
SJÁVARÚTVEGUR Gunnar Berg-
mann, framkvæmdastjóri Hrefnu-
veiðimanna, hvetur til þess að 
veiðar verði hafnar á hnúfubaki 
og segir að félagið hefði áhuga á að 
stunda slíkar veiðar. Sverrir Daníel 
Halldórs son, hvala sérfræðingur á 
Hafrannsókna stofnun, segir það 
skynsamlegt að leyfa veiðar á 
hnúfubak í vísindaskyni sem gætu 
farið fram samfara talningu og 
rannsóknum á stofninum. „En það 
er bara pólitísk ákvörðun hvort 
menn vilja fara út í það,“ segir 
Sverrir Daníel, en hann bætir við 
að rannsókn sem þessi sé dýr og 
taki nokkur ár.

Þetta kemur heim og saman við 
tillögur Gunnars, sem segir bráð-
nauðsynlegt að rannsaka stofninn. 
Veiðar yrðu stundaðar í vísinda-
skyni í fimm ár eða svo en þá 
væru menn með gögn til að 
nota til veiði ráðgjafar. 
„Það þyrftu ekki að vera 

nema tíu dýr á ári og ég held að allir 
viti að það hefði nánast engin áhrif 
á stofninn,“ segir hann.

Sverrir Daníel segir að hnúfu-
bökum hafi fjölgað hér við land 
undanfarin ár og vísbendingar séu 
um að hrefnan leiti í auknum mæli 
á aðrar slóðir. Gunnar segir hrefnu-
veiðimenn hafa sann-
reynt þetta þegar 
þeir fóru hring-
inn í kringum landið 
og var víðast dræmt til 
hrefnuveiða en afar mikið 
um hnúfubak, 
sérstak-
lega 

fyrir norðan land. „Ég held við 
verðum að fara að rannsaka það 
hvaða áhrif það hefur á þessa auð-
lind okkar og það er einmitt kominn 
tími til að sérfræðingum sé gefið 
sviðið til að rannsaka þessi mál,“ 
segir Gunnar. 

Frá sjávarútvegs- og land-
búnaðar ráðuneytinu bárust þau 

svör að þar sem engin beiðni 
um slíkar veiðar hefði bor-

ist væri ráðherra ekki 
í aðstöðu til að 

velta því upp.
 - jse
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SÍLDARÆVINTÝRI Á SIGLÓÞað er margt að gerast um verslunarmannahelgina. Á 
Siglufirði verður hið árlega Síldarævintýri en það hefur 
skipað sér sess sem menningarleg fjölskylduhátíð. 
Ýmsir listamenn skemmta gestum og stanslaust fjör 
verður alla helgina.

REYNSLUMIKLIRVerslunin Málningar-vörur býr yfir góðum hópi reyndra starfs

M álningarvörur ehf. er rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig í fjöl-breyttri þjónustu við bæði ein-
staklinga  og fyrirtæki. Málningarvörur 
hafa lengi þjónustað málningar- og rétt-
ingaverkstæði, bílaumboð og bílaleigur
auk bón- og þvottastöð

við sterkir inn með úrvalsvörur og fag-
lega ráðgjöf.“

Málningarvörur selja  tvær línur af bón- og bílahreinsivörum. Concept er al-
mennt ætlað stórnotendume f

FAGLEG RÁÐGJÖF OG ÚRVALS EFNIMÁLNINGARVÖRUR KYNNA  Miðstöð bílaáhugamanna er í Lágmúla 9. Allt á 

sama stað fyrir hreinsun og viðhald bílsins.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Rýmingasala hafin 50-70% afsláttur Ný sending af vetrarvörum!
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Vill kaupa íbúa út
Ísafjarðarbær hyggst kaupa tvö hús 
sem eru í ofanflóðahættu af því 
að það er ódýrara en að verja þau. 
Íbúar eru ósáttir og vilja ekki selja en 
bærinn íhugar þá eignarnám. 8
Komast ekki í innbrot  Lögreglan 
á Selfossi og í Borgarnesi kemst oft 
ekki í útköll vegna manneklu. Inn-
brotstilkynningar bíða næsta dags. 2
Örlög Berlusconis að ráðast   Ef 
Hæstiréttur Ítalíu staðfestir dóm yfir 
Silvio Berlusconi má hann ekki sitja á 
þingi. Niðurstaða gæti fengist í dag. 6
Tölvuglæpum fjölgar  Lögreglan býr 
sig nú undir það að tölvuglæpir verði 
vaxandi vandamál. 10

SKOÐUN Alþjóðasamfélagið má ekki 
bregðast of seint við ástandinu í Sýr-
landi, skrifar Sólveig Jónsdóttir. 24

MENNING Birta Birgisdóttir hefur 
vakið athygli fyrir útgáfu sína á laginu 
When I Was Your Man. 58

SPORT Varnarmaðurinn Kristján 
Hauksson kryfur lík á milli leikja í 
Pepsi-deild karla. 52
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NÝTT FANGELSI Í UNDIRBÚNINGI  Hópur manna hefur í sumar unnið að framkvæmdum á Hólmsheiði þar sem nýja 
fangelsið á að rísa. Byggingin sjálf hefur þó enn ekki verið boðin út. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

■ Kemur hingað í fæðuleit.
■ Fæðuhegðun hans hefur ekki 

verið mikið rannsökuð hér við 
land en vitað er að hann étur 
svif, átu, sandsíli og loðnu.

■ Talið er að hann geti étið tvö 
til tvö og hálft tonn á dag.

■ Hefur verið friðaður hér frá 
árinu 1955.

■ Japanir og Grænlendingar 
stunda veiðar á hnúfubaki í 
vísindaskyni.

➜ Hnúfubakur

Vilja hefja hnúfubaksveiðar
Hrefnuveiðimenn hvetja til þess að veiðar á hnúfubaki hefjist í vísindaskyni. Hnúfubakur hefur ekki verið 
veiddur hér síðan 1955. Sérfræðingur frá Hafró telur það skynsamlegt en til þurfi pólitíska ákvörðun.

HVAÐ ER HNÚFUBAKUR?  Hnúfubakur 
er skíðishvalur, en það þýðir að hann 

hefur skíði í stað tanna. Hann 
getur orðið allt að sautj-
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SAMFÉLAGSMÁL Gífurlegt álag var 
á leitarmönnum Landsbjargar á 
þriðjudag og fram á miðvikudag 
vegna ferðafólks sem týndist. Alls 
voru níu björgunarsveitir kallaðar 
út í þrjár umfangsmiklar leitir að 
fimm erlendum ferðamönnum. Alls 
tóku 88 leitarmenn þátt í leitunum, 
að sögn Björns Þorvaldssonar hjá 
Landsbjörg. 

Allt fannst fólkið; tvær fransk-
ar konur sem festu bíl sinn á línu-

vegi austan Svínadals, skammt frá 
Skorradal, franskt par sem fannst 
við Grænalón í Núpstaðaskógi eftir 
ítarlega leit við annað Grænalón, 
austan Landmannalauga, og síðan 
rússnekskur göngumaður sem 
fannst við rætur Hvannadalshnúks. 

Í gær fékk Björgunarsveitin 
Björg á Eyrarbakka verkefni þegar 
ferðamaður í Raufarhólshelli, 
skammt frá Þorlákshöfn, missti 
vasaljósið inni í hellinum og fann 

hvorki rafhlöðurnar né leiðina út.
Hörður Már Harðarson, for maður 

Landsbjargar, segir þó engan bil-
bug á sínu fólki, sem heldur áfram 
að treysta á skilning fjölskyldunnar, 
vinnuveitenda og þolrif sjálfs sín. 
 - jse / sjá síðu 4

Níu björgunarsveitir voru kallaðar út í þremur tilfellum á einum sólarhring:

Annríki vegna ferðamanna
leitarmenn tóku 
þátt í leit að fi mm 

ferðalöngum í hrakningum.
40

FRAMKVÆMDIR Tíu til fimmtán 
manna hópur hefur í sumar unnið 
að jarðvegsvinnu og lögnum fyrir 
nýtt fangelsi á Hólmsheiði.

Að sögn Kolbeins Kolbeinssonar, 
framkvæmdastjóra Ístaks, hefur 
vinnunni miðað vel og verður 
henni lokið á næstu vikum.

„Þetta er langt komið og allir 
hamingjusamir, held ég. Nú á bara 
eftir að bjóða út fangelsið sjálft,“ 
segir Kolbeinn.

Ístak vinnur þessa dagana einn-
ig að framkvæmdum á Hverfis-
götu og tekur brátt til við breikkun 
Hellisheiðarvegar. 

Allt frá hruni hafa ríflega sjötíu 
prósent af starfsemi Ístaks verið í 
útlöndum, einkum Noregi en einn-
ig í Grænlandi þar sem fyrirtækið 
er að reisa virkjun sem er langt 
komin. Kolbeinn segist bjartsýnn á 
að ástandið hér heima fari brátt að 
lagast. - gb

Framkvæmdir á Hólmsheiði:

Jarðvegsvinna 
er langt komin

Bolungarvík 10°  SV 3
Akureyri 9°  NV 5
Egilsstaðir 13°  NV 4
Kirkjubæjarkl. 14°  SA 2
Reykjavík 14°  NA 6

Hlýjast SV-til    Í dag má búast við 
fremur hægum vindi eða hafgolu en 
strekkingi við austurströndina. Víða 
nokkuð bjart en skýjað norðaustantil. 4
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BRASILÍA Á síðustu fimm árum hafa 35 þúsund manns horfið sporlaust 
í Rio de Janeiro í Brasilíu, samkvæmt opinberum skrám.

Meðal þeirra er 42 ára gamall múrari, sex barna faðir, sem lögregl-
an handtók vegna gruns um aðild að fíkniefnasmygli. Hann var látinn 
laus nokkrum dögum síðar en síðan hefur ekkert til hans spurst.

Mannréttindasamtök í Brasilíu hafa reynt að vekja fólk til umhugs-
unar um öll þessi mannshvörf, meðal annars með uppákomu á Copa-
cabana-ströndinni í Rio í gær. - gb

Tíðum mannshvörfum mótmælt í Brasilíu:

Tugir þúsunda horfnir sporlaust

MÓTMÆLI Á STRÖNDINNI  Á ströndinni við Rio de Janeiro stóðu þrjár manneskjur 
vafðar í hvít klæði til að vekja athygli á mannshvörfum í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EFNAHAGSMÁL Til skoðunar er í 
fjármálaráðuneytinu að leggja til 
hækkun á lífeyrisaldri opinberra 
starfsmanna í 67 ár til að bjarga 
fjárhag Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins. Hækkunin myndi bæta 
fjárhag A-deildar sjóðsins um 60 
milljarða króna og fara langleið-
ina með að leysa vanda hans. 

„Auðvitað er það ein leið sem 
myndi gera mikið til framtíðar 
litið,“ segir Bjarni Benedikts-
son fjármálaráðherra en tekur 
þó fram að ekki sé tímabært að 
segja til um hvaða leiðir sérstak-
ur starfshópur ráðuneytisins um 
málið mun leggja til.  - þþ

Reyna að leysa vanda LSR:

Skoða hækkun 
lífeyrisaldurs

Eiríkur, færðu nokkuð Svans-
merkið með þessum aðgerð-
um?
„Nei, enda sækist ég ekki eftir 
því. Vildi heldur fá frið frá þessum 
blessuðu álftum.“
Eiríkur Egilsson, bóndi á Seljavöllum, vill fá 
leyfi til þess að skjóta álftir þar sem þær 
leggjast á repjuakra hans. Svansmerkið er 
opinbert umhverfismerki Norðurlanda.

LÖGREGLUMÁL Vél Icelandair á 
leið frá Keflavík til Seattle var 
snúið við eftir tæplega klukku-
stundarlangt flug og lenti á Kefla-
víkurflugvelli um gærkvöldi.

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair, segir 
ástæðuna vera „óásættanlega 
hegðun“ farþega, sem var hand-
tekinn við lendingu. Að sögn ann-
ars farþega reyndi maðurinn að 
opna útgöngudyr vélarinnar, en 
Guðjón gat ekki staðfest það.

Öryggisreglur kveða á um að 
skipta þurfi um áhöfn í tilfellum 
sem þessum og urðu því frekari 
tafir á fluginu. - hva

Hegðaði sér óásættanlega:

Vél snúið við 
vegna flugdólgs

KJARAMÁL Samningsaðilar í deilu 
geislafræðinga mættu á Eiríksstaði 
upp úr klukkan ellefu í gærmorgun 
og stóðu fundahöld fram eftir degi. 
Gert var fundarhlé en aftur verður 
sest að samningaborðinu klukkan 
sjö til að ræða nýjar hugmyndir.

Ekki náðist í fulltrúa samnings-
aðila áður en Fréttablaðið fór í 
prentun, en bæði Katrín Sigurðar-
dóttir, formaður Félags geisla-
fræðinga, og Björn Zoëga, for-
stjóri Landspítalans, kváðust í 
kvöldfréttatíma Stöðvar tvö vera 
bjartsýn.

Samningar þurftu að takast fyrir 
miðnætti í gær, því þá áttu upp-
sagnir 46 geislafræðinga við Land-
spítalann að taka gildi.

Katrín sagði mjög alvarlega 
stöðu skapast ef geislafræðingar 
gengju út en hún veit ekki hvað 
felst í neyðaráætlun spítalans sem 
þá tekur við.

Hún segir að geislafræðingar 
vilji fá það metið að þeir séu mjög 
sérhæfð starfsstétt. Hún vildi þó 
ekki ræða nánar í hverju hinar 
nýju hugmyndir til lausnar deilunni 
væru fólgnar. - hþ, gb

Samningsaðilar í deilu geislafræðinga sátu á fundum í gærkvöldi:

Bjartsýni á að saman næðist

KATRÍN SIGURÐARDÓTTIR  Formaður 
Félags geislafræðinga sagði mjög alvar-
lega stöðu skapast ef geislafræðingar 
gengju út. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

EGYPTALAND, AP Stuðningsmenn 
Múhameds Morsí höfðu hreiðr-
að um sig í götuvígjum í Kaíró í 
gærkvöld, en bráðabirgðastjórn 
landsins hafði skipað lögreglunni 
að láta til skarar skríða og fjar-
lægja mótmælendur af götum 
borgarinnar.

Múhamed Ibrahím innanríkis-
ráðherra sagði að gengið yrði 
til verks í áföngum en vonaði að 
mótmælendur myndu sjálfir fara 
af vettvangi svo að ekki kæmi til 
átaka. - gb

Umsátursástand í Kaíró:

Mótmælendur 
reistu götuvígi

SPURNING DAGSINS

www.fronkex.is

Súkkulaðibitakökur

kemur við sögu 
á hverjum degi

DÓMSMÁL Íslenskur héraðsdómslögmaður, sem sætti 
fyrr á árinu gæsluvarðhaldi vegna gruns um að hann 
tengdist innflutningi á tæpum 300 grömmum af kóka-
íni til landsins, var ekki ákærður í málinu. Í dómi yfir 
einum smyglaranna segir að margt styðji þann fram-
burð lögmannsins að hann hafi aldrei hitt smyglarann.

Dómurinn yfir manninum, hinum þýska Andreas 
Michael Leyendecker, var kveðinn upp í gær, degi eftir 
53 ára afmælisdag hans. Hann hlaut sextán mánaða 
fangelsisdóm fyrir að standa að innflutningi á kóka-
íninu, alls 283 grömmum. Annar Þjóðverji, sem flutti 
efnin til landsins innvortis, hafði áður játað sök og 
verið dæmdur í tíu mánaða fangelsi.

Við komuna til landsins í byrjun mars sagðist Leyen-
decker ætla að færa fíkniefnin íslenskum lögmanni, 
Snorra Sturlusyni, sem var í kjölfarið handtekinn og 
úrskurðaður í gæsluvarðhald.

Snorri neitaði hins vegar sök frá upphafi, sagði þann 
þýska hafa komist í samband við hann í gegnum skjól-
stæðing hans sem nú byggi í Suður-Ameríku, og að 
hann hafi talið að Leyendecker vildi koma hingað til 
lands til að eiga viðskipti með ávaxtakaffi.

Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness segir að fram-

burður Leyendeckers hafi „í öllum atriðum verið með 
ólíkindum, reikull og misvísandi þannig að erfitt er 
að henda reiður á hann“ og í ósamræmi við framburð 
allra annarra.

Þá hafi lýsing hans á útliti Snorra verið „í algjörri 
andstöðu við raunveruleikann“, sem styðji þann fram-
burð Snorra að þeir hafi aldrei hist.  - sh

Þýskur fíkniefnasmyglari sagðist ætla að færa efnin íslenskum lögmanni:

Lögmaðurinn ekki ákærður

LEIFSSTÖÐ  Þjóðverjarnir tveir voru handteknir í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar í byrjun mars. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ATVINNUMÁL Mannekla hjá lögregl-
unni á Selfossi og í Borgarnesi er 
farin að setja mark sitt á löggæsl-
una á svæðunum. Á báðum svæð-
unum verða lögregluþjónar að for-
gangsraða. 

„Það geta liðið klukkustundir 
áður en við komumst á vettvang 
þar sem tilkynnt er um innbrot og 
stundum eru slík tilfelli látin bíða 
til næsta dags,“ segir Frímann 
Baldursson, varðstjóri hjá lögregl-
unni á Selfossi.

Theodór Þórðarson, yfirlög-
regluþjónn í Borgarnesi, segir lög-
gæsluna í sínu umdæmi mun slak-
ari en metnaður hans manna standi 
til. Hann segir ástandið brothætt. 
„Við erum að skrölta þetta á einum 
lögreglubíl meðan við ættum að 
hafa þrjá,“ segir hann. Þar að auki 
er oft einn lögregluþjónn á kvöld-
vöktum. „Það er talsvert á þann 
lögreglumann lagt í átta þúsund 
ferkílómetra umdæmi og með 
hundrað kílómetra af þjóðvegi 
eitt,“ segir Theodór. Hann segir 
það einnig leiðinlegt hlutskipti að 
þurfa að kalla á lögreglumenn úr 
fríum til að hlaupa undir bagga. 
„Við gerum það náttúrulega ekki 
að gamni okkar að kalla menn úr 
fríum. Við leitum ýmissa leiða 
áður, en þó er þetta nokkuð sem 
við þurfum að búa við þar sem við 
höfum ekki fengið að ráða afleys-
ingamenn núna fjórða sumarið í 
röð,“ segir hann. 

Þar að auki segir hann að lög-
regluembættið hafi ætlað að leita 
í veikindasjóð til að taka á málum 
þegar veikindi bar að í röðum lög-
reglumanna en þá var ráðuneytið 
búið að ráðstafa þeim sjóði til ann-
arra nota. „Ég held að þetta sé ekki 

lögbundið af hafa þennan sjóð en 
áður var það svo að hægt var að 
leita í hann,“ bætir hann við.

Hann segir enn fremur að þeir 
sem leiti til lögreglunnar hafi sýnt 
þessu mikinn skilning. „Fólk veit 
bara hvernig þetta er. En svo eru 
það hinir kúnnarnir okkar sem 
kvarta náttúrulega aldrei. Þá á ég 
við þá sem eru að keyra ölvaðir eða 
undir áhrifum annarra vímuefna, 
þeir kvarta náttúrulega ekkert 
þótt við höfum ekki uppi á þeim. 
En viljum við hafa það svoleiðis?“

Sjö fastráðnir lögregluþjónar 
starfa í Borgarnesi en voru níu 
fyrir tveimur árum. 

 „En við höfum farið þetta langt 
á jákvæðninni, þetta er bara harð-
duglegt fólk hérna,“ segir Theodór.    
 jse@frettabladid.is   

Lögreglan hringir út 
menn í sumarfríum
Lögreglumenn á Selfossi og Borgarnesi komast oft ekki á vettvang vegna mann-
eklu. Innbrotstilkynningar bíða oft afgreiðslu til næsta dags. Lögreglan í Borgar-
nesi ætlaði að leita í veikindasjóð en búið var að ráðstafa honum í annað.

THEODÓR ÞÓRÐARSON YFIRLÖGREGLUÞJÓNN  Til eru margar lögregluhúfur á 
lögreglustöðinni í Borgarnesi en það vantar höfuðin til að fylla þær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

   En svo eru það hinir 
kúnnarnir okkar sem 

kvarta náttúrulega aldrei. 
Þá á ég við þá sem eru að 

keyra ölvaðir eða undir 
áhrifum annarra vímuefni, 

þeir kvarta náttúrulega 
ekkert þótt við höfum ekki 
uppi á þeim. En viljum við 

hafa það svoleiðis?
Theodór Þórðarson

yfirlögregluþjónn í Borgarnesi



Fáðu 4G
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hjá Nova!

Tilboð!Tilboð!

10xmeiri hraðien 3G!

Samsung Galaxy S4

5.990 kr./ 18 mán.  

1 GB á mánuði í 12 mánuði 
fylgir Samsung Galaxy S4!

99.990 kr. stgr.

Nova og Samsung kynna fyrst fyrirtækja 
á Íslandi 4G þjónustu í farsíma.
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BANDARÍKIN, AP Þótt Bradley 
Manning hafi verið sýknaður af 
ákæru um að hafa aðstoðað óvin-
inn á hann enn yfir sér áratuga-
langt fangelsi. Lokaáfangi réttar-
haldanna hófst í gær, daginn eftir 
að hann hafði verið sakfelldur í 20 
öðrum ákæruliðum.

Áður en dómari ákveður refsi-
þyngdina fá verjandi og sækj-
andi málsins að leiða fram vitni. 
Þær vitnaleiðslur hófust í gær og 
gætu tekið nokkra daga eða jafn-
vel vikur. Sækjendur hafa sagst 
ætla að kalla allt að tuttugu vitni 

fyrir réttinn. „Við erum ekkert að 
fagna,“ sagði David Coombs, verj-
andi Mannings, í gær. „Á endan-
um er það refsingin sem öllu máli 
skiptir.“

Manning bar ekki vitni í réttar-
höldunum sjálfum en gæti átt 
eftir að bera vitni nú þegar refsi-
þyngdin verður ákveðin. Hann 
var sakfelldur fyrir að hafa lekið 
miklu magni af leyniskjölum frá 
Bandaríkjaher til lekasíðunnar 
Wikileaks. Julian Assange, stofn-
andi Wikileaks, segir sakfell-
inguna hættulegt fordæmi. - gb

Vitnaleiðslur hófust í gær í máli Mannings til undirbúnings refsiákvörðun:

Reynt að fá sem stystan dóm

BRETLAND, AP Áfrýjunarréttur 
í Bretlandi hefur hafnað beiðni 
tveggja alvarlega fatlaðara 
manna sem fóru fram á að bann 
við líknardrápi yrði afnumið.

Þeir sögðu að bannið bryti 
gegn rétti þeirra til „einka- og 
fjölskyldulífs“ samkvæmt mann-
réttindasáttmála Evrópu, þar 
sem þeir megi ekki ráða hvernig 
þeir deyi.

„Ég var að vonast eftir 
mannúð legum og virðulegum 
endalokum,“ segir í yfirlýsingu 
frá Paul Lamb, öðrum mannanna 
sem höfðuðu málið. „Þessi 
úrskurður færir mér það ekki.“

Hinn maðurinn lést af völdum 
lungnabólgu á síðasta ári. - gb

Breskur áfrýjunarréttur:

Líknardráp 
áfram bannað

PAUL LAMB  Íhugar að áfrýja dómnum 
til hæstaréttar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRADLEY MANNING  Sakfelldur fyrir 
20 af 22 ákæruliðum og á yfir höfði sér 
áratuga fangavist. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Eigandi sumar-
bústaðar í Skorradal kveikti í 
liðinni viku eld í óleyfi. Fékk lög-
regla í Borgarfirði og Dölum til-
kynningu um eld í sumarbústaða-
hverfinu, fór á vettvang og kom 
að eigandanum þar sem hann var 
að kveikja í gömlum viðarlurkum 
á lóð rétt við bústaðinn. 

Athafnir hans stofnuðu gróðri 
í hættu, sem og lífi og eignum 
nágranna í næstu bústöðum, og 
var hann því sektaður fyrir að 
hafa kveikt eld án leyfis.  - nej

Lögreglan í Dölum kölluð til:

Kveikti eld við 
bústað í óleyfi

SLYS Átta manna áhöfn var 
bjargað af færeyska togaranum 
Gullbergi þegar hann sökk við 
makríl veiðar norður af Fær-
eyjum í gær. 

Má það þykja mikil mildi því 
aðeins leið klukkustund frá því að 
leki uppgötvaðist og þar til togar-
inn var sokkinn. Það var skipið 
Sjagaklett sem kom áhöfninni til 
bjargar. Ekki er vitað hvað olli 
lekanum. - jse

Færeyskur togari sekkur:

Kominn niður 
á klukkutíma

MEÐ STEFNIÐ UPP Í LOFT  Togarinn var 
ekki lengi að fara niður. MYND/SUDURRAS.FO

BANDARÍKIN Daniel Chong, 
háskólanemi í San Diego í 
Bandaríkjunum, hefur fengið 

hálfan milljarð 
íslenskra króna 
í skaðabætur frá 
stjórnvöldum í 
Bandaríkjunum 
eftir að hafa 
verið læstur 
inni í fangaklefa 
í fjóra daga án 
vatns eða matar.

Chong var handtekinn þegar 
hann var í heimsókn hjá kunn-
ingja sínum, þar sem lögreglan 
fann fíkniefni og skotvopn. Hann 
var ekki ákærður en gleymdist 
í klefanum og var í mjög slæmu 
ástandi þegar hann fannst.  - bl

Gleymdist í fangelsi:

Fékk hálfan 
milljarð í bætur

DANIEL CHONG 

SAMFÉLAGSMÁL Snuð sem seld eru 
í Samkaupum-Úrvali á Ísafirði 
hafa valdið nokkurri hneykslan, 
að því er segir á fréttavef BB.

Hrafnhildur Hrönn Óðins-
dóttir, talsmaður Femínistafélags 
Vestfjarða, segir að á snuðum 
þessum standi orð á ensku sem 
þýða mætti sem „daðrari“, „blaut-
kyssari“, „piparmey“ og fleira. 
Segir hún þetta til marks um að 
kynlífsvæðingin sé kominn niður 
í vöggu. - jse

Kynlífsvæðing niður í vöggu:

Barnasnuð með  
ögrandi áletrun

➜ Svínadalur
3 björgunarsveitir
32 leitarmenn 
Leitað að tveimur frönskum konum á jeppa.

r
tir

r frönskum konum á jeppa.

➜ Grænalón
5 björgunarsveitir
36 leitarmenn 
Leitað að frönsku pari, en konan var farlama.
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SVONA ERUM VIÐ

21.990 voru erlendir 
ríkisborgarar á 

 landinu í lok 2. 
ársfjórðungs 2013. Alls bjuggu 
323.810 manns á landinu, þar af 
207.120 á höfuðborgarsvæðinu. 
Á 2. ársfjórðungi 2013 fæddust 1.100 
börn en 500 einstaklingar létust. 
 Heimild: Hagstofa Íslands

Tæplega 90 leituðu 
fimm ferðamanna
Um hundrað manns tóku þátt í störfum Landsbjargar í fyrradag í sjö útköllum. 
Áttatíu og átta þeirra tóku þátt í þremur leitum að fimm týndum ferðamönnum. 
Mikilvægt að styrkja grunnstoðir samfélagsins segir formaður Landsbjargar.

SAMFÉLAGSMÁL Þrjár umfangs-
miklar leitir fór fram í fyrradag 
þar sem alls níu björgunarsveitir 
leituðu að fimm erlendum ferða-
mönnum. Áttatíu og átta leitarmenn 
þátt í aðgerðunum en alls voru um 
hundrað björgunarsveitarmenn að 
störfum í fyrradag í sjö tilfellum. 

Hörður Már Harðarson, for-
maður Landsbjargar, segir þenn-
an sólar hring hafa kristallað mikil-
vægi málflutnings Landsbjargar, 
sem hafi skorað á yfirvöld að mæta 
auknum ferðamannafjölda með 
því að efla grunnstoðir samfélags-
ins, til dæmis samgöngur, lögreglu, 
björgunarsveitir, sjúkraflutninga 
og fleira.

Mestan mannafla þurfti í leit að 
frönsku pari sem taldi sig vera um 
tvo kílómetra sunnan við Græna-
lón, sem er austan við Landmanna-
laugar, þegar það hringdi í Neyðar-
línu um klukkan hálf þrjú í 
fyrradag. Var konan meidd á fæti og 
því farlama. Þau voru síðan sótt um 
hádegi í gær en þá hafði komið í ljós 

að þau voru í Grænalóni í Núpstaða-
skógi sem er um sjötíu kílómetrum 
frá Grænalóni austan Landmanna-
lauga, þar sem leitað var upphaf-
lega. Fimm björgunarsveitir tóku 
þátt í leitinni.

Síðdegis í fyrradag barst tilkynn-
ing frá tveimur frönskum konum 
sem ætluðu frá Þingvöllum áleið-
is til Lundarreykjadals en afvega-
leiddust á leiðinni. Þær fundust um 
klukkan eitt eftir miðnætti í fyrri-
nótt en þá var jepplingur þeirra 

fastur á línuvegi 

sem liggur undir rafmagnslínur 
austan Svínadals. Þrjár sveitir tóku 
þátt í þessari leit.

Björgunarsveit Hornafjarðar 
var einnig kölluð út snemma í gær-
morgun þar sem rússneskur göngu-
maður hafði farið á Hvannadals-
hnúk en ekki skilað sér á réttum 
tíma kvöldið áður. Hann fannst svo 

við Kvísker um hádegis-
bilið í gær. Þyrla Land-

helgisgæslunnar tók þátt í 
þeirri leit. jse@frettabladid.is     

➜ Hvannadals-
hnúkur 
1 björgunarsveit
20 leitarmenn
Leitað að rússneskum 
göngumanni. 

Hér fundust tveir 
ferðamenn sem leitað var 
austan Landmannalauga. 

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Laugardagur
Strekkingur á annesjum.

KÓLNAR LÍTILLEGA  Í dag verður víða hæglætisveður og bjart sunnan- og vestantil. 
Helgarspáin er köflótt, einna best verður veðrið suðvestantil en horfur á einhverri 
úrkomu norðan- og austanlands. Áfram verður hlýjast SV-til.

10°

3
m/s

11°

4
m/s

14°

6
m/s

13°

4
m/s

Á morgun 
Víða breytileg átt eða hafgola.

Gildistími korta er um hádegi

15°

10°

15°

9°

8°

Alicante
Aþena
Basel

31°
31°
31°

Berlín
Billund
Frankfurt

28°
22°
31°

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn

31° 
21°
21°

Las Palmas
London
Mallorca

26° 
31°
34°

New York
Orlando
Ósló

25° 
28°
24°

París
San Francisco
Stokkhólmur

34° 
18°
22°

14°

2
m/s

13°

10
m/s

13°

4
m/s

8°

8
m/s

9°

5
m/s

10°

6
m/s

6°

6
m/s

15°

12°

13°

8°

11°



4 MANNA

4,00 kg1500 mm

ALD
Vandað 4 manna tjald með húðuðu polyester í ytra 

byrði og límdum saumum. Innra byrði er úr 100% 
nylon sem andar. Þéttur botn. Þéttleiki: 1500 mm/cm2.  

Stærð: (100+210) x 240 x 130 sm. Þyngd: 4,0 kg.

11.950
4 MANNA TJALD

PISA LUX ÚTILEGUSTÓLL
Lúxus útilegustóll með örmum, 
glasahaldara og auka bólstrun.  

Hægt að leggja saman. Taska fylgir.

3.995
ÚTILEGUSTÓLL

KÆLIBOX
24 ltr. kælibox. Mjög 

hentugt í útileguna eða 
ferðalagið 2.495 

m/rafmagnskæli 7.950

2.495
KÆLIBOX VERÐ FRÁ:

OXFORD SÓLSTÓLL 
Sólstóll úr stáli með þykkum 
og mjúkum  sessum úr poly-

ester. Hátt bak og skemill. 
5 stillingar á baki. 

SPARIÐ 

4000

BREEKKUSTÓLL
Nettur og góður brekkustóll 

með neti. LLeggst alveg saman.
Fæst í 3 litum.

SPARIÐ 

500

995
VERÐ FRÁ:

BAKPOKAR
Mikið úrval af bakpokum 

á frábæru verði!

1.295
FULLT VERÐ: 1.695

24%
AFSLÁTTUR

5,90 kg800 mm

BAHAMAS TJALD
Frábært 4 manna tjald með góðu fortjaldi úr vönduðu 

polyester efni. Góður frágangur á saumum svo að 
bleyta nái ekki inn. Sterkur vatns-heldur botn og sterkar 

fíberstangir.  Stærð: (210 + 200) x 240 x 130 sm. 
Þéttleiki: 800 mm/cm2.  Þyngd: 5,9 kg.

12.990
4 MANNA TJALD

FRÁBÆRT 

VERÐ

4 MANNA

TJALDHÆLAR OG STÖG
6 stk. tjaldhælar og 6 stk. stög 

saman í pakka á frábæru verði!

6 STK.

TILVALIÐ Í ÚTILEGUNA

EINANGRUNAR
SJÁLFUPPBLÁSANLEGAR DÝNUR
1. Einangrunardýna 6 mm: 595
2. Einangrunardýna 12 mm: 1.995
3. Blá dýna 51 x 180 x 3 sm. 2.950
4. Græn dýna 60 x 200 x 5 sm. 4.995
5. Rauð dýna 65 x

DÝNUR OG
ANLEGAR DÝNUR

5

x 200 x 7.5 sm. 7.995

CAMPMANN SÓLSTÓLL
Léttur og þægilegur stóll úr áli 

með sterku netáklæði úr polyest-
erefni.  5 stillingar á baki.

6 
sa

6 STK.
895
12 STK. SAMAN

FRÁBÆRT 

VERÐ 595
VERÐ FRÁ AÐEINS:

GNFÖT FYRIR FULLORÐNA
Góður regnfatnaður  fyrir fuullorðna.  Fæst í 

stærðum S-XXL.  Litir: Dökkgrænn, dökkblár
og svartur.  Jakki 1.995  BBuxur 1.995

4

3

5.995
FULLT VERÐ: 6.995

SPARIÐ 

1000

1.995
JAKKI EÐA BUXUR

1

2

1.495
FULLT VERÐ: 1.995

8.990
STÓLL FULLT VERÐ: 12.990

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚTILEGUTEPPI
Flott teppi með vatn-

sþolnu undirlagi. 
Frábært í útileguna,

sumarbústaðinn,
göngutúrinn eða göngutúrinn eða
á fótboltavöllinn!á fótboltavöllinn!

www.rumfatalagerinn.is
Gildir til 07.08.13
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FÆREYJAR Aðildarríki ESB ákváðu 
í gær að grípa til refsiaðgerða í 
málinu, en deila hefur staðið um 
einhliða ákvörðun Færeyinga á 
aflaheimildum úr norsk-íslenska 
síldarstofninum. Aðgerðirnar fela 
í sér bann við því að landa síld- 
eða makrílafurðum frá Færeyjum 
í ESB-löndum, þar á meðal Dan-
mörku, sem á í ríkjasambandi við 
Færeyjar. 

„Ég skil ekki að þeir skuli koma 
fram með þessum hætti og beita 
refsiaðgerðum gegn Færeyjum 

í stað þess að semja um málið við 
okkur og hin strandríkin,“ sagði 
Jacob Vestergaard, sjávarútvegs-
ráðherra Færeyja, í samtali við 
Politiken.

„Það að beita refsiaðgerðum tel 
ég fáheyrt milli siðaðra þjóða og 
stuðlar ekki að því að leysa málið 
með skiptingu síldarkvóta milli 
strandríkjanna.“

Aðgerðirnar munu þó ekki koma 
til framkvæmda fyrr en eftir að 
þær hafa verið útfærðar nánar.

Mette Gjerskov, matvælaráðherra 

Dana, lýsti því yfir að hún væri afar 
ósátt við þessa ákvörðun ESB sem 
var tekin með auknum meirihluta á 
vettvangi aðildarríkjanna 28.

Vestergaard segir við Politiken að 
stjórnvöld í Færeyjum muni íhuga 
næstu skref í málinu, meðal annars 
hvort aðgerðirnar verði kærðar til 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 
(WTO) eða Alþjóðlega hafréttar-
dómstólsins.  -þj

Sjávarútvegsráðherra Færeyja er afar ósáttur við boðaðar refsiaðgerðir ESB vegna síldveiða:

Refsiaðgerðir fáheyrðar milli siðaðra þjóða

ÓSÁTTUR  Jacob Vestergaard, 
sjávarútvegs ráðherra Færeyja, til hægri, 

segist ekki skilja ákvörðun ESB.

ÍTALÍA Hæstiréttur Ítalíu hefur 
farið sér að engu óðslega í máli 
Silvíu Berlusconis, því fyrsta 
af nokkrum dómsmálum sem 
komið er á endastöð í flóknu kerfi 
ítalskra dómstóls.

Reiknað var með að dómsupp-
kvaðning yrði á þriðjudaginn, en 
það hefur dregist og verður lík-
lega í dag. Þá ráðast úrslit hins 
umdeilda stjórnmálamanns, sem 
fær ekki að sitja lengur á þingi 
staðfesti hæstirétturinn dóm 
neðra dómstigs.

Berslusconi var á síðasta ári 
dæmdur til þess að sitja fjögur ár 
í fangelsi og jafnframt var honum 
bannað að gegna opinberu emb-
ætti í fimm ár.

Embættisbannið hefur þau 
áhrif, verði það staðfest, að þing-
setu Berlusconis er lokið.

Þótt Berlusconi sé ekki ráð-
herra í ríkisstjórn Enricos Letta 
forsætisráðherra hefur Berlus-
coni mikil áhrif. Stjórnin þarf á 
stuðningi flokks hans að halda en 
þingmenn flokksins hafa hótað 
því að slíta stjórnarsamstarfinu 
staðfesti hæstiréttur dóminn.

Sjálfur segir Berlusconi mála-
ferlin öll af pólitískum rótum 
runnin, og sparar ekki stóru 
orðin í viðtölum: „Ef þeir dæma 
mig verð ég helgur píslarvottur 
ítalska réttarríkisins,“ sagði hann 
í viðtali við dagblaðið Libero.

 gudsteinn@frettabladid.is

Berlusconi bíður 
lokaniðurstöðu
Til tíðinda er að draga í málaferlunum gegn Silvio Berlusconi á Ítalíu. Fyrsta 
dómsmálið af mörgum er komið á leiðarenda í flóknu kerfi ítalskra dómstóla. 
Staðfesti hæstiréttur dóm undirréttar er stjórnmálaferli Berlusconis lokið. 

Pictures: Getty Images

Trials of Silvio Berlusconi
MEDIASET TRIAL

“RUBYGATE” TRIAL WIRETAP TRIAL

Two other corruption cases
involving tax evasion and bribing
of British lawyer have expired
under statute of limitations

October 2012: Convicted of tax fraud
over deals his Mediaset media empire
made to purchase TV rights to U.S. films

May 2013: Jail sentence and ban from
office upheld by appeals court 
Jul/Aug: Verdict due in final appeal

Remains free pending outcome
of appeals process

If Berlusconi, 76, loses, he is unlikely
to go to prison because of his age.
House arrest or community service
are more likely options

June 2013: Seven-
year jail sentence for
abuse of office and
paying for sex with
Moroccan-born
nightclub dancer
Karima El Mahroug,
alias “Ruby the
Heartstealer”, when
she was underage

March 2013:
One-year sentence for

arranging leak of police wiretap
on political rival and publication in

newspaper run by Berlusconi’s 
brother Paolo – who was sentenced

to two years and three months in jail

Both brothers free, pending appeal

© GRAPHIC NEWSLjósmynd: Getty Images

Mediaset-málið

„Rubygate“-málið Hleranamálið

Tvö önnur spillingamál, sem 
snerust um skattsvik og mútugreiðslur 
til bresks lögfræðings, eru fyrnd.

Október, 2012: Dæmdur fyrir skattsvik vegna 
kaupa fjölmiðlafyrirtækis síns, Mediaset, 
á sýningarrétti á bandarískum kvikmyndum.

Maí, 2013: Áfrýjunarréttur staðfesti 
fangelsisdóm og bann við að gegna opinberu 
embætti.
Ágúst: Endanlegur úrskurður væntanlegur.

Gengur laus á meðan beðið er niðurstöðu 
áfrýjunarréttar

Vegna þykir ólíklegt að Berlusconi þurfi að 
afplána fangelsisdóm, heldur verði settur í 
stofufangelsi eða gegni samfélagsþjónustu.

Júní, 2013: Dæmdur í sjö 
ára fangelsi fyrir að 
misnota embættisvald sitt 
og fyrir að greiða fyrir 
kynlíf með Karimu El 
Mahrúg, sem var þá undir 
lögaldri.

