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„Ég heilgrillaði nauta prime ribs. Það er svo þægilegt í undirbúningi,“ 
segir Þórður Bachmann, annar eig-enda Grillhússins. „Þar sem kjötið er heilgrillað verður það sérstak-lega safaríkt og gott.“Þórður segir að bæði sé hægt 

að gera nauta prime ribs í ofni og á grilli. „Það er auðveldara að gera 
þetta í ofninum en skemmtilegra á grillinu en það kostar aðeins meiri 
yfirlegu,“ segir Þórður. Hann ber 
fram með kjötinu sæta kartöflumús. 
„Þetta er blanda af sætum og venju-legum kartöflum með beikonbitum,“útskýrir Þórður og bæti iþ f

Heilgrillað kjöt safaríkt
Stutt er síðan Pizza Hut var lokað á Sprengisandi en húsið stóð ekki lengi autt því á morgun opnar Grill-

húsið þar sinn þriðja veitingastað. Þórður Bachmann eigandi gefur lesendum uppskrift að prime ribs.

Þórður Bachmann segir auðveldara að grilla kjöt í ofni en það sé skemmtilegra að gera það á grilli. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Prime Ribs
2,5 kg ungnauta prime ribsNýmalaður svartur piparSalt

Kryddið kjötið og steikið á grind í ofni við 230 gráður í tíu mínútur. Takið út og látið ofninn kólna niður í 140 gráður. Steikið áfram í einn til einn og hálfan tíma eða þar til kjötm li

Afhýðið kartöflurnar og sjóðið í mjólk og smá vatni. Sigtið vökvann frá þegar kartöflurnar eru soðnar, merjið í gegnum kartöflupressu. Skerið beik-on í litla bita og steikið í potti með smjörinu, bætið rjóma og BBQ-sósu saman við, hitið að suðu, blandið kartöflumaukinu út í og kryddið til með salti

HEILSTEIKT PRIME RIBS ÞÓRÐAR Á GRILLHÚSINU
með grillsósu og kartöflumauki fyrir 6

VESTMANNAEYJAR  hafa fyllst af lífi eftir opnun 
Landeyjahafnar. Mjög hefur færst í aukana að fólk fari 
þangað í dagsferðir, taki jafnvel með sér hjól og kanni 
þannig Heimaey með nýjum hætti. Nýja sundlaugin 
hefur mikið aðdráttarafl en einnig er skemmtilegt að 
fara með börnin í Náttúrugripasafnið í bænum.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 FNetfang l

4ra rétta

 
Góð tækifærisgjöf!

Kryddlegin bleikjameð rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósuHumarsúparjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

Fiskur dagsinsþað ferskasta hverju sinni; útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar
*** eða / Or ***
Lambatvennameð steinseljurótarmauki, aspas, rófu, soðkartöflu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapiocameð steiktu mangói og lychee sorbet 

Verð aðeins 7.290 kr.
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VIÐSKIPTI Erlendir fjárfestar misstu 
áhuga á kaupum á tæpum þrjátíu 
prósenta hlut í Íslandsbanka eftir 
að Hæstiréttur dæmdi erlend 
gengislán ólögmæt í júní. Þeir 
höfðu sett sig í samband við sviss-
neska risabankann UBS, sem er 
með hlut skilanefndar Glitnis í 
bankanum í söluferli, og lýst yfir 
áhuga á honum.

„Þetta var komið í ágætan far-
veg en var sjálfhætt eftir gengis-
dóminn. Eftir hann hefur ekkert 
gengið,“ segir Árni Tómasson, for-
maður skilanefndar Glitnis. Hann 
á jafnframt sæti í stjórn Íslands-
banka í krafti eignarhlutar kröfu-
hafa. Árni bætir við að óstöðugt 
fjármálaumhverfi hér hafi fælt 
fjárfestana frá og verði að byrja 
frá grunni. Hann vill ekki tjá sig 
um fjárfestana að öðru leyti.  

Íslandsbanki er að mestu í eigu 
erlendra kröfuhafa en félag þeirra, 
ISB Holding, fer með 95 prósenta 
hlut. Ríkið á fimm prósentin sem 
upp á vantar. Fram kom á kynning-

arfundi skilanefndar í febrúarlok 
að verðmæti 95 prósenta hlutarins 
næmi hundrað milljörðum. Nýtt 
mat er væntanlegt í september.

Fréttablaðið greindi frá því í 
mars að þýskir kröfuhafar Glitn-
is hefðu sett sig upp á móti yfir-
töku skilanefndar á 95 prósenta 
hlut í Íslandsbanka í fyrrahaust 
og vilji ekki eiga hann til frambúð-
ar. Af þeim sökum setti skilanefnd 
hlut sinn í bankanum í söluferli 
snemma á árinu. UBS-bankinn er 
ráðgjafi við söluna og stefnir skila-
nefnd að því að nýir eigendur komi 
að Íslandsbanka á næstu þremur 

til fimm árum. Söluandvirðið fer 
upp í kröfur í þrotabú Glitnis. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins setja erlendir fjárfestar 
fyrir sig gjaldeyrishöft, eða vilja 
að búið verði að koma skikki á 
gengismál með einhverjum hætti 
eigi þeir að hafa áhuga á að festa 
fé sitt hér á landi til langframa.

Finnur Oddsson, framkvæmda-
stjóri Viðskiptaráðs, segir þetta 
ekki koma sér á óvart. Fjárfestar, 
íslenskir sem erlendir, séu hikandi,  
kippi jafnvel að sér höndum þegar 
vinnubrögð stjórnvalda séu jafn til-
viljunarkennd og nú og viðhorf nei-
kvætt í garð erlendrar fjárfesting-
ar. „Fjárfestar vilja ekki láta koma 
aftan að sér en það hefur gerst of 
oft á síðustu mánuðum og misser-
um. Þar kemur ýmislegt til, svo 
sem umræddur gengislánadómur, 
nýlegar hugmyndir um þjóðvæð-
ingu í orkugeiranum eða breyting-
ar á lögum um yfirtökuskyldu sem 
eru í raun afturvirkar,“ segir hann.
 - jab

Hætt við bankakaup 
eftir hæstaréttardóm
Erlendir fjárfestar höfðu áhuga á tæpum þrjátíu prósenta hlut í Íslandsbanka. 
Þeir hættu við eftir að Hæstiréttur dæmdi erlend gengislán ólögmæt. Fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs segir viðhorf hér til erlendra fjárfestinga neikvæð.

Vera syngur á frönsku
Vera Sölvadóttir syngur 
inn á plötu með frönskum 
tónlistarmanni.
fólk 34

FÓLK Vörubílstjórinn Jóhanna Eva 
Gunnarsdóttir tekur þátt í fata-
hönnunarkeppni á vegum Ice-
land Fashion 
Week í byrj-
un september. 
Hún hefur lagt 
stund á fata-
hönnunarnám 
í Fjölbrauta-
skóla Suður-
lands, Fjölbraut 
í  Breiðholt i 
og nú síðast í 
Tækniskólan-
um. Hún hefur verið með merk-
ið sitt, JEG Fashion, í kollinum í 
smá tíma og saumað aðeins fyrir 
sína nánustu.
„Ég hef haft áhuga á saumaskap 
síðan ég man eftir mér og fékk 
mína fyrstu saumavél fimm ára,“ 
segir hún.  - áp / sjá síðu 34

Keppir með hönnun sína:

Vörubílstjóri 
í fatahönnun

JÓHANNA EVA 
GUNNARSDÓTTIR

Bláu Ninjurnar
Fylgja með Fréttablaðinu í dag

Mundu eftir
Afsláttarhefti
Smáralindar

Undir einu þaki
Sögusetur íslenska hestsins 
hefur aðsetur í hjarta 
Hólastaðar.
tímamót 22

STJÓRNSÝSLA Viðskiptaráðuneytið 
staðfestir að Jónína S. Lárusdótt-
ir, fyrrum ráðuneytisstjóri, hafi 
fengið upplýsingarnar um heim-
ild til gengistryggingar, sem við-
skiptaráðherra hefur kennt Seðla-
bankanum um að ráðherra hafi 
ekki vitað af á sínum tíma.

„Það er víst rétt að hún fékk 
afrit af þessu,“ segir Benedikt 
Stefánsson, aðstoðarmaður ráð-
herra, en ekki náðist í Gylfa 
Magnússon ráðherra.

Benedikt segist ekki vita hvort 
Jónína hafi þá dreift gögnunum 
víðar, því hún hafi lokað fyrir 
tölvupóst sinn þegar hún hætti 
störfum í júlí. 

Spurður nánar um feril máls-
ins, eftir að Jónína fékk gögnin, 
segist Benedikt ekki vilja vitna 
í samtöl sín við Jónínu, né vill 
hann gefa upp síma hennar. Hann 
lét Jónínu þó vita af áhuga blaðs-
ins, en hún hafði ekki samband.  
 - kóþ / sjá síðu 12

Lokað fyrir tölvupóst Jónínu:

Fátt um svör 
í ráðuneytinu

VÆTUSAMT   Í dag verða sunnan 
5-10 m/s V-til annars hægari. Væta 
um mest allt land en þurrt að 
mestu austanlands. Fremur milt 
um allt land.

VEÐUR 4

16
16

14
15

20

Beinskeytt og ákveðið
Leikaðferð Eyjólfs 
Sverrissonar gekk 
fullkomlega upp.
sport 30

Fjárfestar vilja ekki 
láta koma aftan að 

sér en það hefur gerst of 
oft á síðustu mánuðum og 
misserum.

FINNUR ODDSSON

FRAMKVÆMDASTJÓRI VIÐSKIPTARÁÐS

UPPSKERUNNI FAGNAÐ Þær Helga Rún, Ósk og Sæunn voru kampakátar þegar þær sýndu 
fjölbreyttan afrakstur sumarsins í skólagörðunum í Gorvík í Grafarvogi í gær. Uppskera um land allt hefur verið 
afar góð eftir frábært sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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HEILSA Ný tækni í lýtalækningum 
hefur gert það að verkum að aðgerð-
ir í handarkrikum vegna of mikill-
ar svitamyndunar hafa færst í vöxt. 
Guðmundur Már Stefánsson, lýta-
læknir hjá Domus Medica, segir að 
gerðar séu um fimm slíkar aðgerðir 
í mánuði og kosti á bilinu 100 til 150 
þúsund krónur.

„Nýja tæknin gerir það að verk-
um að það myndast ekki ör í handar-
krikanum eins og áður og í því 
liggur þessi tískubylgja,“ segir Guð-
mundur.

Aðgerðin er framkvæmd með 
skafsogi. Megnið af svitakirtlum 
undir höndunum er eyðilagt sem 
gerir það að verkum að svitamynd-
un minnkar til muna. Lítið gat er 
gert á húðina og farið er með lítið 
tæki þar inn undir sem eyðileggur 
á milli 70 og 80 prósent kirtlanna. 
Upphaflega var aðgerðin fram-
kvæmd á þann veg að stór hluti af 
húðinni undir höndunum var skor-
inn burt. Jaðrarnir voru síðan los-
aðir upp, færðir til og saumaðir 
saman. 

„En því fylgir ör eftir holhönd-
inni endilangri og eru margar konur 
ekki hrifnar af því,“ segir Ólafur 
Einarsson, annar lýtalæknir hjá 
Domus Medica. „En það er skárra 
en að vera alltaf lyktandi.“ 

Ólafur segir marga hafa þurft 
að líða fyrir of mikla svitamyndun 
árum saman og það sé algjör óþarfi. 
Vandamálið sé ekki síður hjá körl-
um en konum. 

„Ég man sérstaklega eftir einum 
lögreglumanni sem var búinn að 
eyðileggja nokkra einkennisbún-
inga með svita og leið mikið fyrir. 
Hann fór svo í þessa aðgerð og eyði-
lagði ekki fleiri lögreglubúninga 
eftir það.“

Baldur Tumi Baldursson, húðsjúk-
dómalæknir á Landspítalanum, segir 
aðgerðina tiltölulega hættulausa og 
oft á tíðum virka mjög vel fyrir þá 
sem þjást af of mikilli svitamyndun 
undir höndum. Hann segir brottnám 
svitakirtla ekki orsaka aukna svita-
myndun annars staðar á líkamanum. 
Þó telur hann að Botox-sprautur séu 
notaðar undir hendurnar í fleiri til-

fellum heldur en aðgerðirnar, en 
slíkt minnkar einnig svitamyndun. 
Þó þarf að endurtaka Botox-með-
ferðina með hálfs árs millibili. 

Um tuttugu prósent þeirra sem 
fara í svitakirtlaaðgerð með skaf-
sogi þurfa að koma aftur í aðgerð 
og í einstaka tilvikum þarf að fram-
kvæma aðgerðina þrisvar. 

 sunna@frettabladid.is

Í tísku að fjarlægja 
svitakirtla úr holhönd
Aðgerðum vegna of mikillar svitamyndunar snarfjölgar á Íslandi. Framkvæmd-
ar eru um fimm slíkar aðgerðir í mánuði hjá Domus Medica eftir tilkomu nýrr-
ar tækni. Neyðarlegt vandamál fyrir marga, segir lýtalæknir. 

VANDAMÁL Margir glíma við of mikla svitamyndun og líða fyrir það árum saman, að 
sögn lýtalæknis hjá Domus Medica.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

„Steindór, fáið þið storminn í 
fangið?“

„Við gefumst ekki upp þótt á móti 
blási.“

Fjárfestingar sjávarúvegsfyrirtækisins 
Storms Seafood hafa verið í umræð-
unni vegna aðkomu erlendra fjárfesta 
að félaginu. Steindór Sigurgeirsson er 
eigandi Storms Seafood.

SPURNING DAGSINS

VERKALÝÐSMÁL Flest benti til þess að slitna myndi upp 
úr viðræðum slökkviliðsmanna við sveitarfélögin 
þegar Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöldi. Verk-
fall myndi því hefjast klukkan átta í dag og standa 
til miðnættis.

Frá slökkviliðinu í Reykjavík verða menn sendir 
norður til Akureyrar strax í bítið til að sinna verk-
fallsvörslu. Þeir halda síðan til Húsavíkur síðar í 
dag ásamt slökkviliðsmönnum frá Akureyri, þar sem 
mæða mun á verkfallsvörslunni þegar flugið flyst 
þangað eftir að verkfallið skellur á klukkan átta á 
Akureyrarflugvelli.

Slökkviliðsmenn á Akureyri eru afar ósáttir við 
fyrirætlanir Isavia, Akureyrarbæjar og slökkviliðs-
stjórans á Akureyri um að senda bíl slökkviliðsins í 
annað sinn til Húsavíkur til að sinna þar öryggisstörf-
um á verkfallstímum. 

Sigurður Hermannsson, umdæmisstjóri Isavia á 
Norðurlandi og flugvallarstjóri Akureyrarvallar, ósk-
aði eftir heimild fyrir notkun á sömu slökkvibifreið á 
Húsavíkurflugvelli og í síðustu viku. 

Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Isavia, 
fullyrðir að bifreiðin muni ekki verða færð til Húsa-

víkur og í stað hennar muni Isavia notast við slökkvi-
bifreið frá Bakkaflugvelli, en hún uppfylli allar til-
skildar öryggiskröfur. 

Sigurður Hermannsson gat þó ekki staðfest að bif-
reiðin frá Akureyri myndi ekki fara til Húsavíkur, né 
hvort sú frá Bakka væri komin á staðinn.  
 - sv/gb

Hópur slökkviliðsmanna frá Reykjavík og Akureyri sinnir verkfallsgæslu í dag:

Spenna í viðræðum í gærkvöldi

STJÓRNMÁL Minnihlutinn í borgarstjórn 
Reykjavíkur lagði í gær fram bókun á fundi 
borgarráðs þar sem seinagangur í vinnu við 
fjárhagsáætlun borgarinnar er gagnrýndur. 
Jón Gnarr, borgarstjóri, segir vinnuna hafa 
verið eðlilega og bendir á að botninn detti 
úr stjórnsýslu Reykjavíkur yfir hásumarið 
vegna sumarfría.

„Ég held að þetta sé nú bara að vinnast allt 
eðlilega. Það voru auðvitað kosningar og svo 
skömmu eftir þær tóku við sumarfrí og það er 
bara þannig að þá dettur botninn úr stjórn-
sýslu Reykjavíkurborgar eins og ég hef upp-
lifað,“ segir Jón Gnarr en bætir við að eftir 
sinni bestu vitund sé vinnan við fjárhagsáætl-
unina á áætlun.

Í bókun minnihlutans 
kemur fram að samkvæmt 
tímaáætlun vegna vinnu við 
fjárhagsáætlun borgarinnar 
hafi fagráð borgarinnar átt 
að nota tímann frá byrjun 
júní til að ljúka vinnu við 
stefnumótun og forgangs-
röðun vegna fjárhagsáætl-
unarinnar. Nú um miðjan 
ágúst hafi hins vegar enn 

ekki neinir fundir verið boðaðir vegna þeirr-
ar vinnu í nokkru fagráði borgarinnar. Að 
auki er bent á að aðgerðahópur borgarráðs 
vegna fjármála hafi heldur ekki fundað á 
þessu tímabili og því liggi formlega ekkert 

fyrir um þá vinnu sem framundan er vegna 
fjárhagsáætlunar fyrir komandi ár.

Jón Gnarr segist ekki þekkja eða muna 
hvaða tímaáætlanir hafi verið lagðar fram en 
taldi víst að vinnan hefði farið eðlilega fram.

 - mþl

Borgarstjóri segir vinnu við fjárhagsáætlun hafa verið eðlilega:

Gagnrýna seinagang í borgarráði

RÁÐHÚSIÐ Borgarstjóri segir botninn detta úr stjórn-
sýslu borgarinnar yfir hásumarið vegna sumarfría.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
JÓN GNARR

VIÐSKIPTI Framtakssjóður lífeyris-
sjóðanna hefur fengið skilyrta 
undanþágu frá tilboðsreglum laga 
um verðbréfaviðskipti vegna Ice-
landair Group. Lögin kveða á um 
að gera verði öðrum eigendum 
yfirtökutilboð nái einhver yfir-
ráðum yfir 30 prósenta eignarhlut 
eða meiru í skráðu félagi. 

Fjármálaeftirlitið (FME) hefur 
ákveðið að Framtakssjóðurinn 
megi fara með allt að 32,5 pró-
sent hlutafjár í Icelandair vegna 
þátttöku sjóðsins í fjárhagslegri 
endurskipulagningu félagsins. 
Aðkoma sjóðsins markar mikil-
vægt skref í endurskipulagning-
unni og uppfyllir sjóðurinn því 
skilyrði laganna um undanþágu, 
að mati FME. - óká

Framtakssjóður fær leyfi FME:

Mega eiga allt 
að 32,5 prósent

STJÓRNMÁL Þingmenn Framsókn-
ar tóku í gær undir með þing-
mönnum Hreyfingar og kröfðust 
nefndarfundar á þingi um vinnu-
brögð stjórnvalda vegna gengis-
tryggðra lána og ferils upplýs-
inga um þau í stjórnkerfinu.

Fyrir fundinn verði kallaðar 
meðal annarra fyrrum ráðuneyt-
isstjóri og núverandi lögfræðing-
ur viðskiptaráðuneytis.

Á Vísi í gær sagði Bjarni Bene-
diktsson, formaður Sjálfstæðis-
flokks, að viðskiptaráðherra og 
ríkisstjórnin öll ætti að víkja. - kóþ

Stjórnarandstaðan vill fund:

Krafist skýringa 
á ferli málsins

LITHÁEN Íslenskur karlmaður 
hefur verið handtekinn í Vilnius, 
höfuðborg Litháen, vegna 1 kíló-
gramms af fíkniefnum, kókaíni 
og hassi, sem fundust við húsleit. 

Eftir því sem fram kom í kvöld-
fréttum RÚV fékk alþjóðadeild 
Ríkislögreglustjóra tilkynningu 
um málið frá yfirvöldum í Lit-
háen í morgun. Haft var eftir 
Smára Sigurðssyni, yfirmanni 
alþjóðadeildar, að maðurinn hafi 
áður komið við sögu lögreglunn-
ar á Íslandi. - jhh

Íslendingur handtekinn:

Tekinn með 
dóp í Litháen

LÖGREGLUMÁL Kærð hafa verið 
til lögreglu auðgunarbrot þar 
sem afritum segulranda á debet-
kortum og upplýsingum um PIN 
númer þeirra hefur verið náð af 
viðskiptavinum hraðbanka.

Meint brot uppgötvuðust þegar 
tekið var út af debetkortum sex 
Íslendinga í hraðbönkum í Frakk-
landi án leyfis í byrjun mánað-
arins. Áttu einstaklingarnir það 
sameiginlegt að hafa fest debet-
kort sín í hraðbanka í Reykjavík 
og fengið aðstoð frá erlendum 
karlmanni við að losa það og 
gefið upp PIN númer sín í leið-
inni. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu er um að ræða þekkta 
blekkingaraðferð.  - mþl

Auðgunarbrot til rannsóknar:

Debetkortaupp-
lýsingum stolið

VIÐSKIPTI Kreditkortavelta land-
ans erlendis sýnir að Íslendingar 
eru byrjaðir að taka upp veskið á 
nýjan leik í útlöndum enda hefur 
kaupmáttur landans á erlendri 
grund aukist undanfarið með 
styrkingu krónunnar.

Í júlí nam kreditkortavelta land-
ans erlendis 3,6 milljörðum króna 
og jókst um 37 prósent að raun-
gildi frá sama mánuðií fyrra.

Íslendingar í útlöndum:

Kortavelta jókst 
um 37 prósent

KJÖRUNUM MÓTMÆLT Á meðal þess sem slökkviliðsmenn 
krefjast er að laun þeirra endurspegli sérþekkingu þeirra og 
sérþjálfun sem starf þeirra krefst.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bruni í timburhúsi
Eldur kom upp í íbúðarhúsi úr timbri 
á Hellu í gærkvöldi. Skemmdir urðu 
nokkrar en enginn var inni í húsinu.

HELLA



Gildir til 15. ágúst á meðan birgðir endast.

spennandi meðlæti á grillið eða í ofninn!

Berjabomba m/kókosbollumBeikonfylltar kartöflur Balsamikmarinerað grænmeti Sveppir með ostafyllinguMaísstönglarBökunarkartöflur

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
15 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
15 %        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
15 %        

594kr/kg.

Merkt verð 849.-

1.796kr/kg.

Merkt verð 2.395.-

318kr/kg.

Merkt verð 398.-

Heill kjúklingur
ferskur

Kjúklingabringur
í Texas kryddlegi

Lærissneiðar 
kryddlegnar

Kjúklingavængir
ferskir

159kr/stk.

BAGUETTE

299kr/pk.

PRINS POLO
MINI BITAR

999kr/stk.

SÚKKULAÐI
KAKA

279kr/pk.

HAUST 
HAFRAKEX

647kr/kg.

TEXAS KJÚKL.
LEGGIR

998kr

16" PIZZA 
2 TEGUNDIR

2.121kr/kg.

Merkt verð 2.828.-

499kr/pk.

WEETABIX

499kr/pk.

WEETOS

TILBOÐTILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ

1.358kr/kg.

LAMBA
FRAMPARTUR

Merkt verð 1.598.-

1.953kr/kg.

LAMBA
LÆRISSNEIÐAR

Merkt verð 2.298.-

Merkið tryggir gæðin!

Njóttu helgarinnar

1.953kr/kg.

LAMBA
KÓTILETTUR

Merkt verð 2.298.-
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Vantar í grein Ögmundar
Fyrir slysni féllu niður nokkrar setn-
ingar í grein Ögmundar Jónassonar, 
alþingismanns, sem birtist í blaðinu í 
gær undir fyrirsögninni: Í tilefni skrifa 
rithöfundar og prófessors. Á þessu er 
beðist velvirðingar. Greinina í réttri 
mynd má lesa á vísir.is. 

LEIÐRÉTTING

DÓMSMÁL Sakborningar í máls-
höfðun slitastjórnar og skila-
nefndar Glitnis á hendur sjö fyrr-
um eigendum og stjórnendum 
Glitnis fyrir dómi í Bandaríkjun-
um þurfa undir lok þessa mánað-
ar að mæta til New York og gefa 
munnlegan vitnisburð vegna frá-
vísunarkröfu sinnar á málið. 

Farið var fram á frávísun á 
þeim grundvelli að bandarískir 
dómstólar hefðu ekki lögsögu í 
málinu og vegna þess óhagræðis 
sem það hefði í för með sér fyrir 
sakborningana að reka mál sitt 
vestra. Þetta kemur fram í máls-
skjölum sem birt hafa verið á vef 
dómstólsins.

Jón Ásgeir Jóhannesson og 
sex aðrir fyrrum eigendur og 
stjórnendur Glitnis banka eru í 
stefnu skilanefndarinnar krafð-
ir um sem nemur 260 milljörð-
um íslenskra króna fyrir að hafa 
staðið að meintu samsæri um að 
svíkja lánsfé út úr bankanum til 
að nota í eigin fyrirtæki. Máls-
höfðunin vestra byggir á því að 
meint brot sjömenninganna bein-
ist gegn hagsmunum bandarískra 
lögaðila því þar hafi farið fram 
skuldabréfaútboð þar sem bank-
anum hafi verið aflað lánsfjár.

Gert er ráð fyrir því að vitnis-
burðurinn hjá hverjum og einum 
geti tekið tvo daga. Jón Ásgeir 
er boðaður til að gefa vitnisburð 
mánudaginn 23. ágúst næstkom-
andi og svo mæta koll af kolli 
hvern virkan dag þar á eftir, 
Þorsteinn Jónsson, Jón Sigurðs-
son, Lárus Welding, Pálmi Har-
aldsson, Hannes Smárason og 

Ingibjörg Pálmadóttir, allt til 
31. ágúst. Vitnaleiðslurnar fara 
fram á lagaskrifstofum Steptoe 
& Johnson í New York og hefjast 
allar klukkan tíu árdegis.

Framlagning gagna og mót-
gagna vegna frávísunarkröfu 
sakborninganna og annarra 
krafna í málinu stendur fram í 
október næstkomandi, en 12. þess 
mánaðar verður frávísunarkraf-
an sjálf tekin fyrir.

Í skjölum sem birt hafa verið á 
vef dómsins kemur fram að skila-
nefndin krefur sjömenningana 
um ítarleg gögn. Má þar nefna 
gögn varðandi ferðir þeirra, 
búsetu, eignir, viðskipti, eignar-
hald fyrirtækja og umfang fyrir-

tækjareksturs í Bandaríkjunum.
Þannig er krafa um gögn frá 

Jóni Ásgeiri í 72 liðum. Í þeim 
fyrsta er krafist gagna sem stað-
festi hvern dag sem hann hefur 
dvalið í New York, í öðrum hvern 
dag sem hann hefur dvalið í 
Bandaríkjunum, og þeim þriðja 
gögn sem staðfesti hvern dag 
sem hann hefur dvalið á Íslandi 
frá byrjun þessa árs.

Steinunn Guðbjartsdóttir, for-
maður slitastjórnar Glitnis, hafði 
ekki kynnt sér af hverju sóst 
væri eftir þessum gögnum í gær. 
Hún á von á því að niðursaða fáist 
í málið öðru hvoru megin við 
næstu áramót.

  olikr@frettabladid.is

Á GLITNISFUNDI Lárus Welding, fyrrum forstjóri, og Þorsteinn Jónsson, fyrrum 
stjórnarformaður Glitnis, á aðalfundi bankans í febrúar 2008.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Sakborningar svara 
spurningum vestra
Sjö fyrrum eigendur og stjórnendur Glitnis banka hafa verið boðaðir til að gefa 
munnlegan vitnisburð í New York í lok þessa mánaðar. Vitnisburðurinn er vegna 
kröfu þeirra um að máli slitastjórnar Glitnis á hendur þeim vestra verði vísað frá.

ÞJÓÐKIRKJAN Starfsmanni í æsku-
lýðsstarfi innan kirkjunnar var 
vikið úr starfi í fyrra vegna kyn-
ferðisbrota gegn barni. Ekki hefur 
verið greint frá því hversu mörg 
mál hafa komið til kasta fagráðs 
kirkjunnar um kynferðisbrotamál 
á þeim tólf árum sem það hefur 
verið starfrækt. Sú ákvörðun verð-
ur endurskoðuð að loknum sumar-
leyfum, að sögn Gunnars Rúnars 
Matthíassonar, formanns ráðsins. 

Guðrún Jónsdóttir hjá Stíga-
mótum skoraði í gær á fagráðið að 
gefa upp fjölda mála. Kirkjan þarf 
að tryggja að hvergi sé hylmt yfir, 

sagði Guðrún í samtali við Stöð 2. 
Guðrún Ebba Ólafsdóttir hefur 

óskað eftir fundi með kirkjuráði 
til þess að ræða hvernig kirkjan 
getur tekið betur á kynferðisbrot-
um. Guðrún Ebba er dóttir Ólafs 
Skúlasonar, fyrrverandi biskups, 
sem var sakaður um kynferðisbrot 
af konum sem leitað höfðu til hans 
sem sóknarprests. 

Í bréfi sínu segir Guðrún Ebba 
að hún telji nauðsynlegt að kirkjan 
taki skýra afstöðu gegn kynferðis-
ofbeldi og lýsi því yfir að það sé 
synd. Þá kemur þar fram að kirkjan 
eigi að taka virkan þátt í baráttunni 

gegn kynferðisofbeldi og jafnframt 
að efla forvarnarstarf og tryggja að 
þeir sem ráðnir séu til starfa innan 
kirkjunnar hafi ekki gerst sekir um 
slíkt ofbeldi. Samkvæmt fundar-
gerð kirkjuráðs á að boða Guðrúnu 
Ebbu á fund ráðsins í september. 

Femínistafélag Íslands tók undir 
með Guðrúnu Ebbu í gær. Segir 
félagið að prestar og trúarleiðtog-
ar séu í valdastöðu og misnotkun á 
slíkri stöðu sé gríðarlega alvarleg. 
Þá fagnar félagið þeim skrefum 
sem kirkjan hefur þegar tekið til 
að bregðast við kynferðisofbeldi. 
 - þeb

Íhugað verður að greina frá fjölda kynferðisbrotamála sem upp hafa komið innan kirkjunnar: 

Starfsmanni kirkjunnar vikið úr starfi

BISKUP Fagráð á vegum kirkjunnar hefur 
tekið á kynferðisbrotamálum sem hafa 
komið upp undanfarin ár en ekki hefur 
verið greint frá því hversu mörg þau eru. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

26°

22°

22°

21°

25°

19°

22°

22°

24°

19°

31°

25°

36°

20°

23°

17°

24°
Á MORGUN 

Víðast hægur vindur.

SUNNUDAGUR
Stíf sunnanátt allra 

vestast annars hægari.
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14
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16
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8

8

7

5

3

2

7

4

7

812

16

20

2017

16
23

21
16

16
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HELGARVEÐRIÐ  
Það dregur úr 
vætu til morguns 
en það verður yfi r-
leitt úrkomulítið á 
morgun og bjart 
suðaustanlands.
Á sunnudag eru 
horfur á vænum 
skammti af vætu 
með fremur stífri 
sunnanátt en þá 
má búast við tals-
verðum hlýindum 
norðaustanlands.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

AFGANISTAN, AP Hundruð íbúa 
þorpsins Zarin Khil í austan-
verðu Afganistan lokuðu þjóðvegi 
og hrópuðu vígorð gegn Banda-
ríkjunum í gær. Þeir fullyrtu að 
bandarískir hermenn hefðu orðið 
þremur saklausum þorpsbúum 
að bana.

Bandaríkjaher neitar þessu, en 
segist hafa drepið nokkra grun-
aða uppreisnarmenn og tekið tali-
banaforingja höndum.

Mótmælin koma í beinu fram-
haldi af fréttum um að mannfall 
meðal almennra borgara hafi 
aldrei verið meira síðan Vestur-
lönd réðust inn í Afganistan árið 
2001.  - gb

Þorpsbúar mótmæla:

Segja saklausa 
hafa látið lífið

BANDARÍKJUNUM MÓTMÆLT Hundruð 
þorpsbúa lokuðu vegi skammt frá höf-
uðborginni Kabúl.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJARAMÁL Stjórn BSRB áréttar 
í tengslum við kjaradeildu 
Landsssambands slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamanna að 
verkfallsréttur stéttarfélaga er 
neyðarréttur þeirra. Mikilvægt 
sé að hann sé virtur af öllum sem 
hlut eiga að máli. 

Þetta kemur fram í ályktun frá 
stjórn BSRB. Bandalagið tekur 
fram að um löglega boðaðar 
aðgerðir sé að ræða og öll inngrip 
þar í séu ólíðandi. Hvetur stjórn-
in deiluaðila til að setjast aftur 
að samningaborði og leysa málin, 
það sé eina leiðin.  - jab

BSRB styður verkfallsrétt:

Vill deiluaðila 
að borðinu

STJÓRNMÁL Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokks og Vinstri grænna 
segja Jón Gnarr borgarstjóra 
brjóta siðareglur borgarstjórnar 
með því að semja við fyrirtæki 
um ókeypis notkun á bifreið fyrir 
embætti sitt.

Tilkynnt var um það síðast-
liðinn föstudag að Jón Gnarr 
hefði tekið í notkun vistvænan 
Ford Explorer bíl sem embætti 
borgarstjóra hefði verið lánaður 
tímabundið. Samningur um notk-
un bílsins var gerður við Íslenska 
Nýorku, sem er í eigu nokkurra 
opinberra aðila og þriggja 
erlendra fyrirtækja.

Jón Gnarr segist ekki sammála 
því að hann hafi brotið siðareglur 
borgarstjórnar og segir um að 
ræða saklaust og skemmtilegt 
verkefni sem farið hafi verið í til 
að vekja athygli á kostum og göll-
um vistvænna ökutækja. Hann 
ætlar að láta skoða hvort hann 
hafi gerst sekur um brot.  - mþl

Bílamál Jóns gagnrýnd:

Segja borgar-
stjóra hafa brot-
ið siðareglur

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  
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

207,6701
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

119,37 119,93

186,26 187,16

153,02 153,88

20,536 20,656

19,19 19,304

16,159 16,253 

1,3987 1,4069

180,67 181,75

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

HAMSKIPTIN
MIÐASALA HEFST 16. ÁGÚST
Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU

Miðasala   551 1200   leikhusid.is   midi.is



HUGURINN BER ÞIG 
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

SÓLARLÍFIÐ HEILLAR
SAN DIEGO
frá 59.950 kr.* aðra leiðina

Komdu að njóta tilverunnar í San Diego í Kalíforníu, rétt norðan 
við Mexíkó. Skiptu um gír í litríkri strandmenningu, slappaðu af á 
glæsihóteli, fáðu þér gott að borða, röltu um „Old Town“, „Gaslamp 
Quarter“ eða Balboa Park og einn besta dýragarð í heimi. Vertu í 
sólskinsskapi þar sem mætast baðstrendur og bláar Kyrrahafsöldur.

EIN BÓKUN, EINN FARSEÐILL

Í samstarfi við Alaska Airlines býður Icelandair flug um 
Seattle til draumaborga á vesturströnd Bandaríkjanna.

