist Hurley og kemur
út um miðjan september. Þetta
verður áttunda plata sveitarinnar og fylgir hún í kjölfar Raditude
sem kom út í fyrra. Weezer yfirgaf útgáfurisann Geffen á síðasta
ári og kemur nýja platan út hjá
fyrirtækinu Epitaph Records. „Á

þessum tímapunkti á ferli okkar
þurfum við ekki á stóru plötufyrirtæki að halda,“ sagði forsprakkinn
Rivers Cuomo. Tónlistarmaðurinn
Ryan Adams tók þátt í að semja eitt
lag á plötunni. Þar verður einnig
lagið Time Flies eftir Mac Davis,
höfund In The Ghetto með Elvis
Presley frá árinu 1969.

Tilbúinn að skuldbinda sig
Samkvæmt heimildum fjölmiðla
vestanhafs er leikarinn Leonardo
DiCaprio að skipuleggja bónorð um
þessar mundir.
DiCaprio, sem hefur verið með
ísraelsku ofurfyrirsætunni Bar
Rafaeli í um fimm ár, fær aðstoð
hjá móður sinni við að velja hinn
fullkomna hring sem honum þykir
Rafaeli eiga skilið.
„Hann er loksins tilbúinn að
skuldbindast Rafaeli og gera sambandið opinbert. DiCaprio hefur
sagt nánustu vinum sínum frá plönum sínum og að móðir hans aðstoði
hann við að velja hringinn,“ er haft
eftir heimildarmanni.
Hjartaknúsarinn, sem hefur átt
í sambandi við nokkrar fegurðardísirnar þar með talið Gisele Bundchen, hefur ákveðið að selja villu
sína í Hollywood og kaupa hús með
verðandi unnustu sinni. „Hann bað
hana að flytja inn til sín. Rafaeli er
alveg til í að eyða nótt og nótt í piparsveinaíbúð hans en hún gæti ekki
hugsað sér að búa þar,“ er haft eftir
heimildarmanni. Það er greinilegt að DiCaprio er að komast yfir
skuldbindingahræðslu sína og það
tók hann ekki nema heil fimm ár.
Enginn vafi á því að biðin var þess
virði fyrir ofurfyrirsætuna.

HJARTAKNÚSARINN Leikarinn er um þessar myndir að plana bónorð og fær aðstoð

móður sinnar við að velja fullkominn hring.

Robin Wright
sem Erika Berger
í dreifnámi (fjarnám á netinu með staðbundnum lotum)

Robin Wright hefur verið ráðin í
hlutverk Eriku Berger í bandarísku útgáfunni af Karlar sem
hata konur. Persóna Berger er
ritstjóri tímaritsins Millenium og ástkona blaðamannsins
Mikaels Blomkvist, sem Daniel
Craig mun leika. Enn á eftir að
ráða í hlutverk Lisbeth Salander. Wright hefur á ferilskránni
myndir á borð við Forrest
Gump, Unbreakable og State of
Play. Stutt er síðan hún skildi
formlega við leikarann Sean
Penn, eiginmann sinn til margra
ára. Leikstjóri Karla sem hata
konur verður David Fincher,
maðurinn á bak við Fight Club,
Seven og The Curious Case of
Benjamin Button.

ROBIN WRIGHT Leikkonan hefur verið
ráðin í hlutverk Eriku Berger í Karlar sem
hata konur.

ÚTSÖLULOK

KRISTEN STEWART Leikkonan er ekki

hrifin af karókí.

ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR
BIRNA Concept Shop
Skólavörðustíg 2
Sími 445 2020
www.birna.net
Opið lau. kl. 11–17
Sun. kl. 13–17

Ekki hrifin
af karókí
Leikkonan Kristen Stewart, sem
hefur gert garðinn frægan í Twilight-myndunum vinsælu, er
dauðhrædd við að spreyta sig í
karókí. Hún segist aldrei hafa
komist í gegnum eitt lag í karókí á ævi sinni og vill helst ekki
prófa aftur. „Ég vil helst aldrei
aftur fara í karókí. Ég er virkilega hrædd við það,“ sagði Stewart, sem er tvítug. „Í hvert skipti
sem ég prófa syng ég kannski
tvær setningar og síðan enda
ég á því að tala það sem eftir er.
Ég fer hjá mér bara að tala um
þetta,“ sagði hún. Stewart sést
næst á hvíta tjaldinu í myndinni
Welcome to the Rileys þar sem
James Gandolfini og Melissa Leo
eru einnig í stórum hlutverkum.

ð
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%
0
5

m
u
r
ö
v
m
u
l
l
ö
f
a
r
u
t
t
á
l
s
f
a
auka

!
g
a
d
u
n
n
u
s
á
r
u
k
ý
l
i
n
n
u
l
ö
s
t
Ú
Vörur

TÓNLIST
TÓ
ÓNLIS - DVD - BÆKUR

KR. KR

.
799399

KR. KR.
499

999

KR. KR.
999499

R.
KR.4K
99

999

9
4
1
.
r
k
frá

KR. KR.
4

KR. KR.
4

999 99

999 99

KR.

KR.

999 499

KR. KR.

999499

2CD
K

KR.KR.
749
1499

KR. KR.
599299

R.
KR. 49
9

999

KR. KR.
49

999

Þúsundir i
titla í boð

KR. 4KR.
99

999

KR.

14997KR.
49

KR. KR.
.
9 9KR. 4K9R9
999499
99

KR. KR.

499249

KR

.
799.3K9R9

Síðustu dagar,
allt á seljast!
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499249
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9299

Nýjar vörur
daglega

OPIÐ 11 - 19 UM
UM HELGINA
HELGINA
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Sími: 553 2075

Vinir Fishburne reyndu að
stöðva klám dótturinnar

- bara lúxus

ATH! 650 kr.
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
5.45, 8 og 10.15
16
2(600 kr) og 4 - ISL TAL
L
2(600 kr), 5 og 8
L
2(900 kr), 4 og 6 - ISL TAL L
8 og 10.15
12

NÝTT Í BÍÓ!

Stórskemmtilega teiknimynd
fyrir alla fjölskylduna
með íslensku tali.

650
Jackie Chan kennir ungum lærling sitthvað um
Kung Fu í vinsælustu fjölskyldumynd ársins!

Myndin er byggð
á hinu sígilda ævintýri
um ljóta andarungann.

Missið ekki af myndinni sem sló í gegn í
Bandaríkjunum og fór beint á toppinn.

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG
KARATE KID
KARATE KID LÚXUS
PREDATORS
SHREK 4 3D 3D ÍSL TAL
SHREK 4 2D ÍSL TAL
KNIGHT AND DAY
GROWN UPS

kl. 1 - 4 - 6 (650 kr.)
kl. 1 (650 kr.) 5.10 - 8 - 10.50
kl. 2 - 5.10 - 8 - 10.50
kl. 8 - 10.20
kl. 1 (950 kr.) 3.30 - 5.45
kl. 1 (650 kr.) 3.30
kl. 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20

L
L
L
16
L
L
12
L

LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG
THE KARATE KID
BABIES
PREDATORS
KILLERS

FRÁBÆR MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

L
L
L
16

12

SÍMI 462 3500

LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG
THE KARATE KID
PREDATORS
KNIGHT AND DAY

.com/smarabio

* aðeins sunnudag
kl. 4* 6 (650 kr.)
kl. 3.30*(650 kr.) - 6.30 - 8 - 9.30
kl. 4* - 6 - 8
kl. 10
kl. 3.30* - 5.45 - 8 - 10.15

kl. 3 - 4.40 - 6.10 (600 kr.)
kl. 3(600 kr.) - 5.30 -8- 10.30
kl. 10
kl. 8

L
L
16

BESTA MYND
ALLRA TÍMA
-SKV. IMDB.COM


roger ebert




rolling stones

DRAUMUR AÐ RÆTAST
Laurence Fishburne ásamt Montana
dóttur sinni fyrir fjórum árum þegar
allt lék í lyndi. Hún segist ekki sækjast eftir frama í hefðbundnum kvikmyndum með útspili sínu, heldur
sé gamall draumur að rætast. Paris
Hilton er dæmi um stjörnu sem
hefur náð miklum frama eftir að
klámmyndband með henni kom út.

