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Miðbæjarstíll
Svanhildur Heiða Snorradóttir vekur oft athygli fyrir skemmti-legan klæðaburð.SÍÐA 2

Konur og 
mótorhjól
Nú stendur yfir sýning á Akur-eyri á mótorhjólum og munum sem tengjast þeim.

SÍÐA 4

U nnur Sara Eldjárn, söng-kona, gítarleikari og lagahöfundur, bjó sér til fatastíl sem tónlistarmaður sem er ólíkur því hvernig hún klæðir sig dagsdaglega. Hún spilar mjög mikið og við alls konar tilefninýbúi ð

GÍTARÓLIN VEKUR ALLTAF ATHYGLIMEÐVITUÐ  Unnur Sara Eldjárn, söngkona og lagahöfundur, klæðir sig öðru-

vísí þegar hún kemur fram sem tónlistarmaður en þegar hún fer í partí. Hún 

hefur gaman af áberandi fylgihlutum og þar er gítaról í miklu uppáhaldi.60%
f l
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SKOÐUN Árni Páll Árnason, 
formaður Samfylkingarinn-
ar, skrifar um Grikkland.  22

SPORT Bestu kylfingar 
landsins hituðu upp fyrir 
Íslandsmótið við bryggju.  2

VERSLUNARMANNAHELGARTAPPINN  Unnið er að undirgöngum við Aðaltún í Mosfellsbæ og eru framkvæmdir nýlega hafnar. Áætlað er að verkinu ljúki í 
nóvember. Um aðra helgi er mesta ferðamannahelgi sumarsins en G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segist ekki hafa áhyggjur af því að þarna muni 
skapast vandi. „Oft er hæg umferð út úr bænum þannig að það er ekki víst að það tefji meira en ella,“ segir hann.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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MENNING Þórdís Erla 
fegrar plan í Kópavogi 
fríhendis. 28 

VIÐSKIPTI „Þeir búa til kerfi sem er 
greinilega til þess ætlað að knýja 
þá á kné sem eru í samkeppni við 
MS.“ Þetta segir Þórólfur Matt-
híasson, hagfræðiprófessor við 
Háskóla Íslands. 

Ástæðan er ákvörðun verðlags-
nefndar búvara um að heildsölu-
verð gerilsneyddrar mjólkur í 
lausu máli, sem er ekki innpökkuð, 
verði 105 krónur en mjólk í fernu 
kosti 121 krónu. Í grein í Frétta-
blaðinu í dag fullyrðir Þórólfur að 
mismunurinn dugi ekki fyrir inn-

pökkunarkostnaði og því sé verið 
að ofrukka samkeppnisaðila MS, 
sem þurfa að eiga í viðskiptum við 
stórfyrirtækið.

„Þetta er opinber nefnd sem 
setur verðlag og þarna er hún að 
gera það skakkt. Þetta er bara til 
þess að þrýsta Ólafi út af mark-
aðnum,“ segir Þórólfur og á þar við 
Ólaf M. Magnússon, framkvæmda-
stjóra mjólkurbúsins Kú.

Kú hefur kært verðlagshækk-
un nefndarinnar og segir að með 
ákvörðuninni sé verðlagsnefnd 

búvara að leggja á 17,44 prósenta 
samkeppnisskatt sem renni til MS. 

Hækkun á mjólkurafurðum um 
3,58 prósent og á smjöri um 11,6 
prósent hefur verið gagnrýnd síðan 
ákvörðunin var tekin þann 17. júlí 
síðastliðinn. Í gær sendu Sam-
tök verslunar og þjónustu frá sér 
ályktun gegn hækkuninni.

Ari Edwald er varaformaður 
samtakanna en jafnframt forstjóri 
Mjólkursamsölunnar. Hann segist 
ósammála ályktun samtakanna 
og hafa sjálfur verið í minnihluta 

við atkvæðagreiðslu um hana. 
„Ég held að þessi umræða sem er 
búin að vera um landbúnaðarmál 
og mjólkurframleiðsluna síðustu 
daga sé ákaflega yfirborðskennd.“
Hann segir að þeir sem gagnrýni 
hækkunina vilji mjólk á almennan 
samkeppnismarkað. „Aðalatriðið 
er að ef menn ætla ekki að hafa 
opinbera íhlutun um verðlagn-
ingu, hvað ætti þá að taka við? Það 
er alveg ljóst að við þær aðstæður 
væri ekki landbúnaður á Íslandi 
eins og við þekkjum hann.“  - snæ

Segir reynt að bola Kú burt
Hagfræðiprófessor segir að verðlagsnefnd búvöru rukki samkeppnisaðila Mjólkursamsölunnar um of fyrir 
mjólk til að knésetja þá. Forstjóri MS segir að án aðkomu hins opinbera lognist landbúnaður hér á landi út af.

DÓMSMÁL „Þrátt fyrir skýrslur 
erlendu sérfræðinganna virð-
ist sem saksóknari ætli að 
halda áfram með málið, sem er 
hrikalegt,“ segir Annþór Krist-
ján Karlsson sem ákærður var 
ásamt Berki Birgissyni fyrir að 
hafa beitt fanga á Litla-Hrauni 
ofbeldi árið 2012 sem leiddi til 
dauða hans. Bæði Annþór og 
Börkur hafa ávallt neitað sök. 

Nú þegar rúm þrjú ár eru 
frá andláti fangans hafa allir 
þeir erlendu sérfræðingar, sem 
fengnir voru til að meta skýrslur 
um andlát fangans að ósk verj-
enda Annþórs og Barkar, skilað 
niðurstöðum sínum. „Það er ekk-
ert eðlilegt við það að rannsókn-
in sé búin að taka svona langan 

tíma. Okkur hefur þótt rosalega 
sárt að hafa yfir okkur ákæru 
fyrir að hafa myrt vin okkar 
sem við gerðum bara alls, alls 
ekki.“

Annþór segir allar skýrslur 
erlendu sérfræðinganna vera á 
skjön við það sem þeir félagar 
eru ákærðir fyrir. Hann spyr 
hvers vegna saksóknari sjái 
ekki sóma sinn í að fella niður 
ákæruna. 

Annþór og Börkur voru báðir 
vistaðir á öryggisgangi á Litla-
Hrauni í eitt og hálft ár vegna 
málsins. 

Hólmgeir Elías Flosason, verj-
andi Annþórs, segir að niður-
stöður erlendu sérfræðinganna 
séu allar algjörlega öndverðar 

niðurstöðum íslensku sérfræð-
inganna. Hann vildi ekki svara 
því hvort hann teldi líklegt 
að saksóknari myndi falla frá 
ákærunni. - ngy

Erlendir sérfræðingar hafa nú skilað niðurstöðum sínum um andlát fanga á Litla-Hrauni:

Finnst sárt að hafa ákæruna yfir sér
  Okkur 

hefur þótt 
rosalega sárt 

að hafa yfir 
okkur ákæru 
fyrir að hafa 

myrt vin 
okkar sem við gerðum 

bara alls alls ekki.

LÍFIÐ Roger Taylor, 
trommuleikari Queen, tjáir 
sig um tónlistina. 46

Skildu Ísland útundan
Fimm ríki gerðu með sér samning 
um veiðar á norðurheimskautinu án 
aðkomu Íslands. Að sögn bandaríska 
utanríkisráðuneytisins eiga aðeins 
ríki með efnahagslögsögu að pólnum 
aðild að samningum. 8

Með sjaldgæft heilkenni Feðgarnir 
Hlynur Gestsson og Gestur Hreins-
son ætla að ýta Sindra Pálssyni, sex 
ára frænda sínum, tíu kílómetra í 
Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar 
blindum börnum. Sindri er með 
svokallað Warburg-heilkenni. 2
Leita að gulli í Hveragerði Iceland 
Resources hefur sótt um leyfi til að 
leita að gulli á átta stöðum á Íslandi. 
Kanadískt námufyrirtæki fjármagnar 
leitina. Óljóst hvort það er í vinnan-
legu magni. 10
Nýtt lán Gríska þingið greiddi 
atkvæði í gærkvöldi um lög sem 
tryggja ríkissjóði Grikkja aðgang að 
frekari lánum. 12
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Norðlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s í 
dag, fimmtudag. Eitthvað sést til sólar á 
Suður- og Suðvesturlandi, en víða skúrir 
á þeim slóðum síðdegis. Skýjað í öðrum 
landshlutum og áfram dálítil rigning 
norðaustan- og austanlands. Hiti 6 til 16 
stig, hlýjast sunnan til.

VEÐUR

SJÁ SÍÐU 26

SAMFÉLAGSMÁL Feðgarnir Hlyn-
ur Gestsson, ellefu ára, og Gestur 
Hreinsson ætla að hlaupa tíu kíló-
metra með Sindra Pálsson, sex ára 
frænda sinn, sem bundinn er hjóla-
stól vegna afar sjaldgæfs heilkenn-
is. 

Hlaupið fara frændurnir til 
styrktar sjóðnum Blind börn á 
Íslandi. Þá ætlar Þórsteinn Sigurðs-
son, bróðir Hlyns, að hlaupa hálft 
maraþon til styrktar Einstökum 
börnum, sem Sindri er meðlimur í.

Sindri er einn af tæplega fjöru-
tíu einstaklingum í heiminum sem 
greindir eru með Warburg-micro-
heilkennið (WMS). Hann er sá eini 
sem fjölskyldan veit um að sé með 
gerð tvö af heilkenninu en gerðirn-
ar eru alls þrjár. Þá er Sindri einnig 
með dæmigerða einhverfu.

Heilkennið hefur áhrif á þroska 
miðtaugakerfisins sem hefur í för 
með sér þroskahömlun, mikla sjón-
skerðingu og lága vöðvaspennu 
sem veldur því að Sindri getur ekki 
gengið.

Með árunum aukast einkennin. 
„Fæturnir stífna meira og meira 
með árunum þannig að við teygj-
um tvisvar á dag á fótunum, svo fer 
hann í standspelku. Svo fær hann 
í bótoxsprautur í fæturna tvisvar 
á ári og fer í gifs í kjölfarið í tvær 
vikur,“ segir Guðný Þórsteinsdóttir, 
móðir Sindra.

Á næstu árum gæti Sindri einnig 
þurft að fara í mjaðmaaðgerð þar 
sem börn með WMS á þeim aldri 
fara auðveldlega úr lið.