Mars, 2013: Eins árs 
fangelsi fyrir að sjá til þess 

að upplýsingar úr hlerunum lögreglu á
pólitískum andstæðingi sínum, og koma þeim 
til birtingar í dagblaði, sem bróðir Berlusconis 

gefur út. Bróðirinn, Paolo Berlusconi, var 
dæmdir í tveggja ára og þriggja mánaða

fangelsi vegna málsins.

Báðir bræðurnir ganga lausir meðan 
beðið er niðurstöðu áfrýjunarréttar.

RÉTTARHÖLDIN YFIR BERLUSCONI

FJÖLMIÐLAR BÍÐA  Fyrir utan bygg-
ingu Hæstaréttar í Róm hafa fjölmiðlar 

beðið síðan á þriðjudag eftir því að 
dómurinn kynni niðurstöðu sína.

 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Hvernig akra eiga bændurnir sem 
vilja skjóta álftir?
2. Hversu margir eru viðmælendur í 
Sjálfstæðu fólki orðnir?
3. Hvernig kór auglýsir sviðslistahóp-
urinn dætur eftir?

SVÖR:

1. Repjuakra. 2. Hátt í fi mm hundruð. 3. 
Þrjátíu berbrjósta konum.

INDLAND, AP Indversk stjórnvöld hafa samþykkt að nýtt ríki, eða fylki, 
verði að veruleika. Ríkinu Andhra Pradesh, sem er á austanverðu Ind-
landi, verður skipt og í norðvesturhluta þess stofnað nýtt ríki sem 
heita mun Telangana.

Telangana verður 29. ríkið á Indlandi, en sum þeirra eru það stór og 
fjölmenn að erfitt hefur reynst að stjórna þeim.

Búast má við andstöðu frá öðrum íbúum í Andhra Pradesh, ekki síst 
vegna þess að Hyderabad, sem er höfuðborg Andhra Pradesh, verður í 
hinu nýja ríki. - gb

Indversk stjórnvöld samþykkja að kljúfa Andhra Pradesh:

Nýtt ríki stofnað á Indlandi

ÚTDEILA SÆTINDUM  Íbúar hins væntanlega ríkis fögnuðu ákaft, meðal annars 
með því að bera sætindi á torg. NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 
bárust um 900 tilkynningar um heimilisofbeldi í 
fyrra, að því er fram kemur í ársskýrslu embættisins.

Ofbeldi var beitt í um fjórðungi málanna, stundum 
mjög grófu. „Um mitt sumar var lögreglan kölluð að 
húsi í miðborginni þar sem maður veittist að barns-
móður sinni með hnífi. Hún var blóðug þegar að var 
komið, en börn fólksins voru á heimilinu þegar árásin 
átti sér stað. Konan var flutt á slysadeild, en barns-
faðirinn var handtekinn og færður á lögreglustöð,“ 
segir í lýsingu á einu atvikinu í skýrslunni.

Þá er greint frá því í skýrslunni að síðla árs hafi 
ung kona stungið barnsföður sinn sinn með eldhús-
hnífi í Kópavogi og að ungur sonur þeirra hafi verið 
vitni að árásinni. Foreldrarnir hafi báðir verið fluttir 
á slysadeild og gerðar hafi verið „viðeigandi ráðstaf-
anir í þágu drengsins“.

Í skýrslunni segir að lögreglunni hafi gengið vel að 
fækka innbrotum í fyrra og er það ekki síst þakkað 
ábendingum frá almenningi sem hafi orðið til þess að 
upplýsa mál. Um þúsund innbrot hafi verið tilkynnt 
til lögreglunnar í fyrra.

Þá segir að ofbeldis- og fíkniefnabrotum hafi fjölg-
að á milli ára. Enn fremur voru 85 nauðganir til rann-

sóknar hjá embættinu í fyrra og tæplega 60 kynferðis-
brot gegn börnum. Það er svipaður málafjöldi og árið 
á undan. - sh, nej

Lögreglan fékk 900 tilkynningar um heimilisofbeldi í fyrra:

Stungin með börn á heimilinu

LÖGREGLAN  Innbrotum fækkaði en ofbeldisverkum fjölgaði 
í fyrra.

SVÍÞJÓÐ Landsframleiðsla í Sví-
þjóð dróst saman um 0,1% á 
öðrum ársfjórðungi, að því er 
fram kemur í bráðabirgða tölum. 
Þessar fréttir komu nokkuð á 
óvart þar sem spáð var 0,1% 
vexti og 0,6% vöxtur varð á 
fyrsta fjórðungi.

Talsmaður sænska seðlabank-
ans sagði orsakir samdráttarins 
mega rekja til minni eftirspurnar 
eftir sænskum vörum erlendis, 
vegna erfiðleika annarra Evrópu-
ríkja. Eftirspurn á innanlands-
markaði sé hins vegar sterk og sé 
nú aðalvaxtarbroddur efnahags-
lífsins þar í landi.  - þj

Samdráttur í Svíþjóð:

Kenna minni 
eftirspurn um

ÚGANDA, AP Joseph Kony, hinn 
alræmdi leiðtogi uppreisnarhóps 
í Úganda, er nú í vanda staddur 
vegna þess að margir liðsmanna 
hans hafa yfirgefið samtökin.

Kony og félagar eru á flótta, 
eftirlýstir af alþjóðlega stríðs-
glæpadómstólnum í Haag fyrir 
grimmdarverk af versta tagi, 
bæði stríðsglæpi og glæpi gegn 
mannkyni.

Í nýútkominni skýrslu frá 
bandarískum mannréttindasam-
tökum segir að hann eigi æ erfið-
ara með að hafa stjórn á liðsmönn-
um samtaka sinna, sem nefnast 
Andspyrnuher drottins.  - gb

Uppreisnarforingi í vanda:

Liðsmenn hafa 
yfirgefið Kony

VEISTU SVARIÐ?



AFSLÁTTUR 
af fatnaði, skóm og heimilisvöru

SÍÐUSTU DAGAR!

Gildir til 12 september.

og á Akureyri 

í sumar!
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BYGGÐAMÁL „Ég sætti mig ekki 
við svona yfirgang. Ég er alin upp 
undir þessu fjalli,“ segir Ásthildur 
Cecil Þórðardóttir garðyrkjustjóri, 
en Ísafjarðarbær hyggst kaupa hús 
hennar þar sem það er sagt í ofan-
flóðahættu. Ódýrara er að kaupa 
húsið en verja það með varnar-

garði. 
„Ok kur er 

engi n hætta 
búin,“ fullyrðir 
Ásthildur. „Það 
hafa verið ein-
hver skriðuföll 
og aurskriður 
en ekki fyrir 
ofan mig.“ Hún 
segir þetta mis-
munun þar sem 
aðeins tvö hús 

sæta þessari meðferð, hennar og 
nágranna hennar. „Þeir geta ekki 
verið að spara sér pening með því 
að kaupa mig út fyrir eitthvað 
slikk. Ég get ekki fengið svona hús 
og kringumstæður fyrir peninginn 
sem þau bjóða.“  

Þorbjörn Halldór Jóhannesson, 
nágranni Ásthildar, er í sömu stöðu 
en er ekki sammála henni að öllu 
leyti. „Mín skoðun er sú að þeir 
verði að kaupa húsið fyrst þeir 
ætla ekki að verja það,“ segir Þor-
björn, sem segir ofanflóðahættuna 
til staðar. „Árið 2009 komu snjó-
flóð tvo daga í röð og húsið nötr-
aði og skalf.“ Þorbjörn segir ferlið 
stranda á samningum um verð en 
hann segist hvergi geta fengið sam-
bærilega lóð í bænum. 

„Það er ekki verið að meta 
aðstöðuna eða neitt. Ég vil að það 
gildi um mig sömu lög og giltu í 
Bolungarvík.“ Hann segist vilja 

leysa málið sem fyrst en geti ekki 
sætt sig við matsverðið. „Manni 
líður ekkert vel að búa hér. Það er 
stöðug hætta,“ útskýrir hann. „En 
ég á engan annan stað til að búa á.“ 

Daníel Jakobsson, bæjarstjóri á 
Ísafirði, telur tilboðin sem sett hafa 
verið fram ásættanleg. 

„Við höfum heimild til þess að 
bjóða markaðsverð en þau vilja fá 
samreiknað endurstofnverð. Það er 
svo mikið á milli að við teljum okkur 
ekki geta samið á þeim forsendum,“ 

segir Daníel. Hann telur að málið sé 
ekki sambærilegt því sem átti sér 
stað í Bolungarvík. Bænum beri að 
hans sögn lagaleg skylda til þess að 
verja íbúana, annaðhvort með því að 
byggja varnargarð eða kaupa húsin 
og beita þeim úrræðum að ekki sé 
heimilt að búa í þeim. „Ég vona að 
menn nái að semja,“ segir Daníel 
en í ljósi þess að samningar virðast 
ekki takast íhugar bærinn að taka 
húsin eignarnámi.

 nannae@frettabladid.is      
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Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga 
í sumar:

Kröflustöð: Jarðvarmasýning í gestastofu
Búrfellsstöð: Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Fljótsdalsstöð: Gestastofa í Végarði og leiðsögn um Kárahnjúka

Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Á ferð um Norðurland er upplagt að koma við á háhita-
svæðinu við Kröflu og kynnast brautryðjendaverkefni í 
vinnslu jarðvarma. Gestastofan er opin alla daga og það er 
alltaf heitt á könnunni.

 

2000 m 

1500 m 

500o

Varnargarðurinn mun ekki verja húsin 

ÍBÚAR ÓSÁTTIR  Tekin var sú ákvörðun að verja ekki húsin þar sem með því spararb 
bæjarfélagið sér umtalsverðan kostnað. 

Menntaskólinn
á Ísafirði

Skógur

Kúlan-hús 
Ásthildar

Engi- hús 
Þorbjarnar

Varnargarður Heilbrigðis-
stofnun 

Ísafjarðar

TOLLAMÁL Átta skipverjar voru staðnir að smygli fyrr í 
mánuðinum. Tollverðir hafa nú lagt hald á varninginn, en 
um er að ræða nær áttatíu lítra af áfengi og 6.800 vind-
linga. 

Skipverjarnir földu varninginn ýmist í flutningaskipinu 
Arnarfelli eða utan þess þar sem það lá við bryggju við 
Holtagarða. 

Fannst smyglvarningurinn í bifreiðum skipverja sem ekið 
var frá skipshlið og í ruslagámi við hlið skipsins. Skipverj-
arnir viðurkenndu að smyglvarningurinn kæmi frá þeim 
og gengu sjö af þeim frá sektargerð á staðnum. Einn þeirra 
hafði þó of mikið magn í sínum fórum til þess að leyfilegt 
væri að ganga frá sektargerð á vettvangi. Sektir sem inn-
heimtar voru námu samtals 500 þúsund krónum. - nej

Tollverðir lögðu hald á um áttatíu lítra af áfengi og 6.800 vindlinga:

Skipverjar staðnir að smygli  

HALD LAGT Á VARNING  Áttatíu lítrum af áfengi og 
6.800 vindlingum var ekki framvísað til tollafgreiðslu.

Ódýrara að kaupa 
húsin en að verja þau
Ísafjarðarbær hyggst kaupa tvö hús sem eru í ofanflóðahættu þar sem það er 
ódýrara en að verja þau. Íbúarnir eru ósáttir. Annar þeirra telur sér enga hættu 
búna en hinn sættir sig ekki við uppgefið matsverð. Bærinn íhugar eignarnám. 

SÉRSTAKT HÚS  Ásthildur Cecil Þórðardóttir rekur Garðplöntustöð Ásthildar við heimili sitt, sem er sérstakt í laginu og er kallað 
Kúlan. Hús Þorbjarnar, nágranna hennar, er kallað Engi. 

Sambærilegt mál þekkist síðan árið 2002. Þá voru fengnir tveir matsmenn 
á vegum ofanflóðasjóðs sem mátu eignir í Bolungarvík sem taka átti 
undir varnargarð. Íbúarnir undu ekki mati þeirra og málið fór til mats-
nefndar eignarnámsbóta, sem dæmdi íbúunum mun hærri bætur á þeim 
grundvelli að ekki væri hægt að fá sambærilegar eignir í bæjarfélaginu. Sú 
niðurstaða var síðan staðfest fyrir dómstólum. 

Áþekkt mál áður farið fyrir dómstóla

DANÍEL 
JAKOBSSON



AF ÖLLUM DÖMUSUNDFÖTUM 

OG DÖMUTÖSKUM Á ÚTSÖLU
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SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM  
EYMUNDSSON UM LAND ALLT

  

1

The Bat 
Jo Nesbø

Winter of the World 
Ken Follett

The Casual Vacancy 
J.K. Rowling

I’ve Got Your Number 
Sophie Kinsella

Joyland 
Stephen King

The Long Earth 
Terry Pratchett

10

The Racketeer 
John Grisham

A Wanted Man   
Lee Child

The Lost Boy 
Camilla Läckberg

ERLENDAR 
KILJUR

Alex Cross, Run 
James Patterson
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AFGANISTAN Alls létu 1.319 óbreyttir borgarar 
lífið í átökunum í Afganistan á fyrri helmingi 
þessa árs. Það eru 161 fleiri en á sama tíma í 
fyrra, sem nemur um fjórtán prósenta fjölgun. 
Þá fjölgaði særðum um rúman fjórðung, úr tæp-
lega 2.000 í rúmlega 2.500. 

Þetta kemur fram í skýrslu Sameinuðu þjóð-
anna sem birt var í gær, en alda ofbeldis sem 
hefur gengið yfir landið að undanförnu eykur á 
efasemdir um að afganskar öryggissveitir muni 
koma til með að ráða við ástandið eftir að erlent 
herlið yfirgefur landið fyrir lok næsta árs.

Langstærstur hluti fallinna og særðra, eða um 
tveir af hverjum þremur, er rakinn til aðgerða 
uppreisnarhópa sem hafa notað sprengjuárásir 

í enn frekara mæli en áður. 146 létust í aðgerð-
um stjórnarliða og bandamanna þeirra, flestir 
vegna bardaga á jörðu niðri eða loftárása.

Skýrsluhöfundar vekja einnig athygli á þeim 
fjölda kvenna og barna sem hafa orðið fyrir 
barðinu á óöldinni. 106 konur og 231 barn féllu 
frá ársbyrjun til júníloka, en á sama tíma í fyrra 
létust 76 konur og 232 börn.

Vopnaðir hópar stjórnarandstæðinga hafa 
stóraukið umsvif sín síðustu misseri eftir því 
sem afganskar sveitir hafa tekið virkari þátt í 
öryggisgæslu í landinu. Áætla má að yfir 20.000 
óbreyttir borgarar hafi látið lífið í átökum í land-
inu frá innrás fjölþjóðaliðs undir forystu Banda-
ríkjanna haustið 2001.    - þj

Ný úttekt Sameinuðu þjóðanna um ástand mála í Afganistan: 

Óbreyttir falla í Afganistan

ÓFREMDARÁSTAND  1.319 óbreyttir Afganir létust 
vegna stríðsátaka á fyrri hluta ársins.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP  

LÖGREGLUMÁL Ganga má út frá því 
sem vísu að umfang tölvu- og net-
glæpa aukist hér á landi í fyrirsjá-
anlegri framtíð að mati ríkislög-
reglustjóra. Vaxandi tjón vegna 
þessa mun skila sér í kröfum um 
hertar refsingar fyrir netglæpi.

Þetta kemur fram í nýlegri 
skýrslu ríkislögreglustjóra þar sem 
lagt er mat á skipulagða glæpa-
starfsemi og hættu á hryðjuverk-
um hér á landi.

Tölvu- og netglæpir eru það 
form skipulagðrar glæpastarfsemi 
sem líklegast er að sé beint gegn 
almenningi hér á landi, samkvæmt 
skýrslunni. 

Þar er til dæmis átt við tilraun-
ir til fjársvika, til dæmis með svo-
kölluðum Nígeríubréfum. Einnig er 
vísað til tilrauna til að brjótast inn 
í tölvur og bankareikninga. Þá er 
bent á að barnaklámi sé dreift með 
þróuðum kerfum tölvuþrjóta.

Tölvukerfi fyrirtækja og stofn-
ana geta orðið fyrir árásum tölvu-
hakkara sem geta valdið mikl-
um skaða, samkvæmt skýrslunni. 
„Ljóst er að slíkar árásir gætu tal-
ist til hryðjuverka yrðu tölvukerfi 
sem lúta að mikilvægustu innvið-
um og stoðkerfum samfélagsins, 
til að mynda raforkumiðlun, gerð 
óstarfhæf,“ segir í skýrslunni.

Í skýrslunni er ekki fjallað um 
hvernig lögregla geti brugðist við 
hættu af þessu tagi, né tiltekin 
ákveðin dæmi um árásir á tölvu-
kerfi sem valdið hafa skaða. Þar 
segir þó að viðbrögð lögreglu þurfi 
ekki síst að felast í viðleitni til að 
vekja almenning og stjórnendur 
fyrirtækja til vitundar um þessa 
gerð skipulagðrar glæpastarfsemi.

Í skýrslunni er rakið að þegar 
reynt hafi verið að leggja mat á 
fjárhagslegan skaða vegna tölvuá-
rása á Vesturlöndum hafi verið um 
„stjarnfræðilegar fjárhæðir“ að 
ræða.

Þar segir að upplýsingar frá 

Lögregla býr sig undir 
að tölvuglæpum fjölgi
Tölvu- og netglæpir munu aukast hér á landi á næstunni að mati ríkislögreglu-
stjóra. Búast má við kröfu um hertar refsingar vegna vaxandi tjóns. Fjárhagslegur 
skaði á Vesturlöndunum er sagður „stjarnfræðilegur“ og mun fara hratt vaxandi.

LOFTRÝMISGÆSLA  Þó að litlar líkur séu taldar á hryðjuverkaárás hér á landi sam-
kvæmt skýrslu ríkislögreglustjóra er bent á að hryðjuverkamenn sem vilji ráðast 
gegn Vesturlöndum geti talið auðveld skotmörk hér á landi, til dæmis herafla sem 
hér sinni loftrýmisgæslu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Engar upplýsingar liggja fyrir um að verið sé að skipuleggja eða undir-
búa hryðjuverkaárásir hér á landi, samkvæmt skýrslu ríkislögreglustjóra. 
Mat á hryðjuverkaógn er ónákvæmara hér á landi en almennt á Norður-
löndunum þar sem lögregla hefur ekki sömu heimildir til að fyrirbyggja 
hryðjuverk, segir í skýrslunni.

Þegar lagt er mat á getu til að fremja hryðjuverk hér á landi telur ríkis-
lögreglustjóri líklegt að eggvopn, rifflar, haglabyssur eða heimatilbúnar 
sprengjur séu þau vopn sem líklegast sé að verði beitt. Ekki sé fyrir hendi 
geta til að framkvæma hryðjuverk með notkun gereyðingarvopna.

Þar er þó varað við því að hryðjuverkamenn kunni að beina sjónum 
sínum að Íslandi telji þeir sig geta ráðist gegn vestrænum hagsmunum hér 
á landi með auðveldum hætti. Það eigi til dæmis við um sendiráð erlendra 
ríkja og liðsafla ríkja Atlantshafsbandalagsins sem sinni loftrýmisgæslu.

GETA EKKI BEITT GEREYÐINGARVOPNUM

íslenskir tölvunotendur voru síðast í gær varaðir við tilraun til tölvuglæpa. 
Í tilkynningu sem Íslandsbanki sendi frá sér var varað við því að þrjótar 
hafi komist yfir íslenskan netfangalista. Í kjölfarið sendu þrjótarnir pósta 
á listann sem gæti virst stafa frá íslenskum bönkum, þar sem beðið er um 
persónuupplýsingar.

Komust yfir netfangalista

VÍSINDI Bandarískir vísindamenn hafa færst skrefi nær því að 
rækta nýtt eyra úr frumum sjúklinga, en samkvæmt frétt BBC, 
sem vitnar í nýlega fræðigrein, tókst vísindamönnunum í Boston 
að rækta nokkuð í líkingu við eyra úr frumum kúa og kinda. Ef 
allt fer að óskum gæti þessi tækni nýst til að gera nýtt ytra eyra 
fyrir fólk sem er með afmynduð eyru, eða hefur misst eyra í slysi.

Ferlið er þannig að lifandi frumum úr kúm og kindum var 
komið fyrir á lítilli vírgrind úr títani í laginu eins og manns-
eyra. Því var svo komið fyrir inni í líkama rottu þar sem það óx í 
tólf vikur, en ónæmiskerfi rottunnar hafði áður verið gert óvirkt 
svo að líkami hennar myndi ekki hafna eyranu sem aðskotahlut.

Dr. Thomas Cervantes, sem fór fyrir teyminu, fagnaði niður-
stöðunum, sem hann sagði marka tímamót.

„Í fyrsta lagi tókst okkur að láta eyrað halda lögun sinni meðan 
það óx í tólf vikur inni í rottunni og auk þess tókst okkur að við-
halda sveigjanleika brjósksins.“

Cervantes sagði að næsta skref væri að gera tilraunir á fólki, 
en  sennilega væru um fimm ár í að það yrði að veruleika.  - þj

Markar tímamót í framleiðslu líkamshluta á rannsóknarstofum:

Rækta mannseyra inni í rottu

RÆKTUÐU EYRA  Eyrað sem varð til í ræktun 
vísindamannanna frá Boston þykir vel heppnað og 
er meðal annars mjög sveigjanlegt.

STJÓRNSÝSLA Snjóflóðavarnar-
garðarnir tveir við Bolungarvík 
bíða nú eftir að verða nefndir. Því 
efndi Bolungarvíkur kaupstaður 
til nafnasamkeppni sem lauk 
fyrir helgi. 

Alls bárust um fjörutíu nafna-
tillögur. Varnargarðarnir, en 
við þá hófst vinna árið 2006, eru 
mikið notaðir af útivistarfólki. 
Þegar nafn hefur verið ákveðið 
og framkvæmdum lýkur endan-
lega stendur til að vígja varnar-
garðana með viðhöfn.  - nej  

Samkeppni um nafn lokið:

Varnargarðar 
brátt nefndir

SVÍÞJÓÐ Frá og með 1. september 
næstkomandi verða atvinnulausir 
í Svíþjóð að senda sænsku vinnu-
málastofnuninni skýrslu í hverj-
um mánuði og gera grein fyrir 
þeim störfum sem þeir hafa sótt 
um og öðrum athöfnum.

Sá sem ekki sendir skýrsluna á 
réttum tíma fær viðvörun og á á 
hættu að missa bætur í einn eða 
fleiri daga.

Gert er ráð fyrir að skrif-
finnskan aukist með nýju regl-
unum og þess vegna hafa fleiri 
starfsmenn verið ráðnir til þess 
að sinna henni, að því er greint 
er frá á viðskiptasíðu Dagens Ny-
heter. - ibs

Icelandair sló met í gær:

Flugfarþegi 
númer 300.000

Í STOKKHÓLMI  Atvinnulausir verða 
að senda vinnumálastofnun skýrslu í 
hverjum mánuði.

FERÐAÞJÓNUSTA Þrjúhundruð þús-
undasti farþegi Icelandair í júlí-
mánuði fór í loftið um hádegis-
bilið í gær. Er þetta í fyrsta sinn 
sem Icelandair flytur fleiri en 
300 þúsund farþega í einum mán-
uði, að því er segir í tilkynningu 
frá félaginu. Í júlímánuði í fyrra 
var sett farþegamet þegar flug-
félagið flutti 276.600 farþega. 

Um 10 þúsund farþegar fljúga 
með félaginu á sólarhring, að 
meðaltali eru 62 flug á dag og alls 
voru 1930 ferðir í júlí.  - nej

BRUNI Um tvöleytið í gærnótt 
tókst að ráða niðurlögum eldsins 
sem kom upp í báti í skipasmíða-
miðstöðinni á Akranesi. Eldur-
inn kom upp um hádegisbilið á 
þriðjudag og því tóku slökkvi-
störf rúmlega hálfan sólarhring. 
Eftir að báturinn var færður út úr 
skipasmíðastöðinni gekk greið-
ar að slökkva eldinn. Töluverðar 
skemmdir urðu á bátnum vegna 
eldsvoðans en er talið að vélar-
rúm hans hafi sloppið. Eldurinn 
er talinn hafa átt upptök sín vegna 
logsuðu en það verður rannsakað 
nánar á næstu dögum. - nej

Bátseldsvoði á Akranesi:

Tók 14 tíma að 
slökkva eldinn

útlöndum bendi til þess að kostn-
aður hins opinbera og fyrirtækja 
vegna tölvuglæpa fari hratt vax-
andi. Til að mynda færist tap banka 

og annarra fjármálafyrirtækja 
vegna tölvuglæpa í nágranna-
ríkjunum í aukana.  
 brjann@frettabladid.is

Vinnumiðlunin í Svíþjóð:

Herðir reglur 
vegna bóta
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Tjöld 35%
Ferðahúsgögn 30-40%
Garðhúsgögn 30-40%
Svefnpokar, allt að 40%

Kælitöskur, allt að 40%
CADAC ferðagrill 30%
Garðleikföng 40%
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Útsöluafsláttur gildir ekki af vörum merktum 

Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar.



1. ágúst 2013  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR | 12

Verndar 
glerunginn

Félag íslenskra tannfræðinga mælir með Zendium tannkremi. 

ÖRTRÖÐ Í SUNDI  Mikil hitabylgja er nú í Kína og fór hitinn sums staðar yfir 40 stig 
í gær. Margir fóru í sund til að kæla sig, eins og þarna í borginni Suining í Sichuan-
héraði. Aðrir verja deginum í verslunarmiðstöðvum þar sem loftkæling er góð.
 NORDICPHOTOS/AFP

EKIÐ AF KJÖR-
STAÐ  Þessi átt-
ræða frú, sem 
heitir Chizema 
Najika, lét ekki 
aldur og heilsu 
aftra sér frá því 
að mæta á kjör-
stað í Simbabve 
í gær, þar sem 
þingkosningar 
voru haldnar.
NORDICPHOTOS/AFP

BÖRN Í KABÚL  Afgönsk börn leika sér í rólu rétt hjá kirkjugarði í höfuðborginni Kabúl. Átök hafa harðnað þar í landi á síðustu 
mánuðum. NORDICPHOTOS/AFP

OLÍUMENGUN Í TAÍLANDI  Skófla var skilin eftir stundarkorn í olíumengaðri ströndinni í Ao Phrao á Taílandi. Sjálfboðaliðar 
vinna þessa dagana hörðum höndum að því að hreinsa olíuna, sem lak úr leiðslu um helgina. NORDICPHOTOS/AFP

EYÐILEGGING Í HOMS  Göturnar í Homs í Sýrlandi eru illa farnar eftir átök stjórnarhersins og upreisnarmanna. Stjórnarherinn 
hefur náð þessu hverfi aftur á vald sitt.  NORDICPHOTOS/AFP

1
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„Það er ekki gó fyrr en Bó segir gó“   
Björgvin Halldórsson
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Bubbi Morthens
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Garðabær

g

Akureyri

Smáralind
Spöngin

Holtagarðar
p gp g

Kringlan

Borgarnes
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LAU 3. ÁGÚST 24 TÍMA 10-20 10-20 10-18
SUN 4.ÁGÚST 24 TÍMA 12-20 LOKAÐ 12-18
MÁN 5.ÁGÚST 24 TÍMA LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ

OPIÐ UM VERSLUNARMANNAHELGINA

Goldfish kexGoldfish kexGoldfish kexúkkulaðikkulaðiSpe

Coke 12 dósir í pakkaCoke 12 dósir í pakkaPopcorners

ALLT FYLL RIR VERSLUNARMANNAHELGINA

ennandi súkkulkk





Fylltu út þátttökuseðilinn og skilaðu honum í kassann. Vinningar eru dregnir út  einu sinni í viku í beinni 
útsendingu á Bylgjunni hjá Ívari á föstudögum. Fyrsti vinningur verður dreginn út þann 21. júní. 
Leik lýkur 2 ágúst. Fjöldi vinninga.

Taktu þátt í  sumarleik.
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UPPÁHALDSSTAÐURINN MINN Á ÍSLANDI KERLINGARFJÖLLL

VEÐUR HÁLENDIÐ

Útihátíðir um verslunarmannahelgina
Fjölbreytt dagskrá verður á útihátíðum um allt land um eina helstu ferðahelgi ársins. Flestir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi hvort sem 
þeir kjósa að halda sig í heimabyggð eða leggja land undir fót. Besta veðrið verður sunnanlands en kaldara fyrir norðan og austan.

Föstudagur
7-17°C HLÝJAST SV-LANDS
Skýjað en úrkomulítið á N- 
og A-landi en bjartviðri S- 
og V-lands. Hvessir og rignir 
A-lands með kvöldinu.

Laugardagur
7-17°C BJARTAST 
S- OG V-LANDS
Rigning NA-lands en bjart með 
köflum S- og V-lands. Norðan 
8-15 m/s, hvassast austast.

Sunnudagur
5-15°C HLÝJAST SV-LANDS
Bjart veður SV- og V-
lands en annars skýjað en 
úrkomulítið. Norðlæg átt 
5-13 m/s.

Mánudagur
6-14°C SVALAST NA-LANDS
Hæg austlæg eða breytileg 
átt og birtir víða til en stöku 
skúrir SV-lands síðdegis.
 Heimild: vedur.is

Velflestir hálendisvegir eru nú opnir en 
akstur er þó enn bannaður á Dyngjuleið 
(vegi F910 milli Sprengisands og Öskju), en 
búið er að opna gömlu Gæsavatnaleiðina 
og er hún fær jeppum. Nánari upplýsingar 
á Vegagerdin.is eða í síma 1777.

Fjölskylduhátíð 
á Úlfljótsvatni

Leikir og skemmtun 
2.-5. ágúst.

Tjaldsvæðið er hugsað 
fyrir fjölskyldufólk 

og er kyrrð á svæð-
inu frá miðnætti. 

Ölvun er ekki leyfileg 
á svæðinu.

VERÐ Dagskrárpassi 
2.000 krónur fyrir alla 

helgina.

Innipúkinn í Reykjavík
Tónlistarveisla, föstudags- og 
laugardagskvöld, 2. og 3. ágúst. 
Hátíðin í ár fer fram víða um 
Reykjavík, en aðaldagskráin verður 
á Faktorý. 
VERÐ Tveggja daga passi á 
Faktorý 4.900 krónur. 1 dags 
passi 3.000 krónur.

Fjölskyldu- og 
húsdýragarðurinn
Sunnudaginn 
4. ágúst kl. 20 
Stuðmannatónleikar
VERÐ 1.500 krónur. Í forsölu 
1.000 krónur fyrir 12 ára og eldri. 

Sæludagar í Vatnaskógi
Hátíðin hefst að kvöldi 1. ágúst og henni lýkur 
á hádegi á mánudegi 5. ágúst. Fjölskylduhátíð sem 
er vímulaus valkostur. 
VERÐ 4.500 krónur. Ókeypis fyrir 12 ára og yngri í 
fylgd með fullorðnum. Dagsheimsókn 2.500 krónur.

Mýrarboltinn Ísafirði
Vinsælt íþróttamót. 

VERÐ Þátttökuarmband 9.500 
krónur, veitir jafnframt aðgang að 

böllunum á Ísafirði um helgina.
Ballarmband 7.500 krónur.

Síldarævintýrið Siglufirði
1. til 5. ágúst. 
Fjölskylduhátíð með menn-

ingarbrag. Fjöldi listamanna 
úr heimabyggð kemur fram.

Ein með öllu Akureyri
Fjölskylduhátíð, hefst 
1. ágúst. Þúsundir gesta 
hafa sótt hátíðina undan-
farin ár.
VERÐ Aðgangur að 
böllum og tónleikum 
1.000 til 1.500 krónur.

Neistaflug 
Neskaupstað

Fjölskyldu-
skemmtun hefst 

2. ágúst.
VERÐ Aðgangur 
á dansleiki 2.000 

til 2.500 krónur.

Unglingalandsmót 
UMFÍ Hornafirði

Dagskrá hefst 1. ágúst 
og lýkur mótinu 4. ágúst.
Auk keppni er fjölbreytt 
afþreying í boði fyrir gesti.

Þjóðhátíð í Vest-
mannaeyjum
Hápunktar í dag-
skrá Þjóðhátíðar 
2. til 5. ágúst eru 
hefðbundnir, það er 
brenna á Fjósakletti 
á föstudagskvöldi, 
vegleg flugeldasýning 
á laugardagskvöldi, 
brekkusöngur og blys 
á sunnudagskvöldi.
VERÐ 18.900 
krónur. Í forsölu 
16.900 kr. Ókeypis 
fyrir ellilífeyrisþega 
og 12 ára og yngri. 
Stakur sunnudags-
miði í dalinn 11.900 
krónur.

Fjölskylduhátíð SÁÁ á Laugalandi
Edrúhátíðin á Laugalandi í Holtum 

í Rangárvallasýslu 2. til 5 ágúst.
12 spora fundir, hugleiðslur, úti- og innitónleikar, brenna, 

jóga, dans, göngur, barnaball, barnalistasmiðja o.fl. 
VERÐ Aðgangur 6.000 krónur fyrir þá sem ætla að 

dvelja á svæðinu alla dagana. Dagpassar 2.500 krónur.

Færeyskir dagar 
Stokkseyri
Færeyskir fjölskyldu-
dagar 1.- 5. ágúst.
Boðið verður upp á 
skemmtun með fjöl-
breyttri færeyskri tónlist, 
kynningu á Færeyjum, 
sagðar sögur frá Fær-
eyjum gamlar og nýjar, 
kynning á skerpikjöti og 
gefið smakk. 
Bee on ice sjá um fjörið 
á laugardagskvöldið á 
Draugabarnum og fram 
á nótt. 
Jógvan Hansen og Vignir 
Snær sjá svo um að 
skemmta á sunnudags-
kvöldið og fram á nótt á 
Draugabarnum.
VERÐ Aðgangur er 
ókeypis á fjölda við-
burða. 

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

GÆÐA TÚNGIRÐINGANET 

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Gæða galvaniserað túngirðinganet 3 mm 69 cm x 50 metrar, 8 strengir

4.690,- Gaddavír 3 mm 14x14x10 300 m.  x14x10 300 m.  

4.995,,-

TILBOÐ í ÁGÚST

Meðan birgðir 
endast !

„Uppáhaldsstaðurinn minn er Kerlingarfjöll. Faðir minn stofnaði skíðaskála við fjöllin um 
það leyti sem ég var að fæðast og þar eyddi ég öllum mínum sumrum alveg þangað til 
ég var komin á þrítugsaldurinn,“ segir matreiðslumeistarinn og veitingahúsaeigandinn 
Sólveig Eiríksdóttir, eða Solla á Gló eins og hún er gjarnan kölluð.

„Á mínum yngri árum var þar ekkert rafmagn og einungis kalt vatn og þarna upp-
götvaði ég hvað krafturinn úr náttúrunni nærir mann á margan hátt,“ segir Solla, sem 
stefnir á að fara í lok sumars að sækja sér orku.

„Þarna er náttúran í öllu sínu veldi, ísinn, eldurinn og alls kyns jurtir. Ósnortin og 
ómenguð náttúran í Kerlingarfjöllum nærir mig meira en nokkur annar staður.“ - le

SÓLVEIG EIRÍKSDÓTTIR 

Þarna er náttúran í öllu sínu veldi, 
ísinn, eldurinn og allt þar á milli



Sumar 2013

SAFNAÐU stimplum OG 
ELTU SÓLINA ALLA LEIÐ 
TIL TENERIFE Í SUMAR

Fjöldinn allur af meiriháttar vinningum
og heppin fjölskylda stimplar sig í
vikudvöl á suðrænni sólarströnd.

Vinningur í hverjum stimpli. 

Skilaðu fullstimpluðu vegabréfi 
inn á næstu þjónustustöð N1 
og þú ert komin(n) í pottinn.

vegabréf

ÍS
LE

N
SK

A
/S

IA
.IS

/E
N

N
 6

50
38

 0
8/

13



1. ágúst 2013  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR NEYTENDUR | 18

Bankastofnanir og greiðslukorta-
fyrirtæki ráða viðskiptavinum 
frá því að greiða fyrir vöru eða 
þjónustu í íslenskum krónum 
þegar þeir rétta fram greiðslu-
kort sitt bjóði viðkomandi selj-
andi upp á slíka þjónustu.

„Við höfum alltaf ráðlagt að 
borgað sé í aðalmynt landsins 
sem dvalið er í. Verslanir geta 
bætt gjaldi ofan á verð vörunn-
ar eða þjónustunnar. Þeim ber 
skylda til þess að gefa það upp 
en fólk getur lent í vandræðum 
með að nálgast það. Þar að auki 
er óvíst við hvaða gengi versl-
anir miða,“ segir Guðný Helga 
Herberts dóttir, upplýsinga-
fulltrúi Íslandsbanka.

Undir þetta tekur Kristján 
Kristjánsson, upplýsingafulltrúi 
Landsbankans. „Allajafna borg-
ar sig ekki fyrir viðskiptavin að 
þiggja umreiknaða upphæð því 

gengið verður óhagstæðara þar 
sem kaupmaðurinn eða færslu-
hirðirinn tekur eitthvað fyrir 
þjónustuna.“ Kristján bætir því 
við að sumir líti þó á þetta sem 
kost þar sem þeir viti með þessu 
nákvæmlega hvað þeir greiða.

Bergþóra Karen Ketils dóttir, 
forstöðumaður viðskiptavers hjá 
Borgun, tekur fram að mikilvægt 
sé að korthafinn sé með vitaður 
um gengi viðkomandi gjaldmiðils 
þegar hann ákveður hvora leiðina 
hann vill fara. 

„Almennt séð er ódýrast að 
versla vöru eða þjónustu erlend-
is beint með greiðslukorti á hefð-
bundinn hátt.“

Jóhanna M. Jóhannsdóttir, 
þjónustustjóri hjá Valitor, segir 
greiðslukortafyrirtækið mæla 
með því að korthafar breyti ekki 
upphæð í íslenskar krónur þegar 
þeir eru staddir erlendis. „Okkur 

þykir öruggara að nota gjaldmiðil 
viðkomandi lands því þá er allt 
reiknað eftir föstum stöðlum 
frá Vísa/Mastercard í stað þess 
að verslanir geti lagt prósentu á 
upphæðina sem við vitum í raun 
ekki hver er.“ ibs@frettabladid.is

Hefðbundin korta-
greiðsla er ódýrust
Fjármálastofnanir mæla með því að ekki sé greitt í íslenskum krónum þegar 
greiðslukortið er straujað erlendis. Óvíst er við hvaða gengi seljendur miða.

Réttir orkumerkimiðar voru aðeins 
á 8 prósentum heimilistækja í raf-
tækjaverslunum sem Neytenda-
stofa gerði könnun hjá. Merkingarn-
ar eiga að auðvelda neytendum að 
sjá á aðgengilegan hátt upplýsingar 
um tegund, orkunýtni, árlega orku-
notkun, hávaða og önnur helstu ein-
kenni vörunnar eftir því sem við á, 
að því er segir á vef Neytendastofu.

Farið var í 14 raftækjaverslanir 
og kannaðar 300 vörur af fimm mis-
munandi gerðum, það er þvottavél-
ar, þurrkara, ísskápa, frystikistur 
og uppþvottavélar. 

Aðeins var að finna orkumerking-
ar á 25 tækjum. Á þeim tækjum sem 

orkumerkingar voru ekki aðgengi-
legar utan á tækjunum var þær oft-
ast að finna inni í tækjunum sjálf-
um. Verslanir Elko komu best út 
úr könnuninni, þar voru 16 heim-
ilistæki með orkumerkingu utan á 
tækjunum.

Sjónvarpstæki voru einnig skoð-
uð þar sem ný reglugerð kveður 
á um að orkumerkingar skuli nú 
einnig vera á þeim. Í ljós kom að 
þriðjungur sjónvarpstækja var 
með orkumerkimiða límdan fram-
an eða aftan á. Tækin voru í versl-
unum Sjónvarpsmiðstöðvar innar, 
Max raftækja og Bræðranna 
Ormssonar. - ibs

Neytendastofa segir raftækjaverslanir verða að bæta orkumerkingar:

Aðeins 8% tækja rétt merkt

„Bestu kaup sem ég hef gert eru gúmmístígvél frá Marc Jacobs sem ég 
keypti í New York fyrir nokkrum árum á 10 dollara,“ segir Heiða Kristín 
Helgadóttir, framkvæmdastjóri þingflokks Bjartrar framtíðar.