þessa afdrifaríku ákvörðun. „Það
var búið að framleiða myndina
þegar þau komust að þessu þannig
að ég gaf þeim ekki tækifæri til
að tala mig til,“ segir Fishburne,

en hún flutti úr foreldrahúsunum
þegar hún varð 18 að eigin sögn:
„Til að geta gert það sem ég vil án
þess að foreldrar mínir reyni að
koma í veg fyrir það.“

12

FRÁBÆR MYND Í ANDA MATRIX OG JAMES BOND

ÞRIÐJA

Eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu lék dóttir leikarans Laurence Fishburne í klámmynd sem
fór í dreifingu á dögunum. Samkvæmt fréttasíðunni TMZ reyndu
vinir leikarans að koma í veg fyrir
dreifingu myndbandsins með því
að kaupa upp lagerinn. Þeir leituðu til stjörnulögfræðingsins
Yale Galenter sem hafði samband
við Steve Hirsch, forstjóra Vivid,
framleiðanda myndbandsins. Tilboðið hljóðaði upp á milljón dollara, eða um 120 milljónir íslenskar. Allt kom þó fyrir ekki þar sem
Hirsch og félagar höfðu þegar sent
myndbandið í dreifingu.
Tímaritið People birti á dögunum viðtal við hina 18 ára gömlu
Montana Fishburne. Ljóst er að
hana hefur aldrei skort veraldleg gæði, þannig að peningar voru
ekki ástæðan fyrir uppátækinu.
Hún segir í viðtalinu að hún líti
ekki á það sem stórmál að leika í
klámmynd.
„Mig hefur alltaf langað til að
gera þetta,“ sagði hún. „Ég hef alltaf verið sátt við líkama minn og
kynþokka.“ Hún segist ekki vonast til þess að myndin verði til þess
að hún fái hlutverk í hefðbundnum
kvikmyndum og sjónvarpsþáttum,
eins og raunin varð þegar klám
með Paris Hilton og Kim Kardashian kom út. „Ég er ekki í klámi
til að komast í leiklist,“ segir
Fishburne. „Ég er í klámi vegna
þess að mig hefur alltaf langað til
þess.“
Laurence Fishburne hefur verið
tilnefndur til Óskarsverðlauna og
leikur aðalhlutverkið í CSI-þáttunum vinsælu. Dóttir hans ráðfærði
sig ekki við hann áður en hún tók
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SPARBÍÓ

22 BULLETS
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG
THE KARATE KID
SHREK 4 SÆLL ALLA DAGA 3D
KNIGHT AND DAY

Klámmynd með dóttur leikarans Laurence Fishburne
er farin í dreifingu. Hann
ku vera eyðilagður maður
yfir uppátækinu, en vinir
hans reyndu að kaupa upp
lagerinn af myndinni til að
stöðva dreifingu hennar.

IT’S

THE

COOLEST

JOB

EVER.

ÁLF. KL. 1 - KRINGL. KL. 1
SELF. KL. 1:30 - KEFL. KL. 3

ÁLF. 1:30 KRINGL. AK. SELF.
KEFL.
Í 2D OG 3D 1:30-3D 2 3D 1:30-2D 3 - 2D

ÁLF. KL. 1:30 2D KRINGL. KL. 1 3D

AK.
2 2D



kvikmyndir.is


FRÁ ÞEIM SEM FÆRÐU OKKUR
PIRATES OF THE CARIBBEAN OG
NATIONAL TRESURE
MYNDIRNAR. KEMUR EIN BESTA
ÆVINTÝRAMYND ÁRSINS

IT’S

THE

COOLEST

JOB

EVER.

ÁLFABAKKA
SORCERER´S APPRENTICE kl. 1- 3:20 -5:40 -8 -10:20
THE SORCERER´S APPRENTICE
kl. 8 - 10:20

7

12
INCEPTION
kl. 4 - 7 - 8 - 10 - 11
INCEPTION
kl. 2 - 5
L
SHREK 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
L
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK ísl. Tali
L
SHREK FOREVER AFTER M/ ensku Tali kl. 10:50
LEIKFANGASAGA 3 ísl. Tali kl. 1:30 - 1:50 - 3:40 -5:50 L

SEX AND THE CITY 2

kl. 8
SELFOSSI

SORCERER´S APPRENTICE kl. 1:30 - 5:50 - 8 - 10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA ísl. Tali Olísmót laugardag
Sýnd kl. 9-11-13-15-17, sýnd sun. kl. 1:30 - 5:50
kl. 3:40
LEIKFANGASAGA 3 ísl. Tali
PREDATORS
kl. 8 - 10:20

12

7
L
L
16

KRINGLUNNI
SORCERER´S APP... 1 - 3:20 - 5:40 -8 -10:30
INCEPTION
kl. 8 - 10:20 - 11
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
SHREK FOREVER AFTER 3D M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3 3D M/ ísl. Tali
kl. 1 - 3:20
kl. 5:40
TOY STORY 3 M/ ensku Tali
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE
kl. 8
AKUREYRI
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D ísl. Tali kl. 2
SHREK FOREVER AFTER 3D ensku Tali kl. 4
THE SORCERER’S APPRENTICE kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 2 - 4 - 6
LEIKFANGASAGA 3 ísl. Tali
INCEPTION
kl. 8 - 11
SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

7
12
L
L
L
L
12

TILBOÐSVERÐ Í BÍÓ

650 kr.

2D 650 kr.

3D 950 kr. 650 kr.

L
L
7

KL.1 SMÁRABÍÓ

L
12

ALLAR SÝNINGAR-ÖLL BÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ SUN.
KL.3 BORGARBÍÓ
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LOGI GUNNARSSON: GERÐI TVEGGJA ÁRA SAMNING VIÐ SÆNSKA STÓRLIÐIÐ SOLNA VIKINGS

> Magni fer ekki í Snæfell
Magni Hafsteinsson var orðaður við Íslandsmeistaralið
Snæfells í sumar en nú er ljóst að hann
mun ekki spila með Snæfelli eins og
hann gerði á árunum 2004 til 2009.
Magni vinnur sem lögreglumaður á Selfossi í sumar og er að leita sér að vinnu í
vetur. Magni spilaði með nýliðum Fjölnis
síðasta vetur og það eru mestar líkur á
að hann spili áfram með Grafarvogsliðinu
en hann er þó ekki búinn að ganga frá neinu.
Magni var með 11,6 stig og 6,6 fráköst með
Fjölni síðasta vetur og fór þá fyrir ungu liði sem
var nálægt því að komast í úrslitakeppnina.

sport@frettabladid.is

3-0

1-0 Rakel Logadóttir (30.), 2-0 Helga Sjöfn
Jóhannesdóttir (45.), 3-0 Hallbera Guðný
Gísladóttir (72.)

4-1

0-1 Victoria Charnley (9.), 1-1 Rachel Furness
(46.), 2-1 Shaneka Gordon (65.), 3-1 Sara Hrund
Helgadóttir (74.), 4-1 Anna Þórunn Guðmunds
dóttir (88.)

Fylkir-FH
Haukar-Stjarnan

0-0
2-2

1-0 Megan Snell, 1-1 Katie McCoy, 1-2 Laura King,
2-2 Megan Snell.
Stig efstu liða: Valur 32, Breiðablik 26, Þór/KA
25, Fylkir 23, Stjarnan 21, KR 21, Grindavík 14.

1. deild karla
ÍA-Leiknir R.

0-1

0-1 Kjartan Andri Baldvinsson (52.)

ÍR-HK

hann telur að sænski boltinn henti sér vel. „Ég held að sænski boltinn svipi til finnska boltans. Ég er búinn að vera í Finnlandi og líkaði
mjög vel þar,“ segir Logi.
„Ég held að fyrsti leikurinn minn sé þegar Jakob og Hlynur koma
í heimsókn til okkar með Sundsvall. Það verður gaman og ég hef
aldrei á þessum níu árum sem atvinnumaður verið með Íslending í deildinni minni,“ segir Logi en hann átti möguleika
á því að fá samning í öðrum löndum líka en það gerði
útslagið að Svíarnir buðu honum tveggja ára samning.
„Þeir sýndu mér mjög mikinn áhuga og ég fann vel fyrir því.
Ég ræddi líka við bæði Jakob og Helga og þeir töluðu vel um
þetta allt saman,“ segir Logi en það eru spilaðir margir leikir í
Svíþjóð.
„Ég kynntist því í Finnlandi og mér fannst það mjög gaman. Það
er stundum lýjandi að vera að spila níu til tíu mánuði í þessum
Evrópulöndum og vera alltaf að bíða alla vikuna eftir leik. Það er
fínt að æfa minna og spila meira,“ sagði Logi að lokum.

Svöruðum fyrir skituna í Árbænum

Pepsi-deild kvenna

Grindavík-Afturelding

Logi Gunnarsson gekk í fyrrakvöld frá tveggja ára samningi við Solna
Vikings en fyrir í sænsku deildinni eru Hlynur Bæringsson og Jakob
Örn Sigurðarson sem spila með Sundsvall Dragons og Helgi
Már Magnússon gæti verið áfram í herbúðum Solna-liðsins
eins og á síðasta tímabili.
„Þetta er óvenju snemmt hjá mér að vera búinn að
ganga frá mínum málum,“ segir Logi sem fagnar
því nú þar sem hann er kominn með fjölskyldu
en Logi á tvö lítil börn, 2 ára og 10 mánaða. „Það
var kannski öðruvísi fyrir nokkrum árum þegar við
vorum bara tvö ein. Við erum mjög sátt og sérstaklega þar sem þetta er tveggja ára samningur. Það gefur
ákveðið öryggi að vera með vinnu næstu tvö árin,“ segir
Logi. „Gamli þjálfarinn minn hjá TOPO í Finnlandi gerði
þá að meisturum og ég fékk aðeins innsýn inn í klúbbinn
í gegnum hann. Hann talaði mjög vel um liðið og
sagði mér að þeir stefndu alltaf hátt,“ segir Logi og

Valskonur eru komnar með sex stiga forskot á toppi Pepsi-deildar kvenna eftir 3-0 sigur á Þór/KA:

ÚRSLIT Í GÆR
Valur-Þór/KA

Í fyrsta sinn í deild með öðrum Íslendingum

x-x

1-0 Björn Viðar Ásbjörnsson (29.), 2-0 Elías Ingi
Árnason (83.), 2-1 Samúel Arnar Kjartansson
(90.).
Upplýsingar um markaskorara eru fengar frá
netsíðunni fótbolti.net.