Guðný lýsir syni sínum sem 
ákveðnum ungum manni. „Hann 
er svo rosalega vinnusamur. Hann 
elskar að fara í sund og í göngutúra. 
Þeir sem kynnast honum segja að 

allir að hann sé ótrúlega æðrulaus,“ 
segir Guðný.

Undir þetta tekur Páll Guð-
brandsson, faðir Sindra. 

„Það sem hefur komið manni 
mest á óvart er, eftir allar þessar 
sjúkrahúsheimsóknir, sprautur, 
gifs, skanna, augndropa í tvö ár og 
linsur, hvað hann er ótrúlega þol-
inmóður. Það fær ekkert á hann. 
Hann er algjör hetja. Það er búið 
að leggja töluvert meira á hann en 
flest börn en hann bara bítur á jaxl-
inn,“ segir Páll.

Langan tíma tók að finna grein-
ingu fyrir Sindra. „Það er ekki 
nema svona ár síðan,“ segir Páll.

Þangað til voru fjölmargar rann-
sóknir gerðar á Sindra og sýni send 
til greiningar í fjölmörgum löndum.

„Við erum með frábæra lækna 
sem gáfust ekki upp. Það er bara 
þrautseigja í þeim. Það eru mörg 

börn hjá Einstökum börnum sem 
hafa enga greiningu,“ segir Páll 
en hjónin eru afar þakklát íslensku 
heilbrigðisstarfsfólki. 

„Það er svo frábært fólk á spítöl-
unum,“ segir Guðný. 
 ingvar@frettabladid.is

Einn af 40 sem ber 
Warburg-heilkennið
Feðgarnir Hlynur Gestsson og Gestur Hreinsson ætla að ýta Sindra Pálssyni, sex ára 
frænda sínum, tíu kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar blindum börn-
um. Sindri er sá eini sem vitað er um að sé með afbrigði afar sjaldgæfs heilkennis.

SJALDGÆFT 
HEILKENNI 
 Líkurnar á að 
greinast með 
Warburg-micro-
heilkennið eru 
sagðar einn á 
móti 230 millj-
ónum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÆNDUR  Hlynur og pabbi hans, 
Gestur, ætla að skiptast á að ýta Sindra 
tíu kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIKINGASUSHI
ÆVINTÝRASIGLING

Upplifðu gersemar Breiðafjarðar

FERJAN BALDUR
Bein leið til Vestfjarða

FLATEY
Eyjan þar sem 

tíminn stendur kyrr

www.saeferdir.is
sími 433 2254

KINGASUSHI

ATVINNUMÁL Vinnueftirlitið er 
farið af stað með átak til að reyna 
að tryggja að reglur um vinnu-
tíma  starfsfólks í ferðaþjónustu 
séu virtar. 

Sigfús Sigurðsson, fagstjóri í 
þróunar- og eftirlitsdeildar hjá 
Vinnueftirlitinu, segir vísbend-
ingar um að starfsfólk innan 
ferðaþjónustunnar sé látið vinna 
lengur en reglur heimila. „Þegar 
mesta álagið hefur verið hefur 
komið í ljós að starfsmenn vinna 
ansi langan vinnudag. Vinnueftir-

litið hefur fengið ábendingar frá 
starfsmönnum um að þeir séu 
látnir vinna of lengi,“ segir Sig-
fús.

Stofnunin hyggst á næstu 
vikum kalla eftir upplýsingum 
um vinnutíma frá völdum fyrir-
tækjum í ferðaþjónustu. „Ef ein-
hverjar ábendingar koma mun 
því verða sinnt sérstaklega,“ 
bætir Sigfús við.

Vinnueftirlitið hefur þegar 
sent dreifibréf til aðila í ferða-
þjónustunni þar sem bent er á að 

starfsmenn skuli fá að minnsta 
kosti ellefu klukkustunda sam-
fellda hvíld á sólarhring. Starfs-
menn eigi jafnframt rétt á að 
minnsta kosti einum frídegi í 
viku. Vinnutími með yfirvinnu 
skuli ekki fara yfir 48 klukku-
stundir á viku að jafnaði á fjög-
urra mánaða tímabili.

Þá er einnig bent á að einstak-
lingar undir átján ára megi ekki 
vinna ákveðin störf nema gert 
hafi verið sérstakt áhættumat.

 - ih

Vinnueftirlitið er farið af stað með átak til að koma í veg fyrir ólöglega yfirvinnu í ferðaþjónustu: 

Barist gegn brotum á reglum um vinnutíma

ORKUMÁL Um 100 milljónum króna 
er varið nú í ár í endurnýjun 
Reykja æða, sem flytja um 30 millj-
ónir tonna af heitu vatni til höfuð-
borgarsvæðisins á ári. Alls mun 
endurnýjunin kosta um einn millj-
arð króna. Orkuveitan greinir frá.

Nú er verið að endurnýja á kafla 
frá Elliðaám undir Breiðholts-
braut. Þar sem æðarnar liggja 
í stokk undir götunni þarf ekki 
að grafa í gegnum þessa miklu 
umferðaræð. Æðarnar liggja líka í 
stokkum yfir Elliðaárnar og er sú 
leið hluti af mikið notuðu göngu-
stígakerfi dalsins.  - fbj

Orkuveitan í framkvæmdum:

100 milljónir í 
endurnýjun æða

SAMFÉLAG Hópur kvenna hefur 
nú stofnað nýtt samfélag rit-
höfunda í Reykjavík. Það hefur 
fengið nafnið Ós. 

Markmið þessa grasrótar-
félags er að skapa vettvang fyrir 
rithöfunda og skáld á Íslandi 
með ólíkan bakgrunn hvað varð-
ar upprunaland og tungumál. Ós 
stefnir að því að koma þessum 
höfundum á framfæri, bæði á 
prenti og með viðburðum.

Í hópnum eru nú nokkrar 
konur af íslenskum og erlendum 
uppruna.  - ngy

Skáld af ólíkum uppruna:

Nýr grasrótar-
hópur skálda

VIÐSKIPTI Tekjur vegna erlendra ferðamanna sem 
koma með skemmtiferðaskipum til Reykjavíkur 
eru miklar og aukast sífellt, en gera þarf betur til 
að fá fólk frá borði og til að kaupa vörur og þjón-
ustu í borginni. Þetta segir Katrín Sif Sigurðardótt-
ir, framkvæmdastjóri Atlantik og umboðsmaður 
skemmtiferðaskipa hér á landi.

Áætlað er að hver ferðamaður eyði að minnsta 
kosti tólf þúsund krónum í borginni samkvæmt 
upplýsingum Faxaflóahafna. Tæplega 105 þúsund 
ferðamenn komu í fyrra með skemmtiferðaskipi til 
Reykjavíkur og eyddu því tæplega 1,3 milljörðum 
króna. 

„Flestir fara í rútuferðir en svo eru alltaf fleiri og 
fleiri sem kaupa sér dýrari skoðunarferðir, eins og 
útsýnisflug og jafnvel þyrluflug og aðra nýja afþrey-
ingu,“ sagði Katrín í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.

Tekjur vegna komu skipanna verða til á mörgum 
stöðum, eins og vegna eldsneytiskaupa, og kostur er 
keyptur hjá heildsölum í borginni. Samkvæmt könn-
un Sjávarklasans haustið 2012 er áætlaður matar-
kostnaður skemmtiferðaskipa hátt í þrír milljarðar 
á öllu landinu. - lb

Tekjur vegna ferðamanna á skemmtiferðaskipum skipta milljörðum:

105 þúsund komu með skipi 

CELEBRITY ECLIPSE  Mikill fjöldi þeirra skemmtiferðaskipa sem 
koma til landsins leggjast að bryggju í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FERÐAMENN  Vinnueftirlitið hefur grun 
um að starfsfólk í ferðaþjónustu vinni 
of mikið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RÚTA  Rútubílstjóri í Naíróbí skreytti rútu sína meðal annars með myndum af for-
seta Bandaríkjanna.   NODICPHOTOS/AFP

KENÍA Solomon Murimia, rútubílstjóri í Nairóbí í Kenía, hefur skreytt 
rútu sína með teikningu af Barack Obama, forseta Bandaríkjanna, Abra-
ham Lincoln, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna og Marthin Luther 
King, baráttumanni og leiðtoga afrískættaðra Bandaríkjamanna. 

Þetta gerði Murimia í tilefni þess að Obama hyggur á ferðalag til 
Kenía síðar í þessum mánuði.

Verður þetta í fyrsta skipti sem Obama heimsækir ættland sitt, en 
faðir hans er fæddur og uppalinn þar en bjó í Bandaríkjunum á sjötta og 
sjöunda áratug síðustu aldar.  - ngy

Forseti Bandaríkjanna hyggur á ferðalag til ættlandsins: 

Tekið vel á móti Obama í Kenía



Með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana. Afsláttur gildir 
ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“, tilboðsvörum og Weber grillum. 

RÝMINGAR-
SALA
GARÐHÚSGÖGN 30–40%, SUMARBLÓM 20%, GARÐLEIKFÖNG 30–40%, 
RAFMAGNS- OG BENSÍNORF 20%, REIÐHJÓL 20–30%, TRAMPÓLÍN 20%, 
TRÉ OG RUNNAR 50%, RAFMAGNSSLÁTTUVÉLAR 25%, GASGRILL 20%, 
ÚTIPOTTAR 30%, GOSBRUNNAR 30%, FRÆ 50%, GARÐSTYTTUR 30%, 
REIÐHJÓLAFYLGIHLUTIR 30%, GRILLÁHÖLD 30%, BÚSÁHÖLD 25%, 
CLABER GARÐVÖRUR 40%, KEÐJUSAGIR 20%, HEKKKLIPPUR 30%,
MATJURTIR 50% OG ÓTAL MARGT FLEIRA.

Á SUMARVÖRUM

RÝMINGARSALA & ÚTSALA
Allt að 50% afsláttur 

525 3000 • husa.is       

Stendur nú sem hæst



23. júlí 2015  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR | 4

Finnur, eru stjórnvöld ekki að 
haga sér?
Nei, það væri bónus ef þau gerðu 
það
Finnur Árnason, forstjóri Haga sem reka mat-
vöruverslunina Bónus, gagnrýnir verðhækk-
anir á mjólk harðlega í blaði gærdagsins. 

