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Þ ær Arna Ösp Magnúsar-dóttir og Unnur Arndís ar -dóttir standa fyrir jóga-námskeiði á Eyrarbakka um aðra helgi. Unnur annast jógakennsluna og Arna, eigandi kaffihússins Bakkabrims á Eyrar-bakka, sér til þess að þátttakend-ur fái heilnæman mat á meðan á námskeiðinu stendur. Boðið verður upp á lífrænt fæði, ferska ávaxta- og grænmetissafa og góm-sætar hráfæðiskökur á milli mála. „Við viljum að fólk upplifi þetta sem dekurhelgi og erum ekkert að sneiða hjá súkkulaði og hrásyk iÞetta er kki

EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

BORGARI
RISA

Hann er svo stór að hann dugar fyrir heila fjölskyldu

STÆRSTIHAMBORGARIÁ ÍSLANDI

460 g af hreinu ungnautakjöti í risa hamborgarabrauði, ostur, salat, tómatar, icebergsalat, beikon, ljúffeng grillsósa og fullt af frönskum. 4.490 kr.

GRILLHÚSSINS

Esjudagur  Ferðafélags Íslands og Valitors 
verður haldinn á sunnudag. Boðið verður upp á gönguferðir á Esjuna í fylgd farar-stjóra. Þá býður Ferðafélag barnanna upp 

á sérstakar ferðir fyrir börnin. Eins verður boðið upp á morgungöngu, kvöldgöngu, skógargöngu, kappgöngu, fjölskyldugöngu, 
ratleik, lifandi tónlist og fleira. 

Skynsamlegt mataræði
MYND/ JÓN TRYGGVI UNNARSSON

500 gr ferskt spínat (eða 400 gr frosið)3 tsk. hnetusmjör 1 laukur
1 grænn chili (fræhreinsaður og saxaður)
4 cm engiferrót (fínt söxuð)1,2 l grænmetissoð2 tsk. sterk tamarisósa2 msk. túrmerikhrein lífræn 

jógúrt frá BiobúF

Steikið lauk við vægan hita í nokkrar mínútur. Setjið engifer, hnetusmjör, túrmerik og chili saman við og látið krauma í smá stund. Bætið tamar-isósu og grænmetissoði saman við og látið suðuna koma upp. Setjið spínatið út í og látið sjóða í nokkrar mínútur, en gætið þess að sjóða súpuna ekki of lengi því þáð

SPÍNAT OG ENGIFERSÚPA FYRIR FJÓRA

Jóganámskeið verður haldið á Eyrarbakka um aðra helgi og fá þátttakendur heilnæmt en ljúffengt fæði.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brybrynjada

Þ ær Arna Ösp Magnúsar-dóttir og Unnur Arndís ar -dóttir standa fyrir jóga-námskeiði á Eyrarbakka um aðra helgi. Unnur annast jógakennsluna og Arna, eigandi kaffihússins Bakkabrims á Eyrar-bakka, sér til þess að þátttakend-ur fái heilnæman mat á meðan á námskeiðinu stendur. Boðið verður upp á lífrænt fæði, ferska ávaxta- og grænmetissafa og góm-sætar hráfæðiskökur á milli mála. „Við viljum að fólk upplifi þetta sem dekurhelgi og erum ekkert aðsneiða hjá súkkul ði
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Jóganámskeið verður haldið á EyraEyrarbakkakka umm aðraföstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 26. ágúst 2011

● SAD SAD SAD slær í gegn
● Á rúmstokknum
● Baksviðs á Reykjavík Runway

SVANDÍS 
DÓRA 
EINARSDÓTTIR
Bregður sér í hlutverk Jóu í Veghúsum
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Bláberjadagar á Súðavík
Bláberjahlaup og 
bláberjakökuát verða á 
fyrstu bláberjadögunum.
tímamót 26
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HAUSTÖNN
20112011

FULLT AF SKEMMTILEGUM NÁMSKEIÐUMFULLT AF SKEMMTILEGUM NÁMSKEIÐUM

Skráning stendur yfir
í síma 580 1808 og á mimir.is

Skráning stendur yfir
í síma 580 1808 og á mimir.is

Bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dagBæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

NÝR GOSDRYKKUR
BRENNIR KALORÍUM

Fæst nú í Hagkaup og Fjarðarkaup

ALLT Á ÁÆTLUN Á þriðja hundrað starfsmanna Ístaks vinna um þessar mundir að gerð Búðarhálsvirkjunar. Byrjað er að steypa stöðvarhúsið 
við Sultartangalón og er áætlað að búið verði að gangsetja báðar túrbínur virkjunarinnar í desember 2013. Vatnið verður leitt í stöðvarhúsið um fjögurra 
kílómetra löng göng úr Sporðöldulóni hinum megin hálsins. Byrjað er að grafa fyrir tveggja kílómetra langri stíflunni í Köldukvísl, rétt sunnan Hrauneyja-
fossstöðvar. Verkið allt er á áætlun að sögn stöðvarstjóra og ekkert óvænt hefur sett strik í reikninginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK Tónlistarmaðurinn Matthías 
Matthíasson, sem hefur búið á 
Dalvík undanfarin fjögur ár með 
fjölskyldu sinni, er að flytja til 
Reykjavíkur. „Það er bara brjál-
að að gera. Ég er nánast ekkert 
búinn að koma til Dalvíkur síðan 
í janúar,“ segir Matthías. 

Hann hefur setið í bæjarstjórn 
á Dalvík og finnst leitt að þurfa að 
draga sig út úr því.  - fb / sjá síðu 42

Matthías Papi á mölina:

Tekur poppið 
fram yfir pólitík

LÖGREGLUMÁL Sautján ára íslenskur 
piltur var tekinn með tösku sem 
innihélt mikið magn fíkniefna í 
Leifsstöð aðfaranótt miðvikudags.

Eftir því sem næst verður komist 
var pilturinn að koma með flugi frá 
Kaupmannahöfn þegar hann var 
handtekinn. Hann var einn á ferð. 
Tollverðir á Keflavíkurflugvelli 
fundu efnin í fórum hans við hefð-
bundið eftirlit og í framhaldi var 
lögreglan á Suðurnesjum kvödd til.  

Pilturinn reyndist hafa í fórum 
sínum um það bil þrjátíu þúsund 
e-töflur. Auk þess fundust í far-
angri piltsins um fimm kíló af duft-
efni. Rannsókn á efnunum leiddi í 
ljós að um var að ræða svokölluð 
íblöndunarefni sem notuð eru til 
að drýgja fíkniefni, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
setti í fyrradag fram kröfu um 
gæsluvarðhald yfir piltinum. Dóm-
ari Héraðsdóms Suðurnesja tók sér 
frest til hádegis í gær til að taka 
ákvörðun í málinu. Um hádegisbil 
í gær úrskurðaði hann síðan að pilt-
urinn skyldi sæta gæsluvarðhaldi 
til 7. september næstkomandi. 

Pilturinn hefur ekki komist í kast 
við lögin áður, samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins. Hann verð-
ur vistaður í gæslu á Litla-Hrauni, 
en slíkt hefur verið gert áður þótt 
meintur brotamaður sé ekki orðinn 
átján ára. Málið er í rannsókn hjá 
lögeglunni á Suðurnesjum.

 - jss

Tugþúsundir e-taflna 
í farangri 17 ára pilts
Unglingspiltur var í gær úrskurðaður í gæsluvarðhald til 7. september. Hann var 
tekinn með 30 þúsund e-töflur og fimm kíló af íblöndunarefnum í Leifsstöð við 
komuna frá Kaupmannahöfn. Pilturinn hefur ekki áður komist í kast við lögin.

Tollverðir í Leifsstöð og Lögreglan á Suðurnesjum hafa á undanförnum miss-
erum og árum gripið marga stórtæka fíknefnasmyglara. Ljóst er að sautján 
ára pilturinn sem nú situr í gæsluvarðhaldi, grunaður um að hafa reynt að 
smygla til landsins um þrjátíu þúsund e-töflum, getur átt yfir höfði sér þungan 
dóm ef sök sannast. Nefna má í því sambandi dóm yfir Junierey Kenn Pardillo 
Juarez, sem var 8. júlí síðastliðinn dæmdur í sex og hálfs árs fangelsi fyrir að 
flytja nær 37 þúsund e-töflur og 4.471 skammt af LSD til landsins.

Á þungan dóm yfir höfði sér

BJART   eða bjart með köflum um 
mestallt land. Vindur fremur hægur 
af norðri og hitinn víða á bilinu 7 
til 14 stig.
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Stöðugleiki hefur náðst
Gylfi Zoëga prófessor telur 
mikilvægt að hin svokölluðu 
góðæri endurtaki sig ekki. 
föstudagsviðtalið 10

Dramatík í lokin
ÍBV tryggði sér jafntefli 
í uppbótartíma í topp-
slagnum á KR-velli í gær.
sport 38
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SJÁVARÚTVEGUR Bresku samtökin 
Whale and Dolphin Conservation 
Society (WDCS) hvöttu í fyrra-
dag sölumenn fisks og franskra, 

hins þjóðlega 
breska réttar, 
til að hætta að 
kaupa fisk frá 
HB Granda. 
Andstaðan við 
HB Granda er 
vegna tengsla 
fyrirtækis-
ins við Hval 
hf. Hvalur er 
stærsti ein-

staki hluthafinn í HB Granda með 
fjörutíu prósent hlutafjár í gegn-
um dótturfyrirtæki sitt Vogun.

Sagt er frá þessu framtaki 
WDCS í breska götublaðinu The 
Sun, þar sem fram kemur að fisk-
ur frá HB Granda sé átta prósent 
af heildarmagni þess sem selt er 
á skyndibitastöðum.

Fyrir utan WDCS er fyrirtækið 
Sea Life hluti af átakinu, en Sea 
Life rekur ellefu sædýrasöfn.

The Sun hefur eftir Rob Hicks, 
líffræðingi hjá Sea Life, að tak-
markið sé að höggva skörð í 
útflutning HB Granda og neyða 
íslensk stjórnvöld til þess að 
stöðva hvalveiðar.

Þrátt fyrir þetta nýjasta útspil 
hvalaverndunarsinna segir Egg-
ert Benedikt Guðmundsson, for-
stjóri HB Granda, í samtali við 
Frétablaðið að fyrirtækið hafi enn 
ekki orðið vart við áhrif vegna 
þess.

„Við höfum heyrt af þessum 
áróðri WDCS. Þeir hafa farið 
með miklum látum gegn okkur 
en við höfum ekki fengið neinar 
afpantanir.“

Eggert segir að viðbrögð hafi 
aðallega borist frá aðilum sem 
aldrei hafi átt viðskipti við HB 
Granda.

Hann bætir því við að það skjóti 
nokkuð skökku við að gera stór-
mál úr eignartengslunum við 
Hval hf. nú.

„Þetta hefur verið opinber vitn-

eskja í yfir tuttugu ár en þeir setja 
þetta fram eins og þetta séu nýjar 
upplýsingar. Menn eru greinilega 
að setja þetta svona fram sem 
árásarpunkt til að þröngva sínum 
málstað upp á Íslendinga.“

Eggert segir að helstu viðskipta-
vinum HB Granda í Bretlandi hafi 
verið fullkunnugt um þessi mál í 
áraraðir og þeir hafi ekki kippt 
sér upp við þau hingað til.

Hann segist ekki áhyggjufullur 
varðandi framhaldið.

„Nei, en maður veit svo sem 
aldrei nema einhverjir staðir 
hætti að kaupa af okkar kúnna 
þarna úti. Þá þurfum við bara að 
finna okkur aðra markaði. Það 
er alltaf mikil eftirspurn eftir 
góðum fiski.“ thorgils@frettabladid.is

Þetta hefur verið 
opinber vitneskja í 

yfir 20 ár, en þeir setja þetta 
fram eins og þetta séu nýjar 
upplýsingar.

EGGERT BENEDIKT GUÐMUNDSSON
FORSTJÓRI HB GRANDA

Þórólfur, leiðir þetta ekki 
til fjárskorts hjá Hagfræði-
stofnun?

„Það verður kindarlegt þegar menn 
fara í geitarhús að leita ullar.“

Samtök sauðfjárbænda hættu við áætluð 
viðskipti við Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands vegna skrifa Þórólfs Matthías-
sonar prófessors.

STJÓRNSÝSLA „Okkur hefur lánast 
með samstöðu í pólitík og aðhalds-
aðgerðum að ganga í gegnum 
þennan ólgusjó. Ef það hefði ekki 
verið gert væri staða borgarinn-
ar mun verri,“ segir Birgir Björn 
Sigurjónsson, fjármálastjóri 
Reykjavíkurborgar. 

Samkvæmt óendurskoðuðu upp-
gjöri borgarinnar var rekstrarnið-
urstaða A- og B-hluta borgarsjóðs 
neikvæð um tæpa 5,4 milljarða 
króna. Reiknað hafði verið með 
hagnaði upp á tæpar níu hundruð 
milljónir. 

Aðhaldsaðgerðir Orkuveitu 

Reykjavíkur, 
s a l a  e i g n a , 
hækkun gjald-
skrár og aðrir 
liðir skila því 
að tekjur voru 
1,6 milljörðum 
króna yfir áætl-
un auk þess sem 
fjármagnstekjur 
eru 1,7 millj-
örðum umfram 
spár.

Fjármagnsgjöld upp á rúma þrett-
án milljarða króna setja hins vegar 
strik í reikninginn. Neikvæðar 

gengissveiflur á skuldum OR spila 
þar stóra rullu. Þá er verðbólga tals-
vert hærri en búist var við en það 
kemur illa við verðtryggð lán borg-
arinnar. Handbært fé A-hluta nam 
í lok tímabilsins 10,4 milljörðum 
króna en samstæðu borgarinnar 
sextán milljörðum króna. 

Að fjármagnsgjöldum undan-
skildum er afkoma borgarinn-
ar jákvæð um rúma 6,8 milljarða 
króna. Það er tveimur milljörðum 
krónum meira en fjárhagsáætlun 
gerði ráð fyrir og er Birgir ekki 
síst ánægður með það.  

 - jab

BIRGIR BJÖRN
SIGURJÓNSSON

Niðurskurðurinn var nauðsynlegur, segir Birgir Björn Sigurjónsson fjármálastjóri:

Afkoma borgarinnar yfir áætlun

Hvetja fisksala til að 
sniðganga HB Granda
Bresk hvalaverndunarsamtök hvetja sölumenn fisks og franskra til að sniðganga HB 
Granda vegna tengsla við Hval hf. Þrýsta á um að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar. For-
stjóri HB Granda segist ekki hafa áhyggjur af málinu. Alltaf sé hægt að selja fisk.

TOGARAR GRANDA Bresk hvalaverndunarsamtök hafa hvatt eigendur skyndibita-
staða sem selja fisk og franskar til að versla ekki við HB Granda vegna eignatengsla 
við Hval hf. Forstjóri HB Granda segir ákallið engin áhrif hafa haft á sölu hingað til.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EGGERT BENEDIKT 
GUÐMUNDSSON

UTANRÍKISMÁL Forseti Litháens, 
dr. Dalia Grybauskaité, er í 
opinberri heimsókn hér á landi. 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, hélt móttöku fyrir forset-
ann í gær auk þess sem hátíðar-
kvöldverður var haldinn á Bessa-
stöðum í gærkvöldi. 

Í dag verður þess minnst að 
20 ár eru frá því að Íslendingar 
viðurkenndu sjálfstæði Litháens. 
Athöfn vegna þess mun fara fram 
í Höfða. Þá mun Grybauskaité 
meðal annars heimsækja sam-
hæfingarmiðstöðina í Skógarhlíð 
og Alþingi og flytja erindi í Þjóð-
menningarhúsinu. Hún fer af 
landi brott á morgun. - þeb

Forsetar landanna tveggja:

Minnast sjálf-
stæðis Litháens

BESSTASTAÐIR Forseti Íslands bauð til 
móttöku í gær. 

VIÐSKIPTI Fjárfesting kínverska 
auðjöfursins Huang Nubo á 
Grímsstöðum á Fjöllum og 
í Reykjavík á næstu fjórum 
árum gæti numið allt að tuttugu 
milljörðum króna. 

Áhuga Nubo á Íslandi má rekja 
til Hjörleifs Sveinbjörnssonar en 
þeir voru herbergisfélagar í Pek-
ing-háskóla fyrir þrjátíu árum, að 
sögn fréttastofu Stöðvar 2.

Fallist stjórnvöld á kaup Nubo 
á 75 prósentum jarðarinnar 
Grímsstaða á Fjöllum mun hann 
eiga stærstu jörð á Íslandi. Hann 
áformar jafnframt að reisa lúxus-
hótel þar og í Reykjavík.  - jab

Kínverji helsti landeigandinn:

Fjárfestir fyrir 
tugi milljarða

LÍBÍA, AP Uppreisnarmenn sem náðu húsakynnum 
Gaddafís Líbíuleiðtoga á sitt vald á dögunum urðu 
heldur en ekki hissa þegar þeir fundu þar bók með 
fjölda ljósmynda af Condoleezu Rice, fyrrum utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna í stjórn George W. 
Bush.

Þessi fundur átti þó ekki að kona svo verulega 
á óvart þar sem Gaddafí hafði ósjaldan lýst yfir 
hrifningu sinni á Rice.

Meðal annars sagði hann í viðtali á Al-Jazeera 
sjónvarpsstöðinni árið 2007 að hann dáðist að 
leiðtogahæfileikum hennar. 

„Leeza, Leeza, Leeza,“ sagði hann, en gælunafn 
hennar er í raun Condi. „Ég elska hana mikið, dáist 
að henni og er stoltur af henni því að hún er þeldökk 
kona af afrískum uppruna.“

Þegar þau hittust svo ári síðar hlóð hann gjöfum á 
Rice, meðal annars skartgripum.

Á meðan er enn barist á götum Trípólí og Gaddafí 
er í felum. Hann neitar að gefast upp og hvetur 
stuðningsmenn sína til að hvika hvergi og berjast 
áfram.

Uppreisnarmenn hafa nú beint sjónum sínum að 

heimaborg Gaddafís, Sirte, og eru að reyna að semja 
við stuðningsmenn leiðtogans fyrrverandi 
um friðsamlega uppgjöf.  - þj

Einkennilegur fundur í húsakynnum Múammars Gaddafí ofursta í Trípólí:

Safnaði myndum af Condi Rice

MYNDIR AF CONDI Uppreisnarmenn fletta í ljósmyndabók 
Gaddafís. Hrifning Gaddafís af Condoleezu Rice hófst þegar 
hún varð utanríkisráðherra Bandaríkjanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SLYS Kona á níræðisaldri hlaut 
talsverða áverka, þar á meðal 
beinbrot, þegar ekið var á hana 
á gatnamótum Grensásvegar og 
Bústaðavegar á þriðja tímanum 
í gær. 

Ekki var vitað um tildrög slyss-
ins síðdegis í gær en talið er að 
konan hafi gengið út á götuna og í 
veg fyrir bílinn. 

Konan var flutt á slysadeild 
Landspítalans í Fossvogi og 
þurfti að leggja hana inn. Slysið 
er henni þungbært, að sögn vakt-
hafandi læknis.  - jab 

Níræð kona talsvert slösuð:

Talin hafa geng-
ið í veg fyrir bíl

UMFERÐ Ökumaður vélhjóls slapp 
án teljandi meiðsla þegar hann 
var ekinn niður á Bústaðavegi 
upp úr hádegi í gær.

Hjólinu var ekið vestur 
Bústaðaveg þegar bifreið kemur 
út af aðrein við brúna yfir 
Kringlumýrarbraut og í veg fyrir 
hjólið.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu skemmdist hjólið nokkuð 
og ökumaður þess meiddist á öxl.

 - þj

Óhapp á Bústaðavegi:

Lítið meiddur 
eftir vélhjólaslys

ÓHAPP Ekið var á vélhjól á Bústaðavegi 
en ökumaður þess reyndist ekki 
alvarlega slasaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Hvorki SpKef né Byr 
hafa skilað ársreikningi fyrir 
afkomuna í fyrra. Guðlaugur 
Þór Þórðarson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, sagði í gær þetta 
ótrúleg vinnubrögð. Skattgreið-
endur eigi heimtingu á að sjá 
stöðu fyrirtækja í opinberri eigu.

Ríkið tók sparisjóðina yfir í 
apríl í fyrra. Fram kom í kvöld-
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi 
að samkvæmt eigendastefnu 
ríkisins skuli fjármálafyrirtæki 
í eigu ríkisins birta fjárhags-
upplýsingar sínar opinberlega 
ársfjórðungslega.  - jab

Trassaskapur Byr og SpKef:

Hafa enn ekki 
birt uppgjörin 

Nú er hægt að fá fetaost sem kubb í saltvatni. Gott 
er að nota ostinn í salöt, samlokur, grænmetisrétti 
og á pítsuna. Ljúffengar uppskriftir með fetaosti
er að finna á www.gottimatinn.is

SPURNING DAGSINS
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Vandað úrval af skóm, stígvélum, úlpum 
og öðrum hlífðarfatnaði á frábæru verði 
fyrir skólann.

Í ELLINGSEN 18.–27. ÁGÚST

FULLT VERÐ 16.990 KR.
13.592 kr.

DIDRIKSONS UNGLINGAÚLPUR
Stærðir 130–170

FULLT VERÐ 6.990 KR.
5.592 kr.

DIDRIKSONS REGNSETT
Stærðir 80–130

FULLT VERÐ 3.990 KR.
3.192 kr.

DIDRIKSONS FLÍSPEYSUR
Barnastærðir

FULLT VERÐ 14.990 KR.
11.992 kr.

DIDRIKSONS UNGLINGAREGNSETT
Stærðir 130–170

FULLT VERÐ 3.990 KR.
3.192 kr.

DIDRIKSONS FLÍSBUXUR
Stærðir 80–170

FULLT VERÐ 11.990 KR.
9.592 kr.

DIDRIKSONS BARNAÚLPUR
Stærðir 80–130

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 
mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 
mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

20%  AFSLÁTTUR AF  SKÓLAVÖRUM  
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Verðbólga
ágúst 2010 til ágúst 2011

Heimild: ASÍ

Síðustu setninguna vantaði í aðsendri 
grein Kristjáns Guðmundssonar, Vér 
hinir óskeikulu, í Fréttablaðinu í gær. 
Síðasta málsgreinin á að vera svona:
Dæmi er um að uppkveðinn dómur 
boðaði að ofbeldi væri löglegt ofbeldi 
og þeir sem urðu fyrir ofbeldinu fengu 
heimild dómarans til að snúast til 
varnar og beita ofbeldi gegn ofbeldis-
manninum.

Erum við ekki komin á það stig í 
dómararuglinu að fyrri tíma vígaferli 
eru innan seilingar?

LEIÐRÉTTING

EFNAHAGSMÁL Ársverðbólgan 
stendur í stað milli mánaða og 
stendur í fimm prósentum eins 
og í júlí samkvæmt mælingu 
Hagstofu Íslands.

Hagdeild ASÍ telur horfur á 
hækkandi verðbólgu. Undir það 
taka sérfræðingar Greiningar 
Íslandsbanka, sem segja horfur á 
töluverðri hækkun á næstunni.

Verðlag hefur hækkað um 0,26 
prósent í ágúst samkvæmt Hag-
stofunni. Hækkunina má rekja til 
verðhækkana á matvælum, sem 
og hækkunar á fötum og skófatn-
aði eftir að útsölum lauk. Á móti 
vegur lækkandi bensínverð. - bj

Verðbólgan stendur í stað:

Horfur á hækk-
andi verðbólgu 

SUÐRÆN SVEIFLA

STJÓRNSÝSLA „Við munum taka 
þessa gátt úr sambandi en fara 
jafnframt fram á það við velferðar-
ráðuneytið að það verði gert skýrt 

með lögum að 
þessi möguleiki 
sé ótvíræður,“ 
segir Gissur 
Pétursson, for-
stjóri Vinnu-
málastofnunar, 
um þá ákvörðun 
Persónuverndar 
að Vinnumála-
s t o f n u n  o g 
Ríkis skattstjóri 
megi ekki bjóða 
fólki að gefa 
upplýsingar um 
aðra undir nafn-
leynd á netinu.

Persónu-
ver nd seg i r 
bæði Vinnu-
málastofnun og 
Ríkisskattstjóra 
bjóða upp á þann 

möguleika með tilteknum hnöppum 
á heimasíðum að fólk geti undir 
nafnleynd komið á framfæri ábend-
ingum um hugsanleg bótasvik ann-
ars vegar og skattsvik hins vegar. 
Með þessu sé fólk hvatt til að gefa 
nafnlausar ábendingar á netinu og 
það samræmist ekki lögum.

Gissur Pétursson segir að um 
eitt þúsund ábendingar um bóta-
svik hafi borist um sérstaka gátt 
á heimasíðu stofnunarinnar í 
fyrra, bæði undir nafni og nafn-
laust. Á grundvelli þeirra hafi um 
tvö hundruð manns verið teknir af 

atvinnuleysisbótum sem þeir áttu 
ekki rétt á.

„Ég get ekki fallist á það að þessi 
möguleiki á heimasíðunni feli í sér 
hvatningu til að menn gefi upp-
lýsingar nafnlaust,“ segir Gissur 
og undirstrikar mikilvægi þess að 
Vinnumálastofnun njóti liðveislu 
almennings til þess að upplýsa um 
bótasvik.

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-
skattstjóri hafnar því að embætti 
hans hafi hvatt fólk til að gefa nafn-
lausar ábendingar. „Við virðum 
þessa ákvörðun en meginforsenda 
hennar um að Ríkisskattstjóri hafi 
hvatt til slíks er ekki rétt. Það 
hefur einungis verið þessi mögu-
leiki að senda rafrænt án þess að 
tilkynna nafn eða auðkenni – í því 

felst engin hvatning,“ segir Skúli og 
bætir við að í raun breyti þetta litlu 
því þær upplýsingar sem borist 
hafi á þennan hátt hafi ekki verið 
veigamiklar.

Persónuvernd telur enn fremur 
villandi að segja að á heimasíðum  
Ríkisskattstjóra og Vinnumála-
stofnunar geti fólk með ábendingar 
notið nafnleyndar. Persónugreina 
megi upplýsingar á netinu með IP-
tölum og öðrum greiningartólum.

Skúli segir að sér vitanlega séu 
engin fordæmi fyrir því að reynt sé 
að rekja slíkar upplýsingar. „Enda 
eru þær ekki rekjanlegar nema 
með atbeina sérfræðinga sem hafa 
aðgang að IP-tölum. Það höfum við 
ekki,“ segir ríkisskattstjóri.

 gar@frettabladid.is

Lög leyfi nafnlausar 
ábendingar á netinu
Forstjóri Vinnumálastofnunar vill lagabreytingu til að tryggja að bjóða megi 
nafnlausar ábendingar um bótasvik á heimasíðu stofnunarinnar. Ríkisskatt-
stjóri kveðst ósammála forsendum Persónuverndar en hlítir ákvörðun hennar.

GISSUR PÉTURSSON

SKÚLI EGGERT 
ÞÓRÐARSON

ALÞINGI Forstjóri Vinnumálastofnunar vill að velferðarráðuneytið beiti sér fyrir því að 
löggjafinn tryggi ótvíræða heimild til að taka áfram við nafnlausum ábendingum á 
netinu um bótasvik. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

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.
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HELGIN             
Það viðrar nokkuð 
vel til útiveru 
og útiverka um 
helgina. Í dag og 
á morgun verður 
víða bjart eða bjart 
með köfl um. Dá-
lítil væta gæti fallið 
með norðurströnd-
inni á morgun 
og á sunnudag 
má reikna með 
úrkomu um tíma 
norðan og vestan 
til.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

NOREGUR Ungmenni sem komust lífs af úr 
Útey hinn 22. júlí hafa kært umfjöllun 
norska blaðsins Verdens gang til siðanefnd-
ar fjölmiðla þar í landi. Kvörtunin snýr að 
myndbirtingum af hryðjuverkamanninum 
Anders Behring Breivik þegar hann fór í 
vettvangsferð með lögreglunni í eyjuna. 

„Ekkert okkar verðskuldar að vakna 
og sjá svona myndir eftir helvítið sem við 
höfum gengið í gegnum,“ segja systkinin 
Karoline og Magnus Håkonsen, sem komust 
lífs af með því að synda burt frá eyjunni, 
ásamt Fredrik Sletbakk. Þau segja orð ekki 
geta lýst því hversu erfitt hafi verið að sjá 
myndirnar. 

Myndir af Breivik þar sem hann leikur 

eftir hvernig hann skaut ungmenni í Útey 
vöktu óhug, en þær birtust víða um heim. 
Aðstandendur fórnarlamba Breiviks höfðu 
áður lýst óánægju sinni en nú hefur verið 
formlega kvartað. 

Formaður norska blaðamannafélagsins 
segist ekki hissa á kvörtuninni. Þó að ekki 
leiki vafi á því að vera Breiviks í eyjunni á 
nýjan leik hafi átt erindi við almenning hafi 
myndir af honum vakið mikil og neikvæð 
viðbrögð. 

Siðanefndin hefur fengið tuttugu kvartan-
ir vegna umfjöllunar fjölmiðla um hryðju-
verkin 22. júlí. Meðal þeirra sem einnig 
hefur verið kvartað undan eru Dagbladet, 
Dagsavisen, TV2 og minni blöð. - þeb

Ungmenni sem lifðu af hryðjuverkin í Útey eru ósátt við myndbirtingar af ódæðismanninum: 

Kæra umfjöllun fjölmiðla um hryðjuverk

ÚTEY Myndir birtust af Breivik þar sem hann lék eftir 
árásir sínar í eyjunni. Þær vöktu óhug, sérstaklega 
meðal aðstandenda og þeirra sem lifðu af. 
 NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Verkamannaflokkurinn 
bætir við sig talsverðu fylgi í 
nýrri skoðanakönnun sem birt 
var í norskum fjölmiðlum í gær.

Spurt var um hvaða flokk fólk 
myndi kjósa ef gengið yrði til 
þingkosninga nú.

Verkamannaflokkurinn fengi 
þannig 35,4% fylgi, sem er stökk 
um 7,4% frá könnun sem gerð var 
fyrir mánuði. Sú könnun var gerð 
fyrir fjöldamorðin í Ósló og Útey, 
en flokkurinn hefur síðan notið 
samúðarfylgis í könnunum.

Norðmenn ganga brátt til sveit-
arstjórnarkosninga en ekki er 
sjálfgefið að útkoman þar verði í 
samræmi við þessa könnun. - þj

Norski Verkamannaflokkurinn:

Tekur stökk í 
skoðanakönnun

FYLGIÐ Á FLUGI Jens Stoltenberg 
forsætis ráðherra og flokkssystkin hans 
hafa aukið við fylgi sitt eftir ódæði 
Anders Breivik. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Andri Árnason, verj-
andi Geirs Haarde, fyrrverandi 
forsætisráðherra, krafðist í 
gær frávísunar í Landsdóms-
málinu gegn honum. Frestur til 
að krefjast frávísunar rann út 
samdægurs.

Geir er sakaður um brot á 
lögum um ráðherraábyrgð í 
aðdraganda bankahrunsins 
haustið 2008.  - jab

Geir Haarde og Landsdómur:

Lögmaður vill 
vísa málinu frá

GENGIÐ 25.08.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

219,3521
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 113,53 114,07

 185,83 186,73

 163,93 164,85

 22,002 22,13

 21,004 21,128

 18,003 18,109

 1,4706 1,4792

 182,63 183,71

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: 

Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is



Gildir til 28. ágúst á meðan birgðir endast.

KRYDDMYLLUR
• Sjávarréttir & fiskur
• Chilli sprengja
• Salt og pipar
• Sjávarsalt

• Svartur pipar
• Fimm piparblanda
• Hvítur pipar
• Lime pipar
• Kjúklingur & steik

NÆRINGARGILDI  LDS Kcal: 340/ 17% LDS*
Prótín: 41.2 g/ 82% LDSFita: 14 g/ 22% LDS
Kolvetni: 11 g/ 4% LDSMagnesíum: 75.3 mg/ 19% LDSJárn: 2.1 mg/ 12% LDS

*Leiðbeinandi dagsskammtur (LDS) miðast við 2.000 kcal (hitaeininga) orkuþörf.

Leggið viðarspjótin í bleyti í a.m.k. 30 mínútur. Hrærið sósunum saman í skál 
og blandið afganginum af hráefninu saman við nema kóríanderlaufunum. 
Látið kjötið marínerast í sósunni í a.m.k. 30 mínútur. Hellið afganginum af 
sósunni í pott og hitið að suðu, lækkið hitann og látið sósuna malla í 20-30 
mínútur. Raðið kjötbitunum upp á viðarspjótin og grillið í 3-5 mínútur á 
hvorri hlið, eða þar til að kjötið er eldað í gegn. Berið kjötspjótin fram með 
hrísgrjónum, hellið sósunni yfir og stráið kóríanderlaufum yfir.

800 g grísagúllas
200 ml teriyaki sósa
3 msk sæt chili sósa
1 tsk maukað sítrónugras 
(úr krukku)
1 hvítlauksrif, pressað
1 tsk rifið ferskt engifer
2 msk fersk söxað 
kóríanderlauf

viðarspjót
hrísgrjón

TERIYAKI GRÍSASPJÓT fyrir 4
að hætti Rikku

1.098kr/kg.

ÓÐALS
GRÍSAGÚLLAS

Verð áður 1.598.-

grísaðu á gómsætt !

Lambahelgarsteik
rifsberjalegin

Nautalundir
innfluttar

Hamborgarar 120g
2 stk + brauð og sósa

Hamborgarhryggur

TILBOÐ

399kr/stk.

VÍNARBRAUÐS
LENGJA

Verð áður 699.-

TILBOÐ

259kr/stk.

HEILSUBRAUÐ

Verð áður 399.-

TILBOÐTILBOÐTILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ

699kr/pk.

KELLOGG´S 
SPECIAL K

Verð áður 767.-

TILBOÐ

239kr/stk.

APPELSÍNUSAFI 
1 LTR

Verð áður 262.-

599kr/pk.

Verð áður 829.-

998kr/kg.

Verð áður 1.498.-

3.798kr/kg.

Verð áður 3.998.-

2.022kr/kg.

Verð áður 2.889.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

HNETUBARINN

30        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

BONE SUCKIN
SÓSUR & KRYDD

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

Það verður ekki 
       ferskara!

NÝ UPPTEKNAR 
íslenskar gulrætur

í lausu
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..af notuðum fötum - allt nýtt.. 
Fatabúð Hjálpræðishersins 

Garðastræti 6, Reykjavík. 
Opin alla virka daga 

kl. 13.00 – 18.00. EFNAHAGSMÁL Umfjöllun fjöl-
miðla um fjárhagsstöðu fyrir-
tækja og stofnana hefur verið 
kveikja að athugunum Kauphall-
ar Íslands sem enda með fjársekt 
í um 40 prósentum tilvika, síðan í 
nóvember 2008. 