Í flugvélum Icelandair bíða þín þægileg flugsæti, gott sætabil, 
matur fyrir börnin án endurgjalds og þinn eigin persónulegi 
skjár þar sem þú getur valið úr 100 klukkustundum af 
afþreyingarefni og góðu úrvali barnaefnis á íslensku.

+ Bókaðu á www.icelandair.is

* Innifalið: Flug og flugvallarskattar aðra leiðina. Miðað við flug frá 8. október.
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VIÐSKIPTI Kaupendur trygginga-
félagsins Sjóvár gætu þurft að 
reiða fram rúma sex milljarða 
króna fyrir hlut í félaginu eigi 
núverandi eigendur að koma út á 
sléttu. Að öðrum kosti gætu þeir 
síðarnefndu tapað háum fjárhæð-
um, samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. 

Ríkið, skilanefnd Glitnis og 
Íslandsbanki lögðu sextán millj-
arða inn í Sjóvá til að forða félag-

inu frá gjald-
þroti fyrir rúmu 
ári. Ríkissjóður 
lagði fram 11,6 
milljarða.

Viðskipta-
blaðið greindi 
frá því í gær að 
viðræður væru 
langt komn-
ar um kaup 
hóps fjárfesta á 
rúmum fjörutíu 
prósenta hlut 
í Sjóvá. Ekki 
hefur náðst end-
anleg sátt um 
verð.

Fjárfestarnir 
Heiðar Már 
Guðjónsson, 
fyrrverandi 
framkvæmda-

stjóri Novators, félags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, og Ársæll 
Valfells, lektor við Háskóla 
Íslands, leiða hópinn ásamt syst-
kinunum Guðmundi og Berglindi 
Jónsbörnum, kenndum við útgerð-
arfyrirtækið Sjólaskip. Fjórmenn-
ingarnir kaupa helming á móti 
fagfjárfestum, svo sem lífeyris-
sjóðum. Hvorki náðist í Heiðar né 
Ársæl í gær.

„Við vonum að niðurstaða af 
eða á fáist á næstu vikum,“ segir 
Haukur Benediktsson, forsvars-
maður Eignasafns Seðlabankans, 
sem fer með 73 prósenta hlut rík-

isins í tryggingafélaginu. Skila-
nefnd Glitnis á átján prósenta hlut 
og Íslandsbanki níu.  

Margir munu hafa haft áhuga á 
Sjóvá eftir að Íslandsbanki setti 
félagið í söluferli í byrjun árs en 
talið félagið of dýrt, samkvæmt 

heimildum Fréttablaðsins. Þá 
mun óvissa um virði eigna Sjóvár, 
ekki síst skuldabréf félaga á borð 
við Askar Capital, sem farið er í 
þrot. 

Ekki er vitað hvort viðræður 
eigenda og væntanlegra fjárfesta 

hafi skilað sér í lægra verði. Talið 
er að einhver lending hafi náðst 
þar sem viðræður séu komnar 
þetta langt. Fari verðið undir sex 
milljarða króna sé ljóst að núver-
andi eigendur þurfi að færa tap í 
bækur sínar.  jonab@frettabladid.is

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Sama á hverju gengur
– þú getur alltaf reitt þig á Siemens.
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Þvottavél og þurrkari
frá Siemens. 

Einstök gæði. 
Góð þjónusta.

Láttu sjá þig og
gerðu góð kaup.

ÁRSÆLL VALFELLS

HEIÐAR MÁR 
GUÐJÓNSSON

Ríkið gæti tapað á Sjóvá
Hópur fjárfesta vinnur að tilboði í Sjóvá. Hið opinbera setti tæpa tólf milljarða króna í reksturinn til að 
bjarga félaginu frá gjaldþroti fyrir rúmu ári. Fjöldi fjárfesta hafði áhuga á rekstrinum en taldi verð of hátt. 

SJÓVÁ Verðmiðinn á Sjóvá mun hafa verið of hár í upphafi. Lending er sögð í farvatninu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fjárfestingarfélagið Milestone keypti Sjóvá árið 2006. 
Félagið var í eigu bræðranna Karls og Steingríms 
Wernerssona. Skilanefnd Glitnis tók Milestone yfir eftir 
fall bankanna haustið 2008. Um miðjan maí í fyrra var 
tilkynnt að Sjóvá uppfyllti ekki skilyrði laga um gjald-
þol og að tíu milljarða króna vantaði til að eigið fé 
teldist jákvætt. Eftir fjárhagslega endurskipulagningu 

og uppstokkun á rekstrinum eignaðist ríkið, skilanefnd 
Glitnis og Íslandsbanki félagið. Þá gerði embætti sérstaks 
saksóknara húsleit í húsakynnum Milestone, Sjóvár og 
á heimilum stjórnenda fyrirtækjanna í júlí í fyrra vegna 
gruns um brot á lögum um hlutafélög, starfsemi trygg-
ingafélaga eða umboðssvik. Rannsókn á málinu stendur 
enn yfir hjá embættinu.

Sjóvá var í raun gjaldþrota

FJÖLMIÐLAR Ný könnun Capacent á lestri dag-
blaða kom út í gær. Samkvæmt henni er meðal-
lestur Fréttablaðsins í maí til júlí 61,4 prósent 
en meðallestur Morgunblaðsins 32,1 prósent 
hjá öllum aldurshópum. Lestur Morgunblaðs-
ins hefur ekki áður mælst minni í könnunum 
Capacent. Samkvæmt þessu hefur Fréttablaðið 
91,3% meiri lestur en Morgunblaðið.

Lestur á báðum blöðum hefur dregist saman 
frá síðustu könnun, sem náði til febrúar, mars 
og apríl. Þá var lestur Fréttablaðsins 64,0 pró-
sent en lestur Morgunblaðsins 34,8 prósent. 
Þetta er svipuð þróun og undanfarin ár en blaða-
lestur dregst yfirleitt saman á sumrin. Á sama 
tímabili í fyrra lásu 61,1 prósent landsmanna 
Fréttablaðið en 39,1 prósent Morgunblaðið.

Alls hafði 81,0 prósent lesið að minnsta kosti 
eitt tölublað Fréttablaðsins í hverri viku en 54,2 
prósent að minnsta kosti eitt tölublað Morgun-
blaðsins. Í síðustu könnun var uppsafnað-
ur lestur Fréttablaðsins 81,6 prósent en 
Morgunblaðsins 57,7 prósent.

Munurinn á blöðunum er mestur í hópn-
um 18 til 49 ára á höfuðborgarsvæðinu þar 
sem 74,9 prósent lesa Fréttablaðið daglega 
en 24,9 prósent lesa Morgunblaðið. Það er 
munur um 210 prósent. - mþl

Blaðalestur dregst saman yfir hásumarið samkvæmt könnun Capacent:

Nær helmingi fleiri lesa Fréttablaðið en Mogga

FRÉTTABLAÐIÐ OG MORGUNBLAÐIÐ Lestur beggja 
blaða dregst saman frá síðustu könnun en það er sama 

þróun og sést yfirleitt á sumrin.

LANDBÚNAÐUR Stjórn Landssam-
taka sauðfjárbænda (LS) ákvað á 
fundi sínum á mánudag að nýta 
heimild og gefa út nýtt viðmið-
unarverð á kindakjöti. Verðskrá-
in hækkar um fimm prósent frá 
í fyrra, sem er sambærilegt við 
hækkun vísitölu neysluverðs á 
sama tíma. 

Verðlagning á kindakjöti er 
frjáls en LS hefur heimild til að 
gefa út viðmiðunarverð til bænda. 

Í tilkynningu frá stjórn samtak-
anna kemur fram að sala á kinda-
kjöti hafi verið með svipuðu móti 
innanlands á fyrstu sex mánuðum 
ársins og í fyrra.  - jab

Fá meira fyrir kindakjötið:

Salan lítið 
breytt milli ára

HEILBRIGÐISMÁL Viðbúnaðarstig 
vegna svínainflúensu (H1N1) 
hefur verið lækkað úr því að vera 
hættustig og niður á óvissustig, að 
því er fram kemur á vef Almanna-
varna.

Breytingin kemur í kjölfar yfir-
lýsingar Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar (WHO) frá því á 
miðvikudag um að heimsfaraldur 
inflúensu sé genginn yfir. Stofn-
unin hvetur þó til ýtrustu árvekni 
því reynslan hafi sýnt að heims-
faraldrar gangi yfir í síðari bylgj-
um sem erfitt sé að spá fyrir um.

Fram kemur að helmingur 
Íslendinga hafi þegar verið bólu-
settur, en hér sé líka til nægilegt 
bóluefni gegn flensunni sem nota 
megi þyki ástæða  til.  - óká

Viðbúnaður vegna flensu:

Af hættustigi 
yfir í óvissuna

BÓLUSETNING Búist er við að svínainflú-
ensa gangi sem árlegur faraldur eftirleið-
is, en án viðlíka skaða og haustið 2009.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN

Telur þú landbúnaðarráðherra 
hafa hagsmuni almennings að 
leiðarljósi í mjólkurmálinu?
Já 17,6%
Nei 82,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér að hið opinbera 
eigi að niðurgreiða smokka á 
Íslandi?

Segðu skoðun þína á Vísi.is
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Kvöldskóli BHS haustönn 2010

             Innritun í málmiðnadeild kvöldskóla BHS verður eftirfarandi daga.

föstudag    13. ágúst kl: 17 - 19
laugardag  14. ágúst kl: 11 - 14

Eftirtaldir áfangar verða í boði fyrir málmiðngreinar. Tilvalið fyrir þá sem eru að fara í sveinspróf
í  málmiðngreinum.  Einnig eru kenndar allar suðugreinar, s.s.MIG/MAG, TIG, logsuða og rafsuða.

Verklegir áfangar eru.
HSU-102/212 verkleg suða

HSU 232 verkleg þunnplötusuða, ál / stál / ryðfr.

LSU-102/202 verkleg suða

RSU-102/202 verkleg suða

REN-103/203/303 verkleg rennismíði

AVV-102/202 verkleg aflvélavirkjun

Upphaf kennslu: mánudag 23. ágúst frá 18:10 Lok kennslu: þriðjudaginn 30. nóv. frá 18:10

Ath: Áfangar geta fallið niður, náist ekki nægur fjöldi í hópa.

Sjá einnig á vef skólans www. bhs.is        Skólameistari.

         

SÖFNUN Átakinu Á allra vörum 
verður hrint af stokkunum í dag, 
þriðja árið í röð. Í ár á að safna 
fé fyrir Ljósið, endurhæfingar-
stöð fyrir krabbameinsgreinda 
og aðstandendur. „Það er ótrú-
legt starf sem þarna er innt af 
hendi og mikið í sjálfboðavinnu. 
Ljósið á ekki eigið húsnæði og 
mikið af fjármunum þess fer í 
leigu. Markmið söfnunarinnar 
er að tryggja samtökunum eigið 
húsnæði,“ segir Elísabet Sveins-
dóttir, einn þriggja aðstandenda 
átaksins.

Dorrit Moussaieff forseta-
frú tekur við glossi á föstudag-
inn, en fé til stuðnings átakinu 
er meðal annars aflað með sölu á 
Dior-glossi. Þau kosta 3.500 krón-
ur og þess má geta að upplagið er 
einungis 5.000 gloss í ár en ekki 
fengust fleiri gloss hjá Dior að 
þessu sinni. 

Meginþungi söfnunarinnar 
fer þó fram í beinni útsendingu 
á Skjá einum að kvöldi 27. ágúst. 
„Allir sem koma að þeirri útsend-
ingu eru sjálfboðaliðar og við 
höfum líka fengið mjög flott fólk 
í auglýsingaherferð með okkur, 
Diddú, Pál Óskar, Ragga Bjarna, 
Ómar og fótboltahetjurnar Katr-
ínu Jóns og Söru Björk.“ 
 - sbt

Átakið Á allra vörum hefst í dag:

Stefna á að Ljósið 
fái eigið húsnæði

UNDIRBÚA ÁTAKIÐ Guðný Pálsdóttir, 
Gróa Ásgeirsdóttir og Elísabet Sveins-
dóttir eru á lokaspretti undirbúnings 
átaksins Á allra vörum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
mælist með 35 prósenta fylgi í nýrri 
könnun Capacent á fylgi stjórnmála-
flokkanna sem unnin var 30. júní til 
27. júlí. Fylgi Vinstri grænna mælist 
nú nítján prósent og Samfylkingar-
innar 24 prósent. Stuðningur við 
ríkisstjórnina mælist 38 prósent 
og hefur ekki mælst minni.

Þær breytingar verða á fylgi 
flokkanna milli mánaða að Sjálf-
stæðisflokkurinn eykur fylgi sitt 
um tvö prósentustig og hefur ekki 
mælst jafn hátt síðan í apríl 2008. 
Vinstri grænir tapa tveimur pró-

sentustigum og fylgi Samfylking-
arinnar eykst um eitt prósentustig. 
Fylgi Framsóknarflokksins stend-
ur í stað í tólf prósentum. Þá segj-
ast tæplega fjögur prósent ætla að 

kjósa Hreyfinguna og sex prósent 
segjast myndu kjósu aðra flokka. 
Þar af ætla nálægt tveimur prósent-
um að kjósa Borgarahreyfinguna 
og sami fjöldi segist styðja Besta 
flokkinn.

Stuðningur við ríkisstjórnina 
mælist eins og áður sagði 38 pró-
sent en í síðustu könnun sögðust 41 
prósent styðja ríkisstjórnina.

Rúmlega ellefu prósent svarenda 
neituðu að gefa upp afstöðu sína og 
þá sögðust sautján prósent myndu 
skila auðu eða ekki kjósa ef kosn-
ingar færu fram í dag.  - mþl

Stuðningur við ríkisstjórnina dregst saman samkvæmt könnun Capacent:

Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig

ALÞINGI Formaður Sjálfstæðisflokksins í 
ræðustól. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Á allra vörum
Upphaf Á allra vörum má rekja 
til þess er Gróa greindist með 
brjóstakrabbamein og langaði 
til að leggja sitt af mörkum í 
baráttunni gegn því. Í framhaldinu 
kviknaði sú hugmynd hjá henni 
og Guðnýju Pálsdóttur að safna 
fyrir tæki til að greina brjósta-
krabbamein á frumstigi. Þær fengu 
Elísabetu í lið með sér og náðu því 
markmiði sínu að safna 50 millj-
ónum. Eftir að fjöldi góðgerðarfé-
laga hafði haft samband við þær 
ákváðu þær að endurtaka leikinn 
og söfnuðu ríflega 50 millljónum 
fyrir hvíldarheimili fyrir krabba-
meinssjúk börn og fjölskyldur í 
fyrra. 

1. Hversu háir skattar eru 
lagðir á smokka?

2. Hver er aðstoðarmaður 
viðskiptaráðherra?

3. Hversu lengi hefur verslunin 
Sautján verið á Laugaveginum?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

VEISTU SVARIÐ?

EGILSSTAÐIR Vatn streymir nú á 
ný í tjörnina í Tjarnargarðinum 
á Egilsstöðum, að því er fram 
kemur á vef Fljótsdalshérðaðs.

Lokað var fyrir vatnsstreymi til 
þess að auðvelda hreinsun. Nem-
endur og starfsmenn Vinnuskól-
ans fjarlægðu gróður sem vaxið 
hafði á botni tjarnarinnar. „Í upp-
hafi sumars var skrúfað fyrir 
innstreymi í tjörnina en það hafði 
lítil áhrif á vatnshæðina. Þann 
4. ágúst var því ráðist í að dæla 
vatninu úr tjörninni,“ segir á vefn-
um, en hreinsun er nú lokið.  - óká

Vatn streymir aftur í tjörnina:

Hreinsun lokið 
í Tjarnargarði

ALASKA Fyrrum öldungadeildar-
þingmaður á bandaríska þinginu, 
repúblikaninn Ted Stevens, var á 
meðal þeirra sem létust í flugslysi í 
Alaska á mánudag. Níu manns voru 
um borð í vélinni og var hópurinn 
á leið í laxveiði eftir að hafa borðað 
hádegismat í veiðihúsi. Orsök slyss-
ins er ekki ljós en svo virðist sem 
vélin hafi flogið beint á fjall eftir 
að hafa lent í þoku og rigningu. 
Skilyrði til flugs munu vera erfið á 
þessum slóðum. Slysið átti sér stað 
í grennd við bæinn Dillingham í 
suðvesturhluta Alaska.

Auk Stevens létust fimm aðrir, 
flugmaðurinn þar á meðal og sex-
tán ára unglingur. Talsvert hefur 
verið fjallað um slysið í bandarísk-
um fjölmiðlum og það rifjað upp að 
Ted Stevens, sem var 85 ára gam-
all, lifði af flugslys í Alaska árið 
1978 en þá lést kona hans, Ann.  - sbt

Sex létust í flugslysi:

Veiðiferð end-
aði hörmulega

ÞEKKTIR UM BORÐ Ted Stevens er til 
vinstri en meðal þeirra sem komust 
af er fyrrum forstjóri bandarísku 
geimferðastofnunarinnar, NASA, Sean 
O‘Keefe, til hægri.  NORDICPHOTOS/AFP
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Tvær tegundir

GEYMSLUKASSI - 31 LTR
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BERJATÝNUR

FRÁ 

Berjatýna með plastgöfflum, kr 1690
Berjatýna með vírgöfflum, kr 2490

FÖTUR

FRÁ 

5 ltr, kr 299
10 ltr, kr 399

FRYSTIBOX

FRÁ 

Frystibox, 2,5 dl, 10 í pk, kr 699
Frystibox, 5 dl, 10 í pk, kr 699
Frystibox, 10 dl, 6 í pk, kr 699
Frystibox, 1 ltr, 8 í pk, kr 499
Frysti- og örbylgjubox, 0,45 ltr, 10 í pk, kr 599

FRYSTIPOKAR

FRÁ 

Frystipokar, 2 ltr, 75 í pk, kr 259
Frystipokar, 6 ltr, 50 í pk, kr 279
Frystipokar, 6 ltr, 100 í pk, kr 299

FRYSTIPOKAR M/RENNILÁS

FRÁ 

1 ltr, 25 í pk, kr 299
3 ltr, 20 í pk, kr 359

AllT FYRIR BERJATÝNSLU

FR

SULTUKRUKKUR

FRÁ

ULLARSOKKAR - TRYSIL

Coolmax, st 28-46

STÍGVÉL

St 35-46 

STÁLPOTTUR

10 ltr

Fiskislóð  /  Korputorgi  /  Dalvegi, Kópavogi  /  Tjarnarvöllum 11, Hafnarfirði  /  Austurvegi, Selfossi  /  Baldursnesi 8, Akureyri
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GETUR Ú HJÁLPA  OKKUR A  

MEIRA UM OKKUR

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til: umsoknir@hugvakinn.is

VI  LEITUM A ... 

STÆKKA?

Hugvakinn hefur hloti  verkefnisstyrk 
til tveggja ára (2008) og nú n lega
brúarstyrk til marka ssetningar úr 
Tækni róunarsjó i Rannís.

Einnig hlaut fyrirtæki  styrkinn Átak til 
atvinnusköpunar frá N sköpunarmi stö  
atvinnulífsins. Frumkvö lar Hugvakans
fengu hagn tingarver laun Háskóla 
Íslands ári  2007.

Verkefni , sem fyrirtæki  byggir 
upphaflega á, komst í úrslit hjá Innovit 
ári  2008 og var vali  til a  vera eitt 
af rem íslenskum fyrirtækjum á 
Nordic Venture Cup a  sama ár.

Ári  2009 framkvæmdi MP banki 
ver mat á fyrirtækinu og í kjölfari
keyptu tveir utana komandi fjárfestar 
hlut. Vörur fyrirtækisins hafa komist 
oftar en einu sinni í 1. sæti í 
OVI vefverslun Nokia.

GRAFÍSKUM HÖNNU I
Útskrifa ur sem grafískur hönnu ur
frá LHÍ e a sambærilegum skóla.
Me  reynslu af vi mótsger  fyrir 
hugbúna  og hæfileika til a  teikna 
og búa til fígúrur í tölvuleiki.

VEFMARKA SSÉRFRÆ INGI
Sem ekkir vel til bestunar leitarvéla
og marka ssetningar á netinu.

ENDUM
Sem geta tt stutta texta af íslensku
yfir á: arabísku, frönsku, japönsku, 
kínversku, portúgölsku, rússnesku, 
spænsku, tælensku, víetnömsku
og sku.

FORRITARA
Útskrifa ur sem tölvunarfræ ingur
e a me  sambærilega menntun. 

arf a  hafa reynslu af forritun í 
Java, C++, J2ME, Symbian 
og Objective C.

..hefur dreifst 

..eftir a  sigra!
til

Hugvakinn er ungt og ört stækkandi hugbúna arfyrirtæki
sem leitar a  öflugu starfsfólki 

Skrifstofa Hugvakans er sta sett í Tæknigar i Háskóla Íslands

Hugbúna ur fyrirtækisins tunerific hefur dreifst til 160 landa
í gegnum OVI vefverslun Nokia 

Heildartekjur fyrirtækisins hafa aukist um rúm 40% á mánu i 
a  jafna i sí ustu 8 mánu i

p
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VIÐSKIPTI Heimsmarkaðsverð á 
byggi hefur meira en tvöfaldast á 
síðustu mánuðum og eru þær hækk-
anir í samræmi við hækkanir á 
hveiti og öðrum kornvörum. Sökum 
þessa má reikna með að verð á bjór 
muni hækka töluvert á næsta ári.

Í umfjöllun um málið í Guardian 
segir að heimsmarkaðsverð á byggi 
hafi hækkað úr 85 pundum á tonn-
ið og í 175 pund frá því snemma í 
sumar. Bruggverksmiðjur kaupa 
hins vegar sitt bygg tólf til átján 
mánuði fram í tímann þannig að 
ekki er reiknað með að áhrifanna 
af þessum hækkunum muni gæta 

í bjórverðinu fyrr en á sama tíma 
að ári.

Áhrifa af þessum hækkunum er 
farið að gæta hjá hluthöfum stærstu 
bruggverksmiðja heimsins. Þannig 
lækkuðu hlutir í Carlsberg um sex 
prósent í síðustu viku og hlutir í 
Budweiser og Stella Artois lækk-
uðu um fimm prósent á sama tíma. 
Hlutir í Heineken lækkuðu svo um 
fimm prósent í þessari viku.

Heimsmarkaðsverð á byggi hefur tvöfaldast á síðustu mánuðum:

Búist við verðhækkun á bjór

BJÓR Búist er við að bjór eigi eftir að 
hækka í verði vegna verðhækkunar á 

byggi. 

VIÐSKIPTI FIH bankinn í Dan-
mörku, sem er í íslenskri eigu, 
hefur aukið við væntingar sínar 
um hagnað á þessu ári. Nú gerir 
bankinn ráð fyrir að hagnaðurinn 
nemi 450 milljónum danskra 
króna eða rúmlega níu milljörðum 
íslenskra króna eftir skatta.

Samkvæmt uppgjöri fyrir 
annan ársfjórðung hagnaðist 
bankinn um 102 milljónir danskra 
króna fyrir skatta. Til saman-
burðar var hagnaðurinn aðeins 24 
milljónir danskra króna á sama 
tímabili í fyrra.

FIH bankinn á grænni grein:

Búast við aukn-
um hagnaði

SAMRÝMDIR HÆRUSAUÐIR Í dýragarði 
í Madrid á Spáni stungu þessir tveir 
hærusauðir saman nefjum svo vart 
mátti greina andlitin í sundur.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JAPAN, AP Japanar státa sig af 
meira langlífi en aðrar þjóðir. 
Strik var þó sett í þann reikn-
ing í síðasta mánuði þegar í ljós 
kom að hundruð manna, sem hafa 
verið á skrá yfir elsta fólk Japans, 
eru ýmist löngu látnir eða ekkert 
hefur til þeirra spurst svo árum 
eða jafnvel áratugum skiptir.

Athygli japanskra fjölmiðla 
hefur síðan beinst mjög að sögum 
um ættingja sem eiga að hafa 
reynt að svíkja út tryggingabæt-
ur. Einnig hafa birst fréttir um 
önnum hlaðna starfsmenn félags-
þjónustunnar og dapurlegar lýs-
ingar á einangrun aldraðra sem 
hægt og rólega hafa glatað öllum 
tengslum við samfélagið.

Umræðan fór af stað eftir að 
Sogen Koto, sem talinn var elsti 
karlmaður í Tókíó, 111 ára gam-
all, reyndist þegar lögreglan fór 
að kanna málið hafa verið látinn í 
32 ár. Lík mannsins fannst í íbúð 
hans, en ættingjar höfðu jafnan 
sagt hann við hestaheilsu en lítt 
mannblendinn. Ættingjarnir sæta 
nú lögreglurannsókn.

Þetta varð til þess að lögregl-
an hóf leit að öðru fólki, sem talið 
var á lífi í hárri elli. Sú leit skilaði 
hrollvekjandi niðurstöðum.

Þannig reyndist Fusa Furuya, 
kona sem talin var 113 ára gömul 
og þar með elsta konan í höfuð-

borginni, hvergi finnanleg. Í borg-
inni Kobe hafa yfirvöld einnig 
árangurslaust reynt að hafa uppi 
á meira en hundrað manns, sem 
taldir voru eldri en hundrað ára, 
þar á meðal einni konu sem talin 
var 125 ára.

Fullvíst þykir að skrifa megi 
meint langlífi þeirrar konu, sem 
og þriggja annarra íbúa Kobe 
sem taldir voru eldri en 120 ára, 
á reikning embættismanna sem 
kastað hafa til höndunum þegar 
kom að skráningu íbúanna.

Samkvæmt opinberum skýrsl-
um eru 40.399 manns í Japan orðn-
ir hundrað ára eða eldri. Alvarleg-
ar efasemdir hafa nú vaknað um 
réttmæti þessara upplýsinga.

„Fjölskyldurnar, sem eiga að 
vera nákomnastar þessu aldraða 
fólki, vita ekki hvar það er niður-
komið og hafa í mörgum tilvikum 
ekki einu sinni haft fyrir því að 
biðja lögreglu að grennslast fyrir 
um það,“ segir í leiðara dagblaðs-
ins Asahi. 

Í sama blaði er bent á eina 
skuggahlið þessa máls: Ef dauðs-
föll eru ekki tilkynnt til stjórn-
valda halda lífeyrisgreiðslur 
áfram að berast og það virðist í 
sumum tilfellum hafa hvatt ætt-
ingja til þess að skýra ekki frá því 
þegar aldraðir falla frá.  
 gudsteinn@frettabladid.is

Leita að elstu 
öldungunum
Oft ekki tilkynnt um andlát aldraðra í Japan svo 
tryggingabætur hætti ekki að berast. Aðrir virðast 
svo hafa misst allt samband við ættingja.

ÞEKKTIR FYRIR LANGLÍFI Japanar hafa hingað til verið taldir verða allra þjóða elstir.
NORDICPHOTOS/AFP
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OKG62-a14EO
AMD Athlon II P320

4GB
15.6" HD LED Brightview 

512MB ATI Mobility Radeon™ HD 4250
(allt að 1,5GB minni)

500GB SATA 7200RPM 
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net

Vefmyndavél og kortalesari
Windows 7 Home Premium

OKG62-a16EO
Intel® Pentium® P6000 processor

4GB
15.6" HD LED Brightview 

Intel HD4500 skjástýring
320GB SATA 7200RPM 

300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
Vefmyndavél og kortalesari
Windows 7 Home Premium

300Mb
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OKDv6-2133eo
AMD Athlon II Dual Core M320
4GB
15.6" HD LED Brightview 
1GB ATI Radeon HD 4650 
(allt að 2,8gb minni)
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
500GB SATA 7200RPM 
Vefmyndavél og kortalesari
Windows 7 Home Premium
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Acer S5534-1121
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core  L310
4GB(2x 2GB) DDR2-667
15.6" WXGA (1366x768) Acer 
CineCrystal TFT LCD
ATI Radeon HD 3200 skjástýring
320GB SATA 5400rpm diskur
Draft-N Wireless LAN
Vefmyndavél, kortalesari
Rafhlaða 3,5klst
Windows 7 Home Premium

Core  L310
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AMD Athlon 64 TF-36 
2GB DDR2-667
15.6" WXGA (1366x768) high-brightness TFT LCD
ATI Radeon HD 3200 skjástýring
320GB SATA diskur
Draft-N Wireless LAN
Vefmyndavél, kortalesari
Rafhlaða 2,5klst
Windows 7 Home Premium
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TT TM94-RB-004
AMD Athlon II Dual-Core Mobile P320

4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
15.6" HD LED Diamond View skjár 

512MB ATI HD4200 DX10.1 öflug skjástýring 
320GB SATA 5400RPM 

300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
1.3MP HD 1280x1024 

vefmyndavél, kortalesari
Allt að 3 tíma endingu

Windows 7 Home Premium 64-bit

AMD Athlon
4GB DD

15.6" HD
512MB ATI HD4200

300Mbps Draft-N 
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TT TM86-GN-005
Intel Core i3-330M 2.13GHz

4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
15.6" HD LED Diamond View skjár 

512MB Core i HD Graphics 
PCI-E2.0 DX10 Intel skjástýring 

320GB SATA 5400RPM 
300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net

1.3MP HD 1280x1024
vefmyndavél,

kortalesari
Allt að 3 tíma endingu

Windows 7 Home Premium 64-bit134.999
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TT TM85-JO-010
Intel Core i5-430M 2.26GHz, Dual Core örgjörvi

4GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
15.6" HD LED Diamond View skjár 
512MB ATI HD5470 DX11 skjákort 

með allt að 1GB HyperMemory
500GB SATA 5400RPM 

300Mbps Draft-N þráðlaust 802.11 b/g/n net
1.3MP HD 1280x1024 

vefmyndavél, kortalesari
Allt að 3 tíma endingu

Windows 7 Home Premium 64-bit

Intel Core i5

300Mbps
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Acer 5542 Bluray
15.6'' HD LED CineCrystal
AMD Athlon II X2 M300
4GB DDR2
512MB ATI HD4200
320GB SATA 5400RPM
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Samsung R530
15.6” HD 1366 x 768
Intel Core i3-330M 2.13GHz
4GB DDR3 1066MHz
512 MB nvidia Geforce 
310M skjákort
Windows 7 Home Premium
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Nýjasti kaflinn í langri 
sögu, um hvað hver vissi 
og hvenær um gögn Seðla-
bankans um heimild til 
gengistryggingar, er sá að 
ráðuneytisstjóri viðskipta-
ráðuneytisins hafi vitað 
um málið strax í maí. Ekki 
næst í Jónínu S. Lárusdótt-
ur í gegnum ráðuneytið og 
þar er ekki vitað hvort hún 
deildi upplýsingunum með 
fleirum. Hér að neðan er 
sagan rakin.

5. maí
Kastljós RÚV fjallar um lögmæti 
erlendra lána.

6. maí
Seðlabankinn biður um álit Lex.

12. maí
Álit Lex berst til Sigríðar Loga-
dóttur/Seðlabanka Íslands. Þar 
segir: „Að okkar mati er ljóst að 
óheimilt er að binda skuldbind-
ingar í íslenskum krónum við 
gengi erlendra gjaldmiðla. Slíkt 
hefur þó engin áhrif á heimildir 
til að taka lán í erlendri mynt.“ Í 
tilkynningu frá Seðlabankanum, 
9. ágúst, er lögð áhersla á að þetta 
álit hafi ekki falið í sér neina 
skoðun á útlánasöfnum bankanna, 
né á því hvort 
myntkörfulán 
bankanna séu 
erlend lán eða 
ekki.

18. maí
Dagsetning 
minnisblaðs 
Sigríðar 
Logadóttur, 
aðallögfræðings 
Seðlabankans. 
Þar segir hún að 
„töluverð lagaleg 
óvissa ríki um 
álitaefnið“. 
Sigríður segir að 
lokum að hún taki 

undir álit Lex, en „hafa verður þó 
í huga að ekki eru allir lögfræð-
ingar sammála um þessa túlkun 
og munu dómstólar eiga síðasta 
orðið reyni á álitaefnið fyrir 
dómstólum“.

Í maí ræða starfsmenn Seðla-
banka og viðskiptaráðuneytis þessi 
mál sín á milli. Jónína S. Lárus-
dóttir, ráðuneytisstjóri viðskipta-
ráðuneytisins, biður Sigríði Rafnar 
Pétursdóttur, lögfræðing ráðuneyt-
isins, að vinna minnisblað um lán-
veitingar í erlendri mynt. Sigríð-
ur Rafnar biður Seðlabankann um 
aðstoð.

27. maí
Sigríður Rafnar fær álit Lex frá 
Seðlabankanum, „aðeins til eigin 
nota“, segir ráðuneytið. Sigríð-
ur Rafnar sendir álitið til Jónínu 
ráðuneytisstjóra.

9. júní
Minnisblað Sigríðar Rafnar Pét-
ursdóttur, lögfræð-

ings viðskipta-
ráðuneytisins, 
til ráðuneytis-
stjóra viðskipta-
ráðuneytis. Sig-
ríður Rafnar 
telur þar að lög 
um vexti og 
verðtryggingu 
og lög um neyt-
endalán banni 
ekki lánveit-

ingar í erlendri 
mynt, tengdar gengi erlendra 
gjaldmiðla. Hins vegar sé verð-
trygging á lánum í íslenskum krón-
um „aðeins heimil ef grundvöllur 
verðtryggingarinnar er vísitala 
neysluverðs“. Álitaefni geti verið í 
hvert sinn, hvort lán sé í erlendum 
gjaldmiðli eða í íslenskum krón-
um. Þetta komi til álita fyrir dóm-
stólum.

12. júní
Sigríður Logadóttir sendir Sigríði 
Rafnar tölvupóst með endursögn 
af minnisblaði sínu, sem reifar 
álit Lex. Ekki minnisblaðið sjálft. 
Ráðuneytisstjóri fær afrit af póst-
inum frá sigríði Rafnar.

14. júní
Hæstiréttur dæmir gengistrygg-
ingu lána ólögmæta.

24. júní
Ráðherra er kynnt efni minnisblaðs 

Sigríðar Rafnar, samkvæmt 
tilkynningu viðskiptaráðu-
neytis. Samkvæmt upp-
lýsingum frá viðskipta-
ráðuneytinu var ráðherra 
ennfremur greint frá því 
að sérfræðingur ráðuneyt-
isins hefði fengið minnis-
blað Lex sent frá Seðla-
bankanum í trúnaði. Þá 
var honum sagt að það  
gengi í sömu átt og minn-
isblað ráðuneytisins. 
Hann mun hafa stuðst 
við minnisblað ráðu-
neytisins þegar hann 
svarar Ragnheiði Rík-
harðsdóttur 1. júlí.