„Það besta við kaupin var að maður fékk risastóran Marc Jacobs-
poka undir stígvélin. Þannig gat maður gengið stoltur um stræti 
borgarinnar, líkt og maður ætti sand af seðlum,“ segir Heiða og hlær, 
en stígvélin sjálf hafa reynst Heiðu afar vel þó svo að pokinn hafi verið 
toppurinn á kaupunum.

„Verstu kaup sem ég hef gert eru hins vegar rauður Volkswagen-bíll 
sem ég keypti árið 2010. Bílnúmerið var BL-200 sem var það eina góða 
við bílinn. Það var mjög sterk reykingalykt í honum og svo drap hann 
alltaf á sér á rauðu ljósi. Ég þurfti að finna leið frá heimili mínu að 
Höfða þar sem ég átti von á því að mæta einungis grænum ljósum, 
það var ekkert alltaf alveg grænt ljós,“ segir Heiða sem keypti sér nýjan 
bíl ári seinna.  

 - le

NEYTANDINN Heiða Kristín Helgadóttir

Gengur um í gúmmístígvélum frá Marc Jacobs

Lággjaldaflugfélagið Ryanair hefur í sparnaðarskyni skipað flugmönnum 
sínum að fljúga hægar, að því er segir í frétt Dailymail. Flugfélagið hyggst 
einnig bjóða upp á auglýsingar utan á vélum sínum.

Með því að draga úr hraðanum eykst flugtíminn að meðaltali um 2 mín-
útur á klukkustund. Við þetta minnkar eldsneytiskostnaður flugfélagsins um 
15 prósent.

Talsmenn Ryanair halda því fram að vegna hitabylgjunnar í Evrópu hafi 
færri keypt flugmiða á netinu en vonast hafði verið til. Talið er að tekjurnar 
eigi eftir að lækka enn frekar. 

FLUGMÖNNUM SKIPAÐ AÐ FLJÚGA HÆGAR

Á SÓLARSTRÖND  Á sumum vinsælum ferðamannastöðum erlendis bjóða verslanir og veitingastaðir viðskiptavinum sem greiða 
með korti að breyta upphæðinni í íslenskar krónur.

GREIÐSLUKORT  Á Íslandi er boðið upp 
á myntvalslausn. Ef kortið er erlent er 
verðið bæði sýnt í íslenskum krónum og 
gjaldmiðli korthafans. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Valitor nemur þóknunin 3 
prósentum af verði vörunnar eða þjón-
ustunnar. Seljandi fær hluta þóknunar-
innar endurgreidda frá kortafyrirtækinu.

ÞVOTTAVÉL  Neytendur eiga að geta 
séð merkingu með orkunýtni og árlegri 
orkunotkun auk annars.

NÝJU
NG!

VAL ER UM 2 VIKUFERÐIR

20. - 27. ÁGÚST OG

27. ÁGÚST - 03. SEPTEMBER

SUMARGOLF
Á ALMERÍA

PIERRE VACANCES - GOLF
Pierre Vacances er glæsileg ný 
íbúðagisting í Roquetas de Mar. 
Garður með tveimur sundlaugum 
og barnalaug. 

VERÐDÆMI - 7 NÆTUR:

129.900 KR
á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð.

NÁNAR Á UU.IS

Fleiri gistingar í boði inni á urvalutsyn.is



SKEIFAN 11 · SÍMI 530 2800 · WWW.ORMSSON.IS

SÍMI 550 4444
WWW.BT.IS

HLJÓMTÆKJA- OG SKRIFSTOFUTÆKJADEILD

FLYTUR Í
SKEIFUNA 11 HJÁ BT

Cube® 3D prentari fyrir heimilið.
Virkar beint upp úr kassanum.
0,200mm prentnákvæmni.
Allt að 16 mismunandi prentlitir.

WiFi þráðlaus tenging við tölvu.
Auðveldur hugbúnaður fylgir.

Minniskort
og

Tölvuleikir

USB kort

X-DS301-K

Útvarpsvekjari

Fm útvarp með 20 stöðva minni · Hleður 
iPod/iPhone · Fjarstýring með „snooze“ takka.

X-HM11-K

með iPod/iPhone vöggu

X-HM30-K

HljómtækjastæðaHljómtækjastæða

3D-PRENTARI
FYRIR HEIMILIÐ

með iPod/iPhone vöggu

DV-2022

DVD spilari

Spilar DVD, CD, CD-R/RW og DVD-R/RW, DivX, MP3, 
VMA og JPEG · Uppfærir mynd í HD upplausn

Tenglar: USB, Component, Coaxial, Video, Audio

iPod vagga 
Frábær hljómburður!

PIX-SMC1

FM útvarp · Spilar og hleður iPod og iPhone · Spilar DVD og 
CD, MP3, DivX, JPEG · HDMI, USB, Audio in, Composite og fl. 

· Möguleiki á Blue-tooth · 2 x 20W hátalarar · 8 Ohm

32" LED sjónvarp

KYNNING!

LC32LE244E LC60LE751C800H

Full háskerpu upplausn 1920x1080 · LED baklýsing
DVB-T, DVB-C, MPEG2/MPEG4

Full HD (1920x1080) · LED baklýsing · 100Hz · Breytir 2D í 
3D · USB afspilun · DLNA · Netvafri · TimeShift 

LC60

Stórkostlegt 60"
3D · LED sjónvarp

SAMSUNG-UExxF6475SB
SAMSUNG-UExxF6675SB

STÓRKOSTLEG NÝ
                         SJÓNVÖRP

00 LÍNAN600

 
UExxF6475SB:

40"  = 199.900
46"  = 249.900
55"  = 379.900
65"  = 699.900
75"  = 1.290.000

 
UExxF6675SB: 

40"  = 259.900
46"  = 319.900
55"  = 459.900

 

OPNUNAR
TILBOÐ:

Komið og sjáið þetta undratæki!

FM útvarp · 40 stöðva minni · CD · 2x15W magnari.

FM útvarp · 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3, 
WMA, CD-R/RW, USB, RCA · Heyrnartól

2x15W hátalarar · 4 Ohm

32" LED sjónvarp

 1366x768 — HD Ready · 4.000.000:1 Dynamic Contrast · 100Hz · 
DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar ·2xHDMI, SCART, Optical, USB, 
VGA, heyrnartól · USB afspilun á myndböndum, tónlist og ljósmyndum

Y-250x Xbox360

Tölvu-
hátalar

Heyrnar-
tól HeyrnartólXPS 40 Slim 2.0

19.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

14.900

35.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

27.900 119.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

94.900 449.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

379.900

6.999
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

4.99919.999
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

14.999

79.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

69.900

34.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

26.900 69.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

49.900 14.900
L I S T A V E R Ð : TILBOÐSVERÐ:

10.900
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● Hraði netþjóna 
fyrir hvern USD 
sem notkun þeirra 
kostar lækkar 
um helming á 18 
mánuðum

● Það er þrefalt 
dýrara að eiga 
netþjón en að leigja 
þjónustu netþjóna í 
gegnum skýið

● Notendur tölvupóst-
þjóna í gegnum ský, 
til dæmis Gmail, 
Yahoo og Hotmail, 
eru 2 milljarðar 
talsins

● 80% stofnana í 
Bandaríkjunum 
annaðhvort nota 
netþjónabú eða 
hyggjast gera það

● 1.700 milljarðar 
USD eru sá hluti 
landsframleiðslu 
heimsins sem 
tengist internetinu 
beint

● Á hverju ári verja 
fyrirtæki heims 
3.000 milljörðum 
USD í upplýsinga-
tækni

Skýringar tákna: Hraði framfara                                    Dæmi um hópa, vörur eða auðlindir sem gætu orðið fyrir áhrifum           

Framfarir í olíu- og gasvinnslu
Nýjar aðferðir við olíu- og gasleit sem og nýjar aðferðir 
til að vinna olíu og gas sem gera það hagkvæmara að 
vinna olíu og gas á óhefðbundnum stöðum.

● Nýtni í bandarískri 
gasvinnslu 
þrefaldaðist milli 
2007 og 2011

● Nýtni í bandarískri 
olíuvinnslu 
tvöfaldaðist milli 
2007 og 2011

● Á hverju ári er unnið 
gas að jafngildi 22 
milljarða tunna af 
olíu

● Á hverju ári eri 
unnar 30 milljarðar 
tunna af hráolíu

● Tekjur vegna sölu 
á gasi eru 800 
milljarðar USD á ári

● Tekjur vegna sölu 
á hráolíu eru 3.400 
milljarðar USD á ári

Háþróuð vélmenni
Sífellt fjölhæfari vélmenni sem geta ýmist verið búin öfl-
ugum skynjurum, þróaðri gervigreind eða miklum hreyfan-
leika notuð til að vinna sífellt flóknari störf eða til að 
auðvelda störf manna.

● Nýlegt og fj ölhæft  
framleiðsluvél-
menni sem nefnist 
Baxter og var þróað 
af sprotafyrirtækinu 
Rethink Robotics er 
75% til 85% ódýr-
ara en hefðbundnir 
framleiðsluþjarkar

● Selt magn fram-
leiðsluþjarka jókst 
um 170% milli 
2009 og 2011

● 320 milljónir 
manna vinna við 
framleiðslustörf

● 250 milljón stórar 
skurðaðgerðir eru 
framkvæmdar á 
hverju ári

● Kostnaður við fram-
leiðslustörf er 6.000 
milljarðar USD á ári

● Kostnaður við 
stórar skurðaðgerðir 
er 2.000 til 3.000 
milljarðar USD á ári

Næsta kynslóð erfðamengjafræði
Hraðvirk og ódýr greining á erfðaefni einstaklinga, 
ofurstór erfðagagnasöfn sem sífellt öflugri tölvur geta 
unnið úr og aukin geta til að búa til sérhannað erfðaefni.

● Sá tími sem það 
tekur að kortleggja 
erfðamengi 
helmingast á tíu 
mánaða fresti fyrir 
hvern USD

● Það svæði sem 
erfðabreyttum 
fræjum er sáð á 
hundraðfaldaðist 
frá 1996 til 2012

● Á hverju ári deyja 
samanlagt 26 
milljón mans úr 
krabbameini, hjarta- 
og æðasjúkdómum 
og sykursýki 2

● 2,5 milljarðar 
manna vinna við 
landbúnað

● Kostnaður við heil-
brigðisþjónustu í 
heiminum er 6.500 
milljarðar USD á ári

● Samanlagt virði 
árlegrar framleiðslu 
hveitis , hrísgrjóna, 
maís, soja og byggs 
í heiminum er 
1.100 milljarða 
USD

Færanlegt internet
Sífellt ódýrari og öflugri færanlegar tölvur með sífellt 
betri internettengingu

● Hraðasta ofurtölva 
í heimi árið 1975 
kostaðii 5 milljónir 
USD. iPhone 
4-síminn kostar 400 
USD í dag og er jafn 
öfl ugur.

● Sölumagn snjall-
síma og spjaldtölva 
hefur sexfaldast frá 
2007

● Enn eru 4,3 millj-
arðar manna ekki 
tengdir internetinu

● 1 milljarður manns 
vinnur við störf sem 
færanlegt internet 
gæti haft  verulega 
áhrif á

● 1.700 milljarðar 
USD eru sá hluti 
landsframleiðslu 
heimsins sem 
tengist internetinu 
beint

● 25.000 milljarðar 
USD er kostnaður 
við þau störf sem 
færanlegt internet 
gæti haft  veruleg 
áhrif á

Tölvur taka yfir þekkingarstörf
Greind hugbúnaðarkerfi sem geta framkvæmt 
einföld þekkingarstörf.

● Watson-tölva IBM 
er hundrað sinnum 
öfl ugari en Deep 
Blue-tölva IBM sem 
sigraði heims-
meistarann í skák 
árið 1997

● Notendum greinds 
hugbúnaðar* hefur 
fj ölgað um rífl ega 
500 milljónir á 
fi mm árum

● Rífl ega 230 milljónir 
manna vinna við 
þekkingarstörf

● Notendur snjallsíma 
eru 1,1 milljarður 
talsins

● Kostnaður við 
þekkingarstörf í 
heiminum er rífl ega 
9.000 milljarðar 
USD

Skýjatækni
Háþróaðar tölvur sem keyra hugbúnað eru notaðar 
eins og þjónusta í gegnum internetið.

VIÐSKIPTI Þeirri skoðun hefur 
vaxið ásmegin meðal hagfræðinga 
síðustu ár að hægst hafi nokkuð á 
hraða tækniframfara. Hefur þessi 
kenning verið sett fram til að 
skýra hvers vegna framleiðni og 
millistéttarlaun í þróuðum ríkjum 
hafa vaxið mun hægar frá 1980 en 
hundrað árin þar á undan.

Samkvæmt kenningunni er 
stærsta framfaraskeiði mann-
kynssögunnar lokið þar sem mun 
flóknara sé að stíga næstu fram-
faraskref en þau sem mannkynið 
hefur stigið síðustu 200 árin.

Úr þessum jarðvegi sprettur ný 
skýrsla McKinsey Global Institute 
(MGI), rannsóknarstofnunar 
alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækis-
ins MckKinsey, sem nefnist „Dis-
ruptive Technologies: Advances 
that will transform life, business, 
and the global economy.“

Í skýrslunni reynir stofnun-
in að bera kennsl á þær tækni-
framfarir sem líklegastar eru til 
þess að breyta lífi, viðskiptum og 
hagkerfum nútímans til ársins 
2025. Kemst MGI að þeirri niður-
stöðu að andstætt kenningunni 
sem reifuð var hér að ofan séu 
ýmsar ástæður til bjartsýni um þá 
möguleika sem felst í nýrri tækni 
á næstu tólf árum. Telur MGI að 
tækniframfarir næstu ára séu 
klárlega þess megnugar að auka 
framleiðni og bæta lífskjör um 
allan heim.

Tækniframfarir sem 
gjörbreyta lífi fólks
Í nýrri skýrslu rannsóknarstofnunarinnar McKinsey Global Institute er greint frá 
tólf tækniframförum sem munu mögulega gjörbreyta lífi, viðskiptum, lífskjörum 
og mannlífi í heiminum til ársins 2025. 

TÓLF HELSTU TÆKNINÝJUNGARNAR

ÁÆTLUÐ HAGRÆN ÁHRIF TÆKNIFRAMFARA 
ÁRIÐ 2025 Í MILLJÖRÐUM US DOLLARS

Færanlegt internet
Tölvur taka yfir þekkingarst.

Hlutir tengdir internetinu
Skýjatækni

Háþróuð vélmenni

Næsta kynslóð erfðamengjafr.
Næsta kynslóð orkugeymsla

Þrívíddarprentun
Háþróuð efni

Framfarir í olíu- og gasvinnslu
Endurnýjanleg orka

Bílar sem keyra sig sjálfir
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Dæmi: 10.000 kr. áfylling 

gefur 600 Vildarpunkta.

-10KR. 

ELDSNEYTISAFSLÁTTUR

MEÐ ÓB-LYKLINUM

Til að safnna Vildarpunktum Icelandair með ÓB-lyklinum
þarf að hafafa hann tengdan Visa Icelandair korti eða 
American ExExpress vildarkorti. Einnig er hægt að safna 
punktum meðeð Sagakorti. Nánari upplýsingar um 
vildarkerfi ÓB e eru á ob.is/vildarkerfi

Í skýrslu MGI er kastljósinu 
beint að tólf tækniframförum 
sem stofnunin telur líklegastar til 
þess að raska skipan hlutanna í 
viðskiptum og mannlífi til ársins 
2025, þær tækniframfarir sem 
mikilvægast er fyrir fólk að vera 
meðvitað um.

Stutta umfjöllun um hverja og 
eina af þessum tólf tæknifram-
förum má sjá hér að ofan og hér 
til hliðar en þær eiga það flestar 
sameiginlegt að vera tengdar upp-
lýsingatækni.

MGI valdi þessar tólf tækni-
framfarir úr hópi hundrað sem 
komu til greina eftir að hafa 
farið í gegnum fjölda fræðirita, 

viðskipta- og tæknitímarita og 
opinber eignasöfn framtaks-
fjárfestingarsjóða (e. venture 
capital funds) auk þess að taka 
viðtöl við hundruð sérfræðinga á 
ýmsum sviðum.

Eiga þessar tólf tækni framfarir 
það sameiginlegt að uppfylla 
fjögur skilyði; tækninni sem um 
ræðir fleygir fram á mjög miklum 
hraða, hún getur haft veruleg 
áhrif á mörgum sviðum, hún 
getur haft veruleg efnahagsleg 
áhrif og að lokum geta þau efna-
hagslega áhrif verið raskandi, þ.e. 
þau geta búið til nýja markaði eða 
gjörbreytt öðrum þannig að eldri 
tækni úreldist. - mþl
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                           Dæmi um verðmæti sem gætu orðið fyrir áhrifum * Til dæmis Siri og Google Now.

Hlutir tengdir internetinu
Vörur og hlutir nýta ódýra nema og rafstýrða 
virkja sem geta safnað gögnum, sinnt eftirliti, 
tekið ákvarðanir og hámarkað ferli.

● Tækjum sem geta 
tengst við önnur 
tæki hefur fj ölgað 
um 300% á síðustu 
fi mm árum

● Verð svokallaðra 
MEMS-skynjara 
hefur lækkað um 
80% til 90% á 
síðastliðnum fi mm 
árum

● Fjöldi hluta sem 
tengja mætti við 
internetið í geirum 
á borð við fl utninga, 
framleiðslu, heil-
brigðisþjónustu 
og námavinnslu er 
1.000 milljarðar

● Rekstrarkostnaður 
í þeim geirum sem 
gætu breyst mest: 
framleiðslu, heil-
brigðisþjónustu og 
námavinnslu, er 
36.000 milljarðar 
USD

Bílar sem keyra sig sjálfir
Bílar sem geta keyrt án manns við stýrið.

● Árið 2004 gat sigurvegarinn í 
DARPA Grand Challenge keppni 
bíla sem keyra sig sjálfi r keyrt 7 
mílur af 150 mílna braut

● Árið 2005 keyrðu allir bíl-
arnir í DARPA Grand Chellenge 
samanlagt 1.540 mílur

● Google hefur nú þróað bíl 
sem keyrir sig sjálfur og hefur 
samanlegt keyrt rífl ega 300.000 
mílur. Google-bíllinn hefur lent 
í einu slysi en það orsakaðist af 
mannlegum mistökum.

● Í heiminum 
er einn 
milljarður bíla

● Í heiminum 
eru 450.000 
fl ugvélar

● Tekjur í 
bílageiranum 
á heimsvísu 
eru 4.000 
milljarðar USD

● Tekjur vegna 
sölu á fl ug-
vélum eru 155 
milljarðar USD

Háþróuð efni
Sérhönnuð efni sem eru ofursterk, ofurlétt, 
ofurgóðir leiðarar og svo framvegis.

● 1 gramm af 
nanórörum kostaði 
1.000 USD fyrir tíu 
árum en kostar 50 
USD í dag

● Nanórör úr kolefni 
eru 115 sinnum 
sterkari en stál sem 
hlutfall af eigin 
þyngd

● Jarðarbúar nota 7,6 
milljón tonn af kísli 
á hverju ári

● Jarðarbúar nota 
45.000 tonn af 
koltrefj um á ári

● Tekjur vegna sölu 
á hálfl eiðurum eru 
1.200 milljarðar 
USD á ári

● Tekjur vegna sölu 
á koltrefj um eru 4 
milljarðar USD á ári

Næsta kynslóð orkugeymsla
Sífellt betri tæki eða kerfi sem geyma orku, 
þar með taldar rafhlöður.

● Verð liþín-jóna 
rafh laðna í rafb íla 
hefur lækkað um 
40% frá 2009

● Í heiminum er einn 
milljarður bíla

● Enn eru 1,2 
milljarðar manna 
án aðgangs að 
rafmagni

● Tekjur vegna neyslu 
á olíu og dísel eru 
2.500 milljarðar 
USD á ári

● Áætlað virði þess 
að veita rafmagn til 
þeirra heimila sem 
eru enn án þess er 
100 milljarðar USD

Þrívíddarprentun
Framleiðsla á vörum sem byggir á því prenta lög 
hvert ofan á annað eftir þrívíðum tölvulíkönum

● Verð þrívíddarprent-
ara fyrir heimili 
hefur lækkað um 
90% á fj órum árum

● Tekjur vegna 
framleiðslu með 
þrívíddarprenturum 
hafa fj órfaldast á 
áratug

● 320 milljónir 
manna vinna við 
framleiðslu

● Á hverju ári eru 8 
milljarðar leikfanga 
framleiddir í heim-
inum

● 11.000 milljarðar 
USD eru sá hluti 
landsframleiðslu 
heimsins sem 
byggir á framleiðslu

● Tekjur vegna sölu 
á leikföngum í 
heiminum eru 85 
milljarðar USD á ári

Endurnýjanleg orka
Orkuframleiðsla sem byggir á endurnýjanlegum 
orkugjöfum.

● Kostnaður við að 
framleiða eitt watt 
með sólarrafh löðu 
hefur lækkað um 
85% frá árinu 2000

● Framleiðslugeta 
sólarraforkuvera 
og vindraforkuvera 
í heiminum hefur 
nítjánfaldast frá 
árinu 2000

● Á hverju ári nýta 
jarðarbúar 21.000 
terawattstundir af 
rafmagni

● Rafmagnsfram-
leiðsla losar 13 
milljarða tonna af 
koltvísýringi út í 
andrúmsloft ið á 
hverju ári

● Virði árlegrar raf-
magnsnotkunar 
mannkyns er 3.500 
milljarðar USD

● Markaðsvirði 
losunarheimilda 
koltvísýrings er 80 
milljarðar USD

FRAMTÍÐIN  Það er erfitt að spá fyrir um hvað framtíðin ber í skauti sér. McKinsey-stofnunin hefur hins vegar gert tilraun til 
þess í nýrri skýrslu.
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MEÐ OLÍS-LYKLINUM, STAÐGREIÐSLU- 

OG TVENNUKORTI OLÍS
-

Til að safna Vildarpunktum Icelandair með Olís-lyklinum 
þarf að hafa hann tengdan Visa Icelandair korti, 
American Express vildarkorti eða Einstaklingskorti Olís.  
Einnig er hægt að safna punktum með Sagakorti.  
Nánari upplýsingar um vildarkerfi Olís eru á  
olis.is/vidskiptakort/vildarkerfi
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Aðgerðaráætlun Orkuveitu 
Reykjavíkur, sem kynnt var við 
lok vetrar árið 2011, til þess að 
bæta rekstur og starfsemi fyrir-
tækisins hefur gengið vonum 
framar ef marka má greiningu 
Arion banka. Áætlunin ber nafnið 
Planið og er henni ætlað að hag-

ræða í rekstri 
og starfsemi 
Orkuveitunnar 
t i l  þess að 
m æt a  fjá r -
þörf félagsins. 
Fjárþörfin var 
metin 50 millj-
arðar króna á 
árunum 2012 til 
2016, en Orku-
veitan varð 

fyrir verulegu höggi þegar krón-
an veiktist eftir hrun þar sem 
nær allar skuldir félagsins voru 
gengistryggðar í erlendri mynt.

Planið innheldur hagræðingar- 
og sparnaðaraðgerðir sem eiga 
að brúa fjárþörf fyrirtækisins að 
fullu til loka ársins 2016. Í dag er 
Planið búið að skila um 28 millj-
örðum króna sem er tæplega 2,5 
milljörðum króna umfram það 
sem áætlað var á þessum tíma-
punkti.

Hagræðingaraðgerðir félags-
ins hafa verið umfangsmiklar á 
síðustu tveimur árum en fyrir-
tækið hefur meðal annars fækk-
að starfsmönnum um rúman 
þriðjung, hækkað gjaldskrá sína 
og selt eignir. „Við höfum lagst 
í djúpa greiningarvinnu á öllum 

þáttum starfsemi fyrirtækisins 
til þess að gera hana skilvirkari 
og betri,“ segir Bjarni Bjarnason, 
forstjóri Orkuveitunnar, og bætir 
við að þjónusta fyrirtækisins hafi 
þó ekki versnað vegna hagræð-
ingarinnar, heldur þvert á móti.

„Það var mjög mikilvægt að 
skilgreina hvert raunverulegt 
hlutverk fyrirtækisins er,“ segir 
Bjarni og bendir á að Orku veitan 
sé fyrst og fremst þjónustu-
fyrirtæki með veiturekstur. Hann 
segir að það hafi verið mikilvægt 
að einfalda reksturinn og sníða 
hann að því hlutverki.

Rekstrarkostnaður fyrirtækis-
ins hefur lækkað mjög hratt og 
tekjur þess vegna gjaldskrár-
hækkunar hafa aukist um tæpa 
fjóra milljarða króna á síðustu 
tveimur árum, sem er um 800 
milljónum króna umfram það 
sem áætlun gerði ráð fyrir.

Fyrirtækið hefur einnig ráðist í 
sölu á eignum og seldi meðal ann-
ars Perluna til Reykjavíkurborg-
ar. „Sumar eignir fyrirtækis ins 
voru baggi á rekstrinum og sem 
dæmi var kostnaður við Perluna 
um 80 til 90 milljónir á ári. Orku-

„Planið“ gengið vonum framar
Aðgerðaráætlun Orkuveitu Reykjavíkur hefur skilað um 2,5 milljörðum króna umfram það sem markmið gerðu ráð fyrir. Fyrirtækið hefur 
fækkað starfsmönnum um rúmlega þriðjung á tveimur árum og aukið tekjur um tæpa fjóra milljarða króna með gjaldskrárhækkunum.

REKSTRARKOSTNAÐUR LÆKKAÐUR  Með „stóra planinu“, sem meirihlutinn sem tók við eftir síðustu borgarstjórnarkosningar 
réðst í hefur starfsmönnum Orkuveitunnar verið fækkað úr 607 manns í 390 og hefur fyrirtækið einnig fækkað bílum um 100. 
Á myndinni má sjá Dag B. Eggertsson, formann borgarráðs, Jón Gnarr borgarstjóra, Bjarna Bjarnason forstjóra og Heiðu Kristínu 
Helgadóttur, framkvæmdastjóra Besta flokksins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BJARNI 
BJARNASON

veitunni blæddi því í gegnum 
margar þeirra eigna sem nú hafa 
verið seldar,“ segir Bjarni sem 
er alls hugar feginn að búið sé að 
stöðva þá blæðingu. 

Bjarni segir að gott gengi 
Plansins auki líkur á að fyrirtæk-
inu takist að mæta fjárþörf næstu 

ára og komast á lygnan sjó. „Við 
þurftum verulega á þessari hag-
ræðingu að halda til þess að geta 
mætt skuldbindingum okkar. Það 
lítur vel út og árangurinn hefur 
skilað sér, betur og meira en 
menn þorðu að vona.“  
 lovisa@frettabladid.is

Orkuveitunni blæddi 
því í gegnum margar 

þeirra eigna sem nú hafa 
verið seldar. 
Bjarni Bjarnason,

forstjóri Orkuveitunnar

Tekjur Orkuveitunnar hafa 
aukist um fj óra milljarða á 
tveimur árum, 800 milljónum 
meira en ráð var fyrir gert.

800
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Fyrir ári síðan sat ég á litlum veitinga-
stað í Srebrenica í Bosníu. Við vorum tvö, 
ég og Hasan sem lifði af fjöldamorðin í 
Srebrenica sautján árum áður. Hitastigið 
kitlaði þrjátíu gráðurnar og sólin skein. 
Vertinn kom askvaðandi, feitlaginn og 
hláturmildur. Hann hét Abdoullah en var 
alltaf kallaður Dúlla. Með hvítt, vel greitt 
hár, nýrakaður og stórt ör framan á háls-
inum. Dúlla faðmaði Hasan, tók niður 
pöntunina okkar og hvarf inn í eldhús.

„Hann dó einu sinni,“ útskýrði Hasan. 
Dúlla hengdi sig þegar Srebrenica féll í 
stríðinu af ótta við að hljóta sömu örlög 
og yfir 8.000 menn og drengir sem teknir 
voru af lífi. Hasan hafði sjálfur velt því 
fyrir sér að svipta sig lífi en Dúlla sann-
fært hann um að það væri ekki rétta leið-
in. „Og svo gerði hann það bara sjálfur.“ 
Hasan skar Dúlla niður úr snörunni og 
kom honum til meðvitundar. Báðir komust 
þeir lífs af frá Srebrenica en Hasan missti 
alla fjölskyldu sína, Dúlla syni sína tvo og 
föður. Það var í júlí fyrir tæpum tveimur 
áratugum. Hitastigið kitlaði þrjátíu gráð-
urnar og sólin skein. 

Þetta er saga af sárum raunveruleika. 
Aldrei aftur er orðið slagorð fyrir við-
brögð alþjóðasamfélagsins eftir að þjóð-
armorð hafa verið framin. Þjóðernis-

hreinsanir í Bosníu, Rúanda og Darfúr 
áttu sér stað fyrir minna en tuttugu árum 
og vöktu hörð viðbrögð um allan heim. 
Alþjóðasamfélagið tók skýra afstöðu gegn 
óréttlæti og árásum á saklausa borgara. 
En alltaf of seint. Alltaf eftir að hörmung-
arnar höfðu dunið yfir. Enn á ný fáum við 
fregnir af mannfalli og hörmungum, nú í 
Sýrlandi. 

„Það versta var að okkur fannst eng-
inn hlusta og öllum vera sama um það 
sem var að gerast,“ sagði Hasan. Við 
þurfum að hlusta, láta okkur málið varða 
og bregðast við núna til að gera Aldrei 
aftur að raunhæfum möguleika. Þangað 
til munu þessir atburðir gerast aftur og 
aftur. Þangað til munu liðnar hörmungar 
halda áfram að bergmála í sárum raun-
veruleika samtímans. 

Dagurinn sem Dúlla dó
SAMFÉLAG

Sólveig Jónsdóttir
stjórnmála-
fræðingur

➜ Við þurfum að hlusta, láta okkur 
málið varða og bregðast við núna til 
að gera Aldrei aftur að raunhæfum 
möguleika. Þangað til munu þessir 
atburðir gerast aftur og aftur.

Sigur fyrir upplýsingafrelsið
Birgitta Jónsdóttir var að vonum 
fegin í gær þegar í ljós kom að Bradley 
Manning, uppljóstrari Wikileaks, hefði 
verið fundinn sýkn af því að hafa 
aðstoðað óvini Bandaríkjanna með því 
að leka gögnum. „Þetta er mikill sigur 
fyrir upplýsingafrelsið,“ sagði 
Birgitta og kvaðst „rosalega 
ánægð með þetta“. Og það 
er kannski ekki skrýtið 
að fólk sem kom að úr-
vinnslu gagnanna sem 
Manning stal sé ánægt 
með að hann eigi ekki yfir 
höfði sér lífstíðarfangelsis-
dóm. Gleymum samt 
ekki að hann var 
fundinn sekur 
af öllum hinum 
ákæruliðunum 

og gæti þurft að dúsa í fangelsi í 
áratugi.

Áfall fyrir rannsóknarblaðamenn
Enda var það svo að á sama tíma 
og Birgitta lýsti yfir gleði sinni voru 
samtök fréttamanna víðs vegar um 
heiminn í óða önn við að klambra 

saman yfirlýsingum um það 
dómurinn yfir Manning væri 
áfall fyrir rannsóknarblaða-
mennsku í heiminum og 
fordæma niðurstöðuna. 
Svo er spurning hvort hægt 
sé að líta á eitthvað sem 
áfall fyrir rannsóknarblaða-

mennsku en sigur fyrir 
upplýsingafrelsið 
á sama 
tíma.

Ekki nokkurt einasta vit
Vigdís Hauksdóttir, formaður fjár-
laganefndar, var í útvarpinu í gær að 
tala um nýjan Landspítala. Hún vill 
ekki reisa hann og sagði þetta um 
málið: „Að fara að byggja hér nýjan 
steinsteypukubb upp á 60-80 milljarða 
á meðan starfsfólk er að ganga út af 

Landspítalanum–  það er ekki 
nokkuð einasta vit í því.“ Það 

er einmitt mjög líklegt til 
að auka ánægju íslensks 
heilbrigðisstarfsfólks að 
hætta við að reisa því 
nýja og bætta starfs-
aðstöðu. Þá fyrst hættir 
flóttinn til Noregs.

 stigur@frettabladid.isÍ 
fréttum okkar á Stöð 2 í vikunni kom fram að á venju-
legri vakt í Árnessýslu verða aðeins þrír lögregluþjónar 
í haust. Fimmtán þúsund manns búa á svæðinu auk 
þess sem þar eru um sex þúsund sumarbústaðir og tvö 
fangelsi. En þrátt fyrir fögur fyrirheit um annað halda 

stjórnvöld áfram að skera niður til löggæslumála.
Fyrir rétt rúmum fjórum mánuðum kynnti þáverandi 

innanríkisráðherra, Ögmundur Jónasson, skýrslu þar sem það 
var fullyrt að niðurskurður síðustu ára hefði gengið allt of 
langt. Þar kom skýrt fram að auka þarf útgjöld til löggæslu-
mála um 3,5 milljarða á ári á þessu kjörtímabili. Lögreglu-

menn fögnuðu skýrslunni og 
hugsuðu sér gott til glóðar-
innar, nú yrði loksins hlustað 
á ábendingar þeirra, en samt 
fáum við fréttir af frekari 
niðurskurði.

Theódór Þórðarson, yfir-
lögregluþjónn í Borgarnesi, 

tekur undir með kollegum sínum í Árnessýslu og segir 
ástandið brothætt. Umdæmið þar er átta þúsund ferkílómetrar 
og hann og hans fólk reynir að tryggja öryggi íbúanna á 
einum lögreglubíl. Theódór segir að kúnnarnir kvarti ekki: 
„Þá ég við þá sem eru að keyra ölvaðir eða undir áhrifum 
annarra vímuefna, þeir kvarta náttúrulega ekkert þó við 
höfum ekki upp á þeim.“ Og Theódór spyr, með réttu, hvort 
það sé þannig sem við viljum hafa það!

Það hefur áður verið skrifað hér að verkefni ríkisvaldsins 
númer eitt sé sundum sagt vera að tryggja öryggi íbúanna. 
Ekki er hægt að sjá að við séum að forgangsraða rétt þegar 
það hefur þegar komið fram að fjölga þurfi lögreglumönnum 
um allt land en ekki fækka. Í fyrrnefndri skýrslu var því 
haldið fram að fjölga þurfi lögreglumönnum um 60 á ári 
næstu fjögur árin.

Ástandið virðist slæmt um allt land. Stór umdæmi þurfa oft 
að láta sér nægja að vera með einn lögreglumann á kvöldvakt. 
Á sama tíma hefur orðið sprenging í fjölda ferðamanna og 
verkefni lögreglu fleiri og flóknari. Enda var Snorri Magnús-
son, formaður Landsambands lögreglumanna, bjartsýnn í vor 
þegar skýrslan kom út og sagði hana eitt mesta framfaraspor 
sem stigið hefði verið í skipulagningu löggæslumála síðustu 
ár, ef ekki áratugi. Þó mátti greina hjá honum ákveðnar efa-
semdir um að farið yrði eftir ráðleggingum skýrsluhöfunda.

Nýr innanríkisráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
sagði í samtali við fréttastofu Stöðvar 2 að hún teldi ástandið 
ótækt. Hún lofaði engu beint en á henni mátti heyra að hún 
ætlaði að ganga í málið og jafnvel stöðva þann niðurskurð sem 
er væntanlegur nú 1. september. Við verðum að trúa því og 
treysta. Hanna Birna er skelegg en hún þarf að gera gott betur 
en stöðva þann niðurskurð sem nú er væntanlegur. Við þurfum 
að horfast í augu við að næstu fjögur árin þarf lögreglan 14 
milljarða aukalega. Ef ekki þá mun ríkisvaldið ekki geta sinnt 
þeirri frumskyldu að tryggja öryggi íbúanna.

Einn lögreglubíll í Árnessýslu:

Þrír lögreglu-
þjónar á vakt

H R Í F A N D I !

Hröð og 
spennandi 
saga um 
Indland 
nútímans

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is
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Rétt fyrir kosningar lufs-
aðist gamla ríkisstjórn-
in til þess að samþykkja 
endur skoðun laga um 
dýravelferð, þar er sú 
byltingar klausa að dýr séu 
skyni gæddar verur en 
ekki skynlausar skepnur. 
Ekki má lengur gelda grísi 
deyfingarlaust og klippa 
af þeim halann og rífa úr 
þeim tennurnar. Ha?… 

Nú geta þeir sem ekki 
vilja borða verksmiðjuframleidd 
dýr valið vistvænan landbúnað, en 
þó er það nú svo að það sem heitir 
á Íslandi vistvæn framleiðsla á til 
dæmis svínakjöti þýðir að svínin 
sjá aldrei sólina og koma aldrei 
út undir bert loft áður en þeim 
er slátrað í gasklefa; þetta kjöt er 
hægt að nálgast eftir krókaleið-
um og er rándýrt; hin svokölluðu 
vistvænu svín éta meira af efna-
blönduðu korni en minna af efna-
blönduðum sláturhúsaúrgangi frá 
minkabúum og makrílbræðslum 
og svínabúum, en hrein svínafita 
þykir fyrsta flokks svínafóður 
bæði hér og í Danmörku. Vistvænu 
svínin enda í gasklefanum eins 
og hver önnur svín í verksmiðju-
búunum.

Vandamál í mannheimi
Hvernig eigi að aflífa hefur lengi 
verið vandamál í mannheimi. 
Er það hnífurinn, hel gríman, 
rafmagnið eða gasið? Hvað er 
mannúð legast? Á minkabúum 
leysir svokallaður dauðakassi 
þetta vandamál, það er þéttur 
kassi með slöngu sem tengd er 
við dráttarvélarmótor, dýrin eru 
tekin úr ævilangri inniveru sinni 
í níðþröngum vírgrindarbúrum og 
hrúgað ofan í þennan dauðakassa 

og kæfð með útblæstri 
vélarinnar. Þetta heitir 
umhverfisvæn búgrein. 
Svo eru dýrin fláð, skinn-
in fara á markað og knýja 
hjól atvinnulífsins og húð-
lausu hræjunum er ekið 
á vistvænu svínabúin og 
knýja sjálft lífið áfram.

Frá og með næstu ára-
mótum verður bannað 
að drekkja öllum dýrum 
nema minkinum, Alþingi 

gat ekki annað en samþykkt að 
löglegt væri að drekkja minkum 
enda myndu annars margir ríkis-
starfsmenn missa vinnuna sína við 
að drekkja þeim. Íslendingar líta 
svo á að öll dýr séu skyni bornar 
verur nú til dags nema minkur-
inn, hann er alltaf réttdræpur með 
hvaða aðferðum sem er, því hann 
slapp úr útrýmingarbúðunum og 
er aðskotadýr í íslenskri náttúru 
og honum ber að gereyða.

Nú er ætlun að reisa stærsta 
minkabú landsins í hinum frjóa 
bæ Þorlákshöfn þar sem í kjöl-
far fréttar um hámarksverðs á 
minkaskinnum var farið í ákafa 
hugmyndavinnu. En hvert liggur 
leið af toppnum nema niður á við 
í endalausri fjallgöngu markaðar-
ins? Hefði ekki verið gáfulegra að 
byggja Helvíti í Þorlákshöfn fyrir 
minkana þegar markaðsverðið 
var í sögulegu lágmarki svo leiðin 
lægi að minnsta kosti eitthvað upp 
á við þegar loðdýrabændur, sem 
eru í raun engir bændur, heldur 
böðlar, þegar loðdýra böðlarnir 
fara að troða gyðingunum í dauða-
kassann?

Á réttri leið?
Á meðan Vestur-Evrópuþjóðir 
banna loðdýrarækt með lögum 

vegna siðleysis greinarinnar gera 
íslensk stjórnvöld sér vonir um að 
Kínverjar komi hingað til þess að 
kenna okkur að kvelja dýr í áður 
óþekktu magni. Erum við á réttri 
leið hérna? Minkurinn er svo 
sannar lega skyni fædd og skyni 
gædd skepna, ekkert dýr hefur 
aðlagast íslenskri náttúru jafn-
vel og minkurinn, hann er fæddur 
fyrir Ísland, í raun ætti minkurinn 
að verða táknmynd Íslands sem 
tækifærissinnaður vargur. Sosum 
ekki ólíkur fálkanum í eðli sínu. 

Ef það er of stórt skref inn í 
nútímann mætti gera refinn að 
táknmynd Íslands á okkar þjóð-
menningarlegu tímum, rebbi er 
fyrsti landneminn með spena. 
Þeir sem lifa á spena Ríkisins 
ættu að vera ánægðir með það. Að 
mínum dómi ætti að friða mink-
inn og refinn og bjóða minka-
morðingjum og refamorðingjum 
Ríkisins listamannalaun til þess 
að miðla reynslu sinni með list-
rænum hætti til okkar hinna sem 
vitum lítið um grimmd þessara 
skaðvalda. Og ef minkurinn og 
refurinn drepa þá alla fugla lands-
ins og éta öll lömbin og eyðileggja 
allt sem miður fer úti á landi, þá 
bara gera þeir það. Þann dag munu 
þeir verða uppiskroppa með fæðu 
og útrýmast af sjálfu sér og öllum 
verður að ósk sinni.

