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Eigið fé Hörpu dugar fyrir
rekstri fram á mitt ár 2013
Spenntur fyrir Íslandi
Tim Crabtree tók upp plötu
í eldhúsi trommara Arcade
Fire.
popp 34

Skoða heiminn
Sjálfboðaliðar Seeds:
Fjölbreytt tækifæri fyrir
ungt fólk víða í Evrópu.
tímamót 18

Um mitt næsta ár þrýtur eigið fé Portusar verði ekki breytingar á rekstrarforsendum Hörpu. Eigendur gætu
þurft að hækka framlög. Borgin fær hærri tekjur af húsinu en áætlanir gerðu ráð fyrir og borgin samþykkti.
STJÓRNSÝSLA Eigið fé Portusar,

eignarhaldsfélags Hörpu, dugar
fyrir óbreyttum rekstri fram á
mitt næsta ár. Þetta segir Pétur J.
Eiríksson, stjórnarformaður Portusar.
Pétur segir stærstan hluta taprekstursins mega skýra með hærri
fasteignagjöldum en gert hafi verið
ráð fyrir. Áætlanir, sem fulltrúar
borgarinnar samþykktu, gerðu ráð
fyrir 180 milljónum, en raunin er sú
að árleg fasteignagjöld eru um 380

milljónir króna sem greiðast til annars eigandans, Reykjavíkurborgar. Pétur segir að áætlanir hefðu
staðist að mestu ef fasteignagjöldin hefðu orðið lægri. Hann segir
að gert hafi verið ráð fyrir tapi á
rekstrinum í fyrstu, á milli 100 og
200 milljónum fyrsta árið og síðan
lækkandi næstu þrjú ár.
„Við erum búin að borga þessi
fasteignagjöld í heilt ár og höfum
ekki leitað til eigenda og þurfum
ekki að gera það í ár með fjárfram-

730

milljónir króna
fékk AusturhöfnTR að láni frá ríki
og Reykjavíkurborg í fyrra.

lög eða neitt. Ef þetta heldur áfram
svona getum við fjármagnað okkur
fram yfir mitt næsta ár, en ekki
mikið lengur en það.“
Ríkið og Reykjavíkurborg lánuðu
Austurhöfn-TR 730 milljónir króna í

nóvember í fyrra, sem átti að greiða
upp á tólf mánuðum. Skuldabréfaútboð skilaði fyrirtækinu 19,3 milljörðum króna fyrr á þessu ári.
Aukin fjárþörf hefur legið fyrir
að minnsta kosti síðan í apríl 2010.
Í svörum Portusar og Austurhafnar
við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa
Samfylkingarinnar er lagt til að
hlutafé verði aukið um 580 milljónir
króna. Hluti þess kæmi frá Austurhöfn í formi tækjabúnaðar. Framlag
eigenda yrði 505 milljónir króna.

Ný aðferð gleður sælkera:

Minni fita fyrir
súkkulaðigrísi

Íslenska körfuboltalandsliðið hefur leik í
undankeppni EM í kvöld.
sport 30

veðrið í dag
veðrið í dag
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ÁFRAM NOKKUÐ HLÝTT Í d
dag
má búast við austlægum áttum, víða
5-10 m/s en hvassara allra syðst.
Horfur á rigningu SA- og A-til en
annars staðar verður fremur skýjað
og væta á stöku stað, síst N-til.
W

VERÐLAUN ERFIÐISINS Vinkonurnar Ísabel Baldursdóttir og Bára Björg Ólafsdóttir tóku hressilega til hendinni í Skólagörðum Kópavogs í Fossvogsdal. Voru þær stöllur ánægðar með uppskeruna; kál ýmiss
konar og rófur. Skólagarðarnir hafa verið reknir í bænum í hálfa öld og hafa um 300 börn sótt þá á hverju sumri
um langt skeið. Uppskerudagur skólagarða Kópavogs þetta sumarið verða á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Forsætisráðherra segir orð ráðherra VG varðandi ESB koma á óvart:

Má ekki spilla fyrir stjórnarsamstarfi
10 GB
Stærsta 3G net landsins
500 kr.
Svona á samband að vera.

STJÓRNMÁL „Mér finnst mikilvægt að stjórnarliðar
haldi ró sinni og láti ekki umræðuna spilla fyrir þessu
stjórnarsamstarfi,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra. Tilefnið eru ummæli ráðherra Vinstri
græns, Katrínar Jakobsdóttur og Svandísar Svavarsdóttur, um að endurskoða beri aðildarferlið að Evrópusambandinu (ESB).
Jóhanna segir stjórnarsáttmálann skýran; þjóðin fái
að greiða atkvæði um fullgerðan samning. Ekkert hafi
komið upp núna sem kalli á að það ferli sé brotið upp.
„Efnahagsþróunin og staðan í Evrópu er reglu-

lega rædd á milli stjórnarflokkanna, sem og framgangur ESB-viðræðnanna. Þar ræðum við auðvitað
þróunina í Evrópu og hvernig menn sjá hana fyrir.
Þessi umræða sem blossaði núna upp kom því nokkuð
á óvart.“
Jóhanna segir mörg mikilvæg verkefni bíða ríkisstjórnarinnar og mikilvægt sé að klára þau.
„Stjórnarandstaðan á náttúrulega enga ósk heitari en að geta rekið fleyg í raðir stjórnarliða og flýtt
kosningum. Við megum hins vegar ekki láta það gerast.“
- kóp / sjá síðu 12
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Tal er á 3G neti Símans
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Skóla
dagar
14.-27. ágúst

Opið til

19
í dag

ENNEMM / SÍA / NM53456

Ballið að byrja

VÍSINDI Vísindamenn hafa nú
fundið upp nýja aðferð til að
minnka fituinnihald í súkkulaði.
Lausnin felst í því
að búa til
súkkulaði
með ákveðinni blöndu
af ávaxtasafa í
stað fitu.
Stefan Bon,
sem stendur að
rannsókninni,
segir fituna vera
ástæðu þess að fólk verði svo
sólgið í súkkulaði. Fitan orsakar
smellinn þegar súkkulaðistykki
er brotið og gefi því þá silkimjúku áferð í munni sem fólk
sækist eftir.
Nýja aðferðin byggist því á því
að gefa súkkulaði þessa eiginleika með minna fituinnihaldi.
Rannsóknarhópurinn vonast
nú til þess að fyrirtæki í súkkulaðiiðnaðinum hefji brátt framleiðslu á súkkulaði með þessu
nýja innihaldi.
- ktg

14. ágúst 2012 ÞRIÐJUDAGUR

2

SPURNING DAGSINS

Þúsundir íbúa og ferðamanna á Spáni hafa þurft að flýja skógarelda:

Heppin hjón í Evrópulottói:

Barist við sex skógarelda á Spáni

Fengu 28 milljarða í sinn hlut

SPÁNN, AP Tveir slökkviliðsmenn í

Christina, verður refillinn jafn
fagur og hlíðin forðum?
„Já, hann verður það, enda bý ég í
hlíðinni sem Gunnar mærði.“
Christina Bengtsson er í hópi sunnlenskra
kvenna sem hyggjast sauma Njálu á refil
að hætti evrópskra miðaldamanna. Refillinn verður á bilinu 80 til 100 metra langur.

Alicante á Spáni eru látnir eftir að
hafa barist við skógarelda þar. Í gær
var barist við sex skógarelda í landinu og hafa margir þurft að yfirgefa
heimili sín vegna þessa.
Meðal alvarlegri elda nú er sá á
La Gomera-eyju, einni af Kanaríeyjum, en þar þurftu nærri þúsund
ferðamenn og íbúar að flýja bæinn
Valle Gran Rey yfir á meginland
Afríku vegna skógareldanna. Enn
er óvíst hvort eldurinn í hlíðunum
fyrir ofan bæinn læsi sig í húsin þar.
Þrjú þúsund manns til viðbótar biðu
nánari fyrirmæla í höfn bæjarins.

Rúmlega þrjú þúsund hektarar
skóglendis á La Gomera eru brunnir en eldarnir hafa geysað síðan 4.
ágúst. Þá voru fimm þúsund manns
fluttir á brott frá öðrum bæjum á
La Gomera og Tenerife, ferðamanna
eyjunni vinsælu, um helgina.
Þó Kanaríeyjar séu vinsæll ferðamannastaður segja yfirvöld eldana
ekki hafa truflað iðnaðinn mikið.
Liðinn vetur var mjög þurr á
Spáni og honum fylgdi þurrt og
hlýtt sumar. Hitastigið hefur sums
staðar náð 44 gráðum. Það hefur
aukið hættuna á skógareldum mikið.
- bþh

SLÖKKVISTARF Spænskum slökkvilið-

mönnum bíður ekki öfundsvert verkefni
í skóglendi landsins.
NORDICPHOTOS/AFP

FJÁRHÆTTUSPIL Bresk hjón frá Suffolk, í Suðaustur-Englandi, voru
ein með allar tölur réttar í Evrópulottóinu og fá stærsta vinning
í sögu lottósins í sinn hlut. Þau
fá um 190 milljónir evra en það
jafngildir rúmum 28 milljörðum
íslenskra króna.
Vinningslíkurnar voru einn á
móti 116.531.800. Níu lönd eru
aðilar að Evrópulottóinu; Austurríki, Belgía, Bretland, Frakkland,
Írland, Lúxemborg, Portúgal,
Spánn og Sviss. Stærsti vinningur hingað til var 185 milljónir
evra en hann hrepptu skosk hjón.

Fiðrildi í Fukushima:

Geislun leiddi til
stökkbreytingar
DÝRALÍF Geislavirkni í kjölfar

kjarnorkuslyssins í Fukushima í
Japan virðist hafa leitt til stökkbreytinga hjá fiðrildum á svæðinu. Vísindamenn segja að fiðrildin hafi öðruvísi fætur, vængi
og fálmara en gengur og gerist,
að því er fram kemur á vef BBC.
Vísindamenn bjuggust ekki
við afgerandi niðurstöðum því
talið var að skordýr væru ekki
viðkvæm fyrir geislavirkni. Því
komu niðurstöðurnar á óvart.
Vísindamennirnir söfnuðu
fiðrildum á svæðinu tveimur
mánuðum eftir slysið. Þegar
vísindamennirnir ræktuðu fiðrildin á rannsóknarstofum komu
stökkbreytingarnar fram hjá
næstu kynslóðum.
- bbi

Óhugnalegur tölvupóstur:

Leita „næstráðanda“ Breiviks
NOREGUR Norska öryggislögregl-

an rannsakar nú tölvupóst frá
manni sem segist vera „næstráðandi“ norska fjöldamorðingjans Anders Behrings Breivik.
Maðurinn sendi tölvupóstinn
til norskra fjölmiðla og stjórnmálamanna. Lögregla lítur
málið alvarlegum augum og mun
leggja allt undir til að finna hver
sendandinn er og telur að það
taki ekki meira en tvo til fjóra
daga.
Samkvæmt frétt á vefsíðu Nettavisen er stjórnmálamönnum
hótað í tölvupóstinum. Birtir eru
kaflar úr póstinum en þar segir
meðal annars að verði Breivik
fundinn ósakhæfur, sé það „ólíðandi“ og „óréttlátt“. Þá er þess
krafist að Breivik verði látinn
laus og að „neyðarréttur“ hans
til að grípa til óhæfuverkanna
verði viðurkenndur.
- kh / sjá síðu 8

Á VETTVANGI Þrír létust í skotárás í Texas
í gær. Meðal þeirra var byssumaðurinn
sjálfur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skotárás við A&M háskólann:
EKKI LENGUR Í SKÝJUNUM Svifflugfélag Íslands segir starfsemi sína hætt komna. Hér eru Skúli Sigurðsson, Daníel Stefánsson,

Kristján Sveinbjörnsson formaður, Stefán Sigurðsson og Kurt Kohle við eina vélina á Sandskeiði.

Hugleiða að skrá
vélar sínar í Svíþjóð
Félagar í Svifflugfélagi Íslands hugleiða að skrá svifflugvélar sínar í Svíþjóð. Þeir
segja Flugmálastjórn Íslands fara offari í túlkun og framkvæmd nýrra Evrópureglna. Flugmálastjórn segist hafa fullvissu frá Evrópu um að rétt sé farið að.
FLUGMÁL Svifflugum hefur fækk-

að um meira en helming á síðustu
fjórum árum. „Við vorum með tuttugu og tvær lofthæfar svifflugur
fyrir fjórum árum en þær eru
innan við tíu núna,“ segir Kristján
Sveinbjörnsson, formaður Svifflugfélags Íslands.
Hann segir orsökina vera meðal
annars þá að Flugmálastjórn
Íslands fari offari í túlkun og framkvæmd nýrra Evrópureglna. Þar á
hann við svokallaðar Part M-reglur
sem tóku gildi síðla árs 2009. Samkvæmt þeim fer fram skoðun hér á
landi sem fáar svifflugvélar hafa
staðist og segir Kristján að Flugmálastjórn geri meiri kröfur en
reglurnar sjálfar geri ráð fyrir.
„Við bárum fjögur atriði sem
Flugmálastjórn taldi vera kyrrsetningarsök undir EASA, European Aviation Safety Agency, og

Stökktu til

Costa del Sol
21. ágúst
Frá aðeins kr.

69.900 í 7 nætur

7 nátta ferð - ótrúleg kjör!
Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á allra síðustu sætunum 21. ágúst í 7 nætur til eins
allra vinsælasta sólaráfangastaðar Íslendinga, Costa del Sol. Þú bókar flugsæti og
gistingu og 4 dögum fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir. Fjölbreytt önnur sértilboð
jafnframt í boði. Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði - verð getur
hækkað án fyrirvara.

Kr. 69.900

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

- 7 nátta ferð
Verð m.v. 2 - 4 í herbergi / stúdíó / íbúð. Sértilboð 21. ágúst.

þar svöruðu menn á þá lund að þrjú
væru ekki kyrrsetningarsök og
eitt atriði mætti túlka á mismunandi vegu,“ segir hann. Hann segir
enn fremur að tekin verði ákvörðun um það á fundi félagsins í haust
hvort félagsmenn skrái vélar sínar
hjá annarri Evrópuþjóð. Þá kæmu
eftirlitsmenn hingað til lands til að
taka vélarnar út.
„Já, við höfum verið að velta því
fyrir okkur að skrá þær þar sem
viðhorf gagnvart svifflugum er
annað. Við höfum rætt við Svía
um þau mál og þar er búið að bjóða
okkur velkomna,“ segir hann.
Þó reglurnar séu alls staðar þær
sömu segir hann það geta verið
misjafnt hvernig þær eru túlkaðar
og útfærðar.
„Ég veit að það hefur verið flótti
frá Belgíu yfir til Þýskalands
vegna slíkra mála,“ segir hann.

Þrír létust í
skotárás í Texas
TEXAS Þrír létust, þar af einn lögregluþjónn og einn óbreyttur
borgari, þegar maður hóf skothríð í grennd við A&M-háskólann
í Texas í Bandaríkjunum síðdegis
í gær.
Mikil hræðsla greip um sig á
meðal nemenda á svæðinu þegar
maðurinn hóf skothríð við eina af
byggingunum. Lögreglumaðurinn sem lést fór inn í hús byssumannsins en var þá skotinn.
AP fréttastofan hefur eftir
lögreglu að byssumaðurinn hafi
verið skotinn og látist af sárum
sínum á spítala.

„Við höfum líka átt fundi með
EASA og úttektaraðilum þar og þar
hefur komið alveg skýrt fram að
við stöndum rétt að,“ segir Valdís
Ásta Aðalsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Flugmálastjórnar. „Það er
náttúrulega alltaf leiðinlegt ef það
er skráð annars staðar en á Íslandi
en telji þeir að það verði til hægðarauka þá getum við ekkert stöðvað það.“
Kristján segir mikið í húfi.
„Þetta er nú bara sjálfboðavinna
hjá okkur en ef við ættum að fullnægja þeim kröfum sem Flugmálastjórn setur okkur alveg út í ystu
æsar þá þyrftum við að hafa einn
til tvo starfsmenn bara til að sinna
þessari pappírsvinnu,“ segir hann.
„Því höfum við ekki efni á svo það
er verið að kippa grundvellinum
undan félaginu.“

VÍSINDI Bandaríska lyfjaeftirlitið
leyfði nýlega að örflögu verði
komið fyrir í lyfi.
Flagan mun gera læknum kleift
að fylgjast nánar með því hvort
og hvenær sjúklingar taka lyfin.
Forbes greinir frá þessu en
talið er að leyfið verði til þess að
hraða þróun á flögum sem þessari.
Flagan er á stærð við sandkorn
og er henni komið fyrir í töflunni
þaðan sem hún sendir upplýsingar til læknis í gegnum farsíma.

jse@frettabladid.is

- bg

Ný örflaga í lyfjatöflur:

Taflan lætur
lækninn vita

Uppreisnarmenn í Sýrlandi segjast hafa skotið niður orrustuflugvél stjórnarhersins:

Vopnaþungi uppreisnarinnar meiri
SÝRLAND, AP Sýrlenskir uppreisnarmenn segjast hafa
skotið niður orrustuflugvél stjórnarhersins. Þeir
halda flugmanni vélarinnar nú föngnum en sá náði
að skjóta sér úr vélinni áður en hún varð eldi að bráð
og hrapaði. Sýrlenski stjórnarherinn greindi frá
því að flugmaðurinn hefði yfirgefið vélina en segja
ástæðuna hafa verið bilun í vélinni.
Uppreisnarmenn birtu myndskeið á vefnum í gær
þar sem flugvélin sést og flugmaðurinn talar. Hann
er umkringdur fjórum vopnuðum uppreisnarmönnum og segist hafa haft það verkefni að ráðast á svæði
uppreisnarmanna.
Sé það satt sem uppreisnarmennirnir segja, að þeir
hafi skotið orrustuflugvélina niður með loftvarnarbyssu, þýðir það að þungi skotvopna þeirra hafi snaraukist. Aðeins nokkrir dagar eru síðan uppreisnarmenn áttu lítið eftir af skotvopnum og óskuðu eftir
utanaðkomandi hjálp. Á sunnudag biðluðu þeir til
alþjóðasamfélagsins að setja flugbann á Sýrlandsher.
Theodore Karasik, sérfræðingur við Hernaðargreiningarstofnunina fyrir Mið-Austurlönd, segir að
flæði vopna til uppreisnarmanna sé örugglega mun
meira en undanfarnar vikur. „Ef þetta er satt, er það

STRÍÐSFANGI Uppreisnarmenn segjast ætla að fara vel með
fanga sinn og heita því að brjóta ekki reglur Genfarsáttmálans.
NORDICPHOTOS/AFP

sennilegt að leynilegur stuðningur við uppreisnina sé
að verða meiri og öflugri.“
Sádi-Arabía og Katar hafa þegar sagst ætla að
útvega uppreisnarmönnum vopn en óvíst er hversu
mikill stuðningurinn er.
- bþh
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VINNINGARNIR ERU:
1. Ferð með Icelandair til Denver í Colorado, flug og gisting fyrir 4 að verðmæti 500.000 kr.
2. 300.000 Vildarpunktar Icelandair
3. 150.000 kr. gjafabréf frá Ellingsen

www.o
olis.is
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Bandaríkjadalur

119,21

119,77

Sterlingspund

187,04

187,94

Evra

146,87

147,69

Dönsk króna

19,73

19,846

Norsk króna

20,111

20,229

Sænsk króna

17,846

17,95

Japanskt jen

1,5235

1,5325

SDR

179,92

181

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
206,5429
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Formaður Blindrafélagsins gengur í tíu daga fyrir Íslands hönd:

Gatnagerð í Stykkishólmi:

Gengur 300 kílómetra yfir England

Lækka gjöldin
um helming

SAMFÉLAGSMÁL Kristinn H. Einars-

son, formaður Blindrafélagsins
freistar þess að ganga 300 kílómetra þvert yfir England á tíu
dögum ásamt fleirum blindum og
sjónskertum einstaklingum.
„Það verður ekkert skipst á. Við
munum öll ganga þessa 300 kílómetra, þannig að þetta verða um
þrjátíu kílómetrar á dag,“ segir
Kristinn.
Gangan er skipulögð af breskum
blindrasamtökum og verður lagt
af stað 20. ágúst. Tilgangur ferðarinnar er að safna fé til áframhaldandi rannsókna á meðferð við

ólæknandi arfgengum hrörnunarsjúkdómum í sjónhimnunni.
„Það er engin meðferð til við
þessu í dag en þetta er algengasta
orsök blindu hjá börnum og ungu
fólki,“ segir Kristinn.
Kristinn mun leggja af stað á
mánudaginn og segir að aðalatriðið sé að fara varlega.
„Ég er lögblindur en hef smá
sjón. Ég hef þröngt sjónsvið og
sé lítið í kringum mig. Ég þarf að
passa að horfa niður fyrir mig svo
ég hrasi ekki. Markmiðið er að
komast í mark á heilu og höldnu,“
segir Kristinn.
- ktg

STYKKISHÓLMUR Bæjarráð Stykkishólms hefur samþykkt að lækka
gatnagerðargjöld um 50 prósent á
ákveðnum lóðum. Einnig var samþykkt að fella niður gjald vegna
uppfyllingar ákveðinna lóða.
Ástæðan er sögð skortur á íbúðarhúsnæði og rétt sé að hvetja til
bygginga, en talið er að aðgerðirnar geti eflt byggingariðnað á
svæðinu. Þetta kemur fram á vef
Skessuhorns.
Gatnagerðargjöld eru innheimt
af lóðum til að standa undir kostnaði við viðhald gatna.
- bbi

Á TOPPNUM Kristinn H. Einarsson ásamt

eiginkonu sinni Kristínu Sjöfn Valgeirsdóttur á toppi Botna-Skyrtunnu í Ljósufjöllum á Snæfellsnesi.

Íslensk löggjöf vekur
athygli víða um heim
AÐ LÆRA ÍSLENSKU Hér ræða íslenskunemarnir málin á Núpi.

Talskona Stígamóta hefur ferðast um allan heim til að kynna íslenska löggjöf
er varðar vændi og mansal. Segir eftirfylgni lögreglu verulega ábótavant. Talskona vændisfólks í Skandinavíu segir löggjöfina ýta undir mansal og vændi.

Yfir hundrað íslenskunemar:

SAMFÉLAGSMÁL Guðrún Jónsdóttir,

Aldrei fleiri að
nema íslensku
MENNTUN Aldrei hafa fleiri útlendingar numið íslensku eins og í ár
hjá Háskólasetri Vestfjarða. Ekki
sjá kennarar einir um þá kennslu
en á Ísafirði eru nemendur sendir á stúfana þar sem þeir þurfa
að leysa hinar ýmsu hversdagsþrautir í verslunum og hjá fleiri
fyrirtækjum. „Ísfirðingar hafa
tekið þessu afar vel og verið mjög
hjálpsamir,“ segir Ingi Björn
Guðnason, verkefnastjóri hjá
Háskólasetri Vestfjarða.
Á Núpi í Dýrafirði nema nú
83 nemendur íslensku, en flestir koma þeir með Erasmus- eða
Nordplus-styrk upp á vasann.
Einnig eru tvö námskeið haldin á
Ísafirði.
- jse

LÖGREGLUMÁL
Tuskudýr í óskilum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hefur undir höndum nokkurn fjölda
tuskudýra sem öll fundust á sama
staðnum. Eiganda þeirra er leitað
en hann getur vitjað bangsanna hjá
lögreglunni. Sá verður þó að staðfesta
eignarhald sitt.

LEIÐRÉTT
Rangt var farið með kvæði Jóns
Helgasonar í blaðinu í gær. Beðist er
velvirðingar á því.

talskona Stígamóta, hefur ferðast
um allan heim undanfarin ár til
að kynna „sænsku leiðina“ sem
var innleidd í lög hér á landi árið
2009 og gerir kaup á vændi refsiverð.
Guðrúnu hefur meðal annars
verið boðið til Edinborgar, S-Afríku, Bergen, Brussel, Istanbúl,
Nepal, Íraks, Rómar og New York,
til að halda fyrirlestra um fyrirkomulagið, sem hún segir vera
framtíðarsýn fjölmargra landa.
„Þessi leið þykir framsýn og
endurspegla þá hugmyndafræði
sem við viljum kenna okkur við,“
segir hún. „Það er mikill áhugi
fyrir því sem verið er að gera á
Íslandi.“
Hún bætir þó við að það sé í
meira lagi ósanngjarnt að kaupendur vændis séu enn ekki gerðir ábyrgir fyrir gjörðum sínum.
Vændi blómstri hér á landi og
nektarstaðir séu enn starfræktir,
þrátt fyrir lagabreytingar.
„Við höfum margoft sagt að
lykilinn að blómstrandi klámog vændisiðnaði sé svokölluð
viðskiptaleynd,“ segir Guðrún
og undirstrikar að karlar muni
kaupa konur svo lengi sem þeir
séu öruggir með að ekki komist
upp um þá.
„Hér eru gífurlegir fjármunir
í húfi og því getur vændi aldrei
verið svo hulið að kaupandinn
finni það ekki. En ef það er nógu
sýnilegt fyrir hann, er það nógu
sýnilegt fyrir lögregluna.“
Vændi verður að vera sett í
söluvænar pakkningar til að það
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ÍSAFJÖRÐUR Olíubirgðastöðin mun rísa

á Mávagarði.

Tillaga að starfsleyfi auglýst:

Ný olíubirgðastöð á Ísafirði
ÍSAFJÖRÐUR Umhverfisstofnun

hefur auglýst tillögu að starfsleyfi nýrrar olíubirgðastöðvar
Olíudreifingar á Ísafirði. Gert er
ráð fyrir að allt að 1.510 rúmmetrar af olíu rúmist í stærsta geymi
stöðvarinnar, þó ekki bensín eða
rokgjarnar olíutegundir. Þá verði
heimiluð móttaka á úrgangsolíu.
Núverandi birgðastöð hefur
starfsleyfi til 31. mars 2013, en þá
er gert ráð fyrir að nýja stöðin taki
við. Hún verður á lóð sem heitir
Mávagarður og tilheyrir nýrri
hafnaraðstöðu á Ísafirði.
- kóp

TALSKONA STÍGAMÓTA Guðrún segir íslenska vændislöggjöf framtíðarsýn í mörgum

löndum, en eftirfylgni lögreglu hér á landi sé aftur á móti verulega ábótavant.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Húðkrem úr þörungum:

Segir lögin ýta undir mansal

Sjávarfang sett
beint á húðina

„Sænska leiðin“ gerir það að verkum að enn erfiðara er að koma fórnarlömbum mansals til bjargar og ýtir jafnvel undir það, að mati Pye Jakobsson, stofnanda hagsmunasamtaka vændisfólks í Svíþjóð. Fram kom í fréttum Stöðvar 2
í vikunni að lögin, sem gera kaup á vændi refsiverð, komi í veg fyrir að mansal
sé tilkynnt því slíkar tilkynningar komi aðallega frá vændiskaupendum.
Fram kemur í nýrri skýrslu frá félagsmálayfirvöldum í Noregi að vændi þar í
landi sé bæði orðið skipulagðara og alvarlegra eftir að lögin tóku gildi þar fyrir
þremur árum. Norsk dómsmálayfirvöld hafa boðað endurmat á löggjöfinni.
Greint var frá því í Fréttablaðinu í vor að brýn þörf sé á sérstakri vændis- og
mansalsdeild innan lögreglunnar hér á landi, en talið er að umsvif þess aukist
ár frá ári. Innanríkisráðherra segist munu beita sér í málinu.