1. júlí
Ragnheiður Ríkharðs-

dóttir þingmaður spyr viðskipta-
ráðherra á Alþingi hvort hann telji 
lögmæti myntkörfulána, lán sem 
séu „í raun hrein krónulán en með 
erlendu viðmiði“ hafið yfir allan 
vafa.
Gylfi Magnússon viðskiptaráðherra 
svarar Ragnheiði með því að tala 
um lögmæti lána í erlendri mynt 
og segir lögfræðinga „bæði í við-
skiptaráðuneytinu og annars stað-
ar í stjórnsýslunni vitaskuld hafa 
skoðað það mál. Niðurstaða þeirra 
er að lánin séu lögmæt. En það er 
auðvitað ekki framkvæmdarvalds-
ins að skera úr um það.“ Svo segir 
Gylfi: „Telji einhverjir að þessi lán 
séu ólögmæt þá ligg[ur] beinast við 
að dómstólar skeri úr um það.“

5. júlí
Fundur efnahags- og skattanefndar 
og viðskiptanefndar Alþingis um 
dóm Hæstaréttar. Spurningar lagð-
ar fyrir FME og Seðlabankann.

27. og 30. júlí
Svör berast frá FME og Seðla-
banka. Þingmenn stjórnarand-
stöðu vekja síðar máls á gögnum 
Seðlabanka. Hreyfingin telur að  
með þessa vitneskju hefði getað 
verið meirihluti á þingi fyrir því á 
sínum tíma að leiðrétta skuldir ein-
staklinga frekar en að „etja fólki út 
í dómsmál“.

Seint í júlí
Jónína S. Lárusdóttir hættir sem 
ráðuneytisstjóri og er ráðin fram-
kvæmdastjóri lögfræðisviðs Arion 
banka.

10. ágúst
Gylfi Magnússon viðskiptaráð-
herra segir á RÚV að það sé „mjög 
óvenjulegt fyrirkomulag“ að Seðla-
bankinn hafi ákveðið að „upplýsa 
ekki ráðherra um þetta og afhenda 
lögfræðingi í viðskiptaráðuneyt-
inu þetta með þessum formerkj-
um“. Sjálfur hafi hann ekki vitað 
um álitið fyrr en síðsumars eða um 
haustið. Í sama þætti segir Gylfi 
um svör sín við fyrirspurn Ragn-

heiðar Ríkharðsdóttur frá 1. júlí: 
„Ég get ekki séð að ég hafi á neinn 
hátt gefið misvísandi upplýsingar. 
Þvert á móti sagði ég einfaldlega 
það, sem ég vissi að væri rétt.“
Sama dag segir Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra það óeðli-
legt að henni hafi ekki verið kynnt 
álitið og krefur seðlabankastjóra 
skýringa, sem nú er unnið að.

11. ágúst
Sigríður Logadóttir segir í Frétta-
blaðinu að enginn fyrirvari hafi 
verið gerður um notkun viðskipta-
ráðuneytisins á tölvupósti sem hún 
sendi. Hins vegar hafi álit Lex ekki 
átt að fara víðar, enda tíðkist ekki 
að dreifa slíkum álitum á aðrar 
stofnanir.

12. ágúst
Benedikt Stefánsson, aðstoðarmað-
ur ráðherra, segir við Fréttablað-
ið að Sigríður Rafnar hafi talið að 
trúnaður ætti að gilda um öll skjöl-
in, en væntingar Seðlabanka hafi, 
eftir á að hyggja, verið aðrar. Þetta 
sé misskilningur milli stofnana.
Sama dag segir Sigríður Rafn-
ar við Morgunblaðið að hún hafi 
kynnt ráðuneytisstjóra gögnin um 
leið og hún fékk þau.

13. ágúst
Benedikt Stefánsson staðfestir við 
Fréttablaðið að Jónína hafi feng-
ið skjölin þegar þau bárust Sigríði 
Rafnar. Hann getur ekki svarað 
fyrir hvort Jónína hafi sent skeyt-
in víðar, því hún hafi lokað fyrir 
tölvupóst sinn þegar hún hætti 
sem ráðuneytisstjóri. Hann vill 
ekki greina frá samtölum við hana 
um þetta, né gefa upp síma Jónínu. 
Sigríður Rafnar vill ekki tala við 
Fréttablaðið og Gylfi ráðherra er 
utan símasambands.

Stoppar á fyrrum ráðuneytisstjóra
FRÉTTASKÝRING: Hver er ferill samskipta og fullyrðinga um gögn Seðlabankans um heimild til gengistryggingar?

JÓNÍNA S. 
LÁRUSDÓTTIR

GYLFI MAGNÚSSON RAGNHEIÐUR 
RÍKHARÐSDÓTTIR
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„Auðvitað fer vægi álits eftir því hvernig það er rökstutt.  
En sá sem biður um álit, hann leggur ákveðnar forsend-
ur fyrir þann sem gefur álitið. Álitið getur verið pottþétt 
miðað við þessar forsendur. Hins vegar getur verið að 
það megi skoða málið frá öðru sjónarhorni og þá gæti 
vægi álitsins rýrnað,“ segir Sigurður Líndal lagaprófessor.

„Álit er aldrei ígildi dóms, því fyrir dómi hafa tveir 
aðilar lagt fram sitt mál og rökstutt og þau eru þar vegin 
og metin,“ segir hann. Rétt hafi verið af Seðlabankanum 
að birta ekki álitið opinberlega. „Því með því væri Seðla-
bankinn að gefa þessu aukið vægi. Álit Seðlabankans 
vegur auðvitað meira en einnar lögmannsstofu,“ segir 
hann.

Sigurður setur frekar spurningarmerki við afdrif málsins eftir að það kom í 
viðskiptaráðuneytið.

„Ef Seðlabankinn myndi senda mér svona mikið mál þá myndi ég vilja fá 
leyfi til að segja ráðherranum persónulega frá því, ég gæti ekki annað. Ég 
myndi ekki einu sinni nota tölvupóst,“ segir hann. Ráðuneytisstjórinn hefði 
því átt að fara lengra með málið. En hvað hefði gerst ef þetta hefði orðið 
opinbert á sínum tíma?

„Miðað við þessa ruglingslegu umræðu hefði þetta getað haft mjög 
truflandi áhrif á fjármálalífið,“ segir Sigurður. Hefði ráðherra sagt frá álitinu  
hefðu skuldarar ekki viljað borga og svo framvegis. Það hefði því verið afar 
varhugavert. Ráðherra hefði ef til vill átt að funda í trúnaði með bankastjór-
um viðskiptabankanna og reyna að knýja þá til aðgerða.

Lögfræðiálit er ekki ígildi dóms 

SIGURÐUR LÍNDAL

Birgir Hermannsson stjórnmálafræðingur minnir á að 
ráðherra beri pólitíska ábyrgð á sínum málaflokki og því 
sem embættismenn undir honum vinna að. 
„Ef eitthvað fer úrskeiðis þá ber ráðherra ábyrgð gagn-
vart þinginu og verður að svara fyrir það,“ segir Birgir 
og nefnir sem dæmi að ef forveri Gylfa, Björgvin G. 
Sigurðsson, segðist ekki hafa vitað neitt í aðdraganda 
bankahrunsins, þá væri það engin afsökun. 
„Það var á ábyrgð Björgvins að vita meira. Það má líka 
segja sem svo að Gylfi hefði mátt vita meira um þetta 
mál en hann vissi. Það mætti ræða það. En ég fæ ekki 
séð að hann hafi verið að villa fyrir eða segja ósatt.“

Birgir á bágt með að sjá að þetta kalli á afsögn 
ráðherra, eins og sumir hafa haldið fram. „Ég held að það þurfi nú margir að 
segja af sér ef þetta á að vera afsagnarsök.“ 

Hefði átt að vita meira um málaflokkinn

BIRGIR 
HERMANNSSON

Klemens Ólafur 
Þrastarson
klemens@frettabladid.is



Yfirburðir Fréttablaðsins algjörir!
Fréttablaðið er með 201% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í maí til júlí 2010.

Nýjasta könnun Capacent Gallup staðfestir 

hinn gríðarlega mun sem er á lestri 

Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 

góða árangri og bendum auglýsendum á að 

notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 

auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

74,9%

24,9%



GLERKRUKKA MEÐ LOKI
FYRIR SULTU 290ml

F Ö S T U D A G U R

BÓNUS KLEINUHRINGIR  2 STK.
SÚKKULAÐI OG KARAMELLU

EUROSHOPPER 
SYKUR  1 KG.

BÓNUS  APPELSÍNUSAFI 1 LTR. 

FJÓLA WC PAPPÍR 9 RÚLLUR

ÍSLENSKT KÍNAKÁL ÍSLENSKT HVÍTKÁLÍSLENSKT SPERGILKÁL ÍSLENSKT BLÓMKÁL

MYLLU MÖNDLUKAKA 420G

ARIEL ÞVOTTAEFNI 
50 SKAMMTAR 

ÍSLANDSÁLEGG 
SAMLOKUSKINKA
150G 7 SNEIÐAR

BÓNUS KJARNABRAUÐ 500g 

NÝJAR ÍSLENSKAR PREMIER KARTÖFLUR Í LAUSU  

EUROSHOPPER FROSNIR 
MAISSTÖNGLAR 450G

EUROSHOPPER OSTUR 27%
RIFINN 500G

BKI KAFFI  250G

ÍSLENSKT GRÆNMETI

EUROSHOPPER OSTUR 27 EUROSHOPPER FROSNIR7%



F Ö S T U D A G U R

KRYDDAÐ HEIÐALAMB

MERKT VERÐ 1998 KR.KG.  

BÓNUS PYLSUBRAUÐ 
5 STK 

BÓNUS PYLSUR 
MERKT VERÐ 798 KR.KG

25% AFSLÁTTUR

Ð BÓNUS PYLSUR

ca 300 kr. 
pakkinn

KJÚKLINGAFILLET
KJÚKLINGALEGGIR
KJÚKLINGAVÆNGIR

FROSINN KJÚKLINGUR

KS FROSIN LAMBASVIÐ 
  MERKT VERÐ 298 KR.KG.

ÍSLANDSLAMB GRILL-LÆRISNEIÐAR 
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HALLDÓR

Talið er nú að vel á annað hundrað 
aðilar séu handhafar kvóta til fisk-

veiða í landhelgi Íslands. Allt frá því 
að það fyrirkomulag var tekið upp, sem 
sjálfsagt var til að hamla gegn ofveiði, 
hefur átt sér stað sífelld og vaxandi tog-
streita um þessi kvótaréttindi. Var kvót-
inn bundinn við ákveðin skip, en án þess 
þó að það skip þyrfti endilega að veiða 
hann. Vandræðin hófust þegar þeir sem 
fengu kvótann ókeypis fóru að selja þessi 
réttindi dýrum dómum sín í milli og slá 
lán í fjármálastofnunum út á óveiddan 
fisk. Stundum tíðkaðist að hafa skipin 
bundin við bryggju og leigja kvótann eða 
selja. Nú er útgerðin sem heild stórskuld-
ug, sem bendir til að einhvers staðar hafi 
verið maðkur í mysunni. Og ýmislegt 
fleira er nú til ama.

Í fyrsta lagi hafa núverandi stjórn-
völd verið með tilburði til að koma á 
svonefndri fyrningarleið í sjávarút-
vegi til þess að vinda ofan af því mis-
rétti og svindli sem þar viðgengst og 
tryggja að þjóðin fái sanngjarnan arð af 
þessari auðlind sinni. Í öðru lagi hefur 
Alþingi samþykkt að sækja um aðild að 
ESB. Með aðild að ESB myndi evran trú-

lega verða okkar framtíðargjaldmiðill, 
þar sem stjórnvöld gætu ekki hringlað 
með gengið eins og gert hefur verið með 
vesalings krónuna okkar eftir stundar-
hagsmunum LÍÚ á umliðnum árum. En 
kannski eiga einhverjir slíka drauma? 

Þess vegna var landsfundur Sjálfstæð-
isflokksins látinn samþykkja að draga 
ætti þessa umsókn Alþingis til baka taf-
arlaust. Miklu moldroki er þyrlað upp til 
að ófrægja ESB og fátt til sparað. 

Í slagtogi með þessu liði er svo bænda-
forystan sem telur sér ógnað með því að 
missa núverandi styrkjakerfi, þótt vitað 
sé að Ísland fellur allt undir ákvæði ESB 
um búskap á norðlægum slóðum og þau 
fríðindi sem því fylgja. Þetta nýja blá-
rauð-græna bandalag er samstiga félags-
skapur sem nefnir sig „Heimssýn“ (mjög 
táknrænt nafn). Þar að auki hafa ýmsar 
tegundir af þjóðrembukverúlöntum vilj-
að láta rödd sína heyrast í þessum end-
emis „þjóðkór“. Merkisberi þessarar 
fylkingar er svo sjálft Morgunblaðið, 
sem reyndar berst í bökkum fjárhags-
lega og lifir eins og tilberi á spena hinna 
stórskuldugu útgerðarkónga og -drottn-
inga Íslands.

Hverjir vilja hringla með gengið?
Þjóðmál

Sigmar 
Hróbjartsson
ellilífeyrisþegi

Eyjarslóð 5   101 Reykjavík   S: 511 2200   www.seglagerdin.is

Tilboð kr. 690.000
ÆGISVAGN
(fullt verð kr. 1.190.000)

Erum að selja 2010 árgerð 
af Ægisvögnum okkar sem 
voru í leigu hjá okkur í sumar.

ÆGIR

 690.000,- kr.TILBOÐ

Í kröppum dansi
Jón Bjarnason, landbúnaðarráðherra, 
hefur legið undir ámæli undanfarna 
daga vegna hins svokallaða mjólkur-
frumvarps. Jón hefur verið tregur til 
að tjá sig um frumvarpið í fjölmiðlum 
en í kvöldfréttum RÚV á þriðjudags-
kvöld var borin undir hann sú 
gagnrýni sem komið hefur fram á 
frumvarpið en Samkeppniseftir-
litið hefur til að mynda sagt það 
festa í sessi fákeppni á mjólkur-
markaði.

Góð og slæm 
fákeppni
Forvitnilegt var að fylgjast 

með því hvernig Jón svaraði þessari 
gagnrýni. Aðspurður gagnrýndi hann 
Samkeppniseftirlitið á móti fyrir að 
hafa staðið þannig að málum að 
hér ríki nánast fullkomin fákeppni á 
matvörumarkaði. Sá málflutningur 
verður ekki skilinn öðruvísi en að 
honum finnist fákeppni á matvöru-

markaði hið versta mál en 
fákeppni á mjólkurmarkaði hið 
besta mál.

Venesúela eða Kúba?
Guðlaugur Þór Þórðar-

son þingmaður 
birti grein á 
vefmiðlinum 

Pressunni á miðvikudag þar sem 
hann telur upp nokkur atriði sem 
hann virðist telja axarsköft núver-
andi ríkisstjórnar. Guðlaugur klykkir 
út með því að lýsa yfir að þetta séu 
ekki fréttir frá Venesúela eða Kúbu 
heldur frá Íslandi Jóhönnu Sigurðar-
dóttur. Síðasta atriðið sem Guð-

laugur telur upp áður en hann 
nefnir Venesúela og Kúbu 
er að utanríkisráðherra hafi 
kennt stækkunarstjóra ESB 
Evrópufræði. Vandséð er af 

hverju slíkar fréttir ættu 
að berast frá téðum 
löndum.  
  magnusl@frettabladid.isB

aráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi og barnaníði má 
aldrei linna. Um aldir lágu kynferðisglæpir í algeru 
þagnargildi. Þannig sátu þolendur uppi aleinir með 
afleiðingar þess níðs sem þeir höfðu orðið fyrir og ger-
endur fengu iðulega að halda áfram iðju sinni óáreittir. 

Umhverfið snéri sér bara undan og þóttist ekki sjá og vita. 
Kynferðisglæpir hafa þrifist í skjóli valds og því miður einnig í 

skjóli þeirra sem eiga að liðsinna og hjálpa. Þannig hefur kynferðis-
legt ofbeldi því miður þrifist innan kirkjunnar um aldir. 

Íslenska þjóðkirkjan hefur undanfarin misseri glímt við nokkur 
slík mál, bæði ný og gömul. Þegar kona sakaði þáverandi biskup, 
Ólaf Skúlason, um tilraun til nauðgunar meðan hann var sóknar-

prestur fyrir fjórtán árum hafði 
kirkjan enga burði til að taka 
á málinu. Sem betur fer hefur 
kirkjan þroskast síðan og komið 
hefur verið upp formlegum far-
vegi fyrir slík mál.

Íslenska þjóðkirkjan verður að 
halda áfram á þessari braut. Nú 
er formlegi farvegurinn til staðar 

en svo virðist sem enn vanti hugrekki til að vinna í kynferðisbrota-
málum af einurð. Um það vitnar til dæmis sú leynd sem reynt er að 
viðhafa um störf og verkefni fagráðs um meðferð kynferðisbrota 
innan kirkjunnar. Þegnar þjóðkirkjunnar hljóta að eiga rétt á að fá 
upplýsingar um fjölda og umfang slíkra brota innan kirkju þeirra. 
Formaður ráðsins hefur sagt að ákvörðunin verði endurskoðuð að 
loknum sumarleyfum. Vonandi fer þá fagráðið í gegnum starfshætti 
sína og ákveður að vinna á opinn hátt.

Í fyrra var einum starfsmann í æskulýðsstarfi vikið úr starfi 
vegna kynferðisbrota. Málinu var vísað til barnaverndar en biskup 
lagði áherslu á það í útvarpsfréttum í gærkvöldi að ekki hefði verið 
um lögreglumál að ræða. Svo virtist sem honum þætti það minnka 
vægi málsins. En spyrja má á móti: Hvers vegna í ósköpunum er 
kynferðisbrot á barni sem á sér stað innan vébanda kirkjunnar ekki 
lögreglumál?

Samfélagið hefur á síðustu árum horfst í augu við alvarleika 
kynferðisbrota af vaxandi raunsæi og þunga í stað þess að víkjast 
undan þeim af ótta og heigulshætti. Það hlýtur að verða krafan að 
þjóðkirkjan sé þarna samstíga þjóð sinni því forsenda þess að hægt 
sé að vinna á ofbeldinu er að viðurkenna það og alvarleika þess. 

Ef kirkjan opnar ekki dyr sínar fyrir þolendum kynferðisbrota, 
horfist í augu við þá og býður þeim hjálp, heldur fer undan brotunum 
í flæmingi þá er hún að bregðast sínu fólki. 

Biskup Íslands braut vissulega blaði í fyrra þegar hann bað konur 
og börn sem brotið hefði verið á af hálfu starfsmanna og þjóna kirkj-
unnar fyrirgefningar á þeirri þjáningu og sársauka sem þau hefðu 
liðið. Sömuleiðis er ástæða til að fagna að kirkjan er vissulega betur 
búin til þess nú en fyrir fjórtán árum að takast á við kynferðislegt 
ofbeldi innan vébanda sinna. Ljóst er þó að hún verður að gera betur 
ef trúnaður á að ríkja á milli kirkjunnar og þeirra sem hún á að 
þjóna.

Kirkjan má ekki hylma yfir kynferðisbrot:

Trúnaður 
verður að ríkja

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 



FÖSTUDAGUR  13. ágúst 2010 17

Evrópumál

Friðrik J. 
Arngrímsson
framkvæmdastjóri LÍÚ

Frjáls markaður er undursam-
legt tæki til að koma vörum 

áleiðis til þeirra sem þurfa á 
þeim að halda. Það er enginn einn 
maður eða ein stofnun sem heldur 
til dæmis utan um matardreifingu 
á Vesturlöndum.

Samt gengur sú dreifing alveg 
ótrúlega vel. Varanlegur vöru-
skortur þekkist ekki þar sem 
markaðurinn er frjáls. Ef það fer 
að vanta pylsubrauð mun einhver 
sjá sér hag í því að framleiða 
meira af þeim, og græða á því.

Ég fæddist og bjó í ríki með 
skipulögðu hagkerfi þar sem vöru-
skortur var nær því að vera regla 
heldur en undantekning. Það vant-
ar fleiri pylsubrauð um verslunar-
mannahelgi en aðrar helgar, en ef 
einn opinber framleiðandi sæi um 
framleiðsluna hefði hann veikari 
hvata til að bæta í og pylsubrauðin 
myndu klárast. Fólk myndi bregð-
ast við með eðlilegum hætti og 
byrja að hamstra pylsubrauð fyrir 
næstu verslunarmannahelgar.

Vöruskorturinn væri þar með 
orðinn varanlegt vandamál. Fljót-
lega myndi einhver ráðamaður 
gefa út yfirlýsingu um að nóg væri 
af pylsubrauðum fyrir alla, vanda-
málið fælist í hamstrinu. Í fram-
haldinu væru gefnir út skömmtun-
armiðar.

Svona er sósíalísk framleiðsla. 
Menn ná sjaldan að framleiða rétt 
magn af vöru. Ef neytendur reyna 

að bregðast við því er það kallað 
hamstur. Ef framleiðendur reyna 
að bregðast við því er það kallað 
brask. Og hvort tveggja þykir afar 
mikilvægt að stöðva.

Kvótakerfi og framleiðslutak-
markanir hafa vissulega vitrænan 
tilgang þegar um er að ræða tak-
markaða auðlind, eins og til dæmis 
í sjávarútvegi. Í mjólkurfram-
leiðslu eru slíkir kvótar hins vegar 
algjört rugl. Hver skyldi takmark-
aða auðlindin þar annars vera?

Hverja er verið að mjólka aðra 
en íslenska neytendur?

Einn alversti ráðherra ríkis-
stjórnarinnar, Jón Bjarnason, er 
nú um stundir að reyna að ýta í 
gegnum þingið sannkölluðu rusl-
frumvarpi um mjólkurkvóta. 
Frumvarpið er nákvæmlega jafn-
vont og jafnfrelsishamlandi og 
búast má við af einhverju sem sós-
íalískur sveitarómantíker sendir 
frá sér, eftir að hafa notið liðsinn-
is helstu sérhagsmunaaðila innan 
greinarinnar.

Það hefur raunar áður verið 
gagnrýnt, meðal annars af ESB, 
hve stjórnsýsla landbúnaðarráðu-
neytisins sé í raun veik og hve 
mörgum af eðlilegum verkefnum 
ráðuneytisins hafi verið úthýst til 
Bændasamtakanna og annarra 
hagsmunaaðila. Það er varla hægt 
að sjá skýrari birtingarmynd þess 
en í þessu máli, þegar lobbýistarn-
ir sjálfir eru bókstaflega farnir 
að skrifa frumvörp um eigin mál. 
Hvar annars staðar á byggðu bóli 
þætti slíkt boðlegt?

Sumir stuðningsmenn frum-
varpsins hafa sagt sem svo að í 
frumvarpinu felist engin kerfis-
breyting heldur sé einungis verið 
að „skerpa á lögunum“. Skerping-
in felst í því að verið er að leggja 
til kvalafullar refsingar á þá 

sem taka við mjólk sem fram-
leidd hefur verið án ríkisstyrkja, 
eins sanngjarnt og rökrétt og það 
hljómar. Breytingin felur í sér 
að mjög erfitt ef ekki ómögulegt 
verður fyrir nýja aðila að koma 
inn á markaðinn í framtíðinni. 
Fyrirtækið Mjólka, hefði til að 
mynda ekki getað hafið rekstur í 
þessu nýja lagaumhverfi. Hver vill 
hefja rekstur á markaði sem er 
fullmettaður, lögum samkvæmt?

Mun nær hefði verið að „skerpa 
á lögunum“ með því að taka af öll 
tvímæli um að heimilt væri að 
framleiða mjólk að vild umfram 
kvóta og selja á markaði. Ef ríkið 
vill endilega tryggja ákveðið lág-
marksframboð af mjólk með kvót-
um og niðurgreiðslum þá gott og 
vel, en hver í ósköpunum er hætt-
an við það menn framleiði meira? 
Hvernig samræmist það atvinnu-
frelsisákvæðum stjórnarskrár-
innar að gera svona lagað? Hvaða 
almannahagsmunir krefjast þess 
að framleitt sé nógu lítið af mjólk?

Ef til vill eru það sömu 
almannahagsmunir og krefjast 
þess að allir geti horft á hand-
boltaleik frítt, eins og útvarps-
stjóri og menntamálaráðherra 
vilja. Kannski er það fyrirsjáan-
leg afstaða hægrimanns, en ég skil 
ekki hvers vegna þeir sem vilja 
horfa á handbolta, geti ekki bara 
borgað fyrir það sjálfir.

Að mörgu leyti er þó hægt að 
vorkenna vinstrigrænum. Þeir 
komast til valda í slíkri dýrtíð að 
hefðbundin stefnumál þeirra, að 
allir fái alltaf frítt í allt, eru ill-
framkvæmanleg. En þá má bara 
drepa framtakssemina og kæfa 
frumkvæðið á sem flestum svið-
um atvinnulífsins.

Sýna þessum frjálsa markaði 
hver það er sem ræður.

Mjólkunarkvótar
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Það er blekking að aðild að ESB 
styrki samningsstöðu Íslands 

um hlutdeild í deilistofnum eins 
og sumir aðildarsinnar hafa hald-
ið fram. Ýjað er að þessu í niður-
lagi leiðara Fréttablaðsins þann 
11. ágúst sl., þar sem fjallað er um 
makrílveiðar og hugsanleg staða 
gagnvart Noregi tekin sem dæmi.

Þjóðir innan ESB hafa hingað 
til veitt stærstan hluta makrílsins. 

Glíman um réttlátan hlut Íslands 
úr makrílnum er því aðallega við 
helstu fiskveiðiþjóðir sambandsins. 
Við inngöngu í ESB færðist glíman 
við þær á annan vettvang. Helsta 
vopn okkar í samningum um stjórn 
og nýtingu deilistofna eins og makr-
íls er að sem fullvalda þjóð getum 
við sjálf ákveðið veiðar úr þessum 
stofnum í lögsögu okkar ef ekki 
nást ásættanlegir samningar. Þetta 
vopn yrði slegið úr höndum okkar 
við inngöngu í ESB. Menn geta svo 
velt því fyrir sér hvað þá yrði um 
kröfur okkar um sanngjarnan hlut 
úr makrílnum í viðræðum við Breta, 
Dani, Íra, Spánverja, Portúgala og 
Hollendinga sem fengju minna í 
sinn hlut en nú.

Blekking um ESB 
og deilistofna

AF NETINU

Sjálfstæðara Alþingi
Ein lexía af klúðrinu um lögfræðiálit Seðlabankans, stofnun sem heyrir 
undir framkvæmdavaldið, er að Alþingi verður að fara að vinna á sjálf-
stæðari hátt.
Alþingi verður að fara að taka frumkvæðið um lagasetningu og hafa á 
sínum snærum hóp sérfræðinga óháða frá framkvæmdavaldinu.
Nefndir Alþingis þurfa að vera a.m.k. jafn upplýstar um mál líðandi 
stundar og fulltrúar framkvæmdavaldsins.
Án sjálfstæðrar upplýsingaveitu getur Alþingi ekki sinnt sínu starfi og 
mun halda áfram að verða háð framkvæmdavaldinu um hvað og hve-
nær það fær skammtaðar fréttir af mikilvægum málum sem viðkemur 
kjósendum.
Það getur aldrei talist lýðræðislegt að ókosnir fulltrúar framkvæmda-
valdsins hafi upplýsingar sem kosnir fulltrúar kjósenda hafa ekki tíman-
legan aðgang að.

blog.eyjan.is/andrigeir
Andri Geir Arinbjarnarson

FRÍTT Í BÍLASTÆÐAHÚS! •  VERSLANIR OPNAR TIL KL. 17:00

Í miðborginni okkar finnur þú bækurnar,
námsgögnin, fatnaðinn, gleraugun, úrin og
allt sem þú þarfnast fyrir haustið og veturinn.

Njótum þess að versla, nærast og mærast
saman í miðborginni okkar um helgina.

Sjáumst!

Hinn frábæri farandkvartett 3 raddir & Bítur skemmtir á Ingólfstorgi kl. 14:00 og
heldur þaðan að Lækjartorgi, Hjartatorgi, Skólavörðustíg og Laugavegi til kl. 17:00

LANGUR LAUGARDAGUR 14. ÁGÚST
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Einu sinni, ekki svo alls fyrir 
löngu, var til bær á Suður-

nesjum sem hét Keflavík. Þetta 
var fremur rólegur bær sem 
byggði afkomu sína að miklu leyti 
á bandarískum her sem var stað-
settur fyrir ofan bæinn, á hinni 
mannskæðu Miðnesheiði. Hin 
meginatvinnugreinin, sem setti 
mikinn svip á litla bæinn, var 
útgerð, rekin af miklum myndar-
brag af útvegsbændum sem héldu 
vel utan um rekstur sinn og mann-
skap allan. Bæjarbragurinn varð 
eðlilega fyrir miklum áhrifum af 
veru herstöðvarinnar sem brauð-
fæddi stóran hluta bæjarbúa og ef 
fiskurinn brást mátti alltaf eiga 
von á því að fá vinnu á „Vellinum“.  
Ekki voru þó allir sáttir við veru 
hans en látum það nú liggja á milli 
hluta í þessari frásögn. Ef litið er 
til þess hvernig uppbygging var á 
þessum tíma, út frá landbrots– og 

uppbyggingarsjónarmiði, þá var 
malarnám úr Stapafelli mikið, svo 
mikið að mörgum þótti nóg um, 
enda vil ég fremur kalla það Fell-
ið hálfa, því það ber þess merki að 
hafa orðið fyrir miklum ágangi, 
sérlega á uppbyggingarárum flug-
vallarins. 

Árið 1994 varð sameining sveit-
arfélaga á svæðinu og Keflavík 
sameinaðist Njarðvík og Höfnum, 
sem áður fyrr gekk stundum undir 
nafninu Hollywood.  Á þeim tíma 
var Ellert Eiríksson bæjarstjóri 
þessa stóra sveitarfélags. Það tók 
eðlilega smá tíma að aðlaga þessi 
þrjú sveitarfélög hvert að öðru og 
er það ferli sennilega enn í fullum 
gangi. Uppbygging var nokkur en 
mikið var þó kvartað yfir því að 
ekki fengjust nægilega marg-
ar byggingalóðir og í máli Ólafs 
nokkurs Thordersen kemur fram 
að eitt árið hafi einungis fjórum 
byggingalóðum verið úthlutað. 
Þetta man ég sem varabæjarfull-
trúi á þeim tíma.   

Nú ber svo við að fátækt gerir 
vart við sig í Sjálfstæðisflokkn-
um á svæðinu og menn fara um 
héruð og sækja mann og annan til 
að taka nú við þessu mikla og stóra 

sveitarfélagi sem var svo sannar-
lega efnilegt fyrir unga menn á 
uppleið.  

Ber svo við að Þorsteinn nokkur 
Erlingsson sem verið hafði guðfað-
ir sjálfstæðismanna í Keflavík og 
síðar Reykjanesbæ átti engan son, 
þannig að það þurfti að finna kjör-
son í embættið, þótt yfir voga og 
víkur þyrfti hann að fara og það 

gerði hann, enda sæfari mikill og 
fiskinn með eindæmum. Jæja, til 
að gera langa sögu stutta, þá fengu 
Reyknesbæingar kjörsoninn Árna 
Sigfússon og hann kom svo sann-
arlega eins og prins á hvítum hesti 
með fallega konu og fjölskyldu og 
meira að segja flutti sig alfarið til 
bæjarins. Eftir það fóru hlutirnir 
sko að gerast í Reykjanesbæ. Menn 
tóku strax eftir því hvað Árni 
hafði einstakt lag á því að vinna 

með Bandaríkjamönnum og hann 
og Davíð voru strax búnir að gera 
samning við bandaríska forsetann 
um að halda kananum á vellinum 
og þau boð voru látin út ganga að 
þeir sem kysu eitthvað annað en D 
myndu verða þess valdandi að her-
inn færi. Þetta var svo borðleggj-
andi dæmi að það hálfa væri nóg. 
En úps! Þeir fóru og Árni setti á 

stofn skrifstofu til að bjarga mál-
unum og á þessum tíma fóru menn 
að byggja.  Þeir byggðu og byggðu, 
bara svona til þess að hafa eitthvað 
að gera og fluttu m.a. inn fullt af 
Pólverjum sem voru svo klárir og 
svona ódýrir að það hafði  bara 
ekki annað eins sést á þessu guðs-
volaða svæði. Jæja, en Árni var 
ekki lengi í paradís. Þetta var nú 
bara nokkuð dýrt, þegar allt kom 
til alls. Það þurfti lóðir og rör og 

ýmislegt vesen. Það þurfti víst að 
borga brúsann. Já, en Árni fékk 
hugmynd ! – Selja og leigja, það 
var málið, alveg kjörið, já og ekki 
bara það, þarna, það var hægt að fá 
„múltí monný“ fyrir Hitaveituna. –
Já, hverjum hefði dottið önnur eins 
snilld í hug, nema honum? Prinsin-
um sjálfum sem kom á hvíta hest-
inum alla leið frá Reykjavík. 

Já og þetta er fallega útgáfan. 
Hin er sú að Árni og sjálfstæðis-
menn í Reykjanesbæ voru svo 
frekir að allir hinir í litlu sveitar-
félögunum vildu ekki vera með 
honum og hann var orðinn einn 
eftir með nokkra sjálfstæðismenn 
í Reykjanesbæ, sem ekki einu 
sinni allir vildu vera með honum. 
Meira að segja þurfti hann að 
halda fund í fyrra þegar hann var 
búinn, með sínum einstaka dugn-
aði, að selja Hitaveituna, án þess 
að láta menn vita, til þess einungis 
að útskýra hvað þetta væri mikil 
snilld. Hvers vegna þurfa prinsar 
eins og Árni yfirleitt að útskýra 
það að þeir ráða? Þegar það er 
bara þannig.  

Með öðrum orðum. Það þarf 
að rannsaka hvað er að gerast í 
Reykjanesbæ!

Með öðrum orðum. Það þarf að 
rannsaka hvað er að gerast í Reykja-
nesbæ. 

Fjárfesting aðila, utan ESB/EES, 
í orkufyrirtækjum á Íslandi

Í liðnum mánuði kom Elvira 
Méndez Pinedo, doktor í Evrópu-
rétti, fram með nokkrar góðar 
ábendingar um afstöðu Evrópu-
réttar til fjárfestingar aðila utan 
ESB/EES í orkufyrirtækjum aðild-
arríkja. Í færslu á bloggi sínu 
(www.elvira.blog.is) hinn 29. júlí 
sl. segir hún að aðildarríki ESB/
EES geti mótað stefnu sína varð-
andi rétt erlendra aðila, utan ESB/
EES, til þess að fjárfesta í orkufyr-
irtækjum þeirra. Vakna þá spurn-
ingar um réttmæti þess að Magma 
Energy, sem „skúffufyrirtæki“ í 
Svíþjóð, eignist meirihluta í fyrir-
tæki á Íslandi sem stundar annars 
vegar vinnslu og hins vegar sölu á 
raforku.

Í samræmi við ákvæði EES-samn-
ingsins, sem Ísland er aðili að, og 
samkvæmt lögum um fjárfestingu 
erlendra aðila í atvinnurekstri, er 
ekki unnt að meina lögaðilum, sem 
heimilisfastir eru í öðru aðildarríki 
EES-samningsins, að eiga virkjun-
arréttindi vatnsfalla og jarðhita eða 
að eiga fyrirtæki sem stunda orku-
vinnslu og orkudreifingu.