FÓTBOLTI „Þvílíkt kvöld! Þetta er

frábært,“ sagði Freyr Alexandersson, þjálfari Vals, eftir að hans lið
vann öruggan sigur á Þór/KA í toppslag Pepsi-deildar kvenna 3-0. Gleði
Freys var tvöföld en strax eftir leik
fékk hann þær fréttir að félagar
hans í Leikni hefðu landað þremur stigum í toppbaráttu 1. deildar
karla.
Sigur Valskvenna í gær var ansi
öruggur og eftir að þær komust yfir
var í raun aldrei spurning hvernig leikurinn færi. Gestirnir fengu
reyndar tvö dauðafæri til að komast inn í leikinn í stöðunni 2-0 en
í bæði skiptin varði María Björg
Ágústsdóttir frábærlega gegn Mateju Sver.
„Við erum með markvörð til að
verja og hún er best á landinu í
einn á einn stöðu, sennilega í Norður-Evrópu líka. Við þökkum fyrir
hennar framlag, hún var frábær,“

sagði Freyr en allt annað var að sjá
til Valsliðsins frá síðasta leik gegn
Fylki. „Við vorum miklu betri aðilinn í dag og svöruðum fyrir skituna
á Árbæjarvelli.“ Valsliðið er komið í
ansi sterka stöðu eftir þessi úrslit og
þarf að misstíga sig ansi illa til að
missa af Íslandsmeistaratitlinum.
Freyr heldur sér samt alveg á jörðinni. „Þetta skref var eitt af átján,
svo er það bara næsti leikur.“
Valur mætir Stjörnunni í næstu
tveimur leikjum en sá síðari er
bikarúrslitaleikur. „Það verður
skemmtilegt. Það er ný upplifun
að lenda í þessum leikjum á þessum tíma og það verður bara spennandi verkefni. Ef liðið er svona gírað
erum við til í hvað sem er.“
Rakel Hönnudóttir, fyrirliði Þórs/
KA, var ekki sammála undirrituðum
í því að hennar lið hafi verið algjörlega undir í leiknum. „Ég er hundsvekkt eftir þennan leik. Við feng-

FYRSTA MARKINU FAGNAÐ Rakel Logadóttir kom Val í 1-0 en hún missti af Fylkis-

leiknum vegna meiðsla.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

um alveg færi til að skora í þessum
leik og áttum að nýta þau. Það hefur
verið okkar vandamál í sumar að
klára færin,“ sagði Rakel.

„Leikirnir gegn toppliðunum eru
þeir mikilvægustu en við töpuðum
báðum leikjunum gegn Val.“
elvargeir@frettabladid.is

Skeljungur og Kvartmíluklúbburinn kynna:

UMFERÐ

ÍSLANDSMÓTSINS Í

101
1018
1
018
185
1
57
•

SÍA
S
ÍÍA
A
•

P IPA R \ TBW
PIP
PIPA
TTBWA
TB
BWA
BW
WA
A

RS – rally sport
OS – ofur sport
TS – true street, drag radial
TD – true street, DOT
HS – heavy street
DS – door slammer
OF – opinn flokkur
Bracket
Hjól:
Standard-flokkur
Modified
Opinn flokkur
Aðgangseyrir 1.000 kr.
Frítt fyrir 12 ára og yngri
í fylgd með fullorðnum

KJA

NES

BRA
UT

ÁLFHEL

LA

KRÝS
UVÍK
URVE
GUR

Bílar:

REY

LLA

Svæðið opnað kl. 11 - Keppni hefst kl. 14
Keppt verður í eftirfarandi flokkum:

AUM
SVÍK

RAU
ÐHE

Sunnudaginn 8. ágúst

Í STR

UT
RA
UB
ÍL
TM
AR
KV
LA ÐI
BÍ TÆ
S

KVARTMÍLU

ÁLV
ERIÐ
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Jakob Jóhann Sveinsson úr Ægi er eini Íslendingurinn á Evrópumeistaramótinu í 50 metra laug:

Búningaleysið hefur ekki áhrif á hann
SUND Bringusundsmaðurinn Jakob

SJÖ MÖRK Í FJÓRUM LEIKJUM Gilles

Ondo hefur farið í gang eftir komu nýja
þjálfarans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gilles Mbang Ondo:

Sannar sig fyrir
Ólafi Erni
FÓTBOLTI Grindvíkingurinn Gilles
Mbang Ondo hefur heldur betur
verið í stuði í sumar í þeim fjóru
leikjum sem nýi þjálfarinn, Ólafur Örn Bjarnason, hefur verið á
staðnum og stjórnað liðinu.
Gilles Mbang Ondo skoraði
tvö mörk þegar Grindavík vann
3-0 sigur á Fram á fimmtudagskvöldið.
Grindavíkurliðið hefur náð
í 10 af 12 mögulegum stigum í
þessum fjóru leikjum og skorað
tíu mörk gegn fimm. Ondo hefur
skorað sjö af þessum tíu mörkum
en hann hefur skorað í öllum fjórum leikjum þar af tvennu í þremur þeirra.
Grindavík hefur aðeins náð í
tvö stig út úr þeim tíu leikjum
þar sem Ólafur Örn var úti í Noregi og Gilles náði aðeins að skora
eitt mark í þeim.
- óój

Ólafur Örn á staðnum
Leikir Grindavíkur
Stig Grindavíkur
Markatala Grindavíkur
Mörk Gilles Ondo

4
10 (af 12)
10-5
7 í 4 leikjum

Ólafur Örn í Noregi
Leikir Grindavíkur
Stig Grindavíkur
Markatala Grindavíkur
Mörk Gilles Ondo

10
2 (af 30)
6-18
1 í 9 leikjum

20 ára landsliðið á EM:

Spila um sjöunda sætið
HANDBOLTI Íslenska 20 ára lands-

liðið tapaði 27-32 á móti Svíum í
gær í krossspili um 5.-8. sætið á
Evrópumótinu í Slóvakíu og spilar því um sjöunda sætið á mótinu. Ísland mætir því Spáni í dag
og hefst leikurinn kl. 18.00 að
íslenskum tíma.
Svíar unnu seinni hálfleikinn með átta marka mun, 11-19,
og tryggðu sér með því leik um
fimmta sætið við Frakka. Ólafur
Guðmundsson var langatkvæðamestur í íslenska liðinu með níu
mörk.
- óój

Sunnudagurinn 8. ágúst
ÍBV - Haukar
Hásteinsvöllur

kl. 16:00

Fram - Fylkir
Laugardalsvöllur

kl. 19:15

Valur - Grindavík
Vodafonevöllurinn

kl. 19:15

Stjarnan - Selfoss kl. 19:15
Stjörnuvöllur
FH – Breiðablik
Kaplakrikasvöllur

kl. 19:15

Keﬂavík - KR
kl. 19:15
Sparisjóðsv. Keﬂavík

Jóhann Sveinsson úr Ægi er kominn til Búdapest í Ungverjalandi
þar sem að hann hefur keppni á
Evrópumeistaramótinu í 50 metra
laug á mánudaginn.
„Þetta lítur ágætlega út. Það
er búið að ganga vel í vetur og ég
er búinn að synda betur á flestum mótum miðað við í fyrra,“
sagði Jakob. Jakob Jóhann hefur
verið við æfingar í Canet í SuðurFrakklandi ásamt þjálfara sínum,
Jacky Pellerin, en keppt er í útilaug í Búdapest. „Við vissum að

þetta væri utanhúss og þess vegna
fórum við til Suður-Frakklands til
þess að búa okkur undir hitann,“
segir Jakob.
„Við gerðum þetta fyrir heimsmeistaramótið í fyrra og þá gekk
þetta mjög vel. Ég var orðinn
vanur hitanum og leið ekkert illa
þegar ég keppti í útilauginni í
Róm,“ segir Jakob.
Jakob á Íslandsmetin í öllum
sundgreinunum og setti hann þau
í Róm í fyrra. „Íslandsmetin eiga
alveg að geta fallið ef ég næ góðum
sundi. Markmið mitt á þessu ári