Friðlýsing minksins

Í nútímasamfélagi kennum 
við börnunum okkar að til-
einka sér og nota tölvur og 
tölvubúnað sér til fram-
dráttar í framtíðinni. Við 
horfum upp á foreldra 
okkar, afa og ömmur, sem 
mörg hver eru jú fulltölvu-
læs, sitja fyrir framan tölv-
urnar eins og þær séu geim-
skip. Þetta fólk horfir síðan 
með endalausri aðdáun á 3-4 
ára barnabarnið sitt spila 
tölvuleiki í iPad eins og það hafi 
aldrei gert neitt annað.  Já, nútíminn 
er skemmtilegur. Eggið kennir hæn-
unni á við um svo gríðarlega margt. 
Það er einmitt mergurinn málsins. 
Börnin okkar verða með tímanum 
klárari en við á tölvur og internetið. 
Það kemur að því að við hættum að 
skilja hvað þau eru að gera og hvað 
þau geta gert. Þá kemur uppeldið 
sterkt inn og þá sérstaklega hvort 
börnin okkar séu fær um að finna til 
samkenndar með náunganum. Það 
er nefnilega staðreynd að vel upp-
alin börn verða ekki að tröllum og 
skrímslum á internetinu. 

Samkennd er lykilorð
Samkennd er lykilorð þegar kemur 
að tjáningu fólks á internetinu. Ef 
þú getur sett þig í spor annarra og 
fundið til með þeim, þá er ólíklegt 
að þú meiðir viðkomandi með orðum 
þínum á internetinu. Því miður er 
það svo að börn á öllum aldri virð-
ast sneidd allri samkennd og vaða 
áfram undir dulnefnum á spjall-
svæðum internetsins dæmandi allt 
og alla, meiðandi og niður rífandi. 
Slíku verður aðeins mætt með 

uppeldi. Ef foreldrar geta 
ekki alið börnin sín upp og 
kennt þeim samkennd með 
náunga sínum verður allt-
af einelti í skólum, á vinnu-
stöðum og á inter netinu. 
Þolendur neyðast þá til 
þess að grípa inn í og leita 

réttar síns. Það er gert með aðstoð 
lögmanna og hugsanlega dómstóla.

Ferlið er kostnaðarsamt fyrir þol-
endur og gerendur. Líklega er kostn-
aður við meiðyrðamál um þrjár 
milljónir króna fyrir þolanda sem 
breytist þá í stefnanda. Dæmigerðir 
dómar í slíkum málum fela í sér að 
stefnanda eru dæmdar skaðabætur 
og greiðsla málskostnaðar. Dóm-
urinn metur hins vegar lögfræði-
þjónustu eftir eigin verðskrá og 
dæmir iðulega um 800.000 kr. sem 
málskostnað og hæfilegar skaða-
bætur teljast vera um 300.000 kr. 
Stefnandinn þarf því að kosta til 1,9 
milljón króna úr eigin vasa til þess 
að verja æru sína. Ljóst er að ekki 
eru allir færir um það. Einn ágætur 
hæstaréttarlögmaður spurði Hæsta-
rétt fyrir ekki svo löngu síðan að 
því hvaða verðmat rétturinn setti á 
eigin æru, er hann hvatti réttinn til 
þess að íhuga hve léttvægar 300.000 
króna miskabætur eru miðað við 
alvarleika brotsins. Ég vona að sam-
kenndin sem við búum vonandi öll 
yfir muni sigra tröllin og myrkrið 
sem þau valda sálartetri þolandans, 
sama á hvaða aldri hann er.  

Internetið, einelti 
og skaðabæturDÝRAVERND

Ófeigur 
Sigurðsson
rithöfundur

➜ Að mínum dómi ætti að 
friða minkinn og refi nn og 
bjóða minkamorðingjum 
og refamorðingjum Ríkisins 
listamannalaun til þess að 
miðla reynslu sinni með 
listrænum hætti ...

➜ Ferlið er kostnaðar-
samt fyrir þolendur og 
gerendur.

SAMFÉLAG

Friðjón B. 
Gunnarsson
framkvæmdastjóri
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JUBBLY FROSTPINNAR
COLA/A// PPELSÍNU/J// ARÐARBERJA

ÁÐUR 359 KR/PK

ÁÐUR 249 KR/KG

VATNSMELÓNAVV
FERSK & FRÍSKANDI

✓ Grillkol 2,5kg 589 kr.  ✓ Uppkveikilögur 1l 589 kr.
✓ Einnota Grill 600g /45 mínútur 398 kr.

ÁÐUR 489 KR/PK

CAFÉ LIEGE. KAFFIPÚÐARK
KOFFEINL. /MAGNIF. 18STK

ÁÐUR 498 KR/PK

CAFÉ PREM. KAFFIPÚÐAR
REGULAR/STRONG 36STK

ÁÐUR 2.559 KR/KG

LAMBAGRILLSNEIÐAR
ÞURRKRYDDAÐAR, SALT&PIPAR

✓ Grillkol 2 5kg 589 kr ✓ Uppkveikilögur 1l 589 kr

ÁÐUR 1.698 KR/KG

LAMBALÆRI
BLÁBERJAKRYDDAÐ  

✓
✓
✓

COCA COLA 4X2L KIPPA
OG CAPRÍTVENNA

A COLA 4X2LA L K
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ÁÐUR 498 KR/PK

COCA COLA 6X330ML
DIET EÐA VENJULEGT

ÁÐUR 469 KR/STK

KARTÖFLUSALAT 500 GR.
MATUR OG MÖRK

ÁÐUR 329 KR/STK

HRÁSALAT 380 GR.
MATUR OG MÖRK

ÁÐUR 879 KR/FATAN

ST.VÆNGIR Í FÖTU
800GR.

ÁÐUR 798 KR/PK

NAUTABORGARAR 
M/BRAUÐI 4X90GR

Opnunartímar  
á frídegi Verslunarmanna - 5.ágúst

Nettó Egilsstaðir 10.00-18.00
Nettó Akureyri Lokað
Nettó Borgarnes Lokað
Nettó Grindavík Lokað
Nettó Hverafold Lokað
Nettó Höfn 10.00-18.00
Nettó Salavegi Lokað
Nettó Mjódd Lokað
Nettó Reykjanesbær Lokað
Nettó Selfoss 10.00-20.00
Nettó Grandi          dag og nótt

netttto iis

OPNUM NÝJA &  
GLÆSILEGA VERSLUN  
NETTÓ GRANDA                     

 FÖSTUDAG KL.13:00
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Nú þegar ljóst er að gert 
hefur verið formlegt hlé á 
aðildarviðræðum Íslands 
og Evrópusambandsins 
velta margir því fyrir sér 
hvaða þýðingu það hafi – 
hvort raunhæft sé að hefja 
viðræðurnar að nýju ef 
aðstæður breytast. 

Sagan sýnir að það er 
vel mögulegt að gera hlé á 
aðildarviðræðum og snúa 
aftur sterkari til leiks. 
Fátt ætti að vera því til 
fyrirstöðu að Ísland geti tekið upp 
þráðinn í aðildarviðræðum við ESB 
seinna og í öðru tómi sem hentar 
bæði Íslendingum og Evrópu betur. 
Aðildarferli Möltu er gott dæmi um 
slíkt og vert að skoða þá sögu nánar. 

Malta er eins og Ísland eyja 
á jaðri álfunnar. Þar skipti 

almenningur sér í tvær 
nokkuð jafnar fylkingar 
með og á móti inngöngu 
í ESB. Saga og menning 
Möltu hefur verið sam ofin 
Evrópu frá örófi alda en 
þrátt fyrir það var þjóðin 
ekki tilbúin að taka skref-
ið til fulls fyrr en árið 2003 
þegar innganga var sam-
þykkt með þjóðaratkvæði. 
Það var síðan í maí 2004 
sem Malta gekk formlega 
inn í sambandið ásamt níu 

öðrum ríkjum. 
Aðildarferli landsins var þyrn-

um stráð og varði í 14 ár með fjög-
urra ára hléi. Malta sótti fyrst um 
aðild að ESB árið 1990 undir stjórn 
Þjóðernisflokksins og var í aðildar-
viðræðum við sambandið í sex ár, 
eða þar til Verkamanna flokkurinn 

kom til valda árið 1996. Þá var gert 
formlegt hlé á aðildar viðræðunum 
því formaður Verkamanna flokksins 
taldi betra að gera fríverslunar-
samning við ESB en að ganga alla 
leið með aðild. 

Sterkari að samningaborðinu
Þetta hlé varði í tvö ár, eða þangað 
til Þjóðernisflokkurinn komst aftur 
til valda og fyrsta verk nýrrar ríkis-
stjórnar var að taka ákvörðun um 
að endurvekja aðildar viðræðurnar. 
Árið 2000 hófust formlegar aðildar-
viðræður aftur milli Möltu og ESB. 
Aðildarsamningurinn var tilbúinn 
árið 2003 og var sama ár haldin 
þjóðaratkvæðagreiðsla eins og kjós-
endum hafði verið lofað. 

Rétt ríflega helmingur malt-
neskra kjósenda, eða 53%, sam-
þykkti aðildarsamninginn og 47% 

voru á móti. Stuttu seinna voru 
haldnar þingkosningar þar sem 
Þjóðernisflokkurinn, sem bar-
ist hafði fyrir inngöngu í ESB frá 
árinu 1979, hafði betur með naum-
indum, eða 52% atkvæða. Þegar 
ljóst var að Maltverjar myndu 
ganga í ESB féll Verkamanna-
flokkurinn frá skýrri andstöðu 
sinni gegn aðild að sambandinu. 
Þar sem flokkurinn hafði ævinlega 
lagt áherslu á að skorið yrði úr um 
aðild að ESB með almennum kosn-
ingum átti hann auðveldara með að 
réttlæta þessa breytingu á afstöðu 
sinni.  

Möltu hefur vegnað vel innan 
ESB og eru landsmenn almennt 
sáttir við að eiga aðild að sam-
bandinu. Engar formlegar heimild-
ir eru til um það hvort ráðamenn 
eða ríkisstjórn Möltu hafi verið 

aðhláturs efni vegna aðildarferlis-
ins þó að á ýmsu hafi gengið í þeirra 
ranni. Þvert á móti voru þeir taldir 
mæta sterkari að samningaborðinu 
eftir fjögurra ára hlé. 

Við getum hæglega nýtt okkur 
reynslu og sögu Maltverja, sest 
aftur að samningaborðinu ef svo 
ber undir og nýtt þannig það mikla 
og góða starf sem hefur verið unnið 
við aðildarviðræðurnar. Það er 
óþarfi að láta hræðslu við viðhorf 
annarra þjóða koma í veg fyrir að 
íslenska þjóðin geti kosið um hvort 
hún vilji áframhald viðræðna eins 
og henni hefur verið lofað.

„Afsakið hlé“ – Sagan af Möltu

Einn mesti dýrgripur í Þjóðskjalasafni 
Íslands er manntal sem tekið var hér á 
landi árið 1703. Í daglegu tali kallað Mann-
talið 1703. Manntalið var tekið að beiðni 
Danakonungs og var hluti mikillar úttekt-
ar á högum Íslendinga. Nú hafa þau tíðindi 
orðið að Mennta-, vísinda- og menningar-
stofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, 
hefur fallist á umsókn Þjóðskjalasafns þess 
efnis að Manntalið 1703 verði skráð á lista 
UNESCO Memory of the World Register. 
Á þennan lista komast einungis skjöl sem 
hafa þýðingu fyrir allt mannkyn. 

Langur aðdragandi
Undirbúningur að umsókninni hófst árið 2002 
þegar hafist var handa við að rannsaka frumskjöl-
in og skrá einkenni þeirra nákvæmlega. Manntalið 
er skráð í alls 92 stakar bækur eða hefti. Sú lengsta 
úr Snæfellsnessýslu og er sú bók rúmlega 100 blað-
síður. Hefti úr stökum hreppum geta verið örfáar 
síður. Auk þess tilheyra manntalinu 41 stakur miði 
eða blöð. Alls er manntalið 1709 blaðsíður. Umsókn 
um upptöku manntalsins á Minni heimsins var 
samin á fyrri hluta árs 2012 og send til UNESCO.

Mikilvæg viðurkenning
Skráning Manntalsins 1703 á lista UNESCO Minni 
heimsins er mikil tíðindi og kærkomin viðurkenn-
ing á sérstöðu og mikilvægi þessarar einstöku 
heimildar. Þetta á að vera allri þjóðinni fagnaðar-
efni, enda enn ein viðurkenning þess að Íslending-
ar eiga afar mikilvægar og merkilegar heimildir 
um samfélag sitt, ritheimildir sem finnast ekki hjá 
öðrum þjóðum. Þetta gerir okkur kleift að rann-
saka sumt í sögu okkar og samfélagi með meiri 
nákvæmni en aðrir geta gert.

Framlag til heimsmenningar
Sérstaða manntalsins 1703 felst í því að það er elsta 
manntal í heiminum sem varðveist hefur og nær 
til allra íbúa í heilu landi þar sem getið er nafns, 
aldurs, heimilisfangs flestra og þjóðfélags- eða 
atvinnustöðu allra þegnanna. Enginn önnur þjóð 
í heiminum á jafnnákvæmar lýðfræðiupplýsingar 
frá þessum tíma. Á grundvelli þessara upplýsinga 

er kleift að greina samfélagsgerð og fjöl-
skyldugerð hér á landi á traustari grunni 
og af meiri nákvæmni en annars staðar. 
Nú má fullyrða að staðfest hafi verið að 
Manntalið 1703 hafi ekki einungis mikla 
þýðingu fyrir okkur Íslendinga held-
ur er það mikilvægt framlag til heims-
menningarinnar.

Nýjar skyldur
Að hafa ritheimild á lista Sameinuðu þjóðanna 
yfir menningarverðmæti heims færir okkur 
nýjar skyldur. Fyrst og fremst þær að varðveita 
umrædda heimild með öruggum hætti og veita 
öllum aðgang að henni. Þá verður aðgengi allra 
tryggt með því að birta stafræn afrit af manntal-
inu á vefnum. Það verður gert síðar á þessu ári. 
Jafnframt verða frumskjölin sett fram almenningi 
til sýnis í Þjóðskjalasafni á haustdögum.

Áhugaverðar upplýsingar
Landsmenn reyndust þá vera 50.358 samkvæmt 
talningu Hagstofunnar. Manntalið veitir margvís-
legar áhugaverðar upplýsingar svo sem um nafna-
hefð og störf eða atvinnuheiti Íslendinga. Þannig 
voru 670 hreppsstjórar, 245 prestar, 76 skóladreng-
ir, 7 böðlar og 6 fálkaveiðimenn árið 1703. Í mann-
talinu eru 725 skírnarnöfn, 387 karlmannsnöfn og 
338 kvenmannsnöfn. Algengasta kvenmannsnafnið 
var Guðrún en það bar fimmta hver kona. Jón var 
hins vegar algengasta karlmannsnafnið. Tæpur 
fjórðungur karla hét því nafni.

Manntalsvefur Þjóðskjalasafns
Manntalið var gefið út af Hagstofu Íslands á árun-
um 1924-1947. Frumrit manntalsins er varðveitt 
í Þjóðskjalasafni en stafræn uppskrift þess á á 
Manntalsvef Þjóðskjalasafns www.manntal.is. 
Þar eru einnig tólf önnur manntöl. Landsmenn eru 
hvattir til þess að kynna sér manntalið þar.

Manntalið 1703 er komið
á skrá UNESCO

Frá árinu 2008 hefur íslenskur 
byggingamarkaður gengið í gegn-
um samdráttarskeið sem ekki á 
sér hliðstæðu á sögulegum tíma. 
Samkvæmt skýrslu Samtaka arki-
tektastofa (áður FSSA) frá haust-
inu 2010 var um samdrátt að ræða 
sem reyndist 67% skv. þeim opin-
beru tölum sem skýrslan byggði á. 
Á þessu fimm ára tímabili sem nú 
er liðið frá hruni hefur skapast all-
nokkur þörf fyrir nýbyggingar sem 
ekki hefur verið svarað að sama 
skapi. Íbúðamarkaðurinn er enn í 
þeirri erfiðu stöðu að lóðarverð er 
innlyksa hjá skuldsettum sveitar-
félögum sem ekki geta lagað sig 
að núverandi markaðsverði sökum 
laga um fjárreiður sveitarfélaga. 
Framleiðslukostnaður á íbúðum miðað 
við söluverð er enn það hár að ekki 
hefur myndast hvati til framkvæmda 
að neinu marki. Til að setja þetta í sam-
hengi má nefna að fleiri íbúðir voru 
byggðar á ári í kreppunni miklu en það 
sem hefur átt sér stað undanfarin ár 
þegar verst lét.

Opinber verkefni hafa verið í deigl-
unni síðustu tvö árin en eru ekki komin 
á skrið sem skyldi. Mikil vöxtur í ferða-
þjónustu hefur undirstrikað þörfina á 
uppbyggingu í verkefnum tengdum 
ferðaþjónustu og þar er mikið verk 
óunnið og mörg þeirra þess eðlis að 
vart verður staðið að þeim nema með 
opinberum hætti. Sterkasta einkenni 
í ímynd landsins er náttúran og þá 
staði sem hafa mest aðdráttarafl þarf 
að passa upp á sem gersemar þjóðar-
innar. Opinberir aðilar þurfa að koma 
að því verkefni, þó ekki væri nema að 
stefnumörkun þeirra. Meðan ekkert 
er að gert drabbast þessar gersem-
ar niður gestum að kostnaðarlausu og 
virðist það vera meira metnaðarmál að 
taka ekki gjald fyrir heimsóknina en að 

hafa upp á eitthvað að bjóða 
sem eykur gildi staðarins 
og verndar hann.

Góð fyrirmynd
Til er norskt verkefni sem 
nefnist „Nasjonale turist-
veger“ sem unnið hefur 
verið að síðustu tuttugu 
árin, en þar er aukið við 
gildi áhugaverðra ferða-
leiða. Kynning var á þessu 

verkefni á vegum Íslandsstofu 30. 
október 2012 og kom þar fram í máli 
Trine Kanter Zwerekh að um væri að 
ræða framúrskarandi fallega nátt-
úru og allt manngert umhverfi skyldi 
vera í það minnsta jafn gott ef ekki 
betra. Þetta viðhorf þarf ekki að snú-
ast um aukinn kostnað en sýnir fyrst 
og fremst hugsunarhátt sem okkur 
Íslendinga sárlega vantar. Þetta 
norska verkefni gæti verið góð fyrir-
mynd fyrir uppbyggingu ferðamanna- 
og áningarstaða hér á landi.

Mikil óvissa ríkir nú á íslenskum 
byggingamarkaði og því er mikilvægt 
að þau verkefni sem fyrirhuguð hafa 
verið hljóti brautargengi og hlúð sé að 
þeim af metnaði og fyrirhyggju. Verk-
efni sem lúta að vexti atvinnugreina 
eru mikilvæg á tímum sem þessum 
ásamt verkefnum til að tryggja eðli-
legt þjónustustig í landinu. Benda má 
sérstaklega á að vöxtur í ferðaþjónustu 
er með þeim hætti að þar er um brýna 
þörf að ræða og ef ekkert verður að 
gert verður ímynd landsins fyrir tjóni 
til lengri tíma litið.

Framtíðarsýn eða
fortíðarhyggja

MENNING

Eiríkur G. 
Guðmundsson
þjóðskjalavörður

EVRÓPUMÁL

Guðbjörg Oddný 
Jónasdóttir
stjórnmála-
fræðingur

➜ Við getum hæglega nýtt 
okkur reynslu og sögu Malt-
verja, sest aftur að samninga-
borðinu ef svo ber undir.

➜ Skráning Manntalsins 1703 
á lista UNESCO Minni heimsins 
er mikil tíðindi og kærkomin 
viðurkenning.

➜ Meðan ekkert er að 
gert drabbast þessar 
gersemar niður gestum 
að kostnaðarlausu ...

UPPBYGGING

Aðalsteinn 
Snorrason
arkitekt með MS í 
markaðsfræði og 
alþjóðaviðskiptum 
og var formaður 
Samtaka arkitekta-
stofa um nokkurra 
ára skeið.



Við gerum meira fyrir þig
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„Bílstjórinn kom og keypti 
fyrir þig nýtt display,“ 
sagði starfsmaðurinn á 
verkstæðinu en ég var 
komin að sækja hjólið mitt 
úr viðgerð. Þessi orð komu 
mér notalega á óvart. Ég 
fann fyrir hlýjum hnoðra í 
maganum sem færðist um 
allan skrokkinn. Fyrsta 
hugsunin mín var; þetta 
er maður sem ber virð-
ingu fyrir sjálfum sér, 
viðskiptavinum sínum og 
starfi sínu. Síðan varð mér hugs-
að til viðbragða sérfræðinga heil-
brigðiskerfisins þegar sonur minn 
lést í kjölfar mistaka á bráða-
móttöku barna 2001. Saman burður 
viðbragða þessara aðila er lær-
dómsríkur.

Svo ég útskýri nú samhengið 
betur þá flutti umræddur bílstjóri 
rafhjólið mitt á verkstæðið eftir 
að ég varð fyrir örlitlu óhappi sem 
skemmdi mótorbúnaðinn í aftur-
hjólinu. Strætó tekur ekki þessi 
hjól, því var nauðsynlegt að panta 
leigubíl. Við komuna á verkstæð-
ið leit út fyrir að á leiðinni hefði 
orðið eitthvað hnjask til viðbótar 
sem varð til þess að skipta þurfti 
um skjá (display) í stýrinu. Ég 
var sjálf ekki með í ferðinni svo 
ég hafði ekki hugmynd um hvort 
óhapp hefði átt sér stað. Þetta 
var ekki þannig tjón að það skipti 
máli að mér fannst, en ákvað samt 
að hringja í bílstjórann og bjóða 
honum að skoða þetta ef hann vildi 
vara sig á þessum aðstæðum síðar. 
Ég ítrekaði að ég gerði engar kröf-
ur heldur væri þetta í hans hönd-
um ef hann kærði sig um.

Aðdáunarverð umhyggja 
Síðan vissi ég ekkert fyrr en ég 
kom að sækja hjólið. Áður en mér 
tókst að hringja í bílstjórann til 
að þakka fyrir mig hringdi hann 

til að athuga hvort allt 
væri í lagi. Hann tók það 
sérstaklega fram að sér 
þætti þetta sjálfsagt. Við-
brögð hans fóru fram úr 
öllum mínum væntingum 
og upplifði ég sanna virð-
ingu. Það var eins og eitt-
hvað leiðréttist í hausn-
um á mér, eins og ég fengi 
allt í einu skýr og rétt við-
mið. Hann tók af mér allar 
vangaveltur um þennan 
atburð, ég þarf ekki að 

hugleiða hann neitt frekar né velta 
fyrir mér rétti mínum. Því síður að 
leita réttar míns. Hann gerði ekk-
ert rangt en sýndi aðdáunarverða 
umhyggju og áhuga á að þjóna 
viðskiptavinum sínum. Það er til 
eftir breytni.

Skoðum nú aðeins viðbrögð heil-
brigðiskerfisins við óhappatilvik-
um. Í ellefu ár eftir að sonur minn 
lést hugleiddi ég það daglega hvort 
það hefði verið hægt að koma í veg 
fyrir andlát hans og hvort fleiri 
hefðu þurft að þola það sama. 
Loks í september 2011 sat ég með 
niður stöðu landlæknis í höndunum 
sem staðfesti gáleysisleg mistök. 
En þar með var daglegum vanga-
veltum mínum ekki lokið. Land-
spítalinn hefur ekki getað sýnt 
mér fram á lærdóm af atvikinu og 
öllum mínum tilraunum til sátta 
hefur verið hafnað. Skriflega var 
tekið undir það sjónarmið mitt að 
þetta hefðu verið mistök. Það má 
lesa milli lína bréfsins að þeir 
væru að gera meira en þeim bæri 
að gera með því að biðjast afsök-
unar. Þetta voru ljótar ásakanir af 
minni hálfu. 

Svo kom nú í ljós að þeir vissu 
þetta allan tímann en létu mig hafa 
fyrir því að berjast fyrir réttlæt-
inu alveg eins og þeir sem smituð-
ust af lifrarbólgu C eftir blóðgjöf 
hafa þurft að gera. 

Forkastanlegt virðingarleysi
Í þessu samhengi fá viðbrögð bíl-
stjórans nýtt og skýrara sam-
hengi. Heilbrigðiskerfið sem veit 
upp á sig skömmina en lætur 
veikburða sjúklinga berjast fyrir 
heilsu sinni og lífi er til hábor-
innar skammar. Er þetta virki-
lega framkoma sem heilbrigðis-
yfirvöldum finnst ásættanleg? 
Öryggismenning eða öryggis-
bragur sem landlæknir nefnir í 
grein í Fréttablaðinu 26. mars sl. 
og fleiri fræðimenn tönnlast á er 
vægast sagt bágborin. Virðingar-
leysið gagnvert manneskjunni er 
forkastanlegt. 

Auðvitað er þjónustan góð í 
mörgum tilfellum en það afsakar 
ekki hvernig unnið er úr mistaka-
málum. Við verðum að geta treyst 
að sérfræðingar kerfisins bregðist 
við á heiðarlegan hátt og sýni lífi 
okkar virðingu. Í lok sögunnar um 
miskunnsama Samverjann spurði 
Jesú „Hver þessara þriggja sýn-
ist þér hafa reynst náungi þeim 
manni sem féll í hendur ræningj-
ans? Lögvitringurinn svaraði 
„Sá sem miskunnarverkið gerði 
honum“ (Lúkasarguðspjall 10. 
kafli). Það þarf svona fagmennsku 
í heilbrigðiskerfið.

Grunlaus bílstjórinn færði mér 
miklu stærri gjöf en „displayið“. 
Hann færði mér dýrmæta virð-
ingu og visku sem er verðmeiri 
en öll þekking LSH. Það er gott 
að verða á vegi fólks sem glæðir 
lífið meiri hamingju með fallegri 
og fumlausri breytni sinni.

Kærar þakkir Þór, bílstjóri og 
náungi. 

Börðumk einn við átta,
en við ellifu tysvar,
svá fengum val vargi,
varðk einn bani þeira.

Ekki veit ég hvort að þeim 
30 sem féllu fyrir skáldinu, 
skíthælnum og landeigand-
anum Agli Skallagríms-
syni hafi verið það nokkur 
huggun að fjöldi þeirra (en 
ekki nöfn) hafi verið gerð-
ur ódauðlegur.

Ekki veit ég heldur hvort 
Huang Nubo, áhugamaður um 
Grímsstaði á Fjöllum, sé skíthæll 
eða ekki. Fram hafa stigið menn, 
sem segjast þekkja hann persónu-
lega og telja hann hinn mesta öðl-
ing og hið ágætasta skáld. Aðrir 
telja hann vera skilgetið afkvæmi 
og verkfæri heimsvaldastefnu 
Kínverja. Sjálfur get ég ekki var-
ist fordómum gagnvart þeim sem 
hafa brotið sér leið til valda og 
auðæfa í einræðisríkjum, þannig 
að ég gæti alveg trúað einhverju 
misjöfnu upp á kauða. En hvort 
heldur sem er, þá liggur mögu-
leiki okkar til ódauðleika e.t.v. hjá 
skáldinu.

Ég hef hins vegar litlar áhyggj-
ur af því að Nubo byggi her-
skipa- eða umskipunarhöfn í landi 
Grímsstaða, enda mun skipastigi 
upp Dettifoss ólíklega hljóta náð 
fyrir augum skipulagsyfirvalda. 
Kannski las hann um vænleika 
Grímseyjar sem herskipahöfn í 
Heimskringlu en fór örnefnavillt. 
Áhyggjuleysi mitt nær einnig yfir 
herflugvelli og kínverska her-
menn, en slíkir þurfa vegabréfs-
áritun, mega ekki fara með vopn 
(skv. lögreglusamþykktum án und-
anþágu frá lögreglustjóra) og með-
ferð þungavopna sem og kjarn-
orkuvopna í höndum einkaaðila 
er stranglega bönnuð o.s.frv. Hins 
vegar má byggja hótel með leyfi 
réttra yfirvalda og það má okra 
á kínversku auðfólki, sem í hjátrú 
sinni vill geta sín börn undir log-
andi norðurljósahimni, svo lengi 

sem það fær vegabréfs-
áritun til Íslands.

Landeigendastétt
En sé Nubo þessi skít-
hæll og fái hann að kaupa 
Grímsstaði, þá yrði hann 
hvorki fyrsti né síðasti 
skíthællinn í landeigenda-
stétt á Íslandi. En þó að 
skíthælar séu blessunar-
lega frekar fáir, þá gæti 
ég trúað að hlutur þeirra 
í landeigendastétt sé, ef 

eitthvað er, meiri en í öðrum stétt-
um þjóðfélagsins, og hafi jafnvel 
farið vaxandi nú á nýrri öld. Því 
eiga Egill Skallagrímsson og Guð-
mundur ríki Arason sér andlega 
bræður nú sem áður í þeirri ann-
ars ágætu stétt. Verkefni almenn-
ings og stjórnvalda er því ekki að 
grípa til sértækra aðgerða til þess 
að Nubo geti ekki komist í skít-
hælahóp landeigendastéttarinn-
ar, heldur annað hvort að koma í 
veg fyrir að skíthælar geti átt hér 
land, óháð þjóðerni, eða, það sem 
vænlegra er, að koma í veg fyrir 
að skíthælar geti misnotað vald 
sitt hvort heldur sem landeigendur 
eða á öðrum sviðum þjóðfélagsins.

Eins og áður getur, er þegar til 
staðar í landinu löggjöf sem mun 
gera áform um herflugvelli og 
herskipahafnir í eigu einka aðila í 
versta falli erfiða, námu- og virkj-
unarleyfi þarf að sækja um til 
réttra yfirvalda og ég bý ekki yfir 
hugmyndaauðgi til að koma auga á 
önnur illvirki sem Nubo þessi gæti 
framið, sem innlendir skíthælar 
eru ekki fullfærir um að fremja 
nokkurn veginn hjálparlaust.

Á síðustu árum hefur í vax-
andi mæli gætt tilhneigingar 
land eigenda til þess að takmarka 
umferð almennings um eignar-
lönd sín, með læstum hliðum, 
girðingum og bannskiltum, jafn-
vel á fornum götum milli bæja eða 
inn á afrétti og óbyggðir og taka 
sér þar með vald og heimildir sem 
þeir hafa aldrei haft. Virðist þetta 

hafa haldist í hendur við breytt not 
jarða, frá því að vera nýttar undir 
landbúnað og yfir í að verða ein-
hvers konar afdrep þéttbýlisbúa 
þar sem litið er á umferð almenn-
ings sem átroðning og spillingu 
sveitarsælunnar. Það að njóta 
kyrrðar og fegurðar á eignarlandi 
er og á að vera réttur allra lands-
manna á meðan hann veldur ekki 
ónauðsynlegri og óhóflegri truflun 
hjá bústofni og búaliði, þó svo að 
réttur eigenda til að stunda land-
búnað og hafa hefðbundin nyt af 
jörðinni verði ekki vefengdur. 

Mikilvægt er að hagsmuna og 
verndar almennings gagnvart inn-
lendum sem erlendum skíthælum 
verði gætt með almennum lögum 
og reglum á sviði umhverfis-, auð-
linda-  og almannaréttar, en snúist 
ekki um það hvort einstakir menn 
séu skáeygðir eður ei.

➜ Mikilvægt er að hags-
muna og verndar almenn-
ings gagnvart innlendum 
sem erlendum skíthælum 
verði gætt með almennum 
lögum og reglum ...

➜ Auðvitað er þjónustan 
góð í mörgum tilfellum en 
það afsakar ekki hvernig 
unnið er úr mistakamálum.

Bílstjóri nr. 357

Í tilefni af 
„Alþingis limrum“, 
sem birtust í Frétta-
blaðinu 17. júlí sl. 
og vakið hafa furðu 
margra fyrir leir-
burð, langar mig að 
rifja upp að Hring-
fari, vinur minn og 
skjólstæðingur, orti 
á sínum tíma eftir-
farandi viðvörun:

Morð Skáld
BRAGFRÆÐI

Ingvar Gíslason
fv. alþingismaður 
og ráðherra

UMHVERFIS-
VERND

Haukur 
Eggertsson 
verkfræðingur

SAMFÉLAG

Auðbjörg 
Reynisdóttir
markþjálfi  og 
hjúkrunarfræðingur

Limran er leikur með orð,
svo lipur hún fljúgi um borð.
Þó leynist sá voði
með leirburðarhnoði
á limrunni fremjirðu morð.

Og Hringfari bætti við eftir 
lestur „Alþingislimranna“:

Þó hugsun í limru sé ljót,
hún líður ei fyrir það hót.
Ef formið er vömm
er það forsmán og skömm,
líkt og malað sé gull fyrir grjót.



SÍLDARÆVINTÝRI Á SIGLÓ
Það er margt að gerast um verslunarmannahelgina. Á 
Siglufirði verður hið árlega Síldarævintýri en það hefur 
skipað sér sess sem menningarleg fjölskylduhátíð. 
Ýmsir listamenn skemmta gestum og stanslaust fjör 
verður alla helgina.

REYNSLUMIKLIR
Verslunin Málningar-
vörur býr yfir góðum 
hópi reyndra starfs-
manna með ólíkan bak-
grunn.
MYND/GVA

Málningarvörur ehf. er rótgróið 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í fjöl-
breyttri þjónustu við bæði ein-

staklinga  og fyrirtæki. Málningarvörur 
hafa lengi þjónustað málningar- og rétt-
ingaverkstæði, bílaumboð og bílaleigur 
auk bón- og þvottastöðvar með sölu á 
ýmsum efnum, tækjum og tólum. Karl 
Jónsson, framkvæmdastjóri Málningar-
vara, segir þó fyrirtækið ekki síður 
þekkt fyrir faglega ráðgjöf og þjónustu 
til einstaklinga þegar kemur að ráðlegg-
ingum um hvers konar bón- og bíla-
hreinsivörur skuli nota á bílinn. „Hér 
geta bíleigendur komið og fengið ráð-
leggingar um hvaða efni eru best fyrir 
bílinn og um leið fengið faglega ráð-
gjöf. Við búum yfir góðum hópi reyndra 
starfsmanna með ólíkan bakgrunn. 
Þetta er mun meiri þjónusta en fæst á 
velflestum bensínstöðvum í dag. Nú er 
lítið selt af nýjum bílum og því mikil-
vægt að halda bílnum í góðu standi og 
halda verðgildi hans uppi. Þar komum 

við sterkir inn með úrvalsvörur og fag-
lega ráðgjöf.“

Málningarvörur selja  tvær línur af 
bón- og bílahreinsivörum. Concept er al-
mennt ætlað stórnotendum og Meguiar´s 
er fremur ætlað almennum neytenda-
markaði og nýtur sífellt meiri vinsælda 
enda um að ræða efni í hæsta gæðaflokki 
að sögn Karls.

„Hér geta einstaklingar treyst því að 
geta fengið faglega ráðgjöf, til dæmis 
hvort laga þurfi litinn á bílnum og hvernig 
meðhöndla á rispur og lakkskemmdir 
eftir steinkast. Nú í sumar eru líka margir 
að lenda í að bíllinn er þakinn flugu-
klessum sem oft er erfitt að ná af bílnum. 
Einnig bjóðum við upp á efni til að ná 
trjákvoðu af, en hún fer illa með lakk bíla. 
Þannig að við bjóðum upp á góð ráð og 
efni við flestum þeim fyrirspurnum sem 
berast til okkar.“ 

Verslun Málningarvara í Reykjavík er 
í Lágmúla 9, bakhúsi. Opið er virka daga 
vikunnar á milli kl. 8-18.

FAGLEG RÁÐGJÖF 
OG ÚRVALS EFNI
MÁLNINGARVÖRUR KYNNA  Miðstöð bílaáhugamanna er í Lágmúla 9. Allt á 
sama stað fyrir hreinsun og viðhald bílsins.

TOPPVÖRUR
Málningarvörur selja  
tvær línur af úrvals bón- 
og bílahreinsivörum.
MYND/GVA

Skipholti 29b • S. 551 0770

Rýmingasala hafin 
50-70% afsláttur
 Ný sending af vetrarvörum!
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Daphne Diana Joan Susanna Guinness er 45 ára 
erfingi Guinness-bjórframleiðslunnar. Í dag er 
hún þekkt sem ein mest framandi tískufyrir-

mynd Bretlands. Hún fæddist í Englandi en var alin 
upp á sveitasetrum fjölskyldunnar sem staðsett eru í 
Englandi og Írlandi. 

Daphne er þekkt nafn innan tískuheimsins og hafa 
öll helstu tískuhúsin lýst yfir aðdáun sinni á henni. 
Hún hefur starfað sem fyrirsæta og listrænn 
stjórnandi við hlið hönnuða á borð við Karl 
Lagerfeld og Gareth Pugh. Vinskapur hennar og 
Alexanders McQueen var mikill, enda hjálpaði 
hún honum að koma sér á framfæri. 

Guinness hannar mikið af fötum sjálf 
sem hún svo klæðist. Hún er þekkt fyrir 
hrifningu sína á brynjum, þröngum 
buxum og himinháum hælaskóm. Frá 
árinu 1994 hefur hún verið valin á 
lista International Best Dressed Hall 
of Fame, sem velur best klæddu kon-
ur heims hverju sinni. Hún hefur fengið 
sæti á ótal fleiri slíkum listum og fram-
leitt sína eigin snyrtivörulínu fyrir MAC. 
Margar stórstjörnur hafa tekið sér fata-
stíl Daphne til fyrirmyndar en af þeim er 
Lady Gaga mest áberandi. 

Fagurkerinn Daphne hefur starfað á 
flestum sviðum listarinnar. Hún hefur leikið 
í bíómyndum, gefið út lag og starfað sem fyrir-
sæta og hönnuður. Hún hefur einnig verið örlát 
að gefa til góðgerðarmála. Hún keypti allan 
fataskáp Isabellu Blow, sem var fræg tísku-
drottning og góð vinkona Daphne sem framdi 
sjálfsmorð. Daphne stofnaði einnig Isabella 
Blow-sjóðinn sem safnar peningum til styrkt-
ar fólki með geðræn vandamál. Sjálf hefur 
hún sett á uppboð frægustu flíkurnar úr 
fataskáp sínum en allur ágóðinn fór til góð-
gerðarsamtaka sem styrkja málefni kvenna 
um allan heim. 

Daphne á þrjú börn með fyrrverandi eiginmanni 
sínum. Í dag er hún búin að vera með Frakkanum 
Bernard-Henri Lévy í mörg ár en hún hefur ótal sinn-
um lýst því yfir að hann sé ástin í lífi hennar. Hún býr 
í New York og London. Það sem einkennir Daphne er 
svarta og hvíta hárið og himinháu hælarnir. 

ERFINGI MEÐ 
ÓVENJULEGAN STÍL
TÍSKUFYRIRMYND  Daphne Guinness er líklegast með einn sérstakasta 
fatasmekk sem sést hefur. 

„Mig minnir að fyrsta kórónan hafi 
orðið til á rokknámskeiði sem ég var 
á fyrstu helgina í júní,“ segir Berglind 
Erna Tryggvadóttir, sem prjónar kór-
ónur sér og öðrum til gamans. „Mér 
finnst gaman að prjóna og gott að 
hafa eitthvað að gera í höndunum. Ég 
sá mynd af kórónu á netinu og fannst 
það svo sniðugt og datt í huga að 
reyna að gera svoleiðis sjálf.“ 

Eftir langa og stranga leit fann 
Berglind uppskrift á netinu. „Ég not-
aði hana sem grunn en þar sem ég er 
algjör byrjandi í prjónaskap og upp-
skriftin var á ensku fylgdi ég henni 
ekki alveg og fór að spinna við hana 
sjálf.“

Kórónurnar eru í sífelldri þróun 
hjá Berglindi og nú hyggst hún bæta 
við skrauti á þær. „Hingað til hef ég 
bara verið að gera þær einlitar, en 
mig langar til þess að búa til ein-
hver mynstur og sauma á þær skraut, 
perlur og fleira í þeim dúr.“ Auk þess 
ætlar hún að bæta við kórónum í 
barnastærðum, en fram að þessu hef-
ur hún aðeins prjónað kórónur á full-
orðna kónga og drottningar. Þær hafa 
vakið mikla lukku í kringum Berglindi 
og vinahópurinn leggur inn pantanir, 
enda eru kórónur tilvalið höfuðskraut 
við hvers kyns tækifæri. 