Skilyrði um heimilisfesti helgast 
iðulega af skattalegum og réttarfar-
sástæðum og því verður ekki séð að 
það skipti höfuðmáli hvort um svo-
kallað „skúffufyrirtæki“ er að ræða 
eða ekki eða hvort „raunveruleg“ 
starfsemi fari fram í því aðildar-
ríki þar sem heimilisfesti er skráð, 
sbr. orðalag í kvöldfréttum RÚV 
29. júlí sl. Var í sömu fréttum vísað 
til almannahagsmuna, umhverf-
is- og auðlindasjónarmiða um 
meiri möguleika fyrir aðildarríki 
til þess að taka þetta meira „var-
lega“. Magma hefur ekki eignast 
neinar náttúruauðlindir á Íslandi, 
HS orka er í starfsemi sinni bund-
ið af tilskildum leyfum, eins og 
önnur orkufyrirtæki á Íslandi, og 
háð eftirliti opinberra stofnana. Ég 
get því ekki séð að fyrrgreind sjón-
armið réttlæti að hróflað verði við 
kaupum sem þegar hafa gengið í 
gegn og eftir að lögbundinn frest-
ur efnahags- og viðskiptaráðherra 
til þess að stöðva fjárfestinguna er 
útrunninn.

Fjárfesting erlendra aðila í 
orkufyrirtækjum á Íslandi
Þá hefur borið við að menn séu 
yfir höfuð mótfallnir fjárfestingu 
erlendra aðila í íslenskum orkufyrir-
tækjum.

Á Íslandi hefur þegar verið inn-
leidd tilskipun Evrópusambandsins 
2003/54/EB um sameiginlegar regl-
ur um innri markaðinn fyrir raf-
orku og um niðurfellingu tilskipun-
ar 96/92/EB. Hafa þær tilskipanir 
báðar verið innleiddar, í samræmi 
við ákvarðanir sameiginlegu EES-
nefndarinnar, með íslensku raf-
orkulögunum. Samkvæmt því 
regluverki eru raforkuvinnsla og 
raforkusala, þ.e. sú starfsemi sem 
HS orka stundar, á almennum sam-
keppnismarkaði. Eins og að fram-
an greinir er ekki hægt að meina 
lögaðilum, sem heimilisfastir eru 
í öðru aðildarríki EES-samnings-
ins, að eiga virkjunarréttindi vatns-
falla og jarðhita eða að eiga fyrir-
tæki sem stunda orkuvinnslu og 
orkudreifingu.

Menn geta að sjálfsögðu verið 
ósammála þessari löggjöf og viljað 
víkja frá henni. Þingmenn Vinstri 
grænna virðast t.d. almennt mót-
fallnir fjárfestingu erlendra aðila í 
íslenskum orkufyrirtækjum, óháð 
því hvaðan þeir koma. Vekur það 
áleitnar spurningar í ljósi þess 
að flestir þeirra greiddu atkvæði 
með því að fara í aðildarviðræð-
ur við Evrópusambandið og sitja 
í ríkisstjórn með flokki sem hefur 
það helst að markmiði að ganga í 
Evrópusambandið. Vilji þingmenn 
Vinstri grænna víkja frá reglu-
verki Evrópusambandsins ættu 
þeir að svara því til á hvaða grund-
velli þeir sitja með Samfylking-
unni í ríkis-stjórn og hvaða tilgangi 
atkvæði þeirra um aðildarumsókn 
þjónuðu.

Í fyrrnefndri bloggfærslu Elviru 
segir eitthvað á þá leið að stefna 
Evrópusambandsins í orkumálum 
heimili undanþágur í þeim tilvikum 
þegar um einangraða markaði er að 
ræða, þar sem fyrirtæki séu tengd 
færri en 100.000 notendum, eins og 
tilfellið sé á Íslandi. Ísland geti því 
vikið frá megin fyrirkomulaginu 
en hafi valið að gera það ekki. Ekki 
er ljóst hvort Elvira eigi þarna við 
undanþágur varðandi fjárfestingu 
„skúffufyrirtækja“ eða fjárfestingu 
almennt innan EES/ESB. Sú undan-
þága sem vísað er til á hins vegar 
aðeins við um fyrirtæki er stunda 
dreifingu á raforku, sbr. 15. gr. til-
skipunar 2003/54/EB, en HS orka 
stundar vinnslu og sölu raforku.

Fjárfesting einkaaðila í 
orkufyrirtækjum á Íslandi
Þess viðhorfs hefur einnig gætt 
að eignarhald orkufyrirtækja eigi 
að vera á höndum ríkisins en ekki 
einkaaðila.

Samkvæmt íslenskum raforkulög-
um þarf virkjunarleyfi til þess að 
reisa og reka raforkuver með upp-
settu afli 1 MW eða meira og fyrir 
öll raforkuver sem tengjast dreifi-

kerfi dreifiveitna eða flutnings-
kerfi. Það er því svo að jafnvel land-
eigendur sem eiga auðlindir á landi 
sínu njóta aðeins takmarkaðs eign-
arréttar og þurfa, rétt eins og aðrir, 
að sækja um leyfi til raforkuvinnslu 
í samræmi við framangreindar við-
miðanir. Uppfylla þarf ákveðin skil-
yrði til þess að fá leyfi fyrir raforku-
vinnslu, leyfi geta verið skilyrt og 
leyfishafar sæta víðtæku opinberu 
eftirliti af hálfu heilbrigðiseftirlits, 
Samkeppniseftirlitsins og Orku-
stofnunar. Í þessu sambandi skipt-
ir ekki máli hvort um erlendan eða 
íslenskan aðila er að ræða, allir eru 
undir einum hatti. Ekkert stendur 
því í vegi, samkvæmt núgildandi 
regluverki, að sjálfbær nýting sé 
höfð að leiðarljósi við leyfisveitingar 
og eftirlit. Það er meðal markmiða 
raforkulaganna að efla atvinnulíf 
í landinu, tryggja öryggi raforku-
kerfisins og hagsmuni neytenda, 
stuðla að nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa og taka tillit til umhverf-
issjónarmiða að öðru leyti. Núgild-
andi löggjöf gerir því ráð fyrir að 
þessa hluti megi tryggja með leyfis-
veitingarferli og eftirliti en að ekki 
þurfi að seilast inn í stjórn fyrir-
tækja og gera þau að einhvers konar 
samfélagseign.

Sé eignarhald orkufyrirtækja 
á höndum ríkis og sveitarfélaga 
má auðveldlega draga hlutleysi og 
gagnsæi við leyfisveitingar í efa. 
Ekki getur það verið til fyrirmynd-
ar að sama sveitarfélag eigi stór-
an hlut í orkufyrirtæki og gefi út 
framkvæmdarleyfi til þess sama 
fyrirtækis vegna virkjunarfram-
kvæmda. Hvað þá að ríkið hafi á 
höndum stjórn orkufyrirtækis, sjái 
um mat á umhverfisáhrifum og 
útgáfu virkjunarleyfa. Ekki færi 
mikið fyrir aðhaldi samkvæmt því 
fyrirkomulagi. Þingmönnum Vinstri 
grænna finnst það kannski allt í lagi 
svo framarlega sem þeir eru í ríkis-
stjórn en hvað gera bændur þegar 
Sjálfstæðisflokkurinn kemst næst í 
ríkisstjórn? Hver segir enda að örfá-
ir stjórnmálamenn séu betur til þess 
fallnir að fara með stjórn orkufyrir-
tækja heldur en hverjir aðrir?

Hver er óttinn?
Eins og fram hefur komið er HS 
orka, óháð eigendum fyrirtækisins, 
bundið í starfsemi sinni af íslensk-
um lögum og regluverki Evrópska 
efnahagssvæðisins. Fyrirtækið 
kemur ekki til með að geta nýtt auð-
lindir landsins með öðrum hætti en 
önnur orkufyrirtæki á Íslandi. Þá 
eru orkuviðskipti eftir sem áður á 
samkeppnismarkaði og getur íbúi 
í Vesturbænum keypt orku af Fall-
orku fyrir norðan alveg eins og 
Orkuveitu Reykjavíkur fyrir sunn-
an. Mér er því spurn, hvað er það 
sem menn óttast?

Marklaus mótmæli

Hvað er títt af Suðurnesjum?
Orkumál

Sveindís 
Valdimarsdóttir
fyrrverandi bæjarfulltrúi 
Samfylkingar í 
Reykjanesbæ

Orkumál 

Valborg 
Steingrímsdóttir
lögfræðingur

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

FERSKT & ÞÆGILEGT

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Skoðaðu nánar á somi.is



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

„Ég heilgrillaði nauta prime ribs. 
Það er svo þægilegt í undirbúningi,“ 
segir Þórður Bachmann, annar eig-
enda Grillhússins. „Þar sem kjötið 
er heilgrillað verður það sérstak-
lega safaríkt og gott.“

Þórður segir að bæði sé hægt 
að gera nauta prime ribs í ofni og 
á grilli. „Það er auðveldara að gera 
þetta í ofninum en skemmtilegra á 
grillinu en það kostar aðeins meiri 
yfirlegu,“ segir Þórður. Hann ber 
fram með kjötinu sæta kartöflumús. 
„Þetta er blanda af sætum og venju-
legum kartöflum með beikonbitum,“ 
útskýrir Þórður og bætir við að ekki 
þurfi að skammta mikið af henni því 
hún sé svolítið þung í maga.

Þórður tók við rekstri Grillhúss-
ins fyrir um fjórum árum en veit-
ingastaðurinn stækkar á morgun 
þegar nýr staður opnar á Sprengi-
sandi. „Þetta er viðbót við þá staði 
sem við erum með fyrir á Tryggva-
götunni og Grillhúsið Express í 
Kringlunni. Þetta verður „rock and 
roll“ steikhús með góðum mat og 
stemningu.“ martaf@frettabladid.is

Heilgrillað kjöt safaríkt
Stutt er síðan Pizza Hut var lokað á Sprengisandi en húsið stóð ekki lengi autt því á morgun opnar Grill-
húsið þar sinn þriðja veitingastað. Þórður Bachmann eigandi gefur lesendum uppskrift að prime ribs.

Þórður Bachmann segir auðveldara að grilla kjöt í ofni en það sé skemmtilegra að gera það á grilli. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Prime Ribs
2,5 kg ungnauta prime ribs
Nýmalaður svartur pipar
Salt

Kryddið kjötið og steikið á grind í 
ofni við 230 gráður í tíu mínútur. 
Takið út og látið ofninn kólna niður 
í 140 gráður. Steikið áfram 
í einn til einn og hálfan 
tíma eða þar 
til kjötmælir 
hefur náð 58 
til 60 gráðum 
í miðju kjötinu. 

Kartöflumauk
300 g kartöflur
300 g sætar kartöflur
2 dl mjólk
2 dl BBQ-sósa
3 dl rjómi
100 g smjör
3 sneiðar beikon
Salt

Afhýðið kartöflurnar og sjóðið í mjólk 
og smá vatni. Sigtið vökvann frá 
þegar kartöflurnar eru soðnar, merjið 
í gegnum kartöflupressu. Skerið beik-
on í litla bita og steikið í potti með 
smjörinu, bætið rjóma og BBQ-sósu 

saman við, hitið að suðu, 
blandið kartöflumaukinu út 

í og kryddið til með salti.

Grillsósa
3 dl vatn
1 dl edik
½ dl hunang
125 g sykur

2 msk. tómatmauk
1 tsk. paprikuduft

2 tsk. chiliduft 
2 dl sterk chilisósa

Blandið öllu í pott, sjóðið rólega í 
fimm til sjö mínútur, þykkið með 
maísenamjöli sem hrært hefur verið 
út í köldu vatni. Kælið fyrir notkun.

HEILSTEIKT PRIME RIBS ÞÓRÐAR Á GRILLHÚSINU
með grillsósu og kartöflumauki fyrir 6

VESTMANNAEYJAR  hafa fyllst af lífi eftir opnun 

Landeyjahafnar. Mjög hefur færst í aukana að fólk fari 

þangað í dagsferðir, taki jafnvel með sér hjól og kanni 

þannig Heimaey með nýjum hætti. Nýja sundlaugin 

hefur mikið aðdráttarafl en einnig er skemmtilegt að 

fara með börnin í Náttúrugripasafnið í bænum.

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

4ra rétta

 
Góð tækifærisgjöf!

Kryddlegin bleikja
með rússneskri pönnuköku, dillrjóma og piparrótarsósu

Humarsúpa
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

Fiskur dagsins
það ferskasta hverju sinni; útfærður 

af matreiðslumönnum Perlunnar

*** eða / Or ***

Lambatvenna
með steinseljurótarmauki, aspas, rófu, 

soðkartöflu og basil-myntu gljáa

Kókoshnetu Tapioca
með steiktu mangói og lychee sorbet 

Verð aðeins 7.290 kr.

tilboðsseðill

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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„Eini tilgangurinn með ratleikn-
um er að gera fólki glaðan dag og 
vekja athygli á Fordfélaginu sem 
öllum stendur opið, hvort sem þeir 
eiga Ford, annan bíl eða engan,“ 
segir Snorri Vignisson, formaður 
Fordfélagsins, um spennandi leik 
í Heiðmörk á morgun.

„Það er hagkvæmt fyrir buddu 
allra að gerast félagi í Fordfélag-
inu því alls bjóða 108 fyrirtæki allt 
að 40 prósenta afslátt af vörum 
sínum, þar á meðal fá Fordfélagar 
5 króna afslátt af bensíni Bensín-
orkunnar og 7 króna afslátt af 
Skeljungsbensíni, sem munar um 
í heimilisbókhaldi hvers og eins,“ 
segir Snorri, sem er félagi í bæði 
FÍB og 4x4 þar sem greiða þarf 
árviss félagsgjöld, en í Fordfélag-

inu greiðist aðildargjald aðeins 
einu sinni og svo ekki söguna 
meir.

„Fordfélagið var stofnað sem 
góðgerðarfélag því við höfum ekk-
ert við peninga frá öðrum að gera. 
Ég er búinn að vera í björgunar-
sveitum í 30 ár, hef starfað fyrir 
Sameinuðu þjóðirnar og Rauða 
krossinn erlendis og er löngu far-
inn að hugsa á góðgerðarnótum. 
Íslendingar þurfa enda mikla 
búbót núorðið, enda kvarta þeir 
mjög yfir þjóðfélagsástandinu. 
Því fannst mér tímabært að gera 
þeim glaðan dag sem þennan og 
létta þeim heimilisútgjöld í leið-
inni með aðild að Fordfélaginu,“ 
segir Snorri sem flautar til leiks 
klukkan 10 í fyrramálið.

„Í ratleikinn þarf fjórar mann-
eskjur á einum bíl, keppnisskap 
og létt skopskyn. Keppendur fá 
svo kort þar sem merktar eru inn 
vísbendingar að spurningum sem 
leynast um alla Heiðmörk. Þá verð-
ur vel séð um næringu keppenda 
sem allir fá mat frá Hróa hetti, 
kók, nammi og ís meðan á leikn-
um stendur. Fornbíla- og Mustang-
klúbburinn verða í Heiðmörk og 
vinningar ríkulegir; stórar bensín-
úttektir, gps-tæki, bílaskoðanir og 
allt milli himins og jarðar.“

Skráning í ratleik Fordfélags-
ins fer fram á öllum stöðum Hróa 
hattar í Reykjavík, Mosfellsbæ, 
Selfossi og Kópavogi. 

Nánari upplýsingar á www.ford-
felagid.is. thordis@frettabladid.is

Leit að pening í budduna
Á morgun gefst einstakt tækifæri til að blanda saman skemmtilegum leik og stórbættum efnahag þegar 
Fordfélagið blæs til spennandi ratleiks í fagurri Heiðmörkinni þar sem gælt verður við bragðlaukana líka. 

GEGNUM  kallast sýning fimm ungra listamanna á 

Vesturveggnum í Skaftafelli sem opnar í dag klukkan 

17. Sýningin stendur til 5. september.

Snorri Vignisson í Heiðmörk í fögrum flokki Ford-bíla í eigu manna í Fordfélaginu, en sá svarti er árgerð 1953 og sá rauði árgerð 
1955. Litli, blái Fordinn er árgerð 1949 með 8 cylindra Big Block-vél og svo Ford Econoline Snorra, árgerð 1993. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kíktu á útsöluna í vefverslun
www.lindesign.is

Lín Design - gamla sjónvarpshúsið - Laugavegi 176 - Sími 533 2220 - www.lindesign.is

Síðustu dagar útsölunnar

LAGERSALA

www.xena.is

Mikið úrval af skóm 
á alla fjölskylduna

Frábær verð

no5

st. 40-48 verð kr. 7495.-

no11

st. 41-47 verð kr. 7995.-

no12

st. 41-46 verð kr. 7995.-

no21

st. 36-46 verð kr. 4995.-

Opið virka daga 12-18
laugardag 12-16

KYNNINGARFYRIRLESTUR UM KRIYA YOGA
Rajarshi Peter van Breukelen heldur fyrirlestur

13. ágúst kl. 19 í Yogastöðinni Heilsubót , Síðumúla 15.
Fyrirlesturinn er öllum opinn og endurgjaldslaus.

INNVÍGSLA OG NÁMSKEIÐ
14. - 15. ágúst verður innvígsla í Kriya Yoga og

hugleiðslutæknin kennd. Námskeiðið fer fram í Yoga-
stöðinni Heilsubót, Síðumúla 15. Þetta er tækifæri sem 
áhugafólk um Yoga og andleg fræði vill ekki missa af.

Nánari upplýsingar: 691 8565 (Guðmundur), 897 9937 (Bjarni)

1.990 • 3.990 • 4.990 • 5.990

AÐEINS FJÖGUR 
VERÐ Í BÚÐINNI

50—70%
AFSLÁTTUR

NÝ SENDING AF
SKOKKUM

BEINT Á ÚTSÖLUNA

Sími 534 0073
Erum með opið á lau. kl. 11—16



föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  13. ágúst 2010

TÍSKUVIKAN Í KAUPMANNAHÖFN +  SAMFESTINGAFÁR Í REYKJAVÍK +
STÚDÍÓ AKKERI LÍFGAR UPP Á TILVERUNA + NAUTNASEGGIR Á EYRARBAKKA

GJÖRNINGUR Á 
NORÐURPÓLNUM
Melkorka Ólafsdóttir og Daníel Bjarnason eru meðal þeirra 
fjölhæfu listamanna sem skipa kammersveitina Ísafold. 
Sveitin kemur fram á sviðslistahátíðinni artFart í næstu viku.

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

129.950Kr.

15.6”



2 föstudagur  13. ágúst

núna
✽  það er ennþá sumar!

þetta
HELST

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir
sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

ELÍN EYÞÓRSDÓTTIR TÓNLISTARKONA
Ég er að spila á 13fest á Venue í kvöld, þar sem kemur fram fullt af flottum lista-
konum. Á laugardagskvöldið verð ég svo með kveðjutónleika á Rosenberg því 
ég er að flytja til New York. Þar verð ég með bandi og líka koma fram Ellen Kristj-
áns, Myrra Rós, Feldberg og Pikknikk. Þetta verður góð helgi. 

SANYL
ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

HEIDI KLUM Hvort sem það eru 
súperstjörnur heimsins eða tísku-
stelpurnar í Reykjavíkur þá elska 
þær allar samfestinga. Ofurfyrirsæt-
an Heidi Klum sást í einum slíkum á 
göngu í Brooklyn á dögunum. 

helgin
MÍN

Niðri við gömlu bryggjuna á Eyrar-
bakka opnuðu þau Arna Ösp Magn-
úsardóttir og David Kelley nýverið 
kaffiskýlið Bakkabrim í litlu 30 fer-
metra húsi. Húsið byggðu þau sjálf, 
sem er í anda staðarins, enda allur 
matur sem þar er seldur lífrænn 
og búinn til frá grunni af þeim 
sjálfum. Eitt af því sem í boði er á 
Bakkabrimi eru pikknikkkörfur og 
teppi, sem gestir geta tekið með 
sér í göngutúr, til dæmis á nær-
liggjandi strönd, sem minnir helst 
á útlendar baðstrendur.

Þau Arna og David leggja mikla 
áherslu á gæðakaffi. „Það var eig-
inlega aðalástæðan fyrir því að 
við ákváðum að opna kaffihús, að 
okkur langaði að geta skotist og 
fengið okkur virkilega gott gæða-
kaffi!“ segir Arna og bætir við að 
þeim sé annt um umhverfið. Því 
séu öll götumál úr lífrænt niður-
brjótanlegum efnum og megi því 
fara beint í safnhauginn með 
grænmetinu þegar búið er úr boll-
anum. 

Bakkabrim er opið frá 10 til 22 
alla daga. Um helgina er alda-
mótahátíð á Eyrarbakka og verð-
ur margt um að vera á staðnum. 
Þangað er tilvalið að skreppa í 

helgarbíltúr, kíkja við í kaffiskýli 
þeirra Örnu Aspar og Davids í 
leiðinni og ná sér í einn rjúkandi 
götubolla. 

 - hhs

Arna Ösp og David reka kaffiskýlið Bakkabrim á Eyrarbakka: 

Lífrænt fyrir nautnaseggi

Kaffifólk Þau Arna og David leggja mikla áherslu á að bjóða gæðakaffi í kaffiskýlinu 
sínu á Eyrarbakka, enda miklir kaffiunnendur sjálf.   MYND / ÚR EINKASAFNI 

Tískuvikan af stað
Tískuvikan í Kaupmannahöfn fór 
af stað í vikunni en þar er verið að 
sýna tískustraumana vor og sumar 
2011. Íslendingar flykkjast á við-
burðinn að venju og verður Kaup-
mannahöfn full af íslensku tísku-
elítunni fram yfir helgi. Fatahönn-

uðir landsins freista þess 
að selja hönnun 

sína út fyrir 
landsteinana. 
Þar á meðal 

er tísku-
parið 
Gunnar 
og Kolla 
hjá And-
ersen og 
Lauth. 

Frumsýning í Köben
Annað tískupar sem verður í 
Kaupmannahöfn er Magni og 
Hugrún hjá kron by KronKron 
en merki þeirra hefur geng-
ið vel á erlendri grund. Magni og 
Hugrún ætla að selja skólínu sína, 
nýja sokkabuxnalínu og svo ætla 
þau að frumsýna fatalínu 
merkisins sem 
er væntanleg í 
búðir með vor-
inu. 

Líka fyrir börnin
Það verður fróðlegt að fylgjast með 
hvernig íslenskri hönnun verður 
tekið af erlendu innkaupafólki. Það 
eru ekki bara föt fyrir full-
orðna fólkið á sýningunni 
því þar hefur íslenskur 
barnafatnaður líka sína fulltrúa. 
Bæði barnafatamerkin Igló og Sun-
bird eru með sölubása á sýning-
unni. Annars eru flestar fataversl-
anir landsins með fólk á sínum 
vegum til að kaupa inn sumarfatn-
aðinn fyrir næsta ár, enda danska 
tískuvikan sú besta í Skandinavíu. 

„Þetta er fyrirtæki utan um okkar 
eigin hönnun, en við tökum líka að 
okkur verkefni fyrir aðra. Það má 
segja að við gerum allt frá því að 
búa til boðskort í afmæli til þess 
að skapa heildarútlit fyrir fyrir-
tæki,“ segir Tinna Pétursdóttir, 
sem ásamt Hjördísi Ýr Ólafsdótt-
ur rekur Stúdíó Akkeri.

Fyrstu vörur þeirra eru að koma 
í sölu í Bókabúð Máls og menning-
ar á næstu dögum, en það eru lit-
ríkir límmiðar sem nota má til að 
skreyta veggi, barnaherbergi, eld-
hús eða hvað sem manni dettur 

í hug. Á næstunni er svo von 
á fleiri vörum. „Við erum 
meðal annars með vegg-
spjöld og óróa á teikniborð-

inu sem von er á á næstunni,“ 
segir Hjördís.

Þær Tinna og Hjördís hafa þekkst 
lengi en þær voru meðal ann-
ars báðar við nám við hönnunar-
skólann IED í Mílanó fyrir nokkr-
um árum. Þar var Tinna í mast-
ersnámi í umbúðahönnun en hún 
hafði áður klárað B.A. gráðu í graf-
ískri hönnun við sama skóla. Hjör-
dís lærði iðnhönnun og bætti svo 
við sig mastersnámi í grafískri 
hönnun í Ástralíu. „Þótt við höfum 
ekki byrjað á sama stað þá tónar 
námið okkar vel saman og sam-
einast skemmtilega hjá okkur,“ 
segir Hjördís og Tinna heldur 
áfram: „Við vorum búnar að vera 
hvor í sínu horninu að pukrast í 
vetur, en fórum svo á stefnumót og 

komumst að því að okkur dreymdi 
nokkurn veginn sömu draumana. 
Við höfum svipaðan stíl og fílósíf-
íu sem endurspeglast í því sem við 
erum að gera.“

Hönnun þeirra einkennist af 
fallegum litum og formum og já-

kvæðni og gleði skín í gegn. „Við 
viljum skapa stóra hluti úr litlu. 
Þeir þurfa ekki alltaf að vera flókn-
ir – réttu litirnir í réttu samhengi 
geta gert ótrúlega mikið fyrir 
annars hefðbundið rými,“ segir 
Tinna. 

Þær Tinna og Hjördís halda líka 
úti bloggi á vefslóðinni http://blog.
studioakkeri.com/ sem auðvelt er 
að fyllast innblæstri yfir, enda 
stútfullt af fallegum hlutum, snið-
ugum hugmyndum, og ýmsu öðru 
sem gleður augað. - hhs

Vinkonurnar Tinna Pétursdóttir og Hjördís Ýr Ólafsdóttir reka saman Stúdíó Akkeri: 

LÍFGA UPP Á VERÖLDINA

Gaman í vinnunni Hönnunartvíeykið Tinna og Hjördís hefur gaman af samvinnunni, enda hafa þær líkan smekk og viðhorf til lífsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Melkorka: „Þar sem stór hluti 
af Ísafoldarhópnum býr erlend-
is getur verið erfitt að koma fólki 
heim til að spila og því höfðum 
við hugsað þennan tónlistargjörn-
ing sem eins konar fjáröflunarleið 
fyrir okkur. Við viljum gera þetta 
svolítið skemmtilegt og ætlum 
meðal annars að vera með súpu 
og drykki á boðstólnum sem hægt 
er að kaupa aukalega,“ segir Mel-
korka og bætir við að hornleikari 
sveitarinnar, Ella Vala Ármanns-
dóttir, muni sjá um súpugerðina.

Aðspurð telur Melkorka það 
sjaldan hafa verið jafn mikilvægt 
og nú að hlúa að menningu en 
bætir við að það sé alls ekki erfið-
ara að ná eyrum manna eftir hrun. 
„Gildi manna og áherslur hafa 
breyst, fólk leitar í áhugaverða 
hluti sem auðga líf þess, hluti sem 
ekki endilega kosta mikla pen-

inga,“ segir hún. Daníel samsinn-
ir þessu og svarar neitandi þegar 
hann er inntur eftir því hvort erf-
itt sé að vera tónlistarmaður í dag. 
„Nei, það er ekki erfiðara að vera 
tónlistarmaður eftir hrun en það 
er erfiðara að finna styrki. Reykja-
víkurborg hefur þó verið dugleg 
við að styðja við bakið á okkur en 
maður verður líka að finna nýjar 
leiðir til að safna fé.“

Þið þurfið þá að vera dugleg að 
finna ykkur verkefni?

Daníel: „Maður er bæði dug-
legur að finna sér verkefni og svo 
finna verkefnin mann líka,“ segir 
hann brosandi.

UPPLIFUN
Þar sem meðlimir Kammersveit-
arinnar Ísafoldar eru búsettir víða 
um heim fá þau aðeins nokkra 
daga til að æfa sig saman fyrir 

fjölbreyttum verkefnum með mis-
munandi listamönnum.“

SJÓNRÆN TÓNLIST
Ísafold setjur upp gjörning í 
tengslum við artFart-sviðslista-
hátíðina. Gjörningurinn sam-
anstendur af lifandi tónlist og 
vídeóverkum sem unnin eru af 
myndlistarmönnunum Unu Lor-
enzen, Henrik Linnet, Ingibjörgu 
Birgisdóttur, Söru Gunnarsdótt-
ur og Anne Harild. Tónlistin sem 
Ísafold flytur tilheyrir svonefndri 
spektralstefnu sem er tileinkuð 
hljóðtíðnipælingum og hljóðeðl-
isfræði. Ekki er um hefðbundna 
tónleika að ræða heldur er þetta 
eins konar opið hús og er sýning-
argestum frjálst að koma og fara 
eftir hentisemi. Spektraltónlist 
þykir nokkuð sjónræn og þannig 
varð til hugmyndin að fá vídeó-
listamenn til liðs við sveitina og 
úr varð þessi einstaki gjörningur 
þar sem lifandi tónlist er flutt við 
verk listamannanna.

Melkorka: „Spektraltónlist er 
mjög sjónræn og margir mynd-
listarmenn eru hrifnir af þessari 
músík og þannig kom hugmynd-
in um að blanda þessu tvennu 
saman. Það sem er kannski 
óvenjulegt er að tónlistin kom 
fyrst, svo myndin, oftast er það 
öfugt. Við höfum haft mikinn 
áhuga á að brjóta upp þetta hefð-
bundna tónleikaform og með því 
viljum við reyna að ná til breiðari 
hóps og um leið gefa fólki tæki-
færi til að upplifa tónlist í öðru 
samhengi.“

Daníel: „Við vorum einu sinni 
með tónleika á Kjarvalsstöðum 
sem voru settir upp eins og mynd-
listarsýning. Sýningargestir gengu 
á milli sala þar sem mismunandi 
tónverk voru leikin og það heppn-
aðist mjög vel.“

Er þetta form framtíðin í tón-
leikahaldi?

Daníel: „Ég held ekki að það 
komi í staðinn fyrir önnur hefð-
bundnari tónleikaform, þetta er 
frekar góð viðbót við það. Mér 
finnst mjög skemmtilegt að fara 
með þessa tónlist út úr tónleika-
salnum og inn í ný rými sem bjóða 
upp á nýja nálgun og kannski nýja 
hlustun.“

Eitt verkanna sem flutt verð-
ur í Norðurpólnum er eftir tut-
tugu og sex ára gamalt breskt tón-
skáld, Ed Finnis. Hann er sérfræð-
ingur í spektralstefnunni og mun 
halda fyrirlestur um hugmynda-
fræði stefnunnar klukkan 20.00 
sama kvöld. 

MENNING MIKILVÆG
Kammersveitin Ísafold hefur 
komið saman á hverju ári frá 
stofnun og segir Melkorka það 
gefa meðlimum sveitarinnar tæki-
færi til að koma reglulega heim og 
spila saman. 

Melkorka: „Við höfum verið 
með verkefni á hverju sumri frá 
2003 og fyrir hrun komum við 
einnig saman yfir jólin.“

Daníel segir meðlimi sveitarinn-
ar ávallt tilbúna til að koma heim 
og að hingað til hafi gengið ágæt-
lega að ná öllum saman þó auð-
vitað komist ekki alltaf allir. Það 
getur þó verið dýrt að fljúga hing-
að til lands auk þess sem minna er 
um styrki eftir hrun og því hefur 
sveitin brugðið á það ráð að koma 
af stað styrktarsöfnun.

MEÐ TÓNLISTINA Í NÝ RÝMI

Setja upp gjörning Daníel Bjarnason og Melkorka Ólafsdóttir eru á meðal stofnenda Kammers
legustu hljóðfæraleikurum landsins. 

Melkorka Ólafs-
dóttir og Daníel 
Bjarnason eru 
á meðal stofnenda 
Kammersveitarinnar 
Ísafoldar, sem saman-
stendur af ungum og 
efnilegum hljóðfæraleik-
urum. Kammersveitin 
er á meðal þeirra sem 
koma fram á sviðslista-
hátíðinni artFart og 
setur hún upp gjörning 
í Norðurpólnum ásamt 
nokkrum vídeólista-
mönnum þann 18. ágúst 
næstkomandi. 

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

K
ammersveitin var 
stofnuð árið 2003 og 
er eitt af markmið-
um sveitarinnar að 
koma samtímatón-

list á framfæri við almenning. Ísa-
fold gaf út sína fyrstu plötu árið 
2007 sem hlaut mikið lof gagn-
rýnenda og ári síðar hlaut hún 
Íslensku tónlistarverðlaunin sem 
flytjandi ársins í flokki sígildrar- 
og samtímatónlistar.

Ásamt því að vera einn af stofn-
endum Ísafoldar er Melkorka einn-
ig flautuleikari sveitarinnar. Hún 
útskrifaðist með BA-gráðu í tón-
list frá Listaháskóla Íslands vorið 
2004 og hefur síðan þá sótt tíma 
hjá ýmsum virtum flautuleikurum 
víða um heima. Nýverið hreppti 
hún fjórða sætið í hinni alþjóðlegu 
Carl Nielsen tónlistarkeppni sem 
þykir einstaklega góður árang-
ur.  Daníel er hljómsveitarstjóri 
og þykir eitt efnilegasta tónskáld 
sem komið hefur fram undanfar-
in ár. Hann lauk prófi í tónsmíð-
um og hljómsveitarstjórnun við 
Tónlistarskólann í Reykjavík vorið 
2003 og stundaði framhaldsnám 
í hljómsveitarstjórnun í tónlist-
arskóla í Þýskalandi, þaðan sem 
hann útskrifaðist með hæstu ein-
kunn. Aðspurð segja þau kammer-
sveitina hafa byrjað sem hálfgert 
sumarverkefni nokkurra ungra og 
efnilegra tónlistarmanna.

Daníel: „Við stofnuðum Ísafold 
árið 2003. Á þeim tíma vorum við 
flest að klára tónlistarnám hér á 
Íslandi og þetta byrjaði sem hálf-
gert sumarverkefni. Okkur fannst 
líka vanta vettvang þar sem ungt 
tónlistarfólk gæti komið saman og 
spilað góða músík.“

Melkorka: „Fyrsta sumarið ferð-
uðumst við í rútu í kringum landið 
og spiluðum í þorpum og bæjum, 
en þetta hefur þróast mikið síðan 
þá og nú höfum við unnið að mjög 

VORUM AÐ OPNA 
FULLA BÚÐ AF GLÆSI

LEGRI HAUSTVÖRU
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lega hvernig þú ætlar að koma þér 
til og frá vellinum ef þú vilt losna 
við langa göngutúra og stress. Ekki 
hika við að spyrja til vegar  … ekki 
heldur hika við að spjalla við leigu-
bílstjóra um fótbolta. Þeir hafa allir 
sterkar skoðanir!

MÆTTU TÍMANLEGA!
Íslendingar eru heimsmeistarar í að 
mæta seint á völlinn. Í Pepsi-deild-
inni er oft þriðjungur áhorfenda 
sestur þegar dómarinn flautar til 
leiks. Þetta gengur ekki alveg upp í 
ensku úrvalsdeildinni. Stemningin 
kringum vellina fyrir og eftir leik 
er ómissandi hluti af upplifuninni. 
Það fer nánast heill dagur í einn fót-
boltaleik og borgar sig því að mæta 
sem fyrst og gefa sér góðan tíma í 
að rölta kringum leikvanginn, skoða 
minjagripabúðir og forðast það að 
stíga á skít frá ógnarstórum lög-
regluhestum.