DÓMSMÁL „Þrátt fyrir skýrslur erlendu sér-
fræðinganna virðist sem saksóknari ætli að 
halda áfram með málið, sem er hrikalegt,“ 
segir Annþór Kristján Karlsson sem ákærð-
ur var ásamt Berki Birgissyni fyrir að hafa 
beitt fanga á Litla-Hrauni ofbeldi árið 2012 
sem leiddi til dauða hans. Bæði Annþór og 
Börkur hafa ávallt neitað sök. 

Nú þegar rúm þrjú ár eru frá andláti fang-
ans hafa allir þeir erlendu sérfræðingar 
sem fengnir voru til að meta skýrslur um 
andlát fangans, að ósk verjenda Annþórs og 
Barkar, skilað niðurstöðum sínum. „Það er 
ekkert eðlilegt við það að rannsóknin sé búin 
að taka svona langan tíma. Okkur hefur þótt 
rosalega sárt að hafa yfir okkur ákæru fyrir 
að hafa myrt vin okkar sem við gerðum bara 
alls, alls ekki.“

Einn af íslensku sérfræðingunum komst að 
þeirri niðurstöðu að áverka hins látna mætti 
rekja til þungs höggs. „Hún sagði það vissu-
lega, en hún sagði að þetta gæti líka verið 
eftir fall á einhvern hlut eða fall á gólf eða 
þrýstiáverki,“ segir Annþór.

Niðurstaða Sidsel Rogde, prófessors í rétt-
armeinafræði við Háskólann í Ósló, var sú að 
ólíklegt væri að áverkar þeir sem leiddu til 
dauða fangans, sem voru rifa á milta, væru 
tilkomnir eftir högg eða spark, þótt það væri 
ekki algjörlega útilokað. „Það er ekki heldur 
hægt að útiloka að geimverur hafi gert 
þetta,“ segir Annþór og bætir við að engir 
sjáanlegir áverkar hafi verið á hinum látna. 

Rogde sagði einnig að áverkarnir gætu 
vel hafa verið tilkomnir við endurlífgunar-
tilraunir, sem framkvæmdar voru bæði af 
fangavörðum og sjúkraflutningamönnum.

Þá komust tveir íslenskir prófessorar að 
þeirri niðurstöðu að ljóst væri af upptökum 
úr öryggismyndavélum á Litla-Hrauni að 
hinum látna hefði staðið ógn af Annþóri og 
Berki. Hinn látni hefði verið hræddur við þá. 
„Þetta atferlismat hjá þeim er alveg furðu-
legt. Hann talar um það hvernig við vorum 
með krosslagðar hendur þegar við ræddum 
við hann. Við Börkur töluðum við fangaprest-

inn um daginn og hann var með krosslagðar 
hendur, ekki stóð okkur ógn af honum,“ segir 
Annþór.

David J. Cooke, prófessor í klínískri réttar-
sálfræði, gagnrýndi niðurstöðu íslensku pró-
fessoranna og komst að þeirri niðurstöðu að 
aðferðafræði þeirra uppfyllti ekki þær kröf-
ur sem almennt eru gerðar í réttarsálfræði. 

Jim Aage Nøttestad, prófessor í klínískri 
réttarsálfræði, var sá sem skilaði síðustu 
skýrslunni. Hann telur að það sé ógerlegt að 
sjá á upptökunni að hinum látna hafi staðið 

ógn af Annþóri og Berki. „Þær eru óskýrar. 
Það er ekki hægt að draga neina ályktun af 
hegðun fanganna án þess að sjá svipbrigði 
þeirra,“ segir hann.

„Allar skýrslurnar eru á skjön við það sem 
er verið að ákæra okkur fyrir. Það er alveg 
ótrúlegt að saksóknari sjái ekki sóma sinn 
í því að fella niður ákæruna,“ segir Annþór 
og bætir við að hann hafi ekki komist í opið 
úrræði og verið vistaður á öryggisgangi í eitt 
og hálft ár vegna málsins.   
 nadine@frettabladid.is

Annþór segir ekkert eðlilegt 
við þriggja ára rannsókn
Erlendu sérfræðingarnir sem fengnir voru til að meta skýrslur um andlát fanga á Litla-Hrauni hafa allir skilað niður-
stöðum sínum. Niðurstöðurnar eru öndverðar niðurstöðum úr fyrri skýrslunum. Annþór harmar ákæruna.

ÁKÆRÐI  „Öll rannsóknin er búin að ganga út á að sanna sekt okkar. Það á að rannsaka jafnt til sektar eða 
sýknu,“ segir Annþór Kristján Karlsson.

➜ Erlendu sérfræðingarnir allir sammála
Hólmgeir Elías Flosason, verjandi Annþórs, segir að niðurstöður erlendu sérfræðing-
anna séu allar algjörlega öndverðar niðurstöðu íslensku sérfræðinganna. „Erlendu 
sérfræðingarnir eru allir sammála innbyrðis. Þessi staða er stórmerkileg. Fimm erlendir 
sérfræðingar, hver í sínu fagi, komast ekki að sömu niðurstöðu og þeir íslensku,“ segir 
Hólmgeir og bætir við að í yfirmati sálfræðinganna birtist áfellisdómur um verklag 
íslensku sálfræðinganna. 

Hólmgeir vildi ekki svara því hvort hann teldi líklegt að saksóknari myndi falla frá 
ákærunni.

BANDARÍKIN Hillary Clinton, fyrr-
verandi utanríkisráðherra, og 
Bernie Sanders, öldungadeildar-
þingmaður, sem sækjast eftir 
útnefningu flokks demókrata til 
forsetaframboðs í Bandaríkjunum, 
mælast með minna fylgi en and-
stæðingar þeirra í þremur lykil-
fylkjum í nýrri könnun Quinnipiac-
háskólans, sem kannar reglulega 
stöðuna í stjórnmálum vestanhafs.

Þeir frambjóðendur repúblíkana 
sem háskólanum þykir líklegastir til 
sigurs, Jeb Bush, fyrrverandi ríkis-

stjóri Flórída, Scott Walker, ríkis-
stjóri Wisconsin, og öldungadeildar-
þingmaðurinn Marco Rubio, mælast 
með meira fylgi en Clinton og Sand-
ers í Virginíu, Colorado og Iowa. 

Í Bandaríkjunum er kosið í fylkj-
unum fimmtíu hverju í sínu lagi. 
Kjósendur kjósa sinn fulltrúa og eru 
í hverju fylki sérstakir kjörmenn, 
mismargir eftir fylkjum, sem kjósa 
svo allir einn frambjóðanda eftir 
því hvor fékk fleiri atkvæði í fylk-
inu. Í ákveðnum fylkjum er nær allt-
af kosinn sami flokkurinn þannig að 

harðast er barist um þau þar sem 
litlu munar, til dæmis í Virginíu, 
Colorado og Iowa. 

270 kjörmenn þarf til að vinna en 
alls eru þeir 538. Níu eru í Color-
ado, sex í Iowa og þrettán í Virg-
iníu. Barack Obama, sitjandi for-
seti, vann í öllum fylkjunum þremur 
í síðustu kosningum. - þea

Hillary Clinton og aðrir demókratar mælast með minna fylgi en andstæðingar þeirra í skoðanakönnun:

Repúblikanar leiða í þremur lykilfylkjum

BRETLAND Það sem er talið vera 
elsta útgáfa af Kóraninum sem 
vitað er af fannst óvænt á háskóla-
bókasafninu í Birmingham.

Rannsakandinn Alba Fedeli 
rakst á síður úr Kóraninum fyrir 
slysni á bókasafninu og lét kol-
efnisgreina þær. Í ljós kom að síð-
urnar eru minnst 1.370 ára gaml-
ar. Síðurnar voru faldar á meðal 
handrita frá miðöldum en talið er 
að þær hafi legið á bókasafninu í 
rúma öld.

Kolefnisgreining bendir til þess 
að síðurnar séu frá árunum rétt 
eftir dauða Múhameðs spámanns 
en spádómar hans eru megininni-
haldið í texta Kóransins. Mús-
limar trúa því að textinn í Kór-
aninum sé boðskapur engilsins 
Gabríels sem birtist Múhameð 
yfir 22 ára tímabil frá árinu 610.

Muhammad Afzal, sérfræðing-

ur bókasafnsins í fornum hand-
ritum, segir að fundurinn sé stór-
merkilegur og ætti að vekja upp 
fögnuð meðal múslima. Hann 
segir að á þeim tíma sem hand-

ritið var skrifað hafi samfélög 
múslima verið afar fátæk og ekki 
haft burði til að fjölrita handrit af 
þessum toga. Því sé þetta eintak 
einstakt.  - srs

Rannsakandi fann elsta eintak af Kóraninum sem vitað er af í heiminum:

Óvæntur fundur á bókasafninu

HAGSTOFAN Síðastliðna tólf mán-
uði hefur launavísitalan hækkað 
um 7,1 prósent. Frá þessu greinir 
Hagstofa Íslands. Launavísitala í 
júní var 517,1 stig og hækkaði um 
2,3 prósent frá fyrri mánuði. 

Síðustu tólf mánuði hefur kaup-
máttur launa hækkað um 5,5 pró-
sent. Á vef Hagstofunnar segir að 
í vísitölunni gæti áhrifa nýgerðra 
kjarasamninga á almennum 
vinnumarkaði sem voru undirrit-
aðir í maí síðastliðnum. Þar var 
kveðið á um hækkun kauptaxta. 
 - ngy

Ný mæling kaupmáttar:

Kaupmáttur 
eykst um 5,5%

MANNLÍF  Hvort sem fólk finnur fyrir 
því á eigin buddu eða ekki segir Hag-
stofan að síðustu tólf mánuði hafi kaup-
máttur hækkað um 5,5 prósent. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMFÉLAG Stefnt er sjósetningu 
skipsins Víkings AK, sem HB 
Grandi lét smíða fyrir sig, í byrj-
un næsta mánaðar og ef allt geng-
ur að óskum verður skipið komið 
hingað til lands í desembermán-
uði. Þetta kemur fram í tilkynn-
ingu frá HB Granda.