„Þær hafa mest verið notaðar 

spari, á útihátíðum og í veislum og 
svoleiðis. Ég hef sjálf notað mína 
dagsdaglega, þegar ég fer út að hjóla 
eða að fá mér ís,“ segir hún og brosir. 
Hún bætir við að hún geti vel hugsað 
sér að selja kórónurnar ef áhugi er 
fyrir hendi. „Annars finnst mér fínt að 
gera þær bara eftir pöntunum.“ 

Berglind útskrifaðist úr Mennta-
skólanum við Hamrahlíð í vor og 
hefur nám við myndlistardeild Lista-
háskóla Íslands í haust.  ■ halla@365.is

PRJÓNAKÓRÓNUR Á FULLORÐNA
Berglind Erna Tryggvadóttir prjónar kórónur í öllum litum regnbogans.

KONUNGLEGT 
HÖFUÐ SKRAUT
Berglind fann uppskrift 
á netinu og þróaði hana 
svo áfram. 
MYND/DANÍEL RÚNARSSON

20% 
afsláttur

Leikum og lærum

Skemmtilegi ferðafélaginn!Skemmtilegi ferðafélaginn!Sk

Fæst hjá N1, Hagkaup, 
Eymundsson, Spilavinum, 
Íslandspósti og fleiri 
stöðum um land allt. 

www.bilabingo.is
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Í nóvember verða fimmtíu ár liðin frá því að eiginmaður 
hennar, John F. Kennedy, 35. forseti Bandaríkjanna, var 
skotinn til bana. Sá atburður er flestum sem fæddir 

voru á þeim tíma enn í fersku minni. Jackie vakti mikla 
athygli sem forsetafrú Bandaríkjanna og alla tíð á meðan 
hún lifði. Hún var leiðandi í tísku og bar allan klæðnað 
með glæsibrag, enda hafði hún klassískan og elegant stíl. 
Fréttaljósmyndarar eltu hana stöðugt á röndum til að ná 
myndum af þessari glæsilegu og umtöluðu konu. Jackie var 
og er enn ein frægasta kona heimsins. 

Jackie starfaði sjálf sem ljósmyndari fyrir The Wash-
ington Times-Herald árið 1952 þegar hún hitti John F. 
Kennedy fyrst. Þá var hann ungur stjórnmálamaður frá 
Massachusetts. Henni fannst hann draumóramaður þegar 
hann sagðist ætla að verða forseti landsins. Hún var 23 ára 
en hann 34.

Þau gengu í hjónaband í Newport, Rhode Island 12. sept-
ember 1953. Brúðarkjóll hennar og annar fatnaður er til 
sýnis í Kennedy-safninu í Boston. 

Fimm árum eftir dauða eiginmannsins giftist Jackie 
gríska skipakónginum og auðkýfingnum Aristóteles Onass-
is og þótt margir hafi orðið hneykslaðir á því hjónabandi 
entist það þar til hann lést árið 1975 og hún varð ekkja í 
annað sinn. Onassis var 23 árum eldri en Jackie. Hann sleit 
nokkurra ára sambandi við óperusöngkonuna Mariu Callas 
til að giftast Jackie. Þau gengu í hjónaband á grísku eyjunni 
Skorpios sem var í eigu hans. Fyrir utan lá stór lúxus-
snekkja, Christina, sem einnig var í eigu þessa frægasta 
Grikkja allra tíma. Hjónin bjuggu til skiptis í fimm glæsi-
eignum þeirra, í New York, New Jersey, París, á Skorpios 
og um borð í Christina. Onassis skildi eftir sig mikil auðæfi. 
Hann átti soninn Alexander, sem dó árið 1973 og dótturina, 
Christinu, sem lést árið 1988 og lét eftir sig unga dóttur, 
Athina, sem nú er 28 ára og varð ríkasta barn allra tíma 
þegar móðir hennar lést.

TÍSKUGYÐJA SEM GLEYMIST EKKI
GLÆSILEG  Jackie Kennedy Onassis hefði orðið 84 ára síðastliðinn sunnudag en hún lést árið 1994, tæplega 65 ára gömul. Jackie 
hafði yfir sér ákveðinn glæsileika í fasi og fatavali sem enn er vitnað til.

FRÆG MYND Þessi mynd var tekin 22. nóvember 1963, stuttu áður 
en Kennedy-hjónin fóru í afdrifaríka bílferð þar sem forsetinn var 
skotinn til bana. Bleika Chanel-dragtin sem Jackie klæddist þennan 
dag vakti mikla athygli um allan heim.

Á INDLANDI Jackie í apríkósulitum 
silkikjól í heimsókn til Indlands.

Á GANGI Fræg mynd af Jackie eða 
Jacqueline, eins og hún hét, á gangi úti 
á götu í fallegum ljósum sumarkjól. 

SILKIKJÓLAR Jackie Kennedy átti mikið safn fallegra silkikjóla.

Íþróttalegur klæðnaður hefur 
verið áberandi upp á síðkastið 
en þó hefur ekki sést mikið til 
körfuboltabolanna. Ef marka má 
klæðaburð stjarna á borð við 
Miley Cyrus, Cöru Delevigne, 
Rihönnu og Jourdan Dunn þá 
eiga körfuboltabolir eftir að 
vera heitir. Bolirnir geta ver-
ið frá hvaða körfubolta liði 
sem er en Chicago Bulls 
treyjurnar hafa þó verið 
mest áberandi. 

Bolina er hægt að 
klæðast hvort sem 
tilefnið er afslappað 
eða fínt. Hingað til 
hafa yfirleitt karl-
menn sést í þessum 
flíkum en stúlkurnar 
ætla sér að taka við. 
Hægt er að rekja þessa 
nýu tískubylgju til 
íþróttafatnaðar- og skó-
æðis sem herjað hefur á 
frá áramótum. 

Á meðal körfubolta-
bolanna hefur gamla Nike Air 
Max skósniðið snúið aftur og 
Adidas renndurnar á peysum 
og buxum í gamla sniðinu. 
Þegar íþróttaföt eru annars 
vegar skiptir miklu máli hverju 
er klæðst með. Það verður að 
passa upp á að líta ekki út fyrir 
að vera nýkomin úr ræktinni. 
Oft passa háir hælar, þröngar 
gallabuxur, pils og stuttbuxur 
flott við körfuboltabolina eða 
íþróttaskónna. Við Adidas 
buxurnar geta einlitir víðir 
bolir, leðurjakkar, gallajakkar og 
margt fleira passað vel við.

KÖRFUBOLTABOLIR 
KOMA STERKIR INN
Íþróttatískan hefur dregið í för með sér endur-
vakningu á ýmsum gömlum gersemum.

70%  af
öllu skarti

Verðsprengja

Grensásvegi 8 - Sími 553 7300
Opið mánudaga – fimmtudaga 12–18
föstudaga 12–19 og laugardaga 12–17 SOHO/MARKET

Á FACEBOOK

Rýmum fyrir 
nýjum vörum!

Allt á að seljast

Aðeins 6 verð
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BLAÐRIÐ

LÍTIL STAÐREYND UM 
HAMBORGARA!
Ostborgarar vinsælastir!
Vissir þú að 60% af öllum seldum 
samlokum í Bandaríkjunum eru 
ostborgarar? Það er nú kannski 
ekki skrítið í ljósi þess hversu góðir 
þeir eru.

Metro hóf nýlega sölu á Coke Zero en það er einmitt uppáhaldsdrykkur fótboltamarkvarðarins David James sem 
leikur með ÍBV. MYND/EGGERT JÓHANNESSON

METRO FAGNAR MEÐ 
DAVID JAMES

GENGIÐ VONUM 
FRAMAR
Starfsfólkið á kaffihúsinu GÆS 
lætur afar vel af starfseminni en 
móttökurnar hafa verið framar 
vonum.

FLÖRRINÝJUNG
Sindri BM á Flass 104,5 fær ekki 
nóg af flörra með Nutella og kókos 
en það er gómsæt nýjung á Metro.

SKEMMTILEGUR 
LEIKUR OG FLOTTIR 
VINNINGAR
Sumarleikur Metro er enn í 
fullum gangi. Krakkar geta safnað 
stimplum í Metro-ferðatöskuna 
og fengið glaðning í hvert skipti. 
Eftir ákveðið marga stimpla fer 
ferðataskan í vinningspott á Metro 
og þá er möguleiki á enn stærri 
vinningi. Aðalvinningur verður 
dreginn út þann 26. ágúst. 

ÁNÆGÐ MEÐ 
KJÚKLINGASALATIÐ
Knattspyrnu- og landsliðskonan 
Harpa Þorsteinsdóttir velur hollan 
skyndibita.

STJÖRNURNAR 
ELSKA COKE ZERO

Coke Zero er nú fáanlegt á Metro. Drykkurinn, sem er eins og 
nafnið gefur til kynna algerlega sykurlaus, er í senn bragðgóður 

og svalandi. Fjölmargar stórstjörnur hafa kveikt á því. Þær fá rétta 
bragðið en gæta um leið að línunum. 

American 
Idol-dómarinn 

Randy Jackson 
er sáttur með 

Coke Zero.

Robert Pattin-
son gæðir sér 

á ísköldu Coke 
Zero við tökur.

Lady Gaga 
spókar sig 

með Coke Zero.

OPIÐ ALLA HELGINA
Metro Suðurlandsbraut og Smára-
torgi verður opið alla verslunar-
mannahelgina frá klukkan 11 til 23. 
Verið hjartanlega velkomin. 
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Harpa Þorsteinsdóttir, landsliðskona í 
knattspyrnu og sóknarmaður í Stjörn-
unni, segist velja sér hollan skyndibita. 
Henni líst vel á grænu línuna í Metró en 
í henni er hægt að fá afbragðs kjúklinga-
salat. Harpa ætlar að draga vinkonurnar 
þangað bráðlega til að smakka þetta góða 
salat sem er með kjúklingabitum, kirsu-
berjatómötum, ólífum, parmesanosti og 
fleiru. „Salatið var ljómandi gott og ég fer 
fljótlega til að fá mér aftur,“ segir hún.

Það hefur verið nóg að gera hjá Hörpu 
undanfarið í boltanum. Landsleikir og nú 
síðast leikur Stjörnunnar og ÍBV í Eyjum. 
„Maður þarf að hugsa um hollustuna til 
að ná árangri,“ segir hún.

Harpa byrjaði að spila fótbolta með 
Þrótti þegar hún var sex ára. „Ég byrjaði 
í strákaflokki. Þegar ég flutti í Garðabæ 
ellefu ára fór ég yfir í Stjörnuna. Þar hef 
ég spilað fyrir utan smátíma með Breiða-
bliki. Ég er uppalin í Stjörnunni og þar á 
ég heima,“ segir knattspyrnukonan. 

Hún er í námi í lýðheilsufræðum og 
starfar á leikskólanum Aðalþingi en þar 
er heilsusamlegur matur hafður í for-
gangi. Hún er móðir og í sambúð. Sonur 
hennar er tveggja ára og fósturdóttir, sjö 
ára. Harpa æfir stíft og þarf að hafa gott 
skipulag á öllum hlutum til að allt gangi 
upp. Þá er nauðsynlegt að vera vel á sig 
kominn og borða heilsusamlegan mat. 

Kjúklingasalatið er æði

Markaskorarinn Harpa velur grænu línuna í Metró. MYND/ARNÞÓR

Steinunn Ása Þorvaldsdóttir, Gísli 
Björnsson og Unnur Jónsdóttir starfa 
á kaffihúsinu GÆS, en nafnið er 
skammstöfun fyrir setninguna Get, 
ætla, skal! Þau láta vel af kaffihúsinu, 
sem rekið er af fólki með fötlun. 

„Það gengur rosalega vel, þetta er 
alveg æðislegt,“ segir Unnur og bros-
ir. „Þetta er alltaf að þróast meira og 
meira og við höfum fengið frábærar 
viðtökur.“ 

Hefur kannski gengið betur en 
þær bjuggust við? „Já, miklu betur,“ 
segir Steinunn og bætir við að það 
séu ýmsir viðburðir á dagskrá í 
kaffi húsinu. „Til dæmis eru Kompu-

dagar á laugardögum út ágúst.“ 
Á veggjunum hanga skemmtileg 
myndlistarverk og Unnur útskýrir 
að á kaffihúsinu séu líka myndlist-
arsýningar. „Núna er ein með perlu-
sýningu,“ segir hún. „Hún gerir allt 
úr perlum.“  

Kaffihúsið verður starfrækt í 
Tjarnarbíói út sumarið, en starfs-
fólkið bindur vonir við að rekstur-
inn standi undir sér og starfsemin 
geti haldið áfram í vetur. „Við verð-
um hérna að minnsta kosti út sum-
arið,“ segir Steinunn Ása og brosir. 

Metro bauð þessu framtakssama 
fólki upp á stjörnumáltíð á Metro.

Frábærar viðtökur

 Kaffihúsið Gæs hefur fengið frábærar viðtökur. MYND/GVA

Í LÚGUNNI Af hverju er Ísland best í heimi?

Valdimar „Út af íslensku fótboltastelpunum.“ Aníta Rós og Guðrún Ágústa „Vegna 
náttúrunnar og fólksins í landinu.“

Ragnar „Það er kvenfólkið í landinu sem 
gerir Ísland svona gott.“

Sigurður „Af því að Íslendingar eru snillar.“ Kristófer „Út af því að Metro er á Íslandi.“

Karvelio hita-
einingabani
Íþróttafræðingurinn og einkaþjálfarinn 
Fannar Karvel sem er góðvinur Metro er 
að fara að gifta sig 17. ágúst. Það átti því 
vel við, fannst félögum hans, að mæta 
með hann í „læri“ á Metro þegar þeir 
hituðu upp fyrir daginn stóra. Karvel 
stóðst prófið í starfsþjálfuninni með 
prýði og uppskar nafnbótina „Karvelio 
hitaeiningabani“. 

Fannar afþakkaði pent starfstilboð, 
enda mikið að gera hjá honum í 
einkaþjálfuninni en hann ætlar að 
koma og borða Grænt á Metro. Metro 
óskar Fannari Karvel velfarnaðar í 
hjónabandinu. 

Stjörnugott

Get, ætla, skal!

„Don‘t eat more 
than you can lift.“ 
 
 Miss Piggy

„People who love to 
eat are always the best 
people.“  Julia Child

„Don‘t count calo-
ries. Eat them.“  
 Grande Grande

Metrospeki
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Það er þekkt staðreynd í héruðum Ítalíu að allar litlar pizzur dreymir um að verða 
að stórum og djúsí hamborgarara þegar þær verða stórar. Því miður verður þessi 
draumur sjaldnast að veruleika, líkt og oft vill verða um framtíðardrauma. 
Mamma Mia-hamborgarinn er hin stolta undantekning, með öllu besta álegginu 
sem prýðir góða pizzu, enda tvöfaldur og töff.
Mamma-Mia-hamborgarinn færir þér ítalska stemningu beint í æð. Hann er 
splunkunýr á matseðli og betr‘á Metro! LÁTTU DRAUMINN RÆTAST

Hlín Gísladóttir var Facebook-vinningshafi 
vikunnar hjá Metro og hlaut að launum 
nokkrar ókeypis máltíðir á Metro fyrir að 
svara laufléttri spurningu. 

Hlín er átján ára Kvennaskólamær og segist 
kíkja stundum á Metro með vinunum eða 
systkinum sínum þegar vel liggur á.

Ert þú með Metro á Facebook? Þar er 
gaman að vera og glaðningar í viku hverri 
fyrir þá sem fylgja okkur.

Farðu einfaldlega inn á: www.facebook.
com/metroborgari og líkaðu við síðuna. Þar 
getur þú fylgst með öllu því helsta sem er að 
gerast á Metro og getur átt von glaðningi. 

Sigurvegari í Facebook-leiknum

Á Facebook-síðu Metro er hægt að vinna glaðning í hverri viku.

Sindri BM á Flass 104,5 fær einfaldlega ekki nóg af flörra með Nutella og 
kókos. „Þetta er besti ís sem að ég hef smakkað, ég fæ ekki nóg,“ segir Sindri. 
„Uppáhaldsmáltíðin mín á Metro er ostborgara stjörnumáltíðin, svo fæ ég mér 
auðvitað flörrann í eftirrétt,“ útskýrir hann. Flörrinn með Nutella og kókos er nýjung 
hjá Metro sem hefur slegið í gegn hjá viðskiptavinunum. 
Þátturinn hans Sindra er á dagskrá alla virka daga milli klukkan tíu og tvö á Flass 
104,5 í boði Metro. „Þetta er skemmtilegur þáttur þar sem ég spila skemmtilega 
tónlist sem kemur öllum í gott skap. Svo fá heppnir hlustendur reglulega glaðning.“ 

Flörri með 
Nutella og 
kókos hefur 
slegið í gegn 
hjá við-
skiptavinum 
Metro.

Á Metro er að finna fjölbreytta afþreyingu 
og skemmtun fyrir yngstu kynslóðina 
og geta börnin auðveldlega gleymt 
sér í Metrolandi tímunum saman. Þar 
eru leiktæki, litabækur og Playstation 
Vita-leikjatölvur svo dæmi séu nefnd. 
Þá vekja barnaboxin alltaf mikla lukku 
en innihaldið geta börnin valið eftir 
smekk. Hægt er að velja um hamborgara, 
ostborgara eða nagga í aðalrétt, franskar 
kartöflur, sætsalat eða gulrætur sem 
meðlæti og úr úrvali drykkja. 
Glaðningur fylgir svo hverju boxi.

Ævintýraheimur barnanna
Börnin geta valið í boxin eftir smekk.

Sindri á Flass elskar Flörra með 
Nutella og kókos

Litla pizzan sem varð að 
stórum og djúsí hamborgara

Nú er Metro búið að leggja rauðan 
dregil fyrir komu markvarðarins 
hárprúða Davids James því veit-
ingastaðurinn hóf nýlega sölu á gos-
drykknum Coke Zero. David er að 
eigin sögn sjúkur í Coke Zero og er 
því eðlilega í skýjunum yfir ákvörð-
un Metro. „Ég mun pottþétt mæta 
f ljótlega á Metro og gæða mér á 
einhverjum af þeim fjölmörgu ljúf-
fengu réttum sem staðurinn býður 
upp á. Að sjálfsögðu skola ég veit-
ingunum niður með ískaldri Coke 
Zero. Metro verður einn af mínum 
fyrstu viðkomustöðum næst þegar 
ég kem til Reykjavíkur.“

Coke Zero hefur lengi verið uppá-
haldsdrykkur kappans sem þykir 
fátt meira svalandi en að kæla sig 
með einni ískaldri dós af eðal-
drykknum.

David James á að baki langan 
og farsælan feril sem markvörður. 
Hann lék með fjölda enskra knatt-
spyrnuliða á árunum 1988-2013 
en skipti yfir í lið Eyjamanna fyrir 

tímabilið. Hann lék einnig 53 lands-
leiki fyrir hönd Englands. Það er því 
mikill fengur fyrir Eyjamenn og ís-
lenska knattspyrnuáhugamenn að 
fá þennan afreksmann til Íslands.

Viðskiptavinir Metro geta því 
vænst þess að sjá David James 
bregða fyrir á næstunni á Metro 
með ískalda Coke Zero og gómsæta 
máltíð af matseðli staðarins.

Rauði dregillinn útbreiddur 
fyrir David James

„Ég mun pottþétt mæta fljótlega á Metro og gæða mér á einhverjum af þeim fjölmörgu 
ljúffengu réttum sem Metro býður upp á. Að sjálfsögðu skola ég veitingunum niður með 
ískaldri Coke Zero,“ segir David James. MYND/EGGERT JÓHANNESSON

Heppin

Uppáhald

Metro er 
staðurinn

Besti ísinn
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Gabríel Filipusson Patay ólst upp í 
landi matgæðinganna, Frakklandi. 
Síðan hann flutti heim til Íslands 
hefur heimþráin plagað hann og 
hugurinn reikar gjarnan til heima-
borgar hans, Parísar, þar sem ný-
bökuð baguette eru hið daglega 
brauð. 

Þeir sem þekkja til vita að 
béarnais-sósa er ekki það sama og 
béarnais-sósa. Sósan er raunar 
upprunnin í Frakklandi, nánar til-
tekið í héraðinu Béarn. 

Gabríel gladdist mjög þegar 
hann fann Le Grand Béarnais, 
tvöfaldan hamborgara, á Metro. 
„Síðan ég smakkaði Le Grand 
Béarnais er ég ekki lengur með heimþrá. Þetta er gæðaham-
borgari og þótt maður leiti víða í Frakklandi finnur maður ekki svona góða ham-
borgara,“ segir hann kátur og bætir við: „Það vantar bara rauðvínsglasið.“ Neð-
anjarðarlestin í París nefnist einmitt Metro, svo ekki er fjarri lagi að veitingastað-
urinn flytji Gabríel í undirmeðvitundinni til heimaborgarinnar.

Mænuskaðastofnun Íslands var stofnsett árið 2007 að frumkvæði Auðar Guð-
jónsdóttur hjúkrunarfræðings. Dóttir hennar er Hrafnhildur Thoroddsen 
(Bídó), en hún lenti í slysi árið 1989, þá 16 ára gömul. Þá lamaðist hún fyrir 
neðan mitti, er metin 100% öryrki og hefur verið óvinnufær síðan. 
Ásgerður Guðmundsdóttir á Metro er menntaður sjúkraþjálfari og þjálfaði 
Bídó í nokkur ár. 

Ásgerður, ásamt öðrum Metro-hlaupurum, ætlar að hlaupa 10 kílómetra til 
styrktar Mænuskaðastofnun Íslands ( www.isci.is) í Reykjavíkurmaraþoni Ís-
landsbanka 24. ágúst. Á heimasíðunni www.isci.is er hægt að lesa nánar um 
tilgang stofnunarinnar.

Um ein og hálf milljón króna safnaðist fyrir Mænuskaðastofnun Íslands í 
Reykjavíkurmaraþoni árið 2012. „Ég skora á ykkur að heita á okkur af krafti 
í hlaupinu í ár,“ segir Ásgerður. Nánari upplýsingar má finna á slóðinni www.
hlaupastyrkur.is en þar er hægt að fletta upp nafninu Ásgerður Guðmunds-
dóttir.

Auður Guð-
jónsdóttir, 
Hrafnhildur 
Thoroddsen 
(Bídó) og 
Ásgerður 
Guðmunds-
dóttir gæða 
sér á góðri 
máltíð á 
Metro.

MYND/ARNÞÓR

Metroland kallast leiksvæðin á 
Metrostöðunum að Suðurlandsbraut 
og á Smáratorgi. Þar er fjölbreytt af-
þreying í boði fyrir börnin, meðal 
annars Playstation 
Vita-leikjatölv-
ur og fót-
bolta-
spil sem 
þau 
hafa 
gaman 
af að 
prófa.

Í tölvuna eftir mat

Hlaupum 
til góðs

Ferðast til Parísar með Metro

Playstation 
kjatölv-

ót-

m 

Styrkjum Mænuskaðastofnun 
Íslands með áheitum

Vinningar

Sumarleikur Metro gengur út á 
að safna stimplum í Metro-ferða-
tösku. Krakkar 12 ára og yngri 
fá af henta Metro-ferðatösku 
þegar keypt er barnabox. Frá og 
með öðrum stimpli fá krakkarn-
ir glaðning og eftir sjötta stimp-
il fer ferðataskan í vinningspott 
á Metro og er þá möguleiki á enn 
stærri vinningi.

Stimplað er í ferðatöskuna 
í hvert skipti sem barnabox er 
keypt.

Aðalvinningar verða dregnir 
út þann 26. ágúst og birtir á 
Facebook-síðu Metro svo nú er um 
að gera að gerast vinur þar. Þetta 
er spennandi leikur fyrir börnin.

Sumarleikur fyrir börnin

1. VINNINGUR 
4x4 rafmagnsfjórhjól

2. VINNINGUR 
4x4 rafmagnsjeppi

3.-10. VINNINGUR 
Gjafakort fyrir barnamáltíð á Metro.

Leikurinn stendur yfir í allt 
sumar til 26. ágúst. Fylgist einnig 

með á Facebook undir síðunni okkar metroborgari.Lækið á Metro strax í dag og komist í 
lukkupottinn. Allir sem læka fara sjálf-
krafa í lukkupottinn og verður dreg-

ið vikulega. Heppnir fá gjafa-kort á Metro.

Safnið stimplum í METRO-ferðatöskuna. Skemmtilegur vinningur í hvert skipti sem barna-box er keypt.

Metro-taskan1

Metro junior ís 
í bikar

2

3
Frizz-sumar-
drykkurinn

Metro junior 
randís í bikar

Ferð í klessubíl
45

6 Emmessís
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Flugustangarsett.
Jaxon XT pro besta stöngin frá Jaxon.
Lína 4, 5, 6, 7, eða 8 large arbour hjól, okkar besta flotlína, undirlina og 
hólkur. Frábærar stangir sem gefa dýru stöngunum ekkert eftir.
Fullt verð 43.900 kr. Afmælistilboð 33.900 kr 

Barnavöðlur

Þessar hafa heldur betur 
slegið í gegn. Hvort sem 
í veiðina eða leikskólann. 
Aldrei aftur blautir fætur. 

Grænar, bleikar, bláar  
og mosagrænar.
stærðir 22 – 41

Verð frá 9.900 kr  

Kasthjól
Jaxon Joker  
3 legu hjól með 
auka spólu .
Verð 2.990 kr 

Mistrall Seamaster 
Frábært hjól í lax 
eða strandveiði 
.8 rústfríar legur 
aukaspóla, mjög 
öflug bremsa,
2 stærðir og 2 ára 
ábyrgð.
Fullt verð.11.895 kr 
Tilboð 9.900 kr.

Jaxon Prosurf  
strandveiðihjól. 
(Best stranveiðihjólið 
frá jaxon 6 legur 
aukaspóla úr áli ,öflug 
bremsa ,tekur um 300 
metra af 040mm gírni 
2 ára ábyrgð 
Fullt verð 15.900 kr 
Tilboð 12.900 kr. 

Mitsrall Gentelman 
8 legu hjól, 
auka spóla  
2 ára ábyrgð  
3 stærðir í boði 

Fullt verð.12.995 kr 
Tilboð 9.900 kr. 

Jaxon fluguveiðisett

8 eða 9 feta stöng  
lína 5, 6,eða 7 
Diskabremsuhjól, 
lína, taumur, 
10 flugur og 
veiðihúfa. 

Allt þetta fyrir 
19.900 kr. 

Jaxon 4 og 5 laga öndunarvöðlur
Engir saumar á innan verðum skálmun 
góðar sandhlífar, belti,poki og vasi 
ótrúlega sterkar og góðar vöðlur.
Fullt verð 34.900 kr 
Afmælistilboð 24.900 kr 

|
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Allra síðustu vöðlurnar  

á þessu verði

Nýr og öflugri 
rafmagnsmótor frá Jaxon 
55 libs í þrýsting 
( rúmlega hestafl ).  
5 gírar áfram og  
3 afturábak.  
Nýjasta tækni gerir kleift 
að sigla í lengri tíma á 
hverri hleðslu.  
Mælt er með 120 ampera 
neyslugeymi.
Verð 49.900 kr 

Rafmagnsmótor

á Jaxon

). 

iirr kleift
mam  á 

amampeperara 

r

Stangartilboð

Jaxon stangar tilboð 7 eða 8 feta 
spinnstöng 3 legu hjól og lína 
Aðeins 5.900 kr.

aðð 
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LOKAÐ Á SUNNUDAG OG MÁNUDAG 
Við strákarnir ætlum loksins að fara að veiða.

Veiðiportið óskar öllum viðskiptavinum 
gleðilega veiði verslunarmannahelgi 

Mikið úrval 
af Polaroid gleraugum

Poki og bönd fylgja öllum 
gleraugum 
Verð frá 3.900 kr 

Klofstígvél
Þessi  
gömlu  
góðu

Fullt verð  
7.900 kr 

gg

Tilboð bara um helgina  

5.900 kr



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOPP EINTAK !
Toyota Landcruiser 90 GX 02/1999 
35” breyttur sjálfskiptur ek 314 Allur 
yfirfarinn motor, bremsur , undirvagn 
ofl verð 1150 þús

SUMARBÍLL !
M-Benz SLK 200 Kompr 10/2007 
ek aðeins 30 þ.km (niðurfellanlegur 
toppur) Leðursæti ofl (innfluttur af 
Öskju) verð 4.9 mil (skipti möguleg)

Í SÉRFLOKKI !
BMW 525 D Xdrive 4X4 DIESEL 
05/2012 ek 10 þ.km umboðsbíll 
hlaðinn aukabúnaði (er á staðnum) 
verð 9.9 mil (skipti möguleg)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau 

12-16
www.planid.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

Hobby 650 WFU árg. 2006 extra stórt 
baðherbergi og Isabella fortjald vel 
með farið hýsi verð 2.900 þús raðn 
121699

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá 
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta 
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð 
frá kr. 168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NISSAN Navara se. Árgerð 2007, ekinn 
126 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.110675.

MAZDA Cx7. Árgerð 2007, ekinn 
90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.690.000. Rnr.1110497.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

FRÁBÆRT FERÐAHJÓL
 HONDA CBR 1100 XX BLACKBIRD 
árg. 2007 ek. 18 Þkm - Alvöru 
ferðahjól á frábæru verði, skoðar 
skipti á ódýrari hjóli eða bíl. verð nú 
1.590 þús

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

PALOMINO YEARLING IY-4102 10 FET 
Árgerð: 2011 Verð 2.200.þús Tilboð: 
1990.þús Lítið sem ekkert notað. 
Skoðar skipti.

COMANCHE Montana. Árgerð 
2001, vel með farinn. Verð 390. þús. 
Rnr.105331.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Polaris Sportsman X2 800 Árgerð 
11/2007, ekið 5þ.km, götuskráð, spil, 
auka dekk o.fl.. Er á staðnum! Verð 
aðeins 1.390.000kr! Raðnr 154958. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

DIESEL SPARIBAUKUR
Hyundai I10 GLS árg. 2009 ek. 85 
Þkm, 5 gíra, algjör sparibaukur, 
tímakeðja ekkert vesen, tilboðsverð nú 
1.290.000.- 100% lán, afb. 27 þús. no 
146689 gsm 695-2015 eftir lokun.

NÚ ER TÍMINN
 FLEETWOOD EVOLUTION E1 
OFFROAD ÁRG. 2007 mjög lítið notað, 
eins og nýtt, nýr rafgeymir, sólarsella, 
útvarp, útihátalarar, heitt og kalt 
vatn, Truma miðstöð, tveir gaskútar, 
útisturtuhaus ofl. tilboðsverð nú 1690 
Þús rað # 136210

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2012, ekinn 
7 Þ.KM, bensín, 6 gírar. bakkmyndavél 
Verð 2.880þ . Rnr.125495.

JEEP Grand cherokee laredo 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 78 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐSVerð 2.490þ lán 
2.050þ Rnr.125116.

DODGE Durango 4wd. Árgerð 2004, 
ekinn 86 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 1.200þ Rnr.124176.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

VW Transporter kasten langur lwb. 
Árgerð 2005, ekinn 126 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.680.000. Rnr.155401.

VW Transporter kasten langur lwb. 
Árgerð 2004, ekinn 200 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.490.000. Rnr.155366.

VW Caddy ecofuel, metan. Árgerð 
2007, ekinn 134 Þ.KM, metan, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.154935.

M.BENZ Sprinter 315 cdi 4x2, langur. 
Árgerð 2006, ekinn 311 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.290.000 + VSK. 
Rnr.155378.

RENAULT Trafic van. Árgerð 2006, 
ekinn 112 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.106486.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

 Bílar til sölu

Benz lúxusjeppi með öllu, gullfallegur 
og góður. Þarf að selja v. brottfl. Verð 
aðeins 2.4 m. Allar uppl. í S. 868 3144

HYUNDAI STAREX 4X4
DISEL, með stærri vélinni. Frábær í 
ferðalagið og hvað sem er. Dekurbíll. 
Verð aðeins 1.650 þús. Uppl í S. 868 
3144

MITSUBISHI PAJERO Ssk. jeppi , 6 
manna árg.‘98. Bensín. Ekinn tæpl. 
140 þús.. Með dráttarkúlu. Auka 
umgangur nagladekk á felgum. Ásett 
verð: 390.000. Uppl. í síma: 892-5203.

Til sölu Vw Passat 2000, skoðaður 
‚14. Ek. 214.000 km. Bíll í góðu lagi. V. 
320.000. Uppl í s. 8983206

Mercedez Benz Sprinter húsbíll. Árg. 
‚00, ek. 214þ, m/ öllu. V. 2millj. S:892 
3761.

Viltu selja bílinn þinn í dag ? Ertu 
að fara að kaupa nýjan bíl og vilt fá 
hærra uppítökuverð fyrir bílinn þinn 
? Viltu staðgreiða nýja bílinn og fá 
staðgreiðsluafslátt ? Ef svo er hafðu 
þá samband og við sendum þér okkar 
kauptilboð þér að kostnaðarlausu.

SUBARU LEGACY
Subaru Legaci árg. 1999, ek. aðeins 
142.þkm. Bensín, sjálfsskiptur, gott 
eintak Verð ca. 400þ. Uppl. s. 8632861

Nissan Almera árg.99. Sk. til 07/14. Í 
góðu standi og prýðis bíll fyrir lítinn 
pening. Verð 220 þús. Uppl. í s.659 
2895

 250-499 þús.

Til sölu wv golf árg 98. beinsk 
1,4eek 218 þús ný tímareim góð 
hljómtækiverð 380 þús gsm 8682352

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Jeppar

TILBOÐ 2.190 ÞÚS
LEXUS LX470 árg 2002 ek. 160 þús, 
nýsk 2014 Leður ,lúga álfelgur, krókur, 
8 manna FLOTTUR BÍLL. Verð 2990þ 
TILBOÐ 2.190, áhvílandi 1700 þús, 
skoða skipti. Uppl 693-0053

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til Sölu: Scania 144G-460 árg. 2001, 
ekinn 536,000, 90% dekk. Vagn 
Eurotrailer árg. 2008. Uppl. í s. 897-
2289.

Til sölu: Scania 144G -460 árg. 2001 
ekinn 536,000, sturtudæla, 90% dekk 
leður og retarder. Vagn Yourk árg. 
1970,4 gámalásar 12 metrar. Uppl. í s. 
897-2289.

 Mótorhjól

Honda Shadow 750. Árg. ‚04. Ek. 3000 
mílur. Óslitið gott hjól. Skoða skipti á 
vélsleða. Uppl. í s. 6606633.

 Til Sölu CRF 250 R árg. 2010. Frábært 
hjól í toppstandi. Ekið ca. 90 tíma 
Nýlegur stimpill. Gott viðhald. Alltaf 
skipt um olíu og síu með reglulegu 
millibili. Auka plast, sætisáklæði og 
loftsíur fylgja. Verð 800 þús. Uppl. í s. 
897 5012.

 Hjólhýsi

Knaus Südvind 540 thm hjólhýsi árg 
95, kojuhús, 5 manna með fortjaldi. 
Verð kr 1500 þús. S: 698-6021.

Til sölu vel með farinn húsvagn 
sem er staðsetur á Laugarvatni með 
rúmgóðum palli og fortjaldi. Tilboð 
óskast. - Allar nánari upplýsingar í 
síma 895-6993

Til sölu: Lítið notað, vandað Hymer 
hjólhýsi. Húsið er vel búið tækjum t.d. 
loftkælingu. Verð 4,5 milljónir. Uppl í 
síma 8690175

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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TILBOÐ Hobby 540 ufe árg 2010 
tilbúinn í útileguna. Listaverð 
3,690,000,- tilboð 3,350,000, 
-Dúkur og svunta,markisa,2 kútar, 
varadekk,grjótgrind,sólarsella,loftnet 
og sjónvarp með dvd. Alger 
draumavagn. sjá raðno.á bílsölur.is 
190333 uppl.í síma 6922970

 Fellihýsi

Til sölu Coleman Taos ‚98 nýskoðað. 
Fæst á aðeins 499.000. Markisa með 
hliðum, ferðaklósett, Nýr rafgeymir, 
220v rafmagn og gaskútur. Vel með 
farið. Skipti á tjaldvagni koma til 
greina. S: 8435311 eftir kl: 13:00

Nýskoðað 12 feta Utha fellihýsi með 
útdraganlegri hlið. Vel með farið 
einn eigandi. Upphækkað. Sólarsella. 
Fortjald. Verð 1.790.000.- Upplýsingar 
í síma 6951003

Fleetwood Yuma fellihýsi, árg. 2005, 
upphækkað á 13 tommu álfelgum, 
grjótgrind, sólarsella, ísskápur, 
eldavél. Viking fortjald fylgir frábær 
hálendisvagn. v. 980 þ Uppl. síma 
698-4678

 Bátar

Til sölu 6 1/2 m langur Shettland 
plastbátur með hældrifi og Mercruzier 
bensínvél sem þarfnast viðgerðar. 
Tilboð 2 millj. Uppl. í s:897 6302.

 Bílaþjónusta

Bjóðum rútur í leigu með bílstjóra/
leiðsögumanni eða án bílstjóra á góðu 
verði. sími 647 4755 landferdir.is 
landferdir@landferdir.is

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

VW - SKODA - VARAHLUTIR 

Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 663 5315 & 699 6069.

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

STERK LOK á alla heita potta. 
Eitt verð á öllum stærðum 

Framleiðum lokin eftir málum.

Sterkasta áklæðið á markaðnum 
sem þolir vel raka- klór 

og veðráttu.

Kristinn 899-6277 - 461-5077 Tjalda@simnet.is

Tjalda og Seglaþjónustan (Myndir á facebook)

Ál hjólapallar / veggjapallar 

Akralind 8
Sími: 564 6070www.kvarnir.is

Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar
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Eru köngulærnar að plaga þig? 
Hringdu og ég redda því. Er einnig 
með garðarúðun. Uppl. í síma 863 
1291.

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska 
í fyrirrúmi. Ágúst S:695-4464 
malningartjonusta@gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Gref fyrir dreni og skolpi. Fjarlægi efni 
og kem með nýtt. Einnig steinsögun, 
kjarnaborun og pallasmíði. Vönduð 
vinnubrögð. S. 863 1291.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

TRÖPPUVIÐGERÐIR
Múrviðgerðir, málun og 
tröppuviðgerðir (hitastrengur). Hinrik, 
s. 892 9499.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 
5000. Tímapantanir í síma 845 8896.

Spákona. Miðla með aðstoð kaffibolla. 
Miðla til þín því sem þú þarft að 
heyra. S. 866 6597 Ásdís Spámiðill.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

Allt fyrir bæjarhátiðina, tugir vöruliða 
í hverjum lit, gulur, rauður, grænn, 
blár, appelssínugulur, fjólublár, bleikur. 
Kúrekahattar (sjá mynd) á 1,490. 
Sendum í póstkröfu. Partýbúðin, 
Faxafeni 11, s. 534-0534

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara, 
uppþvottavélar, Ford Explorer ‚96 
nýskoðaður ‚14, frystikista, eldavélar, 
hjólastóll, video, reiðhjól, þríhjól, 
hlaupahjól, mikið af ódýrum dekkjum 
og felgum S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan - 

3. hæð ( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Verslun

WE-VIBE II OG III
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár 
í röð. Viamax fullnægingarkremið 
sem virkar o.fl. Tökum millifærslu og 
greiðslukort. Sendum um allt land 
www.hush.is

HEILSA
 Heilsuvörur

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

TIL SÖLU 1/6 HLUTI
Til sölu 1/6 hluti í eigendafélagi um 
flugvélina TF AUR, sem er Socata 
Rallye 235. Nánari uppl. um vélina á 
www.tfaur.webs.com. S. 898 7820

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU !
Til leigu 230 fm, 7 herbergja 
íbúð í parhúsi í Grafarvogi frá 

1 september í 1 ár (hugsanlega 
lengur) Leigist aðeins rólegum 

og reglusömum aðilum með góð 
meðmæli.

Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 
s. 661-7000

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Nýleg 27m2 studióíbúð miðsvæðis 
í Hafnarfirði „Flatarhrauni” við 
Iðnskólann. Eldhúskrókur og 
baðherbergi í íbúð, húsaleigubætur 
fást á þessa íbúð. Sameiginlegt 
þvottahús á hæðinni m. þvottavél og 
þurrkara!! Upplýsingar, vinsamlegast 
sendið tölvupóst á piero@bjb.is

 Húsnæði óskast

Halló, Okkur bráðvantar 4-5 herbergja 
íbúð í nágrenni við Réttarholtsskóla 
eða í Fossvogi Kópavogsmegin. Má 
ver með húsgögnum. Við fjölskyldan 
erum að flytja til íslands eftir áralanga 
dvöl erlendis, erum mjög reglusöm, 
reyklaus og áræðanlegir Vestfirðingar.
upplýs. í síma 8978289 / elisabet@
pt.lu

 Sumarbústaðir

GOTT SUMARHÚS TILBOÐ 
2,9 MIL.