FINNDU BARINN MEÐ STÓRU BI
Áður en þú mætir til leiks er skylda 
að finna út á hvaða bar heitustu 
stuðningsmennirnir hittast fyrir 
leik. Forðastu eftirlíkingar, við erum 
að tala um barinn sem inniheldur 
mennina sem eru til í að deyja fyrir 
klúbbinn alla daga. Stuðningsmenn 
allra liða eiga svona heimavöll þar 
sem söngvar eru kyrjaðir, dansað 
uppi á borðum, andstæðingarnir nið-
urlægðir og skálað í söngvatni. Bret-
ar eru bestir í þessum flokki.

KLÆDDU ÞIG UPP
Til að taka virkan þátt í stemning-
unni borgar sig algjörlega að fara 
alla leið í klæðaburðinum. Á Eng-
landi er hægt að kaupa alls konar 
merkt þínu liði; nærbuxur, sólgler-
augu, axlarbönd og fyndna hatta 
svo fátt eitt sé nefnt. Til að vera sem 
hressastur er um að gera að vera 
merktur þínu liði frá toppi til táar.

LÆRÐU SÖNGVANA
Til að vera eins virkur stuðnings-
maður og mögulegt er þá er um 
að gera að læra helstu söngva þíns 
liðs áður en mætt er á völlinn. Það 
er hægt að finna allt með hjálp 
google og youtube. Sérstaklega er 
mikilvægt að læra níðsöngvana 
um erkióvini félagsins og and-
stæðinga, þeir eru skemmtileg-
astir.

VERTU ALLTAF MEÐ MYNDAVÉL
Til að minningarnar lifi sem lengst 
borgar sig að vera með mynda-
vélina og hleypa þínum innri bol 
upp á yfirborðið. Þú gætir rekist 
á Frank Lampard í lyftu eða séð 
Gary Neville að borða muffins í 
verslunarmiðstöð og því borgar 
sig að vera alltaf með vélina til 
taks. Svo er gaman að eiga mynd 
af sér með lukkudýrinu, vallar-
þulnum eða lögregluhesti.  -egm

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

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

25% afslátturí ágúst

Besta verðiðí bænum ?395 kr.

Veiðiportið betri verð í 7 ár. 
20 ára reynsla í fluguhnýtingum tryggir gæðin.

Brasstúbur og flugur
Allar helstu Túpurnar 
á aðeins

Allar laxaflugur á 

350 kr.
Straumflugur á 

295 kr.

EKKI MÆTA SVANGUR Á VÖLLINN
Bragðlaukar Breta eru af allt 
öðrum toga en annarra Evrópu-
búa. Matarmenningin í og kring-
um fótboltaleikvanga landsins er 
síðan sér kapituli út af fyrir sig. 
Þar er botninn skafinn. Mörg-
um finnst kannski sjarmerandi 
að borða fisk og franskar upp úr 
dagblaðapappír, saltaðan ham-
borgara sem líkist helst skósóla 
eða bara kjötvöru sem þú hefur 
aldrei séð áður og veist ekkert 
hvaðan kemur. Það er ekkert að 
því að smakka en við mælum 
ekki með því að fólk mæti svangt 
á völlinn.

EKKI VERA MEÐ ÓSKYNSAMLEGAR 
ATHUGASEMDIR
Bretinn er kaþólskari en páf-
inn þegar kemur að fótboltanum 
segir Guðjón Þórðarson. Fótbolt-
inn er heilagur fyrir mörgum og 
það borgar sig ekki að vera með 
óþarfa skot eða ögranir í garð ann-
arra áhorfenda, ekki einu sinni þó 
það sé meint í góðlátlegu gríni. Það 
gæti endað illa. Fótbolti er ekki 
bara leikur þar sem 22 karlmenn 
í stuttbuxum sparka bolta sín á 
milli  … þarna er hann trúarbrögð 
og líf margra og skap fer algjör-
lega eftir genginu hjá þeirra liði.

EKKI MÍGA Á ALMANNAFÆRI
Þótt það virðist vera mikill hress-
leiki og frjálsræði fyrir utan völlinn 
þá er þetta ekki útihátíð. Ekki gera 
eins og Selfyssingurinn sem ákvað 
að kasta af sér vatni rétt fyrir utan 
völlinn fyrir leik. Eina sem hann 
uppskar var afskipti lögreglunnar 
og hann jú endaði á því að missa af 
leiknum. Ekki mjög sniðugt.

EKKI MÆTA MIÐALAUS
Það er algjört lykilatriði að tryggja 
sér miða áður en þú ferð út … nema 
þú sért á leiðinni á Morecambe – 
Rotherham. Þetta er ekki eins og 
hér heima þar sem þú veifar bara 
þúsundkalli í hliðinu og ert mætt-
ur inn. Það getur verið algjört basl 
að redda sér miða þegar út er komið 
og ef það er orðið uppselt þá er þetta 
bara spurning um að kaupa miða á 
svörtu og láta arðræna sig eða skella 
sér á krá rétt hjá og horfa á leikinn 
þar. Borgar sig líka að tryggja það 
að maður sitji innan um stuðnings-
menn síns liðs í stúkunni!

EKKI VERA ÓSKIPULAGÐUR/LÖGÐ
Á leikdegi þá kollvarpast samfé-
lagið kringum völlinn. Í kringum 
marga leikvanga er ýmsum götum 
og öðrum samgönguæðum lokað. 
Það borgar sig því að vita nákvæm-

Ógleymanlegur dagur í enska boltanum
Hefur þú aldrei farið til Englands á fótboltaleik? Fréttablaðið hefur tekið saman tíu punkta sem hafa ber í huga þegar farið er á leik á Englandi. Þetta er nefnilega smá 
ólíkt því að fara á leik í Pepsi-deildinni … rúmlega smá.

Mikið stuð á pöllunum  Harðir stuðningsmenn Liverpool fagna hér marki sinna manna á Old Trafford. MYND/AFP

Opin kerfi er eitt fjögurra fyrir-
tækja sem undirritaði á sunnudag-
inn samning til þriggja ára um kost-
un á útsendingum Stöðvar 2 Sport 
2 á enska boltanum. Gunnar Guð-
jónsson, forstjóri Opinna kerfa, 
sem undirritaði samninginn fyrir 
hönd þeirra, segir enska boltann 
samrýmast fyrirtækjabragnum, 
„enda búum við yfir sterkri liðs-
heild, sem býr yfir miklum krafti 
og höfum verið að spila sóknar-
bolta, þrátt fyrir efnahagshrun-
ið. Þetta er verðmætur markhópur 
því þarna eru áhorfendur í hátíðar-
skapi að horfa á stjörnurnar sínar.“ 
Gunnar segir útsendingu og mynd-
vinnslu sem henni fylgir skapa fjöl-
mörg tækifæri fyrir Opin kerfi og 
ljóst að mikill fótboltabragur verð-
ur á Opnum kerfum á næstu miss-
erum. „Hjá 365 er mjög fagmann-
lega staðið að íþróttaútsendingum 
og landslið sérfræðinga í íþrótta-
lýsingum er jákvæð tenging fyrir 
Opin kerfi sem hafa það að leiðar-
ljósi sínu að bjóða upp á landslið sér-

fræðinga hvað snertir upplýsinga-
tækni og þarfir henni tengdar.“ 

Spurður um enska boltann í vetur 
telur Gunnar þetta verða ár Liver-
pool. „Það er ljóst að kapphlaupið 
verður á milli fimm liða. Man Utd, 
Man City, Arsenal, Chelsea og svo 
þeirra sem munu sigra, Liverpool. 
Eftir nokkur mögur ár er komið að 

mínu liði. Með kínverska ríkið sem 
eiganda, Englending í brúnni og Ís-
lending í miðverðinum stenst ekk-
ert lið Rauða hernum snúning. Ég 
mun hefja hátíðina með forleik á 
laugardag þar sem FH verður Visa 
bikarmeistari og síðan tökum við 
þrjú örugg stig á Anfield á sunnu-
dag móti Arsenal.“

Við tökum þrjú örugg stig 
á Anfield á sunnudaginn

Gunnar Guðjónsson MYND/GVA

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 l Ábyrgðarmaður: Einar Skúlason
Umsjónarmenn auglýsinga: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is s. 512 5471 og Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is s. 5125439

Forsíðumyndin er af Guðmundi Benediktssyni og Hjörvari Hafliðasyni ásamt hópi ungra fótboltaiðkenda í Knattspyrnuskóla 
Þróttar. Verslunin Jói útherji lánaði treyjur ensku liðanna fyrir myndatökuna.
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Fimm heitustu félagsskiptin í sumar
Við lítum á nokkra spennandi leikmenn sem höfðu félagaskipti í eða innan úrvalsdeildarinnar.

David Silva, Manchester City
Keyptur frá Valencia á 25 milljónir punda / 24 
ára miðjumaður/vængmaður

Kom ekki mikið við sögu hjá Spánverj-
um á heimsmeistaramótinu í sumar. Er 
að fara að leika í fyrsta sinn utan Spán-
ar en hann var orðaður við fjölmörg 
stórlið í sumar, þar á meðal Chelsea, 
Manchester United og Barcelona. Pen-
ingavél City vann þá samkeppni.

Javier Hernandez, Manchester United
Keyptur frá Guadalajara á óuppgefna upphæð / 
22 ára sóknarmaður

„Chicharito“ er fyrsti Mexíkóinn til að spila fyrir 
Manchester United. Njósnarar félagsins hafa fylgst með 
þessum ógnarhraða leikmanni um nokkurt skeið. Það 
var ákveðið að drífa í að ganga frá kaupum á honum fyrir 
HM. Það var eins gott því hann lék virkilega vel á mótinu 
og verðmiðinn hefði hækkað verulega.

Yaya Toure, Manchester City
Keyptur frá Barcelona á 24 milljónir punda 
/ 27 ára miðjumaður

Fílabeinsstrendingurinn er mætt-
ur til City eftir þrjú ár í herbúðum 
Barcelona. Þessi sterki varnarsinn-
aði miðjumaður hittir þar fyrir eldri 
bróður sinn, Kolo Toure. Hjá City 
gera menn gríðarlegar væntingar til 
Yaya og borga honum laun eftir því.

Joe Cole, Liverpool
Fenginn til Liverpool frá Chelsea á frjálsri sölu / 28 ára vængmaður/
sókndjarfur miðjumaður

Cole fór öfuga leið miðað við Yossi Benayoun og ákvað 
að ganga til liðs við Liverpool á frjálsri sölu. Cole á 56 

landsleiki að baki fyrir England og eru flestir á 
því að Liverpool hafi sýnt klókindi með því 

að fá hann. Steven Gerrard segir Cole vera 
betri en Lionel Messi en svo langt göng-

um við ekki.

Marouane Chamakh, Arsenal 
Fenginn til Arsenal frá Bordeaux á frjálsri sölu / 26 ára sóknarmaður

Chamakh er fæddur og uppalinn í Frakklandi en leikur 
þó fyrir landslið Marokkó. Hann vann deild og bikar með 
Bordaux áður en hann samþykkti tilboð Arsenal. Skor-
aði sitt fyrsta mark í búningi Arsenal í æfingaleik gegn AC 
Milan.

Verslunarkeðjan 10-11 hefur verið samstarfsaðili við 
365 um enska boltann síðustu fjögur árin og ákvað 
að endurnýja samninginn í vikunni til næstu þriggja 
ára. 

Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri 10-11, 
segir ástæðuna fyrir samstarfinu vera gríðarlegan 
áhuga viðskiptavina á enska boltanum: „Alla mánuði 
ársins sem enski boltinn rúllar býður 10-11 viðskipta-
vinum sínum upp á leik sem gengur út á að kaupa 
einhverja vöru og þá eiga menn þess kost að vinna 
sér inn miða fyrir 2 á leik í enska boltanum. Flug-
miðar fyrir 2 fylgja einnig með í kaupunum þannig 
að vinningurinn er veglegur. Þessir leikir hafa verið 
gríðarlega vinsælir hjá okkur og eru í kringum 
10.000 manns sem taka þátt í hverjum mánuði.“  Sig-
urður minnti á að verslanir 10-11 eru 23 talsins og 
eru opnar allan sólarhringinn. Svangir fótboltaunn-
endur geta því nálgast allt sem þeir þurfa með boltan-
um þegar þeim hentar. Spurður um knattspyrnuvetur-
inn sagðist Sigurður sannfærður um velgengni Man. 
United: „Ég er klár á því að Man. United muni koma 
sterkir inn í ár og endurheimta titilinn. Það mun vekja 
athygli að Chelsea mun missa sjálfstraustið og enda 
í fjórða sæti deildarinnar í lok tímabils. Annars mun 
deildin verða betri en nokkru sinni og allir skemmta 
sér hið besta yfir enska boltanum í vetur.“

Verður betri en nokkru sinni

Sigurður Reynaldsson

Aðrir sem ber að gefa gaum:
Ben Foster – Til Birmingham frá Man Utd
Mame Biram Diouf – Til Blackburn frá Man Utd (lán)
Jermaine Beckford – Til Everton frá Leeds
Yossi Benayon – Til Chelsea frá Liverpool
Milan Jovanovic – Til Liverpool frá Standard Liege
Sol Campbell – Til Newcastle frá Arsenal

Dan Gosling – Til Man City frá Everton
Jerome Boateng – Til Man City frá Hamborg
Pablo Ibanez – Til WBA frá Atletico Madrid
Pablo Barrera – Til West Ham frá Pumas
Antolin Alcaraz – Til Wigan frá Club Brugge
Mauro  Boselli – Til Wigan frá Estudiantes

www.joiutherji.is

Ármúla 36– 108 Reykjavík
s. 588 1560



enski boltinn ●FÖSTUDAGUR  13. ÁGÚST 2010 5

„Það getur allt gerst í þættinum, 
það er alveg á hreinu,“ segir Guð-
mundur Benediktsson sem ásamt 
Hjörvari Hafliðasyni sér um 
nýjan fótboltaþátt sem er á Stöð 
2 Sport 2 alla sunnudaga. Þarna 
leiða saman hesta sína tveir vin-
sælustu fótboltasérfræðingar 
landsins í dag. Þátturinn ber nafn-
ið Sunnudagsmessan og er á dag-
skrá eftir síðasta leik dagsins.

„Hann spyr og ég kem með 
svörin,“ segir Hjörvar. „Þessi 
þáttur segir helstu sögu helg-
arinnar í enska boltanum. Oft á 
tíðum spila bestu liðin á sunnu-
dögum en ekki laugardögum. Á 
þessum tíma náum við heildar-
myndinni af helginni.“

Gummi og Hjörvar verða þó 
ekki einir. „Upplagið er að þriðja 
hjólið verði alltaf með okkur. 
Stefnan er að hafa alltaf nýjan 
og nýjan aðila en ef við römbum 
á einhvern mjög góðan þá höldum 
við honum bara,“ segir Gummi.

„Við munum renna yfir alla 
leikina en leggja alla áherslu 
á þá stærri. Öll mörkin verða 
sýnd en svo verður hitt á léttu 
nótunum. Þetta er skemmtileg-
asta íþrótt heims og það á að 
vera gaman þegar fjallað er um 
hana. Svo ætlum við að henda inn 
sprengjum af og til svo fólk hafi 
um eitthvað að tala.“

Stefnan er að áhorfendur taki 
virkan þátt og geti sent inn sínar 
hugleiðingar. Þá verða hetjur og 
skúrkar helgarinnar í brennidepli 
og ýmislegt fleira en þeir félagar 
eru fullir af hugmyndum.

„Við munum vera með ýmsar 
nýjungar í íslensku knattspyrnu-

sjónvarpi. Til dæmis ætlum við 
að leyfa stuðningsmönnum lið-
anna á Íslandi að láta ljós sitt 
skína,“ segir Gummi og Hjörvar 
bætir við: „Það verður náð í ein-
hverja tvo menn til að deila um 
eitthvað ákveðið efni. Við tveir 
skerum síðan úr um hvor stóð sig 
betur í rökræðunum.“

Þeir félagar hafa verið í bolt-
anum allt sitt líf og báðir fylgst 
með enska boltanum af ástríðu 
síðan þeir muna eftir sér.

„Bikarúrslitaleikirnir voru 
alltaf teknir upp heima og fengu 
að rúlla í tækinu,“ segir Hjörvar. 
„Sterkasta minning mín úr barn-
æsku sem tengist enska boltan-
um er þó leikur Liverpool og Ars-
enal 1989, þegar Michael Thomas 
tryggir Arsenal sigurinn í deild-
inni. Sá leikur var í beinni útsend-
ingu á RÚV og Arsenal þurfti að 
vinna 2-0 og Tomas skorar seinna 
markið á lokasekúndunum.“

Gummi var umkringdur 
Liverpool-mönnum þegar hann 
ólst upp. „Mín fyrsta minning 
úr enska boltanum er eiginlega 
bara Bjarni Fel. Síðan var eins og 
Liverpool væri að vinna alltaf og 
allir héldu bara með Liverpool. 
Það var eins og það væri bara 
ákveðið á þessum tíma að allir 
héldu með Liverpool. Allir jafn-
aldrar mínir fyrir norðan fóru 
þessa leið og ganga enn þennan 
veg,“ segir Gummi.

Það má búast við líflegum þátt-
um hjá þeim félögum í vetur en 
við fengum þeirra álit á ýmsum 
hliðum ensku úrvalsdeildarinnar 
eins og sjá má að neðan.

elvargeir@frettabladid.is

Á að vera gaman þegar fjallað er 
um skemmtilegustu íþrótt heims
Guðmundur Benediktsson og Hjörvar Hafliðason stýra þættinum Sunnudagsmessan þar sem umferð helgarinn í enska boltanum er krufin til mergjar. 

Klárir í Sunnudagsmessuna á sunndögum  Hjörvar Hafliðason og Guðmundur Benediktsson sjá um nýjan fótboltaþátt á Stöð 2 Sport 2 þar sem farið verður yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.  MYND/VALLI

GUMMI VS HJÖBBI
Hvaða þjálfari mun fjúka fyrstur eftir að tímabil-
ið hefst?
HH: „Christ Hughton hjá Newcastle.“
GB: „Ég segi að það verði Roberto Mancini.“

Hvað vinnur Blackpool marga leiki í vetur:
HH: „Þeir vinna alveg þrjá leiki.“
GB: „Fjóra leiki.“

Hvaða leikmaður deildarinnar fer mest í taugarn-
ar á ykkur?
HH: „Rafael da Silva. Ég þoli hann ekki. Svo er Paul Rob-
inson hjá Bolton fífl.“
GB: „Það er enginn lengur því sá maður sem ég þoli 
ekki féll í vor. Hann heitir Michael Brown.“

Vinnur Liverpool titil í vetur?
HH: „Já, þeir taka einn. Hvort það verður bikarinn eða 
Europa league skal ég ekki segja. En það er erfitt að 
segja meðan eignarhaldið er í óvissu.“
GB: „Þeir gætu gert það. En eins og staðan er nákvæm-
lega í dag sér maður þá ekki geta unnið deildina. 
Maður veit samt ekki hvað gerist næstu daga varðandi 
eignarhaldið.“

Hver verður markakóngur á tímabilinu?
HH: „Fernando Torres, Liverpool number nine.“
GB: „Ég tippa á Tevez.“

Fer Fabregas í janúar?
HH: „Nei hann fer mánaðamótin maí-júní 2011.“
GB: „Ég er að sjá í spilunum sama samkomulag og 
þegar Ronaldo frestaði um ár að fara. Hann fer því 
næsta sumar.“

Er liðið hjá Manchester United of gamalt?
HH: „Vandamálið hjá United er ekki aldurinn heldur 
vantar ferskleika og sköpun á miðjuna.“
GB: „Nei. Ég veit það sjálfur að menn verða bara betri. 
Það er ekki eins og þessir elstu menn séu látnir spila 
hvern einasta leik og ekki eru þeir þreyttir eftir lands-
leiki. Gömlu mennirnir voru bestu menn United á síð-
asta tímabili heilt yfir ásamt Rooney.“

Er hægt að dæma Chelsea á döprum árangri undir-
búningstímabilsins?
HH: „Nei. Hins vegar er áhyggjuefni hvað hefur komið 
fyrir fyrirliðann John Terry. Hann átti erfitt uppdrátt-
ar á HM og verið afar slakur á undirbúningstímabilinu. 
Hann er stóra spurningamerkið hjá Chelsea því hann 
verður að vera lagi.“
GB: „Það er ekki hægt að dæma Chelsea á því nei.“

Besti markvörður deildarinnar?
HH: „Reina hjá Liverpool ber höfuð og herðar yfir aðra 
markverði deildarinnar. Næstir koma svo van der Sar, 
Howard og Petr Cech.“
GB: „Petr Cech er aftur farinn að finna sig og fær mitt 
atkvæði.“

Mest spennandi að fylgjast með?
HH: „David Silva hjá City.“
GB: „Gareth Bale hjá Tottenham vaknaði loks á síðasta 
tímabili.“
Vanmetnasti leikmaður deildarinnar:
HH: „Leon Osman hjá Everton.“
GB: „Margir hjá Everton fá ekki það hrós sem þeir eiga 
skilið. Ég vel þó Clint Dempsey hja Fulham.“

Ofmetnasti leikmaður deildarinnar:
HH: „Benoît Assou-Ekotto hjá Tottenham og Javier Mas-
cherano sem Liverpool er vonandi að fara að losa sig 
við. Get ekki dæmt á milli þeirra.“
GB: „Theo Walcott er gríðarlega ofmetinn.“
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Það hefur verið sagt að þjóðar-
íþrótt Íslendinga sé enski boltinn 
enda margir sem hafa alist upp 
við að eiga sitt uppáhaldslið þar í 
landi. En í hverju liggur sérstaða 
enska boltans?

„Það er gegndarlaus ástríða 
fyrir fótboltanum í Englandi,“ 
segir Guðjón Þórðarson. „Úrvals-
deildin er náttúrlega bara alþjóð-
leg deild og ég sá tölur um að um 
2/3 af spilurunum þar séu af er-
lendum uppruna. Enski boltinn 
er samt ekki bara úrvalsdeildin 
því ekki má gleyma hinni hörðu 
keppni í neðri deildunum. Það eru 
í raun fimm atvinnudeildir í land-
inu, þetta er þvílíkur iðnaður.“

 Guðjón segir fólk yfirleitt eiga 
erfitt með að gera sér grein fyrir 
stærðargráðu fótboltans á Eng-
landi. „Einn af vendipunktunum í 
lífi fólks þarna úti er þegar leikja-
planið er gefið út. Þá velja menn 
hvaða útileiki þeir ætla að fara á 
og taka hálfan sumarfrísdag fyrir 
þá leiki því margir leikirnir eru á 
virkum dögum. Að vera stuðnings-
maður á Englandi er bara lífsstíll, 
þú keyrir upp og niður landið til að 
sjá liðið þitt spila,“ segir Guðjón.

„Mörg trúarbrögð eru mjög heit 
en stuðningsmenn þarna úti eru 
kaþólskari en páfinn þegar kemur 
að fótboltanum. Þetta er í raun ein-
stakt. Það eru fótboltaklúbbar út 
um allt þarna.“

PENINGAVÉLIN VILL MEIRA
Eins og fleiri þá reiknar Guð-
jón með mun harðari toppbaráttu 
þennan veturinn en þá síðustu. 
„Fyrir tveimur til þremur árum 
voru bara tvö lið að keppast um 
efsta sætið, Chelsea og Man U. Hin 
liðin voru langt á eftir í fjármögn-
un. Það sem gerðist á þeim tíma 

var að Arsene Wenger var mjög 
klókur í sínum innkaupum og síðan 
hefur Manchester City komið inn í 
þetta,“ segir Guðjón en fleiri lið en 
áður setja stefnuna á toppinn.

„Það er klárt að við erum að sjá 
Chelsea og United sem þessi lík-
legustu lið, Arsenal á að vera með 
sterkara lið en í fyrra því ungu 
leikmennirnir eru orðnir árinu 
eldri. Peningavél City vill meira 
fyrir snúð sinn en hún fékk síðasta 
tímabil, það er klárt að Mancini er 
búinn að fá dýrmætan tíma. Svo 
sjáum við hvað Tottenham gerði 
í fyrra. Stóra spurningarmerkið 
er svo hvernig raðast hjá Liver-
pool.“

Talað hefur verið um að lykil-
menn Manchester United séu 
orðnir of gamlir. „Það er ekki 
hægt að ætlast til lengur að Giggs 
og Scholes dragi vagninn hjá Un-
ited. Þá hefur gengið illa að finna 
eftirmann van der Sar í markinu 
og það er ekki auðvelt. Hann er á 
sama stalli og Schmeichel var á 
sínum tíma. Þeir verða að kaupa 
sér toppklassa markmann,“ segir 
Guðjón.

„Það voru brotalamir í leik 
liðsins síðasta tímabil en á móti 
kemur að yngri leikmenn hafa 
verið sterkir á þessu undirbún-
ingstímabili. Þeir hafa verið 
að koma öflugir inn. En þegar í 
hörkuna er komið og þú þarft að 
keyra þig í gegnum þessa dimmu 
og grimmu mánuði yfir hávetur-
inn þá þarftu eitthvað meira til en 
ballerínur frá Brasilíu tiplandi á 
tánum á miðjunni. Við höfum ekki 
enn séð neinn koma í staðinn fyrir 
Roy Keane hjá Man U. Sennilega 
er það eintak bara ekki til lengur. 
Ætli hann yrði ekki settur bara á 
rítalín ef hann myndi finnast. 

Þarf meira en
Guðjón Þórðarson þekkir enska boltann betur en flestir hér á landi enda

Guðjón Þórðarson vann bikarkeppni neðrideildarliða með Stoke á Wembley árið 2000 en bikarinn var þá kallaður Auto 
Windscreens Shields Trophy eða Framrúðubikarinn upp á íslenskuna. MYND/AFP

● MOEYS BESTI STJÓRI BRETLANDSEYJA  Guðjón sér ekki 
önnur lið en þau sem nefnd hafa verið blanda sér í þessa toppbaráttu. 
„Það er óvissuástand hjá Aston Villa. Kannski taldi Martin O’Neill að hann 

hefði náð því út úr liðinu sem hægt er,“ segir 
Guðjón sem hefur mikið álit á knattspyrnustjóra 
Everton.

 Ef við skoðum hvað liðin hafa verið að gera 
undanfarin ár er einn stjóri sem hefur of lítið 
verið talað um miðað við hve frábær hann er og 
hve gott starf hann hefur verið að vinna. Hann 
hefur náð meiru út úr hverju pundi sem hann 
hefur milli handanna en nokkur annar. Þetta 
er David Moyes sem er sennilega besti knatt-
spyrnustjóri Bretlandseyja,“ segir Guðjón.

 „Hann getur ekki borgað laun sem komast ná-
lægt þeim sem toppliðin borga. Ef hann nær að vera í og við Evrópusæti er 
hann að gera betri hluti en efni standa til.“

● HUNGRAÐIR EFTIR HÖRMULEGT HM  Arfadapurt gengi 
enska landsliðsins á HM hefur verið mikið í umræðunni á Englandi. „Bret-
arnir hafa talað um að deildin sé að skemma landsliðið en ég held að 
mörgu leyti að þeir séu að skemma það sjálfir. Ef einhver nær að sparka 
boltanum með vitrænum hætti í nokkrar vikur þá er hann orðinn heims-
klassa leikmaður í enskum fjölmiðlum. Svo hafa agamál verið stórt 
vandamál í enska hópnum og það er ekkert að breytast,“ segir Guðjón.

„Fyrir mótið var ég með áhyggjur af enska landsliðinu þótt ég vonaði að 
þeim myndi vegna vel. Ég hafði áhyggjur af vörn og markvörslu. Robert Green 
varð að gríni strax í upphafi, John Terry var úti á túni og Wayne Rooney týndur 
og tröllum gefinn. Álagið á leikmenn í ensku deildinni er hrikalegt og hvergi 
spilaðir eins margir leikir og þar. Þeir sem spila mest geta verið að spila 60-70 
leiki á ári.“

Guðjón á von á því að þeir leikmenn sem voru í vonbrigðaliði Englands á 
HM mæti mjög grimmir til leiks á nýju tímabili. „Ensku leikmennirnir eru mjög 
hungraðir í að sýna að þeir séu góðir fótboltamenn því þeir gerðu sér skömm 
til á HM,“ segir Guðjón Þórðarson.

Icelandair er eitt fjögurra fyrir-
tækja sem undirritaði samning á 
sunnudaginn til þriggja ára um 
kostun á útsendingum Stöðvar 2 
Sport 2 af enska boltanum. 

Guðmundur Óskarsson, for-
stöðumaður markaðs- og við-
skiptaþróunar Icelandair undir-
ritaði samninginn fyrir hönd Ice-
landair. Hann segir enska boltann 
mikilvægan fyrir Icelandair, „við 
fljúgum 13 ferðir á viku til Lond-
on og 4 ferðir til Manchester, 
þannig að við flytjum fjölda fólks 
á leiki í enska boltanum í vetur.“ 
Hann bendir á þægilegar tenging-
ar við þessar tvær borgir ef fólk 
vill ferðast víðar, þar sem lestar-
kerfið er mjög gott og svo er allt-
af hægt að leigja bíl. „Það er líka 
hægt að blanda saman ólíkri af-
þreyingu, eins og golfi og fótbolta, 
kíkja í leikhús eða verslanir, allt 
eftir áhuga fólks.“ 

Guðmundur segir það ógleym-
anlega upplifun að fara á leik í 
enska boltanum, „það er söngur-
inn, nálægðin við leikinn og leik-
mennina. Það er allt annað en að 
sjá leikinn í sjónvarpi. Það er til-
valið að gefa slíka ferð sem gjöf 
eða að skipuleggja ferð með vina-
hópnum. Margir feður ákveða 
að fara með syni sína eða dætur 
á leik. Þetta eru ógleymanlegar 

stundir.“ Icelandair mun skipu-
leggja sérferðir á valda heimaleiki 
West Ham og á fjölmarga stórleiki 
í góðu samstarfi við Vita sport og 
ÍT ferðir. 

Að lokum var Guðmundur 
spurður um hvaða lið muni hampa 

enska meistaratitlinum í vor. „Un-
ited á eftir að taka þetta. Chelsea 
hefur misst of marga mikilvæga 
leikmenn og mun lenda í öðru 
sæti. Man. City mun síðan fylgja 
skammt á eftir og Arsenal tekur 
fjórða sætið.“

United-liðið tekur þetta í vor

Guðmundur Óskarsson MYND/VALLI
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TERRY VERÐUR AÐ TAKA TIL HJÁ SÉR
Chelsea hefur titil að verja. „Það 
hefur verið sagt að ef þú ætlir að 
verða meistari þurfir þú tvo leik-
menn í hópinn sem eru jafn góðir 
og bestu leikmennirnir þínir til að 
viðhalda hungrinu og pressunni á 
hinum leikmönnunum. Hættan er 
sú þegar þú verður meistari að þú 
verðir saddur og sæll. Það eru bara 
sterkir leikmannahópar og sterk-
ir stjórnendur sem ná að verja titla 
sína,“ segir Guðjón.

Stuðningsmenn Chelsea hafa 
áhyggjur af fyrirliða sínum sem 
hefur ekki verið svipur hjá sjón síð-
ustu mánuði. „John Terry verður að 
taka til hjá sér og einbeita sér að fót-
boltanum. Hann verður að láta aðra 
hluti eiga sig. Það er algjört lykil-
atriði fyrir Chelsea. Þegar 
Mourinho var byggði hann 
liðið upp á öflugum og ög-
uðum varnarleik og við 
sáum Chelsea ekki tapa 
eftir að hafa náð for-
ystu. Lyklarnir í þeim 
pakka voru Petr Cech og 
Terry.“

Arsenal náði að halda 
Cesc Fabregas innan 
sinna raða en Guðjón 
telur liðið ekki nægilega sterkt 
til baka. „Ég held að Arsenal 
geti nýtt sér þá reynslu sem 
ungu leikmennirnir lögðu inn 
á reikninginn síðasta tímabil. 
Ég hef þó verið þeirrar skoð-
unar að liðið þurfi að fá sér 
mjög sterka miðverði og helst 
markmann. Ef þeir hefðu náð 
því væri Arsenal með lið sem 
væri þyngra í baráttunni en í 
fyrra. Ég held að þeir verði í þess-
ari baráttu en liðið er svolítið brot-
hætt.“

Guðjón telur að það verði erf-

itt fyrir Liverpool að komast inn í 
pakkann. „Ég kannast nú aðeins við 
Roy Hodgson og menn hafa talað 
um að hann sé endurfæddur. Ég 
hef nú aldrei litið á hann sem endur-
fæddan því hann er búinn að vera 
að gera góða hluti í langan tíma. Það 
sem hann klikkaði á þegar hann var 
hjá Blackburn var að hann ætlaði að 
fara að æfa eins og með Evrópulið. 
Hann kallaði mannskapinn inn á 
morgnana til æfinga, svo áttu menn 
að borða og leggja sig áður en þeir 
mættu aftur á æf-

ingu seinni partinn,“ segir Guðjón.
„Þetta kunnu Bretarnir ekki. Þeir 

voru vanir tveggja til þriggja tíma 
æfingu hjá þjálfaranum en ekki að 
þetta væri brotið upp með því að 
hafa tvær æfingar. Hodgson áttaði 
sig svo á því að þetta eru hlutir sem 
gengu bara ekki.“

ÓLÍK STEFNA NÝLIÐANNA
Nýliðarnir í deildinni koma inn með 
ansi ólík markmið. „Blackpool er 
ekki að fara inn í þessa deild með 
það sem aðalmarkmið að vera þar. 
Félagið á eftir að klára að byggja 
völlinn sinn og laga fullt af hlutum. 
Það mun nota það nýja fé sem það 
fær fyrir að vera þarna til að skjóta 
stoðum undir innri uppbyggingu. 
Sjálfsagt hafa þeir engar áhyggjur 
af því hvort þeir falli því þeir bara 

telja það víst. Svona er hugsunin 
og áherslurnar hjá þessum liðum 

ólík,“ segir Guðjón.
„Þegar Barnsley komst upp í 
úrvalsdeildina á sínum tíma 

þá notuðu þeir peningana til 
að laga völlinn og laga æf-
ingasvæðið. Svo féllu þeir 
bara en nýttu sér pening-

ana til að setja styrkari stoð-
ir undir klúbbinn.“

Newcastle er hins vegar komið 
til að vera. „Newcastle er eng-
inn smá klúbbur og er með um og 
yfir 50 þúsund manns á leikjum hjá 
sér, það er sérstök upplifun að fara 
á leiki hjá þeim á St James´Park. 
Newcastle verður alltaf stór klúbb-
ur en það er bara spurningin hvern-
ig þeim tekst til. Þeir eiga skilyrð-
islaust að vera meðal stóru liðanna. 
Ég er að vonast til að Newcastle nái 
að festa sig í sessi. Þetta eru ástríðu-
fullir stuðningsmenn sem eru trúir 
sínum klúbbi,“ segir Guðjón.

elvargeir@frettabladid.is

 tiplandi ballerínur
a með reynslu úr sjálfri hringiðunni. Hann spáir spennandi baráttu um enska meistaratitilinn.