Víkingur er annað uppsjávar-
veiðiskipið sem HB Grandi lætur 
smíða í Celiktrans Deniz Insaat 
Ltd. skipasmíðastöðinni í Tyrk-
landi en fyrra skipið, Venus NS, 
kom til landsins í maímánuði. - ngy

Nýtt skip kemur fyrr árslok:

Styttist í Víking

TÆPT  Hillary Clinton, líklegasti forseta-
frambjóðandi demókrata, mælist með 
minna fylgi en repúblikanar í þremur 
lykilfylkjum.  NORDICPHOTOS/AFP

ÆVAFORN TEXTI  Síðurnar eru taldar vera um 1.370 ára gamlar.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SPURNING DAGSINS
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Ford Ka frá 1.695.000 kr.
Kynntu þér þennan ferska, flinka, flotta og ferlega skynsama smábíl.  
Þú færð ekki nýjan bíl á lægra verði. Veldu sparneytinn borgarbíl og lækkaðu 
rekstrarkostnaðinn. Ford Ka er líka þekktur fyrir afburða aksturseiginleika,  
gott notagildi og litríkan persónuleika.

Ford Ka Trend Plus 3 dyra 1,2i bensín, 69 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 115 g/km.  
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Lægsta verðið á Íslandi

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

20 ára afmæli  
Ford

Kynntu þér Ford Ka

Komdu og prófaðu
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   Við 
reynum að 
skilja. Við 

reynum að 
sýna að 

okkur sé ekki 
sama. Við 

sýnum virðingu.
Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs.

VEISTU SVARIÐ?

ORKUMÁL Landsnet telur líkur á 
aflsskorti í íslenska raforkukerf-
inu eftir tvö ár ef raforkukerfið 
verður óbreytt. 

Miðað við raforkuspá er talið að 
virkja þurfi 140 MW til viðbótar á 
næsta áratug svo anna megi auk-
inni orkuþörf almennings og fyrir-
tækja. 

„Til að bregðast við þessu dugar 
þó ekki einungis að auka fram-
leiðsluna heldur þarf einnig að 
styrkja flutningskerfið svo hægt 
sé að flytja raforkuna frá fram-

leiðanda til notanda,“ segir í til-
kynningu frá Landsneti.

Aflsskorturinn sem líkur eru 
taldar á að verði miðar við að raf-
orkukerfið anni ekki toppum í 
álagi klukkustund á ári. 

Sverrir Jan Norðfjörð, fram-
kvæmdastjóri þróunar og tækni-
sviðs Landsnets, segir að ef af 
aflsskorti verði þurfi að skerða 
notkun einhverra notenda. Fyrst 
verði farið í að draga úr orku til 
svokallaðra skerðanlegra notenda 
sem megi betur við skerðingum. 

En auðvitað er hættan alltaf sú 
að það geti bitnað á þeim sem eru 
ekki skerðanlegir,“ segir Sverrir.

Landsnet telur aukna hættu á 
aflsskorti stafa af samspili afl-
þarfar raforkunotenda og bilunar 
vinnslueininga eða annars búnað-
ar í aflstöð. „Aflþörf er breytileg 
og að vissu leyti ófyrirsjáanleg,“ 
segir í tilkynningunni.

Orka vegna stóriðju er ekki með 
í útreikningunum þar sem hún fær 
orku afhenta beint frá flutnings-
kerfi Landsnets. - ih

Virkja þarf um 140 MW á næstu tíu árum til að mæta orkuþörf annarra en stóriðju að sögn Landsnets:

Líkur á orkuskorti eftir tvö ár að óbreyttu

SÝRLAND Kúveitinn Muhs-
in al-Fadhli, sem var einn af 
höfuð paurum 
hryðjuverka-
samtakanna 
al-Kaída, féll 
í loftárásum 
Bandaríkja-
manna í Sýr-
landi í gær. 
Frá því greindi 
varnarmála-
ráðuneyti 
Bandaríkjanna.

Al-Fadhli stýrði hóp al-Kaída-
liða sem unnu að árásum á Vest-
urlönd. Hann var í náðinni hjá 
Osama bin Laden meðan hann 
lifði og er sagður hafa verið 
einn fárra sem fengu að vita að 
ráðist yrði á Tvíburaturnana 11. 
september 2001.

„Andlát hans mun trufla 
starfsemi al-Kaída gegn Banda-
ríkjunum og bandamönnum 
okkar,“ sagði Jeff Davis, tals-
maður ráðuneytisins.  - þea

Loftárásir í Sýrlandi í gær:

Mun trufla  
starf al-Kaída

MUHSIN AL-
FADHLI

NEYTENDUR Fyrirtækið Yndis-
auki ehf. hefur ákveðið að inn-
kalla vöruna Indverskt Dukkah 
þar sem á umbúðum kemur 
aðeins fram að varan innihaldi 
salthnetur en ekki jarðhnetur. 
Jarðhnetur eru þekktur ofnæm-
is- og óþolsvaldur.

Indverskt Dukkah frá Ynd-
isauka hefur verið í sölu í 
Melabúðinni, Fjarðarkaupum, 
Mosfellsbakaríi og Háholti, 
Heilsuhúsinu, Hagkaupsversl-
unum og Bakaríinu við brúna 
Akureyri. Í tilkynningu er 
tekið fram að varan er skað-
laus öðrum en þeim sem hafa 
ofnæmi fyrir jarðhnetum.  - fbj

Yndisauki innkallar vörur:

Ófullnægjandi 
upplýsingar

RAFMAGN  Landsnet segir að virkja 
þurfi meira til að draga úr líkum á orku-
skorti.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Hve marga byggingarkrana taldi 
Fréttablaðið á höfuðborgarsvæðinu í 
fyrradag?
2. Hvað hafa margir fl óttamenn 
komið til Evrópu það sem af er ári?
3. Hví eru þýskir jafnaðarmenn ósáttir 
í ríkisstjórn?

SVÖR

1. 161 2. 153 þúsund 3. Vegna afstöðu fjár-
málaráðherra til Grikklandsmálsins

NOREGUR „Ástæðan fyrir því að 
við erum að halda athöfn er sú að 
við viljum halda minningunni um 
það sem gerðist á lofti og minn-
ingunni um það hvernig Norð-
menn tóku á þessu máli eftir 
á. Þeir unnu á hatri með ást og 
stóðu saman sterkari en þeir voru 
fyrir,“ segir Eva Indriðadóttir, 
formaður Ungra jafnaðarmanna, 
sem minntust þess í gær að fjögur 
ár eru liðin frá voðaverkum And-
ers Behring Breivik í Ósló og Útey 
í Noregi.

Alls féllu 77 í árásunum, átta í 
Ósló og 69 í Útey. Árásin í Útey 
beindist gegn sumarbúðum ung-
liðahreyfingar Verkamannaflokks 
Noregs.Fórnarlambanna var 
minnst víða í gær, jafnt í Noregi 
sem á Íslandi.

Minningarathöfn Ungra jafn-
aðarmanna fór fram í Minn-
ingarlundinum um fórnarlömb-
in í Vatnsmýrinni í gærkvöldi.  
Rósir voru lagðar í lundinn og 
lagið Umkringd af óvinum, eða 
Til Ungdommen, sem mikið var 
flutt í kjölfar árásanna, sungið. 
Sendiherra Noregs á Íslandi sótti 
athöfnina.

Mínútuþögn ríkti í lok athafnar-
innar til að minnast fórnarlamb-
anna. 
„Ég held að einungis þau sem 
misst hafa son eða dóttur, systur 
eða bróður, skilji í raun hversu 
sársaukafullt það er,“ sagði Erna 
Solberg, forsætisráðherra Noregs, 
við minningarathöfnina í Ósló í 
gær. „Við reynum að skilja. Við 
reynum að sýna að okkur sé ekki 
sama. Við sýnum virðingu.“

Jens Stoltenberg, framkvæmda-
stjóri Atlantshafsbandalagsins, 
sem var forsætisráðherra Noregs 
þegar voðaverkin áttu sér stað, 
mætti einnig á minningarathöfn-
ina.

„22. júlí var tilfinningaþrung-

inn og sögulegur dagur. Honum 
má ekki gleyma,“ sagði hann við 
athöfnina. Framkvæmdastjórinn 
sagði enn fremur að hann ætlaði 

að mæta í sumarbúðir ungliða-
hreyfingarinnar í Útey í ágúst. Þá 
verða þær haldnar í fyrsta skipti 
frá voðaverkunum.

Minnisvarði um fórnarlömb-
in hefur verið reistur í Útey, stór 
stálhringur, umkringdur trjám, 
með nöfnum fórnarlambanna og 
aldri gröfnum í.

Safnið sem opnað var í Ósló í 
gær sýnir muni tengda atburð-
unum. Til dæmis fölsuð lögreglu-
skilríki sem Breivik notaði til að 
komast út í eyna, myndavélar 
fórnarlamba, og flak bílsins sem 
Breivik sprengdi í Ósló.

Nokkrir hafa efast um að opnun 

safnsins sé góð hugmynd. Øystein 
Sørensen, norskur stjórnmála-
sagnfræðingur, sagði í viðtali við 
norska blaðið Dagbladet, að safnið 
gæti orðið „brengluð Mekka“ fyrir 
andstæðinga íslams og öfgahægri-
menn sem vilja berja muni Brei-
viks augum. Breivik er sjálfur 
mjög andsnúinn þeim sem aðhyll-
ast íslam.

Samkvæmt nýrri rannsókn sem 
birt var í tímaritinu Scandinav-
ian Pysychologist í gær eru sex 
af hverjum tíu foreldrum fórn-
arlambanna í Útey enn í of miklu 
áfalli til að vinna í fullu starfi.  
 thorgnyr@frettabladid.is

Unnu á hatri með ástinni
Fjögur ár eru liðin frá árás Anders Behring Breivik í Útey og Ósló. Ungir jafnaðarmenn minntust fórnarlamb-
anna í Reykjavík. Safn sem sýnir muni tengda árásinni var opnað. Atburðanna var minnst víða um Noreg.

MINNINGARATHÖFN  Dagur B. Eggertsson borgarstjóri var meðal þeirra sem minntust fórnarlamba Breiviks í Vatnsmýrinni í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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ÚTSALA 
Á ÖLLUM REIÐHJÓLUM!

23. JÚLÍ - 4. ÁGÚST

25-50%
AFSLÁTTUR
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FRÍ
HEIMSENDING*

40%
aflsláttur á kassa

50%
aflsláttur á kassa

28” Cross 
Arena dömu

39.520
fullt verð

79.039

28” Cronus 
City Bike Lady

29.940
fullt verð

49.900

Verðdæmi
29” hjól

66.933
fullt verð 99.900

14” hjól

20.175
fullt verð 26.900

20” hjól

25.425
fullt verð 33.900

Örfá eintök til!