Páll Harðarson, forstjóri Kaup-
hallarinnar, kveður almennt 
aðhald fjölmiðla og ýmissa ann-
arra óformlegra eftirlitsaðila 
vera afar áhrifamikið á mark-

aðnum. 
„Fjölmiðlar 

eru klárlega 
me ð a l  m i k-
ilvægustu 
óformlegu eft-
irl itsaði la á 
markaði. Það 
er gríðarlega 
mikilvægt að 
þeir séu mjög 
gagnrýnir,“ 

segir Páll og bætir við að starfs-
menn fyrirtækja og skortsalar 
séu einnig afar áhrifamiklir 
eftirlitsaðilar. Hann vitnar þar í 
nýlega bandaríska rannsókn sem 
gerð var á fjárhagslegu misferli 
stórra fyrirtækja og leiddi í ljós 
að formlegir eftirlitsaðilar voru 
sjaldnast ástæða þess að fjár-
hagslegt misferli komst upp. 

„Það hefur verið mín afstaða, 
og okkar, að sérstaklega fyrir 
hrun hafi þetta verið veikleiki á 
markaðnum,“ segir Páll. 

Í tíu skiptum af 26 er umfjöll-
un fjölmiðla gefin upp sem upp-
hafleg ástæða Kauphallarinn-
ar á að beita fyrirtæki févíti. 
Sektarupphæðir nema í flestum 
tilvikum 1,5 milljónum króna, en 
hæsta sektin var fjórar milljónir 
árið 2008, til Exista hf.

Eins og áður sagði hefur Kaup-
höllin sektað 26 sinnum síðan 
í nóvember 2008. Alls hafa 14 
fyrirtæki verið beitt févíti, en 
sex þeirra hafa tvisvar verið 

sektuð og eitt, Bakkavör Group 
hf., í þrígang. Umfjöllun fjöl-

miðla var í öll þrjú skiptin kveikj-
an að athugunum Kauphallarinn-
ar á fjárfestingarfélaginu. 

„Þetta er í sjálfu sér mjög eði-
legt og áhugavert. Oft á tíðum 
snúast þessi mál um jafnræði 
fjárfesta að upplýsingum. Þá 
er þetta dæmi um augljós brot 
á þeirri grundvallarreglu sem 
skráð félög eiga að hafa í heiðri,“ 
segir Páll. sunna@frettabladid.is

Sektir Kauphallarinnar síðan í nóvember 2008
Fyrirtæki Sekt í m.kr. Ástæða

2008
 Nýsir hf. 1,5 Birtu ekki upplýsingar um fjárhagsvanda
 Exista hf. 4 Ófullnægjandi upplýsingar birtar

 Alls frá nóv. 2008 5,5

2009
 Milestone ehf. 1,5 Tilkynning um drátt á greiðslum var birt of seint
 Bakkavör Group hf. 2,5 Verðmótandi upplýsingar í sjónvarpsviðtali

 Atorka Group hf. 1,5 Tilkynning um kyrrsetningu
 Landic Property hf. 1,5 Tilkynning um drátt á greiðslum var birt of seint
 Straumur-Burðarás 1,5 Rangar upplýsingar birtar
 Bakkavör Group hf. 1,5 Skilmálar í lánasamningum höfðu áhrif á markaðsverð
 Egla hf. 1 Upplýsingar birtar of seint

 Landic Property hf. 1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Exista hf. 1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Stoðir hf. 1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Nýsir hf. 1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Atorka Group hf.  1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Milestone hf. 1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Íslensk afþreying hf.  1,5 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Kögun hf. 1,5 Ófullnægjandi upplýsingar birtar
 Teymi hf. 1 Birtu ekki ársreikning opinberlega
 Sektir alls 2009 24

2010
 Bakkavör Group hf.  3 Komu á framfæri verðmótandi upplýsingum
 Reykjaneshöfn 1,5 Vanskil og ónægar upplýsingar um greiðsluörðugleika

 Sektir alls 2010 4,5

2011
 Orkuveita Reykjavíkur 1,5 Ófullnægjandi upplýsingar um fjárhagsvanda

 Norðurþing 1,5 Birtu ársreikning of seint
 Langanesbyggð 1,5 Birtu ársreikning of seint
 Vestmannaeyjabær 1,5 Birtu ársreikning of seint
 Reykjavíkurborg 1,5 Birtu ársreikning of seint
 Sandgerðisbær 1,5 Birtu ársreikning of seint
 Sektir alls árið 2011 9

Sektir alls 43
 : Sektir vegna umfjöllunar fjölmiðla

Heimild: Kauphöll Íslands

Umfjöllun fjölmiðla 
leiðir til rannsókna
Umfjöllun fjölmiðla um fjárhagsstöðu fyrirtækja hefur verið kveikja að rann-
sóknum Kauphallarinnar sem enduðu í sektum í um 40 prósentum tilvika. 
Fjölmiðlar eru gríðarlega mikilvægir eftirlitsaðilar, segir forstjóri Kauphallar.

Fjölmiðlar eru klárlega 
einir af mikilvægustu 

óformlegu eftirlitsaðilum á 
markaði.

PÁLL HARÐARSON
FORSTJÓRI KAUPHALLARINNAR

PÁLL HARÐARSON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Borðar þú hrefnukjöt?
Já 65,7%
Nei 34,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Þarf að endurskoða styrkjakerfi 
í landbúnaði?

Segðu þína skoðun á visir.is

INDLAND, AP Ríkisstjórn Indlands 
reynir nú að binda enda á hung-
urverkfall aðgerðasinnans Anna 
Hazare, sem hefur enst í níu daga. 

Ríkisstjórnin hefur kallað eftir 
því að allir flokkar á þingi ræði 
kröfur Hazares um löggjöf gegn 
spillingu. Hann hefur sagst munu 
hætta í hungurverkfallinu ef ríkis-
stjórnin leggur til skriflega að 
eftirlitsaðilar verði ráðnir yfir for-
sætisráðherra og dómskerfinu. 

Hazare ávarpaði stuðningsmenn 
í gær og virtist heilsugóður þrátt 
fyrir marga daga án matar. - þeb

Indversk stjórnvöld: 

Reyna að stöðva 
hungurverkfall

NÁTTÚRA Rjúpnastofninn er mun minni í upphafi 
vetrar en hann hefur verið síðustu ár, samkvæmt 
talningu sérfræðinga Náttúrufræðistofnunar 
Íslands (NÍ).

„Talningarnar í vor sýndu okkur að það var mikil 
fækkun um allt land,“ segir Ólafur Karl Nielsen, 
fuglafræðingur á NÍ. Hann segir slæmt tíðarfar og 
kulda í vor að auki hafa haft mikil áhrif á viðkomu 
rjúpunnar, með þeim afleiðingum að stofninn sé nú 
minni en hann hafi verið árum saman.

Hann vill ekki segja til um hvaða áhrif þetta muni 
hafa á veiði úr stofninum. Umsögn NÍ til umhverfis-
ráðherra þar að lútandi verði afhent í september.

Almennt eru um átta ungar á hvert par af rjúpum 
að hausti, og ungar því um áttatíu prósent stofnsins. 
Undantekningin er helst þegar gerir hörð hret í maí 
eða júní.

Vorhretin í ár voru verst á Norðurlandi og er hlut-
fall unga í stofninum á Norðausturlandi aðeins um 

71 prósent. Hlutfallið hefur aðeins einu sinni verið 
lægra frá því talningar hófust árið 1981. Hlutfallið 
var betra í öðrum landshlutum, um eða rétt undir 
áttatíu prósentum. - bj

Slæmt tíðarfar í vor hafði mikil áhrif á rjúpnastofninn samkvæmt talningu:

Stofninn mun minni en síðustu ár

SLÆM TÍÐ Kuldi og snjór í maí og júní hafði slæm áhrif á 
afkomu rjúpnastofnsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FANGELSISMÁL Bæjarstjórar sveitar-
félaganna fimm á Suðurnesjum 
hafa sent frá sér yfirlýsingu þar 
sem þeir harma ákvörðun innan-
ríkisráðherra um staðsetningu nýs 
fangelsis á Hólmsheiði.

„Í tæpt ár hafa sveitarfélög á 
Suðurnesjum og fleiri sveitar-
félög unnið út frá yfirlýsingum 
innanríkisráðuneytisins um að 
framkvæmdin yrði boðin út óháð 
staðsetningu,“ segir í yfirlýsing-
unni og jafnframt að sá kostn-
aður sem yfirvöld telji sparast 
með staðsetningu á Hólmsheiði 
sé í besta falli óverulegur. Ekki 

sé tillit tekið til þátta eins og frá-
dráttar kostnaðar Lögreglunnar á 
Suðurnesjum vegna staðsetningar-
innar á Hólmsheiði, vaxandi fjölda 
mála sem upp komi í Leifsstöð, né 

heldur til þess að lóðin sem standi 
til boða á Suðurnesjum sé tilbúin 
til framkvæmda með lögnum og 
vegakerfi meðan lóð á Hólmsheiði 
krefjist aukinna framkvæmda. 

Þess utan séu aðstæður á Suður-
nesjum með þeim hætti að fram-
kvæmd sem nemi tveimur millj-
örðum króna geti skipt sköpum 
fyrir fjölda fjölskyldna á svæðinu. 
„Sveitarfélögum sem hafa í góðri 
trú lagt fjármuni og tíma í undir-
búning að útboðsverkefni sem ljóst 
virðist að aldrei átti að bjóða út 
er sýnd lítilsvirðing með þessari 
ákvörðun.“ - jss

Fimm bæjarstjórar á Suðurnesjum segja innanríkisráðherra sýna lítilsvirðingu:

Harma staðsetningu fangelsis

HÓLMSHEIÐI Grunnmynd danskra 
arkitekta vegna þarfagreiningar.

KJÖRKASSINN



Auris HSD er hugvitsamlegur bíll sem sameinar tvo orkugjafa - bensínvél og rafmótor. 
Hann endurnýtir orkuna í akstri svo að afköstin verða meiri og hann eyðir ótrúlega litlu. 
Fáðu að vita meira á toyota.is/auris 

ENDURNÝTIR ORKU VINNUR VEL

DIN HÖ
MENGAR MINNA SPARAR BENSÍN

www.toyota.is

Toyota  
Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota  
Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota 
Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota  
Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss 
Sími: 480-8000

Auris HSD
Nýttu orkuna aftur
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KJARAMÁL Félagar í Félagi skip-
stjórnarmanna (FS) standa nú í 
kjaradeilum hjá ríkissáttasemj-
ara. Félagsmenn sem starfa hjá 
Landhelgisgæslunni og Hafró 
hafa verið samningslausir frá 1. 
apríl 2009. 

Ægir Steinn Sveinþórsson, for-
svarsmaður samninganefndar FS 
hjá Landhelgisgæslunni, segir 
félagið fara fram á bindandi kjara-
samninga sem feli vonandi í sér 
launahækkun. 

„Við höfum rekið okkur á það, 
eins og lögreglumenn, að við 

höfum ekki verkfallsrétt,“ segir 
Ægir. „En í ljósi síðustu umræðna 
um yfirvofandi verkfall leikskóla-
kennara, er hægt að spyrja sig 
hvort hefði verið samið við þá ef 
þeir hefðu ekki haft verkfalls-
vopnið.“ Fundir hafa verið haldnir 

reglulega hjá ríkissáttasemjara 
síðan í vor en Ægir segir að það 
hafi lítið þokast. 

„Þetta er langur tími til að 
vera samningslaus,“ segir Ægir. 
„Það hafa verið nokkrir óform-
legir fundir í sumar, en sökum 
sumarfría hafa þeir komið til-
tölulega óundirbúnir til leiks frá 
fjármálaráðuneytinu.“

Samningafundur var haldinn hjá 
ríkissáttasemjara í gær en honum 
lauk án niðurstöðu. Ákveðið hefur 
verið að funda á ný í næstu viku.

 - sv

SJÁVARÚTVEGUR Fulltrúar sjómanna 
hafna þeim breytingum sem stjórn-
völd áforma að gera á kvótakerfinu 
og vilja að frumvarpi sjávarútvegs-
ráðherra, sem nú bíður umfjöllunar 
sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd-
ar Alþingis, verði vísað frá í heild 
sinni. 

Þetta má lesa úr umsögnum Sjó-
mannasambands Íslands og Lands-
sambands smábátaeigenda til 
nefndarinnar.

„Almennt má segja um frumvarp-
ið að með því sé verið að taka veiði-
heimildir af þeim sem hafa atvinnu 
af sjómennsku og flytja til þeirra 
sem stunda sjómennsku í frítíma 
sínum eða til að auka veiðiheimildir 
smábáta,“ segir í umsögn Sjómanna-
sambandsins.

Sambandið bendir á að skip hafi 
nú þegar í mörgum tilvikum ekki 
nægar aflaheimildir til að hægt sé 
að gera þau út allt árið. Þetta þýði að 
sjómenn á þeim skipum séu atvinnu-
lausir þegar heimildirnar klárist. 

„Það er óásættanlegt að sjómenn 
sem byggja lífsafkomu sína á sjó-
mennsku þurfi að búa við það að 
kvótaaukningu sé ráðstafað til gælu-
verkefna stjórnvalda á meðan þeir 
eru atvinnulausir,“ segir í umsögn 
Sjómannasambandsins.

Þar er því einnig mótmælt að 
sjávarútvegsráðherra séu með frum-
varpinu falin aukin völd við úthlut-
un fiskveiðiheimilda frá því sem nú 
sé. Þannig færi Alþingi vald sitt til 
framkvæmdarvaldsins með óeðlileg-
um hætti, sem sé í beinni andstöðu 
við þau sjónarmið sem meirihluti 
þjóðarinnar hafi látið í ljós í kjölfar 
bankahrunsins haustið 2008.

„Eins og ákvæðið lítur út í frum-
varpinu hefur ráðherra nánast 
sjálfdæmi um að hygla ákveðn-
um útgerðarflokkum með lækkun 
á veiðigjaldinu án þess að þurfa 
að rökstyðja mál sitt sérstaklega,“ 
segir í umsögninni.

Í stuttri umsögn Landssambands 
smábátaeigenda er frumvarpinu ein-
faldlega hafnað. Stjórn sambandsins 
leggur til að sjávarútvegs- og land-
búnaðarnefnd reyni að ná sátt við 
smábátaeigendur um breytingar á 
stjórnkerfi fiskveiða.

 brjann@frettabladid.is

Þetta er langur tími til 
að vera samningslaus.

ÆGIR STEINN SVEINÞÓRSSON 
FORSVARSMAÐUR SAMNINGANEFNDAR

1 Hversu hátt á hlutfall endur-
nýjanlegrar orku í samskiptum að 
vera árið 2020?

2 Hversu margar lífverur eru 
taldar ófundnar á jörðinni?

3 Hvað nefnist fjórða samsýning 
listafólksins Hlyns Hallssonar og 
Jónu Hlífar Halldórsdóttur?

SVÖR: 

1. Tíu prósent 2. Nær 7 milljónir - 3. 
Byltingin var gagnslaus!!! 

Sjómenn hafna frumvarpi 
Sjómannasambandið segir veiðiheimildir teknar af atvinnumönnum og færðar áhugamönnum í kvóta-
frumvarpi stjórnvalda. Ráðherra séu færð of mikil völd. Smábátasjómenn vilja sátt um breytingarnar.

BREYTINGAR Umsagnir hagsmunaaðila um frumvarp sjávarútvegsráðherra um breytingar á kvótakerfinu hafa flestar verið 
neikvæðar, en af mjög mismunandi ástæðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Helstu breytingarnar sem fyrirhugað 
er að gera á kvótakerfinu í frumvarpi 
sjávarútvegsráðherra eru eftirfarandi:

■ Sala á aflaheimildum (kvóta) verður 
bönnuð.
■ Leiga á kvóta verður takmörkuð.
■ Bannað verður með skýrari hætti en nú er 
að veðsetja kvóta.
■ Kvótaúthlutun verður ekki ótímabundin 
heldur tímabundin í fimmtán ár með 
möguleika á átta ára framlengingu.
■ Veiðigjaldið tvöfaldað og verður nítján 
prósent af framlegð sjávarútvegsfyrirtækja.
■ Kvótinn skiptist í tvennt, 85 prósent fara 
til þeirra sem hafa nýtingarleyfi en fimmtán 
prósentum er skipt í fimm potta. Það eru 
strandveiðipottur, byggðapottur, leigupottur, 
línuívilnanapottur og bótapottur.

Kvótafrumvarpið

Frumvarp um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu er of gallað til 
að hægt sé að samþykkja það óbreytt, að mati Alþýðusambands 
Íslands (ASÍ).

Í umsögn sambandsins kemur fram að rétt sé að taka upp 
tímabundna nýtingarsamninga við útgerðarmenn frekar en að við-
halda ótímabundnum réttindum. ASÍ telur þó samninga til fimmtán 
ára með möguleika á átta ára framlengingu óásættanlega. Réttara 
væri að semja til lengri tíma, til að mynda til þrjátíu ára, til að leggja 
grunn að eðlilegum rekstrarskilyrðum sjávarútvegsins.

Hækkun á veiðigjaldinu, sem verður tvöfaldað samkvæmt frum-
varpinu, er í samræmi við stefnu ASÍ, og er hækkunin hófleg að 
mati sambandsins.

Öðrum breytingum í frumvarpinu lýsir ASÍ sig ósammála í 
umsögn sinni. Þar segir að takmörkun á framsali aflaheimilda 
sé óskynsamleg. Það muni auka óhagkvæmni í greininni og rýra 
virði sjávarútvegsfyrirtækja. Þá gangi fyrirhugaðar takmarkanir á 
leiguframsali ekki nægilega langt.

ASÍ sátt við hækkun veiðigjalds en 
telur nýtingartímann of stuttan

AUSTURRÍKI Austurríska lögreglan 
hefur handtekið rúmlega áttræðan 
mann sem grunaður er um að hafa 
beitt dætur sínar kynferðislegu 
ofbeldi í 40 ár. Maðurinn er grun-
aður um að hafa haldið dætrunum, 
sem nú eru 45 og 53 ára, föngnum 
í litlu eldhúsi þar sem þær höfðu 
trébekk fyrir rúm.

Að sögn lögreglu hótaði hann 
dætrunum, sem glíma við geð-
raskanir, lífláti. Ekki er vitað 
hvort þær voru læstar inni öllum 
stundum.

Dætrunum tókst að flýja í maí 
þegar faðirinn reyndi að nauðga 
þeirri eldri sem veitti mótspyrnu. 
Hann mun einnig hafa beitt eigin-
konu sína, sem er látin, ofbeldi. - ibs

Systur sættu ofbeldi í áratugi:

Flúðu eftir 40 
ár í prísund

Félag skipstjórnarmanna hjá Landhelgisgæslunni stendur í kjaraviðræðum:

Afar ósáttir við lausa samninga

VIÐSKIPTI Steve Jobs, forstjóri og 
annar af stofnendum bandaríska 
tæknirisans Apple, tilkynnti á 
miðvikudag að hann ætlaði að 
láta af störfum. Ákvörðunin 
kemur ekki á óvart. Forstjórinn, 
sem er 56 ára, greindist með 
krabbamein í brisi fyrir nokkrum 
árum og hefur um nokkurra mán-
aða skeið verið frá vinnu vegna 
veikinda. 

Tim Cook, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs Apple, sem upp-
haflega tók tímabundið við starfi 
Jobs þegar hann fór í veikinda-
leyfi í janúar árið 2009, tekur nú 
endanlega við því. Jobs hverfur 
ekki alveg frá Apple því hann 
mun sitja í stjórn fyrirtækisins.

 - jab

Skipt um forstjóra hjá Apple:

Tim Cook tekur 
við af Steve Jobs

NÝI FORSTJÓRINN Tim Cook, sem tekur 
við forstjórastólnum af Steve Jobs, hefur 
unnið hjá Apple frá 1998. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRAKKLAND Frakkar sem þéna yfir 
500 þúsund evrur á ári, eða rúmar 
80 milljónir íslenskra króna, þurfa 
að greiða þrjú prósent aukalega í 
skatt. Jafnframt er stefnt að því að 
skattgreiðslur vegna fjármagns-
tekna og fasteigna verði auknar.

Auk þess á að skerpa á skatta-
reglum varðandi fyrirtæki og 
hækka skatta á tóbaki og áfengi. 

Sextán franskir milljarðamær-
ingar höfðu, eins og bandaríski 
auðkýfingurinn Warren Buffett, 
boðist til að greiða hærri skatta. 
 - ibs

Auðlegðarskattur í Frakklandi:

Auðmennirnir 
bænheyrðir

BANDARÍKIN Bandaríska dómsmála-
ráðuneytið hefur sektað Google 
um 500 milljónir dala, eða um 57 
milljarða króna, fyrir ólöglegar 
lyfjaauglýsingar á vefsíðum 
sínum.

Um var að ræða lyfseðils-
skyld lyf frá kanadískum lyfja-
framleiðenda, en ólöglegt er 
að auglýsa slík lyf á netinu í 
Bandaríkjunum.

Í frétt um málið á CNN Money 
segir að um stærstu sekt af þessu 
tagi í sögu Bandaríkjanna sé 
að ræða. Samhliða sektinni var 
gerð sátt við Google, sem þannig 
sleppur við dómsmál gegn sér 
vegna þessara auglýsinga.

Google fær risasekt:

Þurfa að greiða 
57 milljarða

VEISTU SVARIÐ?
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Kræsingar & kostakjör

M/ HVHVVÍTÍTLTLLAAUK & RRÓSÓSASAPAPPIPAPARAR

KKKJÚKLIJJÚKLLILINNGABRGAGAABRIINNGURGUR
OOKKARKKKAKAAR

1.998kr/kg

áður 2.398 kr/kg

1.049kr/kg

áður 1.498 kr/kg 

T KKTA AAA AANANAAUTUTATAAHAHAAKKK
FFERERRSSKTKT

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

399kr/pk.

áður 649 kr/pk. 

198kr/pk.

Tilboðsverð!

HAMBORGARAR
2 x 120 G

Tilboðin gilda 25. - 28. ágúst 
eða meðan birgðir endast

SS
1..5 POOKAKA

ZZUMIXMIXIX

98kr/pk.

áður 129 kr/pk. 

 40%
afsláttur

 30%
afsláttur

 39%
afsláttur

1.199kr/kg

áður 1.998 kr/kg 

SSVVVÍÍNNAAHAHNNAAAKKKAKAASSNEIEIÐIÐAÐARAR

PPP ZZUSÓSÓSASIZZUSÓIZIZZZZUZUSUSSÓSÓSASA PPPESTÓESESTSTÓTÓ
RAUTT/GRÆRARA GRÆRÆÆNNTTT
190 G1919

2.098kr/kg

áður 2.295 kr/kg
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199kr/stk.

áður 259 kr/stk. 

GRILLLAÐAÐ
GR VVÖÖLLA SNÆ

JUSUSTSTTIN B EBERIEEBEER
MYMYYNDIRDDIR

259 kr/pk. 199kr/stk.

áður 259 kr/stk. 

 50%
afsláttur

SSÚÚKKKKUKULLAÐAÐIKAKAAKAKA
AKAKA

170kr/stk.

áður 339 kr/stk. GG  EKKI UMILLDDIR EEKKKKI UUM NNETTÓ SALAVEGI*ETETTTTÓTÓ SASAALLAVAVEVEGEGGI*I*
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Gylfi  Zoëga, prófessor í hagfræði

S
enn eru liðin þrjú ár frá 
bankahruninu á Íslandi. 
Gylfi  Zoëga, prófessor 
í hagfræði við Háskóla 
Íslands, segir ýmislegt 
hafa áunnist á þessum 

þremur árum þótt margt hafi einn-
ig valdið vonbrigðum.

„Það hefur tekist að koma á stöð-
ugleika sem er forsenda þess að 
hagvöxtur geti hafist á ný. Þá eru 
fyrstu merki um hagvöxt komin 
fram í því að fjárfesting fyrirtækja 
utan stóriðju hefur aukist á árinu. 
Þetta eru ennþá lágar tölur en 
samt merki um viðsnúning,“ segir 
Gylfi og bætir við: „Það sem veld-
ur vonbrigðum er að nettó útflutn-
ingur er ekki að aukast þrátt fyrir 
lágt gengi krónunnar. Það virðist 
fyrst og fremst koma fram í góðri 
afkomu fyrirtækja í samkeppnis-
greinum, svo sem sjávarútvegi, og 
lakari lífskjörum. Það kemur hins 
vegar ekki fram í aukinni fram-
leiðslu og fjárfestingu. En vonandi 
vex útflutningur á næstunni.“

Hin svokölluðu góðæri
Eins og margir kollegar hans hefur 
Gylfi látið nokkuð að sér kveða 
í opinberri umræðu eftir hrun 
en hann hefur einnig rannsakað 
aðdraganda og orsakir hrunsins 
fræðilega. Hann hefur lagt stund á 
rannsóknir og háskólakennslu frá 
því að hann hlaut doktorsgráðu frá 
Columbia háskóla árið 1993. Þá á 
Gylfi sæti í peningastefnunefnd 
Seðlabankans, sem tekur ákvarð-
anir um stýrivexti bankans.

Gylfi segir að annað verkefni 
sem eigi eftir að leysa sé afnám 
hafta. Þá þurfi að ákveða hvern-
ig peningamálum verði háttað hér 
til framtíðar. „Síðustu tvær upp-
sveiflur hér urðu vegna innflæðis 
erlends fjármagns sem hækkaði 
gengið, lækkaði verð innflutnings-
vara og jók kaupmátt samhliða því 
sem lánsfé jókst. Þetta var kall-
að góðærisárin fyrir 2000 og svo 
aftur fyrir árið 2008 en á lítið skylt 
með því hugtaki. Það er mikilvægt 
að slík atburðarás endurtaki sig 
ekki. Að til verði stöðugra fyrir-
tækjaumhverfi og vextir lækki.“

Gengissveiflurnar vandamál
Gylfi gaf árið 2009 út ritgerð-
ina Hagkerfi bíður skipbrot, um 
bankahrunið ásamt Jóni Daníels-
syni, prófessor við London School 
of Economics. Meðal ályktana 
sem Gylfi og Jón drógu þar voru 
að kerfishrunið veitti innsýn í 
þær hættur sem fælust í því að 
lítið land sameinaðist mun stærra 

efnahagssvæði án þess að bæta 
stofnanir. Sett í samhengi við 
ESB virðist lærdómurinn vera 
sá að gagnkvæmur stuðningur 
sé á milli sameiginlegs markað-
ar og myntbandalags. Með öðrum 
orðum að sameiginlegur markaður 
án þátttöku í myntbandalagi bjóði 

hættunni heim. Þá töldu þeir Gylfi 
og Jón ljóst að bæta þyrfti reglur 
um bankastarfsemi.

Gylfi segist standa við þessar 
ályktanir nú þegar lengra sé liðið 
frá hruninu. „Reynslan af því að 
hafa eigin fljótandi gjaldmiðil 
er sú að gengissveiflurnar hjálpi 
ekki hagkerfinu. Fjármagnsflæði, 
gengissveiflur og útlánabólur eins 
og þær sem hér hafa orðið ógna 
stöðugleika fjármálakerfisins. Það 
má því ýmislegt gera. Styrkja þarf 
regluverk frekar til þess að draga 
úr hættunni á því að einstaklingar 

geti tekið áhættu á kostnað skatt-
greiðenda. Ein sú breyting sem 
enn hefur ekki verið ráðist í er að 
banna viðskiptabönkum að reka 
fjárfestingarbankastarfsemi. Ef 
krónan verður hér áfram verður 
líka að breyta umgerð peninga-
stefnunnar til þess að minnka 

gengissveiflur. Besta bólusetn-
ingin gegn því að illa fari í fram-
tíðinni væri þó auðvitað sú að fólk 
hefði lært af reynslunni.“

Skuldakreppa víða
Áhyggjur af stöðu evrusvæðisins 
hafa magnast síðustu mánuði eftir 
því sem skuldakreppan á svæðinu 
hefur dýpkað. Gylfi hefur fylgst 
náið með þróuninni á evrusvæðinu 
en segir sams konar vanda víða.

„Skuldir hins opinbera eru mun 
hærri í Japan en í nokkru Evrópu-
ríki. Þá eru opinberar skuldir í 

Bandaríkjunum svipaðar því sem 
gerist í mörgum þeirra evruríkja 
sem verst eru stödd,“ segir Gylfi 
og bætir því við að skuldavandinn 
sé í flestum tilvikum síðasta stig 
fjármálakreppunnar sem hófst 
árið 2007. Fyrst hafi kreppan haft 
áhrif á banka, síðan framleiðslu og 
atvinnu og loks ríkisfjármál.

„Hallarekstur hefur verið mik-
ill fyrst og fremst vegna krepp-
unnar. Að auki eiga sum ríki, til 
dæmis Grikkland og Bandaríkin, 
við kerfislægan vanda að glíma 
þegar kemur að öflun skatttekna,“ 
segir Gylfi og heldur áfram: 
„Vandi evrusvæðisins er í hnot-
skurn að ekki eru til stofnanir 
innan þess sem geta ákveðið hver 
eigi að greiða það tjón sem verð-
ur þegar bankar og jafnvel heilu 
ríkin geta ekki staðið í skilum í 
samtengdu hagkerfi. Bankar eru 
með starfsemi í mörgum löndum 
og færa fjármagn á milli þeirra, 
sem gerir það að verkum að tjón 
í einu landi bitnar á bönkum og 
skattgreiðendum í öðrum löndum. 
Segja má að bæði í Bandaríkj-
unum og Evrópu eigi stjórnvöld í 
erfiðleikum með að ákveða hver 
eigi að greiða skuldir ríkisins. Og 
skuldabréfamörkuðum er illa við 
óvissu í stjórnmálum.“

En koma skuldavandræði í 
þessum hagkerfum Íslending-
um  við? Gylfi segir svo klárlega 
vera. „Lífskjör hér á landi tengj-
ast því hversu vel gengur annars 
staðar. Þegar vel gengur annars 
staðar koma fleiri ferðamenn til 
Íslands og verð útflutningsvara 
hækkar. Jafnframt væri auðveld-
ara að afnema gjaldeyrishöft ef ró 
væri á mörkuðum erlendis,“ segir 
Gylfi en bætir því við að ekki sé 
ástæða til að óttast kollsteypu hér 
á landi vegna óróa erlendis þar 
sem gjaldeyrishöftin takmarki 
fjármagnsflæði.

Aðstæður ríkja ólíkar
Þegar kemur að skuldakreppunni 
í Evrópu segir Gylfi gagnlegt að 
átta sig á ólíkum aðstæðum ríkja 
með sjálfstæðan gjaldmiðil og 
ríkja á evrusvæðinu.

„Ríki á evrusvæðinu hafa bak-
hjarl í Evrópska seðlabankan-
um, sem tryggir að bankar hafi 
nægt lausafé í evrum. Auk þess 
hefur hann keypt ríkisskulda-
bréf aðildarríkja og þannig lækk-
að vaxtakostnað þeirra. Þannig 
hefur bankinn komið í veg fyrir 
gjaldþrot banka og jafnvel ríkja á 

svæðinu. Ríki með evru lenda þar 
að auki ekki í gjaldmiðilskreppu 
eins og gerðist hér 2008. Hins 
vegar verður síðasta stig fjár-
málakreppu, sem kemur fram 
í erfiðleikum í ríkisfjármálum, 
erfiðara á evrusvæðinu en í landi 
þar sem skuldir eru í innlendum 
gjaldmiðli.“

Gylfi segir hægt að taka tvö lönd 
sem dæmi til að einfalda málið; 
Svíþjóð sem hafi eigin gjaldmiðil 
og Ítalíu sem noti evru. „Ef fjár-
festar missa traust á sænskum 
ríkisbréfum og byrja að selja þau 
hækkar vaxtakostnaður sænska 
ríkisins. Hins vegar þarf ein-
hver að kaupa krónur vilji menn 
losna við skuldabréfin. Ef síðan 
kemur í ljós að þeir vextir sem 
sænska ríkið greiðir eru of háir 
getur Sænski seðlabankinn keypt 
ríkisbréf og þannig lækkað lán-
tökukostnaðinn. Ef annað bregst 
er svo unnt að setja á gjaldeyris-
höft og fjármagna ríkisútgjöld 
með peningaprentun. Þá stendur 
sænska ríkið í skilum þótt gengi 
gjaldmiðilsins geti fallið mikið. 
Svíar geta síðan lækkað skulda-
byrðina smám saman með verð-
bólgu en það er einmitt þannig 
sem Bretar og Bandaríkjamenn 
losuðu sig við stóran hluta þeirra 
skulda sem urðu til í seinni heims-
styrjöldinni,” segir Gylfi.

Þegar litið er til ríkis á borð við 
Ítalíu er sænska leiðin ófær, segir 
Gylfi. Hverfi traust á ríkisbréfum 
Ítala leitar fjármagn úr ítölskum 
bönkum í þýska banka án þess að 
gengið lækki og Ítalir geta ekki 
beitt peningaprentun. Stóra vanda-
málið sé hins vegar að vandinn 
geti smitast milli ríkjanna. „Ef 
þýskir bankar hafa lánað til Ítalíu 
er möguleiki á því að þýska ríkið 
verði fyrir tjóni vegna útlána-
taps þýskra banka. Ef ítalska 
ríkið getur ekki staðið í skilum 
er stóra spurningin hvort ítölsku 
og þýsku bankarnir geti staðið af 
sér útlánatapið. Ef ekki, verður 
spurningin sú hvort það sé ítalska 
eða þýska ríkið sem eigi að greiða 
reikninginn. Auk þess verður Evr-
ópski seðlabankinn fyrir tjóni hafi 
bankinn keypt ríkisskuldabréf til 
að lækka lántökukostnað. Þannig 
getur tjónið lent á öllum íbúum 
evrusvæðisins.“

Evrusamstarfið mun þróast
Gylfi telur ljóst að reynslan af 
skuldakreppunni muni knýja á 
um breytingar á evrusamstarfinu. 
„Það má búast við því að til starfa 
taki eins konar „evrusjóður“ sem 
líkja má við Alþjóðagjaldeyrissjóð-
inn. Slíkur sjóður myndi fylgjast 
með stjórn efnahagsmála í evru-
ríkjunum og síðan koma til hjálpar 
þegar einstök ríki lentu í erfiðleik-
um að gefnum skilyrðum.“

Gylfi segir vísi að slíkum sjóði 
þegar kominn fram og á þar við 
Stöðugleikastofnun ESB sem 
komið hefur verið á fót og hefur 
veitt Írlandi og fleiri löndum 
neyðarlán.

„Mikil andstaða er hins vegar 
innan sambandsins við þá hug-
mynd að öll evruríkin taki sameig-
inlega ábyrgð á skuldum einstakra 
ríkja, hugmyndinni um svokölluð 
evruskuldabréf. Slík bréf myndu 
leysa vandann en andstaða við 
samruna útilokar þá lausn.“

Gylfi leggur þó áherslu á að enn 
sé of snemmt að segja með neinni 
vissu til um hver þróunin verði 
á evrusvæðinu. Spurður hvort 
það hafi áhrif á aðildarviðræður 
Íslands við ESB segir Gylfi Íslend-
inga geta verið rólega enn. Við-
ræðum ljúki ekki næstu tvö árin 
og því gefist tími til að fylgjast 
með hver þróunin verður. Að þeim 
tíma liðnum geti Íslendingar tekið 
ákvörðun um hvort þeir vilja aðild.