25 fm. sumarhús til flutnings sem 
skiptist í stofu herbergi og snyrtingu 
á tilboði aðeins 2,9 milj. uppl.í síma 
891 9847.

 Geymsluhúsnæði

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA
óskar eftir að ráða þjóna í fullt 

starf 11 - 11, einnig vantar 
okkur þjóna á hádegisvaktir 

frá ca. 11.30 - 14.00. Ath. góð 
íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar aðeins veittar á 
staðnum frá 15.00 - 17.00 í dag 

og næstu daga.

LAGERSTARF
Hýsing - Vöruhótel, Skútuvogi 9, 
óskar eftir rösku og áreiðanlegu 
fólki til starfa við vörumerkingar, 

meðhöndlun og tiltekt 
sölupantana á fatnaði og annarri 

sérvöru.
Vinnutíminn er 8:00-16:30.

Umsóknir skulu fylltar 
út á www.voruhysing.is. 

Einnig er hægt að nálgast 
umsóknareyðublöð á staðnum.

AFGREIÐSLUFÓLK ÓSKAST! 

„ERUM Á 12 STÖÐUM”
á virkum dögum í bakaríin okkar 
í um 60% starf. Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á netfangið 

umsokn@kornid.is eða kornid.is

SNYRTIFRÆÐINGUR
Snyrtistofa í Rvk óskar eftir 
snyrtifræðing í vinnu uppl. hjá Helgu í 
síma: 895 9824.

Óska eftir vélaverði og háseta á 
rækjubát, gerður út frá Suðurnesjum. 
Uppl. í s. 898 0504.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 776-7080 Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Sara Dögg, hin heita símamær, verður 
með opið frá kl. 20.00 í kvöld í síma 
908-6000 og 535-9999. Sjá prófíl 
SexyIceland.com/Sara.

Daisy símadama vill spjalla við karla 
flest kvöld frá kl. 21-01 í síma 908-
6000 eða 535-9999. Sjáðu prófílinn 
hennar á SexyIceland.com/Daisy.

Konur sem leita skyndikynna eða 
rómantískra ævintýra auglýsa og vitja 
skilaboða frítt hjá símastefnumóti 
Rauða Torgsins í síma 535-9923. 
Símastefnumót.is

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmda 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar 
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum 
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum                   
nr. 106/2000 m.s.b. 

Breyting á Strandvegi (Þverárfjallsvegi) á Sauðár-
króki. 

Breyting á sorpurðunarsvæði á Stjórnarsandi, Skaft-
árhreppi. 

Ákvarðanirnar  liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á 
heimasíðu Skipulagsstofnunar: 
www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvarðanir Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfis-
ráðherra og er kærufrestur til 2. september 2013.  
       
 Skipulagsstofnun 

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík  |   Sími 585 8300   |   www.postdreif-

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans

Br
an
de
nb
ur
g

Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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NÝ VERSLUN  
NETTÓ GRANDA      

LÁGT VERÐ  

DAG & NÓTT

TILBOÐIN GILDA 2. ÁGÚST - 7. ÁGÚST  

AÐEINS Í NETTÓ GRANDA

AN Í BEINNI 

VINNUR ÞÚ GJAFAKORT 

 FRÁ ETTÓ

✴ LANDSLIÐSSTELPURNAR 

LL
   Í FÓTBOLTA ÁRITA PLAKÖT 

✴ 300 FYRSTU FÁ GJAFABRÉF 

   FRÁ  ÍSBÚÐINNI VALDÍSI  
VV

✴ 100 FYRSTU FÁ

   ÓVÆNTAN GLAÐNING!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVELKOMI
ELKELKELKELKEELELKELKELELKELELELKELKEELELELKEELKEELKEELELELKEEELELEEELELKELKELELKELKELEELLKELELELLKLEELLLLKLKKK MMIMIMMIMMMMIMMIMIMMMMMMIMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMM NNNNNNNN

NARHÁTÍÐ

Á OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OOOÁ OÁ OÁ OÁ OÁ OÁÁ OOOÁ OÁ OÁ OÁÁÁ OOÁ OOOOOOOOPNUPNUPNUPNUPNUPNUUUUUPPPPPPPPPPPPPPP NARARARNARNARARRNARNARNARNARNARNARNARNARRNARNARARRNARRNARARRRNARARARARNARRRRNANAANARRNARNARARARNNNN HÁTHÁTHÁTHÁHÁHÁHÁHÁHÁTÁTHÁTHÁTHÁTÁHÁTHÁTÁTHÁTÁÁTÁTHÁTHÁTTHÁTHÁTTHÁTTÁTÁTHÁTHÁTÁTHÁTHÁHÁTHÁTHÁHÁTHÁÁTHÁTHHÁHÁHÁTHÁHHÁÁHHÁÁHHÁÁHÁHHHÁÁHÁÁHÁHH

OPNUM 02.08 KLUKKAN 13:00 VELKOMIN Í NÝJA  

OG SPENNANDI VERSLUN

NETTÓ GRANDA - OPIÐ DAG OG NÓTT

NÝR BÆKLINGUR 
 

FULLUR  
AF FRÁBÆRUM  
OPNUNARTILBOÐUM

OPNUM FÖSTUDAGINN 02.08 KL. 13:00  

SJÁÐU
BÆKLINGINN Á
WWW.NETTO.IS
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Faðir minn,

THEODÓR NÓASON
lést föstudaginn 5. júlí. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey.

Gunnar Theodórsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

GUÐRÚN GUÐMUNDSDÓTTIR
Mýrarvegi 111, Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð 29. júlí. Útför 
hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
þriðjudaginn 6. ágúst kl. 13.30. Innilegar 
þakkir til starfsfólks á Reynihlíð fyrir hlýja og góða umönnun.

Guðmundur Hoff Møller Maríane Hoff Møller
Unnur Snorradóttir Bjarki Kristinsson
Helga Snorradóttir Kristján Ólafsson
Arinbjörn Snorrason
Bjarki Heiðar Ingason Hildur Soffía Vignisdóttir
Helga Þórey Ingadóttir Jónatan Jónsson
ömmu- og langömmubörn.

Yndislegur eiginmaður minn, 
 besti vinur og faðir okkar,

VIKTOR AÐALSTEINSSON
flugstjóri,

Miðvangi 41, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 24. júlí. Útförin fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn  
6. ágúst klukkan 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast  
hans er bent á Flugbjörgunarsveitir Íslands.

Fyrir hönd aðstandenda,

Hildur Hilmarsdóttir
Helen Stuart Viktorsdóttir
Hallgrímur Viktorsson 
Viktor Viktorsson
og fjölskyldur.

Elsku hjartans yndislegi bróðir minn,  
mágur, frændi, faðir okkar og tengdafaðir,

ÞORSTEINN ERLINGSSON
lést mánudaginn 15. júlí. Útför hans hefur 
farið fram í kyrrþey. Innilegar þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð, hlýhug og 
vináttu.

Guðrún Kristín Erlingsdóttir   Baldur Ármann Steinarsson       
Þórdís Todda og Steinar Berg Baldursbörn

Erlingur Þorsteinsson             Thelma Björk Guðbjörnsdóttir  
Kristín Þorsteinsdóttir

 
ELÍAS VALDIMAR ÁGÚSTSSON

lést mánudaginn 22. júlí sl. Útförin fór fram í 
kyrrþey að ósk hins látna.  
 
 
Regína Stefnisdóttir 
systur hins látna og aðrir aðstandendur.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim  
sem sýndu okkur hlýhug og samúð  

við andlát og útför 

BRYNJU BJARGAR BRAGADÓTTUR
Tjarnarmýri 13, Seltjarnarnesi,

sem lést 10. júlí síðastliðinn.

Ragnar Imsland
Ómar Logi Imsland
Birgir Imsland
Arnar Imsland  Alexandra Unudóttir
Sigurlaug Sveinsdóttir  Bragi Þ. Sigurðsson
Styrmir Bragason  Halla Helgadóttir
Margrét Bragadóttir  Karl Sveinsson

Þökkum innilega öllum þeim sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð við andlát  

og útför okkar ástkæra 

HALLGRÍMS SÆMUNDSSONAR
kennara, 

Goðatúni 10, Garðabæ.

Lovísa Óskarsdóttir og fjölskylda.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar móður 

okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

SVEINBJARGAR  
GUÐMUNDSDÓTTUR

Hamraborg 18,
Þökkum starfsfólki á deild 6-A á LSH  
fyrir góða umönnun.
 

Þorleifur Kjartan Kristmundsson Svanhildur Ólafsdóttir
Einar Páll Gunnarsson Anna Guðný Björnsdóttir
Sigurður Arnar Gunnarsson Jóna Vala Valsdóttir
Anna Þórdís Gunnarsdóttir Birgir Axelsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

KRISTÍN H. KVARAN
Kleifarvegi 1,

lést laugardaginn 27. júlí á dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund. Útförin fer fram 
frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn  
9. ágúst kl. 13.00.

Karítas Kvaran Baldur Guðlaugsson
Gunnar E. Kvaran Snæfríður Þ. Egilson
Einar G. Kvaran Tinna Grétarsdóttir
Ólafur Hrafnkell Baldursson Charlotte Gerd Hannibal
Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir
Þórhildur Baldursdóttir
og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug  
við andlát og útför ástkærs sonar okkar, 

BERGS BJARNASONAR.

Bjarni Bergsson  Ragnhildur Friðriksdóttir

Það hittist bara svona á að mér er boðið 
að sýna á þessum tveimur stöðum sam-
tímis,“ segir Björg Atla myndlistarkona 
sem sýnir nú málverk bæði í Kirsuberja-
trénu við Vesturgötu og í anddyri Breið-
holtskirkju. „Í Herbergi í Kirsuberja-
trénu sýni ég tuttugu litlar myndir en í 
Breiðholtskirkju eru þrjú stór málverk. 
Þetta eru óhlutbundin málverk í sterk-
um litatónum sem túlka mína innri sýn.“

Björg á nokkuð óvenjulegan feril í 
myndlistinni því hún útskrifaðist ekki úr 
Myndlista- og handíðaskólanum fyrr en 
hún var fertug. Áður en hún hóf námið 
hafði hún starfað sem lífeindafræðing-
ur. „Þetta var löng leið,“ viðurkennir hún 
brosandi. „Pabbi minn hét Atli Már og 
var myndlistarmaður og grafískur hönn-
uður þannig að ég hafði alist upp við það 
að vera síteiknandi. Ætlaði mér samt 
ekkert að fara út í myndlistina, kenndi í 
nokkur ár úti á landi eftir stúdentspróf 
og fór síðan í Tækniskólann og lærði líf-
eindafræði. Ég starfaði við það í nokkuð 
mörg ár en fannst alltaf skemmtilegast 
að horfa í smásjá og vera með sterkar 
litaupplausnir þannig að maðurinn minn 
sá fram á það að ég yrði bara að kom-
ast í myndlistarskóla. Og það gerði ég. 
Útskrifaðist 1982 og 
hef lifað af myndlist-
inni síðan, bæði sem 
málari og kennari.“

Sýningunni í Kirsu-
berjatrénu lýkur 5. 
ágúst en sú í Breið-
holtskirkju stendur 
til 18. ágúst.  

fridrikab@frettabladid.is   

Fannst alltaf skemmti-
legast að horfa í smásjá
Myndlistarkonan Björg Atla lætur sig ekki muna um það að vera með tvær sýningar 
opnar samtímis á mismunandi stöðum í borginni. Hún fór dálítið óvenjulega leið að 
myndlistinni, er lærður lífeindafræðingur en söðlaði um og fór í myndlistarnám.

TVÆR SÝNINGAR Í EINU  Björg Atla sýnir bæði í Kirsuberjatrénu og 
Breiðholtskirkju þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STERKIR LITIR  Eitt 
verkanna á sýningunni 

í Kirsuberjatrénu.
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Á þessum degi árið 1907 fór liðsfor-
inginn Robert Baden-Powell í fyrstu 
skátaútileguna með tuttugu drengi af 
ólíkum stéttum og uppruna, sem þótti 
byltingarkennt á þeim tíma.
Powell skipulagði ferðina til Brownsea-
eyju á Suður-Englandi til að láta reyna á 
hugmyndir sínar að bókinni Scouting for 
Boys. Útilegan gekk út á könnunarleið-
angra, smíðar, riddaramennsku, björgun 
og þjóðrækni og hefur síðan verið nefnd 

fyrsta skátaútilegan og markar upphaf 
skátahreyfingarinnar á heimsvísu. 
Þar sem þetta var fyrsta skátaútilegan 
voru drengirnir ekki í búningi en voru 
þó með kakíklúta um hálsinn með mynd 
af skátaliljunni, sem er fyrsta skáta-
merkið. Eftir útileguna fengu þeir síðan 
látúnsbarmmerki með orðunum „Vertu 
viðbúinn“ til að hengja fyrir neðan 
skátaliljuna sem er enn í dag saumuð í 
búninga skátadrengja.

ÞETTA GERÐIST 1. ÁGÚST 1907

Fyrsta skátaútilegan í Englandi







TVÆR Á VERÐI  EINNAR

setjum öryggið á oddinn !
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Myndasögur

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. komst auga á, 6. kringum, 8. átti 
heima, 9. dorma, 11. fæddi, 12. 
fláræði, 14. digurmæli, 16. tímabil, 17. 
eyða, 18. hald, 20. íþróttafélag, 21. sót.

LÓÐRÉTT
1. uss, 3. í röð, 4. kassabók, 5. tæki, 7. 
grasplanta, 10. flinkur, 13. sódi, 15. 
krakki, 16. beita, 19. tónlistarmaður.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. sást, 6. um, 8. bjó, 9. sef, 
11. ól, 12. slægð, 14. grobb, 16. ár, 17. 
sóa, 18. tak, 20. kr, 21. aska. 

LÓÐRÉTT: 1. suss, 3. áb, 4. sjóðbók, 
5. tól, 7. melgras, 10. fær, 13. gos, 15. 
barn, 16. áta, 19. kk.

Öll fyndni hefur sín takmörk.
Bragi Sigurjónsson

Vladimir Kramnik (2784) og 
Michael Adams (2740) eru efstir og 
jafnir í Dortmund. Í 4. umferð tefldi 
Kramnik við Georg Meier (2610) 
sem lék síðast 32. Re4-f6+.
Svartur á leik

32...Dxf6! 33. Dxd5! (ef 33. gxf6 
kemur 33...Rf4+ ásamt 34...Hb1+) 
33...Dg6! 34. De5 Hb5 35. Df4 Hf5 
36. De4 Dxg5+ og hvítur gafst upp 
skömmu síðar. Kramnik og Adams 
eru efstir með 4 vinninga eftir 5 
umferðir.  www.skak.is Nýr alþjóð-
legur stigalisti er kominn út.

SUDOKU

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

5 8 1 7 4 2 6 9 3
9 2 4 8 6 3 5 1 7
3 6 7 5 9 1 2 8 4
1 4 8 9 2 7 3 5 6
2 5 6 3 8 4 1 7 9
7 3 9 1 5 6 4 2 8
4 9 2 6 1 8 7 3 5
6 7 5 2 3 9 8 4 1
8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5
9 4 5 1 8 7 2 3 6
2 7 1 6 5 3 4 8 9
7 9 4 2 6 5 3 1 8
3 6 8 7 1 9 5 2 4
1 5 2 8 3 4 9 6 7
4 1 9 3 7 8 6 5 2
5 3 7 9 2 6 8 4 1
8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3
9 1 7 3 4 8 6 2 5
2 3 4 5 7 6 8 9 1
3 9 2 6 8 4 5 1 7
1 5 6 7 2 3 9 8 4
4 7 8 9 1 5 2 3 6
5 4 3 8 6 2 1 7 9
7 2 1 4 5 9 3 6 8
8 6 9 1 3 7 4 5 2

8 7 5 9 4 6 2 1 3
9 4 1 7 3 2 5 6 8
2 3 6 1 8 5 9 7 4
1 5 7 4 2 8 3 9 6
3 6 8 5 7 9 1 4 2
4 2 9 3 6 1 8 5 7
5 8 4 2 9 7 6 3 1
6 9 3 8 1 4 7 2 5
7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2
2 8 5 4 1 3 7 9 6
4 6 7 9 2 5 8 3 1
3 2 8 5 6 1 4 7 9
5 9 6 8 7 4 1 2 3
7 1 4 2 3 9 6 8 5
6 7 3 1 4 2 9 5 8
8 5 2 6 9 7 3 1 4
1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5
3 6 7 5 9 1 4 2 8
1 8 5 2 4 6 9 3 7
7 9 6 8 1 2 5 4 3
5 1 8 6 3 4 2 7 9
2 3 4 9 5 7 6 8 1
4 5 3 1 6 8 7 9 2
6 7 1 3 2 9 8 5 4
8 2 9 4 7 5 3 1 6

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Minntu mig á að spurja 
nágrannana um nafn 

hundaþjálfarans. 

Hæ krakkar! 
Eruð þið í 
göngutúr?

Jább!

 Lóu 
finnst 
þetta 
voða 

gaman, 
ekki 

satt?

Svo 
virðist 
vera.

Skvett! Skvett! Skvett!
Skvett!

Gaur! Ég get 
makað á 

bakið á þér!

Nei, nei! 
Þetta gengur 

vel svona!

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

Vertu með Stöð 2, 4 aukastöðvar og Netfrelsi
fyrir 265 krónur á dag.

7:00-20:00 
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og skemmtilegir þættir fyrir yngstu
áhorfendurna alla daga á Stöð 2 Krakkar. 

22:15
BREAKING BAD

Vinsælir dramatískir þættir sem hafa unnið til fjölda Emmy 
verðlauna.

20:00 
MASTERCHEF USA

Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur með Gordon Ramsey 
sem um þessar mundir er í framleiðslu í yfir þrjátíu löndum.

SNÝR AFTUR

21:30
PERSON OF INTEREST

Önnur þáttaröðin í þessum hörkuspennandi þáttum sem koma  
úr smiðju J.J. Abrams.
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Ég hef verið að rannsaka geómetr-
ísk tákn út frá hinni heilögu geó-
metríu og gullinsniði, sem sagt 
þeim táknum og mælieiningum 
sem binda heiminn saman,“ segir 
Þórður Grímsson myndlistarmaður 
sem í gærkvöldi opnaði sýninguna 
Skyndreymi og táknvilla í Artímu 
galleríi undir listamannsnafninu 
Svartval. „Mér finnst einhver fag-
urfræði í þessum táknum og form-
úlum þannig að ég tek þau inn og 
bý til minn eigin heim sem vonandi 
segir áhorfendunum eitthvað um 
þessa rannsókn.“

Inn í þennan heim Þórðar spila 
kenningar Jungs og Freuds en hann 
segir það beintengt þeim rannsókn-
um sem hann hefur stundað. „Það 
er þessi sameiginlega undirmeðvit-
und, það að við skynjum öll tákn á 
svipaðan hátt, og svo að sjálfsögðu 

óhugnaðurinn í listum og hverjar 
eru forsendur heimsins sem maður 
býður fólki inn í í verkunum.“

Þórður útskrifaðist úr LHÍ 2009 
og hefur síðan haldið eina einka-
sýningu á ári auk þess að taka þátt 
í samsýningum. Eru viðfangsefni 
hans alltaf þau sömu? „Já, ég hef 
eiginlega alltaf verið að vinna 
í þessum heimi. Ekki alltaf í 
sama miðlinum samt, hef unnið 
í hina og þessa miðla. Á þessari 
sýningu er mikið prentverk og 
teikningar, en áður hef ég stund-
um verið í blekmálun, vídeói og 
bara þeim miðli sem hentar efni-
viðnum best hverju sinni.“

Þórður segir áhugann á þess-
um heimi hafa kviknað þegar 
hann vann að BA-ritgerð sinni 
sem fjallaði um óhugnað í listum. 
„Hvað það er sem vekur óhug og 

fegurð á sama tíma og hvaða feg-
urð leynist í myrkrinu. Það er það 
sem hrífur mig.“

Nafn sýningarinnar er nokkuð 
sérstakt, hvað liggur þar að baki? 
„Þetta er svona orðarugl úr orð-
unum skynvilla og tákndreymi. 
Mann dreymir tákn og ég vildi 
snúa þessu við og búa til einhver 
ekki-orð.“  

Þetta listamannsnafn, Svart-
val, hvaða merkingu hefur það? 
„Þetta er bara nafn sem ég hef 
notað lengi og hefur vísun í Stór-
val þar sem hann var naívískur 
málari. Sjálfur er ég naívískur 
hugarlandslagsmálari.“

Sýningin í Artímu stendur til 
4. ágúst og sýningarstjórar eru 
Heiða Jónsdóttir og Anna Mar-
grét Björnsson.    
 fridrikab@frettabladid.is  

Hrífst af fegurðinni í 
óhugnaði og myrkri
Svartval, öðru nafni Þórður Grímsson, opnaði í gær sýninguna Skyndreymi og 
táknvilla í Artímu galleríi við Skúlagötu. Þar sýnir hann prentverk, silkiþrykk og 
teikningar sem eiga upphaf sitt í rannsókn á fagurfræði tákna og formúla. 

BÆKUR  ★★★★★

Dagar í sögu þagnarinnar
Merethe Lindström
Þýðing: Einar Ólafsson
Draumsýn

Skáldsagan Dagar í sögu þagnar-
innar eftir norsku skáldkonuna 
Merethe Lindström, sem hlaut 
Bókmenntaverðlaun Norður-
landaráðs árið 2012, er nú komin 
út á íslensku. Sagan lætur lítið 
yfir sér við fyrstu sýn, 
þar segir 
öldruð 
kona Eva 
a ð  n a f n i 
frá daglegu 
lífi sínu og 
baráttunni 
við elliglöp 
eiginmanns-
i ns  Sí mon-
ar. Smátt og 
smátt hleður 
þó sagan utan 
á sig og teygir 
anga sína allt 
aftur í gyðinga-
ofsóknirnar í 
seinni heims-
styrjöldinni.

 Símon er nefni-
lega gyðingur sem 
missti alla fjöl-
skyldu sína í hel-
förinni, en segir 
ek k i  n ok k r u m 
manni frá því, ekki 
einu sinni dætrum sínum 
þremur. Eva á líka myrkt leynd-
armál úr fortíðinni, leyndar-
mál sem lætur hana ekki í friði 
en hún segir heldur engum frá. 
Þögnin hleðst upp á milli þeirra 
og eitrar út frá sér þar til Símon 
hættir nánast að tala og hverfur 
inn í eigin heim. Þegar ofan á 
bætast samskipti þeirra hjóna við 
lettnesku hreingerningar konuna 
Mariju, sem ekkert má heldur 
vita um leyndarmálin verður 
úr marglaga og djúp saga sem 
smeygir sér undir húð lesandans 
og sest um kyrrt.

Stíll sögunnar er látlaus og 
yfirlætislaus eins og hæfir sléttu 
og felldu yfirborði lífs Evu, en 

undir krauma öll ósögðu orðin, 
skömmin og óttinn svo úr verður 
ansi hreint magnaður kokkteill. 
Persónusköpunin er vandlega 
unnin og allt þetta fólk gæti verið 
nágrannar í næsta húsi enda er 
það eitt af grunnstefjum sög-
unnar hversu óskaplega lítið við 
í rauninni vitum hvort um annað. 

Bygging sögunnar minnir um 
margt á sakamálasögur, hér er 
upplýsingum miðlað í ör smáum 
skömmtun og lesandinn er orðinn 
nánast viðþolslaus af forvitni um 

hver þessi skelfilegu 
leyndarmál séu og 
hvaðan þessi djúpa 
sorg sé sprottin 
þegar það rennur 
upp fyrir honum að 
það er sögu konan 
löngu búin að 
láta uppi. Fyrsti 
k a f l i  b ók a r -
innar geymir í 
raun lyklana að 
öllu sem á eftir 
kemur, en eins 
og í lífinu sjálfu 
rennur merk-
ing hans ekki 
upp fyrir les-
anda fyrr en 
langt er liðið 
á sögu. Það 
sem er aug-
ljóst er oft 
ósýnilegast.

Þýð-
ing Einars 

Ólafssonar er 
vel af hendi leyst, látlaust 

málfar og enginn þýðingar-
keimur en prófarkalestur hefði 
að ósekju mátt vera vandlegri, 
víða vantar smáorð og stundum 
standa orð í röngu falli. Smá-
munasemi kannski að láta slíkt 
ergja sig en eins vandaður texti 
og hér er boðið upp á verðskuldar 
að rækt sé lögð við frágang hans.

 FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR

NIÐURSTAÐA: Verðlaunaskáldsaga 
Norðurlandaráðs frá því í fyrra. 
Kynngimögnuð saga sem snertir 
hressilega við lesandanum.

Að þegja lífið í hel SKYNDREYMI 
OG TÁKNVILLA  
Þórður Grímsson 
sýnir í Artímu 
galleríi til 4. ágúst. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

TÓNLIST  ★★★ ★★

Tónleikar:
Hulda Jónsdóttir fiðluleikari lék verk eftir 
Bach, Paganini, Bartók, Ysaÿe og Viktor 
Orra Árnason. Listasafn Sigurjóns Ólafs-
sonar þriðjudaginn 30. júlí.
Hljómurinn í Listasafni Sigurjóns 
Ólafssonar hentar fiðlu ekkert sér-
staklega vel. Endurómunin er mjög 
lítil, sem gerir rödd fiðlunnar frem-
ur þurra. Þetta háði Huldu Jónsdótt-
ur fiðluleikara nokkuð á tónleikum í 
safninu á þriðjudagskvöldið.

Hulda lauk nýverið B.Mus.-gráðu 
úr Juilliard tónlistarháskólanum, og 
hyggst hefja frekrar nám þar í haust. 
Maður heyrði strax á fyrstu tónun-
um að hún er efnileg. Ciaccona úr 2. 
einleikspartítunni eftir Bach var stíl-
hrein og nákvæm. Hulda lék af alúð og 
vandvirkni, en ég saknaði ástríðunnar 
í tónlistinni. Bach var vissulega ekki 
rómantískt tónskáld. Engu að síður 
eru sterkar tilfinningar í tónmáli 
hans, sem skiluðu sér ekki almenni-
lega. Skorturinn á endurómun salar-
ins gerði verkið enn litlausara. 

Svipaða sögu er að segja um 
níundu kaprísu Paganinis. Hún á að 
vera létt og leikandi, en var þvert á 
móti ósköp þunglamaleg, of hæg og 
ekki nógu taktföst. Ellefta kaprísan 
var mun skemmtilegri; það er ekki 
auðvelt að spila hana en Hulda flutti 
hana með sannfærandi tilþrifum. 

Eitt íslenskt verk var frumflutt á 
tónleikunum, Vögguvísa eftir Vikt-
or Orra Árnason. Hún kom vel út; 
tónlistin byggðist á einfaldri línu 
sem var skemmtilega skyggð með 
ómstríðum hljómagangi. Útkoman 

var athyglisverð og heillandi.
Fyrsti kaflinn úr einleiks-

sónötunni eftir Bartók hitti hins 
vegar ekki í mark. Hann var bein-
línis leiðinlegur – það vantaði and-
stæðurnar og snerpuna í túlkunina. 

Sónata op. 27 nr. 4 eftir Ysaÿe var 
talsvert betri. Krafturinn var reynd-
ar ekki mikill, þó óneitanlega hafi 
túlkunin verið lærð og skynsamlega 
sett fram. Maður vill bara meira í 
þessari tónlist; hún er svo mögnuð, 
lifandi og ævintýrakennd þegar hún 
er virkilega glæsilega spiluð.  

Hulda er vissulega efnilegur 
fiðluleikari. Eins og áður sagði lék 
hún margt af vandvirkni og hún 
hefur fallegan tón. Það er samt 
ekki nóg. Hún á enn langt í land 
ef hún ætlar sér að ná viðunandi 
árangri á einleikarabrautinni. 
Skáld skapurinn í túlkuninni verð-
ur að vera grípandi. Fiðluleikaran-
um verður liggja eitthvað á hjarta 
með tónlistinni. Það var ekki alltaf 
að heyra á þessum tónleikum.
   JÓNAS SEN

NIÐURSTAÐA: Efnilegur fiðluleikari en 
tónlistin komst ekki alltaf á flug.   

Efnilegur fiðluleikari

Glæsilegt nýtt prjónablað Ýr 54 er komið í verslanir
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Gildir til 5. ágúst á meðan birgðir endast.

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari  
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

ALLAR ÚTILEGUVÖRUR  

ÁN VIRÐISAUKASKATTS*
AFNEMUM VSK

AFNEMUM VSK
SUMARLEIKFÖNG

 ÁN VIRÐISAUKASKATTS*

og á Akureyri 

í sumar!
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Upphitun fyrir tónlistar hátíðina 
Innipúkann fer fram á Kexi 
hosteli í kvöld. Hljómsveitin 
Samaris kemur fram og einnig 
gefst gestum færi á að kaupa 
armbönd inn á hátíðina sjálfa á 
staðnum. 

Samaris var stofnuð í Reykja-
vík árið 2011 og samanstendur 
af söngkonunni Jófríði Áka-
dóttur, raftónlistarmanninum 
Þórði Kára Steinþórssyni og 
Áslaugu Rún Magnúsdóttur sem 
spilar á klarinett. Tónleikarnir 
hefjast klukkan 21.

Hitað upp fyrir 
Innipúkann

SAMARIS  Upphitun fyrir Innipúkann 
fer fram á Kex í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FIMMTUDAGUR 
1. ÁGÚST 2013 

Tónleikar
22.00 Bítladrengirnir blíðu og Þór Breiðfjörð 
söngvari halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8, í kvöld klukkan 22.00.

Kvikmyndir
20.00 Frumsýning á heimildamyndinni um 
kvennapönkhljómsveitina Pussy Riot í Bíó Pardís 
kl. 19.30. Kvennapönkhljómsveitin Viðurstyggð 
mun hita upp og léttar veitingar verða í boði 
frá kl. 19.30. Myndin hefst kl. 20.00. Hægt er 
að tryggja sér miða á midi.is en einnig er hægt 
að kaupa miða á frumsýninguna í miðasölu Bíó 
Paradís en hún er opin daglega frá kl 17.

Tónlist
20.00 Aurora Borealis munu koma fram 
í Viðeyjarstofu í kvöld kl. 20.00. Margrét 
Hrafnsdóttir og Ave harmonikkuleikari flytja 
einungis verk eftir konur. Á efnisskránni er 
frumflutningur eftir Ingibjörgu Guðlaugs-
dóttur en einnig verða verk flutt eftir Hafdísi 
Bjarnadóttur, Hildigunni Rúnarsdóttur og 
Ingunni Bjarnadóttur. Það kostar 2.700 krónur 
á tónleikana og sigling með ferjunni er inni-
falin. Miðasala fer fram á midi.is. Ferjan siglir 
frá Skarfabakka við Sundhöfn kl. 19:15 og til 
baka að tónleikum loknum. 
20.00 Djasstríóið Ungút heldur aukatónleika 
í tónleikasalnum Hljóðbergi í Hannesarholti í 
kvöld kl. 20.00. Flutt verður efni af nýútkom-
inni plötu tríósins, Blástjörnunni. Um er að 
ræða íslensk þjóðlög í útsetningu og flutningi 
djasspíanistans Peter Arnesen. Miðaverð er 
2.000 krónur og selt er inn við hurðina. 
20.00 Bachsveitin kemur fram í Skálholts-

kirkju ásamt hornleikurunum Ellu Völu 
Ármannsdóttur og Olivier Picon og Sigurði 
Halldórssyni á pikkolóselló.
21.00 Myrra Rós og Elín Ey halda tónleika á 
Café Rosenberg í kvöld klukkan 21.
22.00 Bíó Paradís heldur fjórðu tónleika 
sumarsins. Verða þeir í stóra sal hússins og 
hefst tónlistin klukkan 22.00. Arnljótur og 
Samaris koma fram. Klængur Gunnarsson, 
listamaður sér um sjónrænar brellur meðan 
á tónleikum stendur. Aðgangur er ókeypis og 
verður sjoppan opin að vanda. Tilboð á bjór 
og poppkorni. 
22.00 Í tilefni útgáfu stuttskífunnar Aquarium 
með kimono verður boðað til tónleika á Fak-
torý í kvöld. Bandarísk-íslenski dúettinn Low 
Roar kemur einnig fram. Miðasala opnar kl 
21.00 og hefjast tónleikarnir svo stundvíslega 
kl 22.00. Miðaverð er 1.500 kr. 

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 

Íslandsvinurinn og diskó-
konungurinn Nile Rodgers, sem 
tróð upp í Hörpu með hljómsveit 
sinni Chic fyrr í mánuðinum, 
hefur gefið frá sér yfirlýsingu 
þess efnis að hann hafi sigrast 
á krabbameini sem hefur hrjáð 
hann undanfarin ár. Hann var 
fyrst greindur með krabba-
meinið árið 2010.

Rodgers segir jafnframt að 
velgengni hans undanfarið, 
meðal annars með sumarsmell-
inum Get Lucky, sem hann 
samdi með hljómsveitinni Daft 
Punk, hafi hjálpað honum að 
yfirstíga sjúkdóminn. Hann 
lýsti því sjálfur yfir í viðtali 
vestanhafs, við The Official 
Charts Company, fyrr á þessu 
ári.  - ósk

Nile Rodgers 
við hestaheilsu

Í SVEIFLU  Það var ekki að sjá á tón-
leikum Niles Rodgers í Hörpu að hann 
væri veikur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR BIRKISSON

HEIMSMEISTARAMÓT 
Í BEINNI!
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bein útsending alla daga frá morgni til kvölds 

4.–11. ÁGÚST

Heimsmeistaramót íslenska hestsins verður haldið í Berlín í Þýskalandi dagana 4.–11. 
ágúst og verður Stöð 2 Sport með beinar útsendingar frá mótinu alla keppnisdagana 
og samantektarþætti á kvöldin. Keppt er í sjö keppnisgreinum: tölti, slaktaumatölti, 
fjórgangi, fimmgangi, gæðingaskeiði, 250 metra skeiði og 100 metra flugsskeiði. 
Mótið verður formlega sett næstkomandi sunnudag  en þá mun Dorrit Moussaieff, 
forsetafrú, ríða í gegnum Brandenborgarhliðið í Berlín. Fylgstu með færustu 
knöpunum og flottustu fákunum á Stöð 2 Sport. 

veisla fyrir hestamanninn
–11.
ana

ölti, 
. 

ff, 

Telma Tómasson, Logi Laxdal og Steindór Guðmundsson munu 
hafa umsjón með íslenskum lýsingum frá Heimsmeistaramóti 
íslenska hestsins á Stöð 2 Sport.
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Rihanna vann mál sem hún höfð-
aði gegn verslanakeðjunni Top-
shop í gær og voru henni dæmdar 
um 600 milljónir króna í bætur. 
Topshop hóf framleiðslu og sölu á 
bolum með mynd af söng konunni 
en hún var alls ekki sátt við 
framtakið. Myndin sem prýddi 
bolinn var tekin árið 2011 við 
tökur myndbandsins við lagið We 
Found Love. Rihönnu þótti mynd-
in ekki flott og töldu lögfræð-
ingar hennar að bolurinn hefði 
haft slæm áhrif á orðstír hennar. 
Söngkonan var ekki viðstödd rétt-
arhöldin í gær en hún er eflaust 
sátt við niðurstöðuna, enda 
þónokkrum milljónum ríkari.

Fær 600 mill-
jónir í bætur

EKKI SÁTT VIÐ BOLINN  Rihanna var 
allt annað en sátt við bolinn sem Top-
shop framleiddi. GETTY/NORDICPHOTOS

Á föstudaginn ætla íslensku 
hljómsveitirnar Sigur Rós og 
Retro Stefson að standa fyrir 
kvöldi á skemmtistaðnum Har-
lem í Reykjavík. Kvöldið heitir 
Retro Stefson blokkpartí en er 
óhefðbundið að því leytinu til 
að hljómsveitirnar munu senda 
fulltrúa frá sér til að þeyta skíf-
um í stað hefðbundinna tónleika. 

Sigur Rós kom fram með 
svipað DJ-sett á skemmtistað í 
Berlín á dögunum, við almennt 
góðar undirtektir viðstaddra.  

 - ósk 

Sigur Rós og Retro Stefson
Hljómsveitirnar standa fyrir blokkpartíi á Harlem.

Amanda Seyfried ætlar að 
halda fyrir augun á föður sínum 
þegar hann horfir á nektarsen-
urnar í nýjustu mynd hennar, 
Lovelace. Hin 27 ára leikkona 
fer með hlutverk klámstjörn-
unnar Lindu Lovelace í mynd-
inni en hin raunverulega Linda 
lék í hinni umdeildu mynd Deep 
Throat. Amanda er staðráðin 
í því að horfa á myndina með 
pabba sínum, Jack, svo hún geti 
varað hann við þegar nektarsen-
urnar nálgast. „Ég ætla að sitja 
með honum og koma í veg fyrir 
að hann sjái brjóstin á mér. Hann 
má ekki sjá mig nakta,“ sagði 
leikkonan í viðtali hjá David 
Letter man á þriðjudaginn. 

Heldur fyrir 
augun á pabba

HLJÓMSVEITIN SIGUR RÓS  Er þekkt 
fyrir að fara ótroðnar slóðir.

OF ÓÞÆGILEGT  Amanda vill ekki að 
faðir sinn horfi á nektarsenur hennar.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Øyvind Aspen og Mercedes Mühlei-
sens starfrækja galleríið Tidens 
Krav í Osló við góðan orðstír og 
sýna verk sín hvort í sínu lagi á 
Íslandi um helgina.

„Í Noregi eru Íslendingar með það 
orðspor að þeir geri það sem þeim 
dettur í hug – en á góðan hátt. Við 
elskum það,“ segir Mercedes um 
álit sitt á Íslendingum. „Þið borguð-
uð ekki Icesave-skuldina, eruð ekki í 
ESB og eruð með uppistandara sem 
borgarstjóra,“ segir Øyvind. 

Sýningin An Object Lesson eftir 
Mercedes verður opnuð í gallerí 
Kunstschlager á laugardaginn. 
Øyvind opnar einnig sýningu sama 
dag sem ber nafnið HARD WORK 
LARD WORK ART WORK í Gallerí 
Dverg, en hann er einn þekktasti 
unglistamaður Noregs um þessar 
mundir. Mercedes Mühleisens fæst 
við skúlptúra, innsetningar, vídjó 
og gjörninga. Øyvind vinnur aðal-
lega með myndbandsmiðilinn, texta, 
skúlptúr og gjörninga. - ósk

Setja upp tvær sýningar á Íslandi
Listaparið Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisens setja upp tvær sýningar um 
helgina. Þau segja Íslendinga frábæra því þeir geri það sem þeim dettur í hug.

MERCEDES MÜHLEISEN OG ØYVIND 
ASPEN  Parið er í óða önn að setja upp 
sýningar í Kunstschlager-galleríinu og 
Gallerí Dverg.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



FEGRAÐU 
HEIMILIÐ
Glæsilegt blað er komið út, úrval af parketi, 

flísum, hreinlætistækjum og ljósum.

Allt til að fegra heimilið í nýja BYKO blaðinu.

49.990kr.

4.190kr./m2

19.900kr.

Vnr. 10700063
GLASS akrýl sturtubaðkar með fótum, 
170x75 cm. Án svuntu og nudds

Vnr. 17800080
E-stone Indian Sand stone gegnheilar frostþolnar 
steinflísar á gólf og veggi, 30x60 cm.

Vnr. 52237286
LIVORNO loftljós, 38 cm, K9, klristal.

48.990kr.

Vnr. 10705065
Neptum bogahorn 88x88, hæð 195 cm.

111333..9990000000kr.

Vnrnr. 5. 522422448043
LofLofLoftljttljt ós ós ós hvíhvíhvvíhvvh ítt,ttt,tt,tt,t 5050 50 5 cm cm cmcm...

ýj

12.900kr.

Vnr. 52248042
ANANAS loftljós.

Skoðaðu á BYKO.is

1.490kr.

Vnr. 52246852
SKIP borðlampi, 5 litir.



G Æ Ð AV Ö R U R  Í  M I K L U  Ú R VA L I !

facebook.com/BYKO.is

4.990kr./m2

24.995kr. 12.490kr. 22.990kr.1.990kr.7.990kr. 25.990kr.