33%
aflsláttur á kassa

0
25%

aflsláttur á kassa

25%
aflsláttur á kassa
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➜ Íslandi var meðal annars 
haldið fyrir utan ráðstefnuna 

Our Ocean sem fjallaði um 
málefni fiskveiða og hafsins

SJÁVARÚTVEGUR Fimm ríki gerðu 
með sér samkomulag þann 16. 
júlí síðastliðinn um takmarkanir 
á veiðum á norðurheimskautinu 
og um rannsóknir á lífríki svæð-
isins. Íslandi var ekki boðin þátt-
taka en stendur til boða að ganga 
að samkomulaginu síðar. 

Ríkin sem um ræðir eru 
Bandaríkin, Rússland, Kan-
ada, Noregur og Danmörk fyrir 
hönd Grænlands. Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra 
sagði í viðtali við Skessuhorn á 
mánudaginn að það kæmi fyrir 
að Íslandi væri ekki boðið á fundi 
um málefni hafsins vegna hval-
veiða Íslendinga. 

Í svari við fyrirspurn Frétta-
blaðsins til utanríkisráðuneyt-
isins kemur fram að Íslandi var 
ekki boðið að taka þátt í sam-
komulaginu og ekki er gert ráð 
fyrir því að hvalveiðar Íslands 
hafi átt í hlut enda á Noregur, 
sem er hvalveiðiþjóð, þátt í sam-
komulaginu. 

Sambærileg fyrirspurn var 
borin undir bandaríska utanríkis-
ráðuneytið en í svari við henni 
kemur fram að ríkin fimm sem 
eiga aðild að samkomulaginu eigi 
efnahagslögsögu að norðurskaut-
inu og því hafi þau gert með sér 
samkomulagið. Næsta skref verð-
ur að bjóða öðrum ríkjum að taka 
þátt í samstarfinu og Ísland verð-
ur þar á meðal. 

Samkomulagið sem um 
ræðir tilgreinir að fiskveiði-
skip ríkjanna fimm skuli fylgja 
fyrir mælum svæðisbundinna 

fiskveiðistjórnunarsamtaka og 
að alþjóðlegum reglum um veiði 
og lífríki sjávar skuli fylgt. Þá 
stefna samningsaðilar á að koma 
á fót sameiginlegum rannsóknar-
vettvangi til að rannsaka og 
skilja lífríki sjávar við norður-
heimskautið. Enn fremur munu 
aðilar stuðla að sameiginlegu 
eftirliti á svæðinu og blátt bann 
er lagt við öllum fiskveiðum sem 
grafa undan markmiðum sam-
komulagsins.

Ríkisstofnunum í Bandaríkj-
unum barst í apríl í fyrra tilskip-
un frá Hvíta húsinu þess efnis 
að endurskoða ætti samskipti 
Íslands og Bandaríkjanna á við-
eigandi vettvangi og meðal ann-
ars skyldi Ísland sniðgengið á 
fundum og ráðstefnum um mál-
efni hafsins. Í júní í fyrra hélt 
bandaríska utanríkisráðuneyt-
ið til að mynda ráðstefnuna Our 
Ocean þar sem fulltrúar strand-
ríkja ræddu sjálfbærar fiskveið-
ar og mengun sjávar en Íslandi 
var haldið utan við hana. 

Enn fremur hefur Obama 
Bandaríkjaforseti sagt að hval-
veiðar Íslendinga verði settar 
undir smásjá Bandaríkjanna og 
Íslendingar yrðu hvattir til að 
láta af hvalveiðum.

 stefanrafn@frettabladid.is

Skautuðu fram hjá Íslandi
Fimm ríki gerðu með sér samning um veiðar á norðurheimskautinu án aðkomu Íslands. Að sögn bandaríska 
utanríkisráðuneytisins eiga aðeins ríki með efnahagslögsögu að pólnum aðild að samningum.

HVALVEIÐAR  Valda hvalveiðar Íslendinga því að boðskort frá erlendum ríkjum 
„týnast í pósti“?  FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Pamela Anderson, leikkonan sem gerði garðinn frægan í sjón-
varpsþáttunum um strandverðina, er ötull talsmaður dýravernd-
ar og mikill andstæðingur hvalveiða. Þann 5. júlí síðastliðinn 
sendi Pamela Pútín Rússlandsforseta bréf þar sem hún biðlaði til 
hans um að stöðva skipið Winter Bay sem flutti íslenskt hvalkjöt 
til Japans.

Paul Watson er vafalaust einn óvinsælasti maður á Íslandi en 
frægt var þegar Watson og aðgerðasinnar úr samtökunum Sea 
Shepherd sökktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn í 
nóvember 1986. Watson hefur leitt hvalaverndunarsamtökin Sea 
Shepherd frá árinu 1977 en samtökin hafa barist harkalega gegn 
hvalveiðum um allan heim.

Barack Obama Bandaríkjaforseti er eflaust ekki jafnharður í sinni 
afstöðu og þau fyrrnefndu en það er sjaldgæft að Bandaríkjafor-
setar beini sjónum sínum að litla Íslandi. „Ég held við verðum að 
beina sjónum okkar frekar að hvalveiðum Íslendinga og hvetja þá 
til að hætta hvalveiðum og styðja frekar alþjóðlegar verndunar-

aðgerðir,“ skrifaði Obama í bréfi til Bandaríkjaþings í janúar 2014.

Þrír andstæðingar hvalveiða íslands

NÝR NISSAN NOTE
VISIA, DÍSIL, BEINSKIPTUR – EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

2.850.000 KR.

NÝR R NISSAN PULSARRNISSAN PULSAR
YÐSLA 3,6 L/100 KMACENTA, DÍSIL, BEINSKIPTUR – EY *

3.590.000 KR.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070
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Selfossi
www.ib.is
480 8080
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*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Vest-
fjarða hefur dæmt karlmann á 
fimmtugsaldri í þriggja mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
stela 1.376 lítrum af bensíni úr 
sjálfsala N1 á Suðureyri. Verð-
mæti eldsneytisins var 300 þús-
und krónur.

Maðurinn notaði heimildar-
laust viðskiptakort Björgunar-
sveitarinnar Bjargar á Suðureyri 
til þess að svíkja út bensínið. - jóe

Notaði kort í leyfisleysi:

Stal yfir 1.300 
bensínlítrum

SUÐUREYRI  Maðurinn notaði bensín-
kort Björgunarsveitarinnar Bjargar í 
leyfisleysi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SVONA ERUM VIÐ

18.324 sjónvarpstæki 
voru flutt til 

landsins á árunum 1999 til 2015.
Á sama tíma voru 7.345 útvörp flutt 
til landsins. 
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ATVINNUMÁL Iceland Resources 
ehf. hefur sótt um leyfi hjá Orku-
stofnun til að leita að gulli og 
kopar norðan við Hveragerði, 
norðarlega í Héraðsflóa við 
Vopnafjörð og á sex öðrum stöð-
um á Íslandi.

Vilhjálmur Þór Vilhjálms-
son, stjórnarformaður og fram-
kvæmdastjóri Iceland Resources, 
segir að gull hafi fundist á Íslandi 
en óljóst hvort gullið sé í vinnan-
legu magni. „Ef við finnum fjöl-
æðakerfi þá borgar sig að vinna 
það en ef það er bara ein æð þá 
borgar það sig ekki,“ segir Vil-
hjálmur.

Fáist leyfi til gullleitar verður 
unnið úr upplýsingum sem til eru 
um svæðin og þau kortlögð, auk 
þess sem tekin verði yfirborðs-
sýni úr jörðu að sögn Vilhjálms. 
„Ef þau líta vel út taka menn 
ákvarðanir um hvort það eigi að 
skjóta niður holum,“ segir hann.

Kanadískt námufyrirtæki 
stendur að fjármögnun verkefnis-
ins. Vilhjálmur vill ekki gefa upp 
hvaða fyrirtæki er um að ræða 
þar sem það sé skráð á hluta-
bréfamarkað og hafi ekki tilkynnt 
formlega um verkefnið.

Vilhjálmur segir að langan tíma 
taki að koma námugreftri á fót. 
„Frá því að við byrjum rannsókn-
ir eru að minnsta kosti átta ár í að 
farið verður að vinna eitthvað. Það 

getur líka vel verið að það finnist 
ekki neitt,“ segir Vilhjálmur.

Vilhjálmur hefur áður komið að 
gullleit en North Atlantic Mining 
Associates, þar sem Vilhjálmur er 
einnig framkvæmdastjóri, fann 
gull við gröft í Þormóðsdal. „Það 
sem við fundum í Þormóðsdalnum 
sýnir að þessi jarðkerfi eru til á 
Íslandi,“ segir hann. 

Frekari rannsókna er þörf til 
að komast að því hvort borgi sig 
að vinna gullið í Þormóðsdal en 
til þess vantar fjármagn. „Við 
erum að reyna að halda lífi í verk-

efninu,“ segir Reinhard Reynis-
son, stjórnarformaður Málmís, 
en dótturfélag þess, Melmi, hefur 
staðið að gullleitinni. „Það voru 
aðilar sem ætluðu að koma inn í 
þetta en það gekk svo ekki upp,“ 
segir Reinhart. 

Reinhard segir engar formlegar 
viðræður í gangi en að reglulega 
sýni fjárfestar verkefninu áhuga. 
„Við erum með leyfi út næsta ár 
en það er bundið því að við getum 
hafið rannsóknir sem við ætluðum 
að gera á þessu ári,“ segir hann. 
 ingvar@frettabladid.is

Iceland Resources sækir 
um leyfi til gullleitar
Iceland Resources hefur sótt um leyfi til að leita að gulli á átta stöðum á Íslandi. Kanadískt námufyrirtæki fjármagnar leitina. 
Gull hefur fundist á Íslandi en óljóst er hvort það er í vinnanlegu magni. Gullleit í Þormóðsdal er í bið þar sem fé skortir.

HVERA-
GERÐI  Iceland 
Resourc es hefur 
sótt um leyfi 
til gulleitar við 
Hveragerði og á 
sjö öðrum stöð-
um á Íslandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR 

ÓLASON

  Frá því að 
við byrjum 

rannsóknir eru 
að minnsta 

kosti átta ár í að 
farið verður að 
vinna eitthvað.

Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, 
stjórnarformaður og framkvæmdastjóri 

Iceland Resources.