Ástæðulaust að óttast kollsteypu
Gylfi Zoëga hagfræðiprófessor hefur fylgst náið með þróun efnahagsmála hér heima og erlendis á síðustu árum sem hafa verið 
æði viðburðarík svo ekki sé fastar að orði kveðið. Magnús Þorlákur Lúðvíksson ræddi við Gylfa um stöðuna í íslensku efnahagslífi 
nú þremur árum eftir hrun og skuldakreppuna sem víða geisar. Hann telur að hagvöxtur geti nú brátt hafist á ný hér á landi.

GYLFI ZOËGA Gylfi hefur í rannsóknum sínum sérhæft sig í þjóðhagfræði og vinnumarkaðshagfræði. Þær hefur hann stundað 
samhliða kennslu við bæði Háskóla Íslands og Birkbeck College við University of London. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Besta bólusetningin gegn því 
að illa fari í framtíðinni væri þó 
auðvitað sú að fólk hefði lært af 
reynslunni.
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Hafðu 
bankann
með þér

Þú færð nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is/farsiminn

Íslandsbanki býður 
fyrstur íslenskra 
banka upp á 
snjallsímaforrit

m.isb.is.
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Bandaríska Sendiráðið verður á ferð um landið með vegabréfsþjónustu fyrir Bandaríska ríkisborgara vikuna 29. ágúst til 2. 
september.  
 
Við munum taka á móti umsóknum um bandarísk vegabréf, umsóknum til að sækja um ‘social security’ númer, sem og öðrum umsóknum  fyrir 
bandaríska þegna. 
 
The U.S. Embassy will accept passport, social security and other citizenship applications August 29 - September 2 in Vík, Egilsstaðir 
and Akureyri.  
 
●  Ræðismaður Bandaríska Sendiráðsins verður viðstaddur til að svara fyrirspurnum bandaríska þegna á eftirfarandi stöðum : 
●  A U.S Consular Officer will be available to answer questions for U.S citizens in the following locations :  
 
Vík í Mýrdal:                                        29. ágúst 
Egilsstaðir:                                          30. og 31. ágúst 
Akureyri:                                              1. september 
 
Skráning - og frekari upplýsingar:  Sendið tölvupóst á reykjavikconsular@state.gov eða hringið í síma 697-4448 
 
Contact the U.S. Embassy for further details and to schedule an appointment:  reykjavikconsular@state.gov or 697-4448  
 

Vegabréfsþjónusta fyrir Bandaríska ríkisborgara í Vík í Mýrdal,  
á Egilsstöðum og Akureyri - 29. ágúst til  2. september  

E M B A S S Y  O F  T H E  U N I T E D  S TAT E S   

FRÉTTASKÝRING: Orkuskipti í samgöngum  

Framtíðarsýn stjórnvalda 
gerir ráð fyrir fjölorku-
stöðvum um allt land sem 
bjóða upp á fjölbreytta 
orkugjafa til hliðar við 
bensín og olíu. Ljóst er 
að til þess að það verði að 
veruleika þarf að gjörbylta 
orkudreifingu um allt land. 
Stjórnvöld munu ekki ein-
blína á einn endurnýjanleg-
an orkugjafa, heldur styðja 
ýmiss konar framleiðslu.

Eins og greint var frá í gær á hlut-
fall endurnýjanlegra orkugjafa 
í samgöngum að verða meira en 
tíu prósent árið 2020. Það hlutfall 
nemur nú einu prósenti.

Til að ná þessu markmiði þarf að 
efla framleiðslu endurnýjanlegra 
orkugjafa til muna. Verkefnis-
stjórn Grænu orkunnar, klasasam-
starfs um orkuskipti, vinnur nú að 
aðgerðaáætlun og skal stefnumót-
unin liggja fyrir 1. janúar 2012.

Fjölbreyttir möguleikar eru 
fyrir hendi þegar kemur að endur-
nýjanlegum orkugjöfum. Stjórn-
völd hafa sett fjármagn í rann-
sóknir á vetni, svo dæmi sé tekið. 
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra leggur hins vegar áherslu 
á að það sé ekki stjórnvalda að 
ákveða hvaða orkugjafi verður 
fyrir valinu. Um það verði mark-
aðurinn að sjá.

„Ég segi stundum að það voru 
ekki stjórnvöld sem völdu hvort 
VHS eða Beta yrði ofan á þegar 
kom að myndbandsspólum. Hið 
sama á við hér.“

Sverrir Viðar segir smæð sam-
félagsins geta nýst í þessu til-
liti. „Við erum tiltölulega lítið 
samfélag og eigum auðvelt með að 
laga okkur að nýjum aðstæðum og 
framkvæma hluti. Það er ákveðinn 
kostur að nýta eins fjölbreytilega 
möguleika og hægt er og nota allar 
leiðir, alla orkugjafa í stað þess að 
hengja sig á einn.“

Olíufélög í rannsóknum
Verði markmið ríkisstjórnarinnar 
að veruleika þýðir það samdrátt í 
olíuinnflutningi. Það sparar þjóð-
arbúinu gjaldeyri, en um leið missa 
olíufélögin spón úr aski sínum.

Þau hafa öll hafið undirbúning 
gagnvart þessum breyttu aðstæð-
um og tekið þátt í rannsóknar-
verkefnum á nýjum orkukgjöfum. 
Félögin hafa skipt orkugjöfunum 
með sér sögulega en Sverrir Viðar 

Hauksson, formaður verkefnis-
stjórnar Grænu orkunnar, segir að 
það muni breytast.

„N1 hefur verið hluthafi í metan 
með Sorpu og fleirum og sinnt 
þeim markaði. Skeljungur var 
í vetninu, sem kemur í gegnum 
Shell og stóra vetnisverkefnið. Það 
er merkileg saga, ellefu ára rann-
sóknir um notkun á vetni í bílum. 
Shell, Daimler og fleiri voru í því 
en Íslensk nýorka sá um málið. Þar 
er búið að safna saman rannsóknar-
gögnum og upplýsingum sem hafa 
haft raunveruleg áhrif á ákvarð-
anir stórra alþjóðlegra fyrirtækja.

Fjölbreyttir orkugjafar mögulegir

ORKUPÓSTURINN Reykjavíkurborg býður upp á ókeypis áfyllingu á rafmagnsbíla, meðal annars í Bankastræti. Borgarfulltrúarnir 
Gísli Marteinn Baldursson og Kjartan Magnússon vígðu orkupóstinn með pompi og prakt árið 2008.

Einar Einarsson vélaverkfræðingur 
gagnrýnir stjórnvöld fyrir að stuðla 
ekki að frekari rannsóknum á 
lífdísel. Fólksbílaflotinn sé vissulega 
mikilvægur en hann sé í raun 
kremið á kökunni. Þægindi sem 
megi leysa öðruvísi.

„Mér finnst menn oft loka 
augunum fyrir hinu óskaplega 
mikilvægi dísilolíunnar fyrir íslenskt 
efnahagslíf og matvælaöryggi. Ef 
við misstum dísilolíu í hálft til eitt 
ár myndi íslenska þjóðin einfald-
lega deyja úr hungri.“

Einar bendir á að fiskiskipa-
flotinn gangi allur fyrir dísilolíu, 
áliðnaðurinn treysti á inn- og 
útflutning knúinn af dísil, ferða-
menn fljúgi til landsins á flugvélum 
knúnum steinolíu, sem sé í raun 
dísilolía, og séu síðan keyrðir um 
allt land á dísilknúnum farartækj-
um. „Þarna eru komnar þrjár helstu 
stoðirnar undir íslenskt efnahagslíf, 
sem allar eru knúðar dísli. Svo má 
nefna dráttarvélar í landbúnaði og 
ýmiss konar vinnuvélar.“

Einar segir gagnrýnivert að engin 
ríkisstofnun vinni að rannsóknum 
á lífdísli. Miklir fjármunir hafi farið 
í rannsóknir á vetni, sem litlu hafi 
skilað. Í ljósi mikilvægis dísil-
olíunnar fyrir íslenskt samfélag sé 
einboðið að mun meiri rannsóknir 
þurfi að gera á staðgengli hennar. 
Hann nefnir Jón Bernódusson hjá 
Siglingastofnun sem frumkvöðul í 
rannsóknum á repjuolíu.

Dísilolían lang-
mikilvægust

Útblástur frá bifreiðum hefur aukist
Útblástur koldíoxíðs CO² frá bifreiðum 1996-2005 
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Heimild: Orkustofnun

Olís hefur verið með Carbon 
Recycling í rannsóknum á met-
anóli og verður með einkaleyfi í 
einhvern tíma þegar íblöndunin 
hefst,“ segir Sverrir.

Hann segir verkefnin dæmi um 
hvernig hægt sé að nota Ísland sem 
tilraunavettvang fyrir rannsóknar-
vinnu sem skili viðkomandi aðilum 
ansi miklu.

Rannsóknir og menntun
Sverrir segir að í þessum geira 
skipti rannsóknarvinna gríðarlega 
miklu máli. Mikilvægt sé því að 
hlúð sé að frumkvöðlastarfi.

Iðnaðarráðherra tekur undir það 
og segir að með Grænu orkunni 
hafi orðið til vettvangur þar sem 
hægt sé að ná til stjórnvalda, þvert 
á öll ráðuneyti. Allir sem vinni inni 
í geiranum eigi þar heima.

„Innan Grænu orkunnar verða 
síðan til minni klasar sem lúta að 
einstaka þáttum; metani, rafmagni, 
lífdísli, svo eitthvað sé nefnt, inn-
viðunum og skipulagi og fram-
leiðslu orkugjafanna. Græna orkan 
verður regnhlífin yfir þetta allt.“

Sverrir segir að landslagið sé nú 
þegar gjörbreytt. Verkefnið snúi 
því ekki einungis að því að vinna 
stefnumótun til næstu ára og ára-
tuga; ekki síður sé mikilvægt að 
laga umhverfið að raunverulegri 
stöðu.

Allt regluverk þurfi að hugsa upp 
á nýtt og nýir orkugjafar hafi áhrif 
á dagleg störf ýmissa stétta. Tékk-
listi bifreiðaskoðunar sé annar á 
metanbíl en bensínbíl, slökkvilið 
verði að hafa annað í huga ef slys 
beri að höndum og bifvélavirkjar 
þurfi að taka tilli til ólíks vélar-
búnaðar.

„Þetta er orðið að veruleika, allir 
þessir bílar eru komnir eða eru að 
detta inn og við verðum að bregðast 
við veruleikanum.“

Sverrir nefnir að í Borgarholts-
skóla sé komin kennsla í metani, 
en þeir sem breyti bílum í metan-
bíla verði að hafa farið á námskeið. 
Öryggisstaðlar verði að vera til 
staðar.

Katrín Júlíusdóttir segir þetta 
vera eitt af stóru málum verkefn-
isins og vinna sé komin á fullt varð-
andi samræmingu og reglugerðir.

Sverrir Viðar segir að innan Grænu 
orkunnar sé unnið að nánum 
tímasetningum á því hvernig mark-
mið ríkisstjórnarinnar um hlutfall 
endurnýjanlegra orkugjafa náist. Í því 
ljósi sé mikilvægt að horfa til reynslu 
annarra þjóða; vera ekki alltaf að 
finna upp hjólið.

„Í Noregi er komið eitt stærsta 
rafbílasamfélag í heiminum, þar eru 
komnir upp undir fjögur þúsund 
rafbílar. Þeir eru eiginlega allir á 

Óslóarsvæðinu og flestir í úthverfunum sem annar bíll 
heimilisins. Norðmenn hafa fellt niður öll gjöld af raf-
bílum, þannig að þeir nálgast bensínbíla í innkaupaverði, 
og boðið er upp á fría hleðslu.“

Sverrir segir að stóri hvatinn varðandi rafmagnsbílana 

liggi þó í gatnakerfinu. „Rafbílar mega nýta sér akreinar 
sem eru sérstaklega fyrir strætisvagna. Ég ræddi við 
mann í Ósló sem býr í úthverfi. Ef hann keyrir á bensínbíl 
er hann einn klukkutíma og korter á leiðinni heim úr 
vinnunni. Sé hann á rafmagnsbílnum tekur sama ferð 
korter. Þarna er hvatinn.“

Sverrir bendir á að að þessu þurfi að huga í skipulagi 
gatnakerfa. Fækka þurfi umferðarljósum og leggja 
fleiri mislæg gatnamót og slaufur. Það spari beinharða 
peninga, þar sem það kosti nokkur þúsund á mánuði 
fyrir lítinn fólksbíl að standa stopp á rauðu ljósi í daglegri 
umferð.

„Reyndar er kominn búnaður í bíla sem stöðvar vélina 
á ljósum, svokallaður „stop and go“ búnaður. Þessu fylgir 
hins vegar ákveðið flækjustig, en stjórnvöld geta leyst úr 
því með því að fella niður skatta á ákveðna aukahluti sem 
gera bíla vistvænni.“

Endurskoða þarf hvata og gatnakerfi

SVERRIR VIÐAR 
HAUKSSON
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Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó,
Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,
Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

2. grein af 3

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Bensín óhagkvæmara en dísill

Útblástur CO2
Dísilbílar eyða minna en bensínbílar 

og útblástur koltvísýrings úr þeim 
er minni. Fréttablaðið bar 

saman kostnað og útblástur 
bensín- og dísilbíls á ferð 
frá Reykjavík til Akureyrar. 
Fyrir valinu varð Toyota 
Avensis með 1998 
rúmsentimetra vél.

Dísill

Bensín 56,6 kg
85,7 kg
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Dreifikerfið breytist
Gjörbylta verður dreifikerfi elds-
neytis ef þessi markmið eiga að 
nást. Ökumenn verða að geta treyst 
því að þeir fái rétt eldsneyti þegar á 
þarf að halda. Það hve orkugjafarn-
ir verða fjölbreyttir þýðir að hefð-
bundnar bensínstöðvar munu heyra 
sögunni til og fjölorkustöðvar taka 
við.

Á einni og sömu stöðinni verður 
hægt að fylla á metantankinn, taka 
bensín, ná í lífdísil, vetni eða hefð-
bundinn dísil, eða hvern þann orku-
gjafa sem þykir hagkvæmur og 
umhverfisvænn.

„Þetta er risastórt verkefni og 
sveitarfélögin munu spila stærri 
rullu en margur gerir sér grein 
fyrir. Þau eru með tækin og tólin 
hvað skipulagsvaldið varðar, þegar 
kemur að því að skipuleggja að 
gengi að orkugjöfunum. Nú tala ég 
sem úthverfamóðir, en fjölskyldu-
fólk með ung börn fer ekki að kaupa 
sér þessi ökutæki í stórum stíl fyrr 
en ljóst er að aðgengi sé fullnægj-
andi. Fólk sem þarf að keyra börn 
í skóla og íþróttir tekur ekki krók 
á sig til að taka eldsneyti,“ segir 
Katrín.

Hún segir þennan þátt málsins 
verða á forræði einkaaðila; ekki 
verði búið til ríkisdreifikerfi. 
Sveitarfélagið Árborg hefur þegar 
leitað til iðnaðarráðuneytisins 
um samstarf varðandi aðgengi að 
orkugjöfunum.

Mistök geta verið dýrkeypt
Að mörgu þarf að hyggja þegar 
kemur að breytingum á bílum. 
Sverrir veltir því upp hver fram-
leiðandaábyrgð sé á breyttum 
bílum. Sé samið um kaup á fjölda 
metanbíla, eins og Reykjavíkurborg 
gerði nýverið, þurfi þeim að fylgja 
ábyrgð. Það sé lítið mál ef bílarn-
ir séu framleiddir sem metanbílar, 
vandamálið skapist sé þeim breytt.

„Mun verkstæðið ábyrgjast 
breytta bíla? Verður það til í sama 
formi eftir nokkur ár ef bíllinn 
bilar? Munu menn kaupa sérstakar 
tryggingar fyrir þessu? Allt þetta 
verður að skoða og móta reglur um.“

Sverrir segir að það versta sem 
gæti gerst væri að mistök ættu 
sér stað sem gerðu orkuskiptin að 
ólukkumáli í hugum fólks. Það hafi 
gerst varðandi metan í Þýskalandi 
og eyðilagt þann markað. Þess 
vegna verði að vanda til verka til að 
verkefnið standi til framtíðar.

Á morgun verður sjónum beint 
nánar að þeim ávinningi sem 
orkuskiptin hafa í för með sér.
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PASTA CARBONARA
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KR.STK 

NÝJAR ÍSLENSKAR 
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Hafragrautur er holl og góð fæða. 
Helstu hráefnin í hafragraut eru vatn og haframjöl. Helsti 
kostur hafrar  er hversu ríkir þeir eru af vatnsleysanlegum 
trefjum sem hafa heilnæm áhrif á líkamann. Haframjölið 

er meðal annars uppspretta flókinna kolvetna og trefja, 
auk ýmissa vítamína og steinefna. Haframjöl stuðlar að 

lækkun blóðkólesteróls, en hátt kólesteról í blóði er einn
af áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma.

(heimild : Vísindavefur HÍ ; Er hafragrautur hol lur? / B.S.Gunnarsson)
þ j g j

heimild :: Ví Vísinsindavdavefuefur Hr HÍ ;Í ; ErEr hafhafragragraurauturtur ho hol lur? / B.S.Gunnars
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SKOÐUN HALLDÓR

V
iðbrögð Landssamtaka sauðfjárbænda við skrifum 
Þórólfs Matthíassonar hagfræðiprófessors hér í blaðið 
undanfarnar vikur eru dálítið yfirdrifin.

Þórólfur hefur í greinum sínum gagnrýnt óskilvirkt 
og dýrt landbúnaðarkerfi, lélega afkomu og litla verð-

mætasköpun í sauðfjárbúskap, ásamt þeirri sérkennilegu stað-
reynd að lambakjöt er flutt út 
með ríkisstyrk á sama tíma og 
það vantar í búðir á Íslandi.

Viðbrögð LS eru að senda for-
mann sinn, Sindra Sigurgeirsson, 
á fund rektors Háskóla Íslands til 
að kvarta undan Þórólfi. Jafn-
framt hafa samtökin tilkynnt 
að þau hafi hætt við að kaupa 
þjónustu af Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands – væntanlega til þess að starfsmenn skólans hugsi 
sig héðan af tvisvar um áður en þeir gagnrýna landbúnaðarkerfið 
opinberlega.

Auðvitað ráða bændur af hverjum þeir kaupa þjónustu. Þeir geta 
alveg eins samið við útlent ráðgjafarfyrirtæki um að gera tillögur 
um hagræðingu í sláturiðnaði. Þann kost hafa þeir reyndar umfram 
íslenzka neytendur, sem geta ekki valið hvort þeir kaupa íslenzkt 
lambakjöt eða til dæmis nýsjálenzkt úti í búð, þökk sé landbúnaðar-
kerfinu okkar.

Hitt er sérkennilegra, að Landssamband sauðfjárbænda túlki 
gagnrýni Þórólfs Matthíassonar á styrkja-, miðstýringar- og tolla-
kerfið, sem hér hefur orðið til, sem „beinar árásir á stétt sauð-
fjárbænda“. Þetta er reyndar algengur misskilningur. Þeir sem 
gagnrýna þetta dýra og óskilvirka kerfi, sem meðal annars leggur 
hömlur á framtak og sjálfsbjargarviðleitni duglegra bænda, fá oft 
að heyra að þeir séu á móti landbúnaði, á móti bændum eða á móti 
landsbyggðinni. Landbúnaðarkerfið er hins vegar ekkert af þessu.

Landbúnaður er nauðsynleg atvinnugrein; án hans fengjum við 
ekki allan mögulegan mat, sem við getum ekki verið án. Hann er 
líka mikilvægur partur af sögu og menningu Íslendinga og hefur 
af þeim ástæðum ákveðna sérstöðu. En það er mjög mismunandi 
á milli ríkja og heimshluta hvernig landbúnaðurinn er rekinn. Það 
getur eiginlega ekki verið að á Íslandi hafi verið fundin upp eina 
rétta formúlan og að hana megi alls ekki gagnrýna. Þegar fólk 
hlustar á málflutning forystumanna samtaka bænda fær það þó á 
tilfinninguna að það sé skoðunin á þeim bæ.

Í grein sinni í Fréttablaðinu í gær dregur Þórólfur Matthíasson 
gagnrýni sína saman: „Skilyrðislaus peningaaustur úr ríkissjóði til 
sauðfjárbænda viðheldur hallarekstri margra sauðfjárbúa, tefur 
eða kæfir eðlilega þróun greinarinnar, skilar neytendum dýru kjöti 
og skattgreiðendum ómældum útgjöldum. Það er erfitt að skilja að 
nokkur aðili sem starfar að framleiðslumálum og styrkjamálum 
sauðfjárbúskaparins geti unað við óbreytt ástand.“

Af hverju vilja samtök bænda ekki ræða þessa gagnrýni á 
málefnalegum nótum og taka þátt í að þoka landbúnaðinum inn í 
eitthvað sem kallazt getur eðlilegt viðskiptaumhverfi?

Vonandi halda sem flestir fræðimenn áfram að gagnrýna öll 
opinber kerfi sem fela í sér sóun og óskilvirkni. Það eiga ekki að 
vera neinar heilagar kýr í þeim efnum – og ekki ær heldur.

Af hverju er litið á gagnrýni á
landbúnaðarkerfið sem árás á bændastéttina?

Heilagar ær og kýr

Samtök sauðfjárbænda hafa beitt fjárhags-
legu áhrifavaldi sínu og sagt upp verkefna-
samstarfi við Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands vegna greinaskrifa og ályktana 
Þórólfs Matthíassonar, prófessors í hag-
fræði við HÍ. Vissulega geta bændasam-
tökin beint viðskiptum sínum þangað sem 
þeim hentar en ætti það þá ekki einnig að 
gilda um okkur, kaupendur framleiðsluvara 
bænda? En eins og allir vita standa sam-
tök bænda þétt með stjórnvöldum í því að 
hindra að íslenskir neytendur geti, að eigin 
vild, keypt erlendar landbúnaðarvörur.

Í greinunum, sem að sögn Þórólfs byggja 
á gögnum frá Bændasamtökunum sjálf-
um, eru upphæðir ríkisstyrkja til land-
búnaðar gagnrýndar, fyrirkomulagið talið 
hefta framþróun í greininni og vera and-
stætt hagsmunum bænda og skattgreið-
enda. Íslenskur landbúnaður fær einhverja 
hæstu ríkisstyrki í heimi samkvæmt 
OECD. Heildartilfærslur frá skattgreið-
endum eru árlega 11 milljarðar og innflutn-
ingsverndin kostaði neytendur annað eins 
til skamms tíma, þó að lágt gengi krónunn-
ar nú hafi lækkað þá upphæð. Hagsmuna-
samtök bænda fá af ríkisstyrknum til 
starfsemi sinnar.

Þessi háu framlög til íslensks land-
búnaðar eru öðru hverju gagnrýnd, en því 

miður hafa stjórnmálamenn og við sem 
störfum innan stjórnmálaflokka lítið látið 
okkur landbúnaðarkerfið varða, síðan 
Alþýðuflokkurinn var og hét, e.t.v. vegna 
skorts á þekkingu á kerfinu. Fréttir berast 
reglulega um að samningar stjórnvalda við 
bændur hafi verið framlengdir en engin 
umræða fer fram. Fjölmiðlar eða fræði-
menn hafa lítið hjálpað okkur síðan hag-
fræðingarnir Þorvaldur Gylfason og Guð-
mundur Ólafsson gagnrýndu og greindu 
landbúnaðarkerfið ötullega fyrir allmörg-
um árum. Nú hefur Þórólfur Matthíasson 
sett málið rækilega á dagskrá í greinum 
í Fréttablaðinu að undanförnu. Ég þakka 
honum kærlega fyrir það og þá vinnu sem 
hann hefur lagt í greininguna, sem er 
kjörin til að byggja umræðu á.

Eitt af því sem gagnrýnt var eftir hrun 
var skortur á gagnrýni og fræðilegri grein-
ingu á íslenska fjármálakerfinu. Horft var 
m.a. til fræðimanna háskóla og þeir taldir 
hafa brugðist íslenskum almenningi. Mark-
mið fræðilegrar umræðu um landbúnaðar-
kerfið er að bæta kerfið og gera það mark-
vissara fyrir bændur og skattgreiðendur. 
Með fræðilegri greiningu á landbúnaðar-
kerfinu eru háskólakennarar því að rækja 
skyldur sínar við þá sem greiða þeim laun, 
íslenska skattgreiðendur.

Þöggun Samtaka sauðfjárbænda?
Landbúnaður

Margrét S. 
Björnsdóttir
aðjúnkt við 
HÍ og félagi í 
Samfylkingunni

Fyrirmyndargjörningur
Einar Skúlason sagði sig úr Fram-
sóknarflokknum á mánudag. Einar 
hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörfum 
fyrir flokkinn og var til að mynda 
oddviti hans í síðustu borgarstjórnar-
kosningum. Einar var varaþingmaður 
flokksins í Reykjavíkurkjördæmi 
suður, en um leið og hann sagði 
sig úr flokknum sagði hann sig 
frá því embætti. Það hefði verið 
sérkennileg aðstaða fyrir Vigdísi 
Hauksdóttur, þingmann flokksins 
í kjördæminu, því utanflokks-
maður hefði tekið sæti hennar 
í forföllum. Það hefur því miður 
allt of oft gerst, en gjörningur 
Einars er til eftirbreytni.

Sterka staðan
Borgaryfirvöld lögðu fram sex 
mánaða áætlun í gær. Stjórnendur 
voru keikir með reksturinn og sögðu 
stöðu borgarinnar sterka. Það 
skýtur skökku við miðað við fyrri 
yfirlýsingar um hagræðingarþörf og 
hækkun gjalda. Betur hefði farið ef 
menn hefðu sagt eins og er; enginn 

stendur vel í miðju hruni en 
ljós eru í myrkrinu. 
Það er sennilega of 
mikill sannleikur 
fyrir pólitíkina.

Hugmyndaríkt 
höfrungahlaup
Guðmundur Steingrímsson hyggur 
nú á stofnun stjórnmálaflokks. Hann 
hefur sagt að fleiri en óánægðir 
framsóknarmenn eigi þar heima og 
meðal þeirra sem hann taldi í þeim 
hópi voru Evrópusinnaðir félagar í 
Vinstrihreyfingunni – grænu fram-
boði. Þetta verður að teljast áhuga-
verð hugmynd. Augljóst er að til eru 

vinstri græn sem eru svag fyrir ESB 
en óljósara er af hverju þau ættu 
að ganga í flokk hægra megin við 
Evrópuflokkinn Samfylkinguna, 
eins og Guðmundur hefur sagt 

sinn flokk verða.
 kolbeinn@frettabladid.is
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Hafa Framsóknarflokkurinn 
og Sjálfstæðisflokkurinn 

færst lengra til hægri á und-
anförnum mánuðum? Það fer 
dálítið eftir því hvaða skilning 
menn leggja í hægri. Skilji menn 
hægri sem dálæti á hinu þekkta 
og liðna ásamt efasemdum um 
ágæti þess nýja og óþekkta þá er 
svarið já.

Hliðareinkenni þess konar 
hægris geta verið fortíðarþrá, 
þjóðernishyggja og trúar-
ofsi. Hliðarverkanir eru 
einangrunar hyggja, verndar-
stefna og stundum útlendinga-
andúð. Einskis af þessu er þörf í 
íslensku samfélagi. Þetta er vont 
hægri.

Síðan er það gott hægri. Með 
góðu hægri er átt við þá markaðs-
hyggju sem gert hefur öll ríki 
Vesturlanda og fjölmörg önnur að 
góðum stöðum til að búa á. Góða 

hægrið byggir á því að gott sé að 
einstaklingar geti eignast hluti, 
og geti notað þá í það sem þeim 
sýnist. Góða hægrið amast ekki 
við því að sumir græði. Á þessu 
góða hægri er skortur.

Góða hægrið
Góða hægrið snýst um markaðs-
verð í stað niðurgreiðslu, mark-
aðslausnir í stað ríkislausna og 
niðurskurð í stað skattahækkana. 
Góða hægrið þarf til dæmis 
að vera heiðarlegt í því að það 

muni rukka nemendur í háskóla-
námi um hærri skólagjöld. Góða 
hægrið þarf að vera heiðarlegt í 
því að það muni rukka fólk meira 
fyrir þá heilbrigðisþjónustu sem 
það fær og ekki leggjast gegn því 
að aðrir en ríkið geti rekið eigin 
heilbrigðsstofnanir og rukkað 
þar enn meira. Síðan þarf góða 
hægrið að innleiða markaðslög-
mál í vegakerfið, og láta fram-

vegis einkaaðila sjá um rekstur 
meiriháttar umferðarmann-
virkja, sem fjármögnuð yrðu með 
veggjöldum. Auðvitað er ekki allt 
af þessu endilega massavinsælt.

Auðvitað vilja margir að aðrir 
borgi fyrir þeirra nám, upp-
skurði eða vegnotkun. Auðvitað 
vilja margir það.

Góða hægrið getur ekki lofað 
fólki að bjarga því úr hvers kyns 
ógöngum sem það lendir í, sama 
hve gjarnan fólk vill heyra slík 
loforð. Menn eiga að búa í húsum 

sem þeir eiga efni á og keyra 
um í bílum sem þeir geta borgað 
fyrir. Menn eiga sjálfir að hugsa 
fyrir eigin atvinnuleysi en ekki 
að gera ráð fyrir að einhverjir 
aðrir muni hugsa fyrir því.

Ríkið mun ekki alltaf koma til 
bjargar
Hægrimenn eiga ekki að lofa því 
að skapa störf eða byggja nýja 

og breiðari vegi í því kjördæmi 
sem þeir kunna að hafa boðið sig 
fram í.

Né heldur að tala fyrir sam-
ræmingu húsaleigu- og vaxta-
bóta heldur aflagningu þeirra. 
Loks ættu þeir að leiða baráttuna 
fyrir frjálsri verslun með mat-
vörur en ekki að sitja á bekknum 
eða styðja við baráttu fyrir hinu 
þveröfuga.

Sjálfsþurftarkúrinn
Að mati umboðsmanns Alþingis 
brjóta tollalög stjórnarskrá.

Ofurtollastefna Jóns Bjarna-
sonar er auðvitað fráleit. Það 
mætti halda að hrun krónunn-
ar og gjaldeyrishindranir væru 
meira en nægjanleg markaðs-
vörn fyrir innlenda framleiðslu 
á krepputímum án þess að trölla-
tollum væri þar bætt ofan á. 
Lítið heyrist þó, enn sem komið 
er, frá hægriflokknum um þessi 
mál. Þvert á móti er Jón Bjarna-
son mærður fyrir staðfestu sína 
í baráttu gegn ESB, en sú stað-
festa byggist auðvitað á sömu 
hugmyndafræði fríverslunarhat-
urs og áðurnefnd ofurtollastefna.

Nóg hefur verið skrifað um þá 
tilkynningu eins stjórnmálafor-
ingja að hann hyggist einungis 

borða mat sem íslenskir menn 
hafa handleikið. Ég skal bjóð-
ast til að umhella Hunt’s-tómat-
sósu fyrir Sigmund Davíð svo 
hann geti áfram fengið sér eina 
með öllu. Að gríni slepptu er 
öllum auðvitað frjálst að ákveða 
hvað þeir leggja inn fyrir sínar 
varir. Svo geta menn lofsam-
að innlenda framleiðslu ef þeir 
vilja, vitandi það að neytendur 
fá sjaldan tækifæri til að japla 
á öðru. En lýsir slíkur hugsana-
gangur meiri hægristefnu? Ef 
svo er þá er það allavega ekki 
gott hægri.

Ef hægriskoðun felst í þeirri 
afstöðu að vilja stuðla að sem 
mestri sjálfbærni ríkis í fram-
leiðslu nauðsynja þá er Kim 
Jong-il nefnilega dæmi um últ-
rahægrimann. Últrasjálfbærni 
hefur verið reynd víða, alls stað-
ar með skelfilegum afleiðingum 
fyrir viðkomandi þjóð.

Eitt sannleikskorn kann þann-
ig að leynast í hugmyndafræði 
formanns Framsóknarflokksins. 
Sannarlega eru fáir Norður-Kór-
eubúar yfir kjörþyngd. Það má 
því segja að sjálfsþurftarbúskap-
ur sé með þessum sérstaka hætti 
vissulega ákveðið vopn í baráttu 
gegn offitu þjóða.

Ég skal bjóðast til að umhella Hunts 
tómatsósu fyrir Sigmund Davíð svo hann 
geti áfram fengið sér eina með öllu.

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Of rangt til hægri

Sjálfstæðis-
flokkur sem 
breiðfylking!

Hin djúpstæðu átök sem geisa 
innan Sjálfstæðisflokksins 

hafa vart farið framhjá nokkrum 
þeim sem fylgist með stjórnmál-
um. Sundrungin ristir djúpt og 
lamar flokksstarfið. Hvergi hefur 
þessi klofningur verið meira áber-
andi en í Sambandi ungra sjálf-
stæðismanna (SUS) og nægir að 
rifja upp þegar heilli farþegaflug-
vél var flogið vestur á Ísafjörð til 
að smala sem flestum atkvæðum 
fyrir aðra fylkinguna. Það gefur 
auga leið að átök sem þessi hafa 
dregið úr áhuga ungs fólks á að 
taka þátt í starfinu og trúverðug-
leiki SUS hefur beðið hnekki.

Við viljum hverfa frá þessari 
öfugþróun, en undirritaðir hafa 
gefið kost á sér til formanns og 
fyrsta varaformanns SUS til næstu 
tveggja ára. Markmið okkar er að 
opna starf ungliðahreyfingarinnar 
og virkja aðildarfélögin hringinn 
í kringum landið, en mikil deyfð 
hefur einkennt starfið undanfar-
ið. Í okkar huga skiptir engu máli 
hvort fólk sem vill starfa kemur 
úr svokölluðum „deigluarmi“, 
„skrímsladeild“, eða er fylgjend-
ur Evrópusambandsins eða and-
stæðingar þess. Megin styrkleiki 
Sjálfstæðisflokksins hefur allt-
af verið að hann er breiðfylking 
sem rúmar ólíkar skoðanir fólks 
sem þó vill halda í heiðri ákveðin 
grunngildi sem byggjast á frelsi 
einstaklingsins.

Mikil ólga hefur einkennt stjórn-
málin undanfarin misseri og við 
búum nú við afleita ríkisstjórn sem 
keppist við að hækka skatta á fólk 
og fyrirtæki og fæla fjárfestingu 
frá landinu. Náum við kjöri munum 
við vinna ötullega að því að verja 
þjóðina fyrir frekari niðurrifs-
starfsemi ríkisstjórnarinnar.

Í krafti sameiningar og fjöldans 
mun okkur takast að hefja hreyf-
ingu ungra sjálfstæðismanna til 
vegs og virðingar og standa vörð 
um hina sönnu stefnu Sjálfstæðis-
flokksins, lausa við innanflokks-
átök og baktjaldamakk.

Stjórnmál

Björn Jón 
Bragason

Jóhann Már 
Helgason
SUS-frambjóðendur
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Landsbankinn fjármagnar 
laxeldi á Vestfjörðum

Við óskum Fjarðalaxi til hamingju með kraftmikla 

uppbyggingu laxeldis á sunnanverðum Vestfjörðum. 