Guðjón Þórðar-
son hefur trú 
á nýja stjóra 
Liverpool. 

Síminn, sem er einn styrktaraðila 
enska boltans á Stöð 2 Sport 2, býður 
upp á nýja þjónustu fyrir áhuga-
menn um enska boltann. Nú geta 
áskrifendur fengið mörkin send 
beint í símann og berast þau innan 
við tveimur mínútum eftir að bolt-
inn hafnar í markinu í Englandi. 

Sævar Freyr Þráinsson, for-
stjóri Símans, segir að boðið verði 
upp á fjórar mismunandi leiðir við 
að fá umfjöllun um leikina í enska 
boltanum senda í símann: „Í fyrsta 
lagi verður hægt að fá mörk uppá-
haldsliðanna í símann og berast 
þau innan við tveimur mínútum 
eftir að þau hafa verið skoruð. Í 
öðru lagi verður hægt að fá upp-
hitunarþátt sendan fyrir hvern 
leik, sem fer yfir uppstillingu lið-
anna, tölfræði og árangur á tíma-
bilinu. Í þriðja lagi er hægt að fá 
samantekt á helstu atriðum úr 
leik rétt eftir að honum lýkur og 
í fjórða lagi er hægt að fá saman-
tekt með mörkum og helstu atvik-
um í lok leikdags á aðalleikdegi 
hverrar umferðar.“ Langflestir 3G-
símar munu geta tekið við mörkun-
um og gjaldið verður hóflegt. Ann-
aðhvort verður þjónustan innifalin 
í áskriftarleiðinni „Netið í símann“ 
eða notandinn greiðir fyrir hvert 
mark eða samantekt sem er send 
í símann. Sævar sagðist aðspurð-

ur telja að knattspyrnuáhugamenn 
myndu fagna aukinni þjónustu og 
sagðist sjá fram á skemmtilegan 
og spennandi fótboltavetur. „Mitt 
lið, Arsenal, á eftir að vinna deild-
ina að þessu sinni og verður það 
fyrst og fremst fyrir tilstilli Ars-

havins, sem mun blómstra í vetur. 
Chamakh, sem kom frá Bordeaux 
í sumar, mun gera góða hluti og 
sömuleiðis Fabregas, þó hann verði 
ekki sami yfirburðamaður í liðinu 
og hann var síðasta vetur,“ sagði 
Sævar Freyr að lokum.

Ensku mörkin beint í símann

Sævar Freyr Þráinsson MYND/XXXXX

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

VERÐFRÁ AÐEINS 140 KR.Á DAG

*VILDARÁSKRIFENDUR FÁ ALLT AÐ 30% AFSLÁTT AF 

TRYGGÐU ÞÉR

ÁSKRIFT Í

SÍMA 512 5100

EÐA Á STOD2.IS

Enska deildin byrjar með látum um helgina og 
svo mætast Arsenal og Liverpool á sunnudag. 

Fylgstu með frá byrjun!

VEISLAN HEFST 
Á MORGUN
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● 240 LEIKIR Í HÁSKERPU 
Í VETUR  Eins og menn þekkja 
eru leikir sýndir í hverri viku í há-
skerpu á Stöð 2 Sport 2. Alls 
verða sýndir 240 leikir í beinni í 
háskerpu í vetur í ensku deildar-
keppninni. Það verður því nóg 
framboð í vetur á enskum bolta í 
bestu gæðum.

Ef spá íþróttafréttamanna Stöðv-
ar 2 og Fréttablaðsins fyrir 
ensku úrvalsdeildina rætist mun 
Manchester United endurheimta 
meistaratitilinn úr höndum Chel-
sea. 

Tveir spá Chelsea titlinum 
en aðrir spáðu því allir að læri-
sveinar Sir Alex Ferguson muni 
bera sigur úr býtum. Liverpool 
er aðeins spáð sjötta sætinu en er 
reyndar skammt á eftir Totten-
ham sem er í því fimmta.

Fjögur efstu liðin fá sæti í 
Meistaradeild Evrópu en liðin í 
sætum 5–7 fara í Evrópudeild-
ina. Liðin sem enda í 4. og 7. sæti 
þurfa reyndar að fara í gegnum 
forkeppni fyrst.

Fróðlegt verður að fylgjast 
með fallbaráttunni. Menn hafa 
nánast enga trú á að Blackpool 
haldi sæti sínu en liðið kom öllum 
á óvart, þar á meðal leikmönnum 
þess, þegar það vann sér inn sæti 
í úrvalsdeildinni. Það kemur frá 

sjávarbæ sem er staðsettur 64 km 
norðvestur frá Manchester.

Liðið var síðast í efstu deild 
1971 en það afrekaði fyrir um 
50 árum að vinna FA-bikarinn. 
Breskir fjölmiðlar fagna því að fá 
knattspyrnustjórann Ian Holloway 
upp í efstu deild en hann er fræg-
ur fyrir að vera mjög opinskár og 
hnyttinn í viðtölum. Honum tókst 
að koma Blackpool upp í úrvals-
deildina á sínu fyrsta tímabili við 
stjórnvölinn.  - egm

United vinnur titilinn í vor

Manchester United vann enska meistaratitilinn þrjú ár í röð frá 2007 til 2009 og ætti 
að endurheimta hann aftur í ár.  MYND/AFP

● SPÁIN FYRIR NÆSTA-
TÍMABIL  Hér fyrir neðan má 
sjá samanlagða spá allra íþrótta-
fréttamanna Stöðvar 2 Sport 2 og 
Fréttablaðsins. Úlfarnir, West Brom 
og Blackpool munu falla sam-
kvæmt henni en allir sem tóku 
þátt spáðu Blackpool falli og að-
eins einn spáði þeim ekki neðsta 
sæti deildarinnar. Liðið sem spáð 
er efsta sætinu fær 20 stig, annað 
sætið 19 og svo framvegis.

1. Man Utd  138 stig
2. Chelsea  134
3. Arsenal  125
4. Man City  118
5. Tottenham  113
6. Liverpool  112
7. Everton  99
8. Aston Villa  88
9. Sunderland  73
10. Fulham  70
11. Birmingham  65
12. Blackburn  61
13. West Ham  56
14. Stoke  53
15. Newcastle  51
16. Bolton  49
17. Wigan  29
18. Wolves  19
19. WBA  16
20. Blackpool  9
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Verslun okkar er í Smáralind
2. hæð við D-inngang. Sími 511-10-09

Ég var búin að vera í rugli með húðina á mér vegna mikilla hitabreytinga og var búin að 
vera hjá húðsjúkdómalækni og á sterkum lyfjum þar sem ég var gjörn á að fá útbrot og 
þurrkubletti. Eftir tvær vikur með Mineral Flowers línunni hætti ég á lyfjunum. Húðin á 

mér er hefur aldrei verið heilbrigðari og fallegri. Ég mæli sérstaklega með gelinu til að hreinsa 
húðina fyrir svefninn.

Mineral Flowers línan er náttúruleg og einstaklega góð við íslenskar aðstæður þar sem 
aska, skyndilega hita- og rakabreytingar eru daglegt brauð. Þessi dásamlegu krem 
hafa losað mig við öll útbrot og húðlæknaheimsóknir. Whoop whoop fyrir því! Þorbjörg Marinósdóttir

Blaðakona, bloggari og rithöfundur

náttúrulegar og lífrænar snyrtivörur

signaturesofnature.is

NATURESCENT
Organic farming, 65 % lifrænn 
grunnur, 35 % náttúrulegur, engin 
rotvarnarefni og án allra kemískra 
efna. Hentar fyrir alla. Verð frá 
1.690-4.590 kr.

PARABEN FREE
99.97% náttúruleg. Engin litarefni, 
inniheldur jurtir,steinefni, aloe vera, 
spirulina. Fyrir allar húðgerðir.
Verð frá 2.190-6.590 kr.

FRÁBÆR TILBOÐ
UM HELGINA

EFNISINNIHALD:
aloa vera barbadensis, steinefni, rasbberrys, möndlur, c-vítamín,

e-vítamín, green tea, laufasafi, a-vítamín, spirulina, camomile, 
magnesium, lemongrass, olive olía, lavender, fruit olía, coconut, jojoba olía

sveitarinnar Ísafoldar, sem skipuð er mörgum efni-

Kammersveitin Ísafold var stofnuð 
árið 2003 og var fyrsta verkefni sveit-
arinnar tónleikaferð um landið. Mikið 
vatn hefur runnið til sjávar síðan þá og 
hefur hljómsveitin haldið fjölda tón-
leika og tekið þátt í ýmsum verkefnum. 
Ísafold sérhæfir sig í flutningi sam-
tímatónlistar og er markmið sveitar-
innar að þessi tónlist nái til eyrna sem 
flestra.
Meðlimir Ísafoldar hafa allir skar-
að fram úr á sínu sviði og sumir hafa 

hlotið alþjóðlegar viðurkenningar fyrir 
störf sín. Á meðal þeirra er fiðluleikar-
inn Elfa Rún Kristinsdóttir sem hlaut 
fyrstu verðlaun í Johann Sebastian 
Bach-tónlistarkeppninni í Leipzig árið 
2006. Hún var valin Bjartasta vonin á 
Íslensku tónlistarverðlaununum 2006 
og hlaut einnig hvatningarverðlaun 
Evrópska menningarsjóðsins Pro Eur-
opa sama ár. Auk þess hlaut sellóleik-
arinn Sæunn Þorsteinsdóttir nýver-
ið fyrstu verðlaun í einleikarakeppni 

Cleveland Cello Society. 
Sveitin gaf út sína fyrstu plötu árið 
2007 og innihélt hún meðal ann-
ars verk eftir Schönberg, Sør-
ensen og Takemitsu. Ári síðar 
hlaut Ísafold Íslensku tónlistar-
verðlaunin sem flytjandi árs-
ins í flokki sígildrar og sam-
tímatónlistar og sama ár var 
Kammersveitin valin Tón-
listarhópur Reykjavíkur-
borgar.

Kammersveitin Ísafold:

FULL AF HÆFILEIKAFÓLKI

tónleikana í Norðurpólnum. Mel-
korka segir það þó ekki koma að 
sök því flest séu þau búin að æfa 
sinn part í nokkurn tíma. Þegar 
þau eru innt eftir því hvort þau 
hlakki til kvöldsins svara þau 
bæði játandi. 

Melkorka: „Ég hlakka mikið 
til. Norðurpóllinn er skemmti-
lega hrátt húsnæði og býður upp 
á marga möguleika. Myndbönd-
in eru að tínast í hús og eru mjög 
flott. Þetta verður upplifun!“  

Daníel: „Við vonumst líka eftir 
góðri mætingu og lofum mikilli 
stemningu.“

Gjörningurinn hefst klukk-
an 19.00 og verður hvert mynd-
bandsverk flutt að minnsta kosti 
tvisvar sinnum á milli klukkan 
19.00 og 23.00. Nánari efnisskrá 
má nálgast á vefsíðum artFart og 
Ísafoldar.
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Alls konar Samfestingarnir í Nostalgíu eru af hinum ýmsu gerð-
um - stuttir og síðir, fínir og hversdagslegir, einlitir og skræpóttir.

tíðin
✽  líf í tuskunum

Í gærkvöldi var haldin heljarinnar 
veisla í Nostalgíu á Laugavegin-

um, til að fagna komu nýrra klæða 
og haustsins. Það má gera ráð fyrir 
því að þaðan hafi margar stelpur 
snúið með eins og einn samfesting 
í poka. Dagný Berglind Gísladóttir, 
verslunarstjóri í Nostalgíu, segir að 
hálfgert samfestingaæði hafi grip-
ið um sig á götum Reykjavíkur-
borgar í sumar, og ekkert bendi til 
þess að úr því ætli að draga með 
haustinu. „Margar stelpur eru 
búnar að átta sig á hvað það er 

þægilegt að vera í samfestingi. Svo 
eru þeir oftast mjög klæðilegir og 
auðvelt að tóna þá upp og niður,“ 
útskýrir Dagný. 

Hún segir allar mögulegar gerð-
ir af samfestingum í gangi, stuttir 
og síðir, einfaldir og mjög skraut-
legir. Allt sé leyfilegt. „Í sumar hafa 
stuttir samfestingar verið mjög 
vinsælir og þeir verða það áfram 
í vetur, við þykkar sokkabuxur og 
grófa skó. En svo eru síðu sam-
festingarnir líka að koma sterk-
ir inn. Við erum með mikið úrval 

núna af öllum týpum - einföldum, 
fínum, hversdagslegum, doppótt-
um, og röndóttum ... og hjá okkur 
eru engir tveir eins, enda hver flík 
sérvalin inn hjá okkur.“

Og Dagný fullyrðir að strákun-
um þyki samfestingarnir líka flott-
ir. „Það er algengt að strákar komi 
með kærustunum sínum að máta 
og ég hef tekið eftir því að þeim 
finnst þeir bara flottir. Enda mótar 
vel fyrir vextinum í samfestingi og 
þeir eru bara mjög klæðilegir.“ 
 - hhs

Tískuverslunin Nostalgía er full af samfestingum af ýmsum gerðum: 

SAMFESTINGAFÁR

Tóna saman Stefanía Eysteinsdóttir og Katrín Bragadóttir taka sig vel út í samfestingi. 

SAFNAÐU
ÁHEITUM
hlaupasty

rkur.is

Skemmtileg leið til 
að safna áheitum
Ef þú ætlar að hlaupa til góðs í Reykjavíkurmaraþoninu 
getur þú búið til skemmtilegt myndband af þér á 
hlaupastyrkur.is. Myndbandið getur þú sent til vina 
og vandamanna með tölvupósti, á Facebook eða 
Twitter og vakið athygli á þinni áheitasöfnun. 

Skráðu þig strax til leiks og byrjaðu að safna áheitum.

- Stoltur bakhjarl hlaupsins síðan 1997

SKÓLATASKA  Nú er rétti tíminn til að velja sér skóla-
tösku fyrir veturinn. Þessi klassíska leðurtaska fæst í Top-
shop og myndi sóma sér vel utan um splunkunýjar og ilm-
andi skólabækur. 
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1Vakna og fæ 
mér góðan 
morgunmat með 
mínum heittelskaða í Fussen í 
Þýskalandi.

Liggja í sólinni við 
laugarbakkann með 
stóran ferskan ávaxta-
safa og góða bók.

4Fara í spa og 
gott nudd.

Út að borða á 
fínum veitinga-
stað og njóta 
lífsins.

2Skoða Neuschwanstein-
kastala og ganga til baka 
í gegnum skóga og engi í 
glampandi sól og hita.

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

handklæði - Ný sending

ótrúlegt verð
30x30 cm kr. 99,-

50x100 cm kr. 499,-
70x140 cm kr. 995,-

Baðmottur 50x85 cm kr. 1.090,- 

Ellefu litir

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



BÍLAR &
FARATÆKI

Toyota Corolla Hatchback 1400 VVTI 
‚07/2003 ek. 106 þ.km verð 950 þ.km 
(eftir lokun 864 8989).

DIESEL DIESEL !! BMW X5 (NEW) 3.0 
diesel Panorama, 7 manna, leður, 20“ 
felgur á nyjum dekkjum, allur til fyrir-
myndar verð 8480 (eftir lokun 864-
8989)

SJÁLFSKIPTUR !!! Nissan Micra 1300 GX 
árg. 04/1999 ek. 130 þ.km ny skoðað-
ur, topp bíll VERÐ AÐEINS 320 þús.

Audi Q7 Premium 4.2 Quattro árg 2007 
ek 45 þ.km 7 manna , glerþak, leður ofl 
FLOTTUR JEPPI verð 6,9 mil ath skipti 
(eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

HOBBY 560 UFE EXCELLENT, raðnr. 
272852, nýskr. 3.2009, markísa, sól-
arsella, ísskápur, eldavél, heitt og 
kalt vatn, miðstöð, sjónvarpsloftnet, 
sjónvarp, útvarp, grjótgrind. Ásett verð 
3.990. upplýsingar í sima 480 8000.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Toyota Land Cruiser 120 
GX Diesel

Árgerð 06/2005, ekinn 74þ.km, ssk, 
mjög gott eintak! Verð 5.290.000kr. 
Raðnúmer 100287. Sjá nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið 
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá 
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur.

Opel Corsa 1.2
Árgerð 07/2004, ekinn 120, bsk, nýtt 
í bremsum og fl.. Verð 790.000kr. 
Raðnúmer 150687. Sjá nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið 
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá 
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

MAZDA 6. Árgerð 2003, ekinn 99 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Rnr.170414 
TILBOÐ 1490 þús!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

GPS GARMIN NAVIGATION m/ íslands-
korti og evrópukorti. Einnig þráðlaus 
bakkmyndavél, bluetooth og radarvari 
með laser. Verð aðeins 65 þúsund.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Tilboð 1.790 stgr
Ford Focus C-MAX árg 5/2007 2.0 
Sjálfskiptur ek 65 þ km loftkæling 
Nýskoðaður Ásett verð 2.390 tilboð 
1.790 stgr Vantar bíla á skrá og á stað-
inn Arnarbílar S.5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

(UY296) Land Rover Range Rover Sport 
HSE, árg. 2006, ek 43þús.km, dísel, 
sjálfsk, Vel búinn bíll, Frábært eintak 
sem lítur mjög vel út,Umboðsbíll, Ásett 
verð 6990þús.kr, bíllinn er í salnum 
hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

BMW 5 545I SMG Árg 2004 Ekinn 
85,000,- 3.750.000- Staðgreiðsluverð

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

 Bílar til sölu

ISUZU TROOPER árg. 11/2000 Dísel 
sjálfskiptur. 33“ dekk, ný vél og turbína. 
Ek. 250 þ.km. V. 950 þ. Uppl. í s. 862 
3687.

60 þús. km tilboð 195 
þús.

Renault Clio sjsk. 5 dyra. Árg. ‚92 ek. 60 
þús. km. Góður bíll. S. 891 9847.

CHEVROLET CAPTIVA Dissel Árg.12/2007 
ek. 47þkm. Fallegur og vel með farinn 
bíll. Verð 3.800.þús. Sími 824 3805 
raðno. 115218

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 fram-
leiðendum. Hundruð ánægðra við-
skiptavina. www.islandus.com - Sími 
5522000

 0-250 þús.

sparneytinn og ódýr!!!
VW Golf árg‘97 ek.140 sk.2011,3ja 
dyra,cd,góður bíll sem eyðir litlu! verð 
aðeins 180 þús stgr! s.841 8955

Til sölu

CIVIC SPORT 1.8i
Nýskráður 1/2008, ekinn 18 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 2.750.000

MX-5
Nýskráður 9/2006, ekinn 17 þ.km, 

bensín, 6 gírar.
Verð kr. 2.650.000

HONDA

CR-V PANAORAMA
Nýskráður 6/2007, ekinn 66 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur. 
Verð kr. 3.850.000

HONDA

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 5/2007, ekinn 37 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 1.890.000

HONDA

1007 SPORTY 1.6i
Nýskráður 11/2005, ekinn 30 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 990.000

PEUGEOT

AVENSIS SOL
Árgerð 5/2006, ekinn 75 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000

TOYOTA

LAND CRUISER 120 VX
Nýskráður 10/2007, ekinn 79 þ.km,  

dísil, sjálfskiptur.
Verð kr. 7.490.000

TOYOTA

407 XT 1.6HDi
Nýskráður 3/2008, ekinn 12 þ.km, 

dísil, 5 gírar.
Verð kr. 3.290.000

Reynsluakstursbíll frá umboði

PEUGEOT

MAZDA

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11
Sími 551 7171  www.bernhard.is

Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum á 

www.bernhard.is/notadir

Opið laugardaga 

milli kl. 11:00 og 16:00

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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 250-499 þús.

4x4 Pickup á 250.000
Chevrolet Silverado 2500 pickup árg. 
‚89 ekinn ca 250 þ. km sjálfskiptur 4x4 
langur pallur góð dekk og felgur. Bíllinn 
er með endurskoðun (smotterí) verð 
250.000- bíllinn er í keflavík tilvalinn 
fyrir krossara, vélselða eða fyrir smá-
bátaeigendur. Uppl. í síma 861-7600.

Galloper árg.‘99 Diesel Turbo. Sjálfsk. 
Ek. 192 Þ. Nýskoðaður 2011, 7 manna. 
Verð 370 þ. Uppl. S. 659 3459.

Til sölu Suszuki Baleno station 4x4. árg. 
00“ ek. 130þ. nýsk. Í toppstandi. stgr. v. 
300þ. s. 663 7143.

 Bílar óskast

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Fiat-Hymer 2.8 disel árg 2006. Ekinn 
12 þús. Sólarsella, markísa, tv-loftnet. 
Ásett verð 8,4 m.kr. TILBOÐ 7.590.000 
Bíllinn er til sýnis hjá Ellingsen Rvik. 
580 8500.

 Mótorhjól

Yamaha YZ85 árg‘07 til sölu. Lítið notað. 
V. 280þús. Uppl í s. 664 1029

Til sölu SUZUKI INTRUTER 800 árg 
2005 ek 5 þús km Upplýsingar í síma 
8628276

Til sölu Suzuki Bandit 1250 SA árg.2007. 
Ekið 11300 km. Uppl.í símanr. 894 
2174.

 Reiðhjól

Kría Hjól 
 Eina sérhæfða hjóla-
smíðastofa landsins!

Alhliða hjólaviðgerðir-Sérsmíðum hjól- 
Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól-Hólmaslóð 2 og Ármúla 
42 kriacycles.comS: 534 9164 / 659 
1595.

 Kerrur

Opnanlegur framgafl. Innanmál: 
250x142x35cm - heildarþyngd: 750kg 
- burðargeta: 600kg - Dekk: 13“ - Verð 
kr. 285.000 m/VSK Lyfta.is Njarðarbraut 
3a Reykjanesbæ 421 4037 www.lyfta.is

 Hjólhýsi

Hobby 560 KMFE árg. 2007, með sól-
arsellu, markísa, tv-loftnet. Mjög flott 
hús!! Húsið er til sýnis hjá Ellingsen í 
Rvík. S:5808500

 Tjaldvagnar

INESCA CAMP vagn til sölu, sér útbúin 
og búið að breyta honum þó nokkuð. 
Vagninn hefur verið hækkaður upp og 
er tilvalin fyrir fjallaferðir t.d. Fortjald er 
fast við og tjaldast hann því í heilu lagi. 
Upplýsingar í síma 6951676

Óskum eftir kálfi við Compi Camp 
tjaldvagn. S. 693 3761

 Vinnuvélar

MAN 4-öxla, árg. ‚06 tilboð 7,2+vsk. 
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.

 Lyftarar

Til sölu FH 9,30 skotbómulyftari. Ný 
dekk , ný smurður, ný skoðaður. Fylgir 
skófla, gafflar og stórt glussa spil. Ekinn 
5000 tíma . Verð 3,9 + vsk. uppl. s 
864 3898.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Partatorg.is Erum að rífa ýmsar gerðir af 
nýlegum bílum. partatorg@partatorg.
is 565-6020

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

Glans-Þrif
Hreingerningar Flutningarþrif 
Fyrirtækjaþrif Heimilisþrif S. 659 6118

 Garðyrkja

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

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

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

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

TRJÁKLIPPINGAR
Trjáfellingar, almenn garðavinna, palla-
smíði. Ágúst skrúðgarðyrkjumeistari 
s.848 9600

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

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

 Bókhald

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

www.smidaland.is
Nýsmíði - viðhald - gluggar -sólpallar 
- öll smíði. S. 772 0040.

Tökum að okkur parket-
slípun

um allt land. 15 ára reynsla í parket-
lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Alltaf besta verðið. Sjáið 
myndir á www.parketsliparinn.is Uppl 
í s. 772 8100

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

HRAÐLAGNIR EHF 
 Pípulagingarþjónusta

Viðhald og breitingar eru okkar fag. 
S:662-6277

vandvirkur.is
Vantar þig smið? Vandvirkir fagmenn. 
Tilboð eða tímavinna. vandvirkur.is. 
Uppl. í s. 663 0518 & 898 0771.

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.
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Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069 og 663 5315.

892 1565 - Húseignaþjónustan 
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. - öll málningarvinna 
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% 
teygjanl.)

 Tölvur

 Nudd

Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær 
tilboðsverð í dag. S. 659 6019.

NUDD NUDD NUDD. Exclusive whole 
body massage for you. S.6922126

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

Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 857 
5015.

LUXURY.TANTRIC WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!! 
869 8602.

Nudd í boði S:844-0253

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. 

Hvað viltu vita um sumarið ?

Aðgát skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

WWW.TREYJUR.COM Nýjar treyjur 
Liverpool, Man Utd, Barcelona, Real 
Frábært verð

Mercury 3,3 hp utanborðsm, notaður 3 
sinnum til sölu. Uppl í S:694 6054.

ÞVOTTASNÚRUR Íslenskar þvottasnúrur 
sem endast. Vélsmiðja Ingvars Guðna 
www.vig.is vig@vig.is S: 486-1810

 Óskast keypt

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.

Kaupi gull !

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

LAGER LAGER!
Áttu leikfanga- geilsadiska- eða dvd 
lager annar legar kemur til greina. 
Kaupum lagera uppl: 8698171

Kaupi gamla mynt og seðla, Gull silf-
ur og brons peingar. Met heil söfn.
S 8251016

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf 
og þyngdarstjórnun. Einstaklingar 
og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla.
is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 
5920.

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Whole body massage 841-8529

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

NUDD - Tilboð - NUDD
 

 Nudd kr. 3500,-

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Yndislegir A.coker spaniel hvolpar til 
sölu. ættbók hja hrfi. s.8657830

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Veiðileyfi
Í vatnasvæði Lísu Snæfellsnesi, lax og 
silungur. Selt á agn.is og í 893 4515

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

UL Reykjavíkuvegur 60, Hafn . S. 555 0022

Föstudagur  80’ 
OD 23 00–DO 03 00

DYSKOTEKA  •  DJ-JARO  •  ZAPRASZMY
NA DYSKOTEKE

OD 22 00–DO 03 00

Skemmtanir
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 Húsnæði í boði  
6 herbergja einbýli á 2 hæðum nálægt 
Hlemm til leigu. Sími 661 5219.

Til leigu f. 60+. 2 herb á eftirsóttum 
stað í kópav. Mjög gott útsýni og yfirb 
svalir. V. 110 þús, innifalið í leigu er 
húsgj, þrif á sameign og hiti. Þvotta-og 
uppþvottavél og ísskápur. Mat og kaffi-
sala er í húsinu. Skammtímaleiga kæmi 
til greina. S. 696 9952.

Herbergi til leigu á Laugavegi 143, V. 
40þ. og líka 45þ, 50þ. 55þ. og 60þ. S. 
895 2138.

2ja herb. íbúð til leigu í vesturbæ 
Hafnarfj. Íbúðin er í tvíbýli á n.h. sér 
inngangur, garður og pallur. Íbúðin 
er rúmgóð, 1 stórt herbergi, 1 lítið 
herbergi Stór stofa og rúmgott eldhús 
en baðherbergið er lítið. Íbúðin er laus 
strax og hægt að koma að skoða hana. 
Leiguverð 115.000, hundur velkomin 
ef hann geltir ekki Upplýsingar í síma 
6951676

Til leigu 3ja herb.íbúð. Hraunbæ 
Reykjavík. Sjá nánar á buseti.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir tveggja herbergja íbúð til 
leigu á höfuðborgarsvæðinu. Er 26 
ára Siglfirðingur og vantar húsnæði í 
nálægð við HÍ til að geta klárað sálfræði-
nám mitt í vetur. Er reyklaus, reglusöm 
og heiðarleg. Fyrirframgreiðsla ef óskað 
er. Hafið samband við Ingibjörgu í síma 
8571042 eða á ish9@hi.is

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðarhlið
Smíðum vönduð hlið fyrir sumarhúsa-
lönd ofl. Vélsmiðja Ingvars Guðna ehf. 
S. 486 1810 vig@vig.is www.vig.is

 Geymsluhúsnæði

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

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 & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veggsport heilsurækt. Starfsmann vant-
ar á dagvakt í afgreiðslu. Nánari upplýs-
ingar s:577-5555 Veggsport heilsurækt. 
Stórhöfða 17, Rvk.

Óskum eftir að ráða starfsmann í fullt 
starf. Vinnutími 8-16 og 16 til 23:30 
Leitum að einstaklingi sem hefur góða 
þjónustulund, getur sýnt frumkvæði 
í starfi og er stundvís. Aldurstakmark 
18 ár. Umsóknir skulu berast á www.
smartsol.is

Laglegar, ófeimnar konur geta hagnast 
ágætlega á fegurð sinni og kynþokka 
með því að spyrða saman mögu-
leikum PurpleRabbit.is og símatorgs 
Rauða Torgsins. Frekari upplýsingar á 
PurpleRabbit.is.

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

Kornið

Störf með skóla og 
sumarafleisingar 2011. 

Vantar helgarstarfsmenn.
Umsóknar sendist á 

nonni@kornid.is. 
Íslensku kunnátta skilyrði.

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar eftir 
starfsfólki í fullt starf. 

Unnið er á 15 daga vöktum. 

Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband 
í síma 822 8840 eða 

www.nings.is

Saga Film óskar eftir 
heimilum til nota í 

sjónvarpsseríu.
Einbýli, fjölbýli í hverfi 105. 

Um ræðir dagsleigur.
Upplýsingar í síma 822 2504 
eða á sveinnvidar@hive.is

Nauthóll leitar að duglegum og áreið-
anlegum einstaklingum í fulla vinnu við 
þjónustustörf. Aldurstakamark: 20 ára 
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn 
umsókn á nautholl@nautholl.is

Vanur/traustur starfskraftur óskast á bar 
hér í borg, einnig er leitað að snyrtileg-
um dyravörðum. Uppl. S. 863 5090. 
Kvöld og næturv.

Óskum eftir fólki til úthringinga á 
kvöldin. tekjumöguleikar 100-300 þús 
á mánuði í aukavinnu, 25 ára og eldri. 
Uppl gefur Gísli í 553 6688 eða gisli@
tmi.is

Ridingguide/trainer/help for the Danish 
island Rømø. As fast as possible we 
need help with our 12o Icelandic hor-
ses. 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 accommod-
ation. Engish is it a must. Therese 
Thøgersen 004523458649

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Norsk skógarkattalæða tapaðist úr 
norðurbænum í Hafnarfirði, en býr í 
grafarholti. Andrá er inniköttur og gæti 
hafa falið sig í þvottahúsum eða kjöll-
urum. Ef einhver hefur orðið hennar 
var, vinsamlegast hafið samband í S. 
770 6688.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

Samkynhn KK ath: Rúmlega sextugur 
karlmaður vill kynnast karlmanni. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8478.

53 ára kona vill kynnast karlmanni sem 
jafnvel vill leigja með henni íbúð. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8886.

Leitar þú ævintýra? Rauða Torgið 
Stefnumót hefur verið miðstöð íslend-
inga í ævintýraleit í rúmlega 10 ár. Þú 
auglýsir og vitjar skilaboða frítt í s. 535-
9922. Konur heyra auglýsingar karla 
frítt í s. 555-4321.

PurpleRabbit.is
Sýndu þig og sjáðu aðra á djörfum 
íslenzkum samskiptavef.

59 ára ekkjumaður óskar eftir kynnum 
við trausta konu. Búsettur á norður-
landi. Svör berast til 365 miðla undir 
„ekkjumaður“

Óskum eftir hressu skólafólki
í vetur. Kvöld- og helgarstörf. 

Lágmarksaldur 20 ára.

Óskum eftir rekstrarstjóra á 
aðra vakt á veitingastað okkar. 

Unnið er á kokkavöktum. 
Viðkomandi þarf að hafa 

stjórnunar- og skipulagshæfi-
leika og hreinlæti í fyrirrúmi. 
Góð laun fyrir réttan aðila.  

Óskum eftir reyndum 
pizzubakara í fullt starf.

Umsóknir sendist á
oddur@saffran.is

Tilkynningar

Atvinna

Atvinna

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.
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timamot@frettabladid.is

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

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

Brynjólfur G. Vilhjálmsson

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 10. ágúst.
Fyrir hönd aðstandenda,

Eygló Ingvadóttir
Guðmundur Brynjólfsson  Björk Hjaltadóttir
Gísli Brynjólfsson   J. Margrét Ingólfsdóttir
Skúli Brynjólfsson

Bróðir okkar,

Teitur Þorleifsson,
Álfaskeiði 64, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala Hafnarfirði miðvikudaginn 
28. júlí. Útförin hefur farið fram í kyrrþey. Sérstakar 

þakkir færum við starfsfólki heimahjúkrunar Sólvangs 
Hafnarfirði og St. Jósefsspítala Hafnarfirði.

Guðmundur Þorleifsson og fjölskylda
Gróa Þorleifsdóttir og fjölskylda

MOSAIK  

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför okkar 
ástkæru, 

Estherar Lárusdóttur. 

Sérstakar þakkir til þeirra er komu að umönnun 
hennar síðustu mánuðina.

Bragi Jóhannsson   Áslaug Kristinsdóttir 
Þóra Ester Bragadóttir  Sverrir G. Pálmason 
Hanna Björk Bragadóttir  Andreas Nyman 
Bergur Már Bragason  Hrafnhildur Örlygsdóttir 
og langömmubörn.

Starfsemi Söguseturs íslenska hestsins 
er nú komin undir eitt þak á Hólum í 
Hjaltadal. Af því tilefni verða opnað-
ar tvær sýningar á Hólahátíð annað 
kvöld.

„Sögusetur íslenska hestsins er 
alþjóðleg miðstöð þekkingar og 
fræðslu um sögu íslenska hestsins,“ 
útskýrir Arna Björg Bjarnadóttir, 
framkvæmdastjóri sögusetursins, en 
að setrinu standa Hólaskóli og Byggða-
safn Skagfirðinga. Arna segir það mik-
inn áfanga að koma starfseminni undir 
eitt þak en meðal verkefna setursins 
eru heimildasöfnun og fræðslustarf af 
ýmsu tagi.

„Við miðlum með margvíslegum 
hætti svo sem fyrirlestrum, ráðstefn-
um, málþingum og sýningarhaldi og 
setjum upp lifandi viðburði. Einn-
ig höfum við byggt upp öflugan ljós-
myndabanka og það gerir starf okkar 
sýnilegra að vera komin á einn stað.“ 

Húsnæðið sem um ræðir stendur í 
hjarta Hólastaðar og var byggt árið 
1931 sem hesthús, hlaða og geymsla. 
Það á því vel við starfsemi söguset-
ursins. Arna og hennar fólk fékk húsið 
afhent á vordögum og hafa unnið hörð-
um höndum í sumar við að koma því í 
stand.