NÝSKÖPUN Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Marinox, sem er að
hluta til í eigu Matís, hefur hafið
framleiðslu á húðkremi (UNA
skincare) eftir áralanga rannsókna- og þróunarvinnu á efnum
sem finna má í íslenskum sjávarþörungum og innihalda mikla lífog andoxunarvirkni.
Framleiðslan byggir á áralangri rannsókna- og þróunarvinnu en fyrirtækið hefur þróað
náttúrulega aðferð til að einangra
og framleiða virk efni úr þörungum og þar með tryggja hámarksvirkni þeirra.
Rannsóknir sýna fram á mjög
jákvæð áhrif náttúrulegra efna úr
sjávarþörungum á húðina.
- shá

einnig framfylgt. Hún fagnar
því aukna fjármagni sem hefur
verið sett í að uppræta skipulagða
glæpastarfsemi í landinu og vonast til þess að stjórnvöld standi
við þau orð sem sögð hafa verið
varðandi aukinn kraft í baráttunni við vændi. „Þetta er verkefni sem við ætlum að eyða orku í
á næstunni.
sunna@frettabladid.is

seljist, segir Guðrún. „Þú sérð
hvergi rauða bókstafi sem stafa:
Vændishús – hér geturðu keypt
fórnarlömb mansals.“ Það er alltaf búið að setja það í búning eins
og nudd, súludans eða einkadans.
Annars selst það ekki.“
Hún segist vera afar stolt af
lagaumhverfinu hér á landi, en
vildi þó óska þess að því væri

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

13
15

veðurfréttamaður

HLÝINDI Næstu
daga verður áfram
fremur milt veður,
vindur skaplegur
og nokkuð hlýtt. Á
morgun má búast
við vætu SA- og
A-til um morguninn en léttir til er
líður á daginn.
Á ﬁmmtudaginn
þykknar heldur
upp við norðurströndina en léttir
til syðra.
Á MORGUN
Hægur vindur,
2-6 m/s
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FIMMTUDAGUR
5-10 m/s,
hvassara SA-til.
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Alicante

30°

Basel

29°

Berlín

23°

Billund

20°

Frankfurt

26°

Friedrichshafen

27°

Gautaborg

21°

Kaupmannahöfn

21°

Las Palmas

27°

London

24°

Mallorca

33°

New York

28°

Orlando

33°

Ósló

20°

París

25°

San Francisco

24°

Stokkhólmur

19°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

FORD MONDEO Trend frá 3.990.000 kr.
FORD MONDEO Titanium frá 4.310.000 kr.
Nú fæst Ford Mondeo á frábæru verði. Kauptu í dag Ford Mondeo. Hann er rúmgóður,
ríkulega útbúinn, bensín eða dísil og fæst bæði sjálfskiptur og beinskiptur. Veldu sparneytinn Ford Mondeo. Hagkvæmur í rekstri. Ávalar og fallegar línur. Grípandi hönnun.
Framúrskarandi aksturseiginleikar. Lipur, þægilegur og sparneytinn. Vertu í hópi þeirra
bestu. Spyrðu um 5 ára verksmiðjuábyrgð. Veldu Ford, nýtt tákn um gæði.
ford.is
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FORD MONDEO TREND
FRÁ

29.191 kr./mán.

*

* Ford Mondeo Trend 5 dyra 1,6TDCi dísil, 115 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km. Miðað er við
óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 2.300.000 kr. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Hlutfallstala kostnaðar 11,73%.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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Tínir þú sveppi eða ferð í
berjamó á haustin?
JÁ

44,4%
55,6%

NEI

14. ágúst 2012 ÞRIÐJUDAGUR

6

KJÖRKASSINN

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú orðið fyrir einelti?
Segðu skoðun þína á visir.is

Portúgalar sinna loftrýmisgæslu NATO á Íslandi fram í september:

Sviptu mann frelsi í Breiðholti:

Hersveitir lentar með sex F-16 þotur

Lögreglan hefur
lokið rannsókn

LANDHELGISGÆSLAN Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins (NATO) hófst á ný í gær. Nú munu
Portúgalar sinna verkefninu en ráðgert er að það
verði unnið með sama fyrirkomulagi og áður hefur
verið gert og í samræmi við samninga sem í gildi eru.
Þá er áætlað að verkefninu ljúki um miðjan september.
Flugsveitir portúgalska flughersins komu til landsins í gær og lenti Lockheed C-130 Hercules herflutningavél Portúgala á Keflavíkurflugvelli með
um sjötíu manna lið. Portúgalar munu nota sex F-16
orrustuflugvélar við verkefnið.
Akureyringar og íbúar á Egilsstöðum mega búast
við því að portúgalskar flugsveitir æfi aðflug á flugvöllum bæjanna enda eru þeir varaflugvellir Íslands
á eftir flugvellinum á Miðnesheiði.
- bþh

PORTÚGALAR LENTIR Yfirmenn flugsveitarinnar stíga frá borði

á Miðnesheiði.

MYND/PORTÚGALSKI HERINN

LÖGREGLAN Rannsókn lögreglunnar á máli tveggja manna sem
réðust inn á karlmann í Breiðholti
fyrr í sumar er lokið. Mennirnir
sviptu fórnarlambið frelsi sínu í
sex klukkustundir og neyddu það
til að millifæra pening af bankareikningi sínum yfir á þeirra
bankareikning.
Málið hefur verið sent ríkissaksóknara sem tekur ákvörðun um
það hvort mennirnir verði ákærðir eða ekki. Mennirnir hafa setið í
gæsluvarðhaldi frá því þeir voru
handteknir.
- jhh

Lögreglan fær falleinkunn
í skýrslu um árás Breiviks
Skýrsla um hryðjuverkaárásina í Noregi í fyrra var birt í gær. Lögreglan er sögð hafa brugðist í veigamiklum atriðum og hefði getað gripið inn í árásina mun fyrr. Enginn hefur þó sagt af sér vegna málsins.
NOREGUR Norska lögreglan brást þegar AndCAMERON OG CLEGG Formaður Íhalds-

flokksins og formaður Frjálslynda
flokksins funduðu á föstudag til að
reyna að bæta sambandið.

Samstarfið í uppnámi:

Cameron og
Clegg deila
BRETLAND Frjálslyndi flokkur-

inn sakar Íhaldsflokkinn um að
draga lappirnar þegar kemur
að endurbótum á lávarðadeild
breska þingsins. Á móti hafa
frjálslyndir dregið til baka
stuðning sinn við kjördæmabreytingu. Guardian greinir frá
þessu.
David Cameron, formaður
Íhaldsflokksins, og Nick Clegg,
formaður Frjálslynda flokksins,
funduðu á föstudag til að reyna
að bæta sambandið. Clegg hefur
falið ráðgjöfum sínum að vinna
sér efnahagsstefnu fyrir flokk
sinn. Nú er svo komið að aðeins
einn af hverjum sex kjósendum
telja að samstarfið lifi út kjörtímabilið.
- kóp

LÖGREGLUMÁL
Klesst og strokið
Ekið var á tvær kyrrstæðar og mannlausar bifreiðar á bílastæði í Reykjanesbæ um helgina. Í báðum tilvikum
létu ökufantarnir sig hverfa. Talsvert
tjón varð á báðum bílum. Þeir sem
veitt geta upplýsingar um þessi mál
eru beðnir um að hafa samband við
lögreglu.

ers Behring Breivik sprengdi bílsprengju við
nokkrar helstu stjórnarbyggingar í Ósló og
skaut fjölda ungmenna til dauða í Útey fyrir ári.
Þetta er niðurstaða nefndar sem skilaði af sér
500 blaðsíðna skýrslu um málið í gær.
Eitt af því sem fram kemur í skýrslunni er
að lögreglan er ekki talin hafa horfst í augu
við þau hættumerki sem uppi voru og dró ekki
nægan lærdóm af þeim æfingum sem höfðu
áður verið gerðar.
Því er haldið fram í skýrslunni að lögreglan
hefði jafnvel getað komið í veg fyrir sprenginguna hefði hún brugðist rétt við.
Lögreglan er ekki talin hafa fylgt settum
starfsreglum og máttur starfsmanna til að fara
eftir fyrirfram ákveðnum vinnubrögðum talinn
lítill.
Lögreglan er sögð hafa áttað sig fljótt á því að
um hryðjuverk væri að ræða en viðbrögð hennar eru hins vegar talin hafa verið allt of hæg og
er fullyrt í skýrslunni að aðgerðir og inngrip
hefðu getað hafist mun fyrr.
Í skýrslunni segir að lögregluna skorti einnig
samhæfingu og skipulag og hafi að auki ekki
nýtt upplýsingatækni sem skyldi.
Dæmi um þetta er að lögreglunni bárust upplýsingar um ferðir Breiviks eftir sprengjuárásina en þær upplýsingar lágu á borði lögreglunnar í tuttugu mínútur áður en hringt var í vitnið.
Tveir tímar liðu svo þangað til greint var frá
upplýsingunum í talstöðvakerfi lögreglunnar.
Yfirstjórn lögreglunnar er einnig gagnrýnd fyrir skort á bæði getu og vilja til að taka
ábyrgð, setja niður markmið og ákveða inngrip.
Þrátt fyrir harða gagnrýni á lögreglu í skýrslunni, hefur enn enginn sagt af sér.
„Þetta er ekki rétti dagurinn til að meta einstakar persónur. Í dag fengum við 500 blaðsíðna
skýrslu í hendurnar og hér um bil helmingurinn
af henni fjallar um aðgerðir lögreglunnar. Við
munum fara yfir skýrsluna af mikilli alvöru.
Meira vil ég ekki segja um málið að svo stöddu,“
sagði Grete Faremo, dómsmálaráðherra Noregs, í samtali við norska Ríkisútvarpið í gær.
katrin@frettabladid.is

BLAÐAMANNAFUNDUR Alexandra Bech Gjørv, formaður hinnar svokölluðu 22. júlí-nefndar, kynnti skýrsluna á
blaðamannafundi í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Við munum
fara yfir
skýrsluna af mikilli
alvöru.
GRETE FAREMO
DÓMSMÁLARÁÐHERRA
NOREGS

22. júlí, 2011
■ Klukkan 15.25 sprakk bílsprengja í Ósló. Sprengjan vó 950 kíló, hún
varð átta manns að bana og 30 særðust. Margar stjórnarbyggingar fóru
illa í sprengingunni, meðal annars skrifstofa forsætisráðherra.
■ Um klukkan 17.00 gekk Anders Behring Breivik á land í Útey klæddur
lögreglubúningi. Hann varð 69 ungmennum að bana og særði 60 í
skotárás sem tók um eina og hálfa klukkustund.
■ Alls létu 77 manns lífið og rúmlega 90 særðust í árásunum.
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MENNING Í LOFTINU
MYNDARLEGT TILBOÐ Á MENNINGARNÓTT

FLUGFELAG.IS

Einungis
FR Á

7. 5 00 k r.

J AV ÍK
T IL / F R Á R E Y K
0.
D A G A N A 15 . – 2
ÁGÚST

FLUGFÉLAG ÍSLANDS BÝÐUR menningarþyrstum
landsmönnum ﬂugsæti til Reykjavíkur á sérdeilis fínu tilboði 15. -20.
ágúst. Látum það eftir okkur að njóta kræsinga á hlaðborði listagáfu og
sköpunarkrafts. Sperrum eyrum, glennum upp augun, gælum við
bragðlaukana og tökum ﬂugið á Menningarnótt í Reykjavík 18. ágúst.
Sætin eru takmörkuð og einungis bókanleg á www.ﬂugfelag.is
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BÓKAÐU
HÓTEL

Fréttaskýring: Rekstur tónlistarhússins Hörpu

OG BÍL

200.000
löndum / hótel í 165
800.0
í 125 lön 00 bílar
dum

ÚT MEÐ
N!
HÓuPokIN
kur línu á

Send
xpress.is
hopar@icelande
ir
og fáðu tilboð fyr
hópinn þinn.

Vetur, sumar,
vor og haust
Köben / London / Berlín
París / Alicante / Barcelona frá:

15.700 kr.
*

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.
Takmarkað sætaframboð, valdar dagsetningar og valin ﬂug.
Ferðatímabil: 15. ágúst-30. september.

Huggulegt
haust í Köben
FÍTON / SÍA

Verð á mann í tvíbýli frá:

54.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum,
gisting í tvær nætur ásamt morgunverði.
Ferðatímabil: 21.-23. sept. og 28.-30. sept. 2012

590 0100 | www.expressferdir.is

Ármúla 7 | 108 Reykjavík | 5 500 600 | www.icelandexpress.is

HARPA Stjórnarformaður Portusar segir félagið hafa nóg fé til að reka Hörpu fram á mitt næsta ár, miðað við óbreyttar forsendur,

en ekki mikið lengur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hærri fasteignagjöld
renna til borgarinnar
Tekjur Reykjavíkurborgar af fasteignagjöldum Hörpu eru hærri en gert var ráð
fyrir í áætlunum. Beinir skattar á Hörpu rúmur hálfur milljarður. Borgarstjóri
ítrekaði 2010 að ekki hefðu verið samþykkt hærri framlög til Hörpu.
STJÓRNSÝSLA Hærri fasteignagjöld

sem Harpa greiðir skila Reykjavíkurborg hærri tekjum en áætlanir gerðu ráð fyrir. Pétur J.
Þorsteinsson, stjórnarformaður
Portusar, rekstrarfélags Hörpu,
segir að áætlanir um reksturinn
hefðu að mestu staðist ef ekki
hefði komið til
mun hærri fasteignagjalda.
Rekstraráætlanir gerðu
ráð fyrir að
fasteignagjöld
y rðu a ld rei
hærri en 180
milljónir króna
PÉTUR J. EIRÍKSSON á ári, en Pétur
segir þau vera
um 380 milljónir. Fulltrúar
Reykjavíkurborgar gerðu engar
athugasemdir við áætlanir um
lægri gjöld.
„Borgin hefur ekki gert athugasemdir um áætlanir okkar um
lægri fasteignagjöld. Beinir
skattar á okkur á þessu ári eru
um 584 milljónir króna. Við erum
að borga mun meira til þessara
tveggja eigenda en sem nemur
tapinu,“ segir Pétur, en gert er
ráð fyrir að tap af rekstri Hörpu
í ár nemi 407 milljónum króna.
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram fyrirspurnir varðandi rekstraráætlanir Hörpu vorið 2010. Í svari
Portusar og Austurhafnar, sem
barst 21. apríl það ár, segir að
gerðar hafi verið rekstraráætlanir með nokkurri nákvæmni fyrir
árin 2010 til 2014.
„Framlög ríkis og borgar og

Engin skuldbinding um meira framlag
Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi borgarstjóri, ritaði
Katrínu Jakobsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, bréf 10. júní 2010. Þar er ítrekað að „engin
fyrirheit hafa verið gefin af hálfu Reykjavíkurborgar
um frekari fjárframlög til Tónlistar- og ráðstefnumiðstöðvarinnar við Austurhöfn“. Samþykkt borgarráðs um
framhald byggingar hússins hafi ekki falið í sér neina
ákvörðun um aukin framlög.
„Engar fyrirliggjandi heimildir eru því til að skuldbinda
félögin sem eru í eigu ríkis og borgar umfram fyrri sam- HANNA BIRNA
þykktir, hvorki með hlutafjáraukningu eða með öðrum KRISTJÁNSDÓTTIR
leiðum.“
Í bréfinu kemur einnig fram að samstaða sé um að taka stjórnskipulag
fyrirhugaðs reksturs til endurskoðunar. Það hefur ekki enn verið gert til fulls.

Mun hærri fasteignagjöld
Pétur segir að áætlanir Hörpu hefðu að mestu staðið ef fasteignagjöldin
hefðu orðið eins og ráð var fyrir gert.
„Við erum að horfa upp á tap upp á 407 milljónir króna. Það munar
230 milljónum á fasteignagjöldum, hvernig þau eru í reynd og því sem við
teljum rétt vera. Eftir standa 177 milljónir og eitthvað hefði komið inn samkvæmt leiðréttingu á samningi við Sinfóníuhljómsveitina.“

hluti af leigu Sinfóníuhljómsveitar Íslands mun standa undir
afborgunum og vöxtum af stofnkostnaði. Aðrar fastar leigutekjur (Íslenska óperan), breytilegar tekjur af viðburðum og
ráðstefnum, rekstrarleyfissamningum, samstarfsverkefnum og
bílastæðum munu standa undir
rekstrarkostnaði. Stefna stjórnenda félaganna er að rekstur
hússins verði sjálfbær og að ekki
þurfi að koma til rekstrarstyrkja
frá eigendum,“ segir í svarinu.
Engu að síður kemur fram

Benda á fordæmi varðandi Smáralind
Mismunur á áætlunum varðandi
fasteignagjöldin skýrist af því að gert
var ráð fyrir að þau yrðu miðuð við
rekstrarvirði, en raunin er sú að þau
eru miðuð við byggingarkostnað og
eru því umtalsvert hærri. Pétur segir
að Smáralind hafi oft verið nefnd í
þessu efni, en fasteignagjöld vegna
hennar miðast við rekstrarvirði.
„Hennar rekstur er í raun
nákvæmlega eins og rekstur Hörpu.

Þetta er hús sem er algjörlega leigt
út til annarra og hefur sáralitla
eigin starfsemi. Við erum með hús
sem leigir sali og rekstraraðstöðu
fyrir verslanir og veitingastaði til
annarra og erum með sáralitla eigin
starfsemi.
Þeir sem við höfum ráðfært okkur
við hafa einmitt bent á Smáralindina
sem dæmi um hvernig ætti að
leggja á Hörpu.“

að gert sé ráð fyrir því að auka
þurfi hlutafé samstæðunnar um
580 milljónir króna. Hluti af því
var í formi tækjabúnaðar frá
Austurhöfn, sem metinn var á 75
milljónir króna. „Yrði þá framlag eigenda Austurhafnar vegna
hlutafjáraukningarinnar 505
m.kr.“

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

BÍÐUR NÝR
FRAMI
EFTIR ÞÉR?

www.promennt.is

FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUSKÓLI
Framabraut – Skrifstofuskóli er námsbraut fyrir fólk sem vill skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun eða er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eftir hlé.

STYRKT AF FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

* Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið.

– sem tryggir ótrúleg kjör

Miðstöð símenntunar

Námsbrautin er unnin í samvinnu við símenntunarmiðstöðina Framvegis og er styrkt af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þess vegna er hægt að bjóða þessa geysiöﬂugu námsbraut á hreint
ótrúlegu verði eða 42.000 kr. í stað 199.000 kr. áður. Námið er 264 kennslustundir og er metið
til allt að 18 eininga til stúdentsprófs.*

AF HVERJU FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUSKÓLINN?
Markmiðið með Framabrautinni – Skrifstofuskólanum er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf
til að geta skarað fram úr í alhliða skrifstofuvinnu. Í þessu námi er tekið fyrir allt um tölvur, bókhald og skrifstofutækni sem fólk þarf að kunna skil á í nútímafyrirtækjum. Námið hefst á því að
nemendum er kennd námstækni með hjálp MindManager og þannig helstu tökin við notkun
hugarkorts í verkefnavinnu, en rannsóknir sýna að notkun hugarkorts í námi og starﬁ getur
aukið afköst fólks við vinnuna um allt að 17%.

FYRIR HVERJA?
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir kröfur til nemenda. Þetta
nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama í almennum skrifstofustörfum, styrkja kunnáttu
sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er
20 ára eða eldra og hefur stutta formlega skólagöngu að baki.

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
1. Kynning og námstækni með MindManager
2. Sjálfstyrking, samskipti og færnimappa
3. Tölvu- og upplýsingaleikni
4. Verslunarreikningur og bókhald
5. Tölvubókhald
6. Þjónusta og símsvörun
7. Viðskiptaenska
8. Tollskýrslugerð
9. Verkefnadagar/lokaverkefni
Verð: 42.000 kr.
Lengd: 264 kennslustundir
Kennslan fer fram hjá okkur í Promennt og Framvegis
í Skeifunni 11b, 2. hæð og í fjarkennslu í beinni útsendingu.
Hefst: 5. september

Flest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms hjá okkur.
Atvinnuleitendur geta sótt um styrk hjá VMST.

Það að getað stundað nám í gegnum fjarkennslu í beinni útsendingu er alveg frábært. Ég bý úti á landi og hefði ekki
haft kost á þessu námi öðruvísi. Var í skrifstofunámi og er það mjög hagnýtt og markvisst nám, með fyrsta ﬂokks
kennurum og starfsfólki. Námið hefur nýst mér mjög vel. Ári eftir að ég útskrifaðist fékk ég vinnu sem móttökuritari á
heilsugæslu í sumaraﬂeysingum og í dag er ég að vinna á skrifstofu Bruggsmiðjunnar Kalda á Árskógssandi. Námið
gefur svo góðan grunn og veitir manni mun meiri kjark og sjálfsöryggi í að sækja um vinnu sem maður hefur áhuga á
og mæli ég eindregið með þessu námi hjá Promennt.

Valdís Erla Eiríksdóttir, skrifstofustarfsmaður í Bruggsmiðjunni Kalda, Árskógssandi

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Skráningar fara fram á vefnum okkar www.promennt.is og þar má einnig ﬁnna allar nánari upplýsingar.

PROMENNT
Skeifunni 11B

đ 108 Reykjavík đ Sími

519 7550

đ promennt@promennt.is đ promennt.is

Promennt er eini
Microsoft-vottaði
skólinn á Íslandi.

Hjá Promennt er
boðið upp á
fjarkennslu í beinni.

Hjá Promennt er
boðið upp á dagog kvöldnám.
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Sterkustu skákmenn landsins mætast á Borgarskákmótinu í Ráðhúsi Reykjavíkur:

Hvalur á Hornströndum:

Borgarskákmótið haldið í 27. sinn

Hvalreki fyrir
pastaétandi tófur

FÓLK Borgarskákmótið verður haldið í 27. sinn í Ráð-

RISA HAFMEYJA Þessi risavaxna

hafmeyja, kölluð Shirahoshi, var
notuð til kynningar á sjónvarpsdagskrá japanskrar sjónvarpsstöðvar um
helgina. Hún vakti mikla athygli gesta
og gangandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

húsi Reykjavíkur í dag klukkan 16.00. Mótið var fyrst
haldið á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar árið 1986
og hefur verið haldið ár hvert síðan þá.
Eva Einarsdóttir, formaður ÍTR, mun setja mótið.
Venju samkvæmt eru það taflfélögin tvö í Reykjavík
sem standa að mótinu, Taflfélag Reykjavíkur og Taflfélagið Hellir. Gera má ráð fyrir að margir af öflugustu skákmönnum þjóðarinnar taki þátt.
Tefldar verða sjö umferðir með sjö mínútna
umhugsunartíma. Þegar Fréttablaðið hafði samband
í gærkvöldi höfðu 76 manns skráð sig en búast má við
að hátt í hundrað keppendur tefli eða álíka margir og
í fyrra.
Hægt er að skrá sig til leiks á vefnum skak.is þar til
mótið hefst eða með því að mæta á skákstað.
- bþh

DÝRALÍF Sigurður Hjartarson frá

SKÁK Búast má við harðri keppni á Borgarskákmótinu í dag.

Búist er við hátt í hundrað keppendum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bolungarvík sigldi fram á stórhveli sem lá í sjávarmálinu í
Straumnesi, milli Aðalvíkur og
Rekavíkur, á Hornströndum í
fyrrakvöld. Sigurður segir óljóst
hvar hvalurinn taki land.
Hann vonaðist þó til að það
yrði ekki í Fljótavík en þar liggur einn sem flaut á land í fyrra.
„Það er allt útlit fyrir að tófan fái
nýbreytni á matseðlinum, hún er
eflaust orðin þreytt á pastanu sem
hún fær frá ferðamönnunum,“
segir Sigurður.
- jse

Sveitarstjórnarmenn rólegir
yfir snjóflóðavarnargörðum
SANDHÓLAHYLUR Á SVÆÐI 3 Blanda er
frábær laxveiðiá en yfirfallið setur strik í
reikninginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GARÐAR

Yfirfallið 12,8 rúmmetrar:

Blanda komin á
árvisst yfirfall
NÁTTÚRA Blöndulón hefur nú

náð yfirfallshæð en innrennsli
Blöndu tvöfaldaðist í hita síðustu daga, segir á vef Landsvirkjunar. Vindur hefur verið
nokkuð stífur að undanförnu og
flýtti það mikið fyrir bráðnun
jökla og innrennsli í lónið.
Undanfarin ár hefur Blanda
farið á yfirfall í fyrri hluta
ágústmánaðar, eins og kemur
fram á upplýsingavef um lónhæð og yfirfall hjá Landsvirkjun. Í gær var yfirfallið á hádegi
12,8 rúmmetrar á sekúndu.
Landsvirkjun hefur haft samband við veiðimenn og aðra
hagsmunaaðila sökum þessa
árvissa viðburðar, en oft er
talað um laxveiði í Blöndu fyrir
og eftir yfirfall, en áin verður
illveiðanleg á yfirfallinu.
- shá

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld
kl. 22

Sveitarstjórnarmenn bæjarfélaga þar sem framkvæmdir við snjóflóðavarnir eru í kortunum sýna töfum
fullan skilning. Allir bera Ofanflóðanefnd vel söguna. Yfir tugur milljarða fer í varnir á næstu árum.
ÖRYGGISMÁL Siglfirðingar bíða

nú eftir samþykki ríkisstjórnar fyrir áframhaldandi framkvæmdum við snjóflóðavarnir.
Ingvar Erlingsson, forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð, segir að
þrátt fyrir miklar framkvæmdir
undanfarin misseri sé töluvert
verk óunnið.
„Í haust byrja framkvæmdir
við vegarlagningu upp að svæðinu. Þvergarðarnir eru búnir,
en það á eftir að fá grænt ljós
vegna stoðvirkja, sem eru grunnur þessara varna,“ segir hann.
Áætlaður kostnaður Ofanflóðasjóðs vegna Siglufjarðar er talinn hlaupa á tveimur milljörðum
króna.
Magnús Jóhannesson, formaður ofanflóðanefndar, telur mjög
góðar líkur á því að frekari framkvæmdir við Siglufjörð geti hafist á næsta ári.
„Það er enn verið að vinna að
kostnaðarmati á verkinu sem
verður svo boðið út, enda stórt,“
segir Magnús, en gert er ráð
fyrir að framkvæmdir taki tvö
til þrjú ár.
Fram kemur í fjárlögum þessa
árs að óskað hafi verið eftir tímabundnu framlagi til verkefna við
snjóflóðavarnir á Ísafirði og Patreksfirði. Áætlaður kostnaður við
þessar tvær framkvæmdir er um
einn milljarður króna. Gert er
ráð fyrir að sú vinna samsvari
um 70 ársverkum.
Ofanflóðasjóður hefur yfir að
ráða um 10,3 milljörðum króna,
eins og fram kom í Fréttablaðinu
í gær. Til stendur að ljúka við
uppbyggingu snjóflóðavarnargarða í sjö bæjarfélögum fyrir
árið 2020, en upphaflegu áætluninni hefur seinkað um tíu ár.
Þegar framkvæmdum lýkur
verða snjóflóðagarðar í hlíðunum
fyrir ofan tólf bæi og þorp víðs
vegar á landinu.
Svandís
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra segir allt útlit

Ofanflóðavarnir á landinu
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Snjóflóðavarnargarðar –
í framkvæmd eða lokið
1.
2.
3.
4.
5.

Patreksfjörður
Bíldudalur
Flateyri
Ísafjörður
Bolungarvík

6.
7.
8.
9.
10.