Nú í lok vikunnar kemur 
Alþingi saman á ný. Ég hef 

reyndar mælst til þess nokkr-
um sinnum í sumar að þingið 
yrði kallað saman til að ræða 
ýmis mál sem tæplega þoldu bið. 
Þeirra á meðal er ríkisskuldakr-
ísa Evrópuríkjanna, sem aðeins 
er spurning hvenær en ekki 
hvort mun hafa áhrif hér á landi. 
Mikil umræða hefur eðlilega 
skapast um Evrópumál í sumar 
vegna þess vanda sem nú steðj-
ar að fjármálalífi ESB-ríkjanna 
og skoðanir manna eru ákaflega 
mismunandi. Svo mismunandi að 
Framsókn hefur nú orðið að sjá á 
eftir Guðmundi Steingrímssyni. 

Það er auðvitað leitt að missa 
góðan mann úr þingflokknum en 
við Guðmundur ræddum saman 
og hann fór vel yfir ástæður 
sínar. Það er augljóst að hann 
hefur tekið ákvörðun sína að vel 
athuguðu máli og þetta er því 
miður niðurstaða hans. Eins og 
hann bendir sjálfur á er eðlilegt 
í stjórnmálum að menn finni 
sér þann vettvang þar sem þeir 
telja sig best geta komið sínum 
málum áleiðis. Um leið og ég 
óska Guðmundi velfarnaðar í 
framhaldinu og þakka honum 
kærlega fyrir samstarfið von-
ast ég til að hann beiti sér áfram 
með okkur í þeim málum sem 
falla að skoðunum hans. 

Við verðum að setja fólkið og 
heimilin í forgang
En Evrópumál og flokkadrættir 

vegna þeirra eru ekki það sem 
Íslendingar, innan Alþingis og 
utan, þurfa að leggja höfuð-
áherslu á nú á haustmánuð-
um. Skuldavandi heimilanna 
er orðinn slíkur að vart verður 
við ráðið lengur. Það hlýtur að 
vera forgangsverkefni okkar 
allra að leysa fólkið í landinu 
úr böndum húsnæðisskulda og 
atvinnuleysis.

Árið 2009 var því spáð að nú, 
tveimur árum seinna, yrði botni 
kreppunnar náð og að heimilin 
og fyrirtækin í landinu myndu 
geta greint ljósið við enda gang-
anna. Í dag er það öðru nær. 

Atvinnuleysi mælist enn rúm-
lega 6 prósent, næstum jafn 
mikið og í upphafi árs 2009. 
Engar afgerandi lausnir bjóðast 
á húsnæðisskuldum heimilanna 
og ekki hefur verið ráðist í nein-
ar almennar aðgerðir til skulda-
niðurfellingar, sem kæmu þeim 
best sem mest þurfa á þeim að 
halda. Sú leið sem ríkisstjórn-
in boðaði eftir fjöldamótmæli 
í október 2010, hin svokallaða 
110% leið, hækkar nú að lík-
indum í 130% leið vegna efna-
hagslegrar óstjórnar og óþarfra 
vaxtahækkana sem ekki sér 
fyrir endann á.

„Eftir tvö ár verður botninum 
náð“
Þegar ríkisstjórnin tók við 

völdum 2009 bauð hún upp á að 
næstu tvö ár yrðu erfið en að 
þeim loknum yrði séð til lands, 
Tekið yrði á skuldavandanum, 
fjárhagur heimilanna myndi 
vænkast og atvinnulífið taka við 
sér. Í krafti þessa loforðs hefur 
fólkið í landinu þolað skatta-
hækkanir og niðurskurð sem 
áttu að fjármagna erlend lán 
ríkisins og loka fjárlagagatinu. 
Þessi tvö ár eru liðin en gatið er 
enn risastórt. Þetta plan hefur 
ekki virkað. Nú í haust mun 
ríkisstjórnin samt aðeins bjóða 
heimilunum upp á meira af því 
sama. Meiri skattahækkanir. 

Meiri niðurskurður. Engin 
atvinnuuppbygging, engin fjár-
festing og engin lausn á skulda-
vanda heimilanna. 

Þeir sem gátu í tvö ár haldið 
rekstri heimilisins á floti með 
því að nýta ævisparnað sinn, 
með snemmbærri úttekt lífeyris-
sparnaðar eða með söfnun kred-
itkortaskulda eru nú þremur 
árum frá hruni komnir að enda 
vegarins. Það er ekkert eftir til 
að ná endum saman. Afborgan-
ir falla ógreiddar á gjalddaga, 
bankarnir ganga sífellt harð-
ar fram í innheimtu þrátt fyrir 
fögur loforð um annað, dagleg-
ur rekstur heimilisins verður 
mjög erfiður og brátt ómögu-
legur. Fleiri og fleiri missa hús-
næðið, fjárhagsvandinn leggst 

sem mara á sambönd fólks og 
fjölskyldur flosna upp. Þetta má 
ekki halda svona áfram. Við sem 
vinnum í stjórnmálum verðum 
að átta okkur sameiginlega á því 
að heimilin þola ekki meira. Við 
verðum að þora að viðurkenna 
að það er þörf á nýrri nálgun.

Verður hlustað á okkur í haust?
Framsókn lagði fyrir tveimur 
árum fram ítarlegar efnahags-
tillögur, þar á meðal tillögur um 
almenna skuldaniðurfellingu 
fyrir heimilin í landinu sem 
hefðu þá þegar getað snúið þess-
ari þróun við. Á þær tillögur 
var ekki hlustað, reyndar voru 
þær barðar niður með offorsi 
af vinstri flokkunum. Skýrslan 
um endurreisn bankanna sem 
kom út í vor sýndi hins vegar að 
svigrúmið var til staðar en með-
vituð ákvörðun var tekin um að 
láta kröfuhafa njóta þess í stað 
heimilanna. 

Þetta má ekki gerast aftur. 
Framsókn mun á komandi þingi 
leggja krafta sína í að berjast 
fyrir aðgerðum í efnahagsmálum 
sem geta, verði á okkur hlustað 
í þetta sinn, snúið þróuninni við 
og gert fólki kleift að ná endum 
saman á ný. Við höfum þegar lagt 
fram á þingi ítarlegar tillögur um 
sókn í atvinnumálum, því heim-
ilin munu ekki losna úr álögum 
skulda nema ráðist verði í mark-
vissa atvinnuuppbyggingu. En 
sókn í atvinnumálum verður að 
fylgja stöðugleiki í efnahagsmál-
um svo hagur heimila og fyrir-
tækja nái að dafna og vaxa. Þetta 
tvennt er forsenda þess velferð-
arsamfélags sem við viljum og 
verðum að byggja upp á nýjan 
leik. Vinna, vöxtur, velferð. Það 
er leiðin út úr vandanum. Eina 
leiðin. 

Lausnin á skuldum heimilanna 
er forgangsmál

Efnahagsmál

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
alþingismaður 
og formaður 
Framsóknarflokksins

Við sem vinnum í stjórnmálum verðum 
að átta okkur sameiginlega á því að 
heimilin þola ekki meira. Við verðum að 

þora að viðurkenna að það er þörf á nýrri nálgun.

AF NETINU

Frjóangi Röskvukyn-
slóðarinnar?

Ég hef lengi skrifað 
um að það sé 
pláss fyrir flokk á 
miðjunni, eða rétt 
hægra megin við 
hana. Flokk sem 

væri í ætt við til dæmis Venstre í 
Danmörku.

En það er spurning hvernig 
slíkur flokkur yrði til. Menn hafa 
hneigst til þess að halda að 
hann yrði klofningur úr Sjálf-
stæðisflokknum, en það er ekki 
víst að slíkt yrði farsælt. Tryggð 
sjálfstæðismanna við flokk sinn 
er merkilega mikil – og þeir sem 
kljúfa flokkinn fá að finna til 
tevatnsins.

Guðmundur Steingrímsson 
boðar nú stofnun slíks flokks. 
Hann tekur nokkurn hóp fram-
sóknarmanna með sér, en samt 
ekki nógu stóran til að hægt sé 
að tala um klofning. Vinir Guð-
mundar og sálufélagar í pólitík 
eru flestir í Samfylkingunni. Þetta 
er fólkið sem var í háskóla-
pólitíkinni undir merkjum Röskvu 
– Dagur B. Eggertsson, Kristján 
Guy Burgess, Róbert Marshall, 
Björgvin G. Sigurðsson. Sumir af 
þessum mönnum eru mjög vel 
heima í pólitískum plottum.

Það má spyrja hvort einhver af 
þessum mönnum geti hugsað sér 
að yfirgefa Samfylkinguna til þess 
að ganga til liðs við Guðmund. 
Það er ekki sérlega líklegt, en það 
er ljóst að þeir horfa á atburða-
rásina með velþóknun. Það er því 
ekki nema von að spurt sé hvort 
væntanlegur flokkur Guðmundar 
sé einhvers konar útibú frá Sam-
fylkingunni –  enn einn frjóangi 
Röskvukynslóðarinnar sem 
flykktist þangað inn á sínum tíma 
(sem og í R-listann).

Össur Skarphéðinsson sagði 
eitt sinn að Röskvukynslóðin 
myndi erfa landið.
silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason
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Ég ætla að verða lögga þegar ég 
verð stór.“ Hversu margir ungir 

drengir og stúlkur ætli svari á þenn-
an hátt þegar þau eru spurð þessar-
ar klassísku spurningar? Sem betur 
fer eigum við enn til fólk sem vill 
sinna þessu starfi þrátt fyrir að 
starfið sé oft á tíðum gríðarlega 
erfitt bæði andlega og líkamlega.

Öll þekkjum við ástandið innan 
lögreglunnar. Er það þá helst hættu-
legri verkefni, mannekla, skíta djöf-
ulsins kaup, niðurskurður og vinnu-
tíminn sem er þannig að flestir, þar 
með talið ég, missa meira og meira 
sambandið við vinina. Þurfa hrein-
lega að hafa fyrir því að missa ekki 
alveg samband við þá sem manni 
þykir vænt um einfaldlega vegna 
þess að launin okkar eru svo léleg að 
við þurfum oft að vinna aukavaktir 
til að brúa bilið og þess á milli vilj-
um við vera heima hjá okkur í faðmi 
fjölskyldunnar, en aukavaktir eru 
aðallega á kvöldin og um helgar.

Lögreglustarfið er í dag orðið 
hálfgert hugsjónastarf, menn eru í 
því vegna þess að þeir hafa áhuga 
á því og hafa óþrjótandi áhuga á að 
leggja sitt af mörkum til að gera 
samfélagið betra. 

Oft á tíðum hoppum við úr einu 
verkefni í annað. Förum t.d. úr 
sjálfsvígi þar sem ungur maður 
hefur hengt sig á heimili sínu. Þrjá-
tíu mínútum síðar erum við stödd 
í fertugsafmæli þar sem kvartað 
hefur verið undan hávaða. Hús-
ráðendur og gestir skilja ekkert í 
þessum „helvítis“ löggum sem eru 
„alltaf“ svo þungir í skapi og geta 
ekki glaðst með afmælisgestunum. 
Svo jafnvel eftir að við ökum burt 

frá útkalli sem þessu þá er tilkynnt 
um ungabarn í andnauð og við tekur 
margt sem þarf að huga að á leið á 
vettvang. Þangað þarf að aka í for-
gangsakstri, jafnvel í myrkri og 
rigningu, og jafnframt gæta að 
öryggi allra annarra vegfaranda og 
á meðan fer hugurinn á flug um það 
verkefni sem fram undan er. Þetta 
er eitt raunverulegt dæmi af mörg-
um sem gerðist á einni klukkustund 
á tólf tíma vakt og átta klukkustund-
ir eftir af vaktinni. Sú sorglega stað-
reynd að eftir svona dag eins og ég 
lýsti hér að ofan þá sitjum við lög-
reglumenn jafnvel uppi með ábyrgð-
ina á þeim ákvörðunum sem við 
tökum á vettvangi. Ákvarðanir sem 
teknar eru á einu augnabliki í þess-
um aðstæðum sem sæta svo gagn-
rýni yfirmanna, borgaranna og rétt-
arkerfisins. Þar sem ég sit kannski 
eftir með rýrt mannorð eða jafnvel 
sem sakamaður. Hvers virði er það?

Já, störf lögreglumanna eru marg-
vísleg og fjölbreytt. Sum útköll sitja 
í mönnum lengi á eftir, kannski mörg 
ár. Sum útköll eru þannig að erfitt 
er að sjá hið fallega í samfélaginu á 
sama tíma. Sum útköll reyna til hins 
ýtrasta á andlegan styrk þeirra sem 
útkallinu sinna. Það að lögreglumað-
ur gangi ekki til allra starfa sinna 
brosandi og með glaðværð þýðir 
ekki að hann sé ekki starfi sínu vax-
inn. Það að lögreglumaður taki ekki 
undir með ölvuðum einstaklingi, 
sem í gleði sinni og ölæði á einhver 
samskipti við lögreglu, þýðir ekki að 
viðkomandi lögreglumaður sýni af 
sér hroka, yfirgang eða vanþóknun á 
viðmælanda. Það gæti verið að hann 
hafi verið að koma úr verkefni sem 
var upp á líf og dauða.

Jafnframt erum við að glíma við 
nýtt verkefni en með tilkomu skipu-
lagðra glæpahópa á borð við vél-
hjólasamtök og erlendar og inn-
lendar glæpaklíkur má nú fara að 
búast við meiri hörku í undirheim-
unum. Þessir menn eru skipulagðir 

og markmið þeirra eru skýr. Þetta 
er ekki hópur bifhjólamanna sem 
finnst gaman að koma saman og 
grilla pulsur, svo einfalt er það.

Ég er í vaktavinnu, vinn á næt-
urnar, tvær helgar í mánuði, vinn 
60 tíma vinnuviku. Þar koma auka-
lega aukavaktir sem oftast eru um 
helgar og á næturnar. Fyrir þetta 
sitja eftir skitnar 237.667 krónur að 
meðaltali sl. þrjá mánuði eftir að ég 
hef greitt mína skatta og skyldur. Er 
hægt að ætlast til þess að við bros-
um um hver mánaðamót þegar við 
sjáum launaseðilinn? Þetta er ekki 
eðlilegt, ég er ekki eðlilegur að láta 
bjóða mér upp á þetta. Af hverju 
geri ég þetta þá? Ég hef gert þetta 
af hugsjón en ekki vegna launa en 
nú er bankinn minn hættur að taka 
á móti hugsjónum, þær borga víst 
ekki reikninga.

Er sanngjarnt að bera okkur lög-
reglumenn saman við aðrar stéttir?

Þær stéttir sem lögreglumenn eru 
helst bornir saman við eru stéttir 
sem kalla eftir lögreglu þegar þær 
lenda í aðstæðum sem ekki verður 
við ráðið nema aðilar með valdbeit-
ingarheimild og valdbeitingarbún-
að komi að. Það er engin önnur stétt 
sambærileg, við erum mjög sérstök 
stétt. Berum okkur saman við þá 
sem þurfa að axla svipaða ábyrgð 
og lögreglan.

Ráðamenn – sumir allavega, 
starfsmenn Landhelgisgæslunn-
ar, hjúkrunarfræðingar, flugum-
ferðarstjórar. Þá held ég að það 
halli verulega á lögreglumenn í 
samanburðinum.

Lögreglumenn, oft hefur verið 
þörf fyrir samstöðu en nú er nauð-
syn að við sýnum samstöðu. Ég vil 
ekki trúa öðru en að lögreglumenn 
standi nú saman og hætti ekki fyrr 
en við höfum fengið launaleiðrétt-
ingu. Gerum starfið eftirsóknarvert 
þannig að æska landsins muni koma 
til með að sækja um í lögreglunni og 
gerum þeim kleift að verða „löggur“.

Hvað ætlar þú að verða þegar 
þú verður stór?

Kjaramál

Sigvaldi Arnar 
Lárusson
lögreglumaður

Mér leið ekki vel í grunnskóla. 
Ég hafði minnimáttarkennd, 

horfði oft á aðra nemendur og 
fannst þeir vera betri en ég. Það 
tók mig mörg ár að jafna mig á 
þessu en eitt af því sem hjálpaði 
mér var dvöl í lýðháskóla í Nor-
egi þar sem ég fékk tækifæri til 
að byggja upp sjálfstraustið og 
sjá að ég hafði marga góða kosti. 
Í grunnskóla var stöðugt verið að 
benda mér á veikleika mína og 
varð það til þess að ég hafði enga 
trú á því að ég gæti lært.

Ég giftist ung og flutti í lítið 
þorp úti á landi. Þegar ég flutti 
þaðan og börnin mín voru flogin 
úr hreiðrinu fór mig að langa til 
þess að mennta mig. Ég skráði mig 
í kennaranám í Waldorf-uppeldis-
fræði á Íslandi og kynntist þar 
nýjum og áhugaverðum hliðum á 
menntun. Í Waldorf-skólum á nám 
að vera skemmtilegt og það á að 
vinna með öll skilningarvit. Ég 
fann strax að ef ég hefði gengið í 
svona skóla hefði ég átt mun meiri 
möguleika á því að blómstra sem 
barn. 

Í dag eru yfir átta hundruð Wal-
dorf-skólar í heiminum og þeim 
fjölgar ört. Flestir Waldorf-skól-
arnir eru á Norðurlöndunum, 
Þýskalandi og Bretlandi. Skólarn-
ir byggja starf sitt á kenningum 
Rudolf Steiners (1861-1925). Skól-
inn leitast við að nálgast nemand-
ann út frá því hvar hann er stadd-
ur í sínu þroskaferli og hjálpar 
barninu að skilja sjálft sig og finna 
sig í tilverunni.

Markmið námsins er að styðja 
einstaklinga á meðan þeir smám 

saman læra að stjórna og taka 
ábyrgð á sínum eigin námsferli. 
Á hverjum degi virkjar kennarinn 
nemandann til að nota bæði hugs-
un, tilfinningar og vilja. Börnin 
læra vegna þess að áhugi þeirra 
er vakinn en ekki vegna þess að 
þau verða prófuð. 

Nemendur læra heldur ekki bara 
með höfðinu, lærdómurinn þarf að 
ná út í útlimina og setjast að í lík-
amanum. Þess vegna er lögð mikil 
áhersla á að nota tónlist, myndlist 
og leikrit til að nálgast efnið út frá 
ólíkum sjónarhornum. Kennarinn 
les ekki fyrir börnin úr bók heldur 
nýtir hann sér frásagnaraðferðina 
og talar til  barnanna beint frá 
hjartanu. Börnin útbúa svo sína 
eigin kennslubók út frá því efni 
sem kennarinn leggur fram. 

Í skólastarfinu er leitast við að 
gera allar upplifanir barnsins í 
náminu lifandi. Með hlustun og 
innlifun vaxa skapandi hæfileik-
ar barnsins. Lífleg frásögn er 
undirstaða kennslunnar, leiðar-
ljós kennarans er að veröldin er 
stórkostleg. Í gegnum kennsluna 
á barnið að upplifa góðmennsku, 
sannleika og fegurð. Ef kennari 
getur mætt væntingum barnsins 
þá vex tilfinningalíf þess þannig 
að hið listræna og fegurðarskyn-
ið verða afl í vitund þess. Þaðan 
vex fram siðferðisvitund sem fær 
barnið til að elska hið góða. Náms-
efni sett fram á þennan hátt vekur 
og hjálpar barninu að þroska sið-
ferðisvitund. Hreyfing er einnig  
mikilvæg til þess að námsefnið 
nái alveg niður í líkamann.  Barn-
ið þarf að fá tilfinningu fyrir því 
að það sé hluti  af heiminum og að 
hann sé góður staður. 

Waldorf-skólinn Sólstafir er nú 
að flytja starfsemi sína í Sóltún 
6 í Reykjavík og er nú tækifæri 
fyrir foreldra að senda börn sín í 
frábæran skóla sem staðsettur er 
miðsvæðis í borginni. 

Líður barninu þínu 
vel í skóla?

Menntamál

Ragna 
Óladóttir
kennari
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Upp á síðkastið hefur mörgum 
orðið tíðrætt um frjálslyndi 

– hverjir séu það og hverjir ekki. 
Ýmsir hafa haldið því fram að þeir 
séu frjálslyndir en „hinir“, þ.e.a.s. 
þeir sem ekki aðhyllast sömu skoð-
un og þeir „frjálslyndu“, séu þar af 
leiðandi öfgafullir og afturhalds-
samir, jafnvel ofstopafullir þjóð-
ernissinnar. Það sérkennilegasta 
við þessa nýjustu „pissukeppni“ í 
frjálslyndi er að mælikvarði þeirra 
sem telja sig hafa einkarétt á frjáls-
lyndinu virðist vera áhugi þeirra á 
að Ísland gerist aðili að tolla- og við-
skiptabandalagi Evrópuþjóða – ESB.

Margt er ólíkt meðal Evrópu-
þjóða eftir því hvort þær liggja 
norðan, sunnan eða í eystrihluta 
álfunnar. Þetta á við um menn-
ingu, atvinnu og auðlindir svo 
nokkrir hlutir séu nefndir. Ísland, 
eyjan norður í Atlantshafi víðs-
fjarri landamærum annarra Evr-
ópuþjóða, er enn frábrugðnari 
mörgum ef ekki flestum þessara 
ríkja hvað þessa sömu hluti varð-
ar. Við erum t.a.m. ákaflega rík af 
auðlindum, atvinnuþátttaka önnur 
og meiri en víðast annarsstaðar og 
þær atvinnugreinar sem við byggj-
um afkomu okkar á gjörólíkar 
ESB-löndum en mun líkari löndum 
Vestur-Norðurlanda (Færeyjum og 
Grænlandi auk Íslands) og Noregs.

Frjálslynd umræða um atvinnu-
vegina?
En hvernig er umræðu um okkar 
mikilvægu atvinnugreinar háttað? 
Er umfjöllunin frjálslynd? Áform 
ríkisstjórnarflokkanna um að 
bylta sjávarútveginum virðast ýta 
allri skynsemi og frjálslyndi til 
hliðar. Eru það ekki öfgar, jafnvel 
ofstopi, þegar þingmenn og ráð-
herrar VG og Samfylkingar lýsa 
því yfir að þrátt fyrir skýrslur 
hagfræðinga, umsagnir lánastofn-
ana, endurskoðenda, hagsmuna-
aðila greinarinnar og sveitarfé-
laga, sem allir gagnrýna harðlega 
framkomið frumvarp og benda 
á að verði frumvarpið að lögum 
stórskaði það efnahagslíf lands-
ins, þrátt fyrir allt þetta ætli rík-
isstjórnin að breyta kerfinu með 
þessum hætti. Rök stjórnarliða 
eru „okkar“ er valdið, þetta stend-
ur í stjórnarsáttmálanum. Það sé 
fleira til en hagfræði og ekki verði 
hlustað á grátkórinn!

Umræða um virkjanir og vernd-
un náttúrunnar hefur á liðnum 
árum verið með endemum. Full af 
ofstopa og upphrópunum. Ramma-
áætlunin um vernd og nýtingu 
átti að leysa þá umræðu úr fjötr-
um öfganna. En var það skyn-
samlegt af iðnaðarráðherra að 
breyta niðurstöðu faghópa um 
röðun virkjanakosta án upplýstrar 
frjálslyndrar umræðu? Umhverf-
isráðherra hefur verið dæmdur í 
Hæstarétti fyrir að brjóta lands-
lög til að koma öfgastefnu sinni 
fram og skýrt afstöðu sína með 
þeim orðum að „hún sé í pólitík“. 
Stefna ríkisstjórnar VG og Sam-

fylkingar í orkumálum mun seint 
teljast frjálslynd.

Í sumar hefur verið hamast á 
íslenskum landbúnaði og hann 
sakaður um margt. Meðal annars 
hafa þeir sem telja sig frjálslynda 
talið nauðsynlegt að opna öll landa-
mæri og flytja sem mest af mat-
vælum inn til landsins. Í mínum 
bókum heitir það frjálshyggja að 
trúa á markaðinn og hann einn 
eigi að ráða. Ef lægsta heims-
markaðsverð er lægra en innlend 
matvælaframleiðsla á samkvæmt 
frjálshyggjufræðunum að flytja 
þau inn. En hvað með fæðuör-
yggi þjóðar, dýravernd, umhverf-
isvernd, „slow food“ stefnuna? Er 
það ekki málefnaleg umræða í 
anda frjálslyndis að taka alla þessa 
þætti með í dæmið – en ekki bara 
markaðsvæðingu frjálshyggjunn-
ar? Að ekki sé minnst á hve skyn-
samlegt það er að efla innlenda 
matvælaframleiðslu, fjölga störf-
um og spara gjaldeyri. Staðreynd-
ir tala sínu máli. Innlend matvæli 
hafa hækkað um 8-35% á meðan 
innflutt matvæli hafa hækkað um 
50-150% á sama tímabili. Við fram-
leiðum innanlands u.þ.b. 50% af 
þeim matvælum sem við neytum. 
Öll samanburðarlönd okkar telja að 
það sé of lítið til að tryggja fæðu-
öryggi þjóða.

Það virðist bæði skynsamlegt og 
í anda frjálslyndis að nýta auðlind-
ir til lands og sjávar á hagkvæman 
og skynsamlegan hátt. 

Það er stórt orð Hákot og því 
skynsamlegast að fara varlega með 
yfirlýsingar um hver sé frjálslynd-
astur.

Til vandræða horfði á tímabili á 
fyrsta foreldrafundi skólaárs-

ins þegar foreldrar börðust um að 
taka að sér hin ýmsu verkefni for-
eldrafélagsins. Öll embætti fyllt-
ust á svipstundu, hvort sem það 
voru bekkjarfulltrúar, fulltrúar 
foreldra í skólaráði eða stjórn for-
eldrafélagsins og komust færri að 
en vildu.“

Náði ég athygli þinni, lesandi 
góður? Þá vona ég að þú hafir áhuga 
á að lesa áfram. Öllum ætti að vera 
ljóst að upphaf þessarar greinar 
er uppspuni frá rótum. Raunveru-
leikinn er oftast annar. Sums stað-
ar gengur illa að fá bekkjarfulltrúa 
til starfa og stundum mætir aðeins 
sitjandi stjórn foreldrafélagsins 
á aðalfundi. Þekkt er að fólk þori 
varla að opna munninn á foreldra-
fundum af ótta við að vera skikkað í 
eitthvert hlutverk. Sem betur fer er 
þetta þó langt frá því algilt.

Rannsóknir sýna að áhugi for-
eldra á skólastarfi og stuðningur við 
nám barna þeirra skiptir höfuðmáli 

varðandi líðan og námsárangur. Sú 
gamla klisja að það þurfi heilt þorp 
til að ala upp barn á vel við í skóla-
umhverfinu. Miklu máli skiptir að 
börnum líði vel, þau fái hvatningu, 
hrós og stuðning í náminu og sam-
skipti þeirra við kennara og skóla-
félaga gangi vel. Til þess að svo 
megi verða þurfa foreldrar að vera 
meðvitaðir um það sem fram fer 
í skólanum og vera reiðubúnir að 
halda utan um og styðja, ekki bara 
sitt barn, heldur bekkinn, árgang-
inn og jafnvel allt skólasamfélagið 
ef þess gerist þörf.

Bekkjarfulltrúar eru hvorki 
skemmtanastjórar sem sjá einung-
is um tvö bekkjarkvöld á ári eða 
starfsmenn bekkjarins í fullu starfi. 
Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir milli 
stjórnar foreldrafélags, umsjónar-
kennara og foreldrahópsins. Hlut-
verk þeirra er fyrst og fremst að 
vera verkstjórar og virkja aðra for-
eldra í bekknum. Verkefni vetrarins 
geta verið að skipuleggja vinahópa, 
bekkjarkvöld, foreldrarölt eða fjár-
aflanir. Einnig geta einhverjir for-
eldrar verið fulltrúar bekkjarins við 
að skipuleggja fræðslu, jólaföndur, 
páskabingó, vináttuviku, vorhátíð 
eða aðra viðburði á vegum foreldra-
félagsins. Ef allir foreldrar taka að 
sér eitt verkefni yfir veturinn ætti 
vinnuálagið ekki að sliga neinn.

Fyrsta verk bekkjarfulltrúa að 
hausti ætti að vera að kalla saman 
foreldrana í bekknum, ræða dag-
skrá vetrarins og skipta niður 
verkum. Þessi fundur gegnir einn-
ig því hlutverki að hrista saman 
foreldrahópinn. Tilvalið er að hóp-
urinn geri með sér samning um 
áhersluatriði eins og að virða úti-
vistartíma, boð í afmælisveislur, 
eftirlitslaus partí, net- og síma-
samskipti á kvöldin (rafrænn úti-
vistartími) og almenn samskipti 
svo sem kurteisi, virðingu og vin-
áttu. Fundir með léttu kaffispjalli, 
án barnanna, allt frá því að börn-
in eru í 1. bekk, leiða án nokk-
urs vafa til þægilegri samskipta, 
meiri skilnings og samstöðu innan 
foreldrahópsins.

Barnið þitt á aðeins eina æsku, 
aðeins eina grunnskólagöngu. Þú, 
ágæta foreldri, getur lagt þitt af 
mörkum til að barninu þínu líði vel 
og nái árangri í námi sínu. Þú getur 
tekið þátt í því að skapa jákvæðan 
skólabrag og skólasamfélag þar 
sem foreldrar, kennarar og skóla-
stjórnendur eru allir í sama liði. 
Láttu ekki þitt eftir liggja, taktu 
þátt í foreldrastarfinu í skóla barns-
ins þíns í vetur. Það er bæði gefandi 
og árangursríkt og barnið þitt nýtur 
góðs af. Það er skemmtilegt að vera 
skólaforeldri.

Rök stjórnarliða 
eru „okkar“ er 

valdið, þetta stendur í 
stjórnarsáttmálanum.

Beint lýðræði og rökræðulýðræði 
er tvennt ólíkt. Beint lýðræði 

felur í sér að borgararnir taka póli-
tískar ákvarðanir án samráðs við 
stjórnmálamennina og á það við um 
setningu stjórnarskrár, afsal full-
veldis, þjóðaratkvæðagreiðslur og 
að koma valdhöfum frá þegar þeir 
hafa misst traust fólksins. Rök-
ræðulýðræði er lýðræðisleg aðferð 
til að auka þátttöku borgaranna við 
lagasetningar innan ramma full-
trúalýðræðisins. Í því felst að hin 
ólíku sjónarmið almennings eru 
lögð til grundvallar þegar pólitísk-
ar ákvarðanir eru teknar og stjórn-
völd eru skyldug að réttlæta allar 
ákvarðanir sínar með því að færa 
rök fyrir þeim sem almenningur 
skilur. 

Lýðræðið í dag
Nútíma frjálslynt lýðræði byggist 
á fulltrúalýðræði, þar sem stjórn-

málamenn eru fulltrúar borgar-
anna, þar sem þeim er ætlað að 
setja sig inn í flóknari pólitísk mál-
efni, leita sér sérfræðiálita, safna 
sjónarmiðum hagsmunaaðila og 
taka síðan pólitískar ákvarðan-
ir með hagsmuni almennings að 
leiðarljósi. 

En lýðræðið er takmarkað. 
Flokksræðið er sterkt og leiðir til 
kappræðu frekar en málaefnalegr-
ar umræðu. Ólýðræðislegt vald 
sérfræðinga, hagsmunaaðila, fjár-
málaveldisins og skoðanamynd-
andi fjölmiðlaveldis eru aðalógnir 
lýðræðisins. Vægi hins lýðræðis-
lega kjörna Alþingis hefur minnk-
að, stjórnarhættir eru ofan frá og 
niður, ógegnsæi er í pólitískum 
málefnum ríkisins og oftar er tekið 
meira mið af hagsmunaaðilum en 
almenningi. Gjá er milli stjórn-
málamanna og fólksins. Þetta má 
glögglega sjá ef skoðaðar eru þær 
aðferðir sem notaðar eru til þess að 
taka pólitískar ákvarðanir. 

Meirihlutaræði, þar sem einfald-
ur meirihluti ræður, þarf ekki að 
semja til að koma málum í gegn, 
né að taka tillit til skoðana minni 
hlutans og oft er valtað yfir hann. 
Flokksforysturæðið er sterkt, 

venjulegir stjórnmálamenn hafa 
lítið hlutverk, sérfræðingaveldi 
ræður öllu í raun og borgararnir 
búa við kjörklefalýðræði þar sem 
þeir hafa í raun ekkert að segja 
nema í kjörklefanum á 4 ára fresti. 

„Samningar um hagsmuni“ er 
dæmigert fyrir tveggja flokka sam-
steypustjórnir hérlendis, sem fela í 
sér helmingaskipti á völdum. Póli-
tísk vandamál eru séð sem hags-
munadeilur sem hægt er að semja 
um. Stjórnmálin þykja frekar opin 
og almennir stjórnmálamenn gegna 
stóru hlutverki í baktjaldamakki 
og hrossakaupum. Sérfræðingarn-
ir veita lögfræðilega og hagsmuna-
tengda ráðgjöf. Þátttaka almenn-
ings truflar samningsmöguleika 
og andstæðum sjónarmiðum er því 
breytt í hagsmunatengsl og hafnað. 

„Samkomulag um gildi“ breytir 
pólitískum vandamálum í deilur um 
gildi þegar ekki er hægt að semja 
um hagsmuni. Deilt er um frelsi eða 
jafnrétti, sjálfstæði eða samvinnu 
þjóða, virkjanir eða umhverfis-
vernd o.s.frv. Flokksforingjarnir 
komast að málamiðlunum frekar 
en að komast að endanlegum nið-
urstöðum, að vera sammála um 
að vera ósammála með óljósa von 

um hægt verði að semja um þau í 
framtíðinni. Stjórnmálin eru frek-
ar yfirborðskennd og hlutverk 
almennra stjórnmálamanna er að 
taka þátt í pólitísku þrasi, en sér-
fræðingarnir eru háspekilegir 
um gildin. Þátttaka borgaranna 
er ekki vel séð, þar sem hún rask-
ar viðkvæmum málamiðlunum. 
Þeim sem vilja taka þátt er breytt í 
valdalitla stjórnmálamenn eða ein-
hverskonar sérfræðinga um gildi 
til að koma þeim úr raunverulegum 
vandamálalausnum.

Rökræðulýðræði
Rökræðulýðræðinu er ætlað að 
auka þátttöku borgaranna og 
almennra stjórnmálamanna og 
styrkja þannig Alþingi og fulltrúa-
lýðræðið. Grundvöllur lagasetninga 
á ekki að vera eingöngu álit sér-
fræðinga og hagsmunaaðila. 

Formlegir borgarafundir á 
vegum Alþingis eiga að vera hluti 
af löggjafarvaldinu þar sem stjórn-
málamenn kynna álitamálin og 
eiga í samræðum við borgarana. 
Þá láta borgararnir reyna á skoð-
anir sínar og síðan þarf skipulega 
að safna sjónarmiðum þeirra til að 
leggja til í þann grunn sem pólitísk-

ar ákvarðanir Alþingis byggjast á. 
Gegnsæi í pólitískri stjórnsýslu er 
megin skilyrðið fyrir því að almenn-
ingur geti myndað sér skoðun á 
þeim á sömu forsendum og stjórn-
málamenn. Rökræðan þarf að vera 
af heilindum og á jafnréttisgrund-
velli. Mikilvægi ólíkra skoðana felst 
í því að þær eru hvati að frekari 
umræðum sem leiða til betri skiln-
ings og geta leitt til nýrra lausna. 