JAKOB JÓHANN SVEINSSON

var að fara upp heimslistann miðað
við í fyrra,“ segir Jakob sem sér
mikinn mun á sumum sundmönnum þegar þeir mega ekki synda í
sundbúningunum.
„Þetta hefur ekki haft mikil
áhrif á mig því ég er ekki að synda
mikið lakara og í raun betur en á
flestum mótum miðað við í fyrra.
Hjá sumum hefur þetta rosalega
mikil áhrif. Sem dæmi um það þá
voru 27 manns að synda 100 metra
bringusundið undir mínútu en í
ár eru það aðeins tveir eða þrír,“
segir Jakob.
- óój
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Lið 14. umferðar (3-4-3)
Markvörður:
Ingvar Kale, Breiðabliki
Varnarmenn:
Elfar Freyr Helgason, Breiðabliki
Freyr Bjarnason, FH
Agnar Bragi Magnússon, Selfossi
Miðvallarleikmenn:
Bjarni Guðjónsson, KR
Gunnar Már Guðmundsson, FH
Jökull Elísabetarson, Breiðabliki
Ólafur Páll Snorrason, FH
Sóknarmenn:
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki
Gilles Mbang Ondo, Grindavík
Guðmundur Steinarsson, Keflavík

ATC- 7,5t

Malbikskassi
-tilboðsverð

- sala
- varahlutir
- þjónusta

- á lager

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is

Við ætlum að vinna þetta mót
Jökull Elísabetarson er leikmaður 14. umferðar Pepsi-deildar karla. Hann átti stórleik þegar Breiðablik
vann 5-0 sigur á Val á miðvikudagskvöldið og kom sér þar með aftur á toppinn. Blikar mæta FH á morgun.
FÓTBOLTI Jökull Elísabetarson er

leikmaður 14. umferðar Pepsideildar karla að mati Fréttablaðsins. Hann er einn af fáum leikmönnum sem hefur fengið níu í
einkunn hjá Fréttablaðinu í sumar
en að þessu sinni fengu tveir Blikar níur fyrir frammistöðuna í 50 sigrinum á Val á miðvikudaginn. Auk Jökuls var það Alfreð
Finnbogason sem skoraði tvívegis
í leiknum og lagði upp tvö önnur
mörk.
„Þetta var helvíti öflugt hjá
okkur, sérstaklega þar sem við
fórum illa að ráði okkar gegn Fram
í síðasta leik á undan,“ sagði Jökull en þá unnu Framarar 2-0 sigur.
„Við vissum að það myndi koma að
tapinu og að það væri allt í lagi.
Það var bara gott að við náðum að
rífa okkur strax upp og þá sérstaklega í síðari hálfleik sem var mjög
góður hjá okkur.“
Jökull hefur, eins og svo margir í
Breiðabliki, átt frábært tímabil en
hann er á sínu fyrsta ári í Kópavoginum og segist finna sig vel þar.
„Ég er mjög ánægður með tímabilið hjá mér enda að spila með
virkilega góðum leikmönnum sem
gerir þetta auðveldara fyrir mig.
Það eru allir að tala um Kristin
Steindórsson, Guðmund Pétursson og Alfreð Finnbogason en svo
má ekki gleyma Finni Orra á miðjunni. Það er ekki jafn mikið talað
um hann en það eru forréttindi að
fá að spila með leikmanni eins og
honum og hann á jafn stóran þátt í
þessu eins og allir aðrir.“
Jökull er uppalinn í KR en kom
til Breiðabliks frá Víkingi eftir

ÍSKALDUR JÖKULL Kominn hér fram hjá Sigurbirni Hreiðarssyni Valsmanni sem liggur eftir í grasinu í leik Breiðabliks og Vals í

vikunni.

síðasta tímabil. Hann sótti þar að
auki nám í Bandaríkjunum á sínum
tíma sem gerði það að verkum að
hann missti ávallt af stórum hluta
tímabilsins.
„Þegar ég ákvað að fara út í skólann vissi ég að ég myndi ekki fá
margar mínútur með KR. Þess
vegna ákvað ég að fara þaðan. Ég
vildi líka fá að spila á miðjunni og
ég vissi að ég fengi að gera það með
skólaliðinu. Það var líka með því
sjónarmiði að ég ákvað að skipta

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

yfir í Víking,“ sagði Jökull, en hann
var í Fossvoginum frá 2006 til 2007
og svo aftur í fyrra.
„Mér fannst ganga ágætlega
fyrstu tvö árin í Víkingi og ég vildi
koma aftur til þeirra og reyna að
hjálpa liðinu að komast aftur upp í
efstu deild. En tímabilið í fyrra var
hrein hörmung í flesta staði og ég
var mjög ánægður með skiptin yfir
í Breiðablik. Ég hefði ekki fundið
betra lið fyrir mig.“
Fram undan er leikur gegn FH

á morgun og Jökull er sigurviss.
„Það er langskemmtilegast að
spila við betri liðin í deildinni. Við
tókum þá í gegn í fyrri umferðinni
en nú er komin allt önnur mynd
á liðið. Þetta verður skemmtilegur leikur en ég held að við tökum
hann. Við eigum svo ÍBV í næsta
leik á eftir en ég hef ekki áhyggjur
af strákunum. Þeir hafa sýnt mikinn stöðugleika og spilað vel undir
pressu. Við ætlum bara að vinna
þetta mót.“
eirikur@frettabladid.is

Fáðu þér
áskrift í
sím

512 510 a
0

Enski boltinn byrjar með hvelli á sunnudaginn. Misstu ekki af þessum sögufræga
leik stærstu liðanna í enska boltanum sem markar upphafið að frábærri leiktíð.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR:

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 | STOD2SPORT.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Kevin Kline

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég ætlaði mér aldrei að leika í
auglýsingum eða sápuóperum.
Ég gerði þó bæði um leið og ég
hætti með leikhópnum mínum
og var farinn að svelta.“

SJÓNVARPIÐ

Drápið (Drabet) er dönsk bíómynd
frá 2005, lokamyndin í frægum þríleik eftir leikstjórann Per Fly.
Í drápinu segir frá kennara sem
gefur starf sitt upp á bátinn og fer
frá fjölskyldu sinni fyrir hjákonu sína,
róttækan stúdent sem er gefið að sök
að hafa myrt lögreglumann.
Meðal leikenda eru stórleikarinn
Jesper Christiansen, Pernilla August,
Charlotte Fich, Beate Bille, Vibeke
Hastrup og Julie Ølgaard.

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnaefni Stöðvar 2: Að-

10.00 Man. Utd. - Chelsea Út-

alkötturinn, Lalli, Harry og Toto, Hvellur keppnisbíll, Algjör Sveppi, Gulla og
grænjaxlarnir, Áfram Diego, áfram!,
Könnuðurinn Dóra, Ofurhundurinn Krypto

sending frá leik Man. Utd og Chelsea
um Samfélagsskjöldinn.

10.15 Popppunktur (Bjartmar og bergrisarnir - Lights on the
Highway) (e)

09.25 Tommi og Jenni
09.45 Ógurlegur kappakstur
10.05 Histeria!
10.25 Shrek the Third
12.00 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.25 America‘s Got Talent

13.15 Hlé
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Litli draugurinn Laban
(2:6)

(10:26)

17.37 Sögustund með Mömmu

14.15 Mercy (15:22)
15.00 Gossip Girl (19:22)
15.45 When I knew Áhuga-

Marsibil (2:6)

17.48 Með afa í vasanum (2:6)
18.00 Krakkar á ferð og flugi
(5:10) (e)

18.25 Út og suður (12:15)
(Svartárkot í Bárðardal) (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Fagur fiskur í sjó (4:8)
(Bleikir frændur) Þáttaröð um fiskmeti og matreiðslu á því. Sveinn
Kjartansson kokkur sér að mestu
um eldamennsku.

20.10 Hvaleyjar (5:12) (Hvaler)
Norskur myndaflokkur frá 2008.

21.05 Sunnudagsbíó - Drápið (Drabet) Dönsk bíómynd frá
2005. Meðal leikenda eru Jesper
Christiansen, Pernilla August og
Charlotte Fich. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna.

22.50 Svartir englar (1:6) Íslensk spennuþáttaröð byggð á
sögum eftir Ævar Örn Jósepsson.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna (e)

23.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

verð heimildarmynd frá HBO þar
sem við fáum að heyra lýsingu samkynhneigðra á því augnabliki þegar
þeir vissu að þeir yrðu að horfast í
augu við sannleikann og koma út úr
skápnum.

16.30 Modern Family (9:24)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (5:24)
19.40 Ramsay‘s Kitchen
Nightmares (1:8) Gordon Ramsay úr Hell‘s Kitchen, heimsækir nú
veitingahús þar sem allt er að fara í
hundana.

20.30 Monk (7:16)
21.15 Lie to Me (9:22) Önnur
spennuþáttaröðin um Dr. Cal
Lightman sem Tim Roth leikur og er
sérfræðingur í lygum.

22.00 The Tudors (3:8) Þriðja
þáttaröðin sem segir áhrifamikla
og spennandi sögu einhvers alræmdasta konungs sögunnar, Hinriks áttunda.

22.50 60 mínútur
23.35 Daily Show. Global Edition
12.45 My Family 13.15 ‚Allo ‚Allo! 13.45
Primeval 14.35 Primeval 15.25 Primeval
16.15 Robin Hood 17.00 Dancing With
The Stars 18.00 Tess of the D‘Urbervilles
18.55 Dancing With The Stars 19.40
Little Britain 20.10 Little Britain 20.40
Doctor Who 21.25 Doctor Who 22.30
Whose Line Is It Anyway? 22.55 Whose
Line Is It Anyway? 23.20 Whose Line Is It
Anyway? 23.45 Little Britain

Magnaður leikur þar sem tvö frábær
lið mætast og spila um Góðgerðarskjöldinn.