Siglufjörður
Ólafsfjörður
Seyðisfjörður
Neskaupstaður
Ólafsvík

70

ársverk er talið að
skapist í kringum
vinnu við snjóflóðavarnir á Ísafirði og Patreksfirði.
fyrir að greiðari framgangur
verkefna muni hefjast árið 2013
miðað við þær tillögur sem fram
hafa komið fyrir næstu fjárlög.
Hlutverk ofanflóðanefndar

Ekki óeðlilegt að það þurfi tíu
milljarða
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri
Vesturbyggðar, segir að þrátt
fyrir tafir á framkvæmdum sé
stórum áfanga í snjóflóðavörnum
á svæðinu að hluta til lokið. „Við
erum ekkert sérstaklega óþolinmóð,“ segir hún. „Samskiptin við
ofanflóðanefnd hafa gengið mjög
vel og sambandið við hana og stjórnsýsluna hefur
verið sérlega gott, það verður ekki annað sagt.“
Framkvæmdir við garða standa yfir á Patreksfirði og garðar fyrir ofan Bíldudal verða kortlagðir
á næstunni. „Þetta eru svakalega dýrar og flóknar
framkvæmdir og það er alls ekki óeðlilegt að það
þurfi tugi milljarða í verkefnin,“ segir hún. „En
þær geta líka verið sársaukafullar fyrir eldri íbúa á
svæðunum því þær eru mikið rask fyrir umhverfið.
En tíu milljarðar eru ekki neitt þegar mannslíf eru
í hættu.“

Fyrirhugaðir
snjóflóðavarnargarðar
11. Fáskrúðsfjörður
12. Eskifjörður

7

10,3

bæjarfélög fá penmilljarða hefur
inga úr OfanflóðaOfanflóðasjóður
sjóði til uppbyggtil ráðstöfunar til
ingar
á
snjóflóðavörnum.
uppbyggingar snjóflóðavarna.
er að ráðstafa fé úr Ofanflóðasjóði og taka afstöðu til tillagna
sveitarstjórna um varnarvirki
fyrir hættusvæði sem þegar
hafa verið byggð og um kaup

eða flutning húseigna í stað þess
að reisa varnarvirki eða beita
öðrum varnaraðgerðum vegna
ofanflóða.
sunna@frettabladid.is

Samskipti við ofanflóðanefnd frábær

Stjórnvöld eiga hrós skilið

Miklar framkvæmdir við snjóflóðavarnir
hafa verið í gangi undanfarin ár í hlíðunum fyrir ofan Ísafjörð og enn er mikið
eftir. Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, ber stjórnsýslunni vel
söguna er varðar vilja til áframhaldandi
framkvæmda.
„Frá því ég tók við árið 2010 verð
ég að segja að samskiptin við ofanflóðanefnd hafa verið
algjörlega frábær,“ segir hann. „Allt sem frá þeim kemur
hefur staðist og þeir drífa öll mál áfram. Það erum frekar
við en þeir sem náum ekki að fylgja þeim öllum eftir.“
Daníel segir fullkomna samstöðu vera innan stjórnsýslunnar á Ísafirði vegna garðanna, en vissulega komi
upp hitamál þegar stórar framkvæmdir sem þessar séu
fyrirhugaðar.
„Þetta eru gríðarlega stór mannvirki,“ segir hann. „Oft
átta íbúarnir sig ekki á því hvað er að fara að koma fyrir
ofan þá fyrr en grafan mætir á svæðið. En við höfum kynnt
málin vel og höfum oftast náð að leysa þau farsællega.“

Til stendur að ljúka
um tveggja milljarða
framkvæmdum við
Neskaupstað og á
Fáskrúðsfirði árið 2016.
Ofanflóðanefnd er nú
að kortleggja varnargarða við Eskifjörð, en
sú vinna er stutt á veg komin.
Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri
í Fjarðabyggð, segir framkvæmdir sem
þessar taka sinn tíma. „Mér finnst hafa
verið vel að þessu staðið. [Nefndin] hefur
verið mjög jákvæð, til að mynda varðandi
Fáskrúðsfjörð, sem er kominn vel á veg.
Við höfum náð að vinna þetta mjög vel
með stjórnvöldum, sem eiga hrós skilið
í þessum málum. Samstarfið við sjóðinn
hefur verið jákvætt og hann hefur sýnt
þessu mikinn skilning.“

ÓDÝRASTA
BÓMULLIN
Í BÓNUS

198 kr.
120 stk.

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI
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FRÉTTASKÝRING: Ríkisstjórnarsamstarfið

Innanhússmál
beggja flokka
Enn og aftur hefur aðildarumsókn að Evrópusambandinu dregið fram ólíkar
áherslur stjórnarflokkanna. Málið er þeim erfitt, en hverfandi líkur eru
á að stjórnin springi á því.
Yfirlýsingar síðustu daga
gefa tóninn fyrir kosningabaráttuna.

RÍKISSTJÓRN Komandi kosningar eru farnar að setja mark sitt á málflutning ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Búast má við því að
þegar nær dregur kosningum skerpi flokkarnir æ meira á eigin áherslum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bið gæti verið skynsamleg
Ef ekki er hægt að klára samningaviðræðurnar vel fyrir kosningar ættu stjórnarflokkarnir í sameiningu að skoða alvarlega
að fresta viðræðunum þar til staða mála
í Evrópu og framtíðarskipan ESB er orðin
ljósari. Í Brussel myndu menn skilja slíka
afstöðu.
Frestun yrði súr fyrir suma Samfylkingarmenn, einkum þá sem þegar eru búnir að

móta sér afstöðu án þess að samningar hafi
verið kláraðir. Hinir, sem hafa þá skynsömu
afstöðu að vilja sjá samninginn fyrst, ættu
að geta beðið. Óvissan í Evrópu segir okkur
að bið geti verið skynsamleg við þessar
aðstæður.
Stefán Ólafsson, prófessor við HÍ,
á heimasíðu sinni.

Ummæli tveggja ráðherra Vinstri
hreyfingarinnar – græns framboðs, þeirra Svandísar Svavarsdóttur og Katrínar Jakobsdóttur,
um helgina varðandi aðildarumsókn að Evrópusambandinu
(ESB) hafa vakið athygli og kallað á viðbrögð samstarfsflokksins.
Ummælin voru efnislega á þá leið
að blikur á lofti í efnahagsmálum Evrópuþjóða og sú staðreynd
að aðildarviðræðunum yrði ekki
lokið á þessu kjörtímabili kölluðu
á endurskoðun á umsókn Íslendinga.
Jóh a n na Sig urða rdót ti r
forsætisráðherra segir að þessi
ummæli komi sér á óvart. Aldrei

Vinstri grænt, en sá samningur
heldur aðeins út kjörtímabilið.
Ljóst er að ESB verður eitt af
stóru kosningamálunum og spjótin munu standa á báðum stjórnarflokkunum. Þeir munu þurfa að
útskýra sínar áherslur fyrir kjósendum sínum.
Heimildarmönnum Fréttablaðsins innan Samfylkingarinnar ber
hins vegar saman um að það sé
staða sem flokkurinn þekki vel.
Hann geti einfaldlega bent á að
lengra hafi ekki verið komist
með málið, ekki síst vegna tregðu
samstarfsflokksins. Vinstri græn
munu á móti ítreka andstöðu sína.
Slíkur málflutningur mun hins
vegar mynda gjá á milli stjórnarflokkanna og draga úr líkum á því
að þeir nái saman um samstarf
að kosningum loknum. Miðað við
skoðanakannanir hafa þeir ekki
meirihluta og þyrftu að styðjast
við stuðning annarra flokka.

Fallin á tíma?
Alþingi kemur saman 15. september og þá verða fjárlögin til
umræðu. Telja verður líklegt
að tillaga verði lögð fram um að
þjóðin fái að kjósa um hvort við-

Ég hef fullan skilning á því að málið
sé snúið innan raða VG, en það er
það kannski ekkert frekar núna en það var í
upphafi.
JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
FORSÆTISRÁÐHERRA
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hafi verið ljóst hvenær viðræðunum yrði lokið. Æskilegt hefði
verið að það gerðist fyrir kosningar og sjálfsagt hafi Vinstri
grænt vonast til að svo yrði. Staðan sé hins vegar eins og hún er
og skylda ríkisstjórnarinnar sé
að leyfa þjóðinni að meta útkomu
fullkláraðra samninga.
„Ég hef fullan skilning á því að
málið sé snúið innan raða VG, en
það er það kannski ekkert frekar
núna en það var í upphafi. Það var
samningsatriði á milli stjórnarflokkanna hvernig í málið yrði
farið.“

Málþing
í tilefni af heimsókn Snædrekans
Háskóla Íslands, föstudaginn 17. ágúst kl. 8.30–13.00
Í tilefni af heimsókn kínverska rannsóknaísbrjótsins
Snædrekans til Íslands verður efnt til málþings
17. ágúst nk. kl. 8.30–13.00 í Hátíðasal Háskóla
Íslands. Íslenskir og kínverskir vísindamenn flytja erindi
um rannsóknir sem tengjast leiðangri Snædrekans og
málefnum norðurslóða. Lokaorð málþingsins á forseti
Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson.

Málþingið, sem fer fram á ensku, er öllum opið. Þátttakendur eru beðnir að skrá sig í síðasta lagi miðvikudaginn 15. ágúst á slóðinni www.hi.is/snaedrekinn,
en þar er einnig að finna dagskrá þingsins og nánari
upplýsingar.

Afstaðan áréttuð
Jóhanna tæpir þarna á helsta
vanda Vinstri græns. Flokkurinn
er harður á móti aðild að ESB en
er í ríkisstjórn sem hefur sótt um
aðild að bandalaginu. Þetta hefur
reynst honum erfitt og nægir
að vísa til gagnrýni núverandi
og fyrrverandi ráðherra hans,
Ögmundar Jónassonar og Jóns
Bjarnasonar, því til sönnunar.
Að sama skapi hefur hins vegar
ekkert breyst formlega hvað varðar umsóknina. Efnahagsþrengingar Evrópu breyta ekki undirrituðum stjórnarsáttmálum og
fáheyrt er að ætla sér slíkar breytingar á síðasta ári kjörtímabils.
Málið verður hins vegar að
skoðast í ljósi tímasetningarinnar. Heimildarmenn Fréttablaðsins
í röðum vinstri grænna eru sammála um að með yfirlýsingunum
hafi stefna Vinstri græns í málinu
verið áréttuð. Það sé ekki síst gert
til innanflokksbrúks, til að minna
kjósendur á að flokkurinn sé andvígur aðild.
Þá verður að teljast afskaplega
ólíklegt að þær Katrín og Svandís ætli sér í slag við formann
flokksins, Steingrím J. Sigfússon, um málið. Þær eru einfaldlega of nánir samstarfsmenn hans
til þess.
Samfylkingin einangruð
Málið leiðir hins vegar hugann að
þeirri staðreynd að Samfylkingin er algjörlega einangruð þegar
kemur að ESB. Flokknum tókst
að semja um aðildarumsókn við

ræðunum verður haldið áfram eða
ekki.
Lög gera ráð fyrir að þjóðaratkvæðagreiðsla verði ekki fyrr en í
fyrsta lagi þremur mánuðum eftir
samþykkt slíkrar tillögu. Það
þýðir að varla er hægt að halda
atkvæðagreiðsluna fyrr en eftir
áramót, þótt tillagan fengi skjóta
afgreiðslu.
Heimildarmenn blaðsins telja
ólíklegt að slíkar aðstæður komi
upp. Þá mundi Samfylkingin alltaf líta á samþykkt slíkrar tillögu,
af hálfu vinstri grænna, sem brot
á stjórnarsáttmálanum. Umræða
um hana snerist því í raun um líf
ríkisstjórnarinnar.

Skilaboð til flokksmanna
Umræðuna um helgina er því
helst hægt að skýra með því að
hún sé ætluð til heimabrúks.
Kosningavetur er í nánd og
Vinstri græn munu þurfa að
skerpa á sérstöðu sinni. Ekki má
gleyma því að í fjölmörgum kjördæmum berst flokkurinn við
Framsóknarflokkinn um atkvæði
og skýr ESB-andstaða verður þar
í hávegum höfð.
Málið er einnig innanhússmál
hjá Samfylkingunni og svo virðist
sem æ fleiri geri sér grein fyrir
því. Stefán Ólafsson, prófessor við
Háskóla Íslands, skrifaði nýverið
í pistli að hagsmunum Samfylkingarinnar yrði best borgið með
því að frysta málið.
Í því ljósi er athyglisvert að
ekki hefur borið mikið á harðri
baráttu Samfylkingarfólks fyrir
ESB-aðild. Vissulega er talað um
að halda viðræðuferlinu áfram, en
raunveruleg tilraun til að sannfæra þjóðina um kosti aðildar er
ekki áberandi.
Að öllu sögðu er þetta mál frekar vitnisburður um það sem koma
skal í kosningabaráttunni heldur
en að stjórnin sé að liðast í sundur.

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

ALLT AÐ

%
0
5
UR
AFSLÁTT

Komdu og gerðu góð kaup
á Ljósadögum Pfaff.
Þú færð ókeypis ráðgjöf
ljósahönnuðar, toppgæði
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Er hægt að kalla Biblíuna hatursáróður?

Umdeild auglýsing

A

uglýsing, sem birtist í Fréttablaðinu á laugardaginn,
hneykslaði marga lesendur, og það skiljanlega. Þar birtist tilvitnun í fyrra Kórintubréf Páls postula, þar sem
„kynvillingar“ eru taldir upp í langri runu siðleysingja
og glæpamanna, sem muni ekki erfa Guðs ríki.
Reiði lesenda blaðsins reis aðallega af tvennu, annars vegar að
auglýsingin skyldi birtast daginn sem gleðiganga samkynhneigðra
fór fram, og hins vegar af því að nafn auglýsandans kom hvergi
fram. Sumir gerðu því þess vegna skóna að ritstjórn blaðsins bæri
ábyrgð á henni eða gerði boðskapinn að sínum.
Að fara ekki fram á að auglýsSKOÐUN
andinn nafngreindi sig voru mistök, sem gerð voru við móttöku
Ólafur Þ.
auglýsingarinnar og Fréttablaðið
Stephensen
hefur beðizt afsökunar á. Sú regla
olafur@frettabladid.is
gildir í blaðinu að innlegg í opinbera umræðu, hvort sem þau eru
í formi auglýsinga eða til dæmis
aðsendra greina, séu undir nafni.
Ritstjórn Fréttablaðsins tekur ekki með nokkrum hætti undir
boðskapinn, enda hefur hún með margvíslegum hætti haldið réttindabaráttu samkynhneigðra á lofti. Í blaðinu birtast hins vegar
– eðlilega – alls konar skoðanir sem starfsfólk þess er innilega
ósammála.
Ýmsir hafa talið að auglýsinguna hefði ekki átt að birta, jafnvel þótt auglýsandinn, Rússneska rétttrúnaðarkirkjan á Íslandi,
hefði verið nafngreindur. Margir hafa kallað textann hatursáróður
í garð samkynhneigðra, sem fjölmiðlar megi lögum samkvæmt ekki
miðla.
Það liggur hins vegar ekki í augum uppi. Þótt það sé augljóst að
fyrir Rétttrúnaðarkirkjunni vakti að kasta rýrð á samkynhneigða
og réttindabaráttu þeirra hefði verið hæpið að neita að birta beina
tilvitnun í útbreiddasta og aðgengilegasta rit hins vestræna heims.
Ekkert lýðræðisríki hefur bannað Biblíuna sem hatursáróður. Að
minnsta kosti þangað til dómstólar komast að annarri niðurstöðu,
væri ákaflega hæpið af fjölmiðlum að banna fólki að birta biblíutilvitnanir í formi auglýsinga.
Biblían inniheldur alls konar mótsagnir. Þar má finna réttlætingu á ýmsu, sem fáir kristnir söfnuðir viðurkenna í dag, til dæmis
dauðarefsingu og þrælahaldi. En í kærleiksboðskap hennar er líka
að finna skýran rökstuðning fyrir réttindum samkynhneigðra, þótt
bókstafstrúarmenn kjósi að vitna ekki í þá parta. Í því tilviki sem
hér um ræðir var valin sú þýðing Biblíunnar sem inniheldur fordómafyllsta orðalagið; í nýjustu þýðingu Biblíunnar og ýmsum eldri
er orðið kynvilling hvergi að finna í þessu versi Kórintubréfsins.
Fjölmiðlum ber ekki aðeins lögum samkvæmt að dreifa ekki
hatursáróðri. Þeim ber líka að standa vörð um tjáningarfrelsið og
taka ekki þátt í mismunun á grundvelli trúarskoðana. Fjölmiðlar
væru á hálum ís ef þeir neituðu viðurkenndum trúfélögum um að
birta tilvitnanir í grundvallarrit þeirra í auglýsingum.
Í umræðum um þetta efni eins og svo mörg önnur gildir að allir
eiga að vera menn til að miðla skoðunum og upplýsingum undir
nafni. Og tjáningarfrelsið á ekki aðeins við um skoðanir og trú
sem flestum er þóknanleg, heldur nær það líka yfir hinar óvinsælu
minnihlutaskoðanir. Það er undir dómgreind hvers og eins komið
hvort hann lætur þær hafa áhrif á sig. Birting þessarar auglýsingar
er líklegri til að hafa áhrif á orðstír Söfnuðar Moskvu-Patríarkatsins á Íslandi en á réttindabaráttu samkynhneigðra.
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gagnabönkum án endurgjalds.
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Glötuðu tækifærin

Eins máls flokkur

Andrés Jónsson er innanbúðarmaður
í Samfylkingunni. Hann er, eins og
margir aðrir, hugsi yfir því hvernig
komið er fyrir aðildarumsókn Íslendinga að Evrópusambandinu. Hann spyr
einfaldrar en áhugaverðrar spurningar
í pistli á heimasíðu sinni; Hvað gerðist
eiginlega? Andrés rekur að í aðdraganda síðustu kosninga var 2/3 hluti
kjósenda fylgjandi umsókn sem og
meirihluti atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin. Þá hafi íslensk króna átt
sér fáa fylgismenn. Andrés kemst að
þeirri áhugaverðu niðurstöðu að saga
ESB-málsins í meðförum Samfylkingarinnar í ríkisstjórn sé
saga hinna glötuðu tækifæra.

Andrés kvartar yfir því að andstæðingar
Samfylkingarinnar hafi gert sér far
um að útmála ESB-aðild sem eina
stefnumál Samfylkingarinnar. Vissulega
hefur flokkurinn haft fleiri mál á
stefnuskrá sinni. Það verður hins vegar
ekki horft fram hjá því að ansi oft gripu
Samfylkingarmenn til ESB og evrunnar
spurðir um ráð við efnahagsvandanum
í kjölfar hrunsins.

Trúmál

KENNARI
Vegna forfalla vantar kennara í uppeldisfræði,
24 kennslustundir á viku á haustönn 2012

Austurbergi 5, 111 Reykjavík Sími 570 5600
Símbréf 567 0389 Tölvupóstur fb@fb.is www

kolbeinn@frettabladid.is

Biblían og bókstafurinn

prestur

Skólameistari

Ljóst er að umræðuna
um ESB-umsókn verður
að skoða út
frá þeirri

HALLDÓR

Árni Svanur
Daníelsson

Allar upplýsingar gefur Stefán Benediktsson
í síma 570 5600 eða á sb@fb.is

Fordæmi forsetans

staðreynd að nú styttist í kosningar. Líkt og Andrés bendir á hefur
stuðningur við aðild farið minnkandi.
Haft er fyrir satt að ansi margir horfi til
niðurstöðu forsetakosninganna sem
mælistiku á málið. Án þess að nokkuð
sé fullyrt um ástæður hvers og eins
kjósenda að baki atkvæði sínu, verður
ekki fram hjá því litið að eftir að Ólafur
Ragnar Grímsson setti kosningarnar
undir mæliker Evrópumála hríðféll
stuðningur við Þóru og jókst um
leið við Ólaf. Margir telja því
að forsetinn hafi sýnt fordæmi
varðandi það hvernig hægt er að
nýta sér andúð Íslendinga
á ESB sér til framdráttar.

Kristín Þórunn
Tómasdóttir
prestur

N

afnlausa auglýsingin sem birtist í
Fréttablaðinu um helgina vakti sterk
viðbrögð. Auglýsingin og viðbrögðin gefa
tilefni til að ræða um Biblíuna og notkun
hennar í samtímanum.
Algeng og kannski eðlileg viðbrögð við
því að sjá svona vitnað til texta um „saurlífismenn, skurðgoðadýrkendur, hórkarla,
kynvillinga“ eru að ganga út frá því að
þar með sé hægt að slá einhverju föstu
um afstöðu trúaðra um tiltekið efni – s.s.
samkynhneigð – í samtímanum. En er það
svo?
Biblían er trúarrit kristinna og inniheldur ólík rit frá ólíkum tímum, rituð
í margvíslegum tilgangi. Í Biblíunni er
margt sem er svo framandi okkur í menningu og tíma að það missir algjörlega
marks að slengja því fram samhengislaust. Versið í auglýsingunni er gott dæmi
um þetta. Ekki er með neinu móti hægt að
halda því fram að þar sé fjallað um ástrík
sambönd samkynhneigðra í samtímanum.
Um hvað fjallar textinn þá? Rannsóknir
á Nýja testamentinu sýna að bréf Páls til
safnaðarins í Korintu hefur ótal skírskotanir í siðfræði, rökfræði og venjur þess
tíma. Þessi vers eru hluti af lastalista og
ber að skoðast í samhengi við hugmyndir

Í Biblíunni er margt
sem er svo framandi
okkur í menningu og tíma að
það missir algjörlega marks að
slengja því fram samhengislaust.
um dyggðir og sjálfsstjórn á 1. öld okkar
tímatals.
Kristin manneskja byggir ekki trú sína
á bókstöfum og lögmáli, heldur fyrirheitinu um frelsi og ást Guðs, eins og það
birtist í Jesú frá Nasaret. Mælistikan á
það sem stendur í Biblíunni er hvort það
þjóni þessu frelsi eða vinni gegn því.
Bókstafshyggja, eins og sú sem lesa
má úr auglýsingunni, er og hefur alltaf
verið framandi stærstum hópi þeirra sem
aðhyllast kristna trú. Að smætta kristni
í bókstafstrú og tefla henni gegn manneskjunni, vinnur gegn eðli hennar og er
til skaða í samfélaginu. Auglýsingin um
helgina minnir okkur á það.
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SMS-æði unglinga
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

F

oreldrar og aðrir sem eiga í
reglubundnum samskiptum við
unglinga hafa tekið eftir breyttri
hegðun þeirra undanfarin ár
sökum farsímanotkunar og smsskeytasendinga þeirra sem sumum
þykja ansi óhóflegar. Símafyrirtækin munu eflaust ekki kvarta
undan þessari auknu tíðni enda fá
þau væntanlega greitt fyrir þau
eins og annað í viðskiptum.
Það er því áhugavert að fylgjast
með fréttum af nýstárlegri keppnisgreinum eins og flýtitextakeppni
sem var nýlega haldin í New York.
Þar kepptu nokkur ungmenni í
því hver var fljótastur að skrifa
textaskilaboð og var vinningsupphæðin dágóð summa eða rétt um
sex milljónir króna á gengi dagsins í dag. Vinningshafinn Austin
Weirschke, sextán ára drengur
frá Bandaríkjunum varði titil sinn
sem fljótasti sms-skrifari þarlendis. Hann skrifar að meðaltali um
fimm hundruð sms á dag ef marka
má fréttamiðla erlendis sem hafa
að sjálfsögðu fjallað um þetta
afrek hans.
Mér er ljóst að ekki eru allir
jafn duglegir og hann að senda
slík skeyti en ég er býsna viss
um að það fer nærri hjá sumum.
Ef við gefum okkur að það taki
að meðaltali um eina mínútu að
senda skilaboð sem eru skiljanleg fyrir hinn almenna borgara og
ekki uppfull af styttingum eins og
„gegt“ sem þýðir geðveikt og svo
framvegis þá tekur þetta einstakling 8,33 klukkustundir á dag sem
er ríflega fullur vinnudagur. Það

Vilji er allt sem þarf

hlýtur því að vera markmið að
geta skrifað hraðar og styttra svo
ekki sé verið að eyða öllum deginum fyrir framan smáskjá með
tilheyrandi höfuðverk og sjóntruflun.
Það er sennilega þetta sem
gerir það að verkum að íslenskukennarar skilja ekki lengur stíla
sem nemendur þeirra skila þar
sem þeir eru skrifaðir á tungumáli sem er gert fyrir símasamskipti. En að öllu gamni slepptu
þá eru ýmsir þættir sem maður
hefur áhyggjur af varðandi þessa
miklu notkun.
Fyrst má nefna hið andlega álag
sem fylgir því að vera undir stöðugri pressu að svara þeim skeytum sem eru send til einstaklings

því að skilaboð séu að koma áður
en síminn gefur merki um slíkt.
Þetta er auðvitað ávanahegðun og
það sem á fagmáli er kallað „craving“ en það útlistar þörfina fyrir
einhverju, í þessu tilfelli skilaboðum eða samskiptum í gegnum
miðil sem þennan.
Ég hef talsverðar áhyggjur af
þessari þróun, þó er ég af kynslóð tölvuleikjanna og fékk minn
skerf af þeim. Ég hef fylgt eftir
tæknivæðingunni og nota snjallsíma við vinnu sem mér þykir
mjög hentugt, en átta mig á sama
tíma á ávanabindingu þessa tækis.
Það hefur verið sýnt fram á aukna
færni einstaklinga á ýmsum
sviðum sem alast upp við slíkar
aðstæður og þessi kynslóð er mjög

Vinningshafinn Austin Weirschke, sextán
ára drengur frá Bandaríkjunum varði titil
sinn sem fljótasti sms-skrifari þarlendis.
Hann skrifar að meðaltali um fimm hundruð sms
á dag ef marka á fréttamiðla erlendis sem hafa að
sjálfsögðu fjallað um þetta afrek hans.
svo hann verði ekki útundan eða
fái skítkast fyrir að svara ekki
og verði utanveltu fyrir vikið,
en dæmi um slíkt hafa komið
inn á borð til undirritaðs. Þá var
ástæða komu til læknis vanlíðan
og streitueinkenni sem áttu rót
sína að rekja til þessa hegðunarmynsturs.
Þeir sem nota snjallsíma eru
með tengingu við tölvupóst,
Facebook og ýmislegt fleira sem
gerir að verkum að fylgjast þarf
með fleiri en einum samskiptamiðli og veldur það spennu og
jafnvel fíkn að bíða eftir skilaboðum. Sumir hafa gengið svo
langt að segja að þeir finni fyrir

tæknivædd og getur stutt færni
sem kölluð er fjölverkavinnsla eða
multitasking á ensku sem er afar
jákvætt.
Það er hins vegar stutt á milli
þess sem kalla mætti hagnýti og
kosti þessa áreitis og þess sem við
læknar erum að kljást við sem eru
vanlíðan, samskiptavandi, léleg
sjálfsmynd, einelti og kvíði. Það
eru auðvitað fyrst og fremst alvarlegri tilfelli en ljóst er að við erum
með þessu hegðunarmynstri að
ýta undir einangrun, þvert á það
sem við kynnum að halda og það
er því þörf fyrir virka umræðu um
farsímanotkun og ávanahegðun
bundna þeim.

Hagstjórn
Guðmundur
Franklín Jónsson
formaður Hægri
grænna, flokks fólksins

A

lvarlegum vanskilum heldur
áfram að fjölga og um tuttugu
og sjö þúsund einstaklingar eru
í alvarlegum vanskilum og hafa
aldrei verið fleiri. Fjöldi fasteigna
sem seldar eru nauðungarsölu hefur
tvöfaldast í Reykjavík á fyrstu sex
mánuðum þessa árs. Einstaklingum sem eru í alvarlegum vanskilum fjölgar statt og stöðugt. Ekkert
lát er á þessari þróun samkvæmt
tölum Creditinfo. Tíundi hver fjárráða Íslendingur er í alvarlegum
vanskilum. Creditinfo telur verulegar líkur á því að uppboðsmálum
muni fjölga verulega og nauðungarsölur nái hámarki næsta vorið 2013.