Réttlæting pólitískra ákvarðana 
felur í sér að stjórnvöld verða að 
skýra með rökum hvers vegna þau 
tóku einhverja ákvörðun frekar en 
einhverja aðra og svara gagnrýni 
borgaranna. 

Með þessu móti fæst sátt um 
pólitískar ákvarðanir og lagasetn-
ingar og þegjandi samkomulag um 
að virða þær. Ekki vegna þess að 
maður sé sammála þeim, heldur 
vegna þess að þær hafa fengið rétt-
láta málsmeðferð og öll sjónarmið 
hafa fengið að komast að. Pólitísk-
ar ákvarðanir njóta þá friðhelgi, 
en auðvitað er hægt að endurskoða 
þær síðar ef forsendurnar hafa 
breyst. 

Rökræðulýðræðið er tímafrekara 
og dýrara, en réttlátara, skynsam-
legra og virkara.

Rökræðulýðræði mikilvægara en beint lýðræði

Hverjir eru 
frjálslyndastir?

Lá við slagsmálum á fyrsta 
foreldrafundi skólaársins

Lýðræði

Björn 
Einarsson
læknir og 
heimspekinemi

Foreldrastarf

Bryndís 
Jónsdóttir
framkvæmdastjóri 
SAMFOK

Stjórnmál

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
alþingismaður

Þórólfur Matthíasson ritaði 
grein í Fréttablaðið 25. ágúst 

sl. og réðst þar af mikilli van-
þekkingu á bændur vegna niður-
greiðslu ríkisins á útfluttar land-
búnaðarafurðir. Í staðinn fyrir að 
líta á málið í heild sinni tekur hann 
aðeins einn þátt til útreiknings og 
fær þannig sjálfgefna niðurstöðu 
sem mér virðist hafa það að mark-
miði að hvetja til óhefts innflutn-
ings á landbúnaðarvörum.

En málið er ekki jafn einfalt og 
Þórólfur setur það fram. Þar vant-
ar m.a. allar upplýsingar um gjald-
eyristekjurnar sem fengust fyrir 
útflutninginn, atvinnuskapandi 
þáttinn hér innanlands við útfluttu 
afurðirnar, tekjur flutningafyrir-
tækja, skatttekjur ríkissins af 
þeim þáttum og þann sparnað 

sem auknar atvinnuleysisbætur 
ýmissa stétta hefðu haft í för með 
sér ef þessi útflutningur hefði ekki 
komið til. 

Þá er þess að gæta að okkur 
er lífsnauðsynlegt að hafa næga 
matvælaframleiðslu í landinu, 
ekki síst ef til styrjaldar kæmi 
og matvæli fengjust ekki annars 
staðar frá. Þá þýddi lítið að segja 
bændum að búa til sauðfé, kýr 
o.fl. þegar búið væri að ganga of 
nærri búunum af hyggjuleysi einu 
saman.

Þá segir Þórólfur að það við-
gangist ekki skilyrðislausar 
niðurgreiðslur í hinu „vonda“ 
Evrópusambandi og segir bænd-
ur þar þurfa að sækja um niður-
greiðslurnar og fái þær ekki nema 
þeir geti sýnt fram á að starfsemi 
þeirra sé sjálfbær og að landnýt-
ing þeirra stuðli ekki að rányrkju. 
Ja, mikil er nú viska hagfræðinn-
ar ef sjálfbær bú þurfa á styrk að 
halda! 

Svo nefnir Þórólfur það siðleysi 
en löglegt hjá bændum að ráðstafa 
sláturafurðum sínum sjálfir eftir 

að hafa þegið fjóra milljarða „að 
gjöf“ frá skattgreiðendum. Hví-
lík fjarstæða sem maðurinn getur 
látið frá sér. Það sér hver einasti 
hugsandi maður að hér hljóta 
markaðsaðstæður að ráða og það 
þarf engan prófessor í hagfræði 
til að segja mér að bændur eða 
aðrir atvinnurekendur reyni ekki 
að reka sín fyrirtæki sem best. 
Svo er þetta engin gjöf frá skatt-
greiðendum, heldur kostnaður við 
að koma aukaframleiðslu í verð, fá 
fyrir hana gjaldeyri í stað þess að 
fara með hana á haugana. Það væri 
kannski ráð hjá prófessornum að 
gerast bóndi til að sýna okkur 
hvernig hann gerði betur. Það yrði 
líklega þjóðhagslega hagkvæm-
ara en að hafa hann í því starfi 
sem hann er í núna. Þá gæti hann 
komist að því að það hefur alltaf 
verið, er og verður, gott hagstjórn-
artæki að greiða niður útflutning 
til gjaldeyrisöflunar. Það er mik-
ilvægur þáttur í sjálfstæði þjóða 
og hagstjórnartæki sem stuðlar 
að því að koma í veg fyrir skipbrot 
þjóðarbúa.

Til varnar bændum
Landbúnaður

Matthías 
Kristinsson
fv. skólastjóri
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Þ
ær Arna Ösp Magnúsar-
dóttir og Unnur Arndís ar -
dóttir standa fyrir jóga-
námskeiði á Eyrarbakka 

um aðra helgi. Unnur annast 
jógakennsluna og Arna, eigandi 
kaffihússins Bakkabrims á Eyrar-
bakka, sér til þess að þátttakend-
ur fái heilnæman mat á meðan 
á námskeiðinu stendur. Boðið 
verður upp á lífrænt fæði, ferska 
ávaxta- og grænmetissafa og góm-
sætar hráfæðiskökur á milli mála. 

„Við viljum að fólk upplifi þetta 
sem dekurhelgi og erum ekkert að 
sneiða hjá súkkulaði og hrásykri. 
Þetta er ekki detox og við leggj-
um ekki upp með sérstaka kúra 
heldur að fólk borði af skynsemi,“ 
segir Arna og gefur sýnishorn af 
því sem í boði verður. Við leggjum 
áherslu á góða aðalrétti, eins og 
þessa spínatsúpu, og þá má leyfa 
sér eitthvað sætt á milli. 

Á námskeiðinu, sem stendur 
frá 2.-4. september, verður kennd 

blanda af hatha- og raja-jóga. Þá 
verður boðið upp á fyrirlestra, 
hugleiðslu, gönguferðir og ráðgjöf 
um hvernig megi tileinka sér jóga 
í daglegu lífi. Kennslan fer fram 
Óðinshúsi við sjávarsíðuna á Eyrar-

bakka og einkennist umhverfið af 
kyrrð og ró. Þeir sem vilja geta 
gist á Gistiheimilinu Rein. Áhuga-
samir geta skráð sig eða fengið 
nánari upplýsingar í gegnum net-
fangið uni@uni.is. vera@fettabladid.is

EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

BORGARI
RISA

Hann er svo stór að hann 
dugar fyrir heila fjölskyldu

STÆRSTI
HAMBORGARI
Á ÍSLANDI

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, 
grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is

460 g af hreinu ungnautakjöti 
í risa hamborgarabrauði, ostur, 
salat, tómatar, icebergsalat, 
beikon, ljúffeng grillsósa 
og fullt af frönskum. 4.490 kr.

GRILLHÚSSINS

Esjudagur  Ferðafélags Íslands og Valitors 
verður haldinn á sunnudag. Boðið verður 
upp á gönguferðir á Esjuna í fylgd farar-
stjóra. Þá býður Ferðafélag barnanna upp 
á sérstakar ferðir fyrir börnin. Eins verður 
boðið upp á morgungöngu, kvöldgöngu, 
skógargöngu, kappgöngu, fjölskyldugöngu, 
ratleik, lifandi tónlist og fleira. 

Skynsamlegt mataræði
MYND/ JÓN TRYGGVI UNNARSSON

500 gr ferskt spínat (eða 400 gr frosið)
3 tsk. hnetusmjör 
1 laukur
1 grænn chili (fræhreinsaður og 
saxaður)
4 cm engiferrót (fínt söxuð)
1,2 l grænmetissoð
2 tsk. sterk tamarisósa
2 msk. túrmerik
hrein lífræn 
jógúrt frá Biobú
Ferskur kóríander
Salt og pipar

Steikið lauk við vægan hita í nokkrar 
mínútur. Setjið engifer, hnetusmjör, 
túrmerik og chili saman við og látið 
krauma í smá stund. Bætið tamar-
isósu og grænmetissoði saman við 
og látið suðuna koma upp. Setjið 
spínatið út í og látið sjóða í nokkrar 

mínútur, en gætið þess að sjóða 
súpuna ekki of lengi því þá 
verður spínatið beiskt. Maukið 
súpuna með töfrasprota eða í 
blandara og berið fram strax 

með hreinni lífrænni jógúrt og 
ferskum kóríander.

SPÍNAT OG ENGIFERSÚPA 
FYRIR FJÓRA

Jóganámskeið verður haldið á Eyrarbakka um aðra helgi og fá þátttakendur heilnæmt en ljúffengt fæði.



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

BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA Camry le. Árgerð 2008, ekinn 
18 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Mjög fallegur bíll Verð 4.990.000. 
Rnr.140488. Uppl. í síma 570-5220 
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Hyundai I30 Comfort 10/2007 ek 45 
þ.km Fallegur og vel hirtur bíll verð 
1990 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Toyota Avensis EXE Árgerð 2004, ekinn 
96þ.km, ssk, leður, lúga. Fallegur bíll 
sem er á staðnum! Verð 1.880.000kr. 
Raðnúmer 152214. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2ja ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, 
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, 
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára 
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð 
omfl, Sumar sprengja verð aðeins 
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

FORD F350 crew 4x4 king rance super 
duty. Árgerð 2008, ekinn 21 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.Bíll með Öllu Verð 
5.990.000. Rnr.111676

TRAVEL LITE 900 ultra . Toppurinn í 
Pallhýsunum Árg 2008 Nánast ónotað 
með öllum búnaði sem hugsast 
getur . Verð 3.590.000. Rnr.133786 
Vetrargeymsla fylgir frítt með .

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1550 þús, án vsk. 
Uppl. s. 420 6600 eða 861 7600 eftir 
lokun

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til Sölu. Kubota G21 notaður í 680 
tíma. Verð 2.200.000 kr. Sími 897 5300

Ford Fiesta ‘06 ek 73 þkm, bsk. Verð 
1.050.000.- Mjög gott eintak. Uppl í 
síma 822 1927.

Ford F150 Metan, sleða/fjórhjóla pallur. 
Skr ‘07 (framl ár 06). Góð 33”dekk, 
loftpúðar að aftan, ek 89þ km. ásett 
3,9m tilboð 3,5m stgr. Can Am 800cc 
LTD árg 08 götuskráð ek 7þ ásett 2,3m 
tilboð 1,7m stgr. Polaris 800cc árg 08 
götuskráð ek 3,5þ ásett 1,7m tilboð 
1,3m stgr. Uppl í síma 840 9122

Mitsubishi Pajero Árgerð 1992, ekinn 
201þ.km, 3 dyra bensín, verð 130.000 
uppl. s.849-8255

 250-499 þús.

Rauð Toyota Avensins Vagon Terra bíll. 
Árgerð 1998. Keyrður 180 þ. Beinskiptur 
og með krók. Mjög vel með farinn. Verð 
430 þ. Uppl i síma 8602728.

Opel Vectra. Ek. 115 þ., verð 350 
þ., vel með farinn, uppl. 847 7066, 
nýskoðaður.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 

866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Aupa ob 250cc árg. 2009 ek. 
480 km skoðað 2013 topp hjól verð 
285 þúsund ATH. kortagreiðslur. Uppl. 
s. 868 2352.

Opnanlegir AGV hjálmar komnir aftur í 
hús. Ný týpa, og nú með sólgleri. VDO 
ehf Borgartúni 36 www.vdo.is

 Kerrur

Til sölu lítið notuð FLOE vélsleðakerra. 
Skoða skipti á minni kerru. Uppl. í s. 
862 9131.

Daxara kerrur Eigum nokkar notaðar 
kerrur til sölu Bæði 198 „205x132x45” 
og 168 „154x114x40” Verð 199.000.- 
Fyrstur kemur fyrstur fær ! Uppýsingar 
veita sölumenn Ellingsen 8201418 & 
8401757 www.ellingsen.is

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Vantar bát á leigu. Gilt haffæri skilyrði. 
s. 6154223

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs.  sími 661 5270.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

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

LAGERÚTSALA

Opnunartími: mán. 22.08. - fös. 26.08. 

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

Til sölu
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● SAD SAD SAD slær í gegn
● Á rúmstokknum
● Baksviðs á Reykjavík Runway

SVANDÍS 
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núna
✽  sumarlok

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Valgarður Gíslason Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is Föstudagur 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

FLOTT Skoska leikkonan Kelly 
MacDonald var falleg að vanda er 
hún sótti ráðstefnu á vegum Pixar. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Enn velta menn því fyrir sér hver 
verði arftaki Johns Galliano hjá 

Dior-tískuhúsinu. Líkt og kunn-
ugt er orðið var Galliano vikið frá 
störfum eftir að hann var kærður 
fyrir kynþáttahatur.

Nýjustu fregnir herma að 
bandaríski hönnuðurinn Marc 
Jacobs gæti tekið við sem yfir-
hönnuður Dior en þá þyrfti að að 
fylla hans skarð hjá Louis Vuitton. 
Hin hæfileikaríka Phoebe Philo, 
sem nú starfar sem yfirhönnuður 
hjá Celine við góðar orðstír, hefur 
verið orðuð við stöðu yfirhönn-
uðar hjá Vuitton verði af því að 
Jacobs taki við hjá Dior. Philo yrði 
þó áfram hjá Celine og mundi því 
stýra hönnun tveggja stórra tísku-
húsa á sama tíma. 

Fréttirnar eru sannarlega for-
vitnilegar hvort sem eitthvað er 
hæft í þeim eður ei, enda er Jacobs 
með hæfileikaríkari hönnuðum 
seinni ára.  - sm

Marc Jacobs orðaður við Dior:

Vangavelturnar 
halda áfram

Til Dior? Marc Jacobs er orðaður við 
stöðu yfirhönnuðar hjá tískuhúsinu Dior. 

NORDICPHOTOS/GETTY

K ristín Lýðsdóttir og Dóra 
Dúna Sighvatsdóttir skipa 

plötusnúðatvíeykið SAD SAD SAD. 
Þær stöllur eru báðar búsettar í 
Kaupmannahöfn og þykja efni-
legir plötusnúðar.

Vinkonurnar kynntust er þær 
voru sextán ára að aldri og tóku 
fljótt eftir því að þær höfðu svip-
aðan tónlistarsmekk. Þær mynd-
uðu þó ekki SAD SAD SAD fyrr en 
í febrúar í fyrra og síðan þá hafa 
þær spilað víða í Danmörku og 
meðal annars komið fram á tón-
listarhátíðinni Trailerpark Festi-
val. „Vinur okkar hafði heyrt 
okkur spila í einhverju eftir-
partýi og bað okkur um að spila 
á barnum sínum stuttu síðar. Við 
auðvitað slógum til og eftir það 
hætti síminn ekki að hringja. Áður 
en við vissum af vorum við farn-
ar að spila allt að þrisvar í viku. 
Okkur fannst það einum of mikið 
þar sem við erum báðar í fullri 
vinnu og tókum þá ákvörðun að 
spila frekar sjaldnar og þá á stöð-
um sem við elskum. Við viljum 
alls ekki vera „sell out“,“ útskýrir 
Dóra Dúna.  

Nafngiftin er sprottin út frá 
lagavali stúlknanna en þær spila 
mikið af sorlegum ástarlögum 
sem eiga það til að gleymast 
innan um allt teknóið sem spilað 

er á skemmtistöðum í dag. „Nafn-
ið kemur frá laginu D´yer Mak´er 
með Led Zeppelin en viðlagið er: 
„When I read the letter you wrote 
me, it made me mah mah mad. 
When I read the words that it told 
me, it made me sah sah sad“. Við 

elskum báðar þetta lag,“ segir 
Kristín.

Þær stöllur segja viðtökurn-
ar hafa verið glimrandi góðar og 
ætla þær að halda spilamennsk-
unni áfram. Inntar eftir því hvort 
von sé á þeim heim til Íslands 

eru þær fljótar til svars: „Okkur 
langar mikið til Reykjavíkur að 
spila, enda báðar með mikla 
heimþrá. Okkur langar aðallega 
að spila á Dillon, Kaffibarnum 
eða Rauða ljóninu. Bókið okkur.“ 

 - sm

Kristín Lýðsdóttir og Dóra Dúna Sighvatsdóttir vinsælar í Danmörku:

SPILA SORGLEGAR 
ÁSTARBALLÖÐUR

Vinsælt tvíeyki Kristín Lýðsdóttir og Dóra Dúna Sighvatsdóttir mynda plötusnúðatvíeykið SAD SAD SAD. Þær spila ástarlög og 
hafa slegið í gegn í Danmörku. MYND/NICOLAI LEVIN

Markaðsdagar
Útimarkað-
ur Íbúasam-
taka Laugar-
dals verður á 
morgun í grennd 
við Grasagarðinn. 
Markaðurinn verð-
ur með sama sniði og áður og hefst 
klukkan 11.00. Að þessu sinni verð-
ur markaðurinn haldinn í samstarfi 
við Grasagarðinn og Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn og má því búast við 
því að þetta verði heljarinnar fjöl-
skylduskemmtun sem enginn má 
missa af. Sama dag er haldin hin 
árlega Hverfahátíð Miðborgar og 
Hlíða á svæði Vals í Hlíðarenda. 

Í bili
Sýningin Í bili verður opnuð í Hafnar-
borg í kvöld klukkan 20.00 en hún 
samanstendur af verkum tólf lista-
manna og listamannahópa. Verk-
in eru flest ný og vísa til sögulegs 
upphafs safna sem kennd eru við 
furðustofur endurreisnarinnar, eða 
Wunderkammer líkt og það nefnist á 
þýsku. Í þeim mátti finna sjaldgæfa 
muni sem evrópskir aðalsmenn 
höfðu með frá framandi slóðum. 
Meðal þeirra sem eiga verk á sýn-
ingunni eru Daníel Björnsson, Grétar 
Reynisson, Haraldur Jónsson, Hildi-
gunnur Birgisdóttir, Ingirafn Steinars-
son og Magnús 
Árnason.

LAKKAÐAR NEGLUR   Lakkaðar neglur setja gjarnan 
punktinn yfir i-ið þegar halda skal út á lífið. Prófið endilega 
sterka og óhefðbundna liti eins og þessa tvo. 

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir meiri virkni meira úrval

Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar 
allra leikja, útvarpslýsing á leik í hverri umferð í Boltavarpinu og 
umfjöllun strax að loknum leik.  Myndbönd með viðtölum öll
mörkin í sjónvarpi Vísis. Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.
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Svandís Dóra 
Einarsdóttir hefur 
verið viðloðandi leiklist 
síðan hún man eftir sér. 
Hún hefur leikið í fjölda 
auglýsinga, stuttmynda, 
kvikmynda og sjón-
varpsþátta og hefur að 
auki ferðast með hópa 
um landið á hestbaki. Í 
vetur mun hún fara með 
hlutverk Jóu í Veghúsum 
í verkinu Heimsljós í 
Þjóðleikhúsinu.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

S
vandís er uppalin í 
Kópavoginum og er 
dóttir hestamanns-
ins Einars Bollason-
ar og Sigrúnar Ing-

ólfsdóttur. Hún stundar hesta-
mennskuna af miklum móð en 
áður vann hún jafnframt við 
tamningar. Foreldar hennar reka 
Íshesta og hefur Svandís unnið 
sem leiðsögumaður hjá fyrirtæk-
inu í hálendisferðum frá tvítugs-
aldri. „Ég kem úr mikilli hesta-
fjölskyldu og fór fyrst á bak þegar 
ég var enn inni í maganum á 
mömmu. Ég hef átt nokkra hesta 
um ævina og þann fyrsta fékk 
ég í fæðingargjöf frá mömmu og 
fæddist hann aðeins viku á undan 
mér og er enn á lífi. Sú meri var 
fyrsti keppnishesturinn minn en 
er núna komin á elliheimili uppi 
í sveit,“ segir hún.

Svandís á einnig hundinn 
Spræk sem er ársgamall Border 
Collie og hefur hann fylgt henni 
víða um land í sumar. „Hann 
er mjög hlýðinn núna en þegar 
hann var yngri át hann allt, skó, 

myndavél sem ég átti, bækur og 
hvað eina,“ segir hún brosandi.

GAMALT ÁHUGAMÁL
Í vetur mun Svandís stíga á fjal-
ir Þjóðleikhússins í hlutverki Jóu 

í Veghúsum í Heimsljósi Halldórs 
Laxness. Hún útskrifaðist úr leik-
listardeild Listaháskólans vorið 
2010 en segir leiklistaráhugann 
alltaf hafa blundað í henni. „Ég 
ákvað að kýla á leiklistina af al-
vöru eftir stúdentinn og ætlaði út 
í nám. Ég skráði mig í ensku í Há-
skólanum í millitíðinni og gekk 
til liðs við Stúdentaleikhúsið og 
kynntist krökkum sem höfðu 
skráð sig í inntökuprófin hér 
heima. Ég fór þá að skoða skól-
ann betur og bera hann saman 
við skólana sem ég hafði kynnt 
mér í Englandi og Bandaríkjunum 
og komst að því að mér leist best 
á námið hér.“

Hún viðurkennir að leiklist-
in geti verið hark en segist jafn-
framt ekki geta hugsað sér betra 
starf. „Þegar ég fer í leikhús eða 
bíó verð ég oft fyrir svo miklum 
áhrifum. Mér finnst heillandi að 
geta komið sögu og upplifun til 
áhorfenda og hreyft við þeim 
á einhvern hátt. Ég græt sjálf 
stundum í bíói og leikhúsi og á 
auðvelt með að sökkva mér í þá 
veröld. Það finnst mér líka svo 
heillandi við leiklistina, að fá að 
búa til karakter og skapa annan 
heim frá grunni.“

Svandís lauk nýverið við að 
leika í kvikmyndinni Borgríki 
sem verður frumsýnd síðar í 
haust. Hún segir skrítið að horfa 
á sjálfan sig á kvikmyndatjaldinu 
í fyrsta sinn en tekur fram að það 
venjist furðu fljótt. „Fyrst hugsar 
maður „ó, guð!“, en svo fer maður 
að horfa á þetta öðrum augum.“

MÁTULEGA KÆRULAUS
Leikarastarfið mun seint teljast 

tryggt og tekjurnar enn síður. 
Innt eftir því hvort starfinu fylgi 
miklar fjárhagsáhyggjur svar-
ar Svandís því neitandi. „Maður 
kemur oftast beint úr námi og 
er því vanur að lifa sparlega á 
námslánum. Ég var til dæmis 
orðin mjög fær í að elda alls 
kyns baunarétti á námsárunum. 
Á sunnudögum fór ég aftur á 
móti oft í mat til foreldra minna 
og fékk þá smá kjöt. En auðvitað 
getur það tekið á taugarnar að 
vera ekki með mánaðarlegar 
tekjur en það lærist þó. Hlutirnir 
hafa samt þá tilhneigingu til að 
reddast þannig að ég er mátulega 
kærulaus með þetta allt saman.“ 

HIMNESKA SUMARIÐ
Svandís hefur verið í sambandi 
með Sigtryggi Magnasyni leik-
skáldi í rúmt ár og kynntist parið 
fyrst í gegnum Nemendaleikhús-
ið. Ástin kviknaði þó ekki fyrr 
en nokkru síðar og þá á Ísafirði. 
„Ástin kviknaði á tónlistarhátíð-
inni Aldrei fór ég suður í fyrra. 
Sigtryggur er fæddur og uppalinn 
í sveit og er með hestadellu eins 
og ég. Svo er hann líka viðloðandi 
leiklistina þannig að við höfum 
alltaf um nóg að tala,“ segir hún 
og brosir.

Svandís skrifar nú sitt fyrsta 
leikverk með Sigtryggi og hefur 
það hlotið titilinn Nú er him-
neska sumarið komið. Samstarf-
ið gengur að hennar sögn vel og 
vinna þau auðveldlega saman. 
„Hann er mikið skáld og sér að 
mestu um skrifin á meðan geng 
ég um gólf og blaðra út í loftið,“ 
segir hún hlæjandi.  

Verkið er byggt á sögu langafa 

og langömmu Sigtryggs. „Hún 
lést ung og skildi eftir sig mann 
og tvo unga syni. Stuttu eftir 
dauða hennar fór langafi hans 
í trans og byrjaði hönd hans að 
skrifa bréf sem hófst á orðunum 
„Nú er himneska sumarið komið“ 
og var það kona hans sem skrif-
aði í gegnum hann. Næstu fjöru-
tíu árin skrifaði hann reglulega 
með ósjálfráðri skrift bréf frá 
látinni eiginkonu sinni til hans 
sjálfs og sona þeirra. Það má því 
segja að verkið fjalli um eilífa 
ást,“ útskýrir hún. 

Parið sest við skriftir hvenær 
sem það á lausa stund og segir 
Svandís andagiftina koma yfir 
þau á ólíklegustu stundum. „Við 
vorum í hestaferð um daginn 
þegar hann spratt allt í einu upp 
og fór afsíðis að skrifa nokkra 
mónólóga –  þá hafði andinn 
skyndilega komið yfir hann – 
á meðan sat ég, fararstjórinn, 
frammi og drakk bjór með ein-
hverjum Frökkum. Þannig að 
þetta kemur í gusum.“

ALVÖRU STELPA
Líkt og áður hefur komið fram fer 
Svandís með hlutverk í uppsetn-
ingu Þjóðleikhússins á Heims-
ljósi. Verkið verður frumsýnt á 
annan í jólum og segist Svandís 
afskaplega spennt fyrir því að æf-
ingar hefjist. „Þetta er bæði mik-
ill heiður og frábær reynsla og 
í þokkabót fæ ég að vinna með 
skemmtilegu og hæfileikaríku 
fólki og mögnuðum leikstjóra, 
Kjartani Ragnarssyni. Persónan 
Jóa í Veghúsum er hluti af þríeyki 
sem berst með verkalýðnum gegn 
yfirvaldinu og ein af ástkonum 

FANN ÁSTINA Á ÍSAFIRÐI

Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir vinsældir Fréttablaðsins. 
Rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á aldrinum 18-49 lesa að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - nær þrefalt fleiri 
en lesa næsta dagblað þar á eftir.

Fólkið í 
landinu les 
Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 
Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.
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Ólafs Kárasonar Ljósvíkings. Ég 
er mjög ánægð með hlutverkið 
enda er Jóa alvöru stelpa,“ segir 
hún brosandi.

Aðspurð segist Svandís ekki 
eiga í erfiðleikum með að muna 
texta fyrir leikverk. „Hver og einn 
temur sér einhvers konar tækni. 
Þegar ég veit hvað persónu minni 
gengur til og af hverju hún segir 
það sem hún segir þá á ég auðvelt 
með að muna texta. Einna mikil-
vægast er samt að hlusta á mót-
leikarann og bregðast við. Ég hef 
aldrei lent í því að gleyma texta 
og hef engar áhyggjur af því. Mig 
hefur samt dreymt að ég sé stödd 
á sviðinu, hafi misst af æfingum 
og viti ekkert hvað ég á að gera 
eða segja. Kannski blundar þessi 
ótti í öllum leikurum.“

MEÐ FIÐRING Í MAGANUM
Svandís segist gjarnan vilja 
prófa að leikstýra einhvern tím-
ann í framtíðinni. „Ég var mikið 
í dansi og íþróttum þegar ég var 
yngri og er því mjög hrifin af 
„fýsísku“ leikhúsi. Ég sá upp-
setningu á Draumi á Jónsmessu-
nótt eftir Thomas Ostermeier og 
Constönzu Macras úti í Berlín þar 
sem öllu var blandað saman í 
einn hrærigraut og þvílík orka! Ég 
man að ég sat í salnum og hugs-
aði: „Þetta er ástæðan fyrir því að 
ég fór út í leiklist“. Ég væri mikið 
til í að prófa að setja upp sýn-
ingu þar sem ólíkum listgreinum 
er blandað saman á þann hátt. En 
þessa stundina er ég spenntust 
fyrir að hefja æfingar á Heims-
ljósi sem fyrst. Ég er komin með 
fiðring í magann,“ segir hún að 
lokum. 

Spennt fyrir æfingum Svandís Dóra 
Einarsdóttir leikkona mun bregða 

sér í hlutverk Jóu í Veghúsum á sviði 
Þjóðleikhússins í haust. Með henni á 

myndinni er hundurinn Sprækur.

26. ágúst  föstudagur 5
Ég og 
Sigtryggur 
að hafa 
gaman 
í Berlín 
2011.

✽✽✽
Ég og pabbi í Víðidalstungurétt í fyrra á Erró og 
Náttari.

gaman 
í Berlín 
2011.

Mynd úr Stræti í leik-stjórn Stefáns Bald-urssonar í Nemenda-
leikhúsinu vorið 2010. Ljósmynd-

ari er Lárus Sigurðsson.

M

uleikhúsinu vo

Ég með nýju kórónuna frá Erlu 

frænku. Setti á svið prinsessuleikrit 

næstu árin!
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Sjálfsfróun er eðlileg líkamsrækt

É g er í óðaönn að undirbúa fyrirlestur um sjálfsfróun og forleik. Áheyr-
endur mínir verða læknanemar sem sinna kynfræðslu fyrir framhalds- 

og grunnskólanemendur landsins. Þessi tvö efni eiga einkar vel saman því 
sjálfsfróun er besta og öruggasta leiðin til að kynnast sér sem kynveru og 
er því mikilvægur undirbúningur fyrir forleik með kynlífsfélaga. Þrátt fyrir 
þetta er sjaldan talað sjálfsfróun sem markvissa æfingu sem einstaklingar 
þurfi að stunda. 

Þegar ég var í námi horfði ég á bandarískt myndband um sjálfsfróun 
frá áttunda áratugnum. Hvort sitt myndbandið var fyrir stráka og stelpur. 
Í þeim var lögð áhersla á að skapa rólega og þægilega stemmingu og voru 
einstaklingarnir hvattir til að skoða líkama sinn og kynnast honum, bæði 
með snertingu og með spegli. Því næst fylgdu nærgætnar en þó nokkuð ít-
arlegar leiðbeiningar á örvunarstöðunum. Sögumaðurinn lagði áherslu á 
að einstaklingsmunur væri á hvað hverjum og einum þætti gott. Þá vakti 

það sérstaka athygli mína að strákum var kennt að einblína ekki 
eingöngu á lim heldur einnig pung og rass. Þetta var með því 

merkilegra sem ég hafði séð! Ekki fyrir þær sakir að þetta væri 
afbrigðilegt heldur að einhver hefði viðurkennt að kynfæri 
karlmanna væru annað og meira en beinstíft typpi sem bæri 

að níðast á til sáðláts. Að sama skapi var lögð áhersla á að 
það gæti tekið tíma fyrir píkuna að blotna og að nudda 
mætti sníp, barma, spöng, rass og leggöng og ekki ein-
göngu stinga einhverju inn í leggöng. Þessi fróðleikur 
ætti að vera skyldufræðsla fyrir hvert einasta mannsbarn. 
Ef allir litu á kynlíf sem eðlilega líkamsrækt trúi ég því að 

fólk hefði heilbrigðari væntingar og upplifanir af kynlífi. 
Þetta á sérstaklega við um það þegar við verður virk kyn-
ferðislega. Hvor aðilinn um sig kæmi þá inn í sambandið 
fullur af sjálfsöryggi. Það er óeðlilegt að ætlast til þess að 
einhver annar eigi að geta fullnægt manni þegar maður 
kann það ekki sjálfur. 

Það er þó enn tími til að bæta úr málunum. Gefðu þér 
tíma til að stunda sjálfsfróun og þannig vekja hjá þér kyn-
ferðislega löngun. Þetta er eitt sem oft gleymist í lang-
tímasamböndum. Hinn aðilinn er gerður ábyrgur fyrir 
kynferðislegri fullnægingu og báðir verða pirraðir ef hún 
ekki hlýst. Þetta gæti því verið lausn á vandamáli margra 
para sem kvarta undan kryddleysi í kynlífinu. Fær mak-
inn tíma og svigrúm til að sinna sér persónulega sem 
kynveru? Þetta er æfing sem virkar og ætti að skila sér í 
betra kynlífi fyrir þig sem einstakling og ykkur sem par.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um 
umfjöllunarefni. Netfangið er kynlif@frettabladid.is

H önnunarkeppnin Reykjavík 
Runway var haldin 18. ágúst og 

kepptu fjórir efnilegir hönnuðir um 
verðlaunin. Harpa Einarsdóttir, sem 
hannar undir nafninu Ziska, bar 
sigur úr býtum og hlaut að launum 
peningagjöf, boðskort á tískuvikuna 
í New York og alhliða rekstraraðstoð 

frá Reykjavik Runway en fyrirtækið 
sérhæfir sig í að koma íslenskum 
fatahönnuðum á markað. 

Föstudagur fékk að kíkja baksviðs 
áður en keppnin hófst og líkt og 
myndirnar bera vitni um var mikið 
um að vera enda í mörg horn að líta.

  - sm

Reykjavík Runway þótti vel heppnuð:

BRJÁLÆÐI 
BAKSVIÐS

Beðið baksviðs Fyrirsætur í hönnun Eyglóar Lárusdóttur bíða þolinmóðar baksviðs. Eygló sótti innblástur 
sinn til barnabókar sem fjallaði um risaeðlur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flott förðun Förðunarfræðingar unnu ötullega að því að farða fyrirsætur fyrir sigurvegara kvöldsins, Hörpu 
Einarsdóttur.

Stílistar að störfum Stílistar aðstoða 
hönnuði við undirbúninginn.

Hárfínt Hárgreiðslufólk 
að störfum baksviðs.

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

www.ring.is  /  m
.ring.is
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ferðalög

Þ að hljómar kannski kuldalega að 

hátta sig ofan í rúm undir frost-

marki, en engu að síður staðreynd 

að gisting í snjóhúsum nýtur 

fádæma vinsælda hvar sem hún býðst. Eftir 

áramót sýnir Vetur konungur oft grimm-

ustu klærnar og hrúgar niður snjó á mestu 

snjósöfnunarstaði veraldar. Því fagna ferða-

menn sem dýrka vetrar ríkið og þrá að upp-

lifa eitthvað nýtt og framandi, en einnig að 

komast í mikla nánd við náttúruna. Vinsæl-

ar snjóhúsabyggðir eru í Lapplandi, Sviss, 

Slóveníu og Japan, þar sem hin ægifagra 

Kamakura-hátíð er haldin í febrúar ár hvert 

í Yokote í Akitahéraði í norðaustur Japan. 

Mikil snjókoma er í Yokote og ekki óalgengt 

að falli allt að 30 sentimetra snjór yfir nótt. 