1.890kr./m2

99999999999..9999999900kr./mr./mkr./m/m222

0113722 
STEIRER smelluparket, eik Country, 
þriggja stafa, 182x2200 cm, 14 mm.

2.990kr./m2

Vnr. 0113446 
KRONOSPAN Harlech eik 8 mm, 
192x1285 mm. plankaparket.

Vnr. 15332661
GROHE Concetto eldhústæki.

Vnr. 15332925
GROHE Eurosmart handlaugatæki.

Vnr. 15332898
GROHE Essence Slim handlaugatæki.

Vnr. 15328105
GROHE sturtubarki, 1500 mm.

Vnr. 15327794
GROHE NewTempesta III sturtusett.

Vnr. 0113450 
KRONOSPAN SARAGOSSA plastparket, eik, 
7x192x1285 mm, fullkomið viðarparketsútlit.

01101110111101 3733373 6 6
STSTESSTES IREREEIREER eR eR eR ik kkikkk RusRususustiktikiktiktik plp plppl plankankankankkkankkankankapaapaapaapaaparkekerkerkerkett ttt
18218218282x22x22x222x22200 00 00 00 cm,cm,cm,m, 14 14 14 14 mm mm mmmm.

Vnr. 13002330
GUSTAVSBERG salerni með harðri setu.

42.990kr.

Vnr. 13002350/60
GUSTAVSBERG salerni með setu.
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Senn eru liðin tuttugu ár frá dauða 
Kurts Cobain, söngvara, gítarleik-
ara og lagasmið hljómsveitarinnar 
Nirvana. Þann 8. apríl 1994 fannst 
hann látinn á heimili sínu í borg-
inni Seattle og er talið að hann hafi 
fyrirfarið sér þremur dögum áður. 
Gruggarar um víða veröld syrgðu 
þennan vinsæla tónlistarmann og 
fljótlega fóru samsæriskenningar 
að skjóta upp kollinum.

Það er viðbúið að andlátsins 
verði minnst með einhverjum 
hætti næsta vor, en nú þegar hefur 
verið tilkynnt um endurútgáfu 
plötunnar In Utero í haust. Platan 
var þriðja og síðasta hljóðvers plata 
Nirvana og kom út 13. septem ber 
1993.

Upptökustjórn var í höndum 
hávaðaseggsins Steves Albini og 
þótti hljómurinn heldur grodda-
legri en á stjarnfræðilega vinsæl-
um forveranum, plötunni Never-
mind. Hljómsveitinni fannst sem 
pönkaðar lagasmíðarnar hefðu 
slípast fullmikið í höndum upp-
tökustjórans Butch Vig, en hann 
hafði dregið poppuðustu og 
melódísk ustu hliðar sveitarinnar 
fram á Nevermind.

Hljómsveitarmeðlimir voru hins 
vegar tvístígandi eftir að upp-
tökum lauk og á síðustu stundu 
voru nokkur lög endurhljóðblönduð 
og heildarhljómurinn mýktur örlít-
ið, þrátt fyrir mótbárur Albinis.

Hráleikinn var þó enn til stað-
ar og gagnrýnendur voru yfir sig 
hrifnir af In Utero. Fjölmargir 
aðdáendur sveitarinnar telja plöt-
una þá bestu sem hún gaf út og að 
á henni hafi Nirvana fullkomnað 
hljóm sinn.

Afmælisútgáfan kemur út þann 
24. september og inniheldur þrjá 
geisladiska og einn DVD-disk. 
Platan verður þar bæði í upp-
runalegri og í endurhljómjafnaðri 
útgáfu, ásamt endurhljóðblönduð-
um tilraunaupptökum (demóum) 
og hinum frægu en áður ófáanlegu 
Live and Loud-tónleikum MTV í 
heild sinni. haukur@frettabladid.is

Seinasta plata Nirvana 
endurútgefi n
Aðdáendur Nirvana, gruggsveitarinnar sálugu, eiga von á góðu í haust þegar 
platan In Utero verður endurútgefi n í tilefni af 20 ára afmæli hennar.

Nirvana fylgdi In Utero eftir með tónleikaferðalagi um Bandaríkin í 
október. Að því loknu fór sveitin til Evrópu en þurfti að aflýsa ferðalaginu 
í byrjun marsmánaðar 1994 eftir að Cobain tók of stóran skammt af 
Rohypnoli í Róm og lenti á spítala. Þann 18. mars kallaði eiginkona 
Cobains, Courtney Love, eftir aðstoð lögreglu á heimili þeirra hjóna. 
Cobain var í sjálfsvígshugleiðingum og hafði læst sig inni í herbergi með 
byssu. Hann samþykkti í kjölfarið að fara í meðferð, en lét sig hverfa af 
meðferðarheimilinu 1. apríl og spurðist ekkert til hans fyrr en hann fannst 
látinn á heimili sínu viku síðar.

Harmsaga söngvara
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 

Minna að fletta
meira að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og 
færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- 
og afþreyingarvefur ársins á Íslensku 
vefverðlaununum 2012.

TUTTUGU ÁR  Senn eru liðin tuttugu ár frá dauða Kurts Cobain, söngvara og gítar-
leikara Nirvana. 

1  Olly Murs Dear Darlin’
2  Capital Cities Safe and Sound
3  Nýdönsk Iður
4  Kaleo Vor í Vaglaskógi
5  John Newman Love Me Again
6  Hjaltalín Halo
7  Dr. Gunni og Friðrik Dór Glaðasti hundur í heimi
8  Dikta Talking
9  Pink / Lily Allen True Love
10  Michael Bublé It’s a Beautiful Day

Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.  
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, K100,5, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, tonlist.is.

LAGALISTINN TÓNLISTINN

25.7.2013 ➜ 31.7.2013

1  Ýmsir This Is Icelandic Indie Music
2  Samaris Samaris
3  Sigur Rós Kveikur
4  Ásgeir Trausti Dýrð í dauðaþögn
5  Of Monsters and Men My Head Is an Animal
6  Ýmsir Inspired by Harpa
7  Ýmsir Tíminn flýgur áfram
8  Ýmsir Einnar nætur gaman með Sigga Hlö
9  Ýmsir Fjölskyldualbúmið
10  Ýmsir Acoustic Iceland

„Það er bannað að skammast sín fyrir að fíla tónlist og það er bannað að 
láta aðra skammast sín fyrir að fíla tónlist.“ Þetta skrifaði einhver friðelsk-
andi meðlimur Facebook-hóps sem ég tilheyri þar sem oft myndast fjörugar 
umræður um tónlist.

Mér fannst mikil og góð speki í orðunum og velti því fyrir mér hvers 
vegna maður skammist sín stundum fyrir það hallærislegasta sem maður 
heldur upp á. Það er eins og að skammast sín fyrir að hrífast af manneskju 

sem öðrum finnst 
ófríð. Það er ekkert 
vit í því, og ég bendi 
á að ef allir hrifust 
af því sama væri 
ljóta fólkið útdautt 
fyrir löngu.

Ég lít svo á að 
það sé réttur minn 
að mega halda upp 
á hvern þann tón-
listarmann sem mér 
hugnast án þess að 
verða fyrir aðkasti 
samborgara minna. 
Ég á ekki að þurfa 
að fela lummulegu 
þungarokksdiskana 
mína frá tíunda 
áratugnum inni í 
skáp í hvert sinn 
sem einhver með 
puttann betur á 
púlsinum kemur í 
heimsókn.

En þetta er 
tvíeggjað sverð. 
Um leið neyðist 

ég eiginlega sjálfur til að sýna gott fordæmi og hætta að stríða góðum vini 
mínum á tónlistinni sem hann hlustar á. Hann hefur gaman af Nickelback 
og James Blunt, svo dæmi séu tekin, og ég hef gerst sekur um heilmikil 
leiðindi í hans garð vegna þess.

Ég hef ekki tekið ákvörðun um það hvort ég láti af þessari hegðun minni 
en ég bið aðra vinsamlegast um að leyfa mér að hlusta á glataða tónlist í 
friði.

Í spilaranum

TÓNNINN 
GEFINN
Haukur Viðar Alfreðsson

Samaris  – Samaris
Sigur Rós  – Kveikur
Ásgeir Trausti  – Dýrð í dauðaþögn



AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Símanúmer þjónustuvers: 578 8800

20 viðskiptavinir sem skrá sig í Áskorendaleik Orkunnar
vinna sæti í vítaspyrnukeppni gegn David James þar sem 
keppt er um 100.000 kr. inneignarkort.
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Áfyllingar á 67 bensínstöðvum 
Shell og Orkunnar í júlí 
og ágúst telja í leiknum.

www.orkan.is/askorun
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Auknar vinningslíkur
um allt land

Á Facebook-síðu Orkunnar getur þú gert skemmtilegt 
plakat af ÞÉR og David James á einfaldan hátt.

Þeir sem gera plakat af sér AUKA LÍKUR sínar á því
að komast í vítaspyrnukeppnina gegn David James.

Skráning og frekari upplýsingar á www.orkan.is/askorun
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Red 2 er beint framhald grín- og 
hasarmyndarinnar Red frá árinu 
2010. Hér bregður gamla brýnið 
Bruce Willis sér aftur í hlutverk 
fyrrverandi CIA-útsendarans 
Franks Moses.

Söguþráður myndarinnar er 
á þann veg að Moses og kær-
asta hans, Sarah Ross, reyna eftir 
bestu getu að lifa eðlilegu lífi eftir 
atburði síðustu myndar. Dag nokk-
urn birtist Marvin Boggs, sem 
leikinn er af John Malkovich, og 
varar þau við því að líf þeirra sé 
í hættu því Moses á að hafa verið 
viðriðinn leynilega hernaðar-
aðgerð sem kallast Nightshade. 
Umrædd aðgerð varð til á tímum 
kalda stríðsins og var tilgangur 
hennar að smygla kjarnorkuvopni 
í pörtum til Rússlands. Boggs 
hefur auðvitað lög að mæla og á 
þríeykið brátt fótum sínum fjör að 
launa. Á sama tíma hefur Victoria 
Winslow, njósnari og gamall kunn-
ingi Moses og Boggs, samband við 
Moses og tilkynnir honum að hún 
hafi tekið að sér verkefni á vegum 
MI6 og verkefnið er að myrða 

Sótt að Frank Moses 
úr öllum áttum
Red 2 er beint framhald grín- og hasarmyndarinnar Red frá 2010. Myndin, sem 
skartar Bruce Willis í einu aðalhlutverkanna, var frumsýnd hér á landi í gær. 

KOMIN AFTUR  Frank Moses, Sarah Ross og Marvin Boggs reyna að halda lífi í framhaldsmyndinni Red 2.  

Heimildarmyndin Pussy Riot: A Punk Prayer er frum-
sýnd í Bíói Paradís þann fyrsta ágúst. Myndin er tekin 
upp á sex mánuðum, og sýnir ótrúlega sögu þriggja 
kvenna sem skipa feminísku pönkhljómsveitina Pussy 
Riot. Þær fluttu verkið „Punk Prayer“ í dómkirkjunni 
í Moskvu, en í kjölfarið voru þær handteknar og 
réttarhöld hófust yfir þeim.  Myndin sýnir áður óséð 
myndskeið frá baráttu þeirra í Rússlandi og hvernig 
alþjóðasamfélagið hefur brugðist við í kjölfarið. Leik-
stjórar eru Mike Lerner og Maxim Pozdorovkin.

Í heimildarmyndinni Charles Bradley: Soul of 
America er soul-söngvaranum Charles Bradley fylgt 
eftir á meðan hann ræðst í útgáfu fyrstu plötu sinnar, 
No Time for Dreaming, 62 ára gamall. Fram að því 
hafði hann haft lifibrauð af því að flytja lög eftir soul-
goðsögnina James Brown. Myndin var frumsýnd á 
South By Southwest-hátíðinni í Austin en hélt þaðan 
á allar helstu heimildarkvikmyndahátíðir heims. 
Myndin er í leikstjórn Poull Brien og verður sýnd í 
Bíói Paradís þann 2. ágúst.

Leikstjórinn Nicolas Winding Refn og Ryan Gosling 
leiða aftur saman hesta sína í kvikmyndinni Only God 
Forgives sem er sýnd í Laugarásbíói á morgun. 

Sögusvið myndarinnar er Taíland, þar sem enski 
glæpamaðurinn Julian (Gosling) og bróðir hans, Billy 
(Burke), reka saman hnefaleikaklúbb. Klúbburinn er 
yfirskin fyrir arðbæra smyglstarfsemi. 

   olof@frettabladid.is

Pussy Riot, Soul of America og 
Only God Forgives frumsýndar
Nokkrar myndir verða frumsýndar í vikunni. Heimildarmyndin um Pussy Riot, 
Charles Bradley: Soul of America og Only God Forgives, með Ryan Gosling.

PUSSY RIOT: A PUNK PRAYER  Áður óséð myndskeið eru 
sýnd í þessari áhrifamiklu heimildarmynd.

 ONLY GOD FORGIVES  Ryan Gosling og Nicolas Winding Refn 
leiða saman hesta sína á ný í þessari kvikmynd, en þeir unnu 
síðast saman í kvikmyndinni Drive.

Persónan Victoria Winslow, sem leikin er af Helen Mirren, 
segist í einu atriði í myndinni vera Englandsdrottning. 
Mirren hefur í þrígang leikið breska drottningu: hún 
lék Charlotte drottningu í The Madness of King 
George og Elísabetu II. í myndinni The Queen frá 
árinu 2006 og aftur í leikritinu The Audience sem 
sett var á svið breska þjóðleikhússins fyrir stuttu.

Þrisvar leikið drottningu

Moses. Ekki nóg með það, heldur 
er leigumorðinginn Han Cho-Bai 
einnig á höttunum eftir aumingja 
Moses sem er hvergi óhultur. Nú 
ríður á að Moses komist til botns í 
málinu og bjargi þar með lífi sínu 
og kærustu sinnar. 

Leikstjóri myndarinnar er 
hinn bandaríski Dean Parisot og 
er þetta fimmta kvikmynd hans. 
Áður hefur hann leikstýrt mynd-
um á borð við Fun with Dick and 
Jane, sem er frá árinu 2005 og 
skartaði Jim Carrey í aðalhlut-
verki, og gamanmyndinni Galaxy 

Quest frá 1999 með Sigourney 
Weaver í aðalhlutverki.

Leikarahópur Red 2 er langur 
og öflugur. Með helstu hlutverk 
fara Bruce Willis, John Malkovich 
as Marvin Boggs, Mary-Louise 
Parker sem Sarah Ross, Catherine 
Zeta-Jones, Lee Byung-hun, 
Anthony Hopkins, Helen Mirren 
og Brian Cox.

Myndin hlýtur 41 prósent í ein-
kunn frá gagnrýnendum á vefsíð-
unni Rottentomatoes og 7,2 í ein-
kunn á Imdb.com. 

 sara@frettabladid.is

Framleiðendur kvikmyndaraðar-
innar Mortal Instruments eru nú 
í viðræðum við stórleikkonuna 
Sigourney Weaver um að taka að 
sér hlutverk leiðtoga Skuggaveið-
aranna, eða Shadowhunters eins 
og þeir kallast á enskri tungu. 
Kvikmyndaröðinni er spáð svip-
aðri velgengni og Twilight og 
Hungurleikunum. 

Myndirnar segja sögu Clary 
Fray, sem leikin er af Lily Coll-
ins, sem kemst að því í fyrstu 
myndinni, City Of Bones, að hún 
tilheyrir hópi Skuggaveiðara og 
getur séð og sigrað illa ára. 

City Of Bones verður frum-
sýnd í Bandaríkjunum þann 21. 
ágúst næstkomandi og skartar 
Jamie Campbell Bower, Kevin 
Zegers, Jonathan Rhys Meyers, 
Jemima West og Robert Sheehan 
í helstu hlutverkum auk Cole. 

Sigourney Weaver 
sem Skuggaveiðari
Leikkonan er í viðræðum við framleiðendur um 
hlutverk í kvikmyndaröðinni Mortal Instruments. 

Í VIÐRÆÐUM  Sigourney Weaver er í 
viðræðum við framleiðendur myndanna 
Mortal Instruments.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

Samkvæmt heimildum vestanhafs er Ben Foster 
á lokastigi samningaviðræðna við framleiðslu-
fyrirtækið Working Title um að leika Lance 
Armstrong í kvikmynd sem mun fjalla um 
feril Armstrongs. Meðal annars verður fjallað 
um lyfjahneykslið sem upp komst um fyrr á 
þessu ári og varð margföldum sigurvegara 
Tour de France að falli.

Þessi kvikmynd er ein þriggja mynda sem eru í 
bígerð og byggja á lífi og ferli Armstrongs. 

Framleiðslufyrirtækið Paramount er að vinna að 
kvikmyndaaðlögun á bókinni Cycle of Lies: The Fall 
of Lance Armstrong, og Warner er einnig að undir-
búa aðra útgáfu sögunnar.

Working Title hefur þegar ráðið til sín handrits-
höfundinn John Hodge, sem er hvað þekktastur fyrir 
að hafa skrifað handritið að kvikmyndinni Train-
spotting.  - ósk

Ben Foster leikur 
Lance Armstrong
Vinna að nýrri kvikmynd sem byggð 
er á ævi Lance Armstrong er nú 
hafi n, sú þriðja á stuttum tíma.
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
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Ein stærsta ferðahelgi ársins nálgast óðfl uga. Fréttablaðið tók púlsinn á þremur einstaklingum sem 
ætla að lyft a sér upp um verslunarmannahelgina. Ein tekur stefnuna vestur, önnur til Eyja og sá þriðji 
ætlar að trítla niður Bergstaðastrætið á Faktorý.

ALLTAF FJÖR UM 
VERSLUNARMANNAHELGI

Steinþór Helgi
Arnsteinsson
umboðsmaður

Anný Rut Hauksdóttir 
 starfsmaður í heildverslun

Sunna Ben
myndlistarmaður

1 Ég fer á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.

2 Já, alveg nokkrum sinnum.

3   Við erum stór hópur sem hefur farið í nokkur ár í röð núna. Það 
kemur ekkert annað til greina hjá okkur en þjóðhátíð í Vest-

mannaeyjum, enda með fallegri stöðum á landinu.

4 Með vinkonuhópnum.

5   Lopapeysa er algjört must. Converse-skór, dúnvesti, 
gönguskór, regnkápa ef skyldi rigna, en ég vona að 
veðurspáin verði góð við okkur. Svo má ekki gleyma 
partíhattinum, hann er líka nauðsynlegur. 

6 Sálin og Stuðmenn standa upp úr hjá mér enda langt 
síðan þeir voru að spila á þjóðhátíð. Nú verður Ingó Veður-

guð með brekkusönginn sem er skemmtilegt. Hápunktur 
 ferðarinnar er oft þegar þjóðhátíðarlagið er spilað. ÍBV og 
FH að einnig að spila í Pepsi-deildinni svo ég læt það ekki 

fram hjá mér fara.

7 Eftirminnilegasta þjóðhátíðin mín var árið 2002. Það var 
alveg klikkað veður, en ég skemmti mér alltaf konunglega þrátt fyrir 
vont veður. Þjóðhátíðin í fyrra 2012 var einnig algjör snilld. Gott 
veður og frábært fólk sem var með mér. 

8  Veistu, ég held að ég eigi enga hræðilega verslunarmannahelgi. 
Þetta er alltaf svo skemmtilegt.

1  Ég fer í raun ekki langt, trítla bara niður Bergstaða-
strætið og yfir á Faktorý, þar sem Innipúkinn fer fram. 

2  J á, margoft. Þeir sem eitthvað þekkja til miðbæjarins 
vita að þetta er ein besta helgi ársins til að eyða þar, og 
þá er hvergi betra að vera en á Innipúkanum.

3  Því Innipúkinn er svo yndislega frábær. Svo er ég líka 
reyndar einn af skipuleggjendum hátíðarinnar í ár.

4 K ærustunni, stjúpsyninum, mömmu og bara öllum 
þessum helstu.

5 Nike Free Run-strigaskór, til að hoppa og skoppa. 
 Hlýrabolur því maður svitnar svo mikið við að 

dansa inni á Faktorý.  Sólarvörn því besta veðrið 
verður í miðbænum og denim-flík/ur. Það verður 

að vera eitthvað denim!

6 G eiri Sæm auðvitað! Og síðan allir hinir, 
erfitt að gera upp á milli. Síðan verður 
gaman að kíkja á Rykkrokk uppi í Breiðholti. 
Ég ætla líka að hefja helgina á Lunch Beat í 
hádeginu á föstudaginn. Ég hlakka síðan til 

að slaka vel á á sunnudeginum á Kexi, þar sem 
við verðum með dagskrá á torginu fyrir utan hjá þeim.

7  Hef átt margar góðar helgar með móður minni. 
Við fórum til dæmis á Halló Akureyri á sínum tíma, 
ásamt öðru góðu fólki. Ég var þá á fermingaraldri 
– og vildi taka þátt í einhverju uppbyggilegu, fór í 
klettaklifur en endaði á slysó með gat á hausnum. 
Síðan þá hef ég farið meira í grundvallaratriðin 
eins og bjórdrykkju og að dilla krullunum við góða 

tóna.

8 Ég man sem betur fer ekki eftir neinni. Samt 
fór á ég á Eldborgarhátíðina og hef farið 

á Þjóðhátíð. Maður á ekki að gera neitt 
hræðilegt um verslunarmanna helgina, 
bara hafa gaman.

1  Ég er að fara á Mýraboltann á Ísafirði. 

2 Eins og ég hef oft farið til Ísafjarðar, enda ættuð 
þaðan, þá hef ég samt aldrei farið þangað um 
verslunarmannahelgi áður, og hlakka til að prófa.

3  Það er nú aðallega vegna þess að María Rut 
vinkona mín byrjaði að smala saman nokkrum 
hressum stelpum í lið í mýrarboltann og þegar 
hún bauð mér ákvað ég að tékka á þessu, ég 
stóðst ekki mátið að verja helgi með svona 
hressu gengi. Svo finnst mér líka yndislegt á 
Ísafirði og þetta er fullkomið tækifæri til að 
heilsa upp á ættingja þar í bæ.

4 Ég fer með snillingunum Maríu Rut 
Kristins dóttur, Steingerði Sonju Þórisdóttur 
og Ólöfu.

5  Sko, ég er voða fegin að hafa ákveðið að 
fórna kúlinu til að vera í skátunum þegar ég 
var gelgja, ég er ágæt í að pakka og í að ferðast. 
Við erum ekki í tjaldi svo umstangið og undir-
búningurinn helmingast að minnsta kosti en það 
er alltaf mikilvægt að vera með auka sokka og skó, 
nærföt, sundföt, hlý föt, lopapeysur og regnstakka. 
Veðrið á Íslandi er svo ófyrirsjáanlegt að ég tek frekar 
áhættuna á að vera með of mikið en of lítið. En hlýju 
fötin eru fremst í flokki, ég hef brennt mig á því að fara 
á LungA á Seyðisfyrði í leðurjakka, gollu og leggings, og 
það var alls ekki nóg.

6 Ég hlakka ógeðslega til að sjá mýrarboltann sjálfan, 
ég er ekki viss um að ég þori að taka þátt en kannski 
tekst mér að þamba í mig kjark. Svo hlakka ég til að sjá 
Retro Stefsson spila, það er alltaf ávísun á gleði og stuð.

7 Þetta er erfitt, ég hef átt margar skemmtilegar. En 
það stendur vissulega upp úr þegar ég var 16 ára og 
fór með öllum goth-vinahópnum mínum til Akureyrar 
á fyllirí. Þetta var í fyrsta sinn sem við höfðum 
ferðast saman og allir voru stífmálaðir og nákvæm-
lega stílíseraðir allan tímann. Ég hef nokkrum sinnum 
farið til Akureyrar með mismunandi vinahópum og það 
hefur alltaf verið ótrúlega gaman. Svo var líka yndislegt 
í fyrra þegar við fjölskyldan héldum ættarmót uppi í 
sumarbústað og héldum brennu þar sem við brenndum 
allt gamla draslið sem enginn vildi nota lengur, það var 
fáránlega gaman.

8 Mér dettur engin hræðileg verslunarmannahelgi í hug, 
en það var frekar hræðilegt þegar ég var á leiðinni til Akur-
eyrar með vinkonum mínum 2006 og ég fékk að hoppa 
út í móa að pissa, svo þegar ég var búin og ætlaði að 
girða upp um mig varð mér litið á lærið á mér þar 
sem á sat kónguló á stærð við hausinn á mér. Mér 
brá mikið og stökk af stað að reyna að hrista 
hana af með allt niðrum mig, kom svo inn í 
bíl og skalf af klígju á meðan vinkonurnar 
hlógu alla leið til Akureyrar.

1 Hvert ferðu um helgina?
2 Hefur þú farið þangað áður um verslunarmannahelgi?
3 Af hverju varð þessi staður fyrir valinu?
4 Með hverjum ferðu?
5 Hvað er algjörlega nauðsynlegt að hafa með sér á staðinn? 
6 Hvað er nauðsynlegt að sjá eða gera á staðnum? 
7 Hver er eftirminnilegasta verslunarmannahelgin þín?
8 Hvaða verslunarmannahelgi var hræðilegust?



MIÐAVERÐ AÐEINS KR.  1 .000 Í  FORSÖLU Á MIDI . IS  -  FYRIR FYRSTU 1000 GESTINA. 

MIÐAVERÐ EFTIR ÞAÐ OG VIÐ HLIÐIÐ KR.  1 .500.  TAKMARKAÐUR MIÐAFJÖLDI ! 
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BAKÞANKAR 
Dóra 
DNA

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ROGER EBERT

CHICAGO SUN-TIMES

DAGSKRÁIN ER Á WWW.BIOPARADIS.IS OG MIDI.IS

ONLY GOD FORGIVES 6, 8, 10
STRUMPARNIR 2 3.50,  6 3D
STRUMPARNIR 2 3.50 2D
GROWN UPS 2 6, 8
R.I.P.D. 8, 10 3D
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3.50 2D
THE HEAT 10.10

-Empire

5%

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

STRUMPARNIR 3D Í ÍSL. TAL D                   KL. 3.20 - 5.40 - 8
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL                  KL. 3.20 - 5.40 D
STRUMPARNIR 3D Ó ENS. TAL ÓTEXT. D      KL. 5.40 - 10.20 
WOLVERINE 3D                   KL. 8 - 10.40 
WOLVERINE 3D LÚXUSS             KL. 5.20 - 8 - 10.40 
GROWN UPS 2                  KL. 8 - 10.20     

Í Á ÓSKRÍMSLA HÁSKÓLINN 3DÍ ÍSL. TAL D    KL. 3.20 - 5.40     
SKRÍMSLA HÁSKÓLINN 2D ÍSL. TAL    KL. 3.20 D
RIPD 3D              KL. 10.30
THE HEAT                                                KL. 8

STRUMPARNIR 2D/3D ÍÍSL. TAL    KL. 5.40 
ONLY GOD FORGIVES                     KL. 8 - 10.10  
WOLVERINE 3D                            KL. 8 - 10.40 
GROWN UPS 2                             KL. 5.40 - 8 - 10.20 
RIPD 2D                                       KL. 8 
THE HEAT                                     KL. 5.30 
THIS IS THE END                          KL. 10.10  

STRUMPARNIR 3D                       KL. 6
ONLY GOD FORGIVES                    KL. 8 - 10
WOLVERINE 3D      KL. 10             GROWN UPS 2        KL. 6 - 8  

-T.V. BÍÓVEFURINN/VIKAN

-T.V., S&H - BÍÓVEFURINN

Allir réttir sem teljast sérstaklega 
íslenskir eru bragðvondir og ólystugir. 

Fyrir utan auðvitað pönnuköku- og rúg-
brauðsbakstur eigum við okkur enga sér-
staka sögu eða hefð í matargerð – í það 
minnsta ekkert sem við getum verið stolt 
af. Þó var hér ræktaður aspas fyrir meira 
en 100 árum og parmesan fluttur inn á 
sama tíma, en eitthvað brást í millitíðinni. 
Þorrablótsófögnuðurinn er 70 ára gamalt 

útspil hótel- og veitingahúsaeigenda – 
ekki aldagömul hefð. Nóg eigum við af 
frábæru hráefni, en þegar kemur að því 
að klambra því saman þá er þú veist, 

framlag Íslands til „nordic-cuisine,“ 
flatkaka með hangikjöti.

ÞESS vegna eigum við ekki 
neins konar skyndibita held-
ur. Á Stjörnutorgi er ekki 
hægt að fá lambakjötsflís. Á 
hringveginum fást misþurr-
ir og óaðlaðandi hamborg-
arar með misdjúpsteiktum 
frönskum. 80% allra nýrra 
veitingastaða í Reykjavík 
eru einhvers konar „diner“-

grín og uppfullir af banda-

rískum íþróttaminjagripum – helst úr 
íþróttum sem varla hafa verið stundaðar 
á Íslandi. „Kominn tími á alvöru ameríska 
„diner burger“-stemningu,“ hugsar annar 
hver tækifærissinni og meinar auðvitað 
„virkilega falska og óhugnanlega“ þegar 
hann segir „alvöru“. 

VIÐ þurftum útlenska tækifærissinna til að 
sjá að íslenska lambakjötið væri kjörið hrá-
efni í kebab. Það er ekki einn helvítis veit-
ingastaður sem býður upp á einhvers konar 
sjávarfangsskyndibita á viðráðanlegu verði 
– fisk-taco til dæmis – samt erum við fisk-
veiðiþjóð. 

HÉR er ekki hægt að fá japanskt udon neins 
staðar, maður þarf að fara alla leið á Flúðir 
til að fá afrískan mat og 90% prósent af 
öllum mat sem þykist vera mexíkóskur eru 
í raun frá Texas. Við þurfum að hætta að 
vísa innflytjendum úr landi og grátbiðja þá 
um að vera hérna í staðinn. Bara gegn því að 
þeir geti hrært eina sósu eða eldað eitthvað 
annað en steingrátt lambalæri, sýnt okkur 
eitthvað annað en gamlan tennisspaða eða 
hafnaboltakylfu – og auðvitað það óíslensk-
asta – haldið verðinu í lægri kantinum. 

Innfl ytjendur óskast

Tónlistarmógúllinn Símon Cowell 
er að verða pabbi ef marka má 
fréttaflutning erlendra miðla. 
Barnsmóðir Simons ku vera kona 
að nafni Lauren Silverman en hún 
er komin um 10 vikur á leið. Einn 
er hængur þó á. Lauren, sem er 36 
ára, er enn gift fasteignajöfrinum 
Andrew Silverman, góðkunningja 
Simons.

Samband Lauren og Andrews á 
þó að hafa verið lokið þegar Simon 
og Andrea byrjuðu í ástarsam-
bandi fyrir um ári.

Andrea mun vera yfir sig ást-
fangin af Simon og lýst því yfir 
að hana langi til að ganga í hjóna-
band með honum sem fyrst.

Simon hefur áður talað um það 
opinberlega að barneignir heilli 
hann ekki. Í viðtali árið 2009 sagði 
Simon. „Það er ákveðin rútina sem 
fylgir börnum. Þú verður að vakna 
á ákveðnum tíma og þú verður að 
hlusta þegar þig langar bara að 
sitja úti í horni að hugsa.“

Simon var þó á öðru máli á 
þessu ári þegar hann viðurkenndi 
að hann útilokaði ekki neitt í þeim 
efnum. „Ef ég vissi að ég gæti 

verið einni konu trúr kæmu barn-
eignir til greina,“ sagði hann og 
bætti við að hann myndi helst 
vilja eignast litla stelpu. - hó 

Simon Cowell að verða pabbi
Tónlistarmógúllinn á von á barni með gift ri konu.

PABBI  Hinn 53 ára gamli leikari er að verða faðir. MYND/GETTY

Stjörnurnar í Hollywood eru undir 
mikilli pressu þegar kemur að 
útliti og eru oftar en ekki fyrst-
ar til þess að prófa nýjar leiðir til 
þess að grenna sig. Gwyneth Palt-
row segir frá sinni reynslu í við-
tali við dagblaðið Telegraph. „Ég 
fór eitt sinn á svakalegan safakúr 
og í kjölfarið sá ég ofsjónir í tíu 
daga. Varið ykkur, safahreinsanir 
geta skemmt efnaskipti líkamans 

og valdið þyngdaraukningu í fram-
tíðinni.“ Paltrow talaði einnig um 
það að mikilvægt væri að horfa 
ekki á kílóin sem maður missir, 
það væri betra að notast við mál-
bandið. „Það er eitthvað klikkað 
í því að vigta sjálfan sig. Maður 
verður ótrúlega viðkvæmur og 
fyllist skömm og sektarkennd. 
Vigtin hefur sálræn áhrif,“ sagði 
leikkonan. 

Trúir ekki á safakúra
Gwyneth Paltrow prófaði eitt sinn að fara á safakúr 
en segist hafa séð ofsjónir í tíu daga í kjölfarið.

SÁ OFSJÓNIR  Gwyneth Paltrow hefur eflaust prófað margar leiðir til þess að 
viðhalda líkamsvexti sínum.  GETTY/NORDICPHOTOS

Svo virðist sem leikkonan Krist-
en Stewart hafi fengið sig full-
sadda af ágangi papparazzanna. 
Leikkonan missti stjórn á skapi 
sínu á dögunum þegar hún reyndi 
að komast óséð úr íbúð yfir í bíl 
sem beið eftir henni. Faldi hún 
sig undir teppi en í myndbands-
upptöku, sem nú er búið að fjar-
lægja af internetinu, mátti heyra 
Kristen blóta ljósmyndaranum, 
sem virðist hafa sagt eitthvað 
til að ögra henni. Kristen segir 
honum meðal annars að fara til 
fjandans og þegar ljósmyndarinn 
spurði hvers vegna hún væri að 
blóta honum sagði hún að hann 
ætti ekki skilið að anda að sér 
sama lofti og hún.  - hó

Missti sig á 
ljósmyndara

ERFITT  Það er ekki alltaf tekið út með 
sældinni að vera kvikmyndastjarna 
eins og Kristen Stewart hefur fengið að 
kynnast. MYND/GETTY



HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLTÆKI

BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

R

MP3 SPILARAR

FFERÐATÆKI
P

ÚTVÖRP

MMAGNARAR

BÍBÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI

UPPÞVOTTAVÉLAR

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Sléttujárn og krullujárn í miklu úrvali frá 995 kr. 
AIDA búsáhöld með 50% afslætti
Sjónvörp með allt að 150.000 kr.  afslætti
Heimabíókerfi með allt að 40% afslætti
7kg þvottavélar frá 69.995 kr. 
Ofnar og helluborð með allt að 50.000 kr. afslætti
40“ Philips sjónvörp frá 109.995 kr. 
Uppþvottavélar með allt að 40.000 kr. afslætti
Nikon myndavélar með allt að 38% afslætti
Bluetooth hátalarar með miklum afslætti

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

ATH. Lokað er 
um verslunar-
manna helgina

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500



1. ágúst 2013  FIMMTUDAGUR| SPORT | 52

Lið 13. umferðar
Gunnleifur Gunnleifsson  Breiðabliki
Guðmann Þórisson  FH
Kristján Hauksson  Fylki
Aron Bjarki Jósepsson  KR
Guðjón Pétur Lýðsson  Breiðabliki
Alfreð Már Hjaltalín  Víking Ó.
Daniel Craig Racchi  Valur
Oddur Ingi Guðmundsson  Fylki
Kristinn Freyr Sigurðarson  Val
Kjartan Henry Finnbogason  KR
Garðar Jóhannsson  Stjörnunni

FÓTBOLTI FH fékk vænan liðsstyrk 
á lokadegi félagaskiptagluggans í 
gær þegar Davíð Þór Viðarsson sneri 
heim. Davíð Þór hefur verið á mála 
hjá danska liðinu Vejle í eitt ár. Hann 
fékk samningi sínum við félagið rift 
og samdi við FH til tveggja ára.

„Það var gert í góðu,“ segir Davíð 
Þór um brottförina frá Danmörku. 
Miðjumaðurinn lék með Öster í Sví-
þjóð þar til í ágúst í fyrra þegar hann 
hélt til Danmerkur. Spurður hvort 
ekki sé erfitt að yfirgefa Danmörku 
þegar hann sé að ná valdi á tungu-
málinu segir hann:

„Sem betur fer náði ég ekkert að 

breyta úr sænsku yfir í dönsku. Mér 
hefur alltaf fundist danska hræðilegt 
tungumál. Hvað tungumálið varðar 
þá er ég mjög ánægður með að vera 
á leiðinni heim.“

Davíð Þór varð Íslandsmeistari 
með FH fimm sinnum á árunum 
2004-2009. Hann er væntanlegur til 
landsins á föstudag og klár í slaginn 
þegar FH sækir ÍBV heim í deildinni 
á laugardag. Hann verður einnig 
gjaldgengur með FH í Evrópuverkefn-
um liðsins að loknum síðari leiknum 
gegn Austria Vín á þriðjudag. 

Davíð Þór samdi við Hafnfirðinga 
til ársins 2015. - ktd

Alltaf fundist danska hræðilegt tungumál

TITLL  Líkurnar á að FH verji Íslands-
meistaratitilinn minnkuðu ekki við 
tíðindi gærdagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Félagaskiptagluggi KSÍ lokaði á mið-
nætti í gær en fjölmargir erlendir leikmenn 
gengu til liðs við íslensk félög í Pepsi-deild 
karla í knattspyrnu. 

Alls gengu fimm leikmenn til liðs við 
Skagamenn í félagaskiptaglugganum en liðið 
hefur gengið frá samningum við fjóra erlenda 
leikmenn á undanförnum sólarhringum. Vals-
menn hnepptu fjóra leikmenn og þar af þrjá 
af erlendum uppruna. 

Hafnfirðingurinn Davíð Þór Viðarsson 
gekk í raðir uppeldisfélag síns FH en hann 
hefur fimm sinnum orðið Íslandsmeistari með 
FH á sínum ferli og var fyrirliðið liðsins áður 
en hann hélt út í atvinnumennsku. 

Elfar Freyr Helgason samdi einnig við upp-
eldisfélag sitt Breiðablik í gær en hann var 
í Íslandsmeistaraliði Breiðabliks árið 2010. 
Bæði lið fengu því frábæra leikmenn í sínar 
raðir. Eyjamenn fengu framherjann Aziz 
Kemba frá Úganda.          - sáp 

Átján erlendir leikmenn komu í glugganum
Það var nóg um að vera á félagaskiptamarkaðnum í Pepsi-deild karla í knattspyrnu í gær. Glugginn lokaði.

FÓTBOLTI Englandsmeistarar 
Manchester United undirbúa 
nú hæsta tilboð í sögu félagsins 
í spænska miðjumanninn Cesc 
Fabregas frá Barcelona.

Forráðamenn Manchester 
United hafa nú þegar boðið í leik-
manninn í tvígang en þeim til-
boðum hafa stjórnendur Barce-
lona neitað. 

Búlgarinn Dimitar Berbatov 
var keyptur til Manchester 
United fyrir 30,75 milljónir 
punda árið 2008 og var það met í 
sögu félagsins. Liðið mun nú vera 
að undirbúa tilboð sem hljóðar 
upp á hærri upphæð.

Gerardo Martino, nýráðinn 
knattspyrnustjóri Barcelona, 
hefur samt sem áður gefið til 
kynna að öllum tilboðum í Fabre-
gas verði neitað og hann eigi sér 
framtíð hjá Barcelona. 

Skotinn David Moyes, sem 
tók við sem knattspyrnustjóri 
Manchester United í maí, hefur 
aðeins fest kaup á einum leik-
manni, úrúgvæska bak verðinum 
Guillermo Varela. Stjórinn 
hyggst styrkja liðið töluvert 
meira, en það ætlar að ganga 
erfið lega.  - sáp

Risatilboð í 
Fabregas

EFTIRSÓTTUR  Cesc Fabregas gæti verið 
á leiðinni til Englands. NORDICPHOTOS/GETTY 

HANDBOLTI ÍBV hefur samið við 
slóvenska varnartröllið og línumann-
inn Matjaz Mlakar. Þetta staðfesti 
Arnar Pétursson, þjálfari Eyjamanna, í 
samtali við Fréttablaðið í gær.

Mlakar er margreyndur Slóveni 
sem hefur leikið 111 landsleiki fyrir 
þjóð sína. Hann er væntan-
legur til Eyja fljótlega eftir 
Þjóðhátíð og er mikill 
liðsstyrkur fyrir ÍBV, 
sem leikur á ný á 
meðal þeirra bestu í 
vetur.

Mlakar er 31 árs og 
var síðast á mála hjá 

Maribor Branik í Slóveníu og 
þar á undan Cimos Koper.