„Þetta er reisulegt hús sem við 
höfum gert alveg upp og opnuðum 
meðal annars milli hæða. Þetta er búin 
að vera mjög skemmtileg vegferð og ég 
hef verið sérstaklega heppin með allt 
starfsfólk sem unnið hefur að uppbygg-
ingunni. Vinnudagarnir voru langir en 
skemmtilegir og allir lögðust á eitt. Við 
stofnuðum meðal annars hollvinasam-
tök í kringum vinnuna en allt samfélag-
ið hérna hefur reynst okkur vel og gefið 
fé, muni og timbur til vinnunnar.“

Arna segir Sögusetur íslenska hests-
ins einu stofnunina sinnar tegundar í 
heiminum. Hún bendir á að útlending-
ar hafi mikinn áhuga á íslenska hest-
inum og hann sé vinsælasti fulltrúi 
okkar á erlendri grund.

„Við megum ekki gleyma því að það 
eru fleiri íslenskir hestar á erlendri 
grundu en hér heima. Við eigum að 
nýta okkur hestinn til að fá jákvæða 
umfjöllun um Ísland en fólk sem hefur 

áhuga á íslenska hestinum hefur líka 
áhuga á landi og þjóð og íslenski hest-
urinn er nátengdur þjóðlífinu frá því 
land byggðist. Við opnum því klukkan 
18 annað kvöld, annars vegar fyrsta 
hluta af þremur um sögu íslenska 
hestsins á tímabilinu 1900 til 1950 og 
hins vegar sérsýningu með ljósmynd-

um og vídeóverki sem Helgi Thorodd-
sen, nemandi við Listaháskóla Íslands 
hefur haft veg og vanda af en auk hans 
eiga Gígja Einarsdóttir og Jón Hilm-
arsson ljósmyndir á sýningunni. Við 
reiknum með að hér verði mjög líflegt 
á svæðinu á morgun og tilvalið fyrir 
fólk að líta við.“ heida@frettabladid.is

SÖGUSETUR ÍSLENSKA HESTSINS:  STARFSEMIN UNDIR EITT ÞAK Á HÓLUM

Byggt sem hesthús og hlaða

ÁFANGASIGUR Starfsemi Söguseturs íslenska hestsins fékk aðsetur í gömlu hesthúsi og hlöðu 
á Hólum í Hjaltadal. Allir lögðust á eitt við að gera húsið upp að sögn Örnu Bjargar Bjarnadótt-
ur, framkvæmdastjóra Sögusetursins. MYND/HELGI THORODDSEN

MERKISATBURÐIR:
1900 Minnisvarði um Ottó 

Wathne, útgerðarmann á 
Seyðisfirði, afhjúpaður.

1908 Hans Reck jarðfræðing-
ur og Sigurður Sumar-
liðason bóndi ganga á 
Herðubreið fyrstir manna.

1950 Minnismerki um Jón bisk-
up Arason afhjúpað á 
Hólum í Hjaltadal.

1961 Bygging Berlínarmúrsins 
hefst.

1992 600 manns sækja fyrsta 
útibíóið hér á landi, sýnd 
var myndin Grease.

1993 Kvikmyndin Jurassic Park 
frumsýnd.

2004 Björk syngur á opnun Ól-
ympíuleikanna í Grikk-
landi.

Þennan dag fyrir 23 árum opnaði Kringlan dyrnar 
fyrir viðskiptavini. Kringlan var ein af fyrstu versl-
unarmiðstöðvunum sem byggðar voru í Reykja-
vík en áður höfðu minni verslunarkjarnar eins 
og Kjörgarður, Austurver, Suðurver og Glæsibær 
verið byggðir. Kringlan var þó fyrsta eiginlega 
verslunarmiðstöðin með tugi verslana og innri 
göngugötu á tveimur hæðum. 
Bygging Kringlunnar hófst árið 1985 en hvata-
maður að byggingu hennar var Pálmi Jónsson, 
gjarnan kenndur við Hagkaup. Byggingin var 
tæpir 30 þúsund fermetrar að stærð á þremur 
hæðum og störfuðu um 90 fyrirtæki þar til að 
byrja með. Starfsmenn voru um 600 talsins. 
Árið 1991 var Borgarkringlan opnuð, minni 
verslunarmiðstöð milli Kringlunnar og Borgar-

leikhússins. Þær voru síðar tengdar saman í eina 
byggingu með um 4000 fermetra millibyggingu. 
Í kringlunni eru nú starfræktar yfir 170 verslanir, 
veitinga- og þjónustustaðir. Kringlan er stærsta 
verslunarmiðstöð í Reykjavík.

ÞETTA GERÐIST:  13 ÁGÚST 1987

Verslunarmiðstöðin Kringlan opnuð
PÁLL BERGÞÓRSSON VEÐUR-

FRÆÐINGUR ER 87 ÁRA

„Frá sjónarmiði landbún-
aðar er sannmæli, sem oft 

hefur verið haldið fram, að 
Ísland sé á mörkum hins 

byggilega heims.“

Páll Bergþórsson gegndi 
starfi veðurstofustjóra frá 

árinu 1989 til ársloka 1993. 
Hann fæddist í Fljótstungu á 

Hvítársíðu.

Tónlistarhátíðin Gæran 2010 verður haldin í fyrsta sinn á 
Sauðárkróki í dag og á morgun í húsnæði Loðskinns, Borg-
armýri 5. 

„Við vorum fimm ættuð að norðan sem settumst niður 
og vorum sammála um að setja þyrfti upp tónlistarhátíð á 
Norðurlandi. Upp frá því fór boltinn að rúlla og nú er svo 
komið að 22 hljómsveitir munu stíga á svið á hátíðinni,“ 
segir Pétur Ragnar Pétursson, forsprakki Gærunnar. 

Meðal flytjenda á hátíðinni eru Davíð Jóns, Svavar 
Knútur, Myrká, Múgsefjun, Biggi Bix, Geirmundur Valtýs-
son, Hælsæri og Dalton svo fáir einir séu nefndir. 

Einnig verður boðið upp á bíósýningar í Bifröst laug-
ardag og sunnudag fyrir hátíðargesti. Þar verða sýndar 
Handan við sjóinn sem er heimildarmynd um íslenska tón-
list, The Stars May Be Falling … but the stars look good on 
you, heimildarmynd um tónlistarmanninn Ólaf Arnalds, 
og Where’s the Snow?! sem er glæný heimildarmynd um 
Airwaves-hátíðina. 

Tvö böll verða í Mælifelli um helgina en á föstudags-
kvöldið spilar Bermúda fyrir dansi en Dalton á laugar-
dagskvöldið.

„Svo er frítt í sund fyrir þá sem kaupa miða á hátíðina,“ 
segir Pétur glaðlega og vonast til að Gæran verði árlegur 
viðburður.

Nánari upplýsingar má nálgast á www.gæran.is.

Gæran í fyrsta sinn í Skagafirði

BERMUDA Tvö böll verða á Mælifelli í tengslum við hátíðina en 22 
hljómsveitir stíga á svið í dag og á morgun í húsnæði Loðskinns á 
Sauðárkróki.



KORPUTORGI

Stærsta 
Outlet 

landsins!

30% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM!

Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Lokadagar sumarútsölunnar í Merkja Outlet

Engar undantekningar … gildir líka fyrir nýjar vörur

Afslátturinn er veittur af Outlet-verðum!

Ú
T
S
A
L
A
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 

Björnsdóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Úff! Þetta 
fer illa!

Þú ert með spínat á 
milli tannanna.

Er það? Klikk!

Heyrðu já.

Takk.

Skemmti-
leg not 
á síma-

myndavél.

Ég gekk 
einu sinni 
um með 

spegil á mér. 
Það þótti 
undarlegt.

Þegar maður á útvarpsvekjaraklukku 
þarf maður aldrei að hafa áhyggjur 
af því að sofa yfir sig.

Maður segir bara klukkunni hvenær 
maður vill vakna og hún vekur 

mann sjálfkrafa.
Hmm.

Er það ekki 
magnað?

Ég hélt að mömmur 
ættu að gera það.

Ég stend frammi fyrir erfiðu verk-
efni þessa dagana, verkefni sem ég 

humma fram af mér, ræski í rot og reyni 
að gleyma þegar færi gefst.

ANNAÐ hvort þarf ég að kaupa mér 
stærri íbúð sem er hægara sagt en gert, 
eða (ég ráðlegg viðkvæmum lesendum að 
hætta hér), henda bókum!

AF HVERJU í ósköpunum er svona erfitt 
að henda bókum? Þetta er jú ekkert annað 

en pappír, aðeins veglegri en dagblaða-
pappírinn sem flýtur út af heimilinu 
í tonnatali ár hvert og enginn sér 
eftir. Mér finnst ég hins vegar allt-
af fremja helgispjöll ef ég læði 
einni og einni bók ofan í blaðber-
ann minn. Jafnvel trosnuðu eintaki 
af Einkaritari læknisins frá 1964 
(lesin í spað af mörgum kynslóð-

um, því miður, og sek um að valda 
ýmsum vonbrigðum á unglingsár-

unum þegar ég skúraði á spítala 
og augu mín mættu engu nema 

eigin brostinni endurspeglun í 
sápufroðu skúringafötunn-
ar og stöku bekken á gang-
inum) límist við hendurn-
ar og mér finnst ég mest 
harðbrjósta kona í heimi 
þegar ég sleppi henni ofan í 

endurvinnslutunnuna.

ÉG HEF reynt að selja bækurnar sem 
eiga ekki stað í hjarta mínu lengur, gefa 
þær, lána í þeirri von að gleymist að 
skila þeim og gleyma þeim á strætó-
stoppistöðvum eða flugvöllum í þeirri 
von að einhver finni þær og búi þeim 
betra og kærleiksríkara heimili en ég 
hef upp á að bjóða. Allar þessar aðgerðir 
eru sársaukafullar, eins og að „gleyma“ 
kettinum sínum í öðru hverfi í þeirri von 
að einhver taki hann upp á arma sína og 
maður þurfi ekki að horfast í augu við 
sannleikann sjálfur.

EN ÞAÐ er ekkert skrýtið að það sé erf-
itt að henda bók, þó það sé bara blettótt 
og rifin smábarnabók sem enginn hefur 
ánægju af lengur.

HVER bók inniheldur heim, jafnvel þó 
það sé bara heimurinn þar sem Bóbó 
bangsi borðar morgunmat og reimar á 
sig skóna. Hver bók er sköpunarverk 
höfundar og hönnuðar (til dæmis þess 
sem málaði ofan í ljósmyndina af Fabio 
utan á „Ástir og örlög í kjötborðinu“) og 
hver bók er líka minning um hvenær hún 
var keypt eða hver gaf hana og þó mest 
um hvenær hún var lesin og hver las 
hana. Sjálf hef ég bæði gott og gaman 
af því að vera stundum minnt á stelp-
una sem las Einkaritarann spjaldanna á 
milli.

Einkaritari læknisins

LÆRÐU 
LIMBÓ!

Inngangur

Verðin hjá Eymundsson eru svo ótrúleg 
að sumt kostar bara ekki neitt.

ÓTRÚLEG
VERÐ!

STÍ L A BÆKU R  ÞE S SA R  N ÝJ U  FL O T T U!
S T Í L A B Æ K U R  A 5 ,  R Ú Ð U R  O G  L Í N U R ,  M A R G I R  L I T I R

Ótrúlegt verð: 2 91  K R .  S T K .  Á Ð U R  3 8 8  K R .

K E Y P T U  Þ R J Á R  O G  ÞÁ  FÆ R Ð U  F J Ó R Ð U  B Ó K I N A  Á

Ótrúlegu verði: 0  K R .
 

SPI L A ST OK KU R
F R Í R  S T O K K U R  F Y R I R  A L L A  S E M  V E R S L A  S K Ó L A V Ö R U R

Ótrúlegt verð: 0  K R .

3
4

TI L B O Ð G I L DA T I L  O G M E Ð 16 .  Á G Ú S T E ÐA Á  M E ÐA N B I R G Ð I R E N DA S T

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn
bíður þín
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Næsta plata rapparans Kanye 
West gæti innihaldið samstarf 
með hljómsveitinni Bon Iver. 
Samkvæmt vefmiðlinum Stereo-
gum.com sendi West flugvél á 
eftir Justin Vernon, forsprakka 
Bon Iver, sem flaug með hann til 
Havaí, þar sem West tekur upp 
plötuna.

Í sama miðli er greint frá því 
að West hafi lýst yfir áhuga á að 
nota vel þekkt Bon Iver-lag í einu 
af lögum sínum. Plata Wests er 

væntanleg í nóvember 
og hefur hlotið vinnu-
titilinn Good Ass Job. 
West fer ávallt sínar 

leiðir og segir í 
nýlegu viðtali 

að hann sé 
undir áhrif-
um Radio-
head og níu 
tommu 
naglans 

Trents Rez-
nor.

Kanye West 
og Bon Iver

Í SÓLINNI Kanye 
West tekur nú upp 
plötu í sólinni á 
Havaí.

Múgsefjun hefur sent frá sér 
nýtt lag sem nefnist Þórðargleði. 
Þetta er annað lagið sem heyrist 
af væntanlegri plötu hljómsveit-
arinnar sem kemur út næsta 
vetur. Af þessu tilefni heldur 
Múgsefjun í stutta tónleikaferð. 
Sveitin spilar á tónlistarhátíðinni 
Gærunni á Sauðárkróki í kvöld 
og svo verður hún á Gamla bauk 
á Húsavík annað kvöld. Ferðinni 
lýkur með tónleikum á Faktorý 
í Reykjavík í næstu viku. Þar 
koma Nóra og Nista einnig fram. 
Tónleikarnir um helgina verða 
þeir fyrstu hjá Múgsefjun eftir 
vel heppnaða tónleikaferð til 
Þýskalands og Danmerkur í vor.

Múgsefjun í 
tónleikaferð

MÚGSEFJUN Hljómsveitin Múgsefjun er 
á leiðinni í stutt tónleikaferðalag.

Tónlist  ★★★

Er einhver að hlusta?
Nóra

Gott byrjendaverk
Er einhver að hlusta? er fyrsta plata Reykja-
víkursveitarinnar Nóru sem var stofnuð fyrir 
nokkrum árum, en fór að láta að sér kveða 
með tónleikahaldi árið 2008. Nóra er fimm manna popphljómsveit sem er 
leidd af systkinunum Auði og Agli Viðarsbörnum. Þau syngja, en að auki 
spilar Auður á hljómborð og Egill á gítar. Aðrir meðlimir eru bassaleikarinn 
Hrafn, trommuleikarinn Bragi og Frank sem spilar á ýmis hljóðfæri.

Tólf frumsamin lög með íslenskum textum eru á plötunni. Tónlistin er 
indípopp og það hefur verið töluvert lagt í bæði lagasmíðarnar sjálfar og 
útsetningarnar. Mörg laganna eru flott upp byggð, t.d. með innspili og stig-
mögnun. Það setur líka svip á plötuna að það er bæði kvenrödd og karlrödd 
í framlínunni. Stundum syngja systkinin saman, stundum hvort í sínu lagi. 
Þá setja aukahljóðfæri; strengir og blásturshljóðfæri, svip á nokkur laganna. 

Er einhver að hlusta er býsna gott byrjendaverk. Lögin eru svolítið 
missterk, en sveitin er hiklaust efnileg og sýnir á köflum fína takta, t.d. í upp-
hafslaginu Apóteles, smellinum Sjónskekkju og í lögunum Hæðir og Opin 
fyrir morði. Vonandi eru nógu margir að hlusta svo við fáum aðra plötu frá 
Nóru. Ég er sannfærður um að hún verður enn þá betri.

 Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Metnaðarfullar lagasmíðar og útsetningar setja svip á þetta fína 
byrjendaverk.

„Ég held að þessar myndir séu 
algjörlega málið. Það er fínt að enda 
bíósumarið með þeim,“ segir Tómas 
Valgeirsson hjá síðunni Kvikmynd-
ir.is. 

Hún stendur fyrir tveimur power-
miðnætursýningum í Laugarásbíói 
í kvöld og annað kvöld. Fyrst verð-
ur sýnd Scott Pilgrim vs The World, 
sem er byggð á myndasögunum um 
Scott Pilgrim, og kvöldið eftir harð-
hausamyndin The Expendables með 
Sylvester Stallone, Jet Li, Bruce 
Willis, Mickey Rourke og Jason 
Statham í helstu hlutverkum. 
Báðar myndirnar verða frum-
sýndar hérlendis síðar í 
mánuðinum.

Tómas vonast til að 
áhuginn fyrir mið-
nætursýningum hér 
á landi muni aukast 
með þessum sýning-
um. „Það er óneitan-
lega ákveðin stemning 
á slíkum sýningum. 
Okkur finnst skrítið 

að þetta hafi ekki verið gert 
oftar því við höfum nánast 

alltaf náð að fylla salinn 
þegar við höfum haft 

sýningar á þessum tíma,“ segir 
hann.

Tómas bætir við að allar þær 
myndir sem Kvikmyndir.is hefur 
forsýnt hafi komist á lista bíósíðunn-
ar Imdb.com yfir 250 bestu myndir 
allra tíma. Þar má nefna Inglori-
ous Basterds, Inception, District 9 
og Kick-Ass. „Við erum alltaf með 
ákveðnar gæðakröfur sem við 
reynum að halda í. Það skiptir mjög 
miklu máli fyrir okkur.“  - fb

Vill endurvekja miðnæturbíó

TÓMAS VALGEIRSSON 
Tómas vonast til að áhug-
inn fyrir miðnætursýning-
um eigi eftir að aukast hér 

á landi.

POWER-MIÐNÆTURSÝNING Sylvester Stallone, Bruce Willis og Mickey Rourke 
leika í The Expendables. NORDICPHOTOS/GETTY
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SÍMI 564 0000
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SÍMI 462 3500

14
10

SALT kl.  6 - 8 - 10
THE LAST AIRBENDER 3D kl.  6 - 8 - 10

SÍMI 530 1919

14
L
L
L
16
L

SALT kl.  6.50 - 9 - 11.10
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  6 (650 kr.)
THE KARATE KID kl.  6 - 9
BABIES kl.  6 - 8
PREDATORS kl.  10
GROWN UPS kl.  8 - 10.20

.com/smarabio

NÝTT Í BÍÓ!

SALT kl.  3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
SALT LÚXUS kl.  3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
THE LAST AIRBENDER 3D kl.  3.30 - 5.40 - 8 - 10.20
LJÓTI ANDARUNGINN OG ÉG kl.  3.30 (650 kr.) 
KARATE KID kl.  5.10 - 8 - 10.50
SHREK 4 2D ÍSL TAL kl.  3.30 - 5.45
KNIGHT AND DAY kl.  8 - 10.30

HVER ER SALT?

Stórskemmtilega teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna með íslensku tali. 
Myndin er byggð á hinu sígilda 
ævintýri um ljóta andarungann.    

SÍMI 564 0000

Jackie Chan kennir ungum lærling sitthvað um 
Kung Fu í vinsælustu fjölskyldumynd ársins!

I T ’ S  T H E  C O O L E S T  J O B  E V E R .

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

7

7

7

7

7

16

16

L

L

L

L

L

L

L

L

L

12 12

12

12

12

12

SALT kl. 5:50 - 8 - 10:10
SORCERER´S APPRENTICE 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
INCEPTION                    kl. 4 - 7 - 8 - 10:10 - 11
INCEPTION kl. 2 - 5 - 8 - 11
SHREK-3D  ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
SHREK SÆLL ALLA DAGA ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
SHREK FOREVER AFTER M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 1 - 1:50  - 3:40
SEX AND THE CITY 2 kl. 8
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 10:50

THE LAST AIRBENDER-3D    kl. 5:50 - 8 - 10:50
SORCERER´S APPRENTICE kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
INCEPTION  kl. 8 -  10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
SHREK FOREVER AFTER-3D  M/ ensku Tali kl. 5:50
LEIKFANGASAGA 3-3D M/ ísl. Tali kl. 3:20

SALT kl. 5:50 - 8 - 10:10
SORCERER´S APPRENTICE kl. 5:50 - 8
KNIGHT AND DAY kl. 10:10

THE SORCERER’S APPRENTICE kl. 8 - 10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA-3D ísl tal kl. 6
LEIKFANGASAGA 3 ísl tal kl. 6
INCEPTION kl. 8 

ÞRIÐJA

BESTA MYND 
ALLRA TÍMA 
-SKV. IMDB.COM

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SALT 8 og 10 (POWER) 16
LAST AIRBENDER 3D 4, 6, 8 og 10  L
22 BULLETS 8 og 10.15 16
THE KARATE KID 5  L
SHREK SÆLL ALLA DAGA 3D 4 - ÍSLENSKT TAL  L

POWERSÝNING

KL. 10.00

Neikvætt efni um Simon 
Cowell virðist hafa þurft 
að víkja fyrir því jákvæða 
í niðurstöðum leitarvéla á 
borð við Google.

POPPBRANSINN
Nýtir Simon Cowell þjónustu fyrir-
tækis sem hagræðir niðurstöðum 
leitarvéla?

Dálkahöfundurinn Frank DiGia-
como hjá dagblaðinu New York 
Daily News segir í nýjum pistli 
að Idol-dómarinn Simon Cowell 
hagræði niðurstöðum á leitarvél-
um eins og Google til að líta vel 
út. Simon er reyndar ekki sakaður 
um að sitja sveittur við lyklaborð-
ið heldur nýtir hann þjónustu sér-
stakra fyrirtækja sem hagræða 
niðurstöðum leitarvéla fólki í 
hag. Fyrirtækin kallast SEO, eða 
Search Engine Optimization.

DiGiacomo segist hafa heim-

ildarmenn í herbúðum Cowells 
sem segjast vera sannfærðir 
um að hann nýti þjónustu fyrir-
tækjanna. Talsmaður Cowell, hin 
breska Ann-Marie Thompson, 
vísar þessum ásökunum á bug 
og segist finna lykt af samsæris-
kenningu. Það þarf þó aðeins að 
slá nafn Cowells í leitarvél til að 
berja dýrðina augum. Óvísinda-
legt próf Fréttablaðsins leiddi til 
að mynda í ljós að þegar nafnið 
Simon Cowell er slegið inn í Goog-
le-leitarvélina birtast neikvæðu 
fréttirnar ekki á fyrstu síðunum. 
Flestar fréttirnar fjalla um góð-
gerðarmál Cowell, frægð hans og 
frama – sem er óumdeilanlegur. 
Það væri gott og blessað ef hann 
væri ekki jafn umdeildur maður 
og hann sannarlega er.

Bloggarinn Hans Ebert vann 
eitt sinn hjá útgáfurisunum 
EMI og Universal. Hann blogg-
ar reglulega um tónlist og 5. 
ágúst síðastliðinn útskýrði hann 
hvers vegna American Idol verði 

betra án Simon Cowell. Hann 
sagði Cowell vera Söruh Palin 
tónlistarbransans og að hann 
þyki ekki töff í heimalandi sínu 
Englandi. Þá segir hann skoðan-
ir Cowells á tónlist ávallt höfða 
til lægsta samnefnarans. Sam-
kvæmt heimildum Franks DiGia-
como var færsla Eberts „tekin úr 
sambandi“ skömmu eftir að hún 
var skrifuð vegna brots á notenda-
skilmálum Wordpress-bloggþjón-
ustunnar. Eftir tólf klukkutíma 
birtist færslan á ný. Ebert rann-
sakaði málið og komst á snoðir 
um SEO-fyrirtæki frá Bangalore 
á Indlandi sem sér um að fylgjast 
með fréttum af frægu fólki.

Ebert kaus að tjá sig ekki um 
málið, en í grein DiGiacomo er 
sagt að lögfræðingar séu að skoða 
málið. Talsmaður Cowells bregst 
hins vegar ókvæða við, segir málið 
algjöran þvætting. „Ef Simon hefði 
eitthvað á móti því sem birtist á 
Netinu væri ég búinn að heyra af 
því.“  atlifannar@frettabladid.is 

Greiðir fyrir að virðast 
vera geðveikt fínn gaur

ÉG ER GÓÐUR Simon Cowell leggur orð í belg á góðgerðarsamkomu í London í september í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

LJÓÐ
LÍNU
SAFN 

Eldri ljóðabækur hins margverð- 
launaða skálds og rithöfundar,  
SIGUR ÐA R PÁ L SSONA R ,  
hafa verið ófáanlegar um árabil.  
Hér koma þrjár þeirra – Ljóðlínu-
dans, Ljóðlínuskip og Ljóðlínuspil  
– út í nýrri safnbók.



Laugavegur 56
101 Reykjavík

www.nikitaclothing.com

Útsalan hefst í dag
Opið til 20:00 í kvöld
40% af öllum vörum
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sport@frettabladid.is

Stjörnustælar hörundssára 
framherjans ná hámarki
Stærsta knattspyrnustjarna 
Íslandssögunnar, Eiður Smári 
Guðjohnsen, sannaði endanlega í 
vikunni hversu hörundssár hann 
er með því að neita að tala við 
íslenska fjölmiðla í aðdraganda 
leiks Íslands og Liechtenstein sem 
og eftir leikinn.

Eiður hefur iðulega tekið 
gagnrýni íslenskra fjölmiðla illa. 
Skiptir engu þó sú gagnrýni hafi 
verið af afar skornum skammti í 
gegnum tíðina og ekkert í líkingu 
við það sem gerist erlendis.

Það er því erfitt að lesa annað 
út úr stöðunni en það megi ekki 
gagnrýna hann. Þá fari hann í 
fýlu. Það er sérstakt í ljósi þess 
að líklega enginn íslenskur 
íþróttamaður hefur fengið 
skrifaðar eins margar lofgreinar 
um sjálfan sig og Eiður.

Ég velti því síðan fyrir mér 
hvort þetta fjölmiðlabann sé 
aumkunarverð tilraun til þess að 
kúga íslenska fjölmiðla til þess 
að sleikja hann upp. Ef svo er þá 
mun það ekki virka. Eiði, líkt og 

öðrum, verður hampað þegar 
tilefni er til og að sama skapi 
verður hann gagnrýndur er hann 
þykir ekki standa sig. Það er eðli 
íþróttaumfjöllunar.

Eiður Smári er ekki hafinn 
yfir gagnrýni frekar en aðrir. 
Staðreyndir málsins eru þær 
að hann átti skelfilega lélegan 
síðasta vetur. Hrökklaðist 
markalaus með skottið 
á milli lappanna 
f r á  M o n a c o 
eftir arfaslaka 
frammistöðu til 
þess eins að taka 
sæti á bekknum 
hjá Tottenham.

Þar átti hann 
fáa spretti og 
skoraði aðeins tvö 
mörk allt tímabilið. 
Hvað landsliðið snert-
ir átti hann enga gull-
leiki í þeim leikjum 
sem hentaði honum 
að spila. Það var því 

hægt að skrifa fátt jákvætt um 
hann síðasta vetur.

Með þessu fjölmiðlabanni gerir 
Eiður lítið annað en að valda sínum 

fjölmörgu aðdáendum á Íslandi 
vonbrigðum. Krakkarnir 

sem líta upp til 
hans, og greiða 
sig inn á leiki til 
að sjá hann spila, 
vilja lesa um 

skoðanir hans og 
framtíðarplön.

Hann hefur greinilega 
lítinn áhuga á að sinna 
þessu fólki og kýs 
frekar að vera í fýlu 
þar sem honum finnst 

greinilega að íslenskir 
fjölmiðlamenn 
séu svo vondir 
við sig. Þetta er 
ekkert annað en 
leiðinlegir 
stjörnustælar.

UTAN VALLAR
Henry Birgir Gunnarsson
segir sína skoðun

> Jón Guðni farinn til PSV

Framarinn og U-21 árs landsliðsmaðurinn Jón Guðni 
Fjóluson fór í gær til Hollands til þess að skoða aðstæð-
ur hjá hollenska stórliðinu PSV Eindhoven 
næstu daga. Félagið er sagt hafa mikinn 
áhuga á þessum fjölhæfa leikmanni sem 
átti algjöran stórleik í vörn Íslands gegn 
Þýskalandi á miðvikudag. Hann hefur 
einnig leikið einkar vel með Frömurum 
og þá skiptir engu máli hvaða stöðu 
hann er látinn spila.

FÓTBOLTI Íslenska ungmennalands-
liðið spilaði einn besta leik sem 
íslenskt landslið hefur spilað und-
anfarin ár gegn Þjóðverjum á mið-
vikudag. Spilamennska liðsins í 4-1 
sigrinum á Þjóðverjum var frábær, 
sama hvernig á hana er litið. 

Eyjólfur Sverrisson, þjálfari 
liðsins, hefur ákveðnar hugmyndir 
um hvernig hann vill að liðið spili. 
Leikaðferð hans gekk fullkomlega 
upp og endurspeglar hvað býr í lið-
inu.

„Strákarnir eru meðvitaðir um 
hvað þarf til að ná árangri. Það 
er með liðsheildinni. Ef það næst 
eiga einstaklingarnir möguleika 
á að blómstra, eins og strákarn-
ir hafa gert hver á sinn hátt. Mér 
finnst mikilvægt að hver og einn 
nýti styrk sinn fyrir liðið. Þannig 
eru allir mikilvægir liðinu, sama 
hvað þeir heita og sama með 
hvaða liði þeir spila. Strákarn-
ir eru samheldnir í þessu, það er 
enginn merkilegri en annar. Það 
er engin spurning að þetta er eitt-
hvað sem þeir þurfa að læra ef 
menn ætla að ná árangri,“ segir 
Eyjólfur.

Þjálfarinn segist velja í leik-
mannahópinn og byrjunarliðið 
eftir því hvernig hann vill spila. 
„Mín hugmynd er að neyða and-
stæðinginn til að spila inn á miðj-
una og vera þéttir fyrir þar. Á 
miðjunni viljum við vinna bolt-
ann og vera tilbúnir í að spila 
góðar skyndisóknir eftir fyrir-
fram ákveðnum leiðum. Ég vildi 
búa til gott lið sem væri með það á 
hreinu hvernig góðar skyndisókn-
ir eru spilaðar. Við viljum spila 
skemmtilegan og góðan fótbolta,“ 
segir Eyjólfur og er ljóst að vel 
hefur tekist til.

„Íslensk landslið hafa oft verið 
þekkt fyrir að liggja í vörn og 
treysta á föst leikatriði til að skora. 
Við viljum frekar sækja hratt og 
vera ákveðnir og grimmir fram á 
við,“ segir þjálfarinn sem hefur 
einnig unnið mikið í sjálfstrausti 
liðsins. 

„Ég sagði við strákana á sínum 

tíma að þeir væru betri en þeir 
héldu. Þeir verða að hafa trú á 
sinni getu, ef þeir hafa hana ekki 
hefur hana enginn. Þú skapar þinn 
veg sjálfur þó svo að aðrir geti 
hjálpað þér við það,“ sagði þjálf-
arinn.

„Ég leyfi mönnum að taka 
ákvarðanir inni á vellinum og ég 
krefst þess að þeir standi og falli 
með þeim. Mér er alveg sama þó 
að menn geri mistök einu sinni og 
einu sinni, það kemur fyrir hjá 
öllum, líka þeim bestu á HM. En 
hvernig menn bregðast við mis-
tökunum skiptir mig máli, ég vil 

að menn haldi áfram og hengi ekki 
haus, menn verða bara að halda 
áfram.“

Árangur liðsins undir stjórn Eyj-
ólfs hefur verið góður. Liðið tapaði 
gegn Tékkum í fyrsta leik riðilsins 
en hefur ekki tapað leik síðan. Það 
gerði jafntefli við Þjóðverja úti og 
vann Norður-Íra og San Marínó 
tvisvar. „Árangurinn kemur mér 
ekki endilega á óvart, en hann 
er samt framar öllum björtustu 
vonum. Við fengum lítinn undir-
búning fyrir leikinn gegn Tékk-
um og þá vorum við ekki búnir að 
stilla liðið saman. Þar keppti allt 

annað lið en við vorum fljótir að 
finna réttu blönduna. Eftirleikur-
inn var auðveldur,“ segir Eyjólf-
ur.

Hann stýrði liðinu einnig í und-
ankeppni EM árin 2004 og 2005. 
Þar náði liðið ágætum árangri og 
vann meðal annars Svía og Búlg-
ara tvisvar. Það lenti í fjórða sæti 
riðilsins sem Krótar, þá með mann 
eins og Luka Modric innanborðs, 
unnu.

Eyjólfur tók svo við A-landsliði 
Íslands en það gekk ekki vel. Hann 
stýrði liðinu í tvö ár og þá aðeins í 
fjórtán leikjum. Undir hans stjórn 
vann Ísland tvo leiki, gerði fjög-
ur jafntefli og tapaði átta leikjum, 
sem gerir 29 prósent árangur.

„Tíminn með A-landsliðinu var 
mjög erfiður tími fyrir mig. Það 
var margt sem gekk ekki upp þar. 
Margir hlutir voru heftandi fyrir 
allt liðið og allan undirbúning. Það 
var í raun aldrei friður í starfinu, 
þetta var erfitt alveg frá byrjun. 
En við reyndum bara að kyngja 
því en þetta gekk ekki upp,“ segir 
Eyjólfur.

Hann segist ekki hafa verið 
smeykur við að taka aftur við ung-
mennalandsliðinu eftir tímann með 
A-liðinu. „Alls ekki. Ég hef næga 
vitneskju um alþjóðlegan bolta og 
þekki þetta alveg,“ segir þjálfarinn 
sem hefur ekki leitt hugann að því 
hvort hann hefði áhuga á að taka 
við A-landsliðinu aftur. „Það hefur 
ekki einu sinni hvarflað að mér. 
Mér líður mjög vel núna sem þjálf-
ari og finnst þetta mjög gaman. Ég 
er að reyna að gefa eitthvað af mér 
til strákanna og finnst það ganga 
vel,“ segir Eyjólfur Sverrisson.

 hjalti@frettabladid.is

Strákarnir eru betri en þeir halda
Eftir erfiða tíma með A-landsliðinu hefur Eyjólfur Sverrisson náð frábærum árangri með ungmennalands-
liði Íslands. Hugmyndir þjálfarans um spilamennsku liðsins endurspegluðust í stórsigrinum á Þjóðverjum.

ÁNÆGÐUR Eyjólfur brosir hér í leiknum gegn Þjóðverjum, og hafði ríka ástæðu til. 
Spilamennska liðsins í 4-1 sigrinum var frábær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eyjólfur og landsliðin:
U21-liðið 2004-2005 í undank. EM:
10 leikir: Fjórir sigrar, eitt jafntefli, fimm töp.
A-liðið 2006-2007 í undankeppni EM:
14 leikir: Tveir sigrar, fjögur jafntefli, átta töp.
U21-liðið 2009-2010 í undank. EM:
7 leikir: Fimm sigrar, eitt jafntefli, eitt tap.

Hinn lunkni hornamaður Fram, Stefán Baldvin 
Stefánsson, verður væntanlega ekkert með 
Frömurum í vetur eftir að hafa slitið hásin á 
æfingu í vikunni.

„Ég var að taka af stað og þá var eins og það 
væri sparkað aftan í mig þó svo það væri enginn 
nálægt. Þetta var sárt en ég gerði mér strax grein fyrir 
því hvað hefði gerst. Hef séð svona gerast og veit hvernig 
það lýsir sér,“ sagði Stefán Baldvin svekktur.