Snjóhúsin sjálf kallast kamakura og inni í 

þeim er reist altari til tilbeiðslu vatnsguðs-

ins, þar sem fólk biður fyrir góðri uppskeru, 

öryggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

gegn eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld-

in á Kamakura þegar kertaljós lýsa upp 

snjóhúsin, en hvarvetna ræður rómantík 

ríkjum á snjóhúsaslóðum og vinsælt meðal 

elskenda að gefast hvort öðru undir bleik-

lilluðum stjörnuhimni og glitrandi frostrós-

um.  

-þlg

JANÚAR 2011
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OFURSVALT INÚÍTALÍF

Snjóhús eru með fegurstu mann-

gerðu smíðum náttúrunnar, en 

efniviðurinn hverfull eftir veðri 

og vindum. Um víða veröld er 

hægt að upplifa andrúmsloft 

inúíta í hnausþykkum, listilega 

smíðuðum snjóhúsum, til að mat-

ast, vera og njótast.

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6
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sJónasdóvið sumabarna í Baríkjunum síð
sumar og æt

aftur í vor.SÍÐA 6
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.r.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

117.95000000
1 ”15.611 ”

Skandínavísk hönnunarveisla

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi og má segja að 

hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 

hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 

framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 

messing sáust víða svo ekki sé minnst á 

prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnun

febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2

RT 
LBOÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011

Íslensk menningarpólitík nefnist bók eftir Bjarka Valtýs-

son, doktor í boðskipta- og menningarfræðum, sem kom 

út á vegum Nýhil á dögunum. Í bókinni er íslensk menn-

ingarstefna greind fræðilega og sett í samhengi við al-

þjóðlegar menningarstefnur. Bjarki varar við ofuráherslu 

á hina einhæfu íslensku menningarvitund, sem oft og 

tíðum dragi listamenn í dilka klisjunnar. l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI ÍSJAKA TIL PARÍSAR 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÆMI

Á djúpum miðumRagna Sigurðardóttir rýnir í sýningarnar 
Viðtöl um dauðann og Hljóðheimar.
SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

ú nýtt 
ar í gegnum 

r.  

SÍÐA 2

Útsprungngngng
Kjartan Guðdustar rykið

Th

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4 g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit og samvera.

DÆMI

unaaaaarrrrveisla
i og má segja a aðað ð 

haldi.

rfs til eldri ttímímmmaa 

m en með sammtímtímímma 

ni eins og kopopapaarr r og 

vo ekki sé miminnnnnsnst á 

ofna ull. Þægægiginindndi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she
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EVERYTHING MATTERS.
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DRÖGUM VARLA FLÍSJAKA TIL PARÍS
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo við erum með þrjú börn heima. Ég er í fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún líka aðra krakka.“ 
Þórður segir þá fræðslu sem boðið er upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-aða foreldra en annanhvern miðvikudag eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri ungum foreldrum en það eru ekki marg-ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. Við erum öll með okkar fyrsta barn og að ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum 
Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 

SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
br
a

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum 
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011
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Háir hælar eða flatbotna 
skór: Háir hælar til að 
halda „cool“-inu. Ann-
ars eru lágbotna að koma 
sterkir inn.

Ómissandi í snyrtibudd-
una: Varalitir og gloss frá 
MAC ásamt nýja Shine-
spreyinu frá REDKEN.

Uppáhaldsliturinn: Má ég 
velja tvo? Svartur og rauður.

Hver eru nýjustu kaupin? 
Karrígular Oroblu-sokkabux-
ur sem ég notaði á Reykjavík 
Runway, elska þær.

Hvað dreymir þig um að 
eignast? Verð líka að velja 
tvennt hér. G-lander jeppann 
frá Mercedes Benz og biker-
leðurjakka frá Burberry.

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Mamma Mia með ABBA – klikkar 
ekki.

Uppáhaldshönnuðurinn: Úff, nú 
spyrðu stórt. Ég á svo marga að 
ég get ekki gert upp á 
milli þeirra. En í dag eru 
það hönnuðirnir sem 
tóku þátt í Reykjavík 
Runway í síðustu 
viku. Allir með 
tölu.

Uppáhalds-
drykkurinn: 
Vatn og Coke 
light.

YFIRHEYRSLAN
Ingibjörg Gréta Gísladóttir, 
framkvæmdastjóri Reykja-
vík Runway.

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Hallgrímsdóttir í síma 512 5432 eða sigridurh@365.is

föstudagur
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Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

 Tölvur

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

 Nudd

Magic Hands, whole body massage. 
S. 849 5247.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 
6930348

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!!! 659 62 69

THE NEW!
Whole Body Massage in Reykjavik. Any 
Time 696 4713

 Spádómar

 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

 Önnur þjónusta

Fatabreytingar
Allar fatabreytingar og 

viðgerðir. 

Fljót og góð þjónusta.
Skraddarinn á Horninu, 

Skúlagata 26 

Sími 552 5540.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 4 
(græn gata) Opið mán-fös 12-18 Verið 
velkomin! ditto.is

Notuð skrifstofuhúsgögn 
til sölu

L-laga vinnustöðvar, skúffuskápar 
undir borð, hillur, skrifstofustólar, 
notaðar EGLA-möppur og ýmiss annar 
skrifstofubúnaður. Upplýsingar veitir 
Harpa í GSM:844 7069. Hægt er að fá 
nótu fyrir öllum viðskiptum.

Lítil frystikista til sölu, ca. 2 ára. Uppl. í 
s. 894 0212

 Óskast keypt

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 ( 

við Austurvöll ), 
Verið velkomin

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

Óska eftir PALLETTUTJAKK. Uppl. s. 
895 9376

Vantar Apple fartölvu
Óska eftir Unibody MacBook eða 
MacBook Pro í góðu ástandi. 
Verðhugmynd um 100.000kr. 
Upplýsingar í síma 822 5062 og 616 
8009.

Góður 20 feta gámur óskast. 
Upplýsingar í síma 899 5801

Lítill skúr óskast til kaups. Uppl. 823 
7644.

 Hljóðfæri

Til leigu gott æfingarhúsnæði fyrir 
hljómsveit, laust nú þegar. S. 894 3755.

 Sjónvarp

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

 Bækur

Til sölu Íslensk skip og bátar, ritsafn 
í 9 bindum mjög áhugavert. Uppl. í 
s:698 4917

 Verslun

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893-3503 eða 
845-8588.

Vegna breyttra aðstæðna er ég að selja 
Playboy safnið mitt ásamt DVD diskum. 
Verð: 2500. Er á landinu í dag og í síma 
+4550947277 milli kl 13-18.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreifingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500.  JB 
Heilsulind. S. 823 8280.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC - NORSKA/
NORWEGIAN 

 I & II - ENSKA f 
FULLORÐNA- English f 
Adults ENSKA f. BÖRN/

English f children 
 -STÆ-aukatímar

ICELANDIC, 4 weeks Md to Fr. Level 
I: 8:15-9:45, start 3/10, 31/10, Level 
II: 18:00-19:30 start 5/9, 3/10, 31/10. 
NORSKA/NORWEGIAN 4 vikur, I: 
mán-fös 19:45-20:15, start 5/9, 3/10, 
31/10. II mán-fös kl 16:30-18:00 start 
5/9, 3/10, 31/10. ENSKA f. Fullorðna kl 
10:15-11:45, mán-fös, 4vikur, 5/9, 3/10, 
31/10. ENSKA f börn: laugardaga; 5-8 
ára kl. 10-11, 9-12 ára kl.11-12:10, byrjar 
lau 27/8. IceSchool-Fullorðinsfræðslan, 
Ármúli 5, s.5881160, www.iceschool.is

Skartgripasmíði
Vinsælu skartgripanámskeiðin eru 
að byrja aftur. 6 vikna námskeið þar 
smíðað er úr silfri og unnið með 
íslenska steina, horn og bein. Uppl. í 
s. 823-1479 Viva skart Vífil Valgeirsson. 
Opin vinnustofa að Smiðshöfða 12, 
laugardaginn 27. ágúst frá klukkan 
11-16.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Ný rúmdýna 90x200 til sölu. Uppl. í s: 
699 2901

 Dýrahald

Hreinræktaðir Am. Cocker spaniel 
hvolpar til sölu, tilbúnir til afhendingar, 
með ættbók og örmerktir. Yndislegir 
fjölskylduhundar. Frekari uppl. í 892 
3502 Inga eða 897 3502 Róbert.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Yndisleg 4 mánaða Border Terrier tík til 
sölu. Upplýsingar: Eva 897 6199

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Veiðivötn Veiðivötn
6” stórfiskanetin komin. Heimavík ehf, 
S. 892 8655 www.heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Kópavogur- vesturbær
Til leigu 250 fermetra 

einbýlishús á besta stað. Stutt í 
allar áttir.

Nánari upplýsingar í síma 
892-0906

Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s. 
773 3182.

2 herb. íbúð til leigu í 105 Rvk. Leigist 
með húsgögnum. Verð 130 þ. á mán. 
Fyrirfram greiðsla. S. 659 4403

Einhleyp, roskin kona óskast til aðstoðar 
á litlu heimili í Reykjavík gegn afnotum 
af góðu húsnæði. Sími: 553 4231

Einbýli til Leigu/sölu á norðurlandi 
.s:8635455
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 Húsnæði óskast

Bráðvantar 3 - 4 herb. íbúð, miðsvæðis 
í Reykjavík, er reyklaus, lofa góðri 
umgengni og skilvísum greiðslum 
Gunnhildur - S:699-1143

 Húsnæði til sölu

Einbýlishús til sölu Birkimel 9, 560 
Varmahlíð íbúð 144m2, bílskúr 29m2 
Siggi 8661383

 Sumarbústaðir

Smíðum Sumarhús!
Ýmsar stærðir, gesthús, sumarhús, 
viðbyggingar, pallar. Erum á Selfossi. 
Upplýsingar Halli 894 0048 og Sveinn 
893 0422 Vanir menn. Hús og Parket 
ehf.

 Atvinnuhúsnæði

Gott húsnæði, vel staðsett á Funahöfða 
til leigu fyrir snyrtilega starfsemi. Ýmsar 
stærðir. Sími 896 4495.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 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.

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki.311@
gmail.com

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

HÚSVAGNAGEYMSLA
UPPHITAÐ, þurrt, hreint og lyktarlaust á 
Eyrarbakka. Mjög gott hús. S: 564-6501

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingastaðurinn 
Nauthóll óskar eftir að 

ráða í eftirfarandi stöður 
fyrir haustið

-Matreiðslumenn /nemar 
-Einstaklinga með reynslu af 

eldhússtörfum 
-Framreiðslumenn/nemar 

-Einstaklinga með reynslu af 
þjónustustörfum 

Umsækjandi þarf að vera 
röskur, stundvís, heiðarlegur, 
metnaðarfullur og jákvæður. 
Um er að ræða 100% starf og 
þarf viðkomandi að geta hafið 

störf fljótlega.
Umsókn og ferilskrá óskast 
send á gudridur@nautholl.
is fyrir 1.september. Öllum 

umsóknum verður svarað og 
farið með sem trúnaðarmál.

CASTELLO pizzeria
óskar eftir starfsfólki í fullt starf. 
Skilyrði: starfsmaður þarf að hafa góða 
þjónustulund, vera röskur, dugleg/
ur, hafa mikla hæfni í mannlegum 
samskiptum,18 ára eða eldri. hafðu 
samband á castello.is eða castello@
simnet.is

Geysir - Bistró 
Aðalstræti 2

Ertum að leita af röskum 
grillara í fullt starf með okkur, 

þarf að tala íslensku. 
Ekki yngri enn 18 ára.

Upplýsingar veitir Tóti í 
s. 517 4300

Starfsfólk óskast í hlutastarf, á dag- 
og helgarvaktir.. Æskilegur aldur 20 
ára eða eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Upplýsingar veittar á staðnum.

Krikaskóli í Mosfellsbæ!
óskar eftir að ráða starfsfólk 

í leik- og grunnskólahluta 
skólans sem og í frístundastarf.

Uppl. hjá Þrúði skólastjóra 
s. 5783400 eða thrudur@

krikaskoli.is. Einnig á 
http://mos.is/Lausstorf/.

Rótgróið bakarí
Óskar eftir duglegu starfsfólki 

með ríka þjónustulund í 
hlutastarf á virkum dögum 
í verslanir okkar. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Umsókn sendist á 
umsokn@kornid.is

Starfmann vantar í matvælafyrirtæki 
í Hafnarfirði. Þarf að vera nákvæmur, 
snyrtilegur, duglegur og stundvís. 
Vinnutími 07-15. Uppl. s. 530 7705

Óska eftir fólki í dag eða kvöldvinnu 
við úthringingar. Góð laun í boði. Uppl 
gefur Þorsteinn í 825 0006 eða steini@
tmi.is

ÍSBÚÐ óskar eftir starfskrafti 
skilyrði reynsla,snyrtimennska og 
þjónustulund, og reykleysi. Uppl. s. 895 
0985 og 899 5438 einnig á staðnum. 

Hótel Rangá auglýsir 
eftir

matreiðslumönnum og nemum 
sem geta hafið störf 1 sept. 
Gisting í boði og góð laun.

Áhugasamir hafið samband við 
Harald í 

eldhus@hotelranga.com

Starfsfólk óskast
Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar 
að starfsmönnum bæði í fullt starf 
og hlutastarf. Aðeins reglusamir og 
samviskusamir starfsmenn koma 
til greina. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum.

Starfskraftur óskast í uppvask á 
kaffihús. Vaktavinna 2-2-3. Umsóknir 
sendist á kkkringlan@visir.is

 Atvinna óskast

Karlmaður í hraustum líkama sækist 
eftir því að komast á sjóinn. S: 554-
5611

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Við leitum að flokkstjóra
Sólarræsting óskar eftir að ráða flokkstjóra til starfa í 100% starf.  Flokkstjóri fer 
með yfirumsjón ræstinga á staðnum og dagleg samskipti við verkkaupa.  Sér 
um kennslu og þjálfun starfsfólks.  

   - Tungumálakunnátta:  Íslenska (góð kunnátta nauðsynleg), enska
   - Kunnátta í austur evrópsku máli er kostur (t.d. pólska)
   - Reynsla af ræstingum kostur

Nánari upplýsingar gefur Daiva í síma 820-4062
milli 9-11 og 13-16 á virkum dögum.   
Hægt er að fylla út umsókn á skrifstofu Sólar á sama tíma.

Sólaræsting ehf er þjónustufyrritæki í sérflokki á sviði 
ræstinga.  Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og mannlega 
nálgun í okkar störfum.  Hjá okkur starfa yfir 100 frábærir 
starfsmenn.

Tilkynning

Fasteignir

Atvinna

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með 
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi á árinu. 

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting, 
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.
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Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.       
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.
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Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

75,2%
32,8%
12,4%
53,9%
35,3%
26,3%
12,0%

61,3%
31,7%
13,0%
40,4%
26,6%
25,0%
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12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt
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Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

72,2%
25,7%
9,9%
48,3%
27,5%
23,6%
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10,6%
36,2%
20,2%
22,2%
9,0%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt
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Hugheilar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför eiginmanns míns, föður 
og fósturföður,

Kristins S. Daníelssonar
vélvirkja, 
Klettagötu 2, Hafnarfirði,

sem andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 
miðvikudaginn 3. ágúst.
Guð blessi ykkur öll.

Áslaug Hafsteinsdóttir
Steingrímur Kristinsson
Aðalsteinn Jörgensen

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Stefán Sch. 
Thorsteinsson 
Árvangi, Mosfellsdal, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni laugardag inn 
20. ágúst síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 
Mosfellskirkju þriðjudaginn 30. ágúst kl. 13.00.

Erna Tryggvadóttir 
Einar Sch. Thorsteinsson 
Tryggvi Sch. Thorsteinsson Steinunn Egilsdóttir  
Þórhildur Sch. Thorsteinsson Guðmundur B. Sigurðsson 
Stefanía Ósk Stefánsdóttir Lárus Bragason
og barnabörn. 

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærs föður okkar, 
tengdaföður, bróður, mágs og afa,

Guðmundar Helgasonar
Sæbólsbraut 23, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi og Krabbameinsdeildar 
Landspítalans fyrir einstaka umönnun og hlýju. 
 
Helgi Ragnar Guðmundsson  Jóna Heiða Hjálmarsdóttir
Sölvi Rúnar Guðmundsson
Þorsteinn Rafn Guðmundsson
Þorsteinn Helgason                  Ástfríður Árnadóttir
og barnabörn.

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.

timamot@frettabladid.is

Fjölskylduhátíðin Bláberja-
dagar verður haldin nú um 
helgina á Súðavík í fyrsta 
sinn. Hátíðin er hugarfóstur 
Eggerts Nielsen, amerísks 
tónlistarmanns af íslensk-
um ættum sem hefur spilað 
á uppskeruhátíðum ásamt 
eiginkonu sinni undanfarin 
fimmtán ár í Ameríku. En 
af hverju bláberjahátíð á 
Íslandi?

„Ég hef komið reglulega 
til Íslands frá barnæsku og 
mínar bestu minningar á ég 
frá ferðum í berjamó með 
fjölskyldunni á Snæfellsnes-
inu þar sem allir voru með 
berjabláar varir og hlæj-
andi,“ rifjar Eggert upp. 
„Ég komst líka að því að ef 
leitað er að orðinu „bláber“ 
á leitarvefnum google er 
Ísland einn af tíu bestu stöð-
unum í heiminum til að tína 
bláber. Eins sá ég að Íslend-
ingar flytja inn um 100 tonn 
af bláberjum á ári.“

Eggert segir berjaupp-
skeruna í ár nokkuð góða 
þrátt fyrir kalt vor og von-
ast til að sem flestir geri 
sér ferð vestur á firði um 
helgina. Dagskráin verð-
ur fjölbreytt og hafa íbúar 
sveitarfélagsins allir lagst 
á eitt.

Meðal annars sýnir hand-
verksfólk hvernig það býr til 
muni og slegið verður upp 
markaði, blásið verður til 
baksturskeppni um afurð-
ir úr bláberjum og keppt 
verður í bláberjakökuáti. 
Gestir geta farið í berjamó 
og fá far milli staða með 
Bláberjalestinni svoköll-
uðu. Þá verður sérstök dag-
skrá fyrir börnin og boðið 
upp á bláberjahlaup, 3 km 
skemmtiskokk, 10 km og 
hálfmaraþon. Bláberja-
fjalltoppaferðir verða farn-
ar með leiðsögn, tónlistar-
menn troða upp og boðið 
verður upp á berjarétta-
hlaðborð, sem bæði gestir 
og heimamenn leggja til. 
Á laugardeginum verða 
haldin fróðleg berjaerindi í 

Melrakkasetrinu og þar fer 
fram kynningarfundur um 
stofnun Berjasamlags. 

Hátíðinni lýkur með varð-
eldi og dansleik á laugar-
dagskvöldið í Samkomu-
húsinu, þar sem hljómsveitin 

Westfjords Blueberry Band 
leikur fyrir dansi. Ætlunin 
er að gera Bláberjadaga að 
árlegum viðburði. 

„Þetta snýst ekki um að 
græða peninga heldur um að 
gera sér glaðan dag saman. 

Á sunnudagsmorguninn 
ætla ég að baka bláberja-
pönnukökur í morgunmat 
handa öllum,“ segir Eggert.

Dagskrána er að finna á 
www.blaberjadagar.is

heida@frettabladid.is

BLÁBERJADAGAR Á SÚÐAVÍK:  HALDNIR Í FYRSTA SINN

Allir með berjabláar varir

UPPSKERAN GÓÐ Í ÁR Eggert Nielsen, tónlistarmaður á Súðavík, vonast til að sjá sem flesta á fyrstu Blá-
berjahátíðinni sem haldin verður helgina á Súðavík. MYND/ÚR EINKASAFNI

Íslandsmeistarasveitir Rimaskóla taka á næstunni 
þátt í tveimur Norðurlandamótum í skák. Eldri sveit-
in teflir nú um helgina á Norðurlandamóti grunn-
skóla sem haldið er í höfuðstöðvum Skáksambands 
Íslands að Faxafeni 12. Yngri sveitin heldur hálfum 
mánuði síðar á Norðurlandamót barnaskólasveita 
sem haldið verður í bænum Hadsten í Danmörku.

Rimaskóli hefur, undir forystu skólastjórans 
Helga Árnasonar, boðið yngri nemendum upp á skák-
kennslu á skólatíma. Núverandi þjálfarar nemend-
anna eru Helgi Ólafsson, stórmeistari og skólastjóri 
Skákskóla Íslands, Stefán Bergsson, framkvæmda-
stjóri Skákakademíunnar, og þau Hjörvar Steinn 
Grétarsson, landsliðsmaður í skák, og Sigríður Björg 
Helgadóttur í landsliðshópi kvenna sem urðu bæði 
Norðurlandameistarar með Rimaskóla á árunum 
2004 til 2008.

Tefla við sterkustu skólasveitir Norðurlanda

ÍSLANDSMEISTARASVEITIR RIMASKÓLA Jóhann Arnar, Óliver Aron, Svandís 
Rós, Dagur, Nansý, Hrund, Kristófer, Kristinn og Jón Trausti.

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR  rithöfundur er 61 árs.

„Það gerist aldrei neitt um leið og það gerist. Allt gerist eftir á.“

Merkisatburðir:
55  f.Kr. Júlíus Caesar hefur innrás í Bretlandseyjar.
1492 Rodrigo de Borja verður Alexander VI páfi.
1619 Öll þing bæheimsku ríkjanna kjósa Friðrik V kjörfursta í 

Pfalz sem konung Bæheims.
1652 Fyrsta stríð Englands og Hollands: Orrustan við Plymouth.
1839 Bandaríski sjóherinn nær skipinu Amistad undan strönd 

Long Island.
1883 Eldfjallið Krakatá í Indónesíu springur í öflugu eldgosi.
1896 Jarðskjálfti ríður yfir Suðurland og margir bæir í Rangárvalla-

sýslu hrynja. 
1929 Vélbáturinn Gotta kemur úr Grænlandsleiðangri með fimm 

sauðnautskálfa.
1972 Sumarólympíuleikar settir í München í Vestur-Þýskalandi.
1978 Albino Luciani verður Jóhannes Páll I páfi.
1984 Fyrsta Reykjavíkurmaraþonið haldið með 214 þátttakend-

um. 
1991 Ísland tekur fyrst allra ríkja upp formlegt stjórnmálasam-

band við Eistland, Lettland og Litháen.

Þennan dag fyrir 32 árum var átta alda afmæli 
Snorra Sturlusonar minnst í Reykholti.

Snorri Sturluson fæddist 23. september árið 1179. 
Hann var yngsti sonur Sturlu Þórðarsonar, goða í 
Hvammi í Dölum, og síðari konu hans, Guðnýjar 
Böðvarsdóttur. Snorri ólst þó upp á fræðasetrinu 
Odda, en Jón Loftsson í Odda, sonarsonur 
Sæmundar fróða, bauð honum fóstur þegar Snorri 
var þriggja ára. 

Snorri var stjórnmálamaður, sagnfræðingur, 
skrásetjari goðsagna, rithöfundur og skáld. Hann var 

höfundur Snorra-Eddu og Heimskringlu en Heims-
kringla fjallar um konunga Noregs frá Hálfdani 
svarta fram til Sverris konungs, sem var við völd 
á seinustu áratugum 12. aldar. Heimskringla er 
helsta heimild um sögu Noregs á þessum tíma. 
Talið er að Snorri hafi byrjað á verkinu þegar hann 
kom heim frá Noregi árið 1220. 

Einnig er talið líklegt að Snorri sé höfundur Egils 
sögu Skallagrímssonar. 

Snorri bjó lengst af í Reykholti í Borgarfirði.
 Heimild: www.is.wikipedia.org

ÞETTA GERÐIST:  26. ÁGÚST ÁRIÐ 1979

Snorrahátíð haldin í Reykholti



ÁFRAM NÁMSMENN!
VIÐ BJÓÐUM 45% AFSLÁTT UM HELGINA AF VÖRUNUM HÉR 
FYRIR NEÐAN AUK FJÖLDA ANNARRA VÖRUTEGUNDA

45%
AFSLÁTTUR AÐEINS  ÞESSA HELGI AF VÖLDUM 

VÖRUM

Allir sem versla fyrir 5.000 kr. 
eða meira geta tekið þátt 
í skólaleik Eymundsson. 
Margir flottir vinningar 
fyrir heppna viðskiptavini.

TAKTU ÞÁTT 
Í SKÓLALEIK!
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 

Björnsdóttur

Meðal annars efnis:

Umdeildustu virkjunarstæðin
Fossarnir og landið við neðri hluta Þjórsár sem 
hverfur verði virkjunaráform þar að veruleika.

Tíska haustsins
Jakkaföt, litagleði, einfaldleiki og áhrif frá sjöunda og 
áttunda áratugnum ráða ríkjum.

Aftur á svið eftir 
átta ára hlé
Baltasar Kormákur leikur í Listaverkinu í Þjóðleikhúsinu.

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta

Hvað skulda ég 
þér?

Vúhú! 
Sjáiði 

snjóinn!
Vó.

Út á sleða?

Gera 
snjókarl?Fara á 

göngu-
skíði?

Gera engla?

Hvað eigum við 
að gera fyrst?

Jæja...?
Þegar þú segir 
„fyrst“, þá geri 

ég ráð fyrir að 
það sé eftir að við 
leggjum okkur í 

svona fimm tíma.

Úti á lífinu með 
Artúri konungi...

... við pöntuðum hringborð... ég bað 
sérstaklega um hringborð!

Oooojjjjj! Það er 
einhver búinn 
að æla inni í 

eldhúsi!

Ha??? Hvar?

Í 
pönnu!

Á elda-
vélinni!

Þetta er ekki æla! 
Þetta er stroganoff! Ojjjj! Það 

er bara 
verra!

LÁRÉTT
2. samsull, 6. tveir eins, 8. poka, 9. 
kvk nafn, 11. komast, 12. aðfall, 14. 
skaf, 16. org, 17. titill, 18. nafar, 20. 
stöðug hreyfing, 21. ókyrrð.

LÓÐRÉTT
1. brenna, 3. kringum, 4. braskari, 5. 
slagbrandur, 7. orðrómur, 10. þrá, 13. 
hluti verkfæris, 15. koddi, 16. hljóð-
færi, 19. kyrrð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gums, 6. oo, 8. mal, 9. 
gró, 11. ná, 12. aðsog, 14. skrap, 16. 
óp, 17. frú, 18. bor, 20. ið, 21. órói. 

LÓÐRÉTT: 1. loga, 3. um, 4. mangari, 
5. slá, 7. orðspor, 10. ósk, 13. orf, 15. 
púði, 16. óbó, 19. ró. 

Lífið er ekki lengur saltfiskur. Lífið er 
plast. Tölvurnar okkar, símarnir, leik-

föng, hjólahjálmar, bílar, flugvélar, föt, 
húsgögn, rafmagnssnúrur, barbídúkkur, 
málning... Sumt af því sem við fyrstu sýn 
virðist vera úr tré eða málmi er í raun úr 
plasti. Flestur neysluvarningur er vafinn 
inn í mörg lög af plasti og síðan settur í 
plastpoka til að auðvelda heimflutning. 
Plastást heimsins er afar rökrétt. Það er 
svo auðvelt að nota plast, þægilegt að láta 

það passa inn í líf sitt. Það er mótanlegt, 
einangrar vel, er létt, sveigjanlegt, 

ryðgar ekki og er auðvelt að þrífa. 
Svo er það yfirleitt ódýrt, oft lit-
skrúðugt og lítil lykt af því. Plast 
er manngert efni, búið til úr olíu 
en það er hægt að búa allt til úr 
plasti. 

HUNDRAÐ og fimmtíu ára plast-
lifnaður heimsins er hins vegar 

farin að taka sinn toll. Plast er 
unnið úr hráolíu, sem er ekki til 

í endalausu magni og verður 
auk þess dýrari með hverjum 

deginum. Plast brotnar 
afar hægt niður í nátt-
úrunni, þannig að stór 
hluti af rusli heimsins 
er plast. En þó að plast 
eyðist illa í náttúrunni 

geta efni úr því samt borist 

í matvæli sem eru geymd í eða neytt úr 
plastílátum. Efni þessi sem líkjast horm-
ónum geta haft margvísleg áhrif á manns-
líkamann, til dæmis dregið úr frjósemi og 
flýtt kynþroska.  

Í KYRRAHAFINU miðju er hringiða sem 
er tólf sinnum stærri en Ísland. Í henni 
hringsnúast hundrað milljón tonn af plasti 
sem hafa sogast þangað úr ruslahaugum 
og grunnsævi meginlandanna sem að 
Kyrrahafinu liggja. Plastið tætist smám 
saman niður í hringiðunni og endar í 
meltingarkerfi smádýra á hafsbotni, sem 
eru líka á botni fæðukeðjunnar. Þannig 
berst þetta plast svo inn í líkama okkar. 
Það er ekkert skrýtið að við elskum plast, 
það verður alltaf stærri og stærri hluti af 
okkur. Mannkynið breytist hægt og síg-
andi í lifandi risabarbídúkkur.  

NÆST þegar þú ferð í búð, væri kannski 
ráð að kippa með lítið notuðum plastpoka, 
sem ég er alveg viss um að þú átt í hrúg-
um heima hjá þér, frekar en að kaupa 
alltaf nýjan? Eða bara baðmullartuðru? 
Og hvernig væri að skila heimilisplastinu 
í endurvinnslugám frekar en að henda því 
í ruslið? Einn af góðum kostum plasts er 
nefnilega sá að það er auðvelt að endur-
vinna það og nota aftur og aftur. En best 
væri samt að vera meðvituð um að plasta 
ekki heiminn í drasl.

Lífið er plastfiskur
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9 tilnefningar 
GRÍMAN 2011:
Leikskáld ársins 

 Sala áskriftarkorta 

í fullum gangi 

– vertu með í vetur

(E.B.FBL) (J.V.J. DV)

Sýningar hefjast 
2. september

 

Opið alla virka daga   
kl. 13-18. 
 

Sækjum húsgögnum  
Sími 8585908 
 

Komið og gerið góð kaup.  
Styrkið gott málefni! 

á Eyjarslóð 7 út á Granda. 

Reykjavíkurborg var á dögunum útnefnd Bók-
menntaborg UNESCO, menningarstofnun Sam-
einuðu þjóðanna. Eitt af forgangsverkefnum er að 
koma á fót miðstöð orðlistar, eða bókmenntahúsi, 
þar sem fram fari fjölbreytt bókmenntastarfsemi. 
Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri Menningar- 
og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, segir undir-
búning ýmissa verkefna tengdan Bókmenntaborg-
inni hafinn og vonast til að línur skýrist varðandi 
miðstöð orðlistar áður en langt um líður.   

„Þessi útnefning er ekki til skamms tíma heldur 
til frambúðar,“ segir Svanhildur. „Við viljum því 
ekki ana að neinu heldur vanda til verka og leggja 
fram skýra og ígrundaða framtíðarsýn sem byggir 
á breiðu samstarfi. Við förum bráðlega á fund með 
fulltrúum mennta- og menningarmálaráðuneytis-
ins og heyrum hvaða hug þeir hafa til samstarfs um 
verkefnið.“ 

Útnefningu UNESCO fylgir ekki fjármögnun 
að utan og segir Svanhildur að mikilvægt sé að 
leita sem allra hagkvæmustu leiða við stofnun 
bókmenntahúss. 

„Við horfum fyrst og fremst til þess húsnæðis 
sem er þegar í eigu borgarinnar og hvernig það geti 
nýst best. Þess vegna er mjög mikilvægt að virkja 

sem flesta í bókmenntageiranum til samstarfs því 
það er hægt að ná ótrúlegum árangri með því að 
leggja fjármuni og starfskrafta saman í púkk.“ 

Spurð hvenær megi vænta ákvörðunar segist 
Svanhildur vona að þeir möguleikar sem eru í stöð-
unni liggi fyrir í árslok. „Og ef allt gengur að óskum 
væri frábært ef hægt væri að koma starfseminni á 
laggirnar á næsta ári.“   - bs

Leita húsnæðis fyrir nýtt  
bókmenntahús í Reykjavík 

SVANHILDUR KONRÁÐSDÓTTIR Vonar að starfsemi nýs 
bókmenntahúss verði komin á laggirnar á næsta ári. 

Missa Pacis nefnist nýr 
hljómdiskur eftir Sigurð 
Sævarsson tónskáld. Verk-
ið samdi hann þegar hann 
var staðarskáld í Skálholti 
í fyrra. 

Á Missa Pacas, eða Messu friðar, 
flytur kórinn Hljómeyki, ásamt 
nokkrum tónlistarmönnum, verk 
sem Sigurður Sævarsson tón-
skáld samdi að beiðni tónlistarhá-
tíðarinnar Sumartónleikar í Skál-
holti 2010, en Sigurður var þar 
staðarskáld. Verkið var tekið upp 
á tveimur dögum í Skálholtsdóm-
kirkju í janúar. 

„Ætli það helgist ekki af því að 
ég er friðarsinni, þrái bæði frið í 
veröldinni og sálinni,“ segir Sig-
urður um inntak tónverksins. 
„Skálholt er líka mikill kyrrðar-
staður, svo mér fannst þetta verk 
eiga vel við þar.“ 

Sigurður samdi verkið á um 

hálfu ári en æfði verkið ásamt 
tónlistarmönnum áður en það var 
flutt á Skálholtshátíð. 

Verkið var flutt í heild sinni á 
Myrkum músíkdögum í vetur og 
þrír kaflar úr því voru leiknir á 
Menningarnótt. 

„Við erum spá í að fylgja útgáf-
unni enn frekar eftir en það 
er ekkert niðurnjörvað í þeim 
efnum,“ segir Sigurður. „Það er 
skrifað fyrir kór, selló, orgel og 
slagverk þannig það er ekki mikið 
umstang að flytja það, svo fram-
arlega sem orgelið er fyrir hendi.“

Þetta er annar hljómdiskurinn á 

innan við ári sem Sigurður send-
ir frá sér en í nóvember í fyrra 
sendi hann frá sé Hallgrímspassíu. 
Hann segir kirkjutónlistina höfða 
sterkt til sín. 

„Svo eigum við marga góða 
kóra þannig að maður getur alltaf 
treyst á að fá frábæran flutning. 
Þetta tengist eflaust líka því þegar 
ég var í tónsmíðanámi í Boston; 
þá söng ég í kirkjukór og kynntist 
þessum hljómheimi á nýjan leik. 
Mér líður að minnsta kosti mjög 
vel innan þessa geira.“ 

Sigurður er líka menntaður 
söngvari og segir það sjálfsagt 
hafa sett sitt mark á hann sem 
tónskáld.