Stjörnuhrap forsætisráðherra
Jóhanna Sigurðardóttir (JS), hefur
haft mörg tækifæri til þess að
afnema verðtrygginguna og breyta
kerfinu sem æðsti yfirmaður Íbúðalánasjóðs um árabil og sat í ríkisstjórn þegar MiFID-reglur Evrópusambandsins voru lögfestar þann
1. nóvember 2007. Við þessa lagabreytingu átti að afnema verðtryggingu af neytenda- og húsnæðislánum almennings. Var JS samkvæm
sjálfri sér þegar hún skrifaði grein
fyrir nokkru síðan sem bar nafnið
„Ísland eina landið sem verðtryggir skuldir heimilanna“? JS segir í
grein sinni: „Efnahagsleg rök og
sanngirni mæla með því að verðtrygging á lánum til heimilanna
verði alfarið bönnuð, að ríkisstjórnin sé föst í gamla verðbólgu hugsunarhættinum … Grænmetisverð
eykur skuldir heimilanna. Fólkið
skilur því ekki hvernig höfuðstóll
skuldanna vex sífellt. Er nema von
að það skilji ekki ástæðurnar … “

FÁÐU GÓÐ RÁÐ VIÐ OFNÆMI
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NEUTRAL.IS

Dönsku astma- og
ofnæmissamtökin

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi
mælir með vörum frá Neutral

Hvergi annars staðar
Þáverandi alþingismaður segir ennfremur: „Meginniðurstaðan er að
verðtrygging er ekki á lánum til
heimila í löndum OECD, að Íslandi
undanskildu … Gjaldþrot heimilanna hafa vaxið gífurlega … Allt
þetta ætti nú að skapa forsendur
til að afnema verðtryggingu á fjárskuldbindingum heimilanna … En
allt kemur fyrir ekki. Rökstuðningur ráðherrans í svari við fyrirspurn
minni byggist á gamla verðbólguhugsunarhættinum, sem ríkisstjórnin virðist föst í. Það mæla bæði efnahagsleg rök og sanngirni með því að
verðtrygging á lánum til heimilanna
verði alfarið bönnuð á næstu misserum.“ Svo mörg voru orð JS.
Persónulegt stjörnuhrap
Ferill JS á þessu kjörtímabili er
persónulegt stjörnuhrap. Stjórn
landsins er komin í slíkar ógöngur
og þráseta hennar kemur í veg fyrir
raunhæfar aðgerðir til að bæta hag
þjóðarinnar. Stjórnvöld hafa tekið
stöðu með fjármálafyrirtækjunum
og erlendum vogunarsjóðum
gegn almenningi. Verðtryggingin
hefur lagst af fullum þunga á
skuldsett heimili landsins, en
fjármagnseigendur eru varðir
að fullu. Engin verðtrygging er
á húsnæðislánum annars staðar
í heiminum. Ekki er líklegt að
einhver önnur þjóð í heiminum
láti bjóða sér svona fyrirkomulag.
Þjóðin kallar eftir ábyrgð og fáir
hafa haft það orð oftar á tungu en
Jóhanna Sigurðardóttir.
Kynslóðasátt
Helsta baráttumál Hægri grænna,
flokks fólksins í næstu alþingiskosningum verður skuldaleiðrétting á
verðtryggðum húsnæðislánum sem
við köllum „kynslóðasátt“ og geta
menn nálgast hugmyndir okkar á
www.XG.is. Við verðum að gefa fjölskyldum þessa lands ný spil og byrja
upp á nýtt. Vilji er allt sem þarf.
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Hvað má læra af Hörpu?
Stjórnsýsla
Bergur
Hauksson
lög- og
viðskiptafræðingur

T

ap er af tónlistarhúsinu
Hörpu. Rifjum upp forsögu
hússins í stuttu máli. Ákveðið
var af ríki og borg að byggja tónlistar- og ráðstefnuhús í einkaframkvæmd. Ákveðnar forsendur voru í útboðslýsingunni. Húsið
átti að vera 17.000 m², 18-20.000
m² hótel, sem framkvæmdaaðili
myndi reisa og reka á eigin kostnað, og 38.000 m² í öðrum byggingum, sem framkvæmdaaðili
myndi kaupa byggingarrétt á og
ráðstafa að eigin vild.
Í útboðsferlinu voru að lokum
valdir tveir hópar til að fullmóta
sínar tillögur. Annar hópurinn
(kallaður hópur A) lagði fram
tillögu með húsi í samræmi við
útboðslýsingu, stærð og verð
(höfundur þessarar greinar var
starfsmaður hjá einu þeirra fyrirtækja sem voru í þessum hópi).
Hinn hópurinn, hópur Hörpunnar, lagði fram tillögu að húsi
sem er töluvert stærra en forsendur útboðslýsingar sögðu til
um, það er að segja Hörpuna sem
er 28.000 m². Hópur Hörpunnar
fékk hæstu einkunn fyrir lausn
á rekstri bílastæða, viðskiptaáætlun, fjárhagslegan og stjórnunarlegan styrk og metnaðarfulla
dagskrá og starfsemisáætlun.
Harpan er 64% stærri en forsendur útboðslýsingar gerðu ráð
fyrir. Stjórnendur Hörpunnar
kvarta yfir að tekjur hafi ekki
skilað sér vegna reksturs bílastæðahúss, samt fékk tillagan
hæstu verðlaun fyrir rekstur
bílastæða. Einnig fékk hópur
Hörpunnar hæstu einkunn fyrir
viðskiptaáætlun. Í viðskiptaáætlun fyrir Hörpuna er gert
ráð fyrir að fasteignagjöld séu af

Við bjóðum
góða þjónustu

húsi sem kostar rúma sjö milljarða króna en Harpan kostaði um
þrjátíu milljarða króna.
Þegar hópur A benti á, strax
í upphafi, að Harpan væri ekki
í samræmi við útboðslýsingu
og þær tekjur sem fram væru
lagðar af hendi ríkis og borgar
til að reka húsið yrðu ekki nægar
var því svarað til að það væri
vandamál rekstaraðilans (Portus,
Titus eða Totus) en ekki ríkis og
borgar. Þá var bent á að ef verkefnið gengi ekki upp yrðu ríki og
borg að taka við því. Það var talið
mjög langsótt og jafnvel fyndið.
Ríki og borg þurftu þrátt fyrir
það að taka verkefnið yfir. Við
það tímamark var um tvennt að
ræða. Annars vegar að brjóta
niður það sem komið var og
hætta við verkefnið eða hins

■ Hvernig unnu dómnefndir,
hvernig komust þær að niðurstöðum sem virðast ekki ganga
upp?
■ Þegar ákveðið var að halda
verkefninu áfram eftir hrun var
aðilum þá ekki ljóst að það væri
mikið stærra en tekjugrundvöllur gerði ráð fyrir?
■ Hvers vegna fékk hópur Hörpunnar hæstu einkunn fyrir viðskiptaáætlun sem innihélt augljósa villu að því er varðar
fasteignagjöld, villu upp á nokkur hundruð milljónir króna?
■ Miðað við fjármögnun Hörpunnar í upphafi virðist hópurinn hafa áætlað að fjármagna
verkefnið í erlendri mynt þrátt
fyrir að tekjur væru í íslenskum
krónum. Hvers vegna fékk hópur
Hörpunnar hæstu einkunn fyrir

Harpan er 64% stærri en forsendur útboðslýsingar gerðu ráð fyrir. Stjórnendur
Hörpunnar kvarta yfir að tekjur hafi ekki
skilað sér vegna reksturs bílastæðahúss, samt fékk tillagan hæstu verðlaun fyrir rekstur bílastæða.
vegar að halda verkefninu áfram.
Það var ákveðið að halda áfram.
Það hlaut, öllum sem hafa einhverja innsýn í verkefnið, að vera
ljóst að það stæði aldrei undir sér
nema því yrði breytt á einhvern
hátt. Í fyrsta lagi vegna þess að
húsið var miklu stærra en tekjuforsendur útboðsgagna gerðu ráð
fyrir og í öðru lagi vegna þess
að allar stoðforsendur voru ekki
lengur fyrir hendi.

Spyrja má:
■ Hvers vegna var byggt svo
mikið stærra hús en útboðslýsing gerði ráð fyrir (jafnframt
má spyrja hvort það hafi verið í
samræmi við reglur um opinber
innkaup)?

viðskiptaáætlun og fjárhagslegan styrk með þessar forsendur? Hópur A ráðgerði fjármögnun í íslenskum krónum þar sem
tekjur voru í krónum. Það þótti
greinilega ekki eins gott.
Fleiri spurninga mætti spyrja.
Aðalatriðið er þó að reyna að
læra af þessu. Húsið er komið og
við verðum að vona að stjórnendur hafi einhverjar frjórri hugmyndir til að bæta rekstur þess
en að hækka leigu hjá Sinfóníuhljómsveitinni og Íslensku óperunni. Það breytist ekkert við það.
Hefði verið farið eftir upphaflegum forsendum í útboðslýsingu
eins og að sjálfsögðu bar að gera
verður að telja að verkefnið stæði
undir sér.

Íslandsbanki,
stoltur stuðningsaðili í 15 ár

Hlustum á hafið
keppni hefur ekki orðið eins mikill og vonast var til og verkefnið
kannski erfiðara en talið var. Enn
Ólafur St.
hefur enginn skútuþjarki komist
Arnarson
yfir Atlantshafið og í mark.
Sérfræðingur á sviði
Rauntímaupplýsingum um
upplýsingatækni hjá
Veðurstofunni.
ástand hafsins er líka hægt að
safna neðan frá. Bandaríski hertór hluti landgrunns Íslands er
inn hefur eytt um 3.000 milljörðí farsímasambandi. Það mætti
um króna frá árinu 1949 til dagsnota til að fylgjast með náttúru
ins í dag í að hlusta eftir kafbátum
hafsins í rauntíma.
með hljóðnemanetum sem liggja
Árið 2009 komst þjarkafley frá
á sjávarbotninum. Kerfið nefnist SOSUS. Þar sem kerfið var
Havaí til Kaliforníu. Einu fyrsmíðað í ákveðnum tilgangi var
irmælin sem þjarkinn fékk var
lokastaðsetning. Á 82 dögum kom
hljóðum náttúrunnar ekki skipuþjarkinn sér á áfangalega safnað saman
stað. Stýri- og staðheldur miklu frekar
setningarbúnaður var
skipulega hent. Meðal
knúinn af sólarorku en
þeirra náttúruhljóða
ölduhreyfingu sjávar Rauntímasem hægt er að staðnotaði þjarkinn til að upplýsingum
setja eru jarðskjálftknýja sig áfram. Fyrirar, neðansjávargos,
tækið Liquid Robotics um ástand
ísbrestir, rækjusmellsem bjó til þetta þjarkair, fiskitorfur og
hvalahljóð. Fljótlega
fley kallar það Wave Gli- hafsins er
der. Stærð þess er álíka líka hægt að
upp úr 1980 gátu kafog brimbretti. Liquid
bátar kafað hljóðlaust
Robotics er með stóra safna neðan
og kerfið því gagnsdrauma. Það sér fyrir
lítið til kafbátaleitfrá.
sér þúsundir slíkra
ar eftir það. Nú hafa
þjarka um öll heimsins
stórir hlutar þess
höf, safnandi að sér uppverið lagðir niður. Sá
lýsingum um hafið. Sala þessara
hluti sem eftir stendur er notaður
upplýsinga á að verða þeirra aðalí mun meira mæli til rannsókna.
tekjulind. Ef viðskiptavinur vill
Rekstri kerfisins kringum Ísland
safna þessum upplýsingum sjálfur
virðist hafa verið hætt árið 1996.
getur hann það en stykkið er selt á
Því miður virðist sem hljóðnemaum tíu milljónir króna.
netið kring um Ísland hafi verið
mjög lítið notað til rannsókna.
Bretinn Mark Neal og FrakkSíðasta rannsóknin var líklega
inn Yves Brière hafa líka áhuga
á að safna upplýsingum um hafið.
samanburður við jarðskjálftanet
Útfærsla þeirra er hins vegar allt
Norðmanna. Í ljós kom að hljóðnemanetið reyndist tveimur til
önnur. Árið 2006 bjuggu þeir til
keppnina MicroTransat í þeirri
þremur stærðargráðum næmara
von að það myndi örva smíði
á svæðinu milli Íslands og Svalbarða en jarðskjálftanet Norðsmárra skútuþjarka. Út frá þeim
manna. Líklega munu áratugir
liðum sem stæðu sig vel myndu
spretta fyrirtæki sem hægt yrði
líða þar til hægt verður að fylgjast
að versla við til þess að frammeð þeim hluta fiskveiðilögsögkvæma alþjóðlegar hafrannsóknir
unnar sem ekki er í farsímasamá skala svipuðum og Liquid Robobandi eins og hægt hafði verið að
gera í fjörutíu ár fyrir árið 1996.
tics dreymir um. Áhugi á þessari
Nýsköpun

S
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Í átt til nýrra tíma
Menntamál
Elsa
Haraldsdóttir
meistaranemi í
heimspeki

Kristian
Guttesen
meistaranemi
í heimspeki og
formaður Félags
heimspekikennara

N

ý Aðalnámskrá grunnskóla leit dagsins ljós í
maí 2011 og er hún með talsvert breyttu sniði frá því áður.
Það sést einna best á áherslum
hvað varðar tilgang og markmið menntunar. Þessi markmið
endurspeglast í því sem í nýju
námskránni nefnast grunnþættir menntunar, og eru sex talsins: Lýðræði og mannréttindi,
jafnrétti, sjálfbærni, sköpun,
heilbrigði og velferð og læsi í
víðum skilningi. Grunnþættirnir kallast á við annað hugtak,
lykilhæfni, en það eru viðmið
sem lýsa þeirri þekkingu og
leikni sem námið gerir nemendum kleift að tileinka sér. Þessir
þættir, þ.e. lykilhæfniviðmið
og grunnþættir menntunar,
eru sannarlega til marks um
jákvæða þróun í menntamálum.
Segja má að þessar breytingar leggi grunn að og opni fyrir
breyttum kennsluháttum. Þessa
fjölbreytni má einkum finna í
samfélagsgreinunum. Það er
kannski helst vegna þess að
samfélagsgreinarnar fjalla um
manninn sjálfan og stöðu hans
í samfélaginu, gagnvart öðrum,
og andspænis heiminum. Hér
kemur þáttur siðfræðinnar til
sögunnar, en hún tekst óneitanlega á við þessar mannlegu hliðar tilverunnar.
Siðfræði birtist fyrst sem fag-

grein í Aðalnámskrá 1979 og er
þá sett inn samhliða kristin- og
trúarbragðafræði. Í nýrri Aðalnámskrá fær siðfræðin í fyrsta
skipti sitt eigið hlutverk innan
samfélagsfræðigreinanna, óháð
kristin- og trúarbragðafræði, og
er nú ólíkt áður sett í samhengi
við heimspeki. Sjálfsagt eru viðfangsefni siðfræðinnar áþekk
nú og þau voru fyrir þessum
áratugum síðan, en það er mikil
framþróun að nú er hún dregin
fram í dagsljósið og fær meira
vægi innan skólastarfsins, þar
sem segja má að hún standi nú
á eigin fótum. Leiða má líkur að
því að nýtt hlutverk siðfræðinnar innan skólastarfsins sé svar
við umræðunni í kjölfar bankahrunsins, þegar fram kom skýr
krafa um eflingu gagnrýninnar
hugsunar og siðfræði.

staldra við og beina sjónum að
orðalaginu siðfræði ásamt heimspeki.
Fyrir alla þá sem fengist hafa
við heimspeki kemur þetta orðalag spánskt fyrir sjónir. Það er
vegna þess að siðfræðin er og
hefur alltaf verið ein af undirgreinum heimspekinnar en ekki
öfugt. Af þeim sökum má velta
fyrir sér hvers vegna standi ekki
heimspeki ásamt siðfræði. Hér
kann einhver að hrópa upp með
sér: Þvílík smámunasemi, skiptir það máli hvort sagt er krónur
og aurar eða aurar og krónur!?
Í stóra samhenginu skiptir það
eflaust ekki öllu, það að siðfræði
sé hluti af samfélagsgreinum
ásamt heimspeki er í sjálfu sér
jákvætt. Hins vegar gerir það,
að framsetningin er með þessum
hætti, það að verkum að ekki er

En Aðalnámskrá grunnskóla er gefin
út af Mennta- og menningarmálaráðuneyti og henni er öllum skólum landsins skylt að vinna sína skólanámskrá út frá. Framsetning á tilgangi og markmiðum þarf því að vera
skýr og einföld. Áskoranirnar eru nægar nú þegar
við innleiðingu nýrrar menntastefnu.
Nú eru sérstakir undirkaflar
fyrir sérhverja námsgrein aðalnámskrárinnar til umsagnar á
vef ráðuneytisins. Lokafrestur
til að skila inn athugasemdum
er 7. september næstkomandi og
eru umrædd drög tilefni þessa
greinarkorns.
Í almenna hluta Aðalnámskrár
kemur orðrétt fram að undir
samfélagsgreinar falli meðal
annars „samfélagsfræði, saga,
landafræði og þjóðfélagsfræði,
trúarbragðafræði, lífsleikni,
jafnréttismál og siðfræði ásamt
heimspeki“. Hér langar okkur að

hægt annað en að setja spurningarmerki við hugsunina sem
þar liggur að baki. Hvaða merking er lögð í hugtakið siðfræði og
hvernig er markmiðum siðfræðikennslu náð?
Hafa verður í huga að siðfræði er og verður aldrei neitt
annað en heimspeki. Þegar hún
hættir að vera heimspeki, eða
þegar hún verður sögð þess
umkomin að koma á undan heimspeki (og heimspekileg hugsun
þá væntanlega á eftir), þá hættir
henni fljótt til að fást við eitthvað annað en henni var ætlað

Þú getur heitið á
vini og vandamenn
á hlaupastyrkur.is

þegar kallað var eftir henni. Siðfræði er ekki mötun á æskilegum gildum. Hlutverk hennar er
að styrkja nemendur í að tileinka
sér siðferðilega en þó sjálfstæða
hugsun. Efling siðfræði felur
ávallt í sér eflingu gagnrýninnar hugsunar. Slík hugsun byggir
fyrst og síðast á heimspekilegri
aðferðafræði og hugsunarhætti.
Þar af leiðir, ef siðfræðin er
aftengd eða sett í forgrunn, á
undan heimspeki eða gagnrýninni hugsun, þá á hún á hættu að
enda sem mötun á æskilegum
gildum eða siðaboðskap. Slík
nálgun er dæmd til að enda á
sama stað og þegar kallað var
eftir aukinni siðferðilegri vitund í kjölfar bankahrunsins.
Skýr framsetning er grundvöllur að sameiginlegum skilningi
á markmiðum og tilgangi náms,
sem aftur er lykillinn að farsælu skólastarfi. Lestur Aðalnámskrár svarar ekki með fullnægjandi hætti hvað átt sé við
með siðfræði og hvert hlutverk
hennar sé í almennri menntun.
Fyrrnefnd framsetning, siðfræði ásamt heimspeki, býður
upp á misskilning og bjögun
þeirra markmiða sem stefnt er
að.
Við fögnum þrátt fyrir það
nýrri námskrá og þeim breytingum sem hún hefur í för með
sér fyrir siðfræðikennslu jafnt
og menntun almennt. En Aðalnámskrá grunnskóla er gefin
út af mennta- og menningarmálaráðuneyti og henni er öllum
skólum landsins skylt að vinna
sína skólanámskrá út frá. Framsetning á tilgangi og markmiðum þarf því að vera skýr og
einföld. Áskoranirnar eru nægar
nú þegar við innleiðingu nýrrar
menntastefnu. Þess vegna á ekki
að bjóða upp á margræðar og
ólíkar túlkanir, ef komist verður
hjá því. Nauðsynlegt er að vanda
til verka áður en lagt er af stað í
átt til nýrra tíma.

Ekki er öll
vitleysan eins
Peningamál
Tryggvi
Gíslason
formaður stjórnar
menningarfélagsins Hrauns
í Öxnadal

M

ár Guðmundsson selabankastjóri
sagði frá því á ársfundi Seðlabankans í lok mars að bankinn undirbyggi
útgáfu nýs peningaseðils, en ákvæðisverð hins nýja seðils, eins og það heitir
og mun átt við verðgildi seðilsins, verður
tíu þúsund krónur. Ástæðan er sögð verðlagsþróun og aukið seðlamagn í umferð
sem gefur tilefni til að meta þörfina fyrir
útgáfu nýs peningaseðils með hærra
ákvæðisverði og verður seðillinn búinn
fleiri og fullkomnari öryggisþáttum en
hingað til hafa verið
fyrir hendi. Útlit seðilsins verður í svipuðum stíl og fyrri seðla,
en myndefnið tengist
Jónasi Hallgrímssyni
og skartar seðillinn
einnig lóunni, að því
JÓNAS HALLGRÍMSer seðlabankastjóri SON Á tíu þúsund
greindi frá.
króna seðli
Gaman væri að vita
hver fengið hefur þessa fráleitu hugmynd og hvers Jónas Hallgrímsson á að
gjalda. Jónas Hallgrímsson, einn fyrsti
menntaði náttúrufræðingur Íslendinga
og fyrsta íslenska nútímaskáldið, ástmögur þjóðarinnar, listaskáldið góða,
tengdist í lífi sínu og starfi ekki peningum – heldur öðrum verðmætum
eins og þeir vita sem eitthvað vita um
Jónas Hallgrímsson. Jónas Hallgrímsson var fátækur vísindamaður og skáld
og hvernig heilvita mönnum kemur til
hugar að tengja myndefni á stærsta
peningaseðli lýðveldisins og þá meðal
annars lóunni, er með öllu óskiljanlegt,
og hafi, ef einhver, fugl verið fuglinn
hans var það þrösturinn: „Þröstur minn
góður, það er stúlkan mín.“
Fyrir hönd Jónasar Hallgrímssonar
krefst ég lögbanns á útgáfu tíu þúsund
króna peningaseðils Seðlabankans.

Hlaupum til góðs
Á hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum
frá vinum og vandamönnum til stuðnings
góðgerðafélagi að eigin vali. Láttu gott af þér
leiða á hlaupum.

Skráning haﬁn á maraþon.is
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður
að morgni menningar nætur þann 18. ágúst.
Vegalengdir við allra hæﬁ og hægt að fara heilt
maraþon í boðhlaupi með 2-4 þátttakendum.
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INGI HANSEN
72 JÖRMUNDUR
„Við höfum annars vegar hin uppbyggjandi öfl, öfl lífsins sem eru guðirnir, og hins vegar nið, fyrrverandi allsherjargoði, á afmæli.

timamot@frettabladid.is

urrífandi öfl. Að vera ásatrúar er einfaldlega það að skipa sér í lið guðanna í þessari baráttu.“

Merkisatburðir
1874 Þrír Íslendingar ásamt Englendingnum W. L. Watts koma
úr fjögurra daga ferð á Vatnajökul þar sem þeir könnuðu eldstöðvar og gáfu fjöllum nöfn.
1942 Þýsk sprengjuflugvél sem stefnir til Reykjavíkur er skotin niður og er þetta fyrsta óvinaflugvél sem Bandaríkjamenn
skjóta niður yfir Evrópu í síðari heimsstyrjöld.
1951 Fyrsti Lionsklúbbur á Íslandi er stofnaður, Lionsklúbbur
Reykjavíkur.
1982 RÚVAK, Akureyrardeild Ríkisútvarpsins, tekur til starfa.
1999 Byggingu Eyrarsundsbrúar lýkur og Friðrik krónprins
Dana og Viktoría krónprinsessa Svíþjóðar hittast með táknrænum hætti á miðri brúnni.
2005 Farþegaþota með 121 mann um borð hrapar á Grikklandi eftir að allir um borð misstu meðvitund þegar loftþrýstingur snarlækkaði.

Elskuleg konan mín,

GUÐRÚN LILJA MAGNÚSDÓTTIR
fyrrverandi ljósmóðir,

lést laugardaginn 11. ágúst sl. Jarðarförin
fer fram frá Grensáskirkju föstudaginn
17. ágúst kl. 15.00.
Björn Björnsson og fjölskylda

Á SKRIFSTOFU SEEDS Hér heima starfa þau Iwona Lipinska, Unnur Silfá Eyfells, Sunna Ingólfsdóttir og Oscar Uscategui að því að skipuleggja
ferðir sjálfboðaliða, bæði þeirra fjölmörgu sem koma til Íslands en einnig fyrir Íslendinga sem bjóða sig fram til starfa víðs vegar um heim.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐRÚN ERLA OTTÓSDÓTTIR
Álakvísl 124, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
1. ágúst. Jarðsungið verður frá Árbæjarkirkju
fimmtudaginn 16. ágúst kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Jón Viðar Þórmarsson
börn, barnabörn, barnabarnabörn og tengdabörn.

Okkar ástkæra,

HJÖRDÍS HULDA JÓNSDÓTTIR
læknir,
Reykási 11, Reykjavík,

lést á heimili sínu föstudaginn 10. ágúst.
Kristján Ágústsson
Ragnhildur Kristjánsdóttir
Páll Ragnar Pálsson
Stefán Örn Kristjánsson
Jóna Karen Sverrisdóttir
Fríða Kristín Strøm, Lars Øyvind Strøm,
Margrét Eyjólfsdóttir, Kristian, Tormod, Sölvi, Styrmir

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

MARGRÉTAR ÓLAFAR
ÞORBERGSDÓTTUR
síðast til heimilis að
Lækjasmára 2, Kópavogi.
Þorbergur Karlsson
Jónína A. Sanders
Valdimar Örn Karlsson
Guðrún Valdís Guðmundsdóttir
Hafsteinn Karlsson
Ebba Pálsdóttir
Sigríður Ingibjörg Karlsdóttir Ólafur Helgason
Gunnar Karlsson
Ólöf Nordal
Arnþrúður Karlsdóttir
Ólafur Kolbeinsson
Eva Björk Karlsdóttir
Alfreð Örn Lilliendahl
barnabörn og barnabarnabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJÁLFBOÐALIÐAR SEEDS: FJÖLBREYTT TÆKIFÆRI FYRIR UNGT FÓLK VÍÐA UM EVRÓPU

Skoða heiminn og gefa af sér
Á næstu vikum munu hópar ungra
Íslendinga hverfa til ólíkra svæða í
Evrópu, þar sem þeir munu taka þátt
í samfélagsverkefnum á vegum sjálfboðaliðasamtakanna Seeds. Samtökin urðu til árið 2005 og höfðu það að
aðalmarkmiði að taka á móti erlendum
sjálfboðaliðum sem komu til Íslands
og unnu ólík störf. Þetta er enn
kjarnastarfsemi þeirra, en að undanförnu hefur það færst verulega í vöxt
að íslenskir sjálfboðaliðar bjóði sig
fram til verkefna erlendis.
„Við erum með margar ólíkar tegundir af verkefnum í gangi, fyrir fólk
á öllum aldri og víðs vegar um heim.
En ungmennaskipti innan Evrópu,
sem eru styrkt af Evrópusambandinu
í gegnum verkefnið „Youth in action“,
hafa notið mikilla vinsælda,“ útskýrir
Oscar Uscategui hjá Seeds. „Þetta eru
verkefni fyrir fólk á aldrinum átján til
þrjátíu ára. Þátttakendur fá styrk sem
stendur yfirleitt undir sjötíu til hundrað prósentum af ferðakostnaði þeirra,
svo þetta er góður valkostur fyrir þá
sem vilja ferðast en hafa ekki mikil
fjárráð.“ Á staðnum fá sjálfboðaliðar jafnframt fæði og húsnæði gegn
vinnuframlagi sínu.
Unnur Silfá Eyfells starfar við hlið
Óskars hjá Seeds, en hún hefur sjálf
farið til Póllands sem sjálfboðaliði
þar sem hún vann við dýraverndunarverkefni og tók þátt í fjáröflun
fyrir dýraathvarf. „Ég lærði mjög
mikið af þessu og sá heiminn í nýju
ljósi. Satt að segja leið mér aldrei eins
og ég væri að vinna, því þetta var svo
skemmtilegt. Á kvöldin og í frístund-

SJÁLFBOÐALIÐAR Í PALERMO Í dag rennur út umsóknarfrestur til að sækja um að taka þátt

í verkefni í Palermo á Sikiley. Þessi mynd var tekin fyrr í sumar þegar sjálfboðaliðar á vegum
Seeds komu saman í Palermo og unnu að verkefnum tengdum fjölmenningu, mannréttindum
og menntun.
MYND/SEEDS

um kynntum við lönd okkar og menningu fyrir hvert öðru. Þetta var mjög
gefandi.“
Verkefnin sem nú standa til boða
eru af margvíslegum toga. Í verkefninu „We are brothers, we are the
future“, í Palermo á Ítalíu munu þátttakendur búa til myndbönd og annað
kynningarefni um réttindi ungs fólks
í Evrópu. Í Valga-héraði í Eistlandi eru
í boði verkefni sem snúa að dýravernd.
Í Banská Štiavnica í Slóvakíu verður
þema verkefnisins „Change 4 Life“, en

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

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

KRISTÍN S. SIGURÐARDÓTTIR
frá Gvendareyjum,
Suðurlandsbraut 60 í Reykjavík,

lést á Landspítalanum hinn 3. ágúst sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.
Unnur Ragnars
Gunnar Auðólfsson
Þórir J. Auðólfsson
Stefán Á. Auðólfsson
og barnabarnabörn.

Auðólfur Gunnarsson
Sigríður Másdóttir
Þórhildur Ó. Helgadóttir

þar er í forgrunni heilbrigður lífsstíll
og hvernig hugur, líkami og umhverfi
tvinnast saman í daglegu lífi. Að
lokum má nefna leiklistarverkefnið
„To be or not to be“, en þátttakendur í
því safnast saman í bænum Gießübel
í Þýskalandi. Þar verður lögð áhersla
á að skoða hvernig megi nota leiklist
til að brúa bil á milli menningarheima.
Hægt er að sækja um og fræðast
frekar um verkefnin sem í boði eru á
vefsíðunni www.seeds.is.
holmfridur@frettabladid.is

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

INGIMARS HÓLM
GUÐMUNDSSONAR
úrsmíðameistara,
Skaftahlíð 40.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Hjúkrunarheimilisins að
Boðaþingi fyrir frábæra umönnun og hlýju.
Valdimar Ingimarsson
Lára Axelsdóttir
Þormar Ingimarsson
Þórunn Stefánsdóttir
Elsa Ingimarsdóttir
Halldór Reynisson
barnabörn og barnabarnabörn.