ÍBV mætir ÍR í Austur-
bergi í 1. umferð N1-
deildar karla laugardag-
inn 21. september.  - ktd

Eyjamenn fá reynslumikinn línumann
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FÓTBOLTI „Þetta var fullkominn 
dagur og alveg geggjað. Framar-
arnir eru auðvitað með fínt lið og 
þetta var kærkominn sigur. Mark-
ið gerði þetta auðvitað hrikalega 
sætt,“ segir Kristján Hauksson, 
leikmaður Fylkis. Miðvörðurinn 
skoraði eitt marka Árbæjarliðsins 
sem vann afar sannfærandi sigur 
á Fram í 13. umferð Pepsi-deildar-
innar. 

Að lokinni fyrri umferð Íslands-
mótsins var Fylkir með fjögur stig 
og hafði ekki tapað leik. Nú hafa 
Valur og Fram fengið að kenna á 
Árbæingum í síðustu leikjum og 
Fylkir kominn í betri mál með tíu 
stig.

„Við hefðum getað kroppað í 
fleiri stig í fyrri umferðinni. Við 
vorum ekki það lélegir að við 
ættum bara að vera með fjögur 
sig,“ segir Kristján. Ásgeir Börkur 
Ásgeirsson, miðjumaðurinn grjót-
harði, sneri heim í Árbæinn fyrir 
leikina tvo og hafa margir tengt 
gott gengi Fylkis við komu hans.

Við erum ekkert sloppnir
„Það er erfitt að útskýra áhrifin 
sem Börkurinn hefur bæði inni 
í klefa og úti á velli. Allir fengu 
meiri trú og eru að finna sig 
betur,“ segir Kristján. Hann hrós-
ar einnig Andrési Má Jóhannes-
syni í hástert en minnir á að enn 
sé mikil vinna fyrir höndum.

„Við erum ekkert sloppnir. Þetta 
verður fjögurra eða fimm liða mót 
þarna neðst fram í síðasta leik,“ 
segir Kristján. Gott markmið 

Árbæinga sé að vinna það mót. 
Það vakti athygli í mars þegar 

fréttist að Kristján væri á leið 
burtu frá uppeldisfélagi sínu 
Fram. Í kjölfarið tilkynnti mið-
vörðurinn 27 ára að hann hygðist 
leggja skóna á hilluna.

Yfirgaf Fram ekki í illu
„Ég tók viku eða tíu daga til að 
ákveða þetta. Svo eina helgina, 
þegar það voru leikir í gangi, fékk 
ég á tilfinninguna að ég væri ekki 
tilbúinn að hætta strax. Ég fór að 

sakna boltans og fannst leiðinlegt 
að hætta svona,“ segir Kristján.

Það færist í vöxt að knattspyrnu-
menn kjósi að fagna ekki mörkum 
sem þeir skora gegn fyrrverandi 
félögum sínum. Allir áhorfendur í 
Lautinni á sunnudag geta staðfest 
að sú hugsun kom aldrei upp í koll-
inn hjá Kristjáni.

„Ég fór svo sem ekkert í neinu 
illu frá Fram. Þeir virtust bara 
ekki hafa not fyrir mig,“ segir 
Kristján. Hann veltir fyrir sér 
hvort hann hefði fagnað hefðu 

viðskilnaðurinn við Fram verið á 
öðrum nótum, t.d. ef hann hefði 
haft frumkvæðið að honum.

„Þá hefði maður kannski ekki 
tekið alveg sama pakka. Mér 
finnst að menn eigi að fagna mörk-
um, sérstaklega ef menn skora 
svona sjaldan.“

Miðvörðurinn hefur ekki tekið 
ákvörðun um það hvort hann haldi 
áfram að lokinni yfirstandandi 
leiktíð. Koma verði í ljós hvort 
hann hafi orku og tíma í fótbolt-
ann.  kolbeinntumi@365.is

Kryfur lík á milli leikjanna
Varnarmaðurinn Kristján Hauksson fagnaði marki sínu gegn uppeldisfélaginu Fram vel og innilega. Hann 
segir komu Ásgeirs Barkar Ásgeirssonar hafa haft  mikil áhrif. Tók skóna af hillunni eft ir tíu daga umhugsun.

MEINATÆKNIR  Kristján segir að sumarstarfið við krufningar henti honum vel. „Þetta fær ekkert á mig þannig að ég held að 
þetta sé bara fullkomið fyrir mig,“ segir læknaneminn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. DEILD KARLA 
ÚRSLITIN Í GÆR
KA - KF 1-1
0-1 Jón Björgvin Kristjánsson (82.), 1-1 Brian 
Gilmour (89.).

HAUKAR - SELFOSS 2-1
1-0 Hilmar Rafn Emilsson (4.), 2-0 Aron Jóhanns-
son (7.), 1-2 Ingi Rafn Ingibergsson (10.).

LEIKNIR - VÖLSUNGUR 3-0
1-0 Hilmar Árni Halldórsson (10.), 2-0 Hilmar 
Árni Halldórsson (84.), 3-0 Ólafur Hrannar 
Kristjánsson (86.).

VÍKINGUR R. - FJÖLNIR 0-2
0-1 Aron Sigurðarson (7.), 0-2 Aron Sigurðarson 
(56.).

STAÐAN
Haukar 14 7 4 3 27-19 25
Víkingur 14 7 4 7 26-22 25
Grindavík 13 7 3 7 30-18 24
Fjölnir 14 7 3 4 16-15 24
Leiknir 14 6 4 4 24-19 22
KA   14 6 4 4 20-20 22
BÍ/Bolungarv. 13 7 0 6 27-27 15
Selfoss 14 5 2 7 29-25 17
Tindastóll 13 4 5 4 18-21 17
KF 14 3 5 6 15-17 14
Þróttur 13 4 2 7 15-20 14
Völsungur 14 0 2 12 10-34 2

➜ Vistaskipti í Pepsi-deild karla
BREIÐABLIK                                                
Arnar Már Björgvinsson (úr 
láni)
Elfar Freyr Helgason (Randers)
Elvar Páll Sigurðsson (úr láni)
FH
Davíð Þór Viðarsson (Vejle)
FRAM
Jon André Röyrane (Noregur)
FYLKIR
Ásgeir Börkur Ásgeirsson 
(Sarpsborg 08)
Davíð Einarsson (KR)
Emil Berger (Svíþjóð)
Guy Roger (Ísrael)
ÍA
Hector Pena (Spánn)
Jorge Corella (Spánn)
Joshua Watt (Skotland)
Thomas Sörensen (Danmörk) 
ÍBV
Aziz Kemba (Úganda)
Bjarni Gunnarsson

KEFLAVÍK
Endre Ove Brenne (Noregur)
KR
Jonas grönner (Noregur)
Francois E. Dingong (Kamerún)
STJARNAN
Enginn
VALUR
Daniel Craig Racchi (Skotland)
Lucas Ohlander (Danmörk)
Patrick Pedersen (Danmörk)
Sigurður Egill Lárusson (úr 
láni)
VÍKINGUR Ó
Antonio Mossi (Spánn)
Juan Torres (Spánn)
Samuel Hernandez (Spánn)
Sergio Lloves (Spánn)
ÞÓR
Enginn
*Ritað þegar blaðið fór í 
prentun klukkan 22.KOMINN HEIM  Elfar Freyr gekk í gær til liðs við 

uppeldisfélag sitt Breiðablik. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 
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Íslendingar eru smátt og smátt að 
kveikja á dásemdum sjóstangaveið-
innar en hingað koma í stórum stíl 
erlendir veiðimenn, ekki síst frá 
Þýskalandi, sérstaklega til að fara 
á sjóstöng.

„Ég er að „gæda“ þýska sjó-
stangaveiðimenn frá Suðureyri á 
vegum Iceland Pro Fishing en í 
vikunni dvelja hér sjö hópar á jafn-
mörgum bátum. Þeir eru flestir 
hingað komnir í annað eða þriðja 
skiptið. Þeim líkar vel friðsæld-
in hér, einfaldleikinn, mannlífið, 
náttúru lega sjóstöngin og nálægðin 
við fiskimiðin.“

Fréttablaðið heyrði í Róbert í síð-
ustu viku og þá sagði hann mjög 
gott fiskerí á sjóstangabátum. „Til 

dæmis veiddu tveir bátar um 600 
kg af steinbít, sem er frekar óvenju-
legt á þessum árstíma. Vænir þorsk-
ar veiddust líka eða frá 15-20 kíló; 
skötuselir, karfar, ufsar, ýsur og 
fleiri tegundir. Sjóstangaveiði er 
lífsstíll í Þýskalandi og þeir vita af 
aflabrögðunum hér sem og stærð 
fiskanna.“

Róbert hefur starfað 
við að sigla á sjó með 
stangveiðimenn í sex 
ár samfleytt, í þá sex 
mánuði sem vertíðin 
stendur yfir. Róbert á 
ættir að rekja vestur: „Nú 
er ég kominn heim og ætla að 
setjast að hér á mínum fæðingar-
stað og æskuslóðum. Hér er blóm-

legt mannlíf og atvinnulíf, þorp-
ið er fallegt og mikið af ferðafólki 
sem heimsækir Suðureyri,“ segir 
Róbert, sæll og kátur fyrir vestan.

Fyrirtækið Fisherman er að gera 
góða hluti með sérstakar matarferð-
ir um þorpið, þar sem ferðamenn fá 
að smakka á alls kyns fiskréttum í 

söguferð um göturnar og 
húsin. „Það sem af er 

sumri hefur 
verið 

mikið af ferðafólki hér sem er mjög 
jákvætt og í takt við undanfarin ár,“ 
segir Róbert. „Góð veiði hefur verið 
í laxveiðiánni í Staðardal en þar 
hafa verið að veiðast 10-13 punda 
laxar ásamt urriðum og vænum 
bleikjum úr Vatnadalsvatni. Hér er 
stutt í fugl og fisk, eins og sagt er. 
Sem veiðimaður er eiginlega hvergi 
hægt að hafa það betra. Veðurfar-
ið hefur verið sérkennilegt í sumar, 
mikil rigning, þoka og vindasamt en 
vonandi verður þá haustið betra.“ 

 jakob@365.is

Ófrýnilegir úr undirdjúpum
Til er önnur stangveiði en bara ferskvatnsveiðin; sú að fara á lax eða í silung. Veiði- og leiðsögumaðurinn Róbert 
Schmidt veit allt um það. Sjóstangaveiði er stöðugt að sækja í sig veðrið á Íslandi og nýtur vaxandi vinsælda.

LJÚFFENGUR  Skötuselurinn þykir með ófrýnilegri 
skepnum en ljúffengur á bragðið.

NÝ ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA
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Þeir lentu í ævintýri lífs síns, 
feðgarnir Max Schmidt og pabbi 
hans Edward Schmidt frá New 
York, þegar þeir voru við veiðar í 
Hofsá nú í vikunni. Ólafur Ragn-
ar Garðarsson var leiðsögumaður 
þeirra og Fréttablaðið fékk hann 
til að lýsa því þegar hinn níu ára 
Max setti í vænan lax. 

„Fiskurinn tók „micro cone“ 
á dauðarekinu í Kúttneshyl í 
Hofsá. Þetta var rosa ævintýri, 
fyrsta korterið svamlaði fiskur-
inn rólega í hylnum áður en hann 
ákvað að taka á rás niður ána og 
þá hófst hlaupið,“ segir Ólafur. 
Max hafði fram til þessa séð um 
þetta einn en nú þurfti Ólafur að 
blanda sér í slaginn. 

„Næsti stoppistaður var Eiríks-
breiða, sem er staðurinn neðan 
við Kúttneshyl, en þar stoppaði 
fiskurinn í örfáar mínútur áður 
en hann tók aftur á rás niður ána. 
Þegar hann fór niður úr Eiríks-
breiðunni var ljóst að fiskurinn 
myndi enda niðri í Grundarhorni, 
sem er 5-600 metra fyrir neðan 
Eiríksbreiðu þannig að hlaupin 
hófust aftur. 

Rétt fyrir ofan Grundar-
horn skorðaðist fiskurinn milli 
tveggja steina þannig að ég náði 
að hlaupa út í og sporðtaka hann. 
Gaman er líka að segja frá því að 
tveimur tímum áður þurftum við 
að hlaupa rúman kílómetra eftir 
82 sentimetra hrygnu sem faðir 
drengsins landaði.“

Ólafur Ragnar hefur verið 
leiðsögumaður í sex ár, eða síðan 
hann fékk bílpróf, og hefur verið 
víða. Þetta er þriðja sumarið 
hans í Hofsá.

Ævintýri bandarískra feðga:

Níu ára gutti 
með 96 senti-
metra hæng

BOLTI  Róbert með 
risa stóran þorsk en það 
veiðast með ólíkindum 
miklir boltar í sjóstönginni.

MEÐ STEINBÍT 
 Ófríður steinbítur 
hljóp á snærið hjá 
þessum veiði-
manni.

VÆNN UFSI 
 Þjóðverji með 
vænan ufsa.

FLYKKI  Max og Ólafur Ragnar með 
hinn ævintýralega fisk sem þeim tókst 
að landa í Hofsá í vikunni.

Save the Children á Íslandi
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁREINN

Stöð 2 kl. 21.30
Person of Interest
Bandaríska spennuþátta-
röðin Person of Interest 
hefur göngu sína á ný á 
Stöð 2 í kvöld. Þessi magn-
aða þáttaröð hefur slegið 
í gegn hjá áhorfendum 
og er meðal vinsælustu 
þátta veraldar. Hún fj allar 
um fyrrverandi útsendara 
bandarísku leyniþjónust-
unnar sem nú einbeitir sér 
að því að afstýra glæpum 
áður en þeir eru framdir.

16.30 Ástareldur
17.20 Úmísúmí (17:20)
17.43 Hrúturinn Hreinn (7:20)
17.50 Dýraspítalinn (10:10)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Marteinn (4:8) (Hvernig líður 
þér?)(e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Tony Robinson í Ástralíu (6:6) 
(Tony Robinson Down Under) 
20.30 Vinur í raun (2:6) (Moone Boy) 
 Martin Moone er ungur strákur sem 
treystir á hjálp ímyndaða vinarins síns, 
Seans, þegar á móti blæs. 
20.55 Sönnunargögn (3:13) (Body of 
Proof )  
21.40 Handunnið: Sarah Becker 
(Handmade by: Sarah Becker)  Sarah 
Becker málar og saumar út myndir af 
skordýrum, hestum og fé í jakka, töskur 
og hátískuklæðnað.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (18:24) (Criminal 
Minds VII)  
23.05 Paradís (4:8) (The Paradise) 
00.00 Kynlífsráðuneytið (1:15) (Sex 
ministeriet) 
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 America‘s Funniest Home 
Videos (14:44)
07.35 Everybody Loves Raymond (19:25)
08.00 Cheers (5:25)
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
16.45 Once Upon A Time (5:22)
17.35 Dr. Phil
18.20 Psych (12:16)
19.05 America‘s Funniest Home 
Videos (15:44)
19.30 Everybody Loves Raymond (20:25) 
19.55 Cheers (6:25) 
20.20 Men at Work (3:10)  Þræl-
skemmtilegir gamanþættir sem fjalla 
um hóp vina sem allir vinna saman á 
tímariti í New York borg. Þeir lenda í 
ýmiss konar ævintýrum sem aðallega 
snúast um að ná sambandi við hitt 
kynið. 
20.45 The Office (17:24) 
21.10 Royal Pains (13:16)  Bandarísk 
þáttaröð um Hank sem er einkalæknir 
ríka og fræga fólksins í Hamptons. 
22.00 Flashpoint (7:18)
22.50 Dexter (3:12)  
23.40 Common Law (12:13)  
00.25 Excused
00.50 The Firm (21:22)
01.40 Royal Pains (13:16)
02.25 Flashpoint (7:18)
03.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.20 RBC Canadian Open 
(2013) (3:4) 11.50 Golfing World 12.40 Golfing 
World 13.30 RBC Canadian Open (2013) (3:4) 
18.00 Golfing World 18.50 Presidents Cup Official 
Film (2009) (1:1) 19.40 The Open Championship 
Official Film (1979) 20.40 Champions Tour - 
Highlights (8:25) 21.35 Inside the PGA Tour 
(31:47) 22.00 Golfing World 22.50 PGA Tour - 
Highlights (27:45) 23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm in the Middle  (14:22) 
08.30 Ellen  (12:170)
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (36:175) 
10.20 Human Target  (7:13) 
11.05 Masterchef  (9:13) 
11.50 Man vs. Wild  (14:15) 
12.35 Nágrannar  
13.00 Drunkboat
14.35 The Glee Project  (1:11) 
15.15 Ofurmennið  
15.35 Lína langsokkur
16.00 Tasmanía  
16.25 Ellen  (13:170) 
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (6:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður  
19.15 The Big Bang Theory  (3:24) 
19.35 Modern Family  
20.00 Masterchef USA  
20.45 Revolution  (19:20) 
21.30 Person of Interest  (1:22) Önnur 
þáttaröðin um fyrrverandi leigumorð-
ingja hjá CIA og dularfullan vísinda-
mann sem leiða saman hesta sína með 
það að markmiði að koma í veg fyrir 
glæpi í New York-fylki.
22.15 Breaking Bad  (7:8) Fimmta 
þáttaröðin um efnafræðikennarann og 
fjölskyldumanninn Walter White sem 
nýtir efnafræðiþekkingu sína í fram-
leiðslu og sölu á eiturlyfjum og sogast 
inn í hættulegan heim eiturlyfja og 
glæpa.
23.00 Grimm  (17:22) 
23.45 Harry‘s Law  (10:22) 
00.30 Rizzoli & Isles  (8:15)
01.15 The Killing  (8:12)
02.00 Crossing Lines  (3:10) 
02.45 Teeth  Gamansöm hrollvekja frá 
2007.
04.15 Burn Notice  (18:18)
05.00 The Big Bang Theory  (3:24) 
05.25 Fréttir og Ísland í dag  

11.50 Come See the Paradise
14.00 Red Riding Hood  
15.20 How to Marry a Millionaire
16.55 Come See the Paradise  
19.05 Red Riding Hood  
20.25 How to Marry a Millionaire  
22.00 Into The Blue 2: The Reef
23.30 Somers Town  
00.40 Extract  
02.10 Into The Blue 2: The Reef

20.00 Strákarnir  
20.30 Stelpurnar
20.55 Fóstbræður  (1:8) 
21.25 Curb Your Enthusiasm  (5:10) 
21.55 The Drew Carey Show  (22:22) 
22.20 Strákarnir  
22.50 Stelpurnar
23.15 Fóstbræður  (1:8) 
23.40 Curb Your Enthusiasm  (5:10) 
00.15 The Drew Carey Show  (22:22)
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

07.00 Lalli  07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo 
 07.15 Litlu Tommi og Jenni  07.40 Brunabílarnir 
08.05 Svampur Sveinsson  08.25 Dóra könn-
uður 08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.10 
Strumparnir 09.35 Waybuloo  09.55 Fjörugi 
teiknimyndatíminn 10.20 Áfram Diego, áfram!  
10.40 Histeria!  11.00 Doddi litli og Eyrnastór 
 11.10 Ofuröndin  11.35 Lalli 11.40 Lalli 11.45 
Refurinn Pablo 11.50 Litlu Tommi og Jenni 
 12.15 Svampur Sveinsson 12.35 Dóra könn-
uður 13.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar  13.25 
Strumparnir  13.45 Waybuloo  14.05 Áfram 
Diego, áfram! 14.30 Fjörugi teiknimyndatíminn 
14.55 Histeria! 15.15 Doddi litli og Eyrnastór 
15.25 Ofuröndin  15.50 Lalli 15.55 Lalli 16.00 
Refurinn Pablo 16.05 Litlu Tommi og Jenni  16.30 
Svampur Sveinsson 16.50 Dóra könnuður 17.15 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  17.40 Strumparnir 
 18.00 Waybuloo  18.20 Áfram Diego, áfram! 
 18.45 Histeria!  19.05 Fjörugi teiknimyndatíminn 
 19.25 Doddi litli og Eyrnastór 19.35 Ofuröndin

17.15 Meistaradeild Evrópu: 
Barcelona - Milan  
19.00 Sumarmótin 2013
19.45 Stjarnan - KR  
22.00 Pepsi mörkin 2013
23.15 Stjarnan - KR  

07.00 Audi Cup 2013  Útsending frá 
leik Manchester City og AC Milan.
14.30 Audi Cup 2013  Útsending frá 
leik Bayern Munchen og Sao Paulo.
16.10 Audi Cup 2013  Bein útsending 
frá leik um 3. sæti í Audi Cup 2013
18.25 Audi Cup 2013  Bein útsending 
frá úrslitaleik í Audi Cup 2013.
20.30 Premier League World 
 Skemmtilegur þáttur um leikmennina 
og liðin í ensku úrvalsdeildinni.
21.00 Audi Cup 2013  Útsending frá 
leik um 3. sæti í Audi Cup 2013
22.40 Audi Cup 2013  Útsending frá 
úrslitaleik í Audi Cup 2013

Modern Family
STÖÐ 2 KL. 19.35 Þessir sprenghlægi-
legu og sívinsælu gamanþættir hafa 
hlotið einróma lof gagnrýnenda víða um 
heim. Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er 
með eru óborganlegar rétt eins og að-
stæðurnar sem þær lenda í hverju sinni.

20.00 Hrafnaþing
21.00 Auðlindakistan
21.30 Flugsafnið á Akureyri

FM 957 kl. 16.00
FM95BLÖ
FM95BLÖ er í umsjón Auðuns Blöndal 
alla virka daga kl. 16-18  á FM957. 
Með Audda í þættinum eru nokkrir 
góðir vinir hans.

Björn Bragi er á mánudögum, 
Sveppi á þriðjudög-
um og Hjöbbi Ká á 
fi mmtudögum. Það 
vill enginn missa af 
þessum þætti – það 
er bara þannig.

8.2 8.6TV.COM 9.09.1TV.COM 6.58.1TV.COM

Dexter
SKJÁR 1 KL. 22.50 Raðmorðinginn við-
kunnanlegi Dexter Morgan snýr aft ur. 
Deb reynir að útvega bróður sínum 
aðstoð við lítinn fögnuð á meðan svo 
virðist sem fj öldamorðingi gangi laus.

Body of Proof
RÚV KL. 20.55 Meinafræðingurinn 
Megan Hunt fer sínar eigin leiðir í starfi  
og lendir iðulega upp á kant við yfi r-
menn sína. 

19.00 Friends  (10:24) 
19.25 Two and a Half Men  (3:24) 
19.45 The Simpsons  (16:22
20.10 Glory Daze  (1:10) 
20.55 The Carrie Diaries
21.40 The Carrie Diaries
22.20 Friends  (10:24) 
22.45 Two and a Half Men  (3:24)
23.05 The Simpsons  (16:22)
23.30 Glory Daze  (1:10) 
00.15 The Carrie Diaries
01.00 The Carrie Diaries
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

STJARNAN - KR
Kemst KR í úrslitaleikinn fjórða árið í röð eða nær Stjarnan 
fram hefndum fyrir úrslitaleikinn í fyrra? Liðin mætast á 
Samsung-vellinum í undanúrslitum Borgunarbikarsins í 
kvöld. Þú mátt ekki missa af þessum risaslag í 
leiftrandi háskerpu!

Í KVÖLD KL. 19:45
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ÖNDUNARVÖÐLUR
Mikið úrval!

BEITUBOX
Margar stærðir.

FLUGUR

RON THOMPSON
NEOPRENVÖÐLUR

DAM TASLAN VÖÐLUR

VEIÐISTANGASETT
Mikið úrval.  20% afsláttur.

RON THOMPSON
BARNAVÖÐLUR

VEIÐIVESTI  

KASTSTANGIR
Mikið úrval!

FLUGUSTANGIR Á HÁLFVIRÐI
Mikið úrval!

SPÚNAR
Frábært úrval. 

FLUGUHJÓL
Gott úrval.

VEIÐIGLERAUGU
Gott úrval.

KASTHJÓL 
- í miklu úrvali.

RON THOMPSON JAKKI/VESTI
Vatnsheldur jakki.  Margir vasar. 
Hægt að renna ermum af.

LETINGJAR

VEIÐITÖSKUR
- á góðu verði

SÖKKENDAR Á HÁLFVIRÐI

FLUGULÍNUR FRÁ AÐEINS FLUGULÍNUR F

2.995,-

VÖÐLUSKÓR
Ýmsar gerðir.

PILKAR

VERÐ FRÁ 
8.995,-

AÐEINS FRÁ  
14.995,-

AÐEINS FRÁ  
295,-

VERÐ  FRÁ  
220,-

AÐEINS  
16.995,-AÐEINS  

12.995,-

AÐEINS  
9.995,-

FRÁ  
1.995,-

 
20% AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ  
4.995,-

VERÐ FRÁ   
2.995,-

VERÐ FRÁ 
299,-

VERÐ FRÁ 
2.995,-

AÐEINS  
12.995,-

FRÁBÆRT VERÐ  
 895,-

VERÐ FRÁ 
1.995,-

MARKAÐUR MEÐ ÓDÝRAR OG ELDRI VEIÐIVÖRUR Í ALLT SUMAR

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

ÓDÝRT!

LÆKKAÐ VERÐ

FRÁ  
4.995,-

LÆKKAÐ VERÐ

TINGJAR

895,-89895,-
ÓDÝRT!

BEITAN Í VEIÐIFERÐINA
ORMAR OG MAKRÍLL

ÓDÝRT!

ANGASETT

VESTI Á MYND KR. 4.995,-

SJÁÐU TILBOÐIN Á

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓDÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝRT!

PILKAR
VERÐ FRÁ   
495,-

NÝJAR VÖRURKOMNAR
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„Ég hef sungið frá því ég var 
lítil og tók til dæmis fyrst þátt í 
söngvakeppni á Þjóðhátíð þegar 
ég var þriggja ára. Þetta er síð-
asta árið sem ég má taka þátt í 
keppninni,“ segir Birta Birgis-
dóttir, þrettán ára Eyjamær sem 
hefur vakið nokkra athygli fyrir 
útgáfu sína á laginu When I Was 
Your Man eftir bandaríska tón-
listarmanninn Bruno Mars. Birta 
tók lagið upp í Island Studios í síð-
ustu viku og var myndband við 
lagið einnig birt á Youtube og á 
vef Eyjafrétta. 

Aðspurð segir Birta að henni 
þyki skemmtilegast að syngja 
lög eftir tónlistarmanninn Bruno 
Mars. „Ég tek helst lög með Bruno 
Mars og róleg lög eftir Rihönnu. 
En helstu fyrirmyndir mínar 
eru krakkar eins og Carly Rose 
Sonenclar úr X-Factor,“ segir hún. 

Útgáfa Birtu á laginu hefur 

ekki ratað í útvarp en 
söngkonan unga vonar 
að jólalag sem hún 
hyggst taka upp síðar 
á árinu fái útvarps-
spilun. „Ég ætla að 
taka upp jólalag sem 
ég söng með leik-
félaginu síðust jól. 
Það er lítil útvarps-
stöð hér í Vest-
mannaeyjum og 
vonandi fær lagið 
spilun þar.“

Söngur er ekki eina áhugamál 
Birtu því hún tekur einnig virkan 
þátt í starfi Leikfélags Vestmanna-
eyja, spilar hand- og fótbolta með 
ÍBV og stundar hestamennsku. 
„Ég er hægri skytta í handboltan-
um og framherji og kantur í fót-
boltanum. Ég er Íslandsmeistari í 
handbolta og ef ég þyrfti að velja 
á milli þá yrði handboltinn klár-

lega fyrir valinu,“ segir hún. Birta 
tekur fullan þátt í hátíðahöldum 
helgarinnar og þegar blaðamaður 
náði tali af henni í gær var hún á 
leið í málningarvinnu í Herjólfs-
dal um kvöldið. „Frænka mín og 
frændi sjá um málningarvinnuna 
og ég hef hjálpað til. Ég hlakka 
mikið til helgarinnar, það er alltaf 
gaman á Þjóðhátíð,“ segir hún að 
lokum.  sara@frettabladid.is

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

Ég tek 
helst lög 

með Bruno 
Mars og 

róleg 
lög eftir 

Rihönnu. 
Birta Birgisdóttir 

söngkona

„Ég var að uppgötva þættina House 
of Cards um daginn. Þessir þættir 
eru unaður! Kevin Spacey fer svo 
ótrúlega mikið á kostum að það er 
ekki eðlilegt.“
Unnur Eggertsdóttir söngkona

„Fyrr í ár varð einn úr hópnum pabbi í fyrsta sinn 
en strákurinn hans fæddist rúmlega tveimur mán-
uðum fyrir tímann. Það var því mjög tvísýnt um 
tíma hvort þetta myndi snúast upp í harmleik, en 
sem betur fer, og þá aðallega fyrir tilstilli Barna-
spítalans, var aðstæðum snúið við og strákurinn er 
heilbrigður, efnilegur og fjallmyndarlegur í dag,“ 
segir Haukur Hólmsteinsson, einn úr hópi þeirra 
sem hlaupa fyrir Barnaspítala Hringsins í Reykja-
víkurmaraþoninu í ágúst.

Vinahópur Hauks er stór og samanstendur mest-
megnis af strákum sem hafa haldið sambandi síðan 
þeir voru í grunnskóla á Seltjarnarnesi. „Við erum 
þéttur vinahópur og höldum meðal annars úti innri 
vef þar sem við skipuleggjum reglulega hittinga,“ 
útskýrir Haukur.

Það er mikil fjölskyldustemming í hópnum. „Við 
fögnum velgengni og erum til staðar fyrir hvern 
annan þegar eitthvað bjátar á. Þess vegna erum við 
sem komumst, sem er í kringum helmingur hópsins, 
að taka okkur saman í ár og reyna að gera eitthvað 

fyrir Barnaspítala Hringsins,“ útskýrir Haukur og 
segist aldrei geta endurgoldið Hringnum það dásam-
lega starf sem þar er unnið. „En það er auðvelt 
að leggja til þetta litla framlag,“ segir Haukur að 
lokum.  - ósk

Hlaupa fyrir nýjasta meðliminn
Æskuvinir safna áheitum fyrir Barnaspítala Hringsins. Fyrr í ár eignaðist einn í 
vinahópnum fyrirbura og ástandið var um tíma tvísýnt en allt fór vel að lokum. 

SAMHELDNIR VINIR  Sigmundur Grétar, hinn nýbakaði faðir, 
og Haukur Hólmsteinsson. MYND/ÚR EINKASAFNI
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1. SÆTI
BÓKSÖLULISTINN  - ALLAR BÆKUR

VIKUM SAMAN

Í FYRSTA SÆTI!

SJARMA
SPRENGJA

SUMARSINS!

„Á SKILIÐ AÐ 
VERÐA SUMAR-

SMELLUR!“

★★★★★
„Stórkostleg saga. 

Hún grætir og kætir.“

– Kristjana Guðbrandsdóttir, 

DV

„Ekki láta sumarið líða 
án þess að lesa Maður 

sem heitir Ove ... í senn 
hrífandi og fyndin.“ 

– Kolbrún Bergþórsdóttir, 

Morgunblaðinu

„Einfaldlega 
hrein 

dásemd“
– Kolbrún Bergþórsdóttir,

 Morgunblaðinu

– Kolbrún Bergþórsdóttir, Mbl.

„Feykiskemmtileg“
– FRIÐRIKA BENÓNÝS,

FRÉTTABLAÐINU

Efnileg söngkona 
úr Vestmannaeyjum
Birta Birgisdóttir hefur vakið athygli fyrir útgáfu sína á slagara eft ir bandaríska 
tónlistarmanninn Bruno Mars. Myndband með laginu má fi nna á Youtube. 

EFNILEG SÖNGKONA  
Birta Birgisdóttir, þrettán ára Vest-
mannaeyingur, hefur vakið athygli 
fyrir útgáfu sína á laginu When I 
Was Your Man með Bruno Mars. 

n 
r 
n 
r
-
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„Fyrsta lagið okkar kemur út á 
morgun og svo höldum við þessu 
bara ótrauð áfram,“ segir tónlistar-
maðurinn Aggi Friðbertsson, sem 
hefur hafið samstarf með bresku 
söngkonunni Amy Odell. Hljóm-
sveitina kalla þau Amy and I og 
hófst samstarfið í vor. 

„Ég flutti til London til að 
læra upptökustjórnun og kynnt-
ist þar bróður hennar Amy, sem 
var meðal annars umboðsmaður 
íslensku hljómsveitanna Mínus og 
Cliff Clavin. Amy var að leita sér 
að gítarleikara og ég sló til,“ segir 

Aggi, en hann segir tónlistina sem 
þau gera vera eins konar raftónlist 
með rólegu ívafi. Aggi býr á Íslandi 
í sumar og hefur því þurft að nota 
bæði Skype og tölvupóst til þess að 
bera efnið undir Amy. 

Aggi hefur einnig látið að sér 
kveða í íslensku tónlistarlífi og hefur 
spilað með hljómsveitinni Sign síð-
ustu fimm ár. Amy er dóttir breska 
upptökustjórans Kens Thomas, 
sem hefur unnið með hljómsveit-
um á borð við Sigur Rós og Moby.
Fyrsta lag Amy and I ber heitið The 
Storm. Lagið kemur út í dag. - ka

Senda frá sér fyrstu smáskífuna
Hljómsveitin Amy and I er skipuð þeim Agga Friðbertssyni og bresku söngkonunni Amy Odell. 

RAFTÓNLIST 
MEÐ RÓLEGU 
ÍVAFI  Þau Amy 
Odell og Aggi 
Friðbertsson 
skipa hljóm-
sveitina Amy 
and I. Þau hafa 
nú sent frá 
sér sína fyrstu 
smáskífu sem 
ber heitið The 
Storm.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



Chiro Deluxe dýna (aukahlutir á mynd botn og lappir)

Verðdæmi: 160x200 cm. Verð nú kr. 131.250 • 180x200 cm. Verð nú kr. 141.750

LLLeeevvaannttooo hhhhææægggiinndddaasssttóllaar

22000%%% aaaffssllááttttuuurr

Stillanleg heilsurúm í sérflokki!

20%-45% afsláttur

ÚTSALA Í BETRA BAKI!
25% afsláttur af Chiro Collection heilsudýnum

D Ý N U R  O G  K O D D A R

TTTeeemmmppuur®® OOOOrrriigggiinnaall  SSSMMMALL heilsukoddi!ukoddi!

550000%%% aaffssllááátttttttuuurr

ÚÚÚtttssssööluuvveerrðððððð  kkkr 88 99555000kkkrr.. 888..995550000
VeVeeV rðrðrð kkr.r  17.7.7.9999000000

140x200

kr. 33.162 
Verð kr. 47.375

Temprakon dúnsæng

30% afsláttur

VVVaaaannnddaaaððaarrrr CCC&&&&JJJ hhheeiilllsssuuddddýýn r!nnuur!!

2200%%% aaaffsslláttttuuurr

www.betrabak.is Leggur grunn að góðum degi

.. 1111111.1.1 84848400KrKrK ..
rrðð kð kr. 139139.80.8000FulFullt lt ll ververv
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HOLLANDIA

stillanlegt að þínum þörfum!
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11155%%-3335555%%%% aafffffsssllááátttttuuurrVerðdæmi
C&J Platinum heilsudýnur og -rúm

TILBOÐ TILBOÐ DÝNA
STÆRÐTT DÝNA OG NAN-BOTN

100x200 35.200 56.000
120x200 40.800 64.800

C&J Gold heilsudýna

TILBOÐ TILBOÐ DÝNA
STÆRÐTT DÝNA OG NAN-BOTN

100x200 44.000 64.800
120x200 51.200 75.200
160x200 66.400 97.600
180x200 72.800 106.400

SENSEO svefnsófi

Afsláttarverð kr. 267.800
Fullt verð kr. 412.000

Verðdæmi

Prime hægindastólar

25% afsláttur

PRIME

   hægindastóll    

með skemli

Til í kremlitu leðri
með botni úr hnotu
og svörtu leðri með 
svartlökkuðum botni.

Verðdæmi

Kr. 284.9855
Fullt verð kr. 3779.980

Dýnustærð 140x200 cm
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Mest lesið
1 Sagðist hafa ýtt á vitlausan takka
2 Steikjandi hiti–  í orðsins fyllstu 

merkingu
3 „Hraunar yfi r mig með bjór, burger 

og fl otta húfu uppi í stúku“
4 Gleymdist í fangelsi–  var nær dauða 

en lífi 
5 Orðin sem má ekki segja á Anfi eld
6 Danir skilja ekki dönsku

Sigur Rósar herbergi í Ríga
Georg Holm, bassaleikari Sigur Rósar, 
var nýverið í fríi ásamt fjölskyldu 
sinni. Meðal þeirra staða sem tón-
listarmaðurinn heimsótti í fríinu var 
barinn I Love You í Ríga í Lettlandi. 
Eigendur barsins eru miklir aðdá-
endur Sigur Rósar og er eitt herbergi 
barsins tileinkað hljómsveitinni. 

Mikill fjöldi ljósmynda 
prýðir veggi her-
bergisins og þótti 
Georgi og eiginkonu 
hans, Svanhvíti 

Tryggvadóttur, sérlega 
skemmtilegt að heim-
sækja staðinn. Svan-

hvít lýsir staðnum 
sem litlum og 
notalegum með 
góðri stemningu 
og mælir 
endregið með 
honum við alla 
þá sem eiga leið 
til Ríga.  - sm

Skarsgård fékk bol frá 
goðinu
Sænska kyntröllið Alexander Skars-
gård var hér á landi á dögunum og 
vakti mikla athygli þar sem hann fór, 
enda mikil stjarna þar á ferð. Það 
vita þó færri að Skarsgård hitti eitt 
átrúnaðargoð sitt hér á landi, en það 
er enginn annar en knattspyrnu-
kappinn og Kex-eigandinn Pétur 
Marteinsson. Pétur lék um árabil með 
liðinu Hammarby, en Skarsgård er 
með heitari stuðningsmönnum þess. 
Þeir kappar hittust svo og Pétur færði 
honum að gjöf Hammarby-treyju 
merkta Marteinsson, sem Hollywood-
stjarnan klæddist með stolti þegar 

hann fór út á galeiðuna 
í Reykjavík um síðustu 
helgi.  - þj
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EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

ÆSANDI ÍSLENSK 
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AFSLÁTTUR!
30-70%
HEFST Í DAG!
ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

REKKJUNNAR SÝNINGAR- OG 
SKIPTIRÚM
Á SÉRSTÖKU

TILBOÐI!

DEVINE PLUSH/FIRMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 282.083 kr.
ÚTSÖLUVERÐ

141.041 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

STOCKHOLM
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

98.160 kr.
= 40% AFSLÁTTUR!

BIG
SALE!

ÓTRÚLEG
TILBOÐ!

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla


	FB072s_P001K.indd
	FB072s_P002K.indd
	FB072s_P003K.indd
	FB072s_P004K.indd
	FB072s_P005K.indd
	FB072s_P006K.indd
	FB072s_P007K.indd
	FB072s_P008K.indd
	FB072s_P009K.indd
	FB072s_P010K.indd
	FB072s_P011K.indd
	FB072s_P012K.indd
	FB072s_P013K.indd
	FB072s_P014K.indd
	FB072s_P014K.indd
	FB072s_P016K.indd
	FB072s_P017K.indd
	FB072s_P018K.indd
	FB072s_P019K.indd
	FB072s_P020K.indd
	FB072s_P020K.indd
	FB072s_P022K.indd
	FB072s_P023K.indd
	FB072s_P024K.indd
	FB072s_P025K.indd
	FB072s_P026K.indd
	FB072s_P026K.indd
	FB072s_P028K.indd
	FB072s_P029K.indd
	FB072s_P030K.indd
	FB072s_P031K.indd
	FB072s_P032K.indd
	FB072s_P033K.indd
	FB072s_P034K.indd
	FB072s_P035K.indd
	FB072s_P036K.indd
	FB072s_P037K.indd
	FB072s_P038K.indd
	FB072s_P039K.indd
	FB072s_P040K.indd
	FB072s_P040K.indd
	FB072s_P040K.indd
	FB072s_P043K.indd
	FB072s_P044K.indd
	FB072s_P045K.indd
	FB072s_P046K.indd
	FB072s_P046K.indd
	FB072s_P048K.indd
	FB072s_P049K.indd
	FB072s_P050K.indd
	FB072s_P051K.indd
	FB072s_P052K.indd
	FB072s_P053K.indd
	FB072s_P054K.indd
	FB072s_P054K.indd
	FB072s_P056K.indd
	FB072s_P057K.indd
	FB072s_P058K.indd
	FB072s_P059K.indd
	FB072s_P060K.indd
	FB072s_P061K.indd
	FB072s_P062K.indd
	FB072s_P063K.indd
	FB072s_P064K.indd
	FB072s_P065K.indd
	FB072s_P066K.indd
	FB072s_P067K.indd
	FB072s_P068K.indd
	FB072s_P069K.indd
	FB072s_P070K.indd
	FB072s_P071K.indd
	FB072s_P072K.indd