„Mér finnst ég ráða best við 
röddina. Ég sem lítið fyrir hljóð-
færi eingöngu en þegar ég geri það 
þá styðst ég yfirleitt við sögur eða 
texta sem innblástur. Kosturinn 
við textann er að hann leiðir mann 
áfram og það verður til eins konar 
samspil orða og tóna.“ 

 bergsteinn@frettabladid.is

MEÐ FRIÐARKVEÐJU 
FRÁ SKÁLHOLTI 

SIGURÐUR SÆVARSSON Missa Pacis var tekið upp í Skálholtsdómkirkju í janúar síðastliðnum en diskurinn kom út í sumar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flytjendur:
Kammerkórinn Hljómeyki
Magnús Ragnarsson, stjórnandi
Steingrímur Þórhallsson, orgel
Sigurður Halldórsson, selló
Frank Aarnink, slagverk

MISSA PACIS

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 

SJÓNARMIÐ SÝNINGARSTJÓRA  Aðalheiður L. Guðmundsdóttir og Hafþór Yngvason, 
tveir af átta sýningarstjórum Sjónarmiða – Á mótum myndlistar og heimspeki, gefa gestum innsýn 
í hin margbreytilegu verk sem er að finna á sýningunni á sunnudag klukkan 15. Viðburðurinn er sá 
fjórði og jafnframt sá síðasti í samræðuröð sýningarstjóranna, en sýningunni lýkur 4. september.
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FJÖLBREYTT OG SPE A DI LEIKÁR 2011–2012

33% LÆGRA 
MIÐAVERÐ MEÐ 
LEIKHÚSKORTI

Sími í miðasölu 

5511200

„Við hlökkum til 
að sjá ykkur!“

 Glæsileg barnadagskrá á Stóra sviðinu á 30. mín. fresti

 Sönguppákomur í Þjóðleikhúskjallaranum, 
Vesalingarnir, Bjart með köflum, Judy Garland

 Hestvagnaferðir fyrir framan húsið

 Skoðunarferðir baksviðs

 Andlitsmálun og búningamátun

 Grillaðar pylsur og heitt á könnunni

 Prinsessan og forsetinn úr Ballinu á Bessastöðum 
taka syngjandi á móti þér á tröppunum og bregða sér 
reglulega í myndatöku með gestum

Þér er boðið á opið hús á morgun, 
laugardag, kl. 14–17

Ballið á Bessastöðum hefst á ný á Stóra sviðinu 28. ágúst og 
Bjart með köflum 2. september!



Ljóðabókin  
sígilda,  

SVARTAR 
FJAÐRIR, 
er loksins  

fáanleg aftur.

www.forlagid.is

Leiftur af eldtungu 
Davíðs Stefánssonar

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

WWW.SENA.IS/SPYKIDS4

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL SPY 

Á NÚMERIÐ 
1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

KOMIN Í BÍÓ!

FULLT AF

TÖLVU

K

VILTU
VINNA 
MIÐA?

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA
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Rauða dreglinum var rennt út 
í London þegar nýjasta kvik-
mynd leikkonunnar Anne Hat-
haway, One Day, var frumsýnd. 

Myndin er byggð á skáldsögu Davids 
Nicholls og fjallar um tvo vini og lífs-
hlaup þeirra á tuttugu ára tímaskeiði. 
Vinirnir eru leiknir af Hathaway og 
Jim Sturgess sem skörtuðu sínu feg-
ursta og stilltu sér glöð upp framan 
við myndavélarnar í London. 

Einnig var hinn hálf íslenski Fre-
drik Ferrier gestur á frumsýning-
unni en hann er þekktur í Bretlandi 
fyrir þátttöku sína í raunveruleika-
þáttunum Made in Chelsea. 

AÐALLEIKARARNIR Anne Hathaway og Jim 
Sturgess voru brosmild á frumsýningunni og 
skemmtu sér vel. 

HVÍTUR KJÓLL Rauður 
varalitur og hvítur kjóll varð 
fyrir valinu hjá leikkonunni 
Jodie Whittaker. 

BLÁKLÆDDUR Fredrik Ferrier 
mætti í blárri peysu og með 
ónafngreinda dömu upp á 
arminn.  NORDICPHOTOS/GETTY

Einn dagur 
frumsýndur

TÍSKUFYRIR-
MYND Peach-
es Geldof 
í fallegum 
síðum kjól. 

REFFILEG Rithöfundurinn Nick Hornby og Amanda Posey voru 
litaglöð. 

MILLJÓNIR DOLLARA  kostaði nýja húsið hennar 
Taylor Swift í Nashville. Fjögur svefnherbergi og fimm baðher-
bergi eru meðal þess sem prýðir heimili hinnar 22 ára gömlu 
kántrí-stjörnu. folk@frettabladid.is

2,5



70 lítil 
hjörtu þurfa 
lækningu á 
hverju ári

HVAÐ ERT ÞÚ
MEÐ STÓRT HJARTA?

Hjartans þakkir:

SÖFNUNARÞÁTTUR
Í OPINNI DAGSKRÁ 
Á SKJÁEINUM Í KVÖLD 

Hringdu núna til að styðja söfnunina:

903 3000 903 4000
og þú gefur 1000 kr.  og þú gefur 3000 kr.  
903 1000 

og þú gefur 4000 kr.  

Í kvöld verður söfnunar- og skemmtiþáttur á SkjáEinum 

til styrktar Neistanum og Á allra vörum sem safna fyrir 

kaupum á barnahjartasónartæki. Þátturinn hefst kl. 21:00 

og kemur fjöldi frábærra listamanna fram. 

Taktu kvöldið frá og leggðu hjartveikum börnum lið!
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SJÓÐHEITIR TÍMAR HJÁ KAMERON BINK 
ÚR HINUM VIRTU DANSÞÁTTUM!

Stórglæsileg JÓLAsýning!

REYKJAVÍK – ÞRÓTTI, Þróttur, Engjavegi 7
KÓPAVOGUR – HK, Digranesvegi

GARÐABÆ – SJÁLANDSSKÓLA, Löngulínu 8. 

REYKJAVÍK - KÓPAVOGUR - GARÐABÆRREYKJAVÍK - KÓPAVOGUR - GARÐABÆR
Í glæsilegri aðstöðu:

Tryggðu þér

pláss með því að 

skrá þig strax á

dancecenter.is

dancecenter.is

dancecenter@dancecenter.is
777 3658

Nánari upplýsingar fást á dancecenter.is 
og á facebookgrúbbu DanceCenter RVK. 
Einnig er hægt að senda tölvupóst á 
dancecenter@dancecenter.is eða hringja 
í síma 777 3658 hjá DanceCenter Reykjavík. 

DÖNSUM svo lengi sem lifum!

     
Jazzfunk     Street     Hip hop     Break       
Nútímadans     Barnadansar & Ballett   

10-12 ára, 13-15 ára, 16-19 ára, 
20-24 ára, 25-35 ára, 35+

Fjöldi 12 vikna námskeiða í HÆSTA Gæðaflokki!
Minnum á ÁRSKORTIN!
Fjöldi 12 vikna námskeiða í HÆSTA Gæðaflokki!
Minnum á ÁRSKORTIN!

DÖNSUM svo lengi sem lifum!

FRÍTT 13. SEPT 

& SÉRKJÖR!

Nánari upplýsingar:

www.stod2.is/Vildarklúbbur

Skráning: askrift@stod2.is

dancecenter.is!

Ekki missa af þessu einstaka tækifæri 

„Maður er allur endurnærður eftir gott plank, 
og tilfinningin eftir að hafa sett fjöldamet í 
planki verður örugglega sæt því samstaðan sem 
skapast þegar margir gera sama hlutinn er svo 
skemmtileg,“ segir Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 
forstöðumaður kynningarmála hjá Mosfellsbæ, 
þar sem reynt verður að setja Íslandsmet í 
planki við setningu bæjarhátíðarinnar Í túninu 
heima á Miðbæjartorginu í kvöld klukkan 20.

Plank varð áberandi í byrjun árs, en í 
plankastellingu er lagst á magann og teygt úr 
sér svo maður verði eins og þráðbein spýta, 
andlitið snýr niður og handleggir liggja með 
síðum.

„Á Miðbæjartorginu er fínasti plankveggur 
þar sem hægt verður að raða niður plankandi 
fólki. Plank hentar öllum og er alls ekki erfitt 

á veggnum góða. Því verður spennandi að 
sjá hvort nokkur hundruð mæta til að planka 
saman, eða jafnvel þúsundir, en þá flokkast það 
eflaust undir óstaðfest heimsmet,“ segir Sig-
ríður Dögg og hvetur landsmenn alla til að eyða 
fögru ágústkvöldi með Mosfellingum í einstakri 
og skemmtilegri afrekstilraun.

„Bæjarstjórinn plankar vitaskuld fremstur 
í flokki enda í fanta plankaformi eftir að vera 
búinn að hita vel upp með magaæfingum í 
hádegispásunum undanfarið,“ segir Sigríður 
Dögg galvösk.

Eftir Íslandsmet í fjöldaplanki verður gengið 
fylktu liði í Ullarnesbrekkur þar sem kveiktur 
verður varðeldur og sunginn brekkusöngur. Sjá 
nánar um dagskrá bæjarhátíðarinnar á mos-
fellsbaer.is - þlg

Reyna við Íslandsmet í planki

PLANK Hér planka þau saman, eins og glaðlegir 
kópar á steini, þau Daði Þór Einarsson, skipuleggjandi 
hátíðarinnar Í túninu heima, Sigríður Dögg Auðuns-
dóttir kynningarstjóri og Haraldur Sverrisson, bæjar-
stjóri Mosfellsbæjar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Enski tónlistarmaðurinn og sál-
arsöngvarinn Paul Young spilar 
ásamt hljómsveit sinni í Eld-
borgarsal Hörpunnar 4. október. 
Young naut mikilla vinsælda á 
níunda áratugnum og hefur á 
ferli sínum átt að minnsta kosti 
fjórtán lög sem hafa komist inn 
á vinsældalista. Þar má nefna 
Everytime You Go Away, Living 
For the Love of the Common 
People, Come Back And Stay, 
Where Ever I Lay My Hat (That´s 
My Home) og Senza Una Donna. 
Miðasala á tónleikana hefst 1. 
september kl. 12 á Harpa.is og í 
síma 528 5050.

Paul Young 
til Íslands

SYNGUR Í HÖRPUNNI Enski tónlistar-
maðurinn Paul Young syngur í Hörpunni 
4. október. NORDICPHOTOS/GETTY

Ballaða Alans Jones og Írisar 
Hólm, Stay With Me, er núna 
fáanleg á síðunni Tónlist.is en 
lagið fór í útvarpsspilun fyrr í 
sumar. Allur ágóðinn rennur til 
Styrktarfélags krabbameins-
sjúkra barna. Myndband við 
lagið er væntanlegt um miðjan 
næsta mánuð. Þar verður þemað 
ást en ekki brúðkaup eins 
og áður var fyrirhugað. 
Lagið er eftir Jones, 
sem er með fleiri járn 
í eldinum. Hann er 
að skipuleggja tón-
leika á Nítjándu 
hinn 1. desember. 
Meðal flytjenda 
verða Jóhanna 
Guðrún, Haffi 
Haff og Bryndís 
Ásmundsdóttir.

Ballaða frá 
Jones í boði

NÝ BALLAÐA Lagið 
Stay With Me sem Alan 
Jones syngur með Írisi 

Hólm er fáanlegt á 
Tónlist.is.

Leikarinn Jason Bateman á von 
á sínu öðru barni með eiginkonu 
sinni, Amöndu Anka, dóttur 
söngvarans Paul Anka. Fyrir á 
parið dótturina Francescu Noru 
sem er fjögurra ára gömul.

Paul Anka, faðir Amöndu, sagði 
í viðtali við sjónvarpsstöðina ET 
að von væri á annarri stúlku og 
að fjölskyldan væri himinlifandi 
með fréttirnar. „Jason er yndis-
legur maður og frábær eigin-
maður og faðir,“ sagði Paul Anka. 

Verður faðir 
í annað sinn

ÖNNUR STÚLKA Jason Bateman og 
eiginkona hans, Amanda Anka, eiga von 
á öðru barni. NORDICPHOTOS/GETTY
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Tónlistarmaðurinn Svavar Knútur 
hefur í nógu að snúast þessa dag-
ana. Um síðustu helgi gekk hann 
að eiga Líneyju Úlfarsdóttur en 
þau eiga von á erfingja í nóvem-
ber. Hann er einnig að skipu-
leggja tónlistarhátíðina Melodica 
Acoustic sem hefst á morgun. 
Fleira er fram undan hjá trúba-
dornum knáa. Tveggja vikna 
tónleikaferð um Evrópu verður 
farin í september og verða flestir 
tónleikarnir í Þýskalandi.

Sjálfur vill Svavar lítið tjá sig 
um einkalíf sitt en lofar á hinn 
bóginn skemmtilegri tónlistar-
hátíð um helgina. Hátt í sjötíu 
flytjendur spila í miðbæ Reykja-
víkur og stendur hátíðin yfir í 

þrjá daga. Ókeypis er inn á alla 
viðburði og eingöngu sjálfboðalið-
ar eru á bak við tjöldin. „Erlendu 

gestirnir koma allir sjálfir án alls 
stuðnings og styrkja. Þeir gera 
þetta bara upp á gamanið og til 
að kynnast öðrum listamönnum,“ 
segir Svavar Knútur. Á meðal 
þeirra verða Owls of the Swamp 
frá Ástralíu, Athebustop frá Ítalíu 
og Tobern Stock frá Þýskalandi. 
Þeir spila á tónleikum í verslun-
inni 12 Tónum kl. 17.30 í dag sem 
eru tileinkaðir hátíðinni. 

Meðal nýjunga á Melodica í 
ár eru órafmagnaðir tónleikar 
hljómsveita sem hingað til hafa 
verið þekktari fyrir rafmagnaðri 
uppákomur. Þar má nefna Morð-
ingjana, Sykur, Bloodgroup og 
Ultra Mega Technobandið Stefán.
  - fb

Nýkvæntur og lofar góðri hátíð

SKIPULEGGUR TÓNLISTARHÁTÍÐ Hinn 
nýkvænti Svavar Knútur er einn af 
skipuleggjendum tónlistarhátíðarinnar 
Melodica Acoustic Festival.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Leikkonan Emma Watson 
er byrjuð að búa með 
kærasta sínum Johnny 
Simmons. Kærustuparið, 
sem byrjaði saman í 
sumar, flutti inn í hús 
föður Watson í London. 

Watson og Simmons 
hafa ekki farið leynt með 
ást sína undanfarið og 
náðst hafa nokkrar inni-
legar myndir af þeim á 
götum Lundúnaborgar. 

Vinir þeirra segjast 
aldrei hafa séð þau jafn 
ástfangin og að sam-
bandið sé komið á 
alvarlegt stig. 

Emma í sambúð

ÁSTFANGIN Emma Watson er flutt inn með 
kærasta sínum, leikaranum Johnny Simmons. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Gamanleikarinn Jim Carrey 
setti nýverið á netið myndband 
þar sem hann játar leikkonunni 
Emmu Stone ást sína. Töluverð-
ur aldursmunur er á þeim og 
þykir mörgum myndbandið því 
óviðeigandi.

Meðal þess sem Carrey segir 
í myndbandinu er að væri hann 
talsvert yngri myndi hann ganga 
að eiga Stone og eignast með 
henni freknótt börn. Svo minnist 
hann á kynlífið sem hann segir 

verða dásamlegt. „Mig 
langaði til að láta þig 

vita hvaða tilfinn-
ingar ég ber til þín. 
Þú ert einstök og 
ég óska þér vel-
gengni, ástar og 
hamingju,“ sagði 

Carrey sem 
lýkur 
mynd-
brotinu 
með 
því að 
fara að 
snökta.

Játar ást sína

ÁSTARJÁTNING Jim Carrey bjó til mynd-
band þar sem hann játar leikkonunni 
Emmu Stone ást sína.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kimberly Stewart eignaðist dótt-
ur í vikunni og hlaut hún nafnið 
Delilah. Þótt Stewart og barns-
faðirinn, leikarinn Benicio del 
Toro, séu ekki í sambandi mun 
hún vera afskaplega hrifin af 
honum.

„Þau tala reglulega saman 
vegna barnsins en það er engin 
rómantík á milli þeirra, Kim til 

mikillar mæðu. Samband 
þeirra var stutt og varð 
aldrei alvarlegt áður 
en hún varð ólétt,“ var 
haft eftir innanbúðar-
manni. 
Samkvæmt heimildum 

var fæðingin erfið 
en móður og barni 
heilsast vel. „Þetta 
var erfið fæðing 
en Kim er hörð af 
sér,“ sagði heim-
ildarmaður.

Vildi meira

ÓSÁTT Kim Stewart 
hefur áhuga á því 
að endurvekja sam-
band sitt og barns-
föður síns, Benicio 
del Toro.

NORDICPHOTOS/GETTY
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FÖSTUDAGUR: ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00 ANIMAL KING-
DOM 17:50, 20:00, 22:10 BRÚÐGUMINN (WHITE NIGHT WEDDING) 18:00 

HEIMA 20:00 MÝRIN (JAR CITY) 22:00 MARY & MAX 18:00 HOWL 
20:00 MONSTERS 22:00 ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDA-
MIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS / www.bioparadis.is / midi.is

Morgan Spurlock er eilítið 
sér á báti í bandarískri 
heimildarmyndagerð. Hann 
sló fyrst í gegn með Super 
Size Me og hefur síðan 
þá verið einn vinsælasti 
heimildarmyndagerðar-
maður heims. Freyr Gígja 
Gunnarsson settist niður 
með honum og ræddi við 
hann um vöruinnsetningar 
í kvikmyndum og hvernig 
það er að vera fráskilinn.

„Núna hef ég smá tíma fyrir sjálf-
an mig til að skoða landið,“ er 
meðal þess fyrsta sem Morgan 
Spurlock segir þegar blaðamaður 
hittir hann á áttundu hæð Nordica 
Hotel við Suðurlandsbraut. Hann 
heimsótti Ísland fyrir sjö árum 
þegar hann sýndi Super Size Me, 
myndina sem kom honum á kort-
ið. Núna ætlar Spurlock að borða 
fisk, fara í Bláa lónið og skoða 
Gullfoss og Geysi. „Ég ætla ekki 
að láta eina steik inn fyrir mínar 
varir, fiskurinn hérna er frábær.“ 
Og þar með er Íslandskynningu 
viðtalsins lokið.

Tjaldið fellur
Þrátt fyrir alvarlegan undirtón 
í myndum sínum tekur Spurlock 
sig aldrei hátíðlega heldur nálg-
ast viðfangsefni sín með háði og 
húmor. The Greatest Movie Ever 
Sold, sem fjallar um vöruinnsetn-
ingar í bandarísku sjónvarpi og 
kvikmyndum, er engin undantekn-
ing þar á. Gagnrýnin á bandaríska 
afþreyingu er til staðar en hún er 
sett fram á fyndinn hátt án þess að 
persónulegri skoðun Spurlocks sé 
þröngvað upp á áhorfandann. „Ég 
vil að áhorfendur myndi sér sína 
eigin skoðun, sumir eiga eftir að 
segja að þetta sé skandall og það 
verði að banna þetta, aðrir verða 
þeirrar skoðunar að vöruinnsetn-

ERFITT AÐ SELJA SIG
ERFITT Morgan Spurlock segir það erfitt að vera einstæður pabbi í þessum bransa, hann þurfi að verja löngum stundum frá syni 
sínum en hann reyni að hafa sem mest samband við hann gegnum Skype. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Hugmyndin að myndinni 
kviknaði þegar ég horfði á 
aðra þáttaröðina af Heroes. 
Fyrsta serían var náttúrlega 
alveg frábær en númer 
tvö var skelfileg. Og hún 
gekk fram af mér strax í 
fyrsta þætti. Þá var klapp-
stýran að barma sér yfir því 
hversu erfitt það væri að 
aðlagast bænum sem hún var nýflutt 
í. Hún ætti enga vini og það styttist 
í afmælið hennar. Pabbi hennar tók 
þá utan um hana, sagðist vera stoltur 
af stúlkunni sinni og ætlaði að koma 

henni á óvart. Þá var mynda-
vélinni snúið út á bílastæði í 
átt að Nissan-bílamerkinu og 
svo aftur að þeim feðginum 
þar sem pabbinn hélt á 
lyklakippu merktri Nissan. Og 
klappstýran öskraði af kæti; 
ætlið þið að gefa mér Nissa 
Rogue! Ég var þrumulostinn. 
Seinna í þættinum var 

klappstýran síðan komin í partí með 
fullt af vinum og bauð öllum far í nýja 
bílnum sínum við frábærar undirtektir 
þar sem Rogue-nafnið var næstum 
öskrað. Þá var mér nóg boðið.“

UPPHAFIÐ AÐ MYNDINNI

ingar séu bara hluti af þessum iðn-
aði og verði alltaf.“ Hann segist 
sjálfur hafa orðið meðvitaðri um 
vöruinnsetningar eftir að hann 
byrjaði að vinna þessa mynd. Og 
hann vonast til að áhorfendur horfi 
á afþreyingarefni með öðrum 
augum nú þegar tjaldið er fallið.

Hringdi í 600 fyrirtæki
The Greatest Movie Ever Sold er 
eingöngu fjármögnuð af fyrirtækj-
um og varð Spurlock því að ganga 
á milli fyrirtækja og selja sjálf-
an sig. Hann viðurkennir að það 
ferðalag hafi reynst honum erfið-
ara en hann átti von á og sest á sál-
ina. „Það kom mér á óvart hversu 
erfiðlega þetta gekk. Ég hringdi 
í 600 fyrirtæki en það voru bara 
fimmtán sem vildu vera með.“ 
Spurlock reyndi meira að segja við 
McDonald‘s. „Ég hringdi margoft 
og skildi eftir mörg skilaboð. Ég 
útskýrði fyrir þeim að þetta yrði 
allt öðruvísi núna en þeir svöruðu 
mér ekki. Það gerðu hins vegar 
Burger King, KFC og Taco Bell. 
Og þau vildu alls ekki vera með.“ 

Kvikmyndagerðin tekur sinn toll
Spurlock hefur ekki verið feiminn 
við að nota fjölskylduna í mynd-
unum sínum. Í Super Size Me 
stóð eiginkonan hans, Alexandra 
Jamieson, þétt við bakið á honum 

og í Where in the World Is Osama 
Bin Laden? lék ólétta hennar stórt 
hlutverk. Og þetta virðist hafa 
tekið sinn toll því þau eru nú skil-
in eftir að hafa verið gift í sex ár. 
„Ég er einstæður pabbi og það er 
mjög erfitt þegar maður er í þess-
um bransa. Þetta ferðalag sem ég 
er í núna stendur yfir í þrjár vikur. 
Ég reyni að vera í sem mestu sam-
bandi við strákinn minn gegnum 
Skype en það er erfitt að geta ekki 
verið með honum í svona langan 
tíma.“ Spurlock bendir jafnframt 
á þá staðreynd að hann er ekki 
kvikmyndastjarna sem þénar tutt-
ugu milljónir dala á hverja mynd. 
„Ég verð því alltaf að vera að og fá 
hugmyndir.“

Comic-Con næst
Spurlock er þegar farinn að leggja 
drög að næstu mynd, sem fjallar 
um hátíðina Comic-Con í San 
Diego, eina áhrifamestu ráðstefnu 
í heimi. Þangað koma 150 þúsund 
manns og ráða því hvaða mynd-
ir, tölvuleikir og myndasögublöð 
verða vinsæl næst. Þetta verð-
ur óhefðbundin Spurlock-mynd 
því hann verður ekki í forgrunni 
sjálfur. „Þeir sem þola mig ekki 
ættu að geta farið á þessa mynd 
því röddin mín heyrist ekki einu 
sinni. En ég er mjög spenntur fyrir 
henni.“

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ
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GLERAUGU SELD SÉR

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI! BÍÓMYND Í FJÓRVÍDD – 4-D!

MEIRA SPURT OG SVARAÐ 
MEÐ MORGAN KL. 20 Í KVÖLD!
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THE CHANGE-UP  KL. 6 - 8 - 10.10  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 6 - 8  L 
CONAN THE BARBARIAN  KL. 10  16

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

THE CHANGE-UP  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
THE CHANGE-UP LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14 
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 - 5.50 - 8  L
ONE DAY  KL.  8   L
COWBOYS AND ALIENS  KL. 10.30  14
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL  KL. 3.20 - 5.40 - 8  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL  KL. 3.20 - 5.40  L
RISE OF THE PLANETS OF THE APES KL. 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 10.10  12

THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10.30  14
GREATEST MOVIE EVER SOLD  KL. 5.50 - 8 - 10.40  L
SPY KIDS 4D  KL. 5.50  L
CONAN THE BARBARIAN  KL. 10.20  16
ONE DAY  KL. 5.30 - 8 - 10.30  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 5.40  L
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 8 - 10.20  12

CHANGE UP 5.45, 8 og 10.20

SPY KIDS - 4D 3.50 og 6

CONAN THE BARBERIAN 8 og 10.20

STRUMPARNIR - 3D 4 - ISL TAL

CAPTAIN AMERICA - 3D 5 og 7.30

BRIDESMAIDS 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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12
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KRINGLUNNI

FINAL DESTINATION 5 kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 3D
LARRY CROWNE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 2D
LARRY CROWNE LUXUS VIP kl. 8 - 10.20 2D
COWBOYS & ALIENS kl. 10:30 2D
GREEN LANTERN kl. 3 - 5:40 - 8 - 10.20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP kl. 5.30 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5.30 3D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5:30 2D
HARRY POTTER kl. 8 2D

THE SMURFS m/ísl tali kl. 5:20 3D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 5:20 2D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 - 10:40 2D
HARRY POTTER kl. 5:20 3D
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8 - 10:30 3D
GREEN LANTERN kl. 5:20 3D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 2D
CAPTAIN AMERICA kl. 10:20 3D

LARRY CROWNE kl. 8 2D
SMURFS M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50 3D
SMURFS M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:10 2D
HARRY POTTER kl. 8 3D
Kvikmyndadagar í Kringlunni 26.Ágúst til 22.September

THE TREE OF LIFE Kvikmyndahátíð kl. 8 2D
FAIR GAME Kvikmyndahátíð kl. 5:50 2D
RED CLIFF Kvikmyndahátíð kl. 10:20 2D
BAARÍA Kvikmyndahátíð kl. 10:30 2D

10

12

14

7

7

7

7

12

L

L

14

16

KEFLAVÍK

THE CHANGE-UP kl. 8 2D

FINAL DESTINATION 5 kl. 10:30 3D

FRIENDS WITH BENEFITS kl. 8 - 10:20 2D

STRUMPARNIR m/ísl. tali kl. 5:40 3D

CARS 2 2D m/ísl. tali kl. 5:40 2D

SELFOSS

12

L

14

14

THE CHANGE UP kl. 5:40 - 8 - 10.20
BAD TEACHER kl. 8
COWBOYS & ALIENS kl. 10:20
BÍLAR 2 íslenskt tal kl. 5.30

LARRY CROWNE kl. 6 2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:10 3D
BÍLAR 2 ÍSLENSKT TAL kl. 6 2D
GREEN LANTERN kl. 8 3D
HORRIBLE BOSSES  kl. 10:10 2D

Ein flottasta spennuhrollvekja þessa árs.

Mögnuð þrívídd

BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA.

75/100 San Francisco Chronicle
75/100 Entertainment Weekly
70/100 Variety
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FÓTBOLTI Það var greinilegt að 
mikið var undir á KR-vellinum. 
Mikil barátta og ákefð einkenndi 
leikinn framan af. Leikmenn fengu 
lítinn tíma með boltann og áttu í 
basli með að byggja upp góðar 
sóknir. Færin voru af skornum 
skammti eftir því.

Guðjón Baldvinsson kom heima-
mönnum yfir um miðjan hálfleik-
inn eftir skelfileg mistök Alberts 
Sævarssonar, markvarðar Eyja-
manna. Alberti mistókst að hand-
sama laust skot Baldurs Sigurðs-
sonar, Guðjón potaði boltanum 
yfir línuna og heimamenn yfir í 
leikhléi.

Gæði knattspyrnuleiksins í 
gær voru ekki mikil en þó gerði 
Tryggvi Guðmundsson undan-
tekningu á því snemma í síðari 
hálfleik. Þá skoraði hann úr auka-
spyrnu af löngu færi, eitt falleg-
asta mark sumarsins.

„Ég er með svaka fót maður,“ 
sagði Tryggvi léttur. „Ég smell-
hitti hann. Auðvitað var smá vind-
ur í bakið og það hjálpaði aðeins.“

Eftir jöfnunarmarkið virkuðu 
Eyjamenn líklegri til þess að ná í 
stigin þrjú en þrátt fyrir það voru 
það KR-ingar sem skoruðu. Aftur 
var Guðjón á ferðinni sem skoraði 
af stuttu færi og svo virtist sem 
KR-ingar hefðu stigið risaskref í 
átt að Íslandsmeistaratitlinum. 

Lengi er von á einum og vara-
maðurinn Aaron Spear var rétt-
ur maður á réttum stað og jafnaði 
metin af stuttu færi eftir darrað-
ardans í vítateig KR-inga. Eyja-
menn fögnuðu sem óðir væru enda 
fátt sem benti til þess að þeim tæk-
ist að jafna metin.

Rúnar Kristinsson, þjálfari 
KR, var ósáttur við dómgæsluna í 
aðdraganda jöfnunarmarks Eyja-
manna undir lokin og einnig með 
fyrra mark þeirra.

„Það fyrra var auðvitað bara 
gjöf því það var aldrei nein auka-
spyrna. En hrós til Tryggva fyrir 
frábæra aukaspyrnu,“ sagði Rúnar 
sem fannst sitt lið taka völdin á 
vellinum eftir mark Tryggva.

„Við náum að skapa hættur og 
skorum gott mark. Komum okkur 
í fína stöðu og vorum í rauninni að 
landa þessum sigri nokkuð örugg-
lega þegar þessi skellur kemur í 
andlitið á okkur í lokin. Maður er 
gríðarlega svekktur yfir því.“

Þórarinn Ingi Valdimarsson, 
leikmaður ÍBV, sagðist líta svo á 
að ÍBV hefði unnið eitt stig frek-
ar en að hafa tapað tveimur. „Við 
lögðum auðvitað upp með að vinna 
þennan leik sem hefði sett okkur í 
kjörstöðu í þessari deild. Við fáum 
stig á erfiðum útivelli og eigum þá 
eftir heima. Þetta eru ágæt úrslit.“ 

 kolbeinntd@365.is

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–8 (4–3)
Varin skot Hannes 1 – Albert 2
Horn 5–7
Aukaspyrnur fengnar 17–16
Rangstöður 2–6

ÍBV 4–3–3  
Albert Sævarsson 3
Arnór Eyvar Ólafsson 5
Andri Ólafsson 6
(81., Brynjar Gauti -)
Rasmus Christiansen 7
Matt Garner  6
Finnur Ólafsson 7
Þórarinn Ingi Valdim. 6
Tony Mawejje  4
Ian Jeffs 5
(81., Aaron Spear  -)
Guðm. Þórarinsson 5
(90., Kjartan Guðjón. -)
Tryggvi Guðmundss. 7

*Maður leiksins

KR 4–3–3  
Hannes Þór Halldórs. 5
Ásgeir Örn Ólafsson 5
(69., Dofri Snorras. 5)
*Aron Bjarki Jós. 8
Grétar  Sigurðsson 6
Guðmundur Reynir 6
Bjarni Guðjónsson 5
Viktor Bjarki Arnarss. 3
(74., Egill Jónsson  -)
Baldur Sigurðsson 6
Kjartan Henry Finnb. 5
Björn Jónsson 4
(89., Gunnar Þór G. -)
Guðjón Baldvinsson 8

1-0 Guðjón Baldvinsson (22.), 
1-1 Tryggvi Guðmundsson (53.), 
2-1Guðjón Baldvinsson(78.), 
2-2 Aaron Spear (90.+2)

KR-völlur, áhorfendur: 2896

KR ÍBV

2-2
Þóroddur Hjaltalín (3)

GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON  var maðurinn á bak við 2-1 heimasigur Norrköping á Djurgården í sænsku 
úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi en Eyjamaðurinn skoraði bæði mörk sinna manna í leiknum og komu þau á fyrstu ellefu 

mínútum leiksins. Norrköping var manni færri í 48 mínútur en Gunnar spilaði fyrstu 70 mínúturnar í leiknum. Gunnar Heiðar 
hefur nú skorað 7 mörk í 20 leikjum í sænsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili. 

Eftir tvö ár velti ég því 
lengi fyrir mér hvort 

ég ætti að taka slaginn eða 
ekki. Ég gerði það og sé alls 
ekki eftir því í dag. 

ÓLAFUR JÓHANNESSON
ÞJÁLFARI A-LANDSLIÐS KARLA

FÓTBOLTI Ólafur Jóhannesson mun 
láta af störfum sem landsliðsþjálf-
ari Íslands þegar núverandi samn-
ingur hans við KSÍ rennur út. Það 
gerist eftir að undankeppni EM 
2012 lýkur í haust. Geir Þorsteins-
son, formaður KSÍ, staðfesti í gær 
að þá yrði nýr þjálfari ráðinn.

„Leitin er hafin – það er það eina 
sem ég vil segja um þjálfaramálin 
nú,“ sagði Geir á blaðamannafundi 
í gær, en þá var leikmannahópur 
Íslands fyrir leikina gegn Noregi 
og Kýpur í upphafi september til-
kynntir. En þessi ákvörðun var 
tekin „fyrir löngu síðan,“ eins og 
bæði Geir og Ólafur orðuðu það.

„Okkur hefur bara ekki gengið 
nógu vel,“ sagði formaðurinn um 
ástæðu þessarar ákvörðunar. „En 
við erum ekki hér í dag til að gera 
upp tíma Ólafs með landsliðinu. 
Það kemur síðar.“

Ólafur tók í svipaðan streng 
og var oft fámáll í svörum þegar 

hann var spurður um stöðu sína 
sem landsliðsþjálfari.

„Ég tel ekki tímabært að ræða 
það á þessum tímapunkti. Við 
erum að einbeita okkur að þess-
um tveimur leikjum og ég vil bara 
ræða þá,“ sagði Ólafur. Þegar hann 
var spurður hvort hann hefði íhug-
að að hætta um leið og honum var 
tilkynnt ákvörðun KSÍ var svarið 
einfalt: „Nei.“

Hann segist alltaf hafa vitað 
að það yrði ekki auðvelt að gegna 
starfi landsliðsþjálfara.