Opið 10-17 alla daga til 30. ágúst.  
Leiðarlýsingar á landsvirkjun.is/heimsoknir

Gagnvirkar orkusýningar Landsvirkjunar í Búrfelli  
og Kröflu varpa ljósi á orkuna sem býr í öllum hlutum. 

Landsvirkjun vinnur rafmagn úr endurnýjanlegum  
orkugjöfum; vatnsafli, jarðvarma og vindi.

Líttu við í sumar. 

HVALFJARÐARGÖNG  Spölur hvetur 
ökumenn til að fara ekki með of háan 
farm inn í göngin. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMGÖNGUR Gámur á flutninga-
bíl lenti harkalega á hæðarslá yfir 
suðurmunna Hvalfjarðarganga að 
kvöldi fimmtudagsins 16. júlí. 

Ein af þremur stálkeðjum og 
boltar sem héldu 600 kílóa þung-
um stálbitanum uppi slitnuðu við 
áreksturinn. Farmur bílsins var 
vel yfir löglegri hæð, sem er 4,2 
metrar.

Stálbitinn hékk uppi eftir höggið 
á tveimur keðjum. Bílar óku undir 
slána örskömmu eftir slysið og 
hefði bitinn því getað lent á bílun-
um.  - ih

Var með of háan farm:

Ók á slá á leið 
úr göngunum

MENNTUN Fyrsta skóflustungan að 
byggingu nýrra stúdentagarða við 
Brautarholt 7 í Reykjavík verður 
tekin í dag. Byggja á tvö hús, 
alls um 4.700 fermetra, og í þeim 
verða 102 litlar íbúðir fyrir barn-
lausa stúdenta.

Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri og Aron Ólafsson, formað-
ur Stúdentaráðs Háskóla Íslands, 
taka skóflustunguna.  - fbj

Fyrsta skóflustungan tekin:

Hefja byggingu 
stúdentagarða
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GRIKKLAND Gríska þingið greiddi 
í gær atkvæði um lagapakka sem 
er seinna skrefið í því að tryggja 
neyðarlán frá Evrópusamband-
inu. Lögin innihalda ákvæði um 
afnám ríkisábyrgðar á viðskipta-
bönkum, breytingar á dóms-
kerfinu sem heimila skjótari 
dómsmeðferðir og upptöku á inn-
stæðutryggingu á innlánsreikn-
ingum upp á 100 þúsund evrur.

Upphaflega átti hækkun líf-
eyrisaldurs og skattahækkanir 
á bændur að vera inni í lögunum 
en þeirri atkvæðagreiðslu hefur 
verið frestað.

Alexis Tsipras forsætisráð-
herra þurfti að treysta á stuðn-
ing stjórnarandstöðunnar til 
að ná lögunum í höfn en niður-
stöður atkvæðagreiðslunnar 
lágu ekki fyrir þegar Frétta-
blaðið fór í prentun. Í síðustu 
atkvæðagreiðslu var gerð upp-
reisn í Syriza, flokki Tsipras, en 
32 þingmenn í flokknum sneru 
baki við forsætisráðherranum, 
þar á meðal Yanis Varoufakis, 
fyrrverandi fjármálaráðherra. 

Tsipras eyddi 
síðustu dögum 
í að tryggja að 
önnur uppreisn 
ætti sér ekki 
stað.

L ögi n sem 
kosið var um 
myndu tryggja 
neyðarlán upp 
á 86 milljarða evra til að greiða 
niður skuldir. Næsti stóri frest-
ur á endurgreiðslu lána renn-
ur út 20. ágúst en þá þurfa 
Grikkir að greiða 3,2 millj-
arða til seðlabanka Evrópu og 
í september greiða Grikkir 
Alþjóðagjaldeyris sjóðnum 1,5 
milljarða lán.

Þrátt fyrir að útlitið sé enn 
svart á Grikklandi má finna 
vonarglætu í því að bankar voru 
aftur opnaðir síðastliðinn mánu-
dag og að Standard & Poor’s 
skuli hafa hækkað lánshæfis-
mat Grikklands úr CCC- í CCC+ 
á þriðjudaginn sem er enn rusl-
flokkur en þó töluvert skárri 
staða.  stefanrafn@frettabladid.is

Grikkland þokast nær 
því að fá neyðarlánin
Gríska þingið greiddi atkvæði í gærkvöldi um lagapakka sem tryggir Grikkjum 
aðgang að lánum til niðurgreiðslu skulda og innviðafjárfestinga. Forsætisráðherr-
ann treysti aftur á stuðning stjórnarandstöðunnar í atkvæðagreiðslunni.

➜ Hvað felst í sam-
komulaginu?
€86 milljarða 
neyðarlán 
Frá ESB og AGS 
Endurfjármögnun 
banka, greiðsla skulda, 
vaxtagreiðslur og fleira.

€50 milljarða 
fjárfestingasjóður 
Fjármagnaður með 
einkavæðingu
Niðurgreiðsla skulda 
og í fjárfestingar.

€7.16 milljarða 
brúarlán
Aðkallandi skulda-
greiðslur til ESB og AGS.

€35 milljarða 
styrkur frá ESB
Innviðafjárfestingar og 
sköpun starfa.

Í HENGLUM 
 Mikið hefur 
gengið á á 
Grikklandi  
undanfarin ár 
og eru lands-
menn vanir 
vondum fregn-
um. Þó birti til 
í vikunni þegar 
grískir bankar 
voru opnaðir 
aftur og láns-
hæfismat 
landsins var 
hækkað.  
 Fréttablaðið/AFP

ALEXIS TSIPRAS

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

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18,  Reykjanesbæ

IDO hreinlætistæki!

Ido Seven D vegghengt 
m.hæglokandi setu

75.990

Ido Seven D með setu 

49.990  
(frá Finnlandi)

Ido Trevi vegghengt  
með setu

20.990

Nýtt

HEILBRIGÐISMÁL Hjúkrunarráð 
Landspítala varar í nýrri álykt-
un við því að litið sé á hjúkrunar-
leigu sem lausn á mönnunarvanda 
meðal hjúkrunarfræðinga innan 
heilbrigðiskerfisins.

„Slíkar lausnir eru neyðarúr-
ræði svo hægt sé að veita grunn-
neyðarþjónustu, líkt og veitt er í 
verkfalli. Slík þróun myndi leiða af 
sér verulega faglega afturför, ógna 
þeirri uppbyggingu sem þegar 
hefur átt sér stað og hefta áfram-
haldandi uppbyggingu í íslenskri 
heilbrigðisþjónustu,“ segir í álykt-
uninni.

Ráðið segir að stofnun hjúkr-
unarleiga kunni að vera lausn til 
að halda hjúkrunarfræðingum og 
þar af leiðandi reynslu og þekk-
ingu innan Landspítala í umönnun 

sjúklinga. Hins vegar sýni reynsla 
spítalans og þeirra sem þekkja 
til erlendis að faglegar skyldur 
leigðra hjúkrunarfræðinga gagn-
vart stofnuninni séu ekki þær 
sömu og starfsmanna spítalans.

„Fagleg framþróun á þjónustu 
við sjúklinga og aðstandendur 
þeirra, hagræðing í rekstri, upp-
bygging á starfsemi, efling þver-
faglegrar teymisvinnu, kennsla og 
fræðsla situr á hakanum.“

Hjúkrunarráð segir starfs-
ánægju hjúkrunarfræðinga og 
tryggð þeirra við stofnunina og 
skjólstæðinga hennar vera það 
sem ríkisstjórnin eigi að leggja 
allt sitt kapp í að varðveita.

„Ef til hjúkrunarleiga kæmi 
gæti verið verulega erfitt, jafnvel 
ógerlegt, að snúa til baka.“  - fbj

Hjúkrunarráð LSH varar við hjúkrunarleigum:

Telja að starfið yrði 
ekki eins faglegt

MÖNNUNAR-
VANDI  Yfir 260 
hjúkrunarfræð-
ingar á Landspít-
ala hafa sagt upp 
störfum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

PAKISTAN  Mikil flóð og úrhellisrigning hefur verið í Layyah-héraðinu í suðvestur-
hluta Pakistan og gert íbúum þar erfitt fyrir. Fjórir létust í gær þegar flóð hreif með 
sér bíl sem þeir voru í.   NORDICPHOTOS/AFP 

Vatnavextir gera fólki erfi tt fyrir
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NORÐURLÖND

2
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Aðgerðasinnar handteknir

3 FÆREYJAR Tveir 
aðgerðasinnar sam-

takanna Sea Shepherd voru 
handteknir í Færeyjum á 
mánudag. Annar þeirra er 
bandarísk kona og hinn 
þýskur karlmaður. Þeim er 
gert að sök að hafa truflað 
grindardrápin sem eru árleg 
hvalveiði Færeyinga. Þau 
munu verða dæmd eftir 
nýsamþykktum lögum um 

hvalveiðar, svokölluðum grindarlögum. Samtökin sendu 
skip sitt Sam Simon til Færeyja í síðasta mánuði til að 
trufla og mótmæla veiðunum en þetta er sjötta árið í 
röð sem samtökin trufla grindardrápin. Í fyrra voru 14 
aðgerðasinnar Sea Shepherd handteknir í Færeyjum.

Tekin með 500 kg af dínamíti

1 SVÍÞJÓÐ Lögreglan í Falkenberg í 
vesturhluta Svíþjóðar handtók tvær 

manneskjur á þriðjudaginn og lagði hald á 550 
kíló af dínamíti á heimili þeirra. Fólkið, kona á 
fertugsaldri og karl á fimmtugsaldri, var dregið 
fyrir dómstóla í gær. Konan viðurkenndi í yfir-
heyrslum lögreglu að hafa keypt sprengiefnið 
af vini sínum en ekki liggur fyrir hverjar fyrir-

ætlanir fólksins voru. Lögfræðingur parsins 
heldur því fram að það hafi ekki ætlað að 
nýta það til glæpsamlegra athæfa.

Maðurinn var sveitarstjórnarfulltrúi fyrir öfga 
hægriflokkinn Svíþjóðardemókrata í fylkinu 

Halland. Hann hefur sagt sig úr flokknum eftir hand-
tökuna. Þá eru talin vera til staðar tengsl fólksins við 
aðrar öfgahreyfingar en á heimili þeirra fannst áróður 
nasista.