RAUÐAR OG GÓÐAR
Rauðrófur eru afar hollar. Þær eru ríkar af kalki
og járni. Rauðrófur eru afar góðar í salöt, t.d. með
eplum og hnetum. Oftast eru þær soðnar en einnig
bakaðar í ofni. Sumir vilja rífa þær niður hráar.
Rauðrófur eru mikið notaðar í heilsudrykki.

Hnéhlífar
Opið virka daga í sumar frá kl. 9 -18
Stórhöfða 25 s 569 3100 s eirberg.is

GLÆSILEGT NÝTT SNIÐ

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366

Teg. 12047 - mjög fallegur í C,D,E skálum
á kr. 5.800,- buxur í stíl á kr. 1.995,-

Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
Lokað á laugardögum í sumar

Útsalan 
jƚƐĂůĂ

haﬁn
ϰϬͲϳϬerйĂĨƐůĄƩƵƌ
Bláu húsin v/Faxafen
Sími 553 7355 • www.selena.is

Vatteraðir jakkar - 14.500 kr.

Fást í 5 litum, lime, svörtu,
rauðu, kongabláu og fjólubláu

Erum einnig með gott
úrval af bómullarbolum og mikið úrval
að vinnufatnaði kíkið
á praxis.is
Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2878 • www.praxis.is • soo.dk
Opið mán. – fös. kl. 1–1. Lokað Laug.

HLAUPIÐ MEÐ LATABÆ
GÓÐ SKEMMTUN Latabæjarhlaupið er fjölmennasta hlaup landsins ætlað
börnum. Hlaupið verður haldið næsta laugardag og er búist góðri þátttöku
barna og háværum stuðningi eldri fjölskyldumeðlima.

Þ

að verður mikið um dýrðir í
miðbæ Reykjavíkur næsta laugardag þegar Latabæjarhlaupið fer
fram. Þetta er í sjöunda skiptið sem
hlaupið fer fram og er keppt í Hljómskálagarðinum og nágrenni hans. Latabæjarhlaupið er ætlað börnum átta ára
og yngri og er keppt í fimm flokkum.
Gerður Þóra Björnsdóttir, upplýsingafulltrúi Reykjavíkurmaraþons, segir
þátttökuna almennt góða milli ára
en veðurspáin hafi alltaf mikil áhrif.
„Fyrsta árið sem hlaupið fór fram tóku
rúmlega 4.400 krakkar þátt en þá gerðum við okkur litla hugmynd um hver
þátttakan yrði. Á síðustu árum hefur
fjöldi keppenda verið frá 3.000 börnum.
Veðurspáin hefur alltaf mikil áhrif því
þátttakendur taka gjarnan ákvörðun
um að hlaupa með skömmum fyrirvara, ólíkt lengri hlaupum Reykjavíkurmaraþonsins.“ Það eru ekki bara börn
sem taka þátt í hlaupinu heldur líka
fjölskyldumeðlimir, vinir og ættingjar.
Sumir hlaupa með og aðstoða yngstu
börnin á meðan aðrir hvetja eldri börnin. Allt í allt eru því á bilinu 12–15.000
manns í Hljómskálagarðinum á þessum
degi þegar vel viðrar.
Skráningarfrestur rennur út á föstudaginn. Skráningarhátíð verður haldin

*M|IKDQGDêpURJêtQXP
www.tk.is

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

í Laugardalshöllinni sama dag milli kl.
10 og 19 og þar geta foreldrar skráð
börnin sín. Skráningu gegnum netið
lýkur þó á miðvikudaginn kl. 16. Þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni, þar
með talin börnin sem keppa í Latabæjarhlaupinu, geta sótt skráningargögn
sín á skráningarhátíðinni á föstudaginn.
Þar verður einnig boðið upp á fróðlega
fyrirlestra um hlaup og undirbúning
fyrir hlaup. Ýmis fyrirtæki kynna einnig
ýmsa heilsutengda starfsemi og vörur
á básum. „Kári Steinn verður meðal
annars með fyrirlestur og svo hefst
árleg pastaveisla fyrir þátttakendur kl.
16 og stendur yfir til kl. 19. Þetta verður
því mikil hátíð og við hvetjum foreldra
til að mæta með börnin til að leyfa þeim
að upplifa stemninguna.“
Eftir að Latabæjarhlaupinu lýkur
tekur við skemmtidagskrá í Hljómskálagarðinum. Íþróttaálfurinn og Solla
stirða verða á staðnum og heyrst hefur
að Glanni glæpur mæti einnig. „Jónsi
mun halda uppi fjörinu og kynna dagskrána auk þess sem hann tekur á móti
krökkunum þegar þeir koma í mark.
Latibær verður síðan með skemmtilega
dagskrá þannig að börnin munu örugglega skemmta sér mjög vel og eiga
góðan dag með fjölskyldunni.“

Gerður Þóra Björnsdóttir, upplýsingafulltrúi
Reykjavíkurmaraþons.

NÁNAR
- Hlaupið er ætlað
börnum 8 ára og
yngri.
- Netskráningu lýkur
15. ágúst kl. 16.
- Hægt verður
að skrá börnin
á skráningarhátíðinni 17. ágúst
frá kl. 10 til kl. 19.
- Upplýsingar um
hlaupaleiðir og
tímasetningar má
finna á marathon.is.

FÓLK| HEILSA

FYRIR BREIÐAN HÓP

ROSEBERRY
Öflugt gegn
blöðrubólgu

HEILSA Valdís Sylvía Sigurþórsdóttir, einkaþjálfari, hannaði æfingakerfi sem
hún kallar Foam-Flex. Hún hefur kennt í tæpt ár og segir árangurinn góðan.

Virkar innan 24 tíma
2-3 töflur fyrir svefn

LÝÐHEILSUSJÓÐUR 2012
Opið fyrir styrkumsóknir

Fæst í apótekum, heilsubúðum og
í heilsuhillum stórmarkaðanna
www.gengurvel.is

■ FORVARNIR OG HEILSUEFLING
Landlæknisembættið hefur
opnað fyrir umsóknir um styrki
úr Lýðheilsusjóði fyrir verkefni
sem stuðla að heilsueflingu og
forvörnum. Áhersla er lögð á
áfengis- og vímuvarnir, tóbaksvarnir, heilbrigða lifnaðarhætti
eða geðrækt en hlutverk Lýðheilsusjóðsins er að styrkja lýðheilsustarf. Nánari upplýsingar
og leiðbeiningar með umsóknareyðublöðum er að finna á
www.landlaeknir.is.
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Herra Hafnarfjörður
lokar?
öt
Öll jakkafö
15.000 kr..

Kakí buxur
5.000 kr.
Skyrtur
5.000 kr.

Stakir jakkar
10.000 kr.
Gallabuxur
kr.
2.000-5.000
Bolir
kr.
1.000-2.000

V

aldís Sylvía Sigurþórsdóttir er
stofnandi Foam flex á Íslandi. „Ég
hef lengi hlaupið mikið og notað
foam flex-rúllurnar sjálf. Ég varð ástfangin af mætti rúllunnar og út frá því
fór ég að þróa þetta æfingakerfi sem er
blanda af foam-rúllunum og átaksteygjum og þessi blanda er alveg mögnuð,“
segir Valdís.
Foam flex er sjálfnuddandi aðferð
þar sem unnið er á vöðvum, bandvef
og svokölluðum trigger-punktum með
svamprúllum. „Trigger-punkti má lýsa
sem eymsli á staðbundnum svæðum
þar sem sárir hnúðar myndast. Þegar
þrýst er á hnúðinn veldur það leiðniverk. Þessir punktar myndast aðallega
út af langvarandi stressi og blóðþurrð
í vefjum. Tilgangurinn með Foam
flex-aðferðinni er að létta á alls kyns
verkjum sem fólk finnur fyrir jafnvel daglega og stuðla að auknum liðleika sem gerir fólki kleift að líða betur
líkamlega.“ Foam flex-tímarnir byggjast
þannig upp að fyrst eru rúllurnar notaðar til að mýkja upp vöðvana og ná úr
þeim spennu. Svo er farið í venjulegar
teygjur og að lokum í átaksteygjur þar
sem reynt er að lengja vöðvana.
Valdís hefur starfað sem einkaþjálfari frá árinu 2000 og þolfimileiðbeinandi síðastliðin tíu ár. Hún segir Foam
flex henta bæði kyrrsetufólki og vönu
íþróttafólki. „Það er mjög breiður hópur
sem hefur komið á námskeiðin og í tímana hjá mér. Það þarf að skipta hópnum
upp því það eru mismunandi áherslur
hjá fólki. Þetta eru annars vegar rólegri
tímar og tímar sem ég kalla Foam flexsport þar sem íþróttafólk kemur frekar.
Það hefur aukist mikið að atvinnuíþróttamenn úti í heimi noti þetta og

hér heima koma hópar úr íþróttafélögunum í þrjú til fjögur skipti fyrir álagstarnir til að létta á vöðvunum.“
Að sögn Valdísar er árangurinn af
námskeiðunum mikill hjá fólki. „Það er
algengast að fólk komi á tvö námskeið,
læri inn á kerfið og haldi svo áfram að
koma í opnu tímana. Eftir fyrsta tíma
er algengt að fólk verði mjög þreytt af
því að þá hefur það náð að losa streitu
úr vöðvunum. Í byrjun getur þetta verið
mjög vont, að rúlla yfir auma vöðva,
en það lagast með tímanum.
Þegar fólk hefur verið á námskeiði í nokkrar vikur er það
orðið allt annað og finnur
virkilegan mun á sér.“
■

lilja.bjork@365.is

STRESSAÐIR MENN
VELJA ÞYNGRI KONUR
Þó nokkur munur Karlar sem eru undir miklu álagi þykja konur í þykkari
kantinum kynþokkafyllri. Aðra sögu er að segja um karla í rólegu umhverfi.
Bresk rannsókn hefur sýnt fram
á að karlmenn velja frekar þyngri
konur þegar þeir eru undir miklu
álagi. Talið er að ástæðan fyrir því
sé að meiri þyngd þýði að manneskja eigi auðveldara með að takast
á við vandamál og sé rólegra að
vera í kringum. Rannsóknin fór fram
þannig að 80 manna hóp var skipt
til helminga. Einn helmingurinn átti
að fara í starfsviðtal sem er stressandi og hinum helmingnum var leyft
að slaka á. Sýndar voru myndir af
grindhoruðum konum, konum í mikilli yfirvigt og allt þar á milli. Mennirnir í starfsviðtalinu völdu flestir
konur sem voru í þyngri kantinum,
öfugt við þá sem voru í rólegra um-

hverfi. Þessar niðurstöður þykja
merkilegar þar sem smekkur manna
er mjög mismunandi og ræðst hann
oft af skoðunum fjölskyldu, vina eða
áhrifum frá fjölmiðlum.
Fólk sem fylgist mikið með tísku
og horfir upp til fræga fólksins í
Hollywood er til dæmis með allt
aðra skoðun á hvað þykir kynþokkafullt heldur en þeir sem fylgjast
einungis með fréttum og hafa engan
áhuga á glamúr.
Almenn skoðun fólks síðustu ár
hefur verið að grannir séu kynþokkafyllri en í dag er viðhorfið að
breytast og þykja heilbrigðar konur
sem eru með vetrarforða utan á sér
mun flottari en þær grönnu.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Sundleikﬁmi hjá sjúkraþjálfurum
Á Hrafnistu í Reykjavík – Opnir tímar
Nýtt: Jógatími eitt kvöld í viku
Kvöldtímar 2 x í viku byrja ............... 14. ágúst
Dagtímar 3 x í viku byrja .......... 3. september
S. 859 2440
Þrjár vikur á verði tveggja frá ...... 14. ágúst –
www.medgongusund.is
3. september

medgongusund@medgongusund.is

MEÐ VETRARFORÐA Heilbrigð
og kynþokkafull kona samkvæmt
breskum karlmönnum.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

MEÐGÖNGUSUND
MorGUnþÁTturinn
Ómar alLa vIRka
dagA kl. 7

FLOTT Í FOAM FLEX
Valdís hannaði Foam flexæfingakerfið. Hún hefur
starfað sem einkaþjálfari
og þolfimileiðbeinandi
síðastliðin ár.

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka daga

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Jeppar

BÍLAR &
FARATÆKI

NÝR BÍLL - Toyota Yaris HYBRID Árgerð
2012, álfelgur, hraðastillir, a/c o.m.fl..
Sannkallaður sparibaukur! Verð aðeins
3.190.000. Raðnúmer 132536. Sjá
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Lokað á laugardögum í sumar
www.bilabankinn.is

Hjólbarðar

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX Árgerð
2004, ekinn 110.þ km, sjálfskiptur. Einn
eigandi frá upphafi. Verð 3.390.000 kr.
Rnr:111775

TILBOÐ 400ÞÚS STGR !!!

MMC pajero stuttur 2.5 dísel 5gíra
ekinn 240þ. ný skoðaður ‘13, ný
dekk krókur. Vel við haldinn og mikið
endurnýjaður. Verð 690þ. eða TILBOÐ
400þús stgr. uppl. s. 777-3077.

!!! Sjálfskipt corolla 12/06 !!!

Toyota Corolla Sol ssk 5dyra árg. ‘06
ekinn 100þ. einn eigandi. álfelgur,
spoiler.filmur ofl. Frábært eintak verð
1690þ. gott staðgreiðsluverð. Uppl. s.
777-3077.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Ford Fusion

Polaris Ranger 6x6, árg.2007, sérútbúinn
í girðingarvinnu, með 2,5 tonna spili,
verð 1,850 þús, s.820-0866.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

SUBARU LEGACY 2,0 WAGON Árgerð
2006, ekinn 115.þ km, sjálfskiptur. Einn
eigandi frá upphafi. Verð 1.750.000 kr.
Rnr:105082

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Varahlutir

Til sölu Ford Fusion árg ‘06, ek. 131
þús. Góður og fallegur bíll. SSk. Ásett
verð 890 þús. eða 750 þús stgr. Uppl.
s. 666 6555

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98,
Almera ‘98 Legacy ‘98, carisma’98. S.
896 8568.

Japanskar vélar
Bílapartasala

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

0-250 þús.

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is
Honda VTX 1800 C2. árg ‘02. Ekið
aðeins 15þ.mílur. Verðtilboð 980þ. S.
696-5632

Reiðhjól

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

Viðgerðir
AB Bremsur og viðgerðir

Útsala 175þús !!!

NÝ COLEMAN SEDONA 8 fet, Markísa
og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og
skoðaðu, erum með gott úrval af
notuðum vögnum líka.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

Opel Corsa 1400 beinssk. árg. ‘98
ek. 190þús, ný tímareim. sk. ‘13 Verð
175þús Uppl. s. 891 9847.

AB - PÚST

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

250-499 þús.

Góður station 265þús

Nissan Primera 1600 árg. ‘98 station,
beinssk. ek. 195þús. sk. ‘13. Krókur.
Verð 265þús Uppl. s. 891 9847.

ÞJÓNUSTA

VTI V-TEC 161 hö

HONDA CIVIC 1,6 VTI VTEC 161 hö,
árg’95 kram úr 98 vti bíl, 5 dyra,
xenon ljós, lækkaður, nýjar álfelgur og
dekk, spoiler og lipp bæði að framan
og aftan, kraft sía, mjög góðar alpine
græjur með bassaboxi, lakk er gott og
lýtur vel út! Verð 280 þús s. 691 9374

Pípulagnir
Bílaþjónusta

Faglærðir Píparar

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.
Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

Til sölu Renault Clio 1,4, 5 d, bsk.
5g, árg ‘00. Ek. 171.200km. Sk ‘13.
Aukadekk á felgum fylgja. Ásett verð kr.
290þ. Uppl. í s. 824-0440

Bílar óskast

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

0-250 staðgreitt

Til sölu Bronco 79 árgerð, skoðaður ‘14.
Verð 350 þúsund. S. 568-5360/5681981

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

Er öspin til ama ?

Pípulagnir

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

ÓDÝR ÞRIF

fyrir heimili og fyrirtæki. Mikil reynsla
og góð þjónusta. S. 898 3799

Garðyrkja

Mótorhjól

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir
Sími: 4705073
Opið virka daga 9-18
www.bva.is

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Sendibílar

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX Árgerð
2006, ekinn 105.þ km, sjálfskiptur. Einn
eigandi frá upphafi. Verð 4.990.000 kr.
Rnr:105670

8–17

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450
VW Passat árgerð 2000. 1,6,
beinskiptur, ekinn. 134 þús. km. Góður
og sparneytinn bílll. Skoðaður 2013.
Smurbók fylgir. Ásett verð 480.000 kr.
Gott staðgreiðsluverð og eigandi opinn
fyrir tilboðum. Nánari uppl. Þorbjörn s.
662-1010 eða tobbith@gmail.com

JEEP Grand cherokee laredo 4x4.
Árgerð 2005, ekinn 160 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.190.000.
Rnr.102784.100% lánamöguleiki og
skipti á ódyrari bílinn er á staðnum
Bílabankinn 5880700

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.
Óska eftir smábíl syrka árg.’05-11 yaris,
jazz, vw, getz. Uppl. í s. 695 9543.

Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

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

Hreingerningarþjónusta
-Gerum verðtilboð-

Öll almenn þrif, veggjahreinsun,
flutningsþrif, gólfbónun, teppa og
steinteppahreinsun S. 842 6522

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

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

Málarar
Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur af inniverkefnum. Alhliða
málningarþjónusta. S. 778 0100.

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

Málningarfélagið Borg

20% afsláttur f. Húsfélög. Ábyrgð fylgir
öllum verkum. S. 779 0900.

Meindýraeyðing
Drepum geitungana

Geitungasíminn 555 666 2
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ÓDÝR HEIMILISTÆKI

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

908 1888

Húsnæði óskast

Þvottavélar, ískápar, frystiskápur,
þurrkara, uppþvottavélar. S. 896 8568.

Par óskar eftir stúdíó til 2ja herb. íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Traustar greiðslur.
S. 7787008.

Spásími Daddýar alla daga (frá
13-23).

Atvinnuhúsnæði

250 kr. mín.

Húsaviðhald

51,6 m2 iðnaðarbil

Nokkur bil af þessari fágætu og
eftirsóttu stærð til sölu. Lofthæð: 3,9
m. Hurð 3,6 m. Uppl. í S: 660 1060 og
661 6800 Facebook:/Steinhella 14

Rafvirkjun

130fm + 30fm á annari hæð = 160fm
atvinnuhúsnæði til leigu við Auðbrekku
í Kóp með innkeyrsluhurð. Uppl. s:
894 2339

Geymsluhúsnæði

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu
frá 11-18:30 og 14-18:30 alla virka
daga.
Íslenskukunnátta
skilyrði.
Umsóknareyðublöð á bakari.is Uppl. í
s. 555 0480, Sigurður.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

Geymslur.com

Viðhald fasteigna.

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479.

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Tölvur
Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög
sanngjarnt verð og öll vinna unnin af
fagmanni. Sæki og sendi heim. Uppl.
í s. 822 7668.

Atvinna í boði
Önnur þjónusta
Beauty in Black
Holtsbúð 61 Garðabæ.

Nudd
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Veisluþjónusta

Nýjir bolir frá Kische voru að koma í
hús. Vinsælu peysurnr í 9 litum. Útsalan
heldur áfram 50% afsláttur af völdum
vörum. Opið 13-18 þrið-föstud Velkomin
í Beauty in Black. sími 695-6679

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Heilsuvörur

Til sölu

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

Óskast keypt
Kaupi gull !
Gróðurhús rýmingarsala

Vantar þig Dj í veisluna? Svo bara
heimasíðan www.partydj.is

6 fm með hertu gleri 190þ. 9 fm með
hertu gleri 290þ. KLIF ehf, S:552 3300.

Ódýr heimilstæki

Spádómar
Spái í spil, ræð drauma, ekkert mínutu
gjald. Tímapant. s. 891 8727 Stella.

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra
varahluti í flestar gerðir þvottavéla.
Casa-raf ehf. Síðumúla 37, að neðan
verðu. S. 845 5976.

Atvinna

Íslenskukennari óskast
Suðurhlíðarskóli óskar eftir að ráða íslenskukennara á unglingastigi. Um er að ræða hlutastarf.
Suðurhlíðarskóli er einkaskóli staðsettur í suðurhlíðum Öskjuhlíðar
í Reykjavík.
Áhugasamir haﬁ samband við skólastjóra í síma 5687870 eða sendi
tölvupóst á sudurhlidarskoli@simnet.is

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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

Nudd

Hefur þú áhuga á hollum
mat og að reka þitt eigið
eldhús?
Í Leikskólanum Sjálandi er
matreiddur hollur og ferskur
matur og leitum við að
einstakling sem hefur áhuga
á að sinna því. Umsækjandi
þarf að geta unnið sjálfstætt
og vera skipulagður. Möguleiki
á sveigjanlegum vinnutíma og
þarf viðkomandi að geta hafið
störf sem fyrst.Umsóknarfrestur
er til 20 ágúst nk.
Nánari upplýsingar veitir
Sara Hrund Finnbogadóttir
starfsmannastjóri í síma
578-1220 eða á netfangið;
sarahrund@sjaland.is

KvikkFix leitar að
starfsfólki.

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Óska eftir að kaupa 20 f. gám má
þarfnast lagfæ. S. 896 8568

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir
og óléttubekkir til sölu. Uppl. í síma
8916447.

Fjarðarbakarí
Óskar eftir starfsfólki til
afgreiðslu í verslunum okkar
Borgarholtsbraut 19 og
Kosti Dalvegi í hlutastörf.
Starfsmaður þarf að vera
stundvís og snyrtilegur. Íslensku
kunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendist á
sjofn@fjardarbakari.is
eða í síma 898 0445 Sjöfn

Dýrahald

Starfsmaður í sal
óskast á Ginger

Húsbílar – Fellihýsi – Hjólhýsi - Tjaldvagnar

Óskast í dagvinnu í Síðumúla.
Eingöngu reyklaus og reglusamur
kemur til greina. Ekki yngri enn 20
ára. Vinsamlegast sendið ferilsskrá með
mynd á ginger@ginger.is

Geymslusvæði til leigu
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Um er að ræða 300fm einangrað, upphitað
geymsluhúsnæði með steyptu gólfi og
mikilli lofthæð.

Beagle
hvolpar
undan
vel
ættuðum foreldrum eru að leita að
góðum heimilum. Verða afhentir
heilsufarsskoðaðir, bólusettir, örmerktir
og með ættbók frá HRFÍ. Uppl. í síma
663 2712.
Tveir svartir kettlingar gefins S. 554
4891

Leigt út frá 1.sept. 2012 til 30.apríl. 2013.
Fermetraverð.

Nokkrir dagar lausir í Ágúst og
September. Nánari upplýsingar veitir
Björn þór í síma 8686008 og bjossi@
hreggnasi.is
Veiðileyfi í Vatnsdalsá á Barðaströnd.
Komandi helgi laus! Nánari upplýsingar
í síma 820 2200 ogwww.fluga.net.

Húsnæði í boði
Nánari upplýsingar í síma: 898–3523 / 893–8410

Sportlíf
óskar eftir að ráða í sölu og
afgreiðslustarf, vinnutími 10:3018:30 alla virka daga. Æskilegt
er að viðkomandi lifi heilbrigðu
lífi og íþróttir séu áhugamál.
Umsóknir berist á
sportlif@sportlif.is
eða í s. 697 6099

Fyrir veiðimenn
Veiðileyfi í Korpu

Húsnæðið er vaktað og undir daglegu eftirliti.
Stórar innkeyrsludyr sem taka stærstu bíla og hús.

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

Markaðsfulltrúi óskast.
Markaðsfyrirtæki leitar að
íslenskumælandi einstaklingi til
úthringinga. Fjölbreitt verkefni.
Vinnutími 10-16 virka daga.
Uppl. í síma 5464645.
simstodin@simstodin.is

Góð íslenskukunnátta!
Góð aukavinna eða
aðalvinna á kvöldin.

Til leigu

Leigjum út geymslusvæði fyrir húsbíla,
fellihýsi, hjólhýsi og tjaldvagna miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf. Störf í
boði eru: vinnutími 10-17
Glæsibæ, 10-19 Austurveri
auk helgarvinnu, 10-19
Suðurveri, 11-19 Húsgangahöll.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

KvikkFix leitar að vönum
bifvélavirkja, vönum smurmanni
og starfsmanni á verkstæði.
Einnig vantar mann í lagerstarf,
útkeyrslu og þrif.
Fyrirspurnir sendist á
orri@nrg.is
www.kvikkfix.is

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

Verslun

óskar eftir að ráða
reynslumikinn starfsmann á
hjólbarðaverkstæði félagsins á
Ægisíðu. Einnig er óskað eftir
starfsmanni á smurverkstæði
N1 á Réttarhálsi.
Nánari upplýsingar veitir
Dagur Benónýsson
í síma 440 1030

Skipstjóri og stýrimaður
óskast!
Sægarpur ehf. óskar eftir
skipstjóra og Stýrimanni á
1424 ex.Þórsnes SH sem gerður
verður út frá Grundarfirði á
beitukóngsveiðar í Breiðafriði.
1424 ex.Þórsnes SH er 233
brúttótonna og 28 metra langur.
Umsóknir skal senda á
addi@stormurseafood.is
Upplýsingar í síma 852-3782.
Aðalsteinn

Getum enn bætt við okkur traustum
starfsmanni í símasölu frá kl. 17.0022.00 - 2-5 kvöld vikunnar. frá ca. 35+
ára Þjálfun á staðnum. Upplýsingar í
síma 869 0291 milli kl. 14.00-16.00
Kristín

Járnabindingar

Vantar vanan mann. Járngrímur s. 863
6208 oli@simnet.is
Óska eftir mönnum í hellulagningar.
Uppl. s. 898 4202 eða netfang baldur@
btverk.is

Hagabakarí - Hagamel

Óskum eftir að ráða starfskraft
til afgreiðslustarfa. Um er að ræða
vaktavinnu. Uppl. í s. 897 8101 eða
868 6102.

Fiskvinnsla í Hfj.

Óska eftir vönu starfsfólki við snyrtingu
og pökkun. Einnig vantar starfsmenn
í útkeyrslu. Uppl. í s. 824 3180 e.kl.
18:00 eða ovsmidi@hotmail.com

Einkamál
Spjalldömur 908 2000

Opið allan sólarhringinn. Engin bið
nema þegar talað er.
44 ára reynslumikil íslensk kona
leitar kynna við karlmann. Gefur upp
símanúmer sitt. Rauða Torgið, s. 9052000 og 535-9920, augl.nr. 8884.
38 ára einmana kona vill heyra í góðum
manni. Rauða Torgið, s. 905-2000 og
535-9920, augl.nr. 87024.

ÞRIÐJUDAGUR 14. ágúst 2012

Tilkynningar

Starfslaun listamanna 2013
Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn
25. september 2012 kl. 17.00.
Hér með eru auglýst til umsóknar starfslaun listamanna sem úthlutað verður árið 2013 í samræmi við
ákvæði laga nr. 57/2009.
Starfslaun eru veitt úr sex sjóðum, þeir eru:
1. launasjóður hönnuða
2. launasjóður myndlistarmanna
3. launasjóður rithöfunda
4. launasjóður sviðslistafólks
5. launasjóður tónlistarﬂytjenda
6. launasjóður tónskálda
Auk starfslauna er sjóðunum heimilt að veita ferðastyrki.
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Atvinna

Fasteignir

Sérstök eyðublöð verða fyrir ofangreindar umsóknir.
Úthlutunarnefndir viðkomandi sjóða fara sameiginlega yﬁr umsóknir.
Í öllum tilvikum eru mánaðarlaun greidd út á
persónulega kennitölu hvers umsækjanda.
Sækja skal um listamannalaun á vef Stjórnarráðsins,
vefslóðin er: http://minarsidur.stjr.is
Umsóknareyðublöð verða aðgengileg frá og með 20.
ágúst 2012. Umsóknarfrestur rennur út kl. 17.00, þriðjudaginn 25. september 2012.
Fylgigögn með umsókn sem ekki er hægt að senda
rafrænt skulu berast skrifstofu stjórnar listamannalauna, Hverﬁsgötu 54, 101 Reykjavík, fyrir kl. 17.00,
þriðjudaginn 25. september 2012, sé um póstsendingu að ræða gildir dagsetning póststimpils.
Haﬁ umsækjandi hlotið starfslaun áður, verður umsókn því aðeins tekin til umfjöllunar að framvinduskýrslu vegna fyrri starfslauna haﬁ verið skilað til
stjórnar listamannalauna, sbr. ákvæði 4. gr. laga um
listamannalaun nr. 57/2009.
Samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/2009 er stjórn listamannalauna heimilt að færa umsóknir á milli sjóða.
Slíkt verður einungis gert í samráði við umsækjanda. Lög um listamannalaun og reglugerð er
að ﬁnna á heimasíðu stjórnar listamannalauna:
www.listamannalaun.is
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofunni
í síma 562 6388.
Stjórn listamannalauna 10. ágúst 2012.

Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

Sighvatur er línuveiðiskip
með beitningarvél.
Nánari upplýsingar eru
gefnar í síma 856-5761.

•
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•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Granaskjól 27 - Einbýlishús
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Ég er 8 ára einhverfur strákur sem bý í Reykjavík
og vantar aðstoð hluta úr degi 4-5 daga vikunar
Mig vantar aðstoða í c.a. 3 klst. á dag í vetur alla virka daga.
Sækja mig úr skóla um kl.13:30 og vera hjá mér og aðstoða til c.a. 17
Ég er mjög rólegur blíður og þægur strákur og leita eftir fólki sem hefur
áhuga á að vinna með einstaklingi eins og mér.
Þeir sem hafa áhuga haﬁð samband við mömmu eða pabba sem veita
allar nánari upplýsingar í síma 895-6107/898-6106
eða netfang: zigurdur@simnet.is Hlakka til að heyra frá þér

Nýmæli vegna starfslauna listamanna fyrir árið 2013
Ráðherra hefur, að tillögu stjórnar listamannalauna,
samþykkt að til viðbótar því að einstakir listamenn
geti sótt um starfslaun til skilgreinds verkefnis í
ákveðinn launasjóð verði bryddað upp á eftirgreindum nýmælum við úthlutun starfslauna listamanna
fyrir árið 2013:
1. Geﬁnn er kostur á að sækja um starfslaun vegna
skilgreindra samstarfsverkefna:
a. Fleiri en einn listamaður/hópur geta sótt um
starfslaun í sama sjóð fyrir skilgreint samstarfverkefni.
b. Fleiri en einn listamaður/hópur geta sótt um
starfslaun í mismunandi sjóði fyrir skilgreint
samstarfsverkefni.
2. Geﬁnn er kostur á einstaklingsumsóknum um
starfslaun í mismunandi sjóði, falli verkefnið undir
ﬂeiri sjóði en einn.

Frá 1957

Vísir hf óskar eftir
Vélaverði á
Sighvat GK 57.

Fallegt og vel staðsett 220 fm einbýlishús innst í Granaskjóli. Húsið er á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Örstutt er í skóla, leikskóla og
íþróttastarf auk verslana og þjónustu. Húsið skiptist þannig: Efri hæð,andyri,
hol, stofa, borðstofa, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæð:
Hol, tvö herbergi, sjónvarpsstofa, þvottahús o.ﬂ. Bílskúr. OPIÐ HÚS ER Í DAG
ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 72,5 M. 1234

Lambastekkur 3 - talsv.endurn. hús.
S
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Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir
eftir stuðningsfulltrúum og skólaliðum
fyrir skólaárið 2012-1013
Upplýsingar veita:
Helga Kristín Gunnarsdóttir, aðstoðarskólastjóri,
helgakr@grunnskoli.is og
Ólína Thoroddsen, aðstoðarskólastjóri,
olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 282,3 fm einbýlishús á góðum útsýnisstað
við Lambastekk. Allar innréttingar eru mjög fallegar og eru ýmist hvítsprautaðar eða úr hnotu. Mikið af innfelldri lýsingu og vönduð gólfefni. OPIÐ HÚS
Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 -18:00 V. 67,0 M. 1857

Leifsgata 21 -íbúð á jarðh. laus strax.
S

Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og
Valhúsaskóla fyrir nemendur í 7. -10. bekk.
Í Skólaskjóli eru um 100 nemendur.
www.grunnskoli.is
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Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2012.
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 113,7 fm íbúð á jarðhæð. Endurnýjað baðherbergi, lagnir og ofnar endurnýjað að hluta, nýleg rafmagnstaﬂa.
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 27,9 M. 1856

Efstasund 66 - stór sérh. m.bílsk. - Laus

Fasteignir

Átt þú
atvinnuhúsnæði
á lausu?
Óskum eftir um það bil 1600-2000 fermetra iðnaðar og skrifstofuhúsnæði miðsvæðis á höfðuðborgarsvæðinu fyrir traustan
viðskipavin. Hluti af iðnaðarhúsnæðinu þarf að vera með a.m.k.
5-6 metra lofthæð. Nauðsynlegt að skrifstofuhúsnæði geti
rúmað 25 skrifstofur auk fundarherbergja.

S

PIÐ

HÚ

O

Efri hæð og ris á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík. Hæðin skiptist í forstofu, herbergi, baðherbergi, tvær stofur og eldhús, risið skiptist í fjögur herbergi, baðherbergi og þvottahús. Eign sem þarfnast standsetningar að hluta.
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 35,9 M. 1855

Lofnarbrunnur 18 - góð staðsetning
Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson

S

löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

PIÐ

HÚ

O

- með þér alla leið -

Fallegt 2ja hæða 199,0 fm parhús með miklu útsýni. Húsið sem er á tveimur
hæðum skiptist í efri hæð með innbyggðum bílskúr, forstofu, snyrtingu,
stofu og eldhúsi. Neðri hæð með sjónvarpsholi, þremur herbergjum, klæðaherbergi, þvottaherbergi og baðherbergi. OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ
KL. 17:30 - 18:00 V. 34,9 M. 1854
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

SJÓNVARP

MEIRA SKÚBB
- oft á dag
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

RAGNHILDUR J. PÁLSDÓTTIR
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 13.00.
Hjörtur Ingi Vilhelmsson
Jóhanna Elísabet Vilhelmsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Vilborg Sigrún Ingvarsdóttir
Sigurjón Bolli Sigurjónsson

DUO ISOLD Guðný og Elísabet eru mjög virkar
í tónlistarlífi í Þýskalandi, þar eru þær meðal
annars í kammerhópum, Guðný kennir og
Elisabeth stjórnar kór.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

VIGDÍS PÉTURSDÓTTIR
Sléttuvegi 19, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans í Kópavogi
þann 9. ágúst sl. Útför Vigdísar fer fram frá
Fossvogskirkju mánudaginn 20. ágúst
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Barnaheill.
Kristín Jónsdóttir
Pétur Ingi Sveinbjörnsson
Jóhann Örn Sveinbjörnsson
Björn Þór Sveinbjörnsson

Sveinbjörn F. Strandberg
Kristín Elísabet Alansdóttir
Dana Rún Heimisdóttir

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

RAGNHEIÐUR VALGARÐSDÓTTIR
kennari,

lést á Kristnesspítala 7. ágúst. Útför hennar
fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn
17. ágúst kl. 13.30.
Valgarður Stefánsson
Ingibjörg Haraldsdóttir
Ragnheiður Haraldsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Sigurður Klausen
Veturliði Rúnar Kristjánsson

GÓÐ GJÖF Myndin er til sýnis í anddyri bókasafns í Safnahúsi Borgarfjarðar í þessari og næstu viku.

Guðrún litla á Gilsbakka
Ein þeirra mynda sem enski aðalsmaðurinn W. C. Collingwood málaði
á Íslandi sumarið 1897 hefur verið
afhent Safnahúsi Borgarfjarðar til
eignar og varðveislu. Hún er af litlu
stúlkubarni og fyrirmyndin var Guðrún Magnúsdóttir, dóttir þáverandi
húsráðenda á Gilsbakka á Hvítársíðu,
séra Magnúsar Andréssonar og Sigríðar Pétursdóttur.
Guðrún var húsfreyja á Gilsbakka í
20 ár en lést um aldur fram árið 1943.
Það var dóttir hennar, Sigríður Sigurðardóttir, sem afhenti safninu myndina
en á bak við gjöfina standa enn frem-

ur systir hennar og mágkona, Guðrún
Sigurðardóttir og Ragnheiður Kristófersdóttir.
Þess má geta að í safnahúsinu er
nú heimildarsýning um séra Magnús
Andrésson þar sem varpað er ljósi á
heimilið á Gilsbakka í tíð þess merka
manns en um einstakt menningarheimili var að ræða og nokkurs konar
háskóla í sveit. Þar hlaut meðal annarra Guðmundur Böðvarsson, skáld
á Kirkjubóli, menntun sína um fimm
ára skeið.
Sjá má allt um opnunartíma og fleira
á www.safnahus.is.
- gun

Frumflytja
sónötu í Sigurjónssafni
Duo Isold nefna þær sig, Guðný Jónasdóttir sellóleikari og Elisabeth Streichert píanóleikari. Þær frumflytja sellósónötu númer 1, Vísanir – Allusions, eftir
bandaríska tónskáldið og bassaleikarann
Carter Callison á sumartónleikum Listasafns Sigurjóns í kvöld, 14. ágúst.
Verk Callison er í fjórum köflum og
haft er eftir höfundinum að verkið heiti
Vísanir vegna þess að á stundum virðist tónlistin vísa óbeint til tónskálda úr
fortíðinni en aldrei svo fyllilega að það
megi þekkja.
Þær stöllur flytja líka Sónötu fyrir
selló og píanó í C-dúr, óp. 119 eftir Sergei Prokofjev og Le Grande Tango eftir
Astor Piazzolla.
- gun

Eiginmaðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

EINAR INGIMUNDARSON
Brekkubraut 13,
Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
sunnudaginn 5. ágúst. Útförin fer fram
frá Ytri-Njarðvíkurkirkju fimmtudaginn
16. ágúst kl. 13.00.
Árnína H. Sigmundsdóttir
Sigrún Einarsdóttir
Sigmundur Einarsson
Inga Einarsdóttir
Valborg Einarsdóttir
Valdemar Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Snorri S. Skúlason
Margrét Kjartansdóttir
Þórarinn E. Sveinsson
Stefán Sæmundson
Sif Axelsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

ÁSTA GUÐBJÖRG HANSEN SCOBIE
Fellsmúla 4,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni
mánudaginn 6. ágúst. Útförin fer fram
frá Kristskirkju Landakoti föstudaginn
17. ágúst kl. 13.00.
Stephanie Scobie
Ásta Denise Bernhöft
Gayle Scobie
Griffith Scobie
Robert Scobie
Richard Scobie
William Scobie
Marion Perkins
barnabörn og barnabarnabörn.

Sverrir V. Bernhöft

Helena Óskarsdóttir
Kristín Einarsdóttir
Daniela Zbikowska
Tim Perkins

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elsku móður okkar, ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR ÁGÚSTU
GUÐMUNDSDÓTTUR
Sólvangsvegi 3,

sem lést mánudagskvöldið 23. júlí sl.
á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Rannveig Traustadóttir
Aðalbjörg Traustadóttir
Trausti Rúnar Traustason
Ingi Hrafn Traustason
barnabörn, barnabarnabörn og tengdabörn.

OSMINKA Hópurinn er skipaður börnum og ungmennum á aldrinum 10-25 ára.

Syngja, spila og dansa
Þjóðlagahópurinn Osminka frá Prag
er á leið til landsins í annað sinn.
Hann er skipaður fólki á aldrinum
10 til 25 ára sem syngur og leikur
tékkneska þjóðlagatónlist og dansar
við hana í þjóðbúningum lands síns.
Osminka kemur fram á menningarnótt í Þjóðmenningarhúsinu og á
Bryggjunni–sjóminjasafni. Auk þess
verður hópurinn á fjölskyldudögum

í Vogum á Vatnsleysuströnd næsta
sunnudag og á þjóðlagahátíð í Árbæjarsafni sunnudaginn 26. ágúst í dagskrá með nemendum Tónlistarskóla
Kópavogs. Hópurinn gæti boðið upp
á fleiri viðburði á Íslandi ef óskað er.
Að sögn Eydísar Franzdóttur tónlistarmanns sem stendur fyrir komu
þjóðlagahópsins til Íslands er markmiðið með heimsókn hans að kynna

tékkneska barnamenningu og þjóðlagatónlist fyrir Íslendingum en sú
tegund tónlistar á djúpar rætur í
tékknesku þjóðarsálinni. „Tilgangurinn er líka að vekja áhuga ungs
fólks á íslenska tónlistararfinum og
því hvernig er hægt að skemmta sér
við flutning á tónlist sem hefur lifað
með þjóðum mann fram af manni,“
segir hún.
- gun

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

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

GRÉTARS HANNESSONAR

bifreiðastjóri,
Húsalind 2, Kópavogi,

Skriðustekk 3.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
krabbameinsdeildar 11E og líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi. Þökkum
Kiwanisfélögum í Elliða fyrir einstaka hlýju og góðvild.
Sigrún Steingrímsdóttir
Jónína B. Grétarsdóttir
Hannes Svanur Grétarsson
Ingvar Grétarsson
Margrét Grétarsdóttir
afastrákar og langafabörn.

Þóroddur Sveinsson
Helga Marta Helgadóttir
Vigdís Þórisdóttir
Guðjón Guðjónsson

ÓMAR HAFLIÐASON

lést í faðmi fjölskyldu sinnar föstudaginn
3. ágúst. Útför hans fer fram frá
Bústaðakirkju í dag þriðjudaginn
14. ágúst kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Jöklarannsóknarfélag Íslands, 515-14-103530, kt.: 670169-3839.
Ingibjörg Jakobsdóttir
Jóhann Ómarsson
Fríða Björk Sveinsdóttir
Linda Björk Ómarsdóttir
Tryggvi Þór Gunnarsson
Hafliði Hörður Ómarsson
Heiðbjört Unnur Gylfadóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

– fyrir menntun
og skemmtun

17.096
Tvær saman á tilboði

Dell Inspiron 15 N5050

194.980 kr. staðgrei

Samsung Galaxy Tab 2 10.1

kr. á mán.*

Tilboðinu fylgir g jafabréf
að Tvennutilboði Dominos.

13.218

Hröð tölva með 15,6“ HD skjá og 500 GB diski sem
rúmar t.d. 500 kvikmyndir og ótal ritgerðir. 3ja ára ábyrgð.

Spjaldtölva með hröðu þráðlausu neti, björtum 10,1” skjá og frábærum
hljóm. Með AllShare forritinu frá Samsung eru myndir, þæir, tónlist og
gögn mjög aðgengileg bæði í spjald- og fartölvunni. 2ja ára ábyrgð.
*Vaxtalaust lán í 12 mánuði. Verð innifelur 3,25% lántökugjald og 320 kr. greiðslugjald.

Dell Inspiron 15R (5520)
kr. á mán.*

Einstakt tilboð
149.900 kr. staðgrei

Hröð skóla- og afþreyingartölva sem endist og endist. Hún er með
500GB harðan disk og stóran og skýran 15,6“ HD skjá. 3ja ára ábyrgð.
*Vaxtalaust lán í 12 mánuði. Verð innifelur 3,25% lántökugjald og 320 kr. greiðslugjald.
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or
other countries. For more information about the Intel processor feature rating, please refer to www.intel.com/go/rating.

Gríptu tækifærið núna og komdu í verslanir okkar
á Grensásvegi 10, Reykjavík eða Tryggvabraut 10, Akureyri.

Skoðaðu www.advania.is/skoli
Sætún 10 | 105 Reykjavík | 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is
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Tvennutilboð
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krossgáta
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LÁRÉTT
2. ánægjublossi, 6. kúgun, 8. blundur,
9. mak, 11. í röð, 12. krapi, 14.
sykurlögur, 16. núna, 17. fiskur, 18.
orga, 20. samtök, 21. þekkja leið.

11

14

17

19

20

LÓÐRÉTT
1. að lokum, 3. gangflötur, 4.
dýrasjúkdómur, 5. bar, 7. kálsoð, 10.
mánuður, 13. augnhár, 15. áætlun,
16. nálægt, 19. bardagi.
LAUSN

Rigningin á undan regnboganum
V

ið stóðum í Lækjargötunni og biðum
BAKÞANKAR
eftir gleðigöngunni þegar tvær
Erlu
ferðakonur komu upp að okkur
Hlynsdóttur franskar
og spurðu: „What are you waiting for?“ Ég
sagði þeim nákvæmlega hverju við værum
að bíða eftir, og þær ákváðu að standa við
hlið okkar. Brátt hljómaði gleðisöngurinn
og regnbogafánarnir lituðu götuna fyrir
framan okkur. Fagnaðarlæti brutust út
þegar vagn merktur „Free Pussy Riot“
leið fram hjá okkur og ég fylltist
einhverju þjóðernisstolti þegar
ég sá borgarstjórann okkar
koma fyrir mannfjöldann í kjól
og með gervibrjóst. Því ákvað
ég að upplýsa ferðakonurnar: „This is the mayor of
Iceland,“ sagði ég í æsingnum
en leiðrétti mig síðan: „I mean
the mayor of Reykjavík.“ Ef
ske kynni að þær hefðu
ekki tekið eftir karlmannlegum fótleggjum borgarstjórans,
ákvað ég að bæta við:
„He is a man!“

LÁRÉTT: 2. kikk, 6. ok, 8. lúr, 9. kám,
11. aá, 12. slabb, 14. síróp, 16. nú, 17.
áll, 18. æpa, 20. aa, 21. rata.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. il, 4. kúabóla, 5.
krá, 7. kálsúpa, 10. maí, 13. brá, 15.
plan, 16. nær, 19. at.

2

1

21

50 ERLENDAR
SJÓNVARPSSTÖÐVAR

EINS gleðileg og mér
finnst gangan vera
kemur samt alltaf að
því að ég tárast. Mér
finnst auðvitað erfitt að

FRÉTTIR

játa þetta því ég lít almennt á sjálfa mig
sem kaldrifjað hörkutól. En ég tárast samt
ekki af sorg heldur af stolti. Yfirleitt koma
tárin þegar ég heyri sungið: „Ég er eins
og ég er. Hvernig á ég að vera eitthvað
annað?“ Ég tárast þegar ég hugsa um að
gleðiganga Gay Pride er einn stærsti viðburður ársins á Íslandi og að Íslendingum
finnst ekkert sjálfsagðara en að fara með
börnin sín að fagna fjölbreytileikanum
með samkynhneigðum og transfólki. Í ár
komu tárin langt á undan þessu lagi.

Í FJARSKA sá ég vagn í göngunni sem
skar sig úr. Frá honum hljómaði enginn
söngur og hann var ekki skreyttur litum
regnbogans. Enginn var á þessum vagni.
Þegar hann kom nær sá ég að þarna var
aðeins tómur bekkur. Síðan sá ég skrifuð
skilaboðin: „For our friends who don´t
have the freedom to celebrate gay pride.“
Þó tónlistin ómaði frá hinum vögnunum
fannst mér sem hún þagnaði. Það var
þarna sem ég grét. Eins og alltaf þegar
ég græt í göngunni þurrkaði ég tárin eins
leynilega og ég gat. Þá var mér litið til
frönsku ferðakonunnar sem stóð við hlið
mér og ég sá að hún var líka að gráta.
Hún leit á mig og ég vissi að við vorum að
upplifa eitthvað stórkostlegt saman. Ég
leit aftur á gönguna og leyfði tárunum að
halda sér. Þau voru þarna af ástæðu.

■ Pondus

INSIDE STORY - AL JAZEERA
Fróðlegur fréttaþáttur um málefni líðandi stundar

Við höldum Algjöráfram! Sissa! lega!
Er hún
Einstök!
skemmtileg? Go for
it!

Eftir Frode Øverli

Halló?
Er
þetta
Sissa?

Sissa?
Nei, þú
hefur
hringt í
vitlaust
númer!

Andvarp!

Félag einhleypra
flöskutappastúlkna

Ahhh, hélt Sorry! Það
8! Ég tók
að síðasti er
niður sum
tölustafur- númerin
inn væri 3! með mikið
áfengismagn
í blóðinu!
Prófaðu aftur!

Já!
Þetta er
Sissa!

Now
we´re
talking!

FRÆÐSLA

■ Gelgjan
Ég er búinn að sofa
mjög vel upp á
síðkastið!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Af einhverjum
ástæðum er rúmið
mitt extra þægilegt.

TABOO - NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
Forvitnilegur þáttur um ýmsar hliðar mannlífsins

Rúmið þitt
er þarna.

Ég held ég verði
að skipta um
dýnu.

SPORT

■ Handan við hornið

EUROGOALS - EUROSPORT
Markaveisla úr evrópskum fótbolta

Eftir Tony Lopes

KlósettviÐgerÐir Jóa,
getur þú
beÐiÐ?

Klósettviðgerðir Jóa

SKEMMTUN

■ Barnalán
Mamma! Hann er
byrjaður aftur!

TOMMI OG JENNI - CARTOON NETWORK
Fjölbreytt barnaefni fyrir krakka á öllum aldri

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
SKOÐAÐU MISMUNANDI ÁSKRIFTARPAKKA Á STOD2.IS

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

ÆÆÆÆ!
Láttu hann
hætta!!!

Hannes! Láttu
mig fá horið á
stundinni!

Nú get ég bætt nýju atriði á listann
„Hlutir sem ég vildi óska að ég hefði
ekki sagt“ .

Gæðavörur endast betur - Vandaðu valið!

N]j

1.199

N]j

N]j

399

799

cjfmj

cjfmj

cjfmj

Crayola vaxlitirnir eru tvívafðir í pappírinn og
brotna því síður. Litirnir eru alveg eiturefnalausir.

Ef gleymist
að loka Crayola
tússlit nægir
að setja oddinn
í bleyti svo hann
endurheimti
litagetuna.

N]j

1.299
cjfmj

N]j

1.399
cjfmj

Vildarklúbbur
fyrir námsmenn

Crayola
vatnslitapallettan
er vinsæl og fer
vel í hendi.
N]j

1.199

5%

cjfmj

afsláttur af ÖLLUM SKÓLAVÖRUM einnig af tilboðum
Sérstök vildarverð
á völdum vörum.
Taktu eftir merkinu!

Allir Crayola
litirnir eru
eiturefnalausir
og nást auðveldlega
úr fötum og af
húsgögnum.

Skráðu þig
þ g í næstu hei
eim
mssók
óknn!!

N]j

N]j

1.149

1.999

cjfmj

Crayola trétlitir
Fallegir litir sem þekja vel.

cjfmj

30%
AFSLÁTTUR MEÐ
VILDARAFSLÆTTI

279
9,-

Verð nú kr.
Verð áður kr. 399,Gildir til og með 14. ágúst.

Skoðaðu úrvalið í
60 síðna skólabæklingi
ngi
á EYMUNDSSON.IS
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menning@frettabladid.is

KLARINETTU-OG PÍANÓTÓNLEIKAR Matthías Sigurðsson klarínettuleikari og Christos Papandreopoulos píanóleikari halda tónleika í kvöld klukkan 20 í sal Tónskóla Sigursveins að Engjateigi 1. Á efnisskrá eru
verk eftir Þorkel Sigurbjörnsson, Francis Poulenc, Béla Kóvacs, Alban Berg, Johannes Brahms og Nick Norton. Um
frumflutning er að ræða á verki Nortons sem er tileinkað Matthíasi.

ÁHRIFAMÁTTUR
ÚTNÁRANS

ur, eða teiknimyndahundur, og
í öðru verki fullyrðir hún að
Nonni hafi ekki orðið hamingjuGlóbal–Lókal á Listasafni
samur á Akureyri, sem varpar
Akureyrar
þeirri áleitnu spurningu um leið
til áhorfandans hvort að hamingjuna sé yfirhöfuð að finna
Dr. Hlynur Helgason sýningá Akureyri. Nonni er einhvern
arstjóri segir í sýningarskrá
að sýningin sé skoðun á lókveginn aðeins of stórt nafn hér,
alnum, heimabænum eða hinu
og listamaðurinn „Nonnar“ yfir
staðbundna, gagnvart umheimsig í þeirri viðleitni að bræða
inum og áhrifamiðjum hans og
Nonna saman við hugmynd sýnspennunni sem myndast þarna
ingarinnar. Verk hennar Þú siglá milli. Í þessu tilviki er Akurir aldrei til sama lands er hins
eyri lókallinn. Í yfirfærðri mynd
vegar einfalt og sterkast af verkþá fjallar sýningin um það litla
um hennar á sýningunni og fær
gagnvart hinu stóra, Davíð og
mann til að hugsa inn á við. Víst
Golíat, en einnig má segja að
siglum við oft til sama lands! En
sjálf sjálfsmynd einstaklingstíminn líður, allt breytist og staðins sé hér til skoðunar, og þar á
ur getur orðið nýr eða öðruvísi í
hvert sinn sem siglt er til hans.
meðal sjálfsmynd Íslendinga.
Hlynur ræðir sérstaklega um
Baldvin Ringsted notar tónlistheiminn sem kerfi og kynnir
list og tónlistartengingar í verkum sínum. Hann sker spegla og
hugmyndir um það hvernig listamyndir í sundur og raðar saman
menn og listsköpun á útnárum
eins og Akureyri geti haft áhrif
aftur í nýjan takt. Í stigagangi
er harðsoðið konsepthljóðverk
innan kerfisins rétt eins og þeir
þar sem hann er búinn að endsem búa í eða nær áhrifamiðjum.
urvinna lagið Halló Akureyri,
Þetta er auðvitað byggt á hugsjón
keyra það 150 sinnum (150 ára
eins og Hlynur segir í skránni,
og er draumsýn, en stappar stálafmælið hér aftur á ferð) í gegninu í listamenn á jaðarsvæðum.
um hugbúnað sem þjappar það,
Sex listamenn taka þátt í sýnbjagar og hægir á því þar til það
ingunni sem allir hafa
verður harla óþekkjbæði náin tengsl við
anlegt. Það besta við
Akureyri og út í heim.
verk Baldvins almennt
Jóní Jónsdóttir stillir
á sýningunni er að þau
upp Gosa spýtukerlingu
eru persónuleg. EndurÍ
yfirfærðri
á móti Gosa spýtukarli.
lit til diskótímans og
Kvenkyns brúðan seg- mynd þá
endurlit til dauðarokkist vera Akureyring- fjallar sýningin
stímans eru sannfærandi, og það að listaur, og nef hennar lengist, en eins og menn um það litla
maðurinn býr erlendis
þekkja úr ævintýrinu gagnvart hinu
hjálpar honum að ná
um Gosa þá lengdist
taki á Glóbal–Lókalstóra,
Davíð
nefið á honum þegar
hugmyndinni.
hann sagði ósatt. Þetta og Golíat.
Níels Hafstein fer
er einfalt og sterkt
með okkur í ferðalag til
UM SÝNINGUNA
verk hjá Jóní sem spyr
heimsborganna Parísar
GLÓBAL-LÓKAL
spurninga um það hver
og New York með því að
maður er og hversu
birta helstu kennileiti
mikilvægt það sé að
þeirra borga í formi
pappírsmódela og módelaleiðeiga fastan viðurkenndan stað í
tilverunni.
beininga. Í miðjunni er svo húsTalan 150 kemur við sögu í
grind sem á að tákna Akureyri.
nokkrum verkum á sýningunni
Þarna má segja að sé á bókstafen þar er verið að vísa til 150
legan hátt verið að tækla Glóbal–
ára afmælis Akureyrarbæjar, en
Lókal hugmyndina. Akureyri
er þarna sem opinn strúktúr,
sýningin er hugsuð sem sérstakt
framlag Sjónlistamiðstöðvarinnkannski opið kerfi, eins og segir
í sýningarskrá, sem má segja að
ar, sem Listasafn Akureyrar tilheyrir, til afmælisins.
tákni þá óvissu eða opnu spurnHlynur Hallsson notar töluna
ingu um það hvað Akureyri þýðir
sem útgangspunkt í tveimur
fyrir heiminn, á meðan New
verkum. Í textaverki á vegg er
York og París eru fyrir löngu
komnar með ríka merkingu í
hann með þrjá fundna texta sem
hann spreyjar á vegg sem allir
heims- og listsögulegu tilliti.
hafa töluna 150 í sér og horft er
Í safninu öllu heyrist lagið Fly
fram og aftur í tíma. Á veggnum
Me to the Moon sönglað af myndá móti er hann með 150 myndir
listarmanninum Örnu Valsdóttaf Akureyri. Á hverja þeirra er
ur í verkinu Himmel über Berlskrifuð staðsetning eða kenniin, sem er tilvísun í mynd Wim
leiti á Akureyri, en að öðru leyti
Wenders þar sem englar fylgjast
eru myndirnar auðar. Á borði til
með lífi íbúa í Austur- og Vesthliðar býðst fólki að teikna mynd
ur-Berlín undir lok kalda stríðsfrá Akureyri, en 150 áhugaverðins. Myndbandið er í tveimur
hlutum, í öðru þeirra er óstöðustu myndirnar verða síðan
ugri myndavél beint upp í himvaldar í bók sem gefa á út. Þetta
er mjög lókalt verk, en auðar
ininn og hönd kemur inn í mynd
teikningarnar á veggnum búa til
sem er að reyna að snerta himinskrýtna spennu.
inn. Í hinu myndbandinu gengur
Í öðrum sal er svo orðið Frálistamaðurinn lengra og flýgur
bært ritað með spreybrúsa á
upp í loftið í flugvél til að komþremur tungumálum á pappír.
ast enn nær draumnum. Þráin
Er þetta kaldhæðni, eða er bara
eftir því að flýja frá heimabænallt frábært? Áhorfandinn þarf
um er hér túlkuð á nokkuð seiðað burðast með þær vangaveltur
andi hátt og löngunin í að komút af sýningunni.
ast í snertingu við himininn og
Jóna Hlíf notar rithöfundinn
hið himneska. Það er angurværð
Jón Sveinsson – Nonna, einn
yfir þessu, verkið er persónulegt
þekktasta son Akureyrar, sem
og lýsir væntingum og þrám, en
útgangspunkt í tveimur verkskorar einnig á mann að teygja
um. Í vídeóverki les Garðar
sig lengra og sætta sig ekki við
Thór Cortes, sem lék Nonna í
neitt minna en háleitustu marksjónvarpsmyndum um Nonna
mið.
Þóroddur Bjarnason.
og Manna fyrir mörgum árum,
texta eftir Nonna á meðan Jóna
Niðurstaða: Metnaðarfull sýning sem
líður fyrir að reyna að gera of margt í
makar svörtum lit framan í sig
einu. Er meira lókal en glóbal.
þar til hún lítur út eins og trúð-

Myndlist ★★★★★
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MIÐASALA HEFST Í DAG KL. 12.00

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR

ÁSAMT

HLJÓMSVEIT
Í SILFURBERGI, HÖRPU
FÖSTUDAGINN 31. ÁGÚST

NÝJA PLATAN
ROOM KEMUR
ÚT 21. ÁGÚST.