Drápið

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

íþróttum (e)

VIÐ MÆLUM MEÐ

CHELSEA – MAN. UTD
GÓÐGERÐARSKJÖLDURINN
Stöð 2 Sport 2 kl. 13.30

SJÓNVARPIÐ KL. 21.05

Hinn skemmtilegi leikari Kevin Kline fer
með hlutverk í gamanmyndinni French
Kiss sem sýnd er á Stöð 2 Bíó klukkan
16.00.

11.15 Demantamót í frjálsum

▼
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00.00 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (15:15)

00.25 Evan Almighty
02.00 Fíaskó
03.30 Prime
05.10 Modern Family (9:24)
05.35 Fréttir

12.05 Greenbrier Classic S
13.00 Community Shield 2010
- Preview

13.30 Chelsea - Man. Utd. Bein
útsending

16.15 The Memorial Torunament

19.00 Pepsí deildin 2010 Bein
útsending frá leik i Pepsi-deild karla í
knattspyrnu.

21.15 Rúnar Kristinsson Fjórði
þátturinn af tíu í þessari mögnuðu
þáttaröð um tíu bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar. Í þessum
þætti verður fjallað um Rúnar Kristinsson og hans ferill skoðaður.

22.00 Pepsímörkin 2010 Sýnt
frá öllum leikjum Pepsí-deildar karla
og sérfræðingar Stöðvar 2 Sport þeir
Tómas Ingi og Maggi Gylfa verða að
sjálfsögðu á sínum stað.
23.00 Pepsí deildin 2010 Utsending fra leik i Pepsi-deild karla i
knattspyrnu.
00.50 Pepsímörkin 2010 Sýnt
frá öllum leikjum Pepsí-deildar karla.

10.40 Leeds - Derby
12.30 PL Classic Matches. Man
United - Chelsea, 1999

13.00 Community Shield 2010
- Preview Hitað upp fyrir Samfelagsskjöldinn en þar mætast Chelsea
og Man. Utd a Wembley.

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
Nightmares (4:4) Gordon Ramsay heimsækir nú veitingarhúsin sem
hann hefur hjálpað til við að breyta
og byggja upp í gegnum um tíðina
og athugar hvort reksturinn er enn í
góðum höndum og eins vel rekinn
og þegar hann skildi við hann.

19.15 Ísland í dag
19.45 Amazing Race (4:11)
Þrettánda þáttaröðin af kapphlaupinu mikla þar sem keppendur þeysast yfir heiminn þveran og endilangan með það að markmiði að koma
fyrstir í mark og fá að launum eina
milljón dala. Eins og áður eru keppendur afar ólíkir en öll með það
sameiginlegt að vilja sigra.

20.30 America‘s Got Talent
(10:26) Fjórða þáttaröðin af þessari stærstu hæfileikakeppni heims.
Keppendur eru af öllum stærðum og
gerðum og hæfileikarnir jafn misjafnir og keppendur eru margir. Dómararnir eru þau David Hasselhoff,
Piers Morgan og Sharon Osbourne.
Nýr kynnir mætir til sögunnar en
hann heitir Nick Cannon, er velþekktur leikari, grínisti með meiru og þar
að auki eiginmaður söngkonunnar
Mariuh Carey.

21.15 ET Weekend
22.00 Sjáðu
22.30 Fréttir Stöðvar 2
23.15 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

13.30 Chelsea - Man. Utd.
16.15 Premier League World
2010:11

18.35 Milan v Inter; Lazio v
Roma. Rígur helstu stórvelda Evrópu skoðaður og að þessu sinni
verður rígur Milan og Inter og Lzio og
Roma krufinn til mergjar.
19.30 Van Basten
20.00 Chelsea - Man. Utd. Utsending fra leik Chelsea og Man. Utd
i barattunni um Goðgerðarskjöldinn.

22.00 Man. Utd. - Portsmouth
Útsending frá leik Man. Utd og Portsmouth í ensku úrvalsdeildinni.

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

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.00 Rachael Ray (e)
11.45 Rachael Ray (e)
12.30 Rachael Ray (e)
13.15 Dynasty (6:30) (e)
14.00 Dynasty (7:30) (e)
14.45 Top Chef (10:17) (e)
15.30 Eureka (12:18) (e)
16.20 Survivor (11:16) (e)
17.10 Sumarhvellurinn (8:9) (e)
17.35 Biggest Loser (15:18) (e)
19.00 Girlfriends (20:22)
19.20 Parks & Recreation

08.05 Thank You for Smoking
10.00 French Kiss
12.00 Bee Movie Jerry Seinfeld
er höfundur þessarar bráðskemmtilegu teiknimyndar.

14.00 Thank You for Smoking
16.00 French Kiss
18.00 Bee Movie
20.00 Knocked Up
22.05 Jesse Stone. Death in
Paradise

00.00 The King
02.00 Are We Done Yet?
04.00 Jesse Stone. Death in

(14:24) (e)

Paradise

19.45 America’s Funn-

06.00 Old School

iest Home Videos (15:46) (e)
Skemmtilegur fjölskylduþáttur þar
sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem fjölskyldur hafa fest á filmu.

20.10 Top Gear (1:7) Félagarnir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May skoða allt
sem viðkemur bílum með hárbeittum húmor í bland við alvarlega umfjöllun. Þetta er fjórtánda þáttaröðin
af þessum þáttum og í fyrsta þættinum halda félagarnir til Rúmeníu í
leit að bestu hraðbraut heims.

21.10 Law & Order: Special Victims Unit (1:22) Bandarísk
sakamálasería um sérdeild lögreglunnar í New York sem rannsakar
kynferðisglæpi.
22.00 The Cleaner (8:13) Þættirnir eru byggðir á sannri sögu fyrrum dópista sem helgar líf sitt því
að hjálpa fíklum að losna úr viðjum vanans. William aðstoðar konu
sem vill bjarga syni sínum úr klóm
dópsala. William og hans lið halda í
smábæ í eyðimörkinni þar sem þeir
mæta spilltri lögreglu.
22.45 Flashpoint (15:18) (e)
23.35 Life (16:21) (e)
00.25 Last Comic Standing
(7:11) (e)

01.10 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

09.00 Min italienske drøm 10.00 DR
Update - nyheder og vejr 10.10 Boxen
10.25 Danskernes Krønike 10.55 Det
var kattens 11.15 Hvem ved det! 11.45
DR-Dokumentar 12.45 Inspector Morse
14.30 Hit med Sangen 15.30 Sigurds
Bjørnetime 16.00 Hvem ved det! 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Tæt
på tigeren 18.00 Den fantastiske planet
19.00 TV Avisen 19.15 SportNyt med
superliga og PostDanmark Rundt 19.50
McBride 21.15 Kongemordet 22.10
Eureka 22.50 Narkobander

10.15 Hvilket liv! 10.45 Med lisens til
å sende 11.45 VM orientering 13.50
4-4-2 16.00 Sykkel. EM utfor 16.30
Åpen himmel 17.00 Dagsrevyen 17.30
Sportsrevyen
17.45 Norsk attraksjon 18.15 Naturens undere 19.05
Mestermøte i Püttlingen 19.55 Poirot
20.45 EM rallycross 21.10 Kveldsnytt
21.30 Blackjack 23.00 Luftambulansen
23.30 Blues jukeboks 01.00 Norsk på
norsk jukeboks 06.00 Migrapolis

SVT 1
08.30 Mitt i naturen 09.00 Strömsö 09.55
Rapport 10.00 Önskedokumentären
11.35 Antikmagasinet 12.05 Fashion
12.35 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 Förnuft och känsla
20.00 Hej litteraturen! 20.30 Välkomna
nästan allihopa 21.00 Livvakterna 22.00
Hemma hos Lill-Babs

De^/
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Hnota Basic
40% afsláttur
Sjónvarpsborð 190cm
áður 98.000 – nú 58.800

50% afsláttur!
Borðstofuborð og 6 stólar
Verð áður 199.000Nú 99.500-

ÖLL KERTI
40% afsláttur
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Hnota Basic
40% afsláttur
Bókahilla
áður 69.000

nú 41.400
Sófaborð
áður 32,500

nú 19.500

40% afsláttur!
Sófasett Cubico
3ja sæta áður 179.000 nú 107.400
2ja sæta áður 139.000 nú 83.400
Stóll áður 69.000 nú 41.400

Hornborð
áður19.500

nú 11.700

OPIÐ:
Virka daga kl. 10 -18
Á laugardögum kl. 10-1 7
Á sunnudögum kl. 13-17 (í Kauptúni)

KAUPTòNI (GEGNT IKEA) SêMI 564 4499
og Kringlunni – www.tekk.is
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> Johnny Depp