Sprengjubrotin á safninu

2 NOREGUR Í gær var 22. júlí safnið opnað í 
Noregi. Safnið er til húsa í gömlu stjórnar-

ráðsbyggingunni í Ósló sem Anders Behring 
Breivik sprengdi þann 22. júlí 2011 með þeim 
afleiðingum að átta manns létu lífið. Safninu er 
ætlað að gera skil á árásinni og minnast þeirra 
sem létust í henni og fjöldamorðunum í Útey 
þar sem 69 voru myrtir. Á safninu má sjá ýmsa 
muni á borð við þá sem Breivik var með á sér 
þegar hann var handtekinn í Útey og brotin úr 
bílsprengjunni sem hann sprengdi við stjórnar-
ráðsbygginguna.
Inni á safninu má greinilega sjá ummerki 
árásarinnar. Í gær minntust Norðmenn 
árásanna sem áttu sér stað fyrir fjórum árum. 
Minningarathafnir voru haldnar í Óslóardóm-
kirkju og í Útey.

SENEGAL Hissene Habre, fyrr-
verandi einræðisherra Tsjad, 
var fjarlægður úr dómsal þegar 
réttað var yfir honum í Senegal 
á mánudag.

Hann kallaði yfir dómsalinn 
að senegalskir stjórnmálamenn 
væru rotnir að innan, að þeir 
væru þjónar heimsvaldasinna 
og svikarar við Afríku.

Honum er gert að sök að hafa 
valdið hundruðum dauðsfalla 
í stjórnartíð sinni í Tsjad frá 
árinu 1982 til 1990.

Þetta er í fyrsta sinn sem 
réttað er yfir leiðtoga Afríku-
ríkis í öðru landi en heimaland-
inu en réttarhöldin fóru fram í 
Senegal.  - srs

Réttað yfir einræðisherra:

Habre fluttur 
úr dómsal

FJARLÆGÐUR  Habre sagði senegalska 
stjórnmálamenn svikara.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SLYS Betur fór en á horfðist 
þegar mikil rafsprenging, eða 
blossi, varð út frá keri í álverinu 
á Grundartanga í fyrrakvöld 
þegar þrír menn voru að vinna 
við kerið. Sprengingin þeytti 
þeim frá kerinu og féllu þeir 
allir við. Tveir þeirra voru 
fluttir á slysadeild Landspítal-
ans en einn á heilsugæslustöðina 
á Akranesi og er enginn þeirra 
eins alvarlega meiddur og óttast 
var í upphafi.

Ekkert tjón varð á mannvirkj-
um eða búnaði. Verið er að rann-
saka af hverju rafmagn var á 
kerinu þegar verið var að vinna 
við það, en við þær aðstæður á 
að aftengja kerin. - gs

Þrír fengu aðhlynningu:

Rafsprenging á 
Grundartanga

Á GRUNDARTANGA  Ekkert tjón varð á 
mannvirkjum eða vélbúnaði í spreng-
ingunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

VIÐSKIPTI
Forstjóri Toshiba farinn
Forstjóri Toshiba tók pokann sinn eftir 
að upp komst um að fyrirtækið falsaði 
hagnaðartölur sínar. Óháð rannsókn 
hefur leitt í ljós að rekstrarhagnaður 
síðustu sex ára var 166 milljörðum 
króna lægri en uppgefinn hagnaður..

Ný 8 kg þvottavél með íslensku stjórnborði. 1400 sn./mín. Orkuflokkur A+++. Kolalaus, hljóðlátur og 
sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð. Bylgjulaga tromla („waveDrum”) fer einstaklega vel með 
þvottinn. 15 mín. hraðþvottakerfi. Við hönnun vélarinnar hefur verið leitast við að gera hana mjög 
stöðuga og hljóðláta („antiVibration Design”).

-með öllum þeim eiginleikum sem menn þurfa í dagsins önn.

Kynningarverð: 119.900 kr.
Þvottavél, WM 14P4E8DN

Við leggjum áherslu á hágæða vörur 
og fyrsta flokks þjónustu á góðu verði.

Ariel fljótandi þvottaefni 
fylgir með öllum Siemens 
þvottavélum. 

Tekur mest

8
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KARTÖFLUBÁTAR 
COOP, 900GR 

349 
ÁÐUR 498 KR/PK

KJÚKLINGAUPPLÆRI
M/BEINI, 1,5 KG 

999 
ÁÐUR 1.249 KR/PK

-20%

-30%

NAUTASÍÐA 
SNYRT, ERLEND 

2.060 
ÁÐUR 2.575 KR/KG

-20%

SVÍNASNITSEL 
Í RASPI, FERSKT 

1.690 
ÁÐUR 2.224 KR/KG

-24%

FROZEN HANDSÁPA 
440 ML 

299 
ÁÐUR 349 KR/STK

KINDA INNRALÆRI 
KRYDDAÐ 

2.960 
ÁÐUR 4.228 KR/KG

-30%

NAUTAMJAÐMASTEIK 
ERLEND 

2.238
ÁÐUR 2.798 KR/KG

-20%

BLÁBER 225 GR
GREAT TASTE, FROSIN 

198 
ÁÐUR 309 KR/PK

-36%

Ný� í N�ó!  Toro bö���í�n 10% 	
á��!

Í ���pi!
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JACOB’S KEX
ORANGE, 6PK 

199 
ÁÐUR 258 KR/STK

LAKKRÍSKONFEKT
190GR, BASSETTS 

249 
ÁÐUR 289 KR/PK

FOOD DR. NASL
3 TEG. 

299 
ÁÐUR 399 KR/PK

LAMBAKJUÐAR 
Í NY MARINERINGU 

839 
ÁÐUR 1.198 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR 
DANPO, 900 GR 

1.479 
ÁÐUR 1.761 KR/PK

GRÍSABÓGSSNEIÐAR 
GRILL 

899 
ÁÐUR 1.498 KR/KG

-40%

NAUTAMJÖÐM, ERL. 
M/BEIKON, 2X125 GR 

2.679 
ÁÐUR 3.349 KR/KG

-20%

SEVEN UP, 2L
EGILS 

199 
ÁÐUR 235 KR/STK

SNÚÐAR, 500GR
3 TEG, OKKAR 

497 
ÁÐUR 629 KR/PK

-30%

  NÝTT KORTATÍMABIL!

JUBBLY ICE LOLLIES  
2 TEG - 8 STK  

199 
ÁÐUR 372 KR/PK

-47%
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„Já, já, ekkert mál,“ segir Steinn 
Ármann Magnússon, leikari og 
hjólagarpur: „Erum við þá að tala 
um raiser, single track eða urban 
gutl?“ – „Uhhh, já.“ – „Já, hvað?“ – 
„Þetta sem þú sagðir síðast. Úrb, 
þarna. Hvað sagðirðu?“

Íslendingar eru ákafamenn í 
því sem þeir taka sér fyrir hend-
ur, dellufólk upp til hópa. Í greina-
flokki Fréttablaðsins hefur verið 
reynt að þreifa á því helsta sem 
snýr að útivist og áhugamálum 
landsmanna; golfi, veiði, fjall-
göngu … verður ekki hjá því kom-
ist að beina sjónum að hjólreiðaæð-
inu sem ríkir í Reykjavík. Helstu 
kynni þess sem hér skrifar af reið-
hjólum undanfarin 35 ár felast 
í því að bölsótast út í þessa reið-
hjólafugla sem eru að flækjast 
fyrir almennilegum ökumönnum 
í umferðinni. En, hann varð að éta 
rækilega ofan í sig fordóma sína 
gagnvart þessu sporti. Að hjóla er 
margfalt miklu skemmtilegra en 
hann hafði getað ímyndað sér. Það 
er eiginlega bara algjört æði.

Hjólatúrinn undirbúinn
Fyrsta sem blaðamanni datt í hug, 
þegar þessi hugmynd kom upp, 
var að hringja í leikarann Stein 
Ármann. Hann var farinn að hjóla 
löngu áður en brast á með hjóla-
æðinu, og þótti reyndar, á sínum 
tíma, stórskrítinn þegar hann var 
að hjóla milli Hafnarfjarðar og 
Reykjavíkur. Steinn hefur fengist 
við það undanfarin ár að vera leið-
sögumaður í hjólatúrum. Og hann 
tók vel í það að lóðsa blaðamann um 
hjólamennskuna sem er heill heim-
ur út af fyrir sig – og margþættur.

Brjálæðið í kringum 2007
Næsta skref var að hringja í Örn-
inn. En, ekki hvað? Reiðhjólaversl-
unin Örninn hefur verið við lýði í 
90 ár. Jón Pétur Jónsson er pott-
urinn og pannan þar og sagði ekk-
ert mál að lána blaðamanninum 
hjól og hjálm til fararinnar. Jón 
Pétur segir hjólamennsku hafa 
verið vaxandi um heim allan, og 
svo hafi verið lengi en menn séu að 
vakna vel til vitundar um það hér. 
Alger misskilningur sé að ekki sé 
hægt að hjóla hér vegna veðurs. 
Erfitt er að meta það upp á punkt 
og prik hversu margir stunda 
hjólamennsku nú um stundir, þeir 
skipta þúsundum. „Barómeterinn 
sem við notum er hversu mikið 
er flutt inn af hjólum,“ segir Jón 
Pétur. Toppurinn var á árunum 
2006 til 2007, í hjólamennsku sem 
öðru, þá voru um það bil 30 þúsund 
hjól flutt inn. 

Hjólin geta kostað á við bíl
Nú er þetta í meira jafnvægi. „Í 
fyrra voru flutt inn um 15.800 
hjól. Og færri í ár. En, þrátt fyrir 
það eru meiri verðmæti í þessu 
núna. Menn eru að pæla meira 
í þessu,“ segir Jón Pétur. Hjólin 
sem menn voru að kaupa árið 
2007 voru almennt á verðbilinu 
60 til 70 þúsund. „Nú er kannski 
mesta trendið í sölu hjóla sem 
kosta 150 þúsund upp í kannski 
500 þúsund,“ segir Jón Pétur. 
Ákveðin bylting varð þegar Trek-
fyrirtækið kom fram með Carbon 
Fiber-hjólin, sem eru miklu 
léttari en áður hafði þekkst. Jón 
Pétur gerir fastlega ráð fyrir 
því að næsta bylting, og hún sé 
handan horns, séu rafmagnshjól. 
Batteríin séu orðin miklu betri, 
léttari og endingarbetri en áður 
hefur þekkst.