„Ég gerði mér grein fyrir að það 
væri mikil pressa sem fylgdi því. 
Ég held að ég hafi sagt strax í upp-
hafi að ég yrði afhausaður á ein-
hverjum tímapunkti – eins og þeir 
sex þjálfarar sem voru á undan 
mér. Þeir lentu allir í þessu. Eftir 
tvö ár velti ég því lengi fyrir mér 
hvort ég ætti að taka slaginn eða 
ekki. Ég gerði það og sé alls ekki 
eftir því í dag. Þetta hefur verið 
frábær tími.“

Ólafur ræddi einnig um leikina 
sem eru fram undan og má lesa 
ítarlegt viðtal á íþróttavef Vísis 
um þau verkefni sem og val hans 
á landsliðinu. Þar má einnig finna 
viðbrögð Geirs Þorsteinssonar við 
því að Ísland hefur aldrei verið 
neðar á styrkleikalista FIFA. Nýr 
listi var gefinn út í gær þar sem 
Ísland er í 124. sæti og var í neðsta 
styrkleikaflokki þegar dregið var 
í riðla í undankeppni HM 2014. 
 - esá

Landsliðsþjálfaraskipti hjá Íslandi eftir að undankeppni EM 2012 lýkur í haust:

Vissi frá upphafi að ég yrði afhausaður

ÞJÁLFARINN AÐ HÆTTA Ólafur 
Jóhannes son situr hér fyrir svörum á 
blaðamannafundi KSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landsliðshópur Íslands
Markverðir: Leikir/mörk
Gunnleifur Gunnleifsson, FH 21
Stefán Logi Magnússon, KR 7

Varnarmenn:
Hermann Hreiðarsson, Portsmouth 89/5
Indriði Sigurðsson, Viking 60/2
Kristján Örn Sigurðsson, Hönefoss 51/4
Birkir Már Sævarsson, Brann 24
Sölvi Geir Ottesen, FCK 14
Arnór S. Aðalsteinsson, Hönefoss 10
Jón Guðni Fjóluson, Germinal 5
Hjörtur Logi Valgarðsson, IFK G. 2

Miðjumenn:
Aron Einar Gunnarsson, Cardiff 24
Helgi Valur Daníelsson, AIK 16
Rúrik Gíslason, OB 11/1
Jóhann Berg Guðmundsson, AZ 11
Eggert G. Jónsson, Hearts 10
Birkir Bjarnason, Viking 6
Gylfi Þór Sigurðsson, Hoffenheim 5

Sóknarmenn:
Eiður Smári Guðjohnsen, AEK 65/24
Heiðar Helguson, QPR 55/12
Veigar Páll Gunnarsson, Vålerenga 33/6
Kolbeinn Sigþórsson, Ajax 6/3
Alfreð Finnbogason, Lokeren 5/1

FÓTBOLTI Englandsmeistarar 
Manchester United höfðu heppn-
ina með sér þegar dregið var í 
riðla fyrir Meistaradeildina í gær 
en það er öllu erfiðara verkefnið 
hjá nágrönnum þeirra í Manches-
ter City, sem eru í mjög erfiðum 
riðli með með Bayern München 
frá Þýskalandi, Villarreal frá 
Spáni og Napoli frá Ítalíu. United 
í riðli með portúgalska liðinu Ben-
fica, Basel frá Sviss og nýliðum 
Otelul Galati frá Rúmeníu.

Chelsea er einnig í þægilegum 
riðli en Arsenal hafði ekki heppn-
ina með sér þegar liðið lenti með 
Þýskalandsmeisturum Borussia 
Dortmund. 

Kolbeinn Sigþórsson og félagar 
í Ajax eru í riðli með Real Madrid 
frá Spáni, sem mætir Lyon enn 
einu sinni í Meistaradeildinni. 
Evrópumeistarar Barcelona lentu 
í riðli með AC Milan en hér fyrir 
neðan má sjá alla riðlana í Meist-
aradeildinni, sem hefst strax í 
næsta mánuði. - óój

Meistaradeildin – riðlarnir
A-riðill
Bayern München, Þýskalandi Villarreal, Spáni
Man. City, Englandi Napoli, Ítalíu
B-riðill
Internazionale, Ítalíu CSKA Moskva, Rússlandi
Lille, Frakklandi Trabzonspor, Tyrklandi
C-riðill
Man. United, Englandi Benfica, Portúgal
Basel, Sviss Otelul Galati, Rúmeníu
D-riðill
Real Madrid, Spáni Lyon, Frakklandi
Ajax, Hollandi Dinamo Zagreb, Króatíu
E-riðill
Chelsea, Englandi Valencia, Spáni
Bayer Leverkusen, Þýskalandi  Genk, Belgíu
F-riðill
Arsenal, Englandi Marseille, Frakklandi
Olympiakos, Grikklandi Dortmund, Þýskalandi
G-riðill
Porto, Portúgal Shakhtar Donetsk, Úkraínu
Zenit St. Petersburg, Rússlandi APOEL, Kýpur
H-riðill
Barcelona, Spáni AC Milan, Ítalíu
BATE Borisov, Hvíta-Rússlandi Plzen, Tékklandi

Dregið í Meistaradeildinni:

Létt hjá United

SIR ALEX FERGUSON Stjóri Manchester 
United var ánægður. NORDICPHOTOS/GETTY

Pepsi-deild karla
STAÐAN
KR  15  10  5  0  33-13  35
ÍBV  16  10  3  3  26-15  33
FH  16  9  4  3  33-19  31
Valur  16  8  4  4  24-15  28
Stjarnan  16  6  6  4  31-25  24
Breiðablik  16  5  4  7  24-29  19
Fylkir  16  5  4  7  23-29  19
Keflavík  15  5  2  8  19-22  17
Þór  16  5  2  9  22-32  -17
Grindavík  16  4  5  7  19-29  17
Fram  16  2  5  9  12-23  11
Víkingur R.  16  1  6  9  13-28  9

Pepsi-deild kvenna
Breiðablik-Valur 1-3
0-1 Hólmfríður Magnúsdóttir (30.), 0-2 Kristín Ýr 
Bjarnadóttir (76.), 0-3 Björk Gunnarsdóttir (85.), 
1-3 Fanndís Friðriksdóttir (90.+1)
STAÐAN
Stjarnan  14  13  0  1  40-12  39
Valur  15  11  2  2  42-12  35
ÍBV  14  8  3  3  30-9  27
Þór/KA  14  7  2  5  25-27  23
Breiðablik  15  6  2  7  26-29  20
Fylkir  14  6  2  6  20-24  20
Afturelding  14  3  3  8  14-31  12
KR  14  2  4  8  14-24  10
Grindavík  14  3  1  10  16-38  10
Þróttur R.  14  1  3  10  15-36  6
LEIKIR Í KVÖLD
Afturelding-Þór/KA   kl: 17.00
ÍBV-Stjarnan    kl: 18.00 
KR-Grindavík  kl: 18.30

1. deild karla
ÍR-HK 0-3
0-1 Eyþór Helgi Birgisson, víti (25.), 0-2 Eyþór 
Helgi, víti (63.), 0-3 Eyþór Helgi (80.)
Haukar-Leiknir R. 3-0
1-0 Úlfar Hrafn Pálsson (37.), 2-0 Úlfar Hrafn 
(43.), 3-0 Alieu Jagne (51.)
STAÐAN
ÍA  18  14  2  2  44 -11  44
Selfoss  18  11  2  5  33-16  35
Haukar  19  9  5  5  26-17  32
Fjölnir  18  8  6  4  29-25  30
Víkingur Ó.  18  8  4  6  28-20  28
BÍ/Bolungarvík  18  8  4  6  22-28  28
Þróttur R.  18  8  2  8  22-35  26
KA  18  6  2  10  22-32  20
Grótta  18  4  7  7  14-22  19
ÍR  19  5  4  10  22-35  19
Leiknir R.  19  3  4  12  23-30  13
HK  19  2  6  11  20-34  12

Evrópudeildin
Dinamo Tbilisi-AEK Aþena 1-1 (samanl. 1-2)
Eiður Smári Guðjohnsen lék allan leikinn sem
var framlengdur og fiskaði Eiður vítið (og rautt 
spjald) sem tryggði AEK sæti í riðlakeppninni
AZ Alkmaar-Aalesund 6-0 (x-x)
Jóhann Berg Guðmundsson kom ekkert við sögu.
Tottenham-Hearts 0-0 (5-0)
Eggert Gunnþór Jónsson lék allan leikinn.
Stoke-FC Thun 4-1 (5-1)
1-0 Matthew Upson (25.), 2-0 Kenwyne Jones 
(31.), 3-0 Glenn Whelan (38.), 4-0 Jones (72.), 
4-1 Andreas Wittwer (78.)
Birmingham-CD Nacional 3-0 (3-0)
1-0 Nathan Redmond (15.), 2-0 David Murphy 
(24.), 3-0 Chris Wood (86.)
Dnipro-Fulham 1-0 (1-3)
Schalke-HJK Helsinki 6-1 (6-3)
Roma-Slovan Bratislava 1-1 (1-2)
Sevilla-Hannover 1-1 (2-3)
Sion-Celtic  3-1 (3-1)
Rangers-Maribor  1-1 (2-3)
PSV - Ried 5-0 (5-0)
Vitória Guimaraes - Atlético Madrid 0-4 (0-6)
PSG - FC Differdange 03 2-0 (6-0)
Kristinn Jakobsson dæmdi leikinn

ÚRSLIT Í GÆR

Mark sem breytir miklu
Varamaðurinn Aaron Spear tryggði ÍBV 2-2 jafntefli í uppbótartíma í topp-
slagnum á KR-vellinum í gærkvöld og hélt með því spennunni í titilbaráttunni.

DRAMATÍK Í UPPBÓTARTÍMA Varamennirnir Aaron Spear og Kjartan Guðjónsson fagna hér jöfnunarmarki Eyjamanna í gær en 
Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR, leynir ekki vonbrigðum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM FÆÐUBÓTAREFNUM

Í HAGKAUP FÆRÐ ÞÚ ÚRVAL AF FÆÐUBÓTAREFNUM 
FYRIR FÓLK Á ÖLLUM ALDRI

                

MAXX KREATÍN
Kreatín gefur sprengikraft og 
styrk og byggir upp vöðva.

WHEY2GOOD BAR
30 grömm prótein og 4 
ljúffengar bragðtegundir.

MAXX GLÚTAMÍN
Glútamín verndar vöðvana 
gegn niðurbroti við æfingar. 

        

                

        

MYOPLEX
Myoplex Strenght er 
sérstaklega framleitt með 
þarfir íþróttafólks í huga.

        

        

        

        

        

        

PROFITT
Íslensk vara án litarefna, 
gerviefna og E- efna.

NTHA-6
st í 
ifu,
glu og

áralind

        

        

Gildir til 28. ágúst á meðan birgðir endast.

QNT BURNER
400mg L-Carnitin 
50mg koffín

QNT BOOSTER
150mg coffein 
0 kaloríur

QNT PROTEIN SHAKE
Vastu að koma af æfingu?
Öflugasti próteindrykkurinn!

        

        

        



26. ágúst 2011  FÖSTUDAGUR40

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

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

> Kevin James
„Það er ekki til betri 
tilfinning í heim-
inum en að hafa 
heitan pitsukassa í 
kjöltunni.“
Kevin James leikur 
í gamanmyndinni 
Paul Blart: Mall Cop, 
sem segir frá öryggis-
verði í verslanamiðstöð sem 
tekur starf sitt gríðarlega 
alvarlega. Myndin er sýnd á 
Stöð 2 Bíói kl. 18.

18.15 Föstudagsþátturinn Spjallþáttur 
um allt milli himins og jarðar.

15.50 Leiðarljós (e)

16.35 Leiðarljós (e)

17.20 Mörk vikunnar Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmót kvenna í fótbolta.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Litlu snillingarnir (9:12)

18.30 Galdrakrakkar (33:47) Bandarísk 
þáttaröð um göldrótt systkini í New York.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Naggrísasveitin (G-Force) Banda-
ríkjastjórn fær sérþjálfaða naggrísasveit til að 
reyna að koma í veg fyrir að óður auðkýfing-
ur leggi undir sig heiminn. Leikstjóri er Hoyt 
Yeatman. Bandarísk ævintýramynd frá 2009. 
Myndin er talsett á íslensku.

21.45 Lewis – Jaðarmenningarblús 
(Lewis: Counter Culture Blues) Bresk saka-
málamynd þar sem Lewis, áður aðstoðar-
maður Morse sáluga, lögreglufulltrúa í Oxford, 
glímir við dularfullt sakamál. Leikstjóri er 
Richard Spence og meðal leikenda eru Kevin 
Whately, Laurence Fox, Clare Holman og 
Rebecca Front. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi barna.

23.25 Stúlkurnar heima (Beautiful Girls) 
Bandarísk bíómynd frá 1996. Píanóleikari 
á krossgötum snýr heim og hittir gamla 
vini sína á nemendamóti. Leikstjóri er Ted 
Demme og meðal leikenda eru Matt Dillon, 
Lauren Holly, Timothy Hutton, Rosie O‘Don-
nell, Natalie Portman, Michael Rapaport, Mira 
Sorvino og Uma Thurman. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna. (e)

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Dynasty (22:28) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

16.30 Running Wilde (12:13) (e)

16.55 Happy Endings (12:13) (e)

17.20 Rachael Ray

18.05 Parenthood (1:22) (e)

18.55 Real Hustle (8:10) (e)

19.20 America‘s Funniest Home Videos 

19.45 Will & Grace (2:24)

20.10 According to Jim (2:18).

20.35 Mr. Sunshine (2:13).

21.00 Á allra vörum Söfnunar- og 
skemmtidagskrá í beinni útsendingu þar 
sem landsmönnum gefst kostur á að safna 
fyrir Neistann sem er styrktarfélag hjartveikra 
barna. Meðan á söfnuninni stendur verður 
fjöldi skemmtiatriða auk þess sem lands-
þekktir einstaklingar svara í símann og taka á 
móti styrkjum. Allir sem koma að útsending-
unni leggja átakinu lið í sjálfboðavinnu. 

00.00 Parks & Recreation (16:22) (e)

00.25 The Bridge (8:13) (e)

01.10 Smash Cuts (25:52)

01.35 Last Comic Standing (12:12) (e)

02.35 Whose Line is it Anyway? 
(35:42)(e) 

03.00 Real Housewives of Orange 
County (13:15) (e)

03.45 Will & Grace (2:24) (e)

04.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
08.10 The Barclays (1:4)
11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 PGA Tour - Highlights (33:45)
13.45 The Barclays (1:4)
16.50 Champions Tour - Highlights
17.45 Inside the PGA Tour (34:42)
18.10 Golfing World
19.00 The Barclays (2:4)
22.00 Golfing World
22.50 PGA Tour - Highlights (30:45)
23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (19:175)

11.00 The Amazing Race (1:12)

11.45 Life on Mars (16:17)

12.35 Nágrannar

13.00 Miss Congeniality 2: Armed 
and Fabulous

15.00 Auddi og Sveppi

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (10:21)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.06 Veður 

19.15 Týnda kynslóðin (2:40) Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar Ant-
oníu Magnúsdóttur og munu þau fá til sín 
landskunna gesti í skemmtileg og óhefð-
bundin viðtöl þar sem gestirnir taka virkan 
þátt í dagskrárgerðinni í formi innslaga af 
ýmsu tagi.

19.45 So You think You Can Dance 
(20:23) Úrslitaslagurinn heldur áfram og að-
eins 6 bestu dansararnir eru eftir í keppninni. 

21.10 So You think You Can Dance 
(21:23)

21.55 Waterboy Stórskemmtileg grínmynd 
um strák, leikinn af Adam Sandler, sem sér 
um að sækja vatn fyrir bandarískt fótboltalið 
en uppgötvar fyrir tilviljun að hann hefur ein-
staka hæfileika í að tækla andstæðinginn og 
verður partur af liðinu.

23.25 Edmond Magnþrungin mynd með 
William H. Macy sem leikur mann sem kom-
inn er með nóg af lífinu en áttar sig ekki 
á því fyrr en hann fer til spákonu. Líf hans 
breytist þá á augabragði og hann uppgötvar 
áður óþekktar hliðar á sjálfum sér.

00.45 Feast

02.10 The Hitcher

03.35 The Number 23

05.10 The Simpsons (10:21)

05.35 Fréttir og Ísland í dag

08.00 Waynes‘ World 2
10.00 Artúr og Mínímóarnir
12.00 Paul Blart: Mall Cop
14.00 Waynes‘ World 2
16.00 Artúr og Mínímóarnir
18.00 Paul Blart: Mall Cop
20.00 Fast & Furious
22.00 The Moguls
00.00 Lions for Lambs
02.00 Rails & Ties
04.00 The Moguls

06.00 Independence Day 

19.30 The Doctors (4:175) Frábærir 
spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar 
sem fjórir framúrskarandi læknar – sérfræð-
ingar á fjórum ólíkum sviðum – veita afar að-
gengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau 
heilsufarsmál sem hvað helst brenna á okkur.

20.15 Chuck (3:19) Chuck Bartowski er 
mættur í þriðja sinn hér í hörku skemmtileg-
um og hröðum spennuþáttum. Chuck var 
ósköp venjulegur nörd sem lifði afar óspenn-
andi lífi allt þar til hann opnaði tölvupóst sem 
mataði hann á öllum hættulegustu leyndar-
málum CIA. Hann varð þannig mikilvægasta 
leynivopn sem til er og örlög heimsins hvíla 
á herðum hans.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Heimsréttir Rikku (1:8) Nýr og 
glæsilegur þáttur með Rikku þar sem hún 
fetar nýjar slóðir í íslenskri matreiðsluþátta-
gerð með því að taka fyrir í hverjum þætti 
hina ýmsu rétti ákveðinnar þjóðar sem á sér 
ríkulega matarhefð. Hún fræðir okkur um 
uppruna þeirra og kennir okkur að matreiða 
þá á einfaldan og aðgengilegan hátt.

22.25 The Closer (5:15).

23.10 The Good Guys (5:20)

23.55 Sons of Anarchy (5:13)

00.40 Týnda kynslóðin (2:40)

01.15 Chuck (3:19)

02.00 The Doctors (4:175)

02.40 Fréttir Stöðvar 2 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Evrópudeildin - umspil Útsend-
ing frá leik í umspili Evrópudeildarinnar.

16.50 Evrópudeildin - umspil Útsend-
ing frá leik í umspili Evrópudeildarinnar.

18.35 Barcelona - Porto Bein útsending 
frá leik Barcelona og Porto í UEFA Super Cup 
2011. Barcelona sigruðu í Meistaradeildinni 
í vor og Porto fagnaði sigri í Evrópudeildinni. 
Leikurinn fer fram í Mónakó.

20.45 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bak við tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

21.15 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbún-
ing liðanna fyrir kappaksturinn.

21.45 EAS þrekmótaröðin EAS þrek-
móta  röðin er stigakeppni fjögurra móta þar 
sem reynir á þrek, styrk og þol keppenda. 
Sigurvegarar mótaraðarinnar hljóta titilinn 
Hraustasti karl Íslands og Hraustasta kona Ís-
lands.

22.15 Barcelona - Porto Útsending frá 
leik Barcelona og Porto í UEFA Super Cup 
2011.

15.35 Sunnudagsmessan

16.50 Everton - QPR

18.40 Swansea - Wigan Útsending 
frá leik Swansea og Wigan í ensku úrvals-
deildinni.

20.30 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

21.00 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara og spáð í 
spilin fyrir leikina.

21.30 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin 
er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegu hliðum.

22.00 Football Legends I þessum þætti 
verður fjallað um hinn feikilega skemmtilega 
portugalska leikmann, Figo.

22.25 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvals-
deildinni.

22.55 Aston Villa - Blackburn

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin.

21.00 Motoring Stígur keppnis heldur um 
púlsinn hjá akstursíþróttamönnum.

21.30 Eldað með Holta Kristján Þór eldar 
kjúkling með fjölbreyttum áherslum.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

Þættir um ýmiss konar endurbætur á heimilum 
geta oft verið skemmtilegir. Misskemmtilegir þó. 
Extreme Makeover Home edition er til dæmis ekki 
ofarlega á vinsældalistanum hjá mér. Þáttastjórn-

andinn fer í taugarnar á mér, ógreiddur og öfga-
fullur. Eins geta tilburðir stílista sem „umbreyta“ 
heilu stofunum með því að veggfóðra einn 
vegg verið óspennandi.

Á BBC Lifestyle er þó þáttur sem ég horfi 
stundum á þegar ég rekst á hann á flakki 
milli stöðva, Holmes on Homes. Hann snýst 
ekki um að veggfóðra eða „flikka létt upp á“ 
heldur að brjóta niður og byggja upp á nýtt. 
Reyndar má deila um hversu skemmtilegur þáttastjórnandinn 
er, Mike Holmes, þar sem hann spásserar um í smekkbuxum 

og hlýrabol og „besservisserast“. Mike aðstoðar fólk sem lent 

hefur í vandræðum með endurbætur á húsum 
sínum og verktakinn kastað til höndum. Hann 
hefur á sínum snærum úrvalslið iðnaðarmanna 
sem kunna til verka og hneykslast á lélegum 
vinnubrögðum kollega sinna. Svo bretta þeir 
upp ermar og redda öllu með óaðfinnanlegu 
handbragði. „Besservisserar“ eru svo sem alltaf 
þreytandi og leiðinlegt að hlusta á þá, sérstaklega 
ef þeir hafa rétt fyrir sér. Mike Holmes hefur alltaf 
rétt fyrir sér og baðar sig ánægður, í hlýrabolnum, 
í aðdáun húseigendanna sem geta ekki þakkað 
honum nógsamlega fyrir aðstoðina, sumir 
klökkna. 

Einhvern veginn tekst mér þó að horfa fram hjá þessum annmarka 
þáttanna og hafa gaman af. Þori varla að viðurkenna að það sé 
hlýrabolnum að þakka.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR FELLUR FYRIR HLÝRABOLNUM

Besservisser í smekkbuxum

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512UR

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?
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AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HJÓLUM
HJÓLADEILDIN ER Í HOLTAGÖRÐUM.

30-50%
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12.00 Keeping Up Appearances  12.30 Skavlan  
13.20 Skavlan  14.15 Deal or No Deal  14.50 
Deal or No Deal  15.25 Deal or No Deal  16.00 
Keeping Up Appearances  16.30 ‚Allo ‚Allo!  17.00 
‚Allo ‚Allo!  17.25 Fawlty Towers  18.00 Live at the 
Apollo  18.45 Live at the Apollo  19.30 Skavlan  
20.20 Skavlan  21.15 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  22.00 Live at the Apollo  22.45 Live at 
the Apollo  23.30 Skavlan  00.20 Skavlan  01.10 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  02.00 Live 
at the Apollo  02.45 Live at the Apollo  

10.35 Dage i haven  11.05 Vores Liv  11.35 
Aftenshowet  12.30 Uventet Besøg  13.00 DR 
Update - nyheder og vejr  13.10 Kommissær 
Wycliffe  14.00 Thomas og hans venner  14.15 
Carsten og Gittes Vennevilla  14.30 Ernst  14.35 
Dyk Olli dyk  14.50 Mægtige maskiner  15.00 
Livet i Fagervik  15.50 DR Update - nyheder og 
vejr  16.00 Hammerslag  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 Hit med 
Sangen  19.00 TV Avisen  19.30 Blondinens hævn  
21.00 Ingen vej tilbage  04.00 Noddy 

13.00 Nyheter  13.10 Dallas  14.00 Nyheter  14.10 
Jessica Fletcher  15.00 Nyheter  15.10 På veg til 
Malung  15.40 Oddasat - nyheter på samisk  15.55 
Nyheter på tegnspråk  16.00 En luksuriøs togreise  
16.30 Muntre glimt fra Smil til the skjulte kamera  
16.40 Distriktsnyheter  17.40 Norge rundt  18.05 
Livet i tretoppene  18.55 20 sporsmål  19.20 VM 
friidrett  19.45 Dronning Sonjas internasjonale 
musikkkonkurranse  21.05 Kveldsnytt  21.20 Poirot  
22.55 Paul McCartney - god aften New York  

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskastundin 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Sagnaslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Foreldrahlutverkið 14.00 Fréttir 14.03 Girni, grúsk 
og gloríur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Hver myrti Móleró? 15.25 Í dagsins önn 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur 2011 
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Töfrateppið 20.00 
Leynifélagið 20.30 Hringsól 21.30 Kvöldsagan: 
Ofvitinn 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan 23.00 Kvöldgestir 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Gomorron Sverige  09.00 Flodkräftor i 
Värmland  09.45 Chelsea Flower Show 2010  
10.45 Från människa till nummer  11.10 K Special  
12.35 Freezing  13.05 Min kycklingsatsning  14.00 
Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 Från 
Lark Rise till Candleford  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 I morgon 
börjar VM  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport  18.00 Doobidoo  19.00 
De dimhöljda bergens gorillor  21.05 Eden Lake  
22.35 Rapport  23.40 Rapport  

Bein 
útsending 
frá Mónakó 
þar sem 
Barcelona 
og Porto, 
sigurliðin í 
Meistara-
deildinni 
og Evrópu-
deildinni, 

eigast við í árlegri viðureign um 
titilinn Meistarar meistaranna í 
Evrópu.

STÖÐ 2 SPORT KL. 18.35

Barcelona - Porto

NÝIR OG  
SPENNANDI STAÐIR
Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með 
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi á árinu. 

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting,  
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.
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Listaverkið (Stóra sviðið)
Lau 1.10. Kl. 16:00 Lau 1.10. Kl. 19:30 Sun 2.10. Kl. 19:

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Fös 2.9. Kl. 19:30 Br. sýngart.

Lau 3.9. Kl. 19:30 Br. sýngart.

Fös 9.9. Kl. 19:30
Lau  10.9. Kl. 19:30

Fös 16.9. Kl. 19:30
Lau 17.9. Kl. 19:30

Svartur hundur prestsins (Kassinn)
Sun 18.9. Kl. 19:30
Fös 23.9. Kl. 19:30
Lau 24.9. Kl. 19:30

Sun 25.9. Kl. 19:30
Fös 30.9. Kl. 19:30
Lau 1.10. Kl. 19:30

Sun 2.10. Kl. 19:30

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 28.8. Kl. 14:00
Sun 4.9. Kl. 14:00

Sun 11.9. Kl. 14:00
Sun 18.9. Kl. 14:00

Sun 25.9. Kl. 14:00

HÁRIÐ
Vegna mikillar eftirspurnar
eigum við erfitt með að hætta!

SILFUR TUNGLIÐ

„Algjör snilld“

Júlíus Júlíusson, Mbl. Miðasala á harid.is

Allra síðustu aukasýningar verða í september!

Yfir 15.000 miðar seldir!

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Við erum af illri nauðsyn að flytja 
í bæinn,“ segir tónlistarmaðurinn 
Matthías Matthíasson. 

Hann hefur búið á Dalvík undan-
farin fjögur ár með fjölskyldu sinni 
en núna verður breyting þar á. 
„Það er bara brjálað að gera. Ég 
er nánast ekkert búinn að koma 
til Dalvíkur síðan í janúar. Þetta 
var orðin hálfgerð fjarbúð og ekki 
nógu mikill tími með börnunum og 
annað. Við ákváðum að taka þetta 
skref núna. Maður verður að elta 
vinnuna þangað sem hún er,“ segir 
Matti.

Hann leikur í söngleiknum Hárið 
sem verður sýndur í Hörpunni 
í september auk þess sem hann 
hefur nóg að gera í smærri söng-
verkefnum, þar á meðal brúðkaup-

um og jarðarförum. Hljómsveitin 
Vinir Sjonna ætlar einnig að vera 
meira áberandi á næstunni. „Það 
var orðið svo dýrt að fara á milli. 
Ég gafst upp eftir einn mánuð 
þegar ég borgaði yfir tvö hundruð 
þúsund í flugfargjöld. Þá var þetta 
hætt að vera spurning.“ Matti og 
fjölskylda eru þessa dagana að leita 
sér að húsi í Fossvogi eða í Gerð-
unum, auk þess sem húsið þeirra á 
Dalvík er til sölu. 

Hann segir tímann á Dalvík hafa 
verið hreint út sagt dásamlegan. 
„Ég hefði ekki getað hugsað mér 
betri tíma með börnunum mínum 
á Dalvík, að byggja þau upp og 
gera þau að sterkum einstakling-
um,“ segir hann og á við tvo syni 
sína sem eru í 1. og 4. bekk. Verður 

ekkert erfitt að rífa þá upp þaðan? 
„Það sem hjálpar til er að allt okkar 
bakland er nánast í Reykjavík og á 
því svæði: ömmur og afar, frænk-
ur og frændur og systkini okkar 
hjóna. Við fengum að vera með þá 
í Fossvogsskóla í vetur. Þeir hafa 
fengið að spila fótbolta með Víkingi 
í sumar og labba beint í félagahóp-
ana þaðan. Það mýkir aðeins högg-
ið en auðvitað er þetta alltaf erfitt. 
En þeir höndla þetta mjög vel, enda 
megastrákar.“

Matti var í bæjarstjórn á Dalvík 
og menningarráði og finnst leið-
inlegt að þurfa að kúpla sig út úr 
því. „Á meðan laun sveitarstjórnar-
manna eru ekki hærri en þau eru 
er þetta ekki nógu mikið til þess að 
halda manni.“ freyr@frettabladid.is

MATTHÍAS MATTHÍASSON: BRJÁLAÐ AÐ GERA Í TÓNLISTINNI

Yfirgefur Dalvík af illri 
nauðsyn og flytur suður

MEÐ STRÁKUNUM Matti með strákunum sínum tveimur sem hafa æft með Víkingi í sumar. Feðgarnir eru að flytja til Reykjavíkur 
eftir fjögurra ára dvöl á Dalvík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Það er Goodbye Horses með Q 
Lazzarus.“

Rebekka Jónsdóttir fatahönnuður.  

„Jú, þetta er rétt, við erum að fara 
til Kansas. Þar ætla ég að kaupa 
mér pallbíl, kúrekahatt og stígvél 
í stíl,“ segir Spessi, ljósmyndari 
með meiru. Eiginkona hans, Áróra 
Gústafsdóttir, er að fara að setj-
ast á skólabekk og ætlar Spessi að 
fljóta með. Hjónakornin fljúga út 
á laugardaginn en Spessi vill ekki 
gefa mikið upp hvað hann ætlar að 
gera í Bandaríkjunum fyrir utan að 
hann hyggst sækja þar mótorhjól 
sem er í geymslu í Memphis. „Elvis 
hefur verið að passa upp á það fyrir 
mig,“ segir ljósmyndarinn og hlær.

Spessi upplýsir að hann sé með 
nokkur verkefni í vinnslu fyrir 
utan Bandaríkin, þar á meðal 

ljósmyndabók um Focu-eyju 
sem er við strendur Nýfundna-
lands. „Þar er verið að byggja upp 
listamanna aðstöðu og mjög merki-
legt samfélag sem áhrifakona frá 
eyjunni hefur stutt dyggilega við. 
Hún fékk síðan Elísabetu Gunn-
arsdóttur til að halda utan um 
stjórnartaumana á þessu verkefni,“ 
útskýrir Spessi. 

Á eyjunni búa 2.500 manns sem 
að sögn Spessa þurftu að horfa á 
eftir fiskinum og upplifa mikið 
atvinnuleysi. „Íbúarnir ákváðu 
hins vegar að leggja ekki árar í 
bát heldur fjárfesta í menningu og 
þarna er nú að þróast ansi forvitni-
legt listamannasamfélag.“  - fgg

Spessi sækir hjól til Memphis

EKUR UM Á MÓTORFÁK Spessi ætlar að 
flytja til Kansas með eiginkonu sinni 
sem hyggst setjast þar á skólabekk. 
Hann langar í pallbíl, kúrekahatt og 
stígvél í stíl.

„Það er mikil sorg á heimilinu enda Breki 
einstakur köttur,“ segir Jóhann Páll Valdi-
marsson bókaútgefandi. 

Hann missti í vikunni góðan vin þegar 
kötturinn Breki andaðist á heimili Jóhanns 
við Bræðraborgarstíg. Breki gegndi stöðu 
endurskoðanda hjá Forlaginu en hann var 
jarðaður í Skorradal á miðvikudag. „Hann 
varð fyrir nýrnabilun. Við biðum eftir 
kraftaverki eftir að hann varð veikur og 
vildum ekki láta svæfa hann en svo gerðist 
hið óumflýjanlega og við gátum ekki látið 
dýrið þjást meira.“

Jóhann á góðar minningar um Breka, 
hann hafi verið ofdekraður eins og prins 
og hagað sér í samræmi við það. „Hann 
var mjög sérlundaður og var farinn að 
færa sig upp á skaftið gagnvart stjórnar-

formanninum Randver sem er líka köttur. 
En hann var ákaflega góður köttur og 
svaf allar nætur á kodda uppi í rúmi hjá 
okkur hjónum.“ Jóhann Páll hefur aldrei 
viljað gera upp á milli kattanna sinna en 
hann viðurkennir að Breki hafi átt sér-
stakan stað í hjarta hans, þeir hafi verið 
ansi nánir.

En það var samt ljós í myrkrinu því á 
miðvikudagskvöld komu sonur hans og 
kærasta til hans og sögðu honum frá mán-
aðargömlum kettlingi sem kunningi þeirra 
hafði fundið á víðavangi í Hafnarfirði. Og 
hefur Jóhann Páll nú tekið hann að sér, 
fóstrar eins og móðir með sætri mjólk úr 
pela. „Ég vissi ekki hvort ég væri að gera 
rétt gagnvart Breka en þessi kettlingur er 
algjör himnasending frá Guði.“  - fgg

Endurskoðandi Forlagsins allur

SORG OG GLEÐI Jóhann Páll syrgir nú endurskoðandann sinn 
Breka sem féll frá eftir nýrnabilun. Ljósið í myrkrinu er hins 
vegar þessi mánaðargamli kettlingur sem Jóhann hefur tekið 
að sér. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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ÚTSÖLU
LOK

enn meiri afsláttur!

97.930.- 
139.900.-

35.940.- 
59.900.-

40%
afsláttur

47.450.- 
94.900.-

Mongoose Sabrosa 3x8

Mongoose Crossway 225

GEGGJAÐ HJÓL!!!

Mongoose Kaldi I3

Mongoose BMX
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Mið-Ísland tökur hafnar 
Tökur á sjónvarpsþáttum félaganna 
úr uppistandshópnum Mið-Ísland 
hófust um síðustu helgi. Fyrsti 
dagur í tökum var á Menningar-
nótt og var mannfjöldinn nýttur 
í upptökunum. Félagarnir 
Ari Eldjárn, Bergur 
Ebbi, Jóhann Alfreð 
og Dóri DNA hafa 
svo vakið athygli í 
vikunni og síðast í gær 
voru þeir í vesturbæ 
Reykjavíkur að taka 
upp atriði með 
öðrum þekktum 
grínista, Steinda 
Jr. Spenntir sjón-
varpsáhorfendur 
þurfa þó að 
bíða enn um 
sinn eftir því að 
sjá útkomuna, 
því þættirnir 
verða ekki á 
dagskrá fyrr 
en í kringum 
áramót. 

PRÓFAÐU DOHOP 
LEITARVÉLINA Á VÍSI  
Flug og gisting, öll hagstæðustu 
tilboðin á einum stað.

Hátíðarútgáfa með Páli 
Óskari
Páll Óskar syngur nýja útgáfu af 
hinu sígilda lagi, Over the Rainbow, 
sem í íslenskri þýðingu hefur hlotið 
nafnið Ofar regnbogahæðum. Um 
er að ræða sérstaka hátíðarútgáfu 
en hana verður hægt að nálgast á 
geisladiski sem verður gefinn út í 
tilefni af sýningunni. Galdrakarlinn í 

Oz verður frumsýndur 
17. september í 
Borgarleikhúsinu 
en það er Lára 
Jóhanna Jónsdóttir 
sem leikur sjálfa 
Dóróteu. Laddi mun 

leika galdra-
karlinn.

 - þeb, fgg 

1 Merki þess að ástin þrautir 
vinnur allar

2 Íslensk auglýsing komin í 
úrslit

3 Bræðrum ruglað saman í 90 
ár

4 Þrettán krónu lækkun á 
bensínlítranum í dag

5 Litla tvíburasystirin látin
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