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ YLJAR SÉR Á SÍÐKVÖLDUM OG HLÝÐIR Á BÓKALESTUR

„Er ég rómantískur? Ég hef séð
kvikmyndina Wuthering Heights
tíu sinnum. Ég er mjög rómantískur.“

Kvöldheimsókn hins mikla Gatsby
Trauðla hafa aðrar bækur haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn, og raunar
framtíðina einnig, og The Great Gatsby. Saga F. Scott Fitzgerald kom út
10. apríl 1925 og fékk ágætis viðtökur gagnrýnenda. Hún fór þó ekki að
seljast að ráði fyrr en eftir að bækur Fitzgerald, This Side of Paradise og
The Beatiful and Damned, slógu í gegn. Gatsby seldist ekki
til jafns við aðrar bækur höfundarins og það var ekki fyrr en
eftir dauða höfundarins að bókin fór að seljast.
The Great Gatsby gerist á Long Island í New York
sumarið 1922. Sumir hafa sagt að Gatsby sé bók um ekki
neitt, því í henni gerist ekki margt. Menn fara í veislur í
smóking, konur skarta loðfeldum og höfuðdjásnum og
allir drekka martini og reykja; konur úr munnstykki en
karlarnir filterslaust.
Undirliggjandi er bókin hins vegar gagnrýni á ameríska
drauminn og segir frá unga, ríka og iðjulausa fólkinu
sem á hvorki hugsjónir né áhugamál. Kynslóðinni eftir

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, Latibæ.

19.00

SKJÁR EINN

Family Guy

10.15 Hlé
13.30 Kastljós (e)
14.05 Unglingalandsmót UMFÍ
14.40 Demantamót í frjálsum íþróttum

▼

16.40 MótókrossÞáttur (e)
17.10 Íslenski boltinn (e)
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Ofvitinn (35:43) (Kyle XY)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur (Bjartmar og berg-

19.40

Popppunktur

SJÓNVARPIÐ

risarnir - Lights on the Highway) Dr. Gunni
og Felix Bergsson stjórna.

20.45 Eyjan hennar Nim (Nim’s Island) Bandarísk fjölskyldumynd frá 2008.
Ung stúlka býr á afskekktri eyju með pabba
sínum, sem er vísindamaður. Aðalhlutverk: Abigail Breslin, Jodie Foster og Gerard Butler.

22.20 Ellie Parker (Ellie Parker) Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna. (e)

20.00

Confessions of a Shopa-

STÖÐ 2 BÍÓ

01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnefni Stöðvar 2: Flintstone
krakkarnir, Lalli, Hvellur keppnisbíll,
Harry og Toto, Þorlákur

08.00 Algjör Sveppi Algjör Sveppi,
Gulla og grænjaxlarnir, Kalli og Lóa, Svampur Sveinsson, Áfram Diego, áfram!, Könnuðurinn Dóra

10.05 Latibær (18:18)
10.25 Strumparnir
10.50 Daffi önd og félagar
11.15 Glee (22:22)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 So You Think You Can Dance
(12:23)

14.50 So You Think You Can Dance
(13:23)

15.50 ‚Til Death (6:15)
16.15 Last Man Standing (6:8)
17.15 ET Weekend
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag
19.29 Veður
19.35 America‘s Got Talent (10:26)
Fjórða þáttaröðin af þessari stærstu hæfileikakeppni heims. Keppendur eru af öllum
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn
misjafnir og keppendur eru margir. Dómararnir eru þau David Hasselhoff, Piers Morgan
og Sharon Osbourne.

▼

holic

00.00 Brettagaurar (Deck Dogz) Áströlsk bíómynd frá 2005. Aðalhlutverk: Sean
Kennedy, Richard Wilson og Ho Thi Lu.

STÖÐ 2

Spiderman 3

STÖÐ 2

▼

20.20

08.00 Wayne‘s World
10.00 Made of Honor
12.00 Akeelah and the Bee
14.00 Wayne‘s World
16.00 Made of Honor
18.00 Akeelah and the Bee
20.00 Confessions of a Shopaholic
Rómantísk gamanmynd um unga stúlku sem
glímir við einn stóran vanda; hún er kaupóð.

22.35

Ally McBeal

STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Collateral Damage
00.00 Take the Lead
02.00 I Think I Love My Wife
04.00 Collateral Damage
06.00 Knocked Up

20.20 Spider-Man 3 Þriðja stórmyndin um eina allra farsælustu ofurhetju hvíta
tjaldsins Köngulóarmanninn, með Tobey
Maguire. Að þessu sinni á hann í höggi við
illmennin Sandman, Venom og erkióvin sinn
Goblin.
22.35 Phone Booth
23.55 I Now Pronounce You Chuck

and Larry

01.45 The Mermaid Chair
03.10 Walking Tall. Lone Justice
04.40 ET Weekend
05.25 ‚Til Death
05.50 Fréttir

SKJÁREINN
10.00 Greenbrier Classic
10.55 Inside the PGA Tour 2010
11.20 Veiðiperlur
11.50 ÍBV - FH
13.40 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum
leikjum Pepsí-deildar karla og sérfræðingar Stöðvar 2 Sport, þeir Tómas Ingi og Maggi
Gylfa, verða að sjálfsögðu á sínum stað.

15.00 KF Nörd Þættirnir um knattspyrnufélagið Nörd hafa slegið í gegn hér á landi
sem annars staðar á Norðurlöndunum.
15.40 Sterkasti maður heims
16.35 Community Shield 2010 Preview

18.50 The Memorial Tournament
21.40 Manny Pacquiao - Joshua Clottey Útsending frá bardaga Manny Pacquaio
og Joshua Clottey.

23.15 UFC Unleashed Í þessum þáttum
eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.
00.00 UFC Unleashed
00.40 UFC Unleashed
01.20 UFC Unleashed
02.00 UFC 117

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.40 Rachael Ray (e)
11.25 Rachael Ray (e)
12.10 Dynasty (3:30) (e)
12.55 Dynasty (4:30) (e)
13.40 Dynasty (5:30) (e)
14.25 Real Housewives of Orange
County (4:15) (e)

15.10 Being Erica (12:13) (e)
15.55 Kitchen Nightmares (1:13) (e)
16.45 Psych (16:16) (e)
17.30 Bachelor (1:11) (e)
19.00 Family Guy (12:14) (e)
19.25 Girlfriends (19:22) Skemmtilegur

▼

LAUGARDAGUR

fyrri heimsstyrjöld sem lifði efnaghagslega velmegun þriðja áratugarins og drakk í laumi vegna áfengisbannsins. Inn í söguna blandast að
sjálfsögðu ástarsaga með tragískum endi.
F. Scott Fitzgerald er einn af þekktustu rithöfundum Bandaríkjanna,
en hann taldi sig þó aldrei njóta þeirrar viðurkenningar sem hann
ætti skilið og leit á sig sem misheppnaðan, þegar hann lést.
Gatsby lifir þó enn. Kápumyndin á bókinni varð fljótt fræg,
en hún er eftir listamanninn Francis Cugat. Kápan, sem er í
Art Deco stíl, þykir einhver sú best heppnaða í bandarískum
bókmenntum.
Ríkisútvarpið býður hlustendum nú á lestur Hins mikla
Gatsby. Það er þýðandinn sjálfur, Atli Magnússon, sem les. Það
er því við hæfi að setjast niður með martini í hönd (og jafnvel
filterslausan Camel) og hlusta á Gatsby klukkan 21.30 alla virka
daga, þegar kvöldsagan er lesin, og hverfa í huganum til Manhattan á þriðja áratugnum. Slíkur er máttur orðsins.

▼

Johnny Depp fer með eitt
aðahlutverkið í fjölskyldumyndinni Finding
Neverland kl. 20.30 á
Skjá einum.

gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

19.45 Last Comic Standing (7:11) Bráðfyndin raunveruleikasería þar sem grínistar
berjast með húmorinn að vopni.
20.30 Finding Neverland (e) Frábær
fjölskyldumynd með Johnny Depp og Kate
Winslet í aðalhlutverkum.
22.20 Assault on Precinct 13 Spennumynd frá 2005 með Ethan Hawke og Laurence Fishburne í aðalhlutverkum. Stranglega
bönnuð börnum.

00.10 Three Rivers (9:13) (e)
00.55 Eureka (12:18) (e)
01.45 Premier League Poker II (1:15)
(e).

10.50 PL Classic Matches. Liverpool Newcastle, 1996

03.30 Girlfriends (18:22) (e)
03.50 Jay Leno (e)
05.20 Pepsi MAX tónlist

11.20 Premier League World 2010:11
Ahugaverður þattur þar sem enska urvalsdeildin er skoðuð fra hinum ymsu ovæntu
og skemmtilegum hliðum.

14.00 Van Basten
14.35 PL Classic Matches. Manchester Utd - Chelsea, 2000

15.10 Community Shield 2010 - Preview Hitað upp fyrir Samfelagsskjöldinn en þar
mætast Chelsea og Man. Utd a Wembley.

15.40 Season Preview Hitað upp fyrir
komandi timabil i ensku knattspyrnunni. Eftirminnileg atriði skoðuð, mörkin og allt milli
himins og jarðar um ensku urvalsdeildina.