MIÐASALA Á MIÐI.IS, Í MIÐASÖLU HÖRPUNNAR OG Í SÍMA 528 5050
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ÁRA er leikkonan Mila Kunis í dag. Kunis, sem er fædd í Úkraínu, fagnar
eflaust tímamótunum með nýja kærastanum, leikaranum Ashton Kutcher.

NORDICPOTOS/GETTY

popp@frettabladid.is

HAFA ENGU GLEYMT Margir biðu spenntir eftir endurkomu Spice Girls á svið. Þær hafa greinilega engu

gleymt og trylltu lýðinn með atriði sínu sem hefur þó fengið misjafna dóma, eins og við var að búast.

ÞAÐ SEM LEIKARNIR SNÚAST UM Gæsahúð fór um marga þegar þátttakendur fylltu leikvanginn. Þar mátti

sjá alls konar fólk koma saman í sátt og samlyndi en það er einmitt það sem leikarnir snúast um.

ÓLYMPÍULEIKUNUM LAUK MEÐ GLÆSIBRAG

Ólympíuleikunum í London lauk með pompi og prakt á sunnudagskvöld.
Lokaathöfnin var með þeim glæsilegustu sem sést hafa og hafa Bretar
hlotið mikið lof fyrir hana í alheimspressunni. Boðið var upp á sannkallaða
breska veislu þar sem stærstu nöfnin í breskri tónlist, tísku og dansi voru
meðal þeirra sem komu fram. Athöfnin einkenndist af gleði, von, skemmtun, bjartsýni og klassík.

TÍSKUDROTTNINGAR Breskri tísku var fagnað og fyrirsætur á borð við Naomi Campbell og Kate Moss

sprönguðu um í glæsilegri breskri hönnun. Atriðið hefur hlotið mikla umfjöllun fyrir að hafa verið kjánalegt.

FULLTRÚI DROTTNINGARINNAR Piparsveinninn

ALLTAF UMDEILDUR Russell Brand hefur fengið

álitlegi, Harry, var fulltrúi konungsfjölskyldunnar en
mágkona hans, Katherine, var fylgdardama hans.

óvæga gangrýni fyrir flutning sinn á Bítlalaginu I am
the Walrus en hann þótti laglaus með meiru.

STEIG Á SVIÐ Gary Barlow steig á svið með hljóm-

EILÍFÐARTÖFFARAR Queen-gítarleikarinn Brian May
tók langt gítarsóló áður en Jessie J steig á svið með
hljómsveitinni og flutti lagið We Will Rock You.

sveit sinni Take That þrátt fyrir að hafa eignast
andvana stúlkubarn fyrir aðeins rúmri viku.

Kvænist í
fjórða sinn
ÚTLIST- OG FÖRÐUNARSKÓLI

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og
textill. Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant).
Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og
atvinnugreinum.
Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu.
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

1. Önn

2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

Erna, stílisti

BORÐUÐU SAMAN Taylor Lautner og Ashley

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

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

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

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

www.utlit.is

Benson fóru saman út að borða í síðustu viku
og kviknaði þá orðrómur um að þau væru
nýjasta parið í Hollywood.
NORDICPHOTOS/AFP

Ástfanginn varúlfur?
Ekki hefur farið mikið fyrir ástalífi Taylors Lautner frá því hann
hætti með kántrýsöngkonunni
Taylor Swift í lok árs 2009.
Nú á meðan mótleikarar hans
úr Twilight-myndunum, Kristen Stewart og Robert Pattinson,
glíma við mikla erfiðleika í sambandi sínu virðist hann þó hafa
fundið ástina á nýjan leik og hefur
sést í félagsskap leikkonunnar úr
Pretty Little Liars, Ashley Benson. Slúðurmiðlar vestanhafs vilja
meina að þar sé meira í spilunum
en bara vinátta en myndir af þeim

að snæða kvöldverð á mexíkóskum veitingastað í Los Angeles á
dögunum í félagsskap nokkurra
vina blés lífi í orðróminn.
Aðeins nokkrir dagar eru
síðan myndir birtust af fyrrverandi kærustu Lautners, Taylor
Swift, á stefnumóti með kærastanum Conor Kennedy í heimabæ
hennar. Hvort það hafi sett aukna
pressu á Lautner skal látið ósagt
en Benson er ekki ósvipuð Swift í
útliti og má því ætla að hún uppfylli kröfur hans, að minnsta kosti
hvað útlitið varðar.

Breski leikarinn John Cleese er
nú kvæntur maður en hann gekk
að eiga unnustu sína, Jennifer
Wade, um helgina. Hjónabandið
er það fjórða hjá gamanleikaranum en 31 ár er á milli þeirra.
Brúðkaupið var haldið á eyjunni
Mustique í Karíbahafi og viðurkennir Cleese að hann hafi tárast
í athöfninni.
Þrátt fyrir að eiga að baki þrjú
misheppnuð hjónabönd hefur
Cleese enn þá fulla trú á ástinni. „Ég hef aldrei misst trúna
á hjónabandinu sem slíku, ég hef
bara verið í erfiðleikum með að
finna þá einu réttu,“ segir Cleese
við tímaritið Hello hæstánægður
með fyrirsætuna fyrrverandi og
gullsmiðinn núverandi, Wade.

HAMINGJUSÖM John Cleese hefur fulla

trú á hjónabandinu.

NORDICPHOTO/GETTY

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
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Verslunin að

20-50%
m
ru
afsláttur afí verölsluluninmni ávö
meðan birgðir endast

Dæmi um afslátt:

20% 30% 40% 50%
afsláttur á allri
matvöru

afsláttur á öllum
verkfærum

afsláttur á öllum
kertum og servíettum

afsláttur á öllum
skóm

ATH! Afslátturinn gildir eingöngu í verslun Europris að Korputorgi

WWW.EUROPRIS.IS
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- Rolling Stone

CARELL
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Tárfelldi í viðtali hjá Opruh

Ð
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앲앲앲앲
- Guardian

- Time Entertainment

Ð
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Frá Framleiðendum Toy Story 3, Finding Nemo og Up.

앲앲앲앲

앲앲앲앲

e.t. weekly

Rihanna tárfelldi þegar
sjónvarpskonan Oprah
spurði hana út í líkamsárás
Chris Brown í viðtalsþætti
sem sýndur verður í lok
vikunnar.

b.o. magazine

Sýnd með íslensku og ensku tali – sýnd í 2D og 3D

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

MBL

KVIKMYNDIR.IS

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲
HOLLYWOOD REPORTER

SÉÐ OG HEYRT
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STÆRSTA MYND ÁRSINS
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3.000 GESTIR Á 19 DÖGUM
ÁLFABAKKA

EGILSHÖLL

BRAVE . T
KL. 3:40 - 5:50
3D L DARK KNIGHT RISES
2D
BRAVE . T
KL. 3:40 - 5:50
2D L KL. 3 - 6:10 - 8 - 9:20 - 10 - 11:10
BRAVE . T
KL. 8
2D L TOTAL RECALL 5:20 - 8 - 10:30 2D
SEEKING A FRIEND... KL. 5:50 - 8 - 10:20 2D 12 TED
KL. 7:30
2D
DARK KNIGHT RISES KL. 3 - 6:30 - 8 - 10 2D 12 BRAVE . T
KL. 3
3D
DARK KNIGHT RISES VIP KL. 3 - 6:30 - 10 2D VIP BRAVE . T
KL. 3:20 - 5:40
2D
MAGIC MIKE
KL. 10:20
2D 12 ÍSÖLD 4 . T
KL. 3
2D
MADAGASCAR 3 . T
KL. 3:40
2D L MADAGASCAR 3 . T KL. 5
2D

12

ÍSL ALI
ÍSL ALI

12

ENSKU ALI

12

ÍSL ALI

L

ÍSL ALI

L
L

ÍSL ALI

ÍSL ALI

L

ÍSL ALI

AKUREYRI

SEEKING A FRIEND..
BRAVE . T
DARK KNIGHT RISES

KL. 6 - 8 - 10:10
ÍSL ALI
KL. 6
KL. 8
SELFOSSI
SEEKING A FRIEND... KL. 5:50 - 8
DARK KNIGHT RISES KL. 4 - 8 - 10:10
UNDRALAND IBBA ÍSL. TALI KL. 6

2D
3D
2D
2D
2D
2D

KRINGLUNNI

12
L
12

BRAVE . T
KL. 5:50
BRAVE . T
KL. 5
SEEKING... KL. 5:50 - 8 - 10:20
DARK KNIGHT... KL. 7 - 8 - 10:30
ÍSL ALI
ÍSL ALI

12

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

L
L
12
12

KEFLAVÍK

12
12

3D
2D
2D
2D

TOTAL RECALL
KL. 8
2D
DARK KNIGHT RISESKL. 10:30 2D
SEEKING A FRIEND KL. 8 - 10:10 2D
BRAVE . T
KL. 5:50
3D
UNDRALAND IBBA . T KL. 6
3D

12
12

L

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

BREYTTU ÖRLÖGUM ÞÍNUM!

5%
SMÁRABÍÓ
GLERAUGU SELD SÉR
BRAVE
A :HINHUGRAKKA 2D KL. 3.30 - 5.45
L
BRAVE
A :HINHUGRAKKA 3D KL. 3.30 - 5.45
L
TOTAL RECALL
KL. 6 - 8 - 9 - 10.35 12
TOTAL RECALL LÚXUS KL. 5.20 - 8 - 10.35 12
ÍÍSÖLD 4 3D ÍSL.TA
. L KL.3.40 - 5.50
L
ÍÍSÖLD 4 2D ÍSL.TA
. L KL. 3.40
L
TED
KL. 8 - 10.20
12
SPIDER-MAN 3D
KL. 8 - 10.50
10

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS

www.laugarasbio.is

5%

-bara lúxus sími 553 2075

votta fyrir iðrun í orðum hans og
gjörðum.
Viðtalið við Rihönnu verður
frumsýnt á OWN-sjónvarpsstöðinni þann 19. ágúst næstkomandi.

Bónorð á afmælinu
Jennifer Aniston og Justin Theroux opinberuðu trúlofun sína sig
á föstudaginn var. Talsmaður
Theroux staðfesti fréttirnar á
vefsíðunni Gossipcop.com.
Theroux og Aniston fögnuðu
afmæli hans á föstudag og nýtti
leikarinn tækifærið og bað um
hönd Aniston. „Justin átti frábæran afmælisdag á föstudag og
hlaut einstaka gjöf þegar kærasta hans, Jennifer Aniston, tók
bónorði hans,“ sagði talsmaðurinn.
Í síðustu viku höfðu nokkrir
miðlar velt því fyrir sér hvort
parið væri hætt saman því ekki
hafði sést til þeirra saman lengi.
Aniston var áður gift leikaranum Brad Pitt en þetta mun vera
fyrsta sinn sem Theroux gengur
í hjónaband.

TRÚLOFUÐ Jennifer Aniston og Justin

Theroux trúlofuðust á afmælisdegi
hans.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ræðir ekki
skilnaðinn
Söngkonan Vanessa Paradis vill
ekki tjá sig um skilnaðinn við
Johnny Depp í
nýju viðtali við
Elle Magazine.
Parið skildi í
vor eftir fjórtán
ára sambúð.
„Ég vil ekki
tala um hann.
Hver sagði að
VANESSA PARADIS
listafólk þurfi
að selja sálu sína og deila einkalífi sínu með fólki? Skylda mín er
að kynna vinnu mína, þú getur
rétt ímyndað þér hvernig það er
þegar fólk gerir í því að velta sér
upp úr særindum þínum. Það sem
gerðist milli mín og hans er okkar
mál,“ sagði söngkonan sem hyggst
áfram deila tíma sínum milli
Frakklands og Bandaríkjanna.
www.lyfja.is

– Lifið heil

Tvö lykilbætiefni
fyrir betri heilsu og líðan
D3-vítamín eykur virkni ónæmiskerfis
og er öflug vörn gegn flensu.

Fyrir þig
í Lyfju

Omega 3 fyrir heilbrigðara hjarta og
æðakerfi. Mikilvægt fyrir andlega
heilsu og vellíðan.
NOW – gæði, hreinleiki, virkni.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

þriðjudagstilboð
þriðjudagstilboð

49.000 MANNS!

Stórkostleg teiknimynd
fyrir alla fjölskylduna!

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR
þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

NORDICPHOTOS/GETTY

band hans og Karrueche Tran
muni fljótt líða undir lok og óttast fólk að Rihanna muni þá taka
aftur við kærastanum fyrrverandi þrátt fyrir að ekki hafi mátt

- H.S.S., MBL

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
TO ROME WITH LOVE KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
TOTAL RECALL KL. 6 - 9
12
KILLER JOE
KL. 8 - 10.20
16
ÍSÖLD 4 2D ÍSL.
Í .TAL KL.5.50
L
INTOUCHABLES KL. 5.30 - 8 - 10.30
L
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
AGGSTI INN
BORGARBÍÓ GILDAA EKKI Í BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
TOTAL RECALL
KL. 8 - 10.15 12
TO ROME WITH LOVE
KL. 5.50 - 8
L
KILLER JOE
KL. 10.15
16
INTOUCHABLES
KL. 5.50
12

Miðasala og nánari upplýsingar

hana.

L

ÍSL ALI

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

MEÐ
ÍSLENSKU
TALI

ÞAÐ SEM ÁÐUR VAR Rihanna ræddi við Opruh um það þegar Chris Brown réðist á

12

ÍSL ALI

Á
ÞÉR MIÐA
TRYGGÐU

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Rihanna var gestur í sjónvarpsþætti Opruh Winfrey fyrir
skömmu. Söngkonan ræddi þar
meðal annars samband þeirra
Chris Brown söngvara og brotnaði saman í kjölfarið. Parið fyrrverandi heldur þó enn sambandi
og þá einkum í gegnum Twittersamskiptaforritið og velta nú
margir vöngum yfir því hvort
parið taki saman aftur. Rihanna
og Brown enduðu samband sitt
árið 2009 eftir að hann réðst
á hana og veitti henni slæma
áverka.
„Það var skömmustulegt og niðurlægjandi. Ég missi minn besta
vin og ég var full af reiði. Þetta
var myrkur tími,“ sagði söngkonan um atvikið og brast svo í
grát. Mikið var fjallað um samband þeirra í fjölmiðlum í kjölfar árásarinnar og átti Rihanna
að eigin sögn erfitt uppdráttar í
langan tíma á eftir.
Rihanna og Brown voru bæði
stödd í Cannes fyrr í mánuðinum
og áttu að hafa eytt kvöldstund
saman þrátt fyrir að Brown væri
þar í fríi með núverandi kærustu
sinni. Stuttu áður höfðu ljósmyndarar náð myndum af Brown þar
sem hann skemmti sér með hópi
fáklæddra stúlkna og lét sig engu
skipta þó kærasta hans sæti þar
hjá. Slúðurmiðlar telja að sam-

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 60393 07/12

- Miami Herald

KEIRA
KNIGHTLEY

STEVE

앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

þriðjudagstilboð

LAUGARÁSBÍÓ
BRAVE: HIN HUGRAKKA 3D
TOTAL RECALL
KILLER JOE
INTOUCHABLES - ISL TEXTI
ÍSÖLD 4: HEIMSÁLFUHOPP 3D

Sýningartímar
4, 6 - ISL TAL
8, 10.20
8, 10.20
3.50, 6, 8, 10.20
4, 6 - ISL TAL

HVERSU
LANGT
MYNDIR
ÞÚ FARA
TIL AÐ FINNA
ÁSTINA?

TEDDY BEAR

KVIKMYND EFTIR RAGNHILDI
STEINUNNI JÓNSDÓTTUR

TÍU
TÍ
ÍU TÍ
TÍMAR
AR
R TTIL
IL HRAFNHILDUR
RAFFNHILDUR

PARADÍSAR

HEIMILDAMYND UM KYNLEIÐRÉTTINGU

ÞRIÐJUDAGUR: TÍU TÍMAR TIL PARADÍSAR (TEDDY BEAR) 18:00,
20:00, 22:00  HRAFNHILDUR 18:00, 20:00  STARS ABOVE 18:00
 RED LIGHTS 22:10  BERNIE 20:00  COOL CUTS: LEGENDS
OF VALHALLA-THOR 18:00  COOL CUTS: JAR CITY 20:00  COOL
CUTS: LAST DAYS OF THE ARCTIC 22:00  BLACK’S GAME (ENGLISH
SUBS) 22:00
15. ÁGÚST: ELLES (ÞEIR) með Juliette Binoche!

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!

Skíðaferðir sem
renna út

Saalbach
-Hinterglemm
Saalbach-Hinterglemm býður upp á mikið úrval af
brekkum við allra hæﬁ. Hótel Gamshag, þriggja
stjörnu, er notalegt austurrískt hótel í hjarta
Hinterglemm. Aðeins 97 km frá ﬂugvelli.
Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

175.990 kr.

Kirchberg

Bad Hofgastein

Kirchberg er lítill og vinalegur bær með frábæru
skíðasvæði. Gist verður á Hotel Kirchenwirt,
þriggja stjörnu, sem er staðsett í tveggja mín.
göngufæri frá miðbænum, þar sem hægt er að
fara í búðir, á matsölustaði, bari og kaffihús.
Aðeins 90 km frá ﬂugvelli.

Glæsileg skíða- og heilsuaðstaða með skíðakennslu fyrir byrjendur og lengra komna. Gist
verður á Hotel Das Moser, fjögurra stjörnu. Þar
er heilsu- og tómstundamiðstöð, með innisundlaug, sauna og sólbekkjum. Aðeins 98 km
frá ﬂugvelli.

Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

156.990 kr.

Veldu dags.:

Veldu dags.:

22.–29. des., 5.–12. jan., 19.–26. jan. og 2.–9. feb.

12.–19. jan. og 19.–26. jan.

Skelltu þér á skíði í Austurríki
með WOW ferðum

Búðu til þinn
eigin skíðapakka

Innifalið í öllum okkar skíðapökkum er ﬂug með
sköttum og gjöldum, hótel með hálfu fæði ásamt
ferðum til og frá ﬂugvelli.
Haﬁð samband við wowferdir@wowferdir.is eða í
síma 590 3000 fyrir bókanir eða frekari upplýsingar.
Flogið er með WOW air í dagﬂugi, með miklu
sætaplássi og nóg af brosi um borð.

Skoðaðu hótelframboðið og kláraðu dæmið
á wowferdir.is.
Flug til og
frá Salzburg,
verð frá:

65.900 kr.

wowferdir.is
WOW ferðir | Höfðatún 12 | 105 Reykjavík | +354 590 3000 | wowferdir@wowferdir.is

Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

168.990 kr.

Veldu dags.: 22.–29. des., 12.–19. jan., 19.–26. jan.,
26. jan.–2. feb., 2.–9 feb., 16.–23. feb.

14. ágúst 2012 ÞRIÐJUDAGUR
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ALFREÐ FINNBOGASON er búinn að ná samkomulagi við sænska liðið Helsingborg um þriggja ára samning.
Hann mun skrifa undir samning við félagið ef sænska liðið nær samkomulagi við lið Alfreðs, Lokeren. „Það ber lítið á milli
þannig að vonandi gengur þetta upp,” sagði Alfreð sem hefur verið í láni hjá Helsingborg og farið á kostum.

sport@frettabladid.is

Pepsi-deild karla
Lið 15. umferðar
Markvörður
Sigmar Ingi Sigurðarson
Varnarmenn
Matt Garner
Guðmann Þórisson
Almarr Ormarsson
Miðjumenn
Rúnar Már Sigurjónsson
Bjarki Gunnlaugsson
Jóhannes Karl Guðjónsson
Jón Daði Böðvarsson
Sóknarmenn
Víðir Þorvarðarson
Kristinn Freyr Sigurðsson
Pape Mamadou Faye

Breiðabliki
ÍBV
FH
Fram
Valur
FH
ÍA
Selfoss
ÍBV
Valur
Grindavík

MARKAHÆSTUR Jón Daði er marka-

hæstur Selfyssinga í efstu deild í sumar
með fimm mörk.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Jón Daði bestur í 15. umferð:

Fagmennskan
meiri en 2010
FÓTBOLTI Jón Daði Böðvarsson,
miðjumaður Selfyssinga, er leikmaður 15. umferðar að mati
Fréttablaðsins. Jón Daði skoraði tvívegis í 4–2 sigri á Fram en
sigurinn var lífsnauðsynlegur
í baráttu Sunnlendinga á botni
deildarinnar.
Selfyssingar léku einnig í efstu
deild, í fyrsta skipti, sumarið
2010. Eftir góða byrjun fataðist
liðinu flugið og féll úr deildinni.
„Mér finnst liðið núna töluvert
sterkara en 2010. Þá fórum við
þetta nánast aðeins á heimamönnum sem virkaði því miður ekki.
Reynsluleysi blandaðist inn í það
og menn ekki í besta forminu. Nú
er meiri fagmennska í liðinu. Við
stöndum saman, æfum aukalega
og menn hugsa betur um sig,“
segir Jón Daði sem hefur hlotið
mikið lof fyrir sína frammistöðu
í sumar. Hann viðurkennir að
önnur félög í Pepsi-deildinni hafi
sýnt honum áhuga.
„Ég myndi aldrei fara í annað
íslenskt félag á miðju tímabili.
Mér fyndist það óvirðing og
myndi aldrei skipta fyrr en að
tímabilinu loknu. Ef áhuginn
væri erlendis frá væri ég hins
vegar alltaf opinn fyrir því,“
segir Jón Daði sem á ár eftir af
samningi sínum við félagið.
Lið Selfyssinga hefur verið töluvert í umræðunni vegna fjölda
útlendinga í herbúðum þess. Sú
umræða hefur ekki farið fram
hjá Jóni Daða.
„Við erum ekki að fá bara einhverja leikmenn til okkar. Þetta
eru frábærir karakterar og Norðmennirnir eru sem dæmi farnir
að tala reiprennandi íslensku. Ég
hef fulla trú á að við getum bætt
stöðu okkar. Mér finnst Selfossliðið miklu sterkara en við höfum
sýnt.“
- ktd

Reynsla sem má ekki fara til spillis

Íslendingarnir sem kepptu á Ólympíuleikunum í London geta gengið sáttir frá borði þrátt fyrir að árangurinn hafi verið misjafn. Okkar efnilegastu íþróttamenn eiga möguleika á að gera enn betur á næstu leikum
en til þess þarf að huga betur að afreksíþróttastefnu þjóðarinnar.
ÓL 2012 27 íslenskir íþróttamenn

tóku þátt í Ólympíuleikunum í
London sem var slitið á sunnudagskvöld. Óhætt er að segja að
lokahátíðin hafi verið glæsileg og
þar með í takt við afar vel heppnaða leika sem verða lengi í minnum hafðir.
Íslenska þjóðin var sigurviss
eftir árangur „silfurstrákanna
okkar“ í Peking fyrir fjórum
árum. Það verða engar sigurhátíðir haldnar við Arnarhól í þetta
skiptið en engu að síður getur
íslenski hópurinn hugsað til leikanna á jákvæðan máta, þó svo að
allir hefðu vitaskuld viljað gera
betur. Sá íþróttamaður sem ekki
stefnir á gullið er vandfundinn.
Það er kannski við hæfi að
benda á það að allir íþróttamennirnir sem tóku þátt á leikunum
voru ekki þarna að ástæðulausu.
Þeir höfðu unnið sér inn rétt til að
vera fulltrúar þjóðarinnar í mestu
íþróttakeppni heims með fjögurra
ára þrotlausri vinnu með eljusemi
og dugnað að vopni. Haldi einhver
að það hafi verið sóun á ýmist tíma
eða fjármunum að senda einhvern
fulltrúa okkar til keppni er viðkomandi einfaldlega á villigötum.
Íþróttafólkið okkar gerir sjálft
kröfur til sín um árangur og þjóðin
gerir það líka. Það er í hæsta máta
eðlilegt og því við hæfi að gera upp
árangur þess á Ólympíuleikunum
með gagnrýnum augum.

Fengu dýrmæta reynslu
Ásdís Hjálmsdóttir, Kári Steinn
Karlsson og Ásgeir Sigurgeirsson náðu öll frábærum árangri í
sínum greinum. Ekki síst öðluðust
þau dýrmæta reynslu á leikunum
sem mun nýtast þeim öllum vel
í framtíðinni og vonandi á fleiri
Ólympíuleikum því öll eru þau ung
í sínum greinum og langt frá því
að toppa.
Ragna Ingólfsdóttir batt enda á
sinn glæsilega feril í badminton á
leikunum og getur gengið sátt frá
borði. Hún varð fyrsta badmintonkona þjóðarinnar til að vinna leik
á Ólympíuleikum og hefur vonandi
rutt veginn fyrir ungar og efnilegar stúlkur í hennar grein.
Kraftakarlarnir Þormóður Jónsson og Óðinn Björn Þorsteinsson
hefðu sjálfsagt óskað sér betri
Ólympíuleika. Þormóður féll
snemma úr leik gegn einum besta
júdómanni heims í sínum þyngd-

grimm en það er erfitt að gagnrýna þá fyrir frammistöðuna. Hún
var mögnuð og segir það sitt að
Frakkland og Svíþjóð, sem töpuðu
bæði fyrir Íslandi í riðlakeppninni,
léku til úrslita á leikunum. Niðurstaðan var fimmta sætið og er það
besti árangur allra Íslendinga á
leikunum í London. Um það verður ekki deilt.
Aron Pálmarsson sýndi að hann
er kominn í fremstu röð með því
að vera valinn í úrvalslið leikanna. Ólafur Stefánsson lék mögulega sinn síðasta landsleik og eftir
leikana steig landsliðsþjálfarinn
Guðmundur Guðmundsson frá
borði. Það markar kaflaskil í sögu
íslenska landsliðsins en sannarlega ekki endalokin. Við eigum
enn marga bestu handboltamenn
heims sem vonandi munu sem fyrr
gefa allt sitt fyrir land og þjóð um
ókomin ár.

RAGNA KVEÐUR Badmintonstúlkan Ragna Ingólfsdóttir lauk sínum ferli með miklum

sóma í London.

arflokki og Óðinn Björn var svo
langt frá sínu besta í kúluvarpinu.