„Það er talað um að sinin sjálf jafni sig á hálfu 
ári. Þá á ég eftir að komast í form og styrkja 
sinina. Það er því frekar hæpið að ég nái að 
spila eitthvað í vetur,“ sagði Stefán en þetta 
er mikið áfall fyrir Framara enda missti liðið annan vinstri 
hornamann á dögunum er Guðjón Finnur Drengsson ákvað 
að ganga í raðir Selfoss.

Það verður seint sagt að lukkan leiki við Stefán Baldvin í hand-
boltanum því á síðasta vetri skaddaðist hann mjög illa á auga er 
hann fékk putta í augað. Hann hefur síðan þurft að leika með 
hlífðargleraugu.

„Ég er með 20 prósent sjón á auganu og það lagast líklega ekki 
meira,“ sagði Stefán en hann ætlar ekki að hætta í boltanum þó 
mótlætið sé mikið.

„Þegar ég hætti þá mun ég hætta á eigin forsendum. Ég hef 
ekki áhuga á því að enda ferilinn svona,“ sagði hinn 28 ára 
gamli Stefán sem þvertekur fyrir að vera orðinn óheppnasti 
handboltamaður landsins og hafi þar með tekið við kyndlin-
um af hinum seinheppna Stjörnumanni, Vilhjálmi Halldórs-
syni.

„Ég á nokkuð í land með að ná honum. Hef ekki enn dottið 
ofan af þaki og ökklabrotnað í píptesti,“ sagði Stefán léttur 
en hann segist vera mjög jákvæður þrátt fyrir allt mótlætið.

FRAMARINN STEFÁN BALDVIN STEFÁNSSON:  MEIDDIST AFTUR MJÖG ALVARLEGA OG VERÐUR LENGI FRÁ

Er ekki óheppnasti handboltamaður landsins

HANDBOLTI Íslenska U18 ára lands-
liðið í handbolta tapaði fyrir Sló-
venum í fyrsta leik sínum á HM 
í gær. Lokatölur voru 34-31 en 
staðan í hálfleik var 15-15. Akur-
eyringurinn Guðmundur Hólmar 
Helgason var besti maður leiks-
ins en hann skoraði sex mörk og 
Sveinn Sveinsson var marka-
hæstur með sjö mörk. Geir Guð-
mundsson skoraði fimm og Víg-
lundur Þórsson fjögur. Ísland 
mætir Sviss í dag.  - hþh

U18 ára liðið á HM:

Tap í fyrsta leik

FÓTBOLTI Landsliði Liechtenstein 
hefur gengið vel í leikjum gegn 
Íslandi undanfarin þrjú ár og 
tölfræði landsliðs Liechtenstein 
síðustu árin segir að liðinu gangi 
tíu sinnum betur á móti íslenska 
landsliðinu heldur en á móti 
öðrum knattspyrnuþjóðum.

Ísland og Liechtenstein hafa 
mæst fjórum sinnum frá og með 
árinu 2007. Hvor þjóð hefur unnið 
einn leik og tvisvar hafa liðin 
gert jafntefli. Markatalan er 5-4 
Liechtenstein í vil.

Liechtenstein hefur spilað 21 
landsleik á móti öðrum þjóðum 
en Íslandi á þessum tíma, 19 
þeirra hafa tapast og liðið hefur 
náð í tvö jafntefli á móti Aserba-
ídjan og Finnlandi. Sigurhlutfall-
ið í þeim leikjum er aðeins fimm 
prósent á móti fimmtíu prósent 
sigurhlutfalli á móti Íslandi. - óój

Landslið Liechtenstein:

Tíu sinni betri 
á móti Íslandi

MARK RÚRIKS EKKI NÓG Rúrik Gíslason 
í baráttunni í fyrrakvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Víkingar unnu botnlið 
Njarðvíkur 1-2 í 1. deild karla í 
knattspyrnu í gær. Liðið er þar 
með komið aftur á toppinn og 
hefur eins stigs forystu á Leikni 
sem á leik til góða. Daníel Hjalta-
son kom Víkingi yfir en Saka 
Mboma jafnaði. Sigurður Egill 
Lárusson skoraði svo sigurmark-
ið í seinni hálfleik.

Þá vann Fjölnir 1-0 sigur á 
Gróttu á heimavelli með sjálfs-
marki Seltirninga. - hþh

1. deild karla í knattspyrnu: 

Víkingar komust 
aftur á toppinn

LEIFUR Tók þrjú stig á Njarðtaksvelli í 
gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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*VILDARÁSKRIFENDUR FÁ ALLT AÐ 30% AFSLÁTT AF 

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

Enska deildin hefst með látum um helgina og fyrsti stórleikur tímabilsins er á sunnudag. 
Er Liverpool hrokkið í gang, eða tekst Arsenal að stela sigrinum á Anfield? Fylgstu með frá upphafi.

SUNNUDAGSMESSAN MEÐ
 GUMMA BEN OG HJÖRVARI HAFLIÐA

LAUGARDAGUR

MÁNUDAGUR

SUNNUDAGUR

Liverpool – Arsenal kl. 14:30

Man. Utd. – Newcastle kl. 18:50

Tottenham – Man. City
Aston Villa – West Ham
Blackburn – Everton
Bolton – Fulham
Sunderland – Birmingham
Blackpool – Wigan

Félagarnir gera upp leiki helgarinnar kl. 17:00 á 
sunnudögum. Mörkin, tilþrifin, skemmtilegustu 
atvikin og margt fleira í nýjum og fjörugum þætti.

kl. 11:35
kl. 13:45
kl. 13:55
kl. 13:55
kl. 13:55
kl. 13:55

TRYGGÐU ÞÉR

ÁSKRIFT Í

SÍMA 512 5100

EÐA Á STOD2.IS

512 5100 STOD2 IS VERSLANIR VODAFO

VERÐ FRÁ AÐEINS 140 KR. Á DAG*
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

16.40 Áfangastaðir - Óteljandi ís-
lenskt  (3:12) Þáttaröð eftir Sigurð Sigurðar-
son og Guðberg Davíðsson. 

17.05 Friðlýst svæði og náttúruminj-
ar - Svarfaðardalur  (12:24) Þáttaröð eftir 
Magnús Magnússon. 

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fyndin og furðuleg dýr (24:26)

17.35 Fræknir ferðalangar (58:91)

18.00 Leó (20:52)

18.05 Manni meistari (10:13)

18.30 Mörk vikunnar  Í þættinum er fjall-
að um íslenska kvennafótboltann.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Ástin fæst ekki keypt  (Can’t Buy 
Me Love) Bandarísk fjölskyldumynd frá 
1987. Ronald Miller er orðinn langþreyttur 
á því að vera lúði og fær eina af vinsælustu 
stelpunum í skólanum til að hjálpa sér að 
leysa vandann. 

21.45 Andspyrna  (Defiance) Banda-
rísk bíómynd frá 2008. Gyðingabræður í 
hernámi nasista í Austur-Evrópu flýja inn 
í skóga Hvíta-Rússlands og reisa þar þorp 
ásamt rússneskum andspyrnumönnum. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna.

00.00 Wallander – Ljósmyndarinn 
 (Wallander: Fotografen) Sænsk sakamála-
mynd frá 2006. Kurt Wallander rannsóknar-
lögreglumaður í Ystad á Skáni glímir við erf-
itt sakamál. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi barna. (e)

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.35 Sumarhvellurinn  (9:9) (e)

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Dynasty ( 11:30) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Sumarhvellurinn  (9:9) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

16.45 Dynasty  (12:30)

17.30 Rachael Ray

18.15 Three Rivers  (10:13) (e)

19.00 Being Erica  (13:13) Skemmti-
leg þáttaröð um unga konu sem hefur ekki 
staðið undir eigin væntingum í lífinu en fær 
óvænt tækifæri til að breyta því sem aflaga 
hefur farið. 

19.45 King of Queens  (5:13) Banda-
rískir gamanþættir um turtildúfurnar Doug 
og Carrie. 

20.10 Biggest Loser  (16:18) Bandarísk 
raunveruleikasería um baráttuna við mittis-
málið. Þeir fimm keppendur sem eftir eru 
halda til Ástralíu þar sem þeir taka þátt í 
kapphlaupi um Sydney.

21.35 Bachelor  (2:11) Raunveruleikaþátt-
ur þar sem rómantíkin ræður ríkjum. 

23.05 Parks & Recreation  (15:24) (e)

23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit  (1:22) (e)

00.20 Life  (17:21) (e)

01.10 King of Queens  (5:13) (e)

01.35 Last Comic Standing  (7:11) (e)

02.20 Premier League Poker II  (2:15) 
Skemmtilegt pókermót þar sem 12 af sterk-
ustu pókerspilurum heims reyna með sér. 

04.05 Girlfriends  (19:22) (e)

04.25 Jay Leno  (e)

05.10 Jay Leno  (e)

05.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Tommi og 
Jenni, Elías, Kalli litli Kanína og vinir, Hvellur 
keppnisbíll, Lalli

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Beauty and the Geek (4:10) 

11.00 60 mínútur 

11.50 Amne$ia (1:8) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Project Runway (10:14) 

13.45 La Fea Más Bella (218:300)

14.30 La Fea Más Bella (219:300) 

15.25 Wonder Years (7:17) 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Kalli litli Kanína og vinir, Tommi og Jenni

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons Níunda þáttaröð-
in um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og 
hversdagsleika hennar.

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.06 Veður 

19.15 American Dad (8:20) Fimmta 
teiknimyndaserían um Stan og fjölskyldu 
hans frá höfundum Family Guy. 

19.40 The Simpsons (8:21) Tuttugasta 
þáttaröðin í þessum langlífasta gamanþætti 
bandarískrar sjónvarpssögu. 

20.05 Here Come the Newlyweds 
(6:6) Skemmtilegur raunveruleikaþáttur í 
anda Beauty and the Geek þar sem nýgift 
hjón keppa í allskyns skemmtilegum þraut-
um um veglega verðlaunaupphæð. 

20.50 The Cable Guy Sprenghlægileg 
mynd um manninn sem kemur inn á heimili 
fólks og tengir sjónvarpskapalinn. 

22.25 Easy Eldheit rómantísk gamanmynd 
um unga konu sem er með allt sitt á hreinu í 
vinnunni en tvo í takinu og allt í steik í einka-
lífinu.

00.00 Glaumgosinn 

01.20 Tombstone Einn allra vinsælasti 
vestri síðari ára.

03.25 16 Blocks Hörkuspennandi has-
armynd.

05.05 American Dad (8:20) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag  (e)

08.00 Nine Months

10.00 Mr. Woodcock 

12.00 How to Eat Fried Worms 

14.00 Nine Months 

16.00 Mr. Woodcock

18.00 How to Eat Fried Worms 

20.00 You Don‘t Mess with the 
Zohan 

22.00 The Banger Sisters 

00.00 Stay Alive

02.00 The Truth About Love

04.00 The Banger Sisters 

06.00 Four Weddings And A Funeral

14.35 Turning Stone Resort Champ-
ionship Skyggnst á bak við tjöldin í PGA 
mótaröðinni í golfi. Öll mót ársins á PGA 
mótaröðinni skoðuð í þaula.

15.30 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni 
í golfi. Árið sem framundan er skoðað gaum-
gæfilega og komandi mót krufin til mergjar.

15.55 PGA Championship 2010 Út-
sending frá PGA Championship mótinu í 
golfi en til leiks eru mættir flestir af bestu 
kylfingum heims.

19.00 PGA Championship 2010 Bein 
útsending frá öðrum keppnisdegi á PGA 
Championship mótinu í golfi.

00.00 London High Roller 1 Sýnt frá 
evrópsku mótaröðinni í póker þar sem mæta 
margir af bestu og snjöllustu spilurum heims.

00.50 London High Roller 2 Sýnt frá 
evrópsku mótaröðinni í póker en til leiks 
mæta margir af bestu og snjöllustu spilur-
um heims.

01.40 Bayern - Real Madrid 

 

17.50 Season Highlights Allar leiktíð-
ir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti.

18.45 Wigan - Arsenal Útsending frá leik 
Wigan og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

20.30 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

21.00 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
í knattspyrnu. 

21.30 Premier League World 2010/11 
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu 
og skemmtilegum hliðum.

22.00 Football Legends - Charl-
ton Í þessum þáttum eru skoðaðir marg-
ir af fremstu knattspyrnumönnum sögunn-
ar. Að þessu sinni verður fjallað um Bobby 
Charlton.

22.30 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
i knattspyrnu. 

23.00 Stoke - Tottenham Útsending 
frá leik Stoke og Tottenham í ensku úrvals-
deildinni.

20.00 Hrafnaþing  Heimastjórnin í sum-
arskapi.

21.00 Golf fyrir alla  Við spilum 4. og 5. 
braut með Hansa, Jonna og Bjarka.

21.30 Eldum íslenskt  Það gerist ekki 
betra íslenska nýmetið.

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn. 

19.40 The Simpsons   STÖÐ 2

20.00 You Don‘t Mess With 
The Zohan   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Biggest Loser   SKJÁREINN

21.45 NCIS: LA   STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Football Legends - 
Bobby Charlton   STÖÐ2 SPORT2

> Matthew Broderick
„Að eignast barn breytir 
viðhorfi þínu til tengdafor-
eldranna. Ég elska að fá þau 
í heimsókn núna. Þau taka 
börnin og ég get farið út“.
Matthew Broderick fer 
með eitt aðalhlut-
verka í myndinni The 
Cable Guy ásamt 
Jim Carrey. Myndin 
hefst kl. 20.50 á 
Stöð 2.

Hin stórskemmtilega mynd Breakfast at Tiffany´s 
með Audrey Hepburn í aðalhlutverki var á dagskrá 
sjónvarpsins fyrir stuttu. Ég hafði séð hana áður 
en gat ekki sleppt því að horfa á hana aftur. Saga 
hinnar léttkærulausu Holly Golightly er hressandi 
og skemmtileg, að ekki sé talað um fallegu fötin, 
perlufestarnar, túberaða hárið og húsgögnin, en 
myndin er frá árinu 1961. Hún gerist í New York og 
Holly Golightly býr í lítilli íbúð ásamt nafnlausum 
ketti, sem hún kallar bara Kött. Hún geymir símann 
sinn ofan í ferðatösku til að dempa hringinguna og 
sófinn hennar er baðkar á fótum sem búið er að 
saga hliðina úr. Holly Golightly djammar öll kvöld 
og fer út með ríkum mönnum sem hún yfirgefur 
að morgni dags. Þá fær hún sér kaffi og croissant 
meðan hún kíkir í búðargluggana í Tiffany´s og 

horfir á demantshringa og men. Heima hjá sér finnur 
hún síðan inniskóna sína inni í ísskáp og dregur út 
eldhússkúffu sem hún notar sem þrep til að komast 
upp í efri skáp þar sem hún geymir vodkaflösku. Með 
hana tyllir hún sér svo á eldhúsbekkinn með fæturna 
ofan í vaskinum til að fá sér sopa. Hún er heillandi 
og hispurslaus í allri framkomu og lætur sem hún 
sé tiltölulega einföld og ekki alveg með á nótunum. 
Ég hef þó grun um að það sé meira í hana spunnið. 
Hún vingast við huggulegan ungan mann, rithöfund 
sem flytur inn í húsið hennar og saman skottast þau 
um borgina en eru samt ekki kærustupar. Myndin 
endar þó eins og maður vonar því þrátt fyrir að vera 
staðráðin í að finna sér ríkan karl til að giftast, sama 
hvernig hann lítur út, endar Holly Golightly samt með 
unga, sæta rithöfundinum.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR FÆR SÉR CROISSANT OG KAFFI

Morgunverður hjá Tiffany ś
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Í KVÖLD

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

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

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

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.10 Vicar of Dibley  12.40 Fawlty Towers  13.10 
Fawlty Towers  13.40 My Family  14.10 My Family  
14.40 Last of the Summer Wine  15.10 Dalziel and 
Pascoe  15.55 The Weakest Link  16.40 Monarch 
of the Glen  17.30 ‚Allo ‚Allo!  18.00 Harry And Paul  
18.30 The Visitor  19.00 Saxondale  19.30 The 
Inspector Lynley Mysteries  20.15 The Jonathan 
Ross Show  21.05 Harry And Paul  21.35 Come 
Dine With Me  22.00 The Jonathan Ross Show  
22.50 Primeval  23.40 Come Dine With Me

12.00 Redningstjenesten på vej  12.30 Rabatten  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.10 
Høvdingebold  14.05 Radiserne  14.30 AF1 - alle 
for 1  14.50 Alfred  15.00 Mad i kassen  15.15 
Klassen 2.b  15.30 Fredagsbio  15.40 Alfons Åberg 
og hans ganske særlige fest.  15.50 Lillefinger 
- Kortspillet  16.00 Jan i Island  16.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 
Talent 2010  19.00 TV Avisen  19.30 Rush Hour 2  
20.55 Anacondas: Jagten på blodorkidéen  22.30 
En særlig sag

12.20 Uteliv om høsten  12.50 Solens mat  
13.20 Tradisjonshandverk  13.30 Verdensserien 
i sandvolleyball  16.00 Oddasat - nyheter på 
samisk  16.05 Nyheter på tegnspråk  16.10 Tinas 
mat  16.40 Norge i dag  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Norge rundt  17.55 Friidrett  20.00 Toppidrettsveka  
20.20 Tause vitner  21.05 Kveldsnytt  21.20 Tause 
vitner  22.15 Hotel Babylon  23.10 Little Britain 
USA  23.35 Country jukeboks u/chat 

13.00 Såna är mammor  13.30 Mat och grönt på 
Friland  14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  
14.55 Djursjukhuset  15.25 Mitt i naturen  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Hundkoll  16.45 Din plats i historien  16.50 
Lanthandeln  17.20 Regionala nyheter  17.30 
Rapport  18.00 Val 2010. Demokratifesten  20.00 
Jersey Girl  21.40 Nightmares and dreamscapes  
22.25 Sommarkväll med Anne Lundberg  23.25 
Kriminaljouren

19.30 The Doctors Spjallþættir framleidd-
ir af Opruh Winfrey þar sem fjórir framúr-
skarandi læknar - sérfræðingar á fjórum ólík-
um sviðum - veita aðgengilegar og gagnlegar 
upplýsingar um þau heilsufarsmál sem hvað 
helst brenna á okkur.

20.15 Oprah‘s Big Give (4:8) Stórmerki-
leg þáttaröð þar sem sjónvarpsdrottningin 
Oprah Winfrey skipuleggur heljarinnar reisu 
um Bandaríkin og hún lætur tíu ólíka ein-
staklinga keppa innbyrgðis í gjafmildi. Þeir fá 
til umráða umtalsverða fjármuni sem þeir 
geta ráðstafað að vild til góðgerðamála og 
þeirra sem virkilega þurfa á aðstoð að halda 
og í raun að láta alla þeirra villtustu drauma 
rætast.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 NCIS: LA (1:24) Spennuþætt-
ir sem gerast í Los Angeles og fjallar um 
starfsmenn systurdeildarinnar í höfuðborg-
inni Washington sem einnig hafa það sér-
svið að rannsaka alvarlega glæpi sem tengj-
ast sjóhernum eða strandgæslunni á einn 
eða annan hátt.

22.30 The Closer (7:15) Fimmta þáttaröð 
þessarar rómantísku og gamansömu spennu-
þáttaraðar um Brendu Leigh Johnson sem 
ásamt því að leiða sérstaka morðrannsókna-
deild innan hinnar harðsvíruðu lögreglu í Los 
Angeles þarf að takast á við afar viðkvæmt 
einkalíf.

23.15 The Forgotten (4:17) Spennuþættir 
í anda Cold Case með Christian Slater í aðal-
hlutverki. Þættirnir fjalla um óbreytta borgara 
sem taka lögin í sínar hendur og klára rann-
sókn á ákveðnum sakamálum sem lögreglan 
hefur gefist upp á.

00.00 Oprah‘s Big Give (4:8) 

00.45 The Doctors 

01.30 Fréttir Stöðvar 2 

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið

12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og aug-
lýsingar
13.00 Stimpilklukkan
14.03 Girni, grúsk og gloríur
15.03 Útvarpssagan: Eldfórnin
15.25 Rölt milli grafa
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur 
2010
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir

18.22 Syrpan
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlist fólksins
20.00 Leynifélagið
20.30 Hringsól
21.30 Kvöldsagan: Gatsby hinn 
mikli
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

VIÐ MÆLUM MEÐ

Here Come The Newlyweds
Stöð 2 kl. 20.05
Skemmtilegur raunveruleikaþáttur í 
anda Beauty and the Geek þar sem 
nýgift hjón keppa í alls kyns skemmti-
legum þrautum um veglega verðlauna-
upphæð. Reynir þar ekki aðeins á hæfni 
þeirra og úrræðasemi á öllum mögu-
legum sviðum heldur einnig sambandið 
sjálft og hversu vel hin nýgiftu pör ná að 
vinna saman og þekkja hvort annað.

▼

STÖÐ 2 KL. 20.55

The Cable Guy
Sprenghlægileg mynd 
um manninn sem 
kemur inn á heim-
ili fólks og tengir 
sjónvarpskapalinn. 
Við fylgjumst með því 
þegar hann kemur inn 
á heimili Stevens, gerir 
sig heimakominn og 
setur allt á annan end-
ann. Sagan er bráðsnjöll og leikur Jims Carreys engu líkur.
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GOTT Á GRILLIÐ

LÁRÉTT
2. stagl, 6. bor, 8. vafi, 9. segi upp, 11. 
tveir eins, 12. kvenflíka, 14. brenni-
vídd, 16. pot, 17. hylli, 18. leyfi, 20. 
ekki heldur, 21. þefa.

LÓÐRÉTT
1. kast, 3. drykkur, 4. syndafyrirgefn-
ing, 5. fjallaskarð, 7. glitra, 10. nögl, 
13. hallandi, 15. bakhluti, 16. ónn, 
19. klaki.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. stag, 6. al, 8. efi, 9. rek, 
11. ll, 12. pilsa, 14. fókus, 16. ot, 17. 
ást, 18. frí, 20. né, 21. nasa. 

LÓÐRÉTT: 1. varp, 3. te, 4. aflausn, 5. 
gil, 7. leiftra, 10. kló, 13. ská, 15. stél, 
16. ofn, 19. ís. 

„Ég er búin að hafa áhuga á 
saumaskap síðan ég man eftir 
mér og fékk mína fyrstu sauma-
vél fimm ára,“ segir vörubílstjór-
inn Jóhanna Eva Gunnarsdóttir. 

Jóhanna Eva tekur þátt í fata-
hönnunarkeppni á vegum Iceland 
Fashion Week í byrjun september. 
Hún hefur lagt stund á fatahönn-
unarnám í Fjölbrautaskóla Suð-
urlands, Fjölbraut í Breiðholti og 
nú síðast í Tækniskólanum. Hún 
hefur verið með merkið sitt JEG 
Fashion í kollinum í smá tíma og 
saumað aðeins fyrir sína nán-
ustu. „Ég sá þessa Martini-fata-
hönnunarkeppni auglýsta fyrir 
nokkru og ákvað að sækja um. Svo 
var haft samband við mig í byrj-
un vikunnar og mér boðið að taka 

þátt,“ segir Jóhanna. „Ég veit ekki 
hver verðlaunin eru enn þá en það 
verða bæði íslenskir og erlend-
ir dómarar að dæma okkur sem 
taka þátt en hver og einn hönnuð-
ur sýnir sjö flíkur.“

Jóhanna segist hafa tekið 
meiraprófið um leið og hún gat 
eða þegar hún var 18 ára. „Bróð-
ir minn var að fara og ég ákvað 
að skella mér með honum. Ég hef 
alltaf haft mikinn áhuga á bílum,“ 
segir Jóhanna og bætir við að hún 
hafi verið eins og grár köttur í 
kringum vinnuvélar og gröfur í 
sveitinni hjá ömmu sinn og afa 
á yngri árum. Hún er eina stelp-
an sem vinnur hjá Gámaþjónust-
unni við keyrslu og ber vinnufé-
lögum sínum vel söguna. „Þetta er 

mjög líkamlega erfið vinna og það 
finnst mér fínt. Eina er að ég vil 
hafa minn bíl fyrir mig því mér 
finnst betra að vera með hreint í 
kringum mig í bílstjórasætinu,“ 
segir Jóhanna og hlær. 

Aðeins tvær vikur eru til stefnu 
í sjálfa keppnina en Jóhanna er 
hvergi bangin. „Ég fer bara að 
spýta í lófana núna. Mér finnst 
flottast þegar flíkur sýna kven-
legu línurnar svo það má segja 
að hönnun mín einkennist af svo-
leiðis sniðum.“ Aðspurð hvort hún 
mundi velja fatahönnun eða vöru-
bílaakstur sem framtíðarstarf 
svara Jóhanna: „Bæði. Ég er hepp-
in að geta nú þegar sinnt og starf-
að við bæði áhugamál mín.“ 

 alfrun@frettabladid.is

JÓHANNA EVA GUNNARSDÓTTIR: FÉKK FYRSTU SAUMAVÉLINA FIMM ÁRA

Ungur vörubílstjóri tekur 
þátt í fatahönnunarkeppni

VÖRUBÍLSTJÓRI Í HJÁVERKUM Jóhanna Eva Gunnarsdóttir keyrir vörubíl og hannar föt undir sínu eigin merki, JEG Fashion. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

„Mínar grillvenjur eru ekki 
flóknar. Ég er mest fyrir 
svínakjöt, snitzel eða kótilettur 
og meðlætið er bara það sem 
hendi er næst.“ 

Hjörtur Geirsson tónlistarmaður.

Lag bandarísku rokksveitarinnar Papa 
Roach, Change Or Die, sem kom út í fyrra 
þykir líkjast Ósonlagi hljómsveitarinnar 
Búdrýginda frá árinu 2003 furðu mikið. 

„Það er margt þarna sem er mjög 
svipað,“ segir Axel Haraldsson, for-
sprakki Búdrýginda, spurður um lík-
indin með lögunum. „Lagið byrjar 
eiginlega alveg nákvæmlega eins. 
Ég fór bara að hlæja þegar ég 
heyrði þetta. Þetta var bara 
fyndið,“ segir hann og 
telur líklegt að Papa Roach 
hafi heyrt í Búdrýgindum á 
Youtube og orðið fyrir áhrifum.

Svo skemmtilega vill til að hljóm-
sveitin Hjaltalín, sem Axel og Viktor 

Orri Árnason úr Búdrýgindum eru einnig með-
limir í, spilar á tónlistarhátíð í Ungverjalandi 
á laugardaginn ásamt Papa Roach. „Kannski 

maður reyni að hitta þá og fá prósentur. Gít-
arleikarinn í Búdrýgindum er líka að klára 
BA í lögfræði. Ef það verða eftirmál af 
þessu fer hann bara í mál,“ segir Axel í létt-
um dúr. „Eða kannski fær maður Jakob Frí-

mann til að setja saman nefnd til að meta 
þetta. Við sjáum hvernig þetta fer.“

Þrátt fyrir að lítið hafi heyrst í 
Búdrýgindum undanfarin ár er 

hljómsveitin ekki hætt og stefnir 
á tónleika í byrjun september. 
  - fb

Papa Roach hermir eftir Búdrýgindum

BÚDRÝGINDI Byrjunin á Change Or 
Die er mjög svipuð Ósonlaginu með 

Búdrýgindum.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

JACOBY SHADDIX Söngvari Papa Roach gæti hafa 
heyrt í Búdrýgindum á Youtube.

NORDICPHOTOS/GETTY

Vera Sölvadóttir, tónlistar- og kvikmyndagerð-
arkona, tók nýverið upp lag með franska tón-
listarmanninum Bertrand Georges, sem starf-
ar undir nafninu Audible, og verður lagið gefið 
út á smáskífu innan skamms. 

„Ég bjó í París á námsárum mínum og var þá 
í hljómsveit með Bertrand. Hann er með eigin 
útgáfu og sækist eftir því að vinna með tón-
listarmönnum frá hinum ýmsu löndum og taka 
upp lög sem sungin eru á mismunandi tungu-
málum. Lagið sem ég tók upp með honum er þó 
á frönsku, það er ballaða og heitir á íslensku 
Fuglarnir og Róbert,“ útskýrir Vera. Hún tók 
upp lagið í síðasta mánuði á meðan hún heim-
sótti Parísarborg og er lagið þegar fáanlegt 
á Netinu. Hún segir Bertrand Georges vera 
nokkuð þekktan tónlistarmann í Frakklandi og 

hefur hann gefið út nokkrar hljómplötur með 
tónlist sinni og er ný hljómplata með honum 
væntanleg innan skamms.

Vera segist hafa gaman af því að vinna með 
öðrum listamönnum að tónlist, en sjálf er hún í 
tónlistartvíeykinu BB & Blake ásamt leikaran-
um Magnúsi Jónssyni. „Mér finnst mjög gaman 
að vinna að tónlist með hinum ýmsu tónlistar-
snillingum. Þessa dagana er ég að semja tónlist 
fyrir stuttmynd ásamt Jarþrúði Karlsdóttur 
sem er afskaplega gaman,“ segir Vera sem leik-
stýrir einnig myndinni. 

Aðspurð segir hún BB & Blake hafa legið í 
hálfgerðum dvala undanfarið þar sem Magnús 
er fluttur til Akureyrar vegna vinnu, en hann 
leikur í The Rocky Horror Picture Show. „Við 
munum sinna tónlistinni betur þegar ég endur-

heimti hann í vetur,“ segir Vera glöð í bragði.  
Hægt er að hlusta á lagið á vefsíðunni www.
soundcloud.com/verawonder.  -sm 

Vera tók upp lag í fríinu í París

SYNGUR Á FRÖNSKU Vera Sölvadóttir, tónlistar- og 
kvikmyndagerðarkona, tók upp lag með franska tónlist-
armanninum Bertrand Georges fyrir stuttu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Frétt þýska vikuritsins 
Der Spiegel um hand-
boltamenn þar í landi 
hefur vakið talsverða 
athygli. Þar er hand-
boltahetjan Logi 
Geirsson sagður 
stórskuldugur, en 
hann vísar því á 
bug í samtali við 
Morgunblaðið. Logi 
segir að ansi margar rangfærslur 
séu í grein Der Spiegel og ein 
þeirra sé sú að hann búi hjá vini 
sínum. Hann mun skýra ítarlega frá 
málinu í bók sinni 10.10.10 sem 
kemur út eftir tæpa tvo mánuði. 
Þar mun fólk fá að lesa sannleik-
ann í málinu.

Og það er alltaf nóg að 
gerast í bókabransanum. 
Spennusagan Sólstjakar 

eftir Viktor Arnar 
Ingólfsson kemur 
út á vegum tékk-
neska forlagsins 
Moba á næstu 
misserum. Bókin 
sem kom út 

fyrir síðustu jól 
hefur þegar vakið 
talsverða athygli 
erlendra útgefenda. 
Moba-menn létu 
sér ekki nægja 

nýjasta krimma Viktors heldur 
tryggðu sér einnig sögu eftir Stellu 
Blómkvist, Morðið í alþingishúsinu. 
Sá dularfulli höfundur ku vinna að 
nýrri bók, en sú síðasta kom út árið 
2006 …

Nágrannar Tékka í vestri, Þjóðverjar, 
eru einnig spenntir fyrir íslenskum 
bókum en þeir virðast hneigðari 
fyrir sögulegan fróðleik. Þannig var 
samið um útgáfu á bók Vésteins 
Ólasonar, Samræður á söguöld, 
við forlagið Ludwig Verlag og 
kollegar þeirra hjá Bouvier Verlag 
keyptu Wagner og Völsunga eftir 
Árna Björnsson. Þá gefur forlagið 
Orlanda út ævisögu Vig-
dísar Finnbogadótt-
ur eftir Pál Valsson 
og ævisaga Snorra 
Sturlusonar, skráð 
af Óskari Guðmunds-
syni, kemur út hjá 
Böhlau Verlag. 
 - afb 
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Sýningar á leikritinu 

Hallveig ehf. 
í Reykholti.

14. ágúst kl. 17:00
21. ágúst kl. 17:00
28. águst kl. 17:00

Miðapantanir á heimasíðu 
http:// hallveig.sida.is og í 
síma 690 1939

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 8.

 1   25,5 prósent.

 2   Benedikt Stefánsson.

 3   34 ár.



afsláttur

ÁSAMTÖÐRUMTILBOÐUM

Vörur frá

mánudag - föstudag 11 - 18,
laugardag 11 - 16

og sunnudag 13-17

LÁGMARK

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Í fullum gangi



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Enginn Adolf Ingi á HM
Íþróttafréttamaðurinn Adolf 
Ingi Erlingsson hefur verið 
fastagestur í stofum landsmanna 
þegar lýsingar frá leikjum 
íslenska landsliðsins í handbolta 
eru annars vegar. En nú er svo 
komið að hann verður fjarri góðu 
gamni á næstu tveimur heims-
meistaramótum eftir að 365 
keypti sýningarréttinn að þeim. 
Almenningur hefur hingað til 
skipst í tvo hópa þegar Adolf Ingi 
er á skjánum. Sumir finna honum 
flest til foráttu en aðrir telja 
hann hreinlega ómissandi innan 
um strákana okkar. Fari svo að 
Stöðvar 2-menn kveiki á perunni 
og tryggi sér krafta hins reynslu-
mikla Adolfs Inga fyrir næsta 
mót myndi hann 
feta í fótspor 
fótboltasér-
fræðingsins 
Hjörvars Haf-
liðasonar sem 
skipti nýlega 
yfir til Stöðvar 
2 Sport 2 frá 
Sjónvarp-
inu.

Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasala er hafin!

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

OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17

Dorma býður betur

handklæði - Ný sending

ótrúlegt verð

69.900,-
Frábær svefnsófi 

með rúmfatageymslu!

69.900,-
Hægindastóll í taui

20% afsláttur
Stillanlegt heilsurúm

2.900,-
Sængurverasett

20% afsláttur
Serta heilsurúm

149.000,-
Interbed 160x200

Yfi r 40 ilmtegundir
5.900,-

Barnasæng 70x140 cm
14.900,-

Dúnsæng

30x30 cm kr. 99,-
50x100 cm kr. 499,-
70x140 cm kr. 995,-

Baðmottur 50x85 cm kr. 1.090,- 

Ellefu litir

1  Loftsteinadrífa skellur á jörð-
inni, ætti að sjást vel á Íslandi

2  Málið orðið flóknara en áður

3  „RÚV glopraði keppninni úr 
höndum sér“

4  Áfengisdrykkja danskra ungl-
ingsstúlkna veldur áhyggjum

5  Slys sem beðið var eftir

6  Ofbeldismenn sitji ekki eins 
og kóngar heima

Auglýsir moppur í Noregi
Fegurðardrottningin Unnur 

Steinsson hefur vakið 
athygli í norsku 
sjónvarpi undan-
farnar vikur. Unnur 
fer nefnilega með 
aðalhlutverkið í 
auglýsingu fyrirtæk-
isins Jif á mopp-
um. Þykir Unnur 

beita moppunni 
af mestu 

fagmennsku 
í auglýsing-
unni og 
taka sig vel 
út.

- fb / mþl
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