16.10 Leeds - Derby Bein utsending fra
leik Leeds og Derby i ensku 1. deildinni.

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

22.05 Leeds - Derby Utsending fra leik
Leeds og Derby i ensku 1. deildinni.

19.00 Golf fyrir alla
19.30 Eldum íslenskt
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Tryggvi Þór á Alþingi
22.00 Rvk-Vestmannaeyjar-Rvk
22.30 Mótoring
23.00 Alkemistinn
23.30 Eru þeir að fá hann?
00.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is
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20.30 SKJÁR EINN
Finding Neverland
Frábær fjölskyldumynd með Johnny
Depp og Kate Winslet í aðalhlutverkum.
Leikritaskáldið J.M
Barrie er orðinn
leiður á leikverkum
sínum og vantar innblástur. Þegar hann
kynnist fjórum föðurlausum piltum og mömmu þeirra sem er
nýorðin ekkja fer hugmyndaflug hans á fullt og hann skapar
ævintýraveröld fyrir þessa nýju vini sína. Þetta varð kveikjan
að hans frægasta verki, sögunni um Peter Pan. Myndin var
tilnefnd til sjö Óskarsverðlauna.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Spiderman 3
▼

Í KVÖLD
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Stöð 2 kl. 20.20
Þriðja stórmyndin um eina allra farsælustu ofurhetju hvíta tjaldsins Köngulóarmanninn, með Tobey Maguire. Að
þessu sinni á hann í höggi við illmennin
Sandman, Venom og erkióvin sinn
Goblin. Það er sem fyrr Sam Raimi sem
leikstýrir.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

15.50 Nágrannar
16.10 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Nágrannar
17.20 Wonder Years (6:17)
17.45 Ally McBeal (18:22) Ally tekur að
sér að verja Victor þegar gömul kærasta hans
lögsækir hann en verður fyrir nettu áfalli. Fish
heldur áfram að þokast nær Lisu.

18.30 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 upp á líf og dauða.
19.15 Here Come the Newlyweds
(5:6) Skemmtilegur raunveruleikaþáttur í
anda Beauty and the Geek þar sem nýgift
hjón keppa í allskyns skemmtilegum þrautum um veglega verðlaunaupphæð. Reynir þar ekki aðeins á hæfni þeirra og úrræðasemi á öllum mögulegum sviðum heldur
einnig sambandið sjálft og hversu vel hin nýgiftu pör ná að vinna saman og þekkja hvort
annað.

20.00 So You Think You Can Dance
(12:23)

21.25 So You Think You Can Dance
(13:23)

22.10 Wonder Years (6:17) Sígildir þættir
um Kevin Arnold sem rifjar upp fjöruga æsku
sína á sjöunda áratugnum.

▼

22.35 Ally McBeal (18:22)
23.20 E.R. (9:22)
00.05 Here Come the Newlyweds
(5:6)

00.50 Sjáðu
01.15 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.00 Last of the Summer Wine 10.30 Last of the
Summer Wine 11.00 Last of the Summer Wine
11.30 ‚Allo ‚Allo! 12.00 ‚Allo ‚Allo! 12.30 ‚Allo
‚Allo! 13.00 ‚Allo ‚Allo! 13.30 ‚Allo ‚Allo! 14.00
Primeval 14.50 Primeval 15.40 Primeval 16.30
Robin Hood 17.15 Dancing With The Stars 18.20
Dancing With The Stars 19.05 Little Britain 19.35
Whose Line Is It Anyway? 20.00 Whose Line Is It
Anyway? 20.25 Whose Line Is It Anyway? 20.50
Whose Line Is It Anyway? 21.15 Whose Line Is It
Anyway? 21.40 Doctor Who 22.25 Doctor Who
23.30 Robin Hood

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 På
sporet 11.00 Eureka 11.45 Min italienske drøm
12.45 Inspector Morse 14.25 Vilde roser 15.10
Før søndagen 15.20 Held og Lotto 15.30 Kaj og
Andrea 16.00 På optagelse med Livets planet
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Så stort - og så med samlesæt 18.00 Merlin
18.45 Kriminalkommissær Barnaby 20.20 Post
Danmark Rundt 2010 20.45 Giv kærligheden en
chance 22.10 Havet er mit våben

10.05 Friidrett. Diamond League 12.10 The
Weatherman 13.50 Abora - sivbåt i havsnød
14.45 4-4-2 17.00 Dagsrevyen 17.30 Lottotrekning 17.40 Hvilket liv! 18.10 Med lisens til å
sende 19.10 Sjukehuset i Aidensfield 20.00 Fakta
på lørdag 21.00 Kveldsnytt 21.15 Monstertorsdag
22.55 Armstrong og Miller 23.25 Dansefot jukeboks m/chat

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Danmark på distans 10.35
Engelska trädgårdar 11.05 Djursjukhuset 11.35
Uppdrag granskning - sommarspecial 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 Demons 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 21.55 Ställd mot väggen 23.40
Gavin och Stacey

2

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

12.45 Veðurfregnir
13.00 Prússland - Ris og fall
járnríkis
14.00 Andalúsía: syðsta byggð
álfunnar
14.42 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Í boði náttúrunnar
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

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

18.15 Auglýsingar
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Ekkert liggur á:
Þemakvöld útvarpsins Hinsegin gleði
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

PERSÓNAN
Valgerður Eva Þorvaldsdóttir

Setur upp söngleik um klámleikkonu

Aldur: 26 ára.
Starf: Dragg-

„Hann er ekkert klámfenginn eða neitt svoleiðis, segir Óskar Eiríksson leikhúsframleiðandi.
Söngleikur byggður á ævi Lindu Lovelace, aðalleikkonu klámmyndarinnar
umdeildu Deep Throat, var frumsýndur
á stærstu leikhúshátíð í heimi, Edinborg
Fringe Festival, í gær. Óskar er maðurinn á
bak við söngleikinn ásamt samstarfsaðilum
frá Los Angeles.
Hann segir söngleikinn ekki vera grófan. „Þetta er meira um líf hennar. Maður
á kannski ekki að fara með tólf eða fjórtán
ára krakka á hann en kannski sextán ára
og upp úr. Þetta er ekki gert til að hneyksla
áhorfendur, ekki nema að því leyti hversu
hræðilegt líf hennar var.“
Lovelace, sem lést árið 2002, hélt því

kóngur.

Fjölskylda:
Guðrún
Móbus Bernharðs og þrjár
kisur.

Foreldrar:

Sigríður
Eysteinsdóttir
og Þorvaldur
Stefánsson.
Búseta: 101 Reykjavík.
Stjörnumerki: Fiskur.
Valgerður gengur einnig undir nafninu
Tvistgeir og er annar hluti draggdúettsins
Freðinn & Tvistgeir sem voru valdir nú í
vikunni draggkóngar Íslands 2010.
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LÁRÉTT
2. birta, 6. óhreinindi, 8. frostskemmd, 9. meiðsli, 11. guð, 12. hljóð
í ketti, 14. óróleg, 16. utan, 17. rotnun, 18. besti árangur, 20. sjúkdómur,
21. heimsálfa.
LÓÐRÉTT
1. tala, 3. kúgun, 4. vörurými, 5. næra,
7. sósa, 10. rönd, 13. meðal, 15. krot,
16. tunna, 19. golf áhald.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. fimm, 3. ok, 4. farmrúm,
5. ala, 7. majónes, 10. rák, 13. lyf, 15.
riss, 16. áma, 19. tí.
LÁRÉTT: 2. rofa, 6. im, 8. kal, 9. mar,
11. ra, 12. mjálm, 14. ókyrr, 16. án, 17.
fúi, 18. met, 20. ms, 21. asía.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Vegna skemmda í stálvirki.
2 Catalinu Ncogo.
3 Hann mæti í draggi, klæddur

sem kvenmaður.

klámmyndinni umdeildu Deep
Throat sem kom út árið 1972.
Óskar segir sýninguna ekki klám.

ið. „Ég held að sú sýning hafi
sprottið út frá söngleiknum,“
segir Óskar.
- fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kvörtunum rignir yfir FM
957 vegna mellulags Erps

11

14

LINDA LOVELACE Lovelace lék í

ERPUR EYVINDARSON: LATABÆJARSTÖÐIN FYRIR FÓLK SEM Á KRAKKA

5

8

10

fram að fyrsti eiginmaður hennar hefði
þvingað hana til að leika í myndinni. Eftir
að hafa leikið í henni barðist hún ötullega
gegn klámi og hélt fyrirlestra víða.
Söngleikurinn var fyrst sýndur í Los
Angeles í janúar í fyrra og gekk í hálft ár
við góðar undirtektir. Hann fékk sautján
tilnefningar til hinna ýmsu verðlauna og
hreppti sjö. „Það var ákveðið að Edinborg
yrði næsta skref til að sjá hver viðbrögðin
yrðu. Aðalástæðan var að kynna þetta fyrir
Evrópu til að sjá hvort það væri áhugi fyrir
þessu.“
Eingöngu bandarískir leikarar taka þátt
í söngleiknum, sem verður sýndur í fjórar vikur, sjö sinnum í viku. Þess má geta
að kvikmynd er í bígerð um ævi Lovelace
og mun Lindsay Lohan leika aðalhlutverk-