Umdeildir morguntímar
Sundfólkið okkar fékk líklega
mestu gagnrýni okkar íþróttafólks
enda bárust fregnir af því á nánast
hverjum degi í heila viku að þau
hefðu verið talsvert frá sínu besta
og mistekist að komast áfram
úr undanrásum. Sjö sundmenn
kepptu í tólf greinum en náðu þrátt
fyrir það að slá aðeins tvö Íslandsmet (Sarah Blake Bateman í 100 m
flugsundi og Eygló Ósk Gústafsdóttir í 100 m baksundi).
Æfingaferli þeirra allra gekk út
á að toppa á Ólympíuleikum en við
fyrstu sýn virðist fáum hafa tekist
það. Sum þeirra töluðu um að hafa
náð sínum bestu „morguntímum“
til þessa því þau hafi ávallt náð
sínu besta síðdegis.
Keppnisfyrirkomulag allra stórmóta í sundi er svipað að því leyti
að undanrásir fara fram að morgni
til. Ef okkar sundfólk fær aldrei

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tækifæri til að keppa á stórmótum
á þeim tíma dags þar sem þau geta
náð sínu besta fram þarf að finna
leiðir til að bæta úr því. Það væri
synd ef Ólympíuleikar væru eingöngu vettvangur fyrir bætingu á
morguntímum og getur það ekki
talist ásættanlegt.
Því skal þó haldið til haga að
Eygló Ósk og Sarah Blake voru
nálægt því að komast í úrslit í
sínum bestu greinum og þá var
blað brotið í íþróttasögunni þegar
fyrsta boðsundsveit Íslands tók
þátt á Ólympíuleikum. Hrafnhildur Lúthersdóttir keppti þrátt fyrir
beinbrot og var árangur hennar í
því ljósi undraverður.

Strákarnir okkar í 5. sæti
Það er enn sárt að hugsa til þess
hvernig fór fyrir strákunum okkar
í handboltalandsliðinu. Eftir að
hafa unnið alla leikina í riðlinum
tapaði Ísland fyrir Ungverjalandi
í tvíframlengdum leik í fjórðungsúrslitum. Örlög strákanna voru

Sjálfsögð réttindi skortir
Við eigum marga efnilega
íþróttamenn sem öðluðust reynslu
á þessum Ólympíuleikum sem
hafa vonandi lagt grunninn að
enn glæsilegri afrekum þeirra á
komandi árum. Efniviðurinn er til
staðar og ef rétt er haldið á spilunum munum við eiga íþróttafólk
sem á möguleika á að berjast um
verðlaun á leikunum í Ríó eftir
fjögur ár. En til þess þarf að huga
betur að íþróttafólkinu en hingað
til hefur verið gert af yfirvöldum
á Íslandi. „Þegar íþróttaferlinum
lýkur á ég ekkert,“ sagði Ragna
Ingólfsdóttir í vetur en ummæli
hennar í Fréttablaðinu þann 8.
desember síðastliðinn vöktu mikla
athygli.
Afreksfólkið okkar verður að
eiga möguleika á að afla sér tekna
og réttinda sem jafnast á við þá
sem eru á vinnumarkaðnum. Það
verður að teljast eftirsóknarvert
að gerast afreksmaður á sviði
íþrótta og virðist það vera fjarri
lagi í dag. Íþróttafólkið okkar
hefur lagt allt sitt undir og á svo
miklu betra skilið en það sem þau
fá í dag.
Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
og Valgarður
Gíslason
fjalla um ÓL 2012
eirikur@frettabladid.is - valli@frettabladid.is

Íslenska karlalandsliðið í körfuknattleik mætir Serbum í fyrsta leik sínum í undankeppni EM í Laugardalshöll:

Verður örugglega troðið í grillið á okkur
KÖRFUBOLTI Íslenska karlalands-

liðið í körfuknattleik hefur í kvöld
leik í undankeppni Evrópumótsins.
Mótherjinn er landslið Serbíu sem
hefur án nokkurs vafa á að skipa
einu sterkasta landsliði heims.
Silfurverðlaun á Evrópumótinu
2009 og fjórða sæti á heimsmeistaramótinu ári síðar eru til marks
um getu þeirra.
„Þeir þurfa að hitta á lélegan
dag í Reykjavík og það er okkar
verk að vera trylltir og pirra þá
því þeir kunna ekki við það. Þessir
stóru karlar sem eru vanir því að
spila í flottustu höllunum og koma
í leikina í einkaþotum með sínum
félagsliðum eru ekkert vanir því
að koma alla leið til Íslands,“ segir
Logi Gunnarsson, landsleikjahæsti
leikmaður íslenska liðsins, sem er
þó raunsær og segir möguleika
íslenska liðsins stjarnfræðilega.
Auk Serba mætir Ísland landsliðum Ísraela, Slóvaka, Svartfellinga og Eista í riðli sínum. Leikið er heima og að heiman næstu

fjórar vikurnar eða tíu leikir á 26
dögum. Ísland er fyrir fram talin
lakasta þjóðin í riðlinum en landsliðsþjálfarinn, Peter Öqvist, hefur
miklar væntingar til sinna manna.
„Það þýðir ekkert annað en að
vænta þess að við munum vinna
nokkra leiki. Maður verður að gera
sér grein fyrir að sum liðanna í
riðlinum eru afar sterk og ekkert
lélegt lið. Ég vil þó sjá frammistöðu sem við getum verið stolt
af,“ segir Svíinn. Liðið hefur æft
tvisvar á dag undanfarinn mánuð
og Öqvist vonast til þess að leikmenn Íslands sýni í keppninni hve
hæfileikaríkir og góðir þeir séu.
„Það væri yndislegt ef þeir gætu
sýnt það í svona landsleik. Ef þið
sæjuð hvað þessir strákar eru í
raun og veru góðir er vafalítið nóg
af ungum strákum sem vildu feta í
fótspor þeirra. Þeir eru frábærar
fyrirmyndir.“
Leikmenn Íslands fengu kærkominn æfingaleik gegn stórliði
Litháens á dögunum sem tapað-

TILBÚNIR Hlynur Bæringsson og félagar tóku hraustlega á því á æfingu landsliðsins í

gær.

ist með fimmtíu stigum. Litháar léku við hvern sinn fingur og
tróðu með tilþrifum yfir leikmenn
Íslands.
„Það verður örugglega troðið í
grillið á okkur í þessari keppni og
jafnvel á morgun [í dag]. Það er

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

allt í lagi,“ segir Hlynur Bæringsson sem verður í baráttunni undir
körfunni við Serbana hávöxnu.
Hlynur segir íslenska liðið
ætla að loka á miðherja Serbanna
og tvímenna á stóru mennina í
námunda við körfuna.
- ktd

forsala á midi.is
til og með 14. ágúst
Þrjú verð:
2.500 kr, 2.000 kr og 1.500 kr
(Öll verðin 500 kr lægri
í forsölu)
50% afsláttur af fullu verði
fyrir 16 ár a og yngri

VINÁTTULANDSLEIKUR
ÍSLAND - FÆREYJAR
Á MIÐVIKUDAG KL. 19:45
LOKSINS HEIMALEIKUR!
ALLIR Á LAUGARDALSVÖLLINN!
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VIÐ TÆKIÐ KRISTJÁN HJÁLMARSSON ER UNDRANDI

> Stöð 2 kl. 20.25
Raising Hope

Hvar var Phil Collins?

Stórskemmtileg gamanþáttaröð
hefur göngu sína á Stöð 2 í kvöld.
Raising Hope fjallar um ungan,
rótlausan mann sem stendur
skyndilega uppi með ungabarn
og einsetur sér að verða besti
pabbi í heimi þrátt fyrir að hann
hafi ekki hundsvit á barnauppeldi.

Nýafstaðnir Ólympíuleikar í London voru hin
besta skemmtun. Hver íþróttagreinin rak aðra
með ótrúlegum afrekum afburðavel þjálfaðra
íþróttamanna. Þar var Usain Bolt fremstur
meðal jafningja. Hlaup hans voru vægast
stórkostleg.
Afrek íslensku íþróttamannanna
voru mörg hver mikil en mesta
afrekið átti þó Sigurbjörn Árni
Arngrímsson sem sýndi enn og
aftur frábæra tilburði í lýsingum
sínum í sjónvarpi, hvort sem var
í frjálsum íþróttum eða blaki.
Hann á gull skilið fyrir sinn þátt.
Það var ekkert til sparað í
setningar- og lokaathöfninni. Bretar

hafa síðustu áratugi getið af sér aragrúa
frábærra tónlistarmanna. Hver stórstjarnan á fætur annarri steig á svið; Paul
McCartney, Spice Girls, Liam Gallagher,
Kaiser Chiefs, Take That (án Robbie)
og svo mætti lengi telja. Svo virtist
sem hvergi væri veikan blett að
finna. Því miður varð skipuleggjendum Ólympíuleikanna hins
vegar allverulega á í messunni.
Mistök sem nánast hvert
einasta mannsbarn tók eftir.
Phil Collins var hvergi sjáanlegur. Hvað voru skipuleggjendur Ólympíuleikanna að
spá?

STÖÐ 2
16.35 Herstöðvarlíf (Army Wives)
17.20 Teitur
17.30 Sæfarar
17.41 Skúli skelfir
17.53 Kafað í djúpin
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Í stríð við fitupúkann (1:8) (Fedt,
fup og flæskesteg)

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kryddleiðin – Pipar og kanill (1:3) (The Spice Trail) Kate Humble leitar uppi dýrmætustu krydd heims og segir frá
þeim. Hér segir hún frá pipar og kanil.

20.35 Litbrigði lífsins (7:10) (Lark Rise
to Candleford)

21.30 Golfið
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Leyndardómur hússins (5:5)
(Marchlands) Breskur myndaflokkur um þrjár
fjölskyldur sem búa í sama húsinu árið 1968,
1987 og í nútímanum. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

23.10 Popppunktur (6:8) (Hamborgaraforkólfar - Heilsufæði) (e)

00.15 Líf vina vorra (5:10) (Våra vänners liv) (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.50 Malcolm in the Middle (14:25)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (121:175)
10.15 Chuck (18:24)
11.00 Smash (6:15)
11.45 Falcon Crest (3:29)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (37:40) (38:40)
15.00 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (11:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Malcolm in the Middle (1:22)
19.40 Modern Family (1:24)
20.05 Glee (18:22)
20.50 Suits (10:12) Ferskir spennuþættir á
léttum nótum um hinn eitursnjalla Mike sem
hefur haft lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu.

21.35 Pillars of the Earth (2:8) Drama-

01.15 Fréttir
01.30 Dagskrárlok

tískir þættir byggðir á metsölubók Kens Follett
og gerist sagan á þrettándu öld á tímum
ringulreiðar og stjórnleysis.

08.00 Butch Cassidy and the
Sundance Kid

23.15 Two and a Half Men (24:24
23.40 The Big Bang Theory (15:24)
00.05 How I Met Your Mother (18:24)
00.30 Bones (6:13)
01.15 Girls (9:10)
01.40 Weeds (3:13)
02.10 NCIS (15:24)
02.55 V (7:12)
03.40 Chuck (18:24)
04.25 Glee (18:22)
05.10 Malcolm in the Middle (1:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

10.00 The Last Song
12.00 Ultimate Avengers 2
14.00 Butch Cassidy and the
Sundance Kid

16.00 The Last Song
18.00 Ultimate Avengers 2
20.00 Black Swan
22.00 Fargo
00.00 Frágiles
02.00 Planet Terror
04.00 Fargo
06.00 Angels & Demons

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 11.00 Fréttir
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú
14.00 Fréttir 14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Eldhress í heila öld 15.25 Í garðinum 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Bankað upp á
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Tríó 19.40 Náttúrupistlar
20.00 Leynifélagið 20.30 Útvarpsleikhúsið: Hulin
augu 21.10 Íslendingasögur 21.30 Kvöldsagan:
Draumur um Ljósaland 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Fimm
fjórðu 23.05 Að apa og skapa 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
07.00 Pepsi-mörkin
08.10 Pepsi-mörkin
17.30 Þýski handboltinn: Lübbecke RN Löwen

18.55 Pepsi-deild kk: Breiðablik - FH
20.45 Pepsi-mörkin
21.55 Tvöfaldur skolli Skemmtilegur golfþáttur þar sem Logi Bergmann og Þorsteinn
Hallgrímsson skoða golfíþróttina.

22.35 Bubba Watson á heimaslóðum
Skemmtilegur golfþáttur þar sem sjónvarpsmaðurinn David Feherty heimsækir Bubba
Watson og tekur við hann einlægt viðtal.

23.20 Þýski handboltinn: Fuchse
Berlin - RN Löwen

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.20 Pan Am (6:14) (e)
17.10 Rules of Engagement (4:15) (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 Live To Dance (7:8) (e)
19.10 America‘s Funniest Home Videos (35:48) (e) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot venjulegra fjölskyldna.

19.35 Mad Love (10:13) (e)
20.00 Will & Grace (18:24) (e)
20.25 Cherry Goes Parenting Cherry
Healey er nýbökuð móðir og veit stundum
ekki sitt rjúkandi ráð. Hún fer því á stúfana
og kannar meðal annars hvers vegna sumar
mæður leyfa börnum sínum allt á meðan
aðrar ofvernda ungana sína.

07.00 Man. City - Chelsea
17.45 Premier League - Preview of
the Season 2012/13 Skemmtilegur þáttur
þar sem hitað er upp fyrir tímabilið 20122013 í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 Man. City - Chelsea
20.30 PL Classic Matches: Man Utd Liverpool, 1992

21.00 Premier League - Preview of
the Season 2012/13
22.00 Tottenham - Swansea
23.45 Man. Utd. - Arsenal 28.08.11

06.15 ‚Allo ‚Allo! 07.35 My Family 08.35 The
Inspector Lynley Mysteries 10.05 Deal or No
Deal 10.45 EastEnders 11.15 Extreme Makeover:
Home Edition 12.00 QI 13.00 ‚Allo ‚Allo! 13.50
My Family 14.55 QI 15.55 Extreme Makeover:
Home Edition 16.40 The Graham Norton Show
17.30 Top Gear 20.00 Live at the Apollo 20.45
Peep Show 21.10 Twenty Twelve 21.40 Rev
22.10 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow
23.00 Live at the Apollo 23.44 Peep Show 00.10
Twenty Twelve 00.40 Rev

10.20 Kyst til kyst 11.20 Columbo 13.00 DR
Update - nyheder og vejr 13.10 De uheldige helte
14.00 Den lille prinsesse 14.10 Benjamin Bjørn
14.20 Lillefinger 14.30 Rosa fra Rouladegade
15.00 Hun så et mord 15.50 DR Update - nyheder og vejr 16.00 Ønskehaven 16.30 TV Avisen
med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 Kyst til kyst
19.00 TV Avisen 19.25 Horisont. Sydkorea 19.50
SportNyt 20.00 Jack Driscoll - de fortabte drenge
21.40 Pacific Paradise Police 22.25 Arvingen til
Glenbogle 23.15 Fem dage

21.10 Design Star (7:9)
22.00 Unforgettable (17:22) Bandarískir sakamálaþættir um lögreglukonuna Carrie
Wells sem glímir við afar sjaldgæft heilkenni
sem gerir henni kleift að muna allt sem hún
hefur séð eða heyrt á ævinni. Hvort sem
það eru samræður, andlit eða atburðir, er líf
hennar; ógleymanlegt. Carrie lendir í alvarlegum aðstæðum þegar faðir grunaðs manns
tekur lögin í eigin hendur.

22.45 Jimmy Kimmel (e)
23.30 Crash & Burn (3:13) Þættir um

12.05 Ut i naturen 12.30 Fredag i hagen 13.00
NRK nyheter 13.10 Den store reisen 14.00 NRK
nyheter 14.10 Matador 15.00 NRK nyheter
15.10 Jobben er livet 15.50 Oddasat - nyheter
på samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00 Brenner historier fra vårt land 16.40 Distriktsnyheter 17.00
Dagsrevyen 17.45 Herskapelig redningsaksjon
18.30 Elgsplosjonen 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Aktuelt 20.00 Sykkel, skje,
eple 21.00 Kveldsnytt 21.15 Boardwalk Empire
22.15 Legendariske kvinner 23.05 Hellboy

rannsóknarmanninn Luke sem eltir uppi
tryggingasvindlara.

22.30 Who Do You Think You Are?
(2:7) Afar áhugaverðir þættir þar sem þekktum einstaklingum er gefinn kostur á að rekja
ættir sínar langt aftur.

FM 92,4/93,5

19.30 Doctors (9:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Dallas (9:10)
22.35 Rizzoli & Isles (9:15)
23.20 Mad Men (1:13)
00.05 Treme (6:10)
01.00 60 mínútur
01.45 Doctors (9:175)
02.30 Íslenski listinn
02.55 Sjáðu
03.20 Fréttir Stöðvar 2
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

00.15 CSI (7:22) (e)
01.05 Teen Wolf (10:12) (e)
01.55 Unforgettable (17:22) (e)
02.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 PGA Championship 2012 (1:4) 12.10 Golfing World
13.00 PGA Championship 2012 (2:4) 18.00
Golfing World 18.50 Opna breska meistaramótið 2012 (4:4) 01.00 Golfing World
01.50 ESPN America

14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Engelska Antikrundan 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 Där
ingen skulle tro att någon kunde bo 16.45
Matlagning enligt Heston 17.10 Kulturnyheterna
17.20 Sverige i dag sommar 17.30 Rapport
17.52 Regionala nyheter 18.00 Laurentsio - att
lyckas mot alla odds 19.00 Lilyhammer 19.45
Undercover Boss 20.35 Fabulous life of Ana Gina
20.50 Rapport 20.55 Kulturnyheterna 21.05 En
lysande framtid 23.10 Engelska Antikrundan

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

OMEGA
18.00 Að norðan 21.00 Bæjarstjórnarfundur

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

QiWW~UDQRJpJ

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Popptíví snýr aftur á skjáinn

„Ég elska að fara á Lifandi
markað og svo er líka yndislegt
að fara á Gló. Þessir tveir staðir
eru í miklu uppáhaldi núna.“
Védís Hervör Árnadóttir tónlistarkona.

„Það var aldrei planið að láta stöðina liggja
í dvala lengi og við teljum að nú sé rétta
augnablikið til að opna á ný,“ segir Pálmi
Guðmundsson, framkvæmdastjóri dagskrársviðs 365 en stöðin Popptíví verður
endurvakin á fimmtudaginn næstkomandi.
Popptíví leggur áherslu á efni fyrir ungu
kynslóðina svo sem erlenda þætti og tónlistarmyndbönd í bland við innlenda dagskrárgerð. Pálmi vill ekki gefa of mikið
upp um dagskrá stöðvarinnar en lofar
ungum og ferskum andlitum á skjáinn.
„Þetta verður svona síðdegis- og kvölddagskrá og leggjum við áherslu á að ná til unglinganna og allra þeirra sem telja sig enn
þá vera unglinga. Erlendir sem innlendir
þættir og tónlistarmyndbönd á daginn,“
segir Pálmi og bætir við að þau hafi fundið

     
 * 

fyrir vöntun á markaðnum fyrir þennan
aldurshóp.
Popptíví hætti útsendingum árið 2005
en þá var þar að finna þætti á borð við
Íslenska popplistann, Geimtíví og svo 70
mínútur. Sá síðastnefndi var einn vinsælasti unglingaþáttur seinni tíma þar sem
hamborgarafrumkvöðlarnir Simmi
og Jói skutust upp á stjörnuhimininn
sem og Auðunn Blöndal, Sveppi og
Pétur Jóhann. Spurður hvort þessa
kunnu kappa megi finna á skjánum
þegar Popptíví snýr aftur svarar
Pálmi: „Þeir eru allir komnir í annars
konar dagskrárgerð hjá fyrirtækinu
svo við erum miklu frekar að leita
að arftökum þessara hæfileikamanna.“
- áp

POPPTÍVÍ Auðunn Blöndal, Sveppi og Pétur
Jóhann tóku sig vel út á skjánum þegar Popptíví var sem vinsælast á fyrsta áratug þessarar
aldar. Pálmi Guðmundsson segir hins vegar
tímabært að leita að arftökum þessara
hæfileikamanna þegar stöðin
opnar á ný á fimmtudaginn.
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Á FARALDSFÆTI Dagskrárgerðarkonan Sigríður Pétursdóttir fylgir syni sínum, Alexander Briem, til London þar sem hann hefur

meistaranám í kvikmyndaleik við Central School of Speech and Drama þann 8. október.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Alexander Briem fær fylgd
frá mömmu í meistaranám
„Það er algjör himnasæla fyrir
mömmu að sjá draum rætast hjá
barninu sínu sem hann hefur átt
síðan hann var tveggja ára,“ segir
Sigríður Pétursdóttir, dagskrárgerðarkona hjá Ríkisútvarpinu,
sem fylgir syni sínum, hinum unga
og upprennnandi leikara Alexander Briem, til London í byrjun
september þar sem hann hefur
meistaranám í kvikmyndaleik við
hinn virta leiklistarskóla Central
School of Speech and Drama.
Alexander er mörgum kunnur sem Ormur Óðinsson úr kvikmyndinni Gauragangi en hann
útskrifaðist af leiklistarbraut
Kvikmyndaskóla Íslands vorið
2010 og freistar nú gæfunnar á
breskri grundu með fjölskyldu
sinni. „Þetta hefur verið draumur
hjá okkur hjónunum ábyggilega í
áratug. Við erum mjög hrifin af
Bretlandi og höfum spauga með

að við munum búa í litlu þorpi á
suðurströnd Bretlands þegar við
verðum eldri og reka kaffihús.
Þetta hefur Alexander hlustað á
síðan hann var lítill,“ segir Sigríður og skellir upp úr.
Alexander er aðeins tuttugu
og tveggja ára og því er fremur
óvenjulegt að hann hafi fengið
inngöngu í meistaranám í fyrstu
atrennu. „Ég sendi fyrirspurnir
á þá þrjá skóla sem mig langaði í.
Þeir svöruðu að ég væri kominn of
langt fyrir BA miðað við reynslu
mína og hvöttu mig til að sækja
um meistaranám. Mér fannst
síðan sniðugast að sækja um kvikmyndaleik því ég hafði verið að
læra slíkt,“ segir hann um námið
sem nær yfir eitt ár. „Við vinnum
innan um og fyrir framan myndavélina en samt þannig að það geti
nýst okkur á sviði.“
Sigríður sinnir dagskrárgerð

fyrir Djöflaeyjuna og Kviku í
bresku höfuðborginni. „Ég gat
tæknilega séð prófað þetta út af
vinnunni og þá ákvað Alexander
að sækja um úti og allt í einu var
þetta orðið tækifæri fyrir okkur
öll,“ segir hún.
Henni þykir gott að geta veitt
Alexander stuðning í náminu og
hann tekur undir að það verði gott
að geta leitað til sinna nánustu.
Hann segir þó framhaldið óráðið. „Ég veit að umboðsmenn skoða
mann við útskrift og hvernig allur
sá djass er en það fer bara eftir
verkefnum hvort ég verð áfram
úti eða kem heim,“ segir hann og
er í óða önn að pakka búslóðinni
og undirbúa myndband við nýtt
lag sitt, Love With You, sem hann
gerði með tónlistarmanninum
Baarregaard og fer í útvarpsspilun í vikunni.
hallfridur@frettabladid.is



Fyrsta platan unnin í eldhúsinu
hjá trommara Arcade Fire
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Tónlistarmaðurinn Tim Crabtree
heldur tvenna tónleika í Reykjavík
í vikunni. Crabtree kemur fram
undir nafninu Paper Beat Scissors
og hefur meðal annars unnið náið
með Jeremy Gara úr hljómsveitinni Arcade Fire.
„Ég hef búið í Kanada síðustu
átta ár og þar kynntist ég Atla
Bollasyni og í gegnum hann kynntist ég Snorra Helgasyni og við spiluðum saman í Montreal. Ég var
svo að skipuleggja tónleikaferðalag um Evrópu og þegar ég sá að
ég gæti flogið í gegnum Ísland
stökk ég á tækifærið enda er ég
mjög heillaður af íslenskri tónlist og menningu,“ segir Crabtree
sem heldur tónleika á Hemma og
Valda annað kvöld og á Faktorý á
fimmtudag.
Crabtree er breskur en flutti
til Kanada fyrir átta árum til að
stunda háskólanám og ílentist.
Hann segir tónlistarumhverf-

SPENNTUR FYRIR ÍSLANDI Tim Crabtree

heldur tvenna tónleika í Reykjavík. Hann
hefur unnið náið með trommara Arcade
Fire.

ið í Kanada líflegt og vann hann
fyrstu plötu sína, Paper Beat
Scissors, ásamt trommara Arcade

Fire og Mike Feuerstack úr hljómsveitinni Snailhouse.
„Ég bað Mike um að hljóðblanda
plötuna mína því mér þótti spennandi að fá að vinna með honum.
Hann og Jeremy eru góðir vinir
og þegar Jeremy frétti af verkefninu vildi hann ólmur vera með.
Við tókum plötuna að mestu upp í
Nova Scotia síðasta sumar en kláruðum hana í eldhúsinu heima hjá
Jeremy þar sem hann kom tímabundið upp hljóðveri.“
Inntur eftir því hvort hann sé
spenntur fyrir Íslandsheimsókninni svarar Crabtree því játandi.
„Ég er mjög spenntur. Vinir mínir
sem hafa heimsótt landið tala allir
um hvað það sé fallegt, ég er líka
í bókaklúbbi og las eitt verka Halldórs Laxness og það vakti athygli
mína enn frekar á landinu.“
Að tónleikunum loknum heldur
Crabtree tónleikaferð sinni áfram
um ýmis lönd Evrópu.
- sm
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Athyglisverður
borgarstjóri
Slúðursíðan Dlisted.com hrósar
Jóni Gnarr fyrir þátttöku í gleðigöngunni sem fram fór á laugardag.
Borgarstjórinn klæddi sig í kjól og
huldi andlit sitt með lambhúshettu
áþekkri þeirri er meðlimir pönksveitarinnar Pussy Riot skarta á
tónleikum. Maður að nafni Michael
K stendur að baki síðunni og í
færslunni spyr hann hvenær fólk
ætli að flytja búferlum
frá Bandaríkjunum til
Íslands. Hann lýkur
færslunni á orðunum
„við þurfum öll á
borgarstjóra að
halda sem
styður
Pussy
Riot“.

SUMAR ÚTSALA
naða
12 má ausar
l
vaxta slur*
greið

Gerið gæða- og verðsamanburð
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Sveitabrúðkaup
Fjölmiðlaparið Þórhildur Ólafsdóttir og Sveinn Halldór Guðmarsson gengu í það heilaga um
helgina að viðstöddum vinum og
vandamönnum. Þau starfa bæði á
fréttastofu Ríkissjónvarpsins. Parið
bauð til veislu vestur í Grundarfirði
en Þórhildur á ættir sínar að rekja
þangað. Það var svo systir brúðgumans, sr. Sigríður Guðmarsdóttir,
sem pússaði
parið saman.
Veislustjórar
voru Katrín
Bessadóttir
og Ásmundur
Haraldsson og
var gleðin víst
við völd fram
eftir nóttu í
sveitinni.

Lök, sængurverasett,
heilsukoddar,
viðhaldskoddar,
gaflar, náttborð,
teppasett og fleira.

Hágæða svefnsófi. Íslensk framleiðsla.
Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni.
Svefnflötur 140x200.
Nú aðeins kr. 
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Góð rúm á frábæru verði

Hágæða heilsudýnur

- sm, áp

SAGA/FREYJA
Queen rúm, nú aðeins 
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 

1UEEN RÞM NÞ A¡EINS KR 

Queen rúm, nú aðeins kr. 

Mest lesið
1 Harry mætti með mágkonunni
2 Rúmlega 40 ára aldursmunur
á parinu
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3 Verður ákærður fyrir að reyna
að myrða dætur sínar
4 Yfir tvö hundruð eyðibýli
rannsökuð í sumar
5 Ómerktur lögreglubíll við
hraðamælingar
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Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær
tónlist alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

,E¡UR HGINDASØFI  STA 
,E¡UR HGINDASTØLL 
,YFTU HGINDASTØLL 
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2x80x200
 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum
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Íslenskir PU leðurbotnar
og gaflar. Íslensk framleiðsla.
Lök, hlífðardýnur, sængur,
sængurver, handklæði og sloppar
'ERI¡ G¡A OG VER¡SAMANBUR¡
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