Útvarpsstöðin FM 957 hefur dregið úr spilun á laginu Elskum þessar mellur með röppurunum Erpi og
Emmsjé Gauta vegna fjölda kvartana að undanförnu. Eins og titillinn
gefur til kynna er lagið opinskátt og
hefur það helst farið fyrir brjóstið á
fjölskyldufólki.
„Þetta er alltaf sami hópurinn
sem kvartar,“ segir Svali á FM. „Ég
skil þetta fólk mjög vel. Þetta er
fólk sem hlustar mikið á stöðina og
er með börnin í bílnum sem heyra
þetta og eru kannski að syngja með.
Á hinn bóginn er fullt af öðru fólki
sem á börn en er ekkert sérstaklega
mikið að pæla í þessu,“ segir hann.
Þrátt fyrir kvartanirnar hefur
engin ákvörðun verið tekin um
að taka lagið af dagskrá. „Við
gerum okkur grein fyrir því
að textinn er á grensunni. Við
erum að reyna að spila þetta en
samt ekki alveg í klessu,“ segir
Svali.
Spurður segir hann að töluvert hafi verið kvartað yfir
síðasta lagi Erps, Viltu dick?.
„Okkur fannst það alls ekki
vera gróft. En það má segja
að þetta lag sé næsta skref
fyrir ofan.“
Erpur segir það ekki koma
sér á óvart að kvartað hafi
verið yfir sínu nýjasta lagi. Það
sé samt ekkert grófara en það
sem hann hefur áður samið. „Þetta
erum mest við að fíflast. Það er ekkert að því,“ segir Erpur og bendir
þeim, sem vilja ekki heyra lagið í
bílnum, á að skipta yfir á Latabæjarstöðina. „Það er alltaf hægt að
skipta um stöð og Latabæjarstöðin er gerð fyrir fólk sem á krakka.“
Hann bætir við: „Mín kynslóð
hlustaði á texta sem voru grófari
en þetta þegar við vorum tíu, ellefu
eða tólf ára og það gerðist ekkert
alvarlegt.“

Vikutilboð
tilboð 8.990,fullt verð12.990,-

Tvöfaldur
bakpoki
Litir: Rauður, grár,
grænn og bleikur.
Símahulstur og
peningabudda
fylgja með.

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00
9 00 - 22.00
22 00
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UMDEILDUR ERPUR
Erpur Eyvindarson tekur við
tónlistarverðlaunum FM 957 fyrr
á árinu sem besti sólótónlistarmaðurinn. Svali á FM 957 skilur
vel kvartanirnar sem hafa borist
vegna lags Erps og Emmsjé
Gauta.

Myndbandið við Elskum þessar mellur er væntanlegt frá Erpi
og Emmsjé Gauta og hefjast upptökur í næstu viku. „Það verður
mjög flott. Þetta verða grófkorna
smekklegheit með fullt af góðu
gríni.“
Í kvöld syngur hann síðan á Nasa

á Gay Pride-dansleik Páls Óskars.
Þar ætla þeir félagar að fylgja
eftir góðu samstarfi á Akureyri
um verslunarmannahelgina. „Ég
verð örugglega eini „streitarinn“
á sviðinu. Við tökum eitthvað gott.
Ég veit að hommarnir vilja heyra
Viltu dick?.“
freyr@frettabladid.is

Fyrirsætan Lilja Ingibjargardóttir dvelur
nú í New York þar sem
hún vinnur að ýmsum
verkefnum ásamt því
að slaka á í Stóra
eplinu. Eins og
flestir vita þá sefur
New York aldrei og
skemmtanalífið þykir
best í miðri viku.
Eins og aðrir heimsborgarar fór Lilja út að skemmta sér
í vikunni ásamt vinum og var enginn annar en Jared Followill með
í för. Followill þessi er bassaleikari
hljómsveitarinnar Kings of Leon og
er hann jafnframt yngsti Followillbróðirinn. Hann gat reyndar ekki
skemmt sér fram á rauðanótt þar
sem hann þurfti að rjúka, enda
tónleikar daginn eftir, en Kings of
Leon er nú á síðustu metrunum á
tónleikaferðalagi um Bandaríkin ...
Lilja mætti einnig
á opnun sportbars
hafnaboltahetjunnar
Darryl Strawberry sama
kvöld. Þar mættu
meðal annars Ali
Fedotowsky
og Roberto
Martinez, úr
síðustu Bachelorette-þáttaröð sem
kom meðal annars við á Íslandi,
eins og frægt er orðið. Justin
Timberlake mætti einnig á svæðið,
en Lilja hjálpaði lítilli stúlku að
komast inn á VIP-svæðið til að tala
við stjörnuna. Var litla stúlkan afar
þakklát Lilju ...
Og vallarþulur Þróttar í Reykjavík,
skemmtikrafturinn og rithöfundurinn Sólmundur Hólm getur enn
þá stært sig af því að liðið er með
100% sigurhlutfall í leikjum sem
hann situr við hljóðnemann. Þróttur sigraði
Fjölni á fimmtudag
og eins og endanær
spilaði Sólmundur
Time, nýtt lag Herberts
Guðmundssonar eftir
hvert mark og einnig
- afb
eftir leik.

Konungur á meðal áheyrenda
„Þetta er mjög stór sýning og það
er mikill heiður fyrir mig að fá að
vera með,“ segir tenórinn Bjartmar Sigurðsson.
Hann kemur fram á Tattoo-listahátíðinni í Edinborg í ágúst. Hátíðin er árlegur viðburður og ein sú
stærsta sinnar tegundar í Evrópu. Áhorfendafjöldi er yfir tvö
hundruð þúsund manns auk þess
sem hundrað milljónir manna
eru taldar horfa á hátíðina í sjónvarpi í um þrjátíu löndum. „Þetta
er minn stærsti áhorfendahópur
hingað til,“ segir Bjartmar, sem
syngur einsöng fyrir um níu þúsund manns í hvert skipti á alls níu
tónleikum. Abdullah II., konungur Jórdaníu, verður meðal áhorfenda 18. ágúst. Bjartmar skiptist á
að syngja á hátíðinni við danskan
tenór en að öllum líkindum verður
það Íslendingurinn sem hefur upp
raust sína fyrir konunginn. Tvö
lög verða á efnisskránni, eða Here´s to the Heroes úr kvikmyndinni

Dansar við úlfa og skoski þjóðernissöngurinn Auld Lang Syne.
Bjartmar viðurkennir að þegar
hann var beðinn um að syngja á
hátíðinni hafi hann haldið að um
húðflúrs-hátíð væri að ræða en
annað kom á daginn. „Það er mjög
gott fyrir mig að fá að taka þátt
í þessu,“ segir hann og gerir sér
grein fyrir að tækifærið er afar
stórt.
Bjartmar, sem verður 35 ára
í september, lýkur tveggja ára
meistaranámi sínu í óperusöng við
Royal Scottish Academy of Music
and Drama í Glasgow í október. Að
því loknu ætlar hann að reyna að
komast að í erlendum óperuhúsum,
helst í Þýskalandi.
- fb

BJARTMAR SIGURÐSSON Tenórinn
syngur að öllum líkindum fyrir konung
Jórdaníu á Tattoo-listahátíðinni í Edinborg í ágúst.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Auðkýfingur í
minjagripaverslun
Auðkýfingurinn Paul Allen hefur
vakið mikla athygli í miðborg
Reykjavíkur undanfarið líkt og
greint er frá í blaðinu í dag. Á
fimmtudag bárust fréttir af því
að hann hafi fengið sér borgara
á Hamborgarabúllunni og svo
virðist sem hann hafi haldið áfram
för sinni um miðbæinn síðar um
kvöldið. Að minnsta kosti sáust
tvær glæsibifreiðar
fyrir utan minjagripaverslunina Lundann
við Skólavörðustíg á
fimmtudagskvöldið. Þá voru
nokkrir lífverðir
inni í bílunum
auk þess sem einhverjir stóðu vörð
um búðina.

Leikhúsrýnar skoðuðu skó
Útsölur laða jafnan að stóran og
fjölbreyttan hóp fólks. Þetta á ekki
síst við um sumarútsölurnar sem
nú eru alltumlykjandi í verslunarmiðstöðvum landsins. Í gær lögðu
leið sína í Kringluna stöllurnar
Elísabet Brekkan, leikhúsrýnir
Fréttablaðsins, og María Kristjánsdóttir, fyrrverandi leiklistargagnrýnandi Morgunblaðsins og nú
Eyjunnar. Konurnar gagnrýnu virtu
fyrir sér skó á útsölubás á miðju
Kringlugólfinu og víst má þykja að
þær hafi rýnt vel í vörurnar áður
en nokkuð var keypt. Hafi eitthvað
fylgt með heim í innkaupapoka
voru það líklega óaðfinnanleg
kaup.
- þeb, sh
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