Jón Pétur útskýrði fyrir blaða-
manni að eitt sé að koma sér upp 
hjóli, svo er allt hitt sem tengist. 
Og blaðamaður átti eftir að kom-
ast að því þegar hann skoðaði alla 

fylgihlutina sem eru margvíslegri 
en ókunnugur getur ímyndað sér. 
Og fatnaðurinn. Þetta kostar sitt. 

Hjólahópur settur saman
Þótt fyrirlestur Jóns Péturs væri 
greinargóður var blaðamaður orð-
inn fremur ruglaður í ríminu, og 
reyndar orðinn dauðstressaður. 
Út í hvað var hann búinn að koma 
sér? Nema, Steinn Ármann var til 
í slaginn og þá var næsta skref að 
finna einhverja til að hjóla með 
sér. Böndin beindust fljótlega að 
Lukku Pálsdóttur, sem á og rekur 
hinn vinsæla heilsuveitingastað 
Happ við Höfðatorg. Hún er for-
fallinn hjólari, (eins og það heit-
ir á því lingói sem við hjólafólkið 
notum um okkur sjálf), og til allr-
ar lukku kom Lukka því við, þrátt 
fyrir annir, að fara einn hjólahring 
með blaðamanni, ásamt vinkonum 
sínum og hjólafélögum, Lovísu 
Stefánsdóttur, rekstrarstjóra hjá 
Happi, og Þóru Stefánsdóttur, flug-
freyju hjá Icelandair. Þær féllust 
góðfúslega á að hjóla með blaða-
manni og Steini. „Já, það er gaman 
að hjóla,“ segir Lukka. „Við full-
orðna fólkið gerum nefnilega allt 
of lítið af því að fara út að leika.“ 
Og blaðamaður átti eftir að komast 
að því að það er heila málið.

Kúlurassar í Reykjavík
Skemmst er frá því að segja að 
hjólatúrinn reyndist stórkostlega 
skemmtilegur. Og alls staðar mátti 
sjá fólk á ferli á hjólum sínum. 

Steinn Ármann leiddi hópinn um 
leynistíga, frá Skaftahlíð og niður 
í Fossvogsdalinn. Með þessum 
hætti má sjá staði sem maður 
hefur aldrei séð áður, frá öðru 
sjónarhorni. Sannleikur er í orða-
tiltækinu, þetta er eins og að hjóla, 
það gekk furðu vel að ná tökum á 
tækninni. Yfirferðin sem ná má á 
hjóli kom verulega á óvart. Í gegn-
um Fossvogsdal, sem er algjör 
paradís, var farið upp í Elliðaár-
dalinn. Blaðamaður var orðinn 
býsna ánægður með sig. Þetta 
var ekki alveg eins mikið mál og 

hann hafði talið. Við Elliðaárnar 
var áð og það var þá sem Steinn 
Ármann sagði að „vegna greinar 
Jakobs (ha?) þá væri réttast að 
hópurinn færi upp í Grafarvog. 
Þar væri stórkostlegt útsýni yfir 
Reykjavík.“ Hjólaforinginn ætlaði 
ekki að sleppa nýgræðingnum frá 
þessu of létt. 

Nú fór hjólamennskan að taka 
verulega á og yfirburðir hinna 
vönu komu í ljós; þegar stelpurn-
ar rúlluðu léttilega fram úr blaða-
manninum sem kreisti allt afl sem 
fáanlegt var úr lærvöðvunum til 

að komast áfram fór gamanið að 
kárna. En, þetta er auðvitað snar 
þáttur í þessu æði; alhliða líkams-
rækt sem í því felst að hjóla. Með 
ástundun öðlast menn hið eftir-
sóknarverða vaxtarlag sem kall-
að er í sumum bókum kúlurass. 
Hjólamennskan tók reyndar á 
marga vöðva sem höfðu fengið að 
vera lengi í hvíld.

Rúllað um á reiðhjólum í Reykjavík
Sannkallað hjólreiðaæði ríkir í Reykjavík og reyndar um land allt. Útsendari Fréttablaðsins kannaði málið og vann bug á djúpstæðum 
fordómum sínum: Það að fara út að hjóla er miklu skemmtilegra en hann gat órað fyrir. Hjólamennskan býður upp á nýja sýn á borgina.

Jakob Bjarnar
Grétarsson
jakob@365.is

Mun ítarlegar er greint frá þessu 
reiðhjólaævintýri á Vísi.

visir.is

HJÓLAFÓLK  Hann var fríður flokkurinn sem féllst á að lóðsa blaðamann Fréttablaðsins um margþætta veröld hjólreiðamennskunnar: Lukka, Steinn, Lovísa og Þóra.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÖRNINN  lánaði blaðamanni það allra nauðsynlegasta til fararinnar; hjól, hjálm, reið-
hjólajakka og hanska. Hjólagarpurinn Steinn átti eftir að skammast í nýgræðingnum 
og hér spennir hann hjálm á haus blaðamannsins græna.

ÁÐ VIÐ ELLIÐAÁR  Það var þar og þá sem Steinn lýsti því yfir að rétt væri að hjóla í 
Grafarvoginn.  

HJÓLAGARPURINN STEINN  Hann 
hefur hjólað áratugum saman og þótti 
skrítinn á sínum tíma, þegar hann var 
að hjóla á milli Hafnarfjarðar og Reykja-
víkur. Það var þá.

ALLTAF GAMAN Á HJÓLI  Lukka segir að það sjáist ekki hjólafólk með fýlusvip. 
Nema það sé vindurinn sem víkkar svona munnvikin? 
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Fjöldi ferðamanna kemur að Ægisgarði í Reykjavík 
á hverjum degi. Sveinn Guðmundsson hjá Eldingu 
hvalaskoðun hafði ástæðu til að brosa enda var dag-
urinn á undan metdagur. Þann daginn komu átta 
hundruð manns í hvalaskoðun. Sveinn segir að með 
veitingahúsunum og galleríunum við Ægisgarð sé 

stemningin þar sífellt að breytast frá ári til árs. 
„Þetta er að breyta heildarmyndinni heilmikið,“ 
segir hann. Stefán Karlsson, ljósmyndari Frétta-
blaðsins, átti leið um og smellti nokkrum myndum 
af verslunarfólki sem þjónustar gesti og gangandi. 

Uppgrip og iðandi 
mannlíf við Ægisgarð

REYKJAVÍK BY THE BOAT  Það getur verið ævintýri líkast að sigla meðfram ströndum Reykjavíkur. Reykjavík by the Boat býður upp á svoleiðis siglingar og Noah stóð vaktina.

REYKJAVÍK SEAADVENTURES  Kjartan Ólafsson kippti sér ekkert upp við 
athygli ljósmyndarans.

ELDING HVALASKOÐUN  Sveinn Guðmundsson hafði ástæðu 
til að brosa enda er vinsælt á meðal ferðamanna að skoða 
hvalina. 

WHALE SAFARI  Hún Telma sem stóð vaktina hjá hvalaskoðunar-
fyrirtækinu Whale Safari býður fólki ekki eingöngu ferðir í hvala-
skoðun. Hjá henni er líka hægt að fá drykki og bakkelsi.

WALK THE PLANK  Fanndís selur svöngum ferðamönnum krabbaborgara.
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Einmitt
Það var athyglisvert, innlegg Finns 
Árnasonar í kvöldfréttum Stöðvar 
2 í gærkvöldi. Finnur sagði að 
verðlagsnefnd búvara væri skipuð af 
ráðherra og ákvarðanir hennar væru 
þess vegna stjórnvaldsákvarðanir. 
Hann gagnrýndi að á sama tíma 
og stjórnvöld kölluðu eftir verð-
stöðugleika væru þau að ýta undir 
verðbólgu með verðhækkunum. 
Launþegar, sem eru hvattir til 
að stilla launakröfum sínum 
í hóf í þágu verðstöðug-
leika, hljóta að hafa kinkað 
kolli þegar þeir heyrðu 
málflutning Finns. 

Talar af reynslu
Eyjólfur Pálsson í 
Epal var í athyglis-

verðu viðtali við Markaðinn í gær. 
Hann sagðist telja að fyrirtæki hér 
á landi gengju almennt þokkalega 
og þau skiluðu einhverjum hagnaði. 
En þau væru jafnharðan tæmd af 
hagnaðinum og sætu ekki eftir með 
neitt eigið fé. Hann kvaðst hafa lagt 
áherslu á að gera þetta ekki. Eyjólfur 
hefur rekið fyrirtækið sitt stóráfalla-
laust í 40 ár. Og eflaust eru margir 
stórhugar á leið í atvinnurekstur 
sem gætu tekið sjónarmið hans til 

umhugsunar. 

Ábyrgð fyrirtækja
Það standa á stjórnmálamönnum 
öll spjót vegna umræðunnar 

um slæma umgengni 
við ferðamanna-

staði. Umræðan 
upphófst 

eftir að Fréttablaðið birti myndir 
af Þingvöllum þar sem gestir höfðu 
gengið örna sinna. Ragnheiður Elín 
Árnadóttir benti á í Fréttablaðinu í 
vikunni að í sumum tilfellum snerist 
umræðan um staði þar sem innviðir 
eru í lagi. „Þetta er þá bara eitthvert 
hegðunarvandamál sem ég bara veit 
ekki hvernig á að leysa og það eru 
ferðaþjónustuaðilar sem þurfa að 

taka á þessu máli með sínum 
gestum,“ segir Ragnheiður. 
Það er rétt hjá Ragnheiði 
að það þýðir ekki alltaf að 
benda á hið opinbera þeg-
ar eitthvað fer úrskeiðis. 
Ábyrgðin liggur líka hjá 

fyrirtækjum sem skapa 
sér tekjur af komu 
ferðamanna.  
 jonhakon@frettabladid.is
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SYLVESTER borðstofustóll 
með krómfótum

Fljótlega eftir að ákveðið var að sam-
eina sjúkrahúsin í Reykjavík var samin 
skýrsla um staðsetningu sameinaðs 
sjúkrahúss. Skýrslan var gefin út í janúar 
2002 og er að mestu faglega unnin og til 
þess fallin að taka ákvörðun um staðsetn-
ingu við Hringbraut.

Síðan skýrslan var gefin úr hefur allt 
breyst í umhverfinu, hvort heldur varðar 
skipulagslegt umhverfi, félagslegt eða 
fjárhagslegt. Staðsetning sjúkrahússins 
við Hringbraut stenst ekki lengur þann 
veruleika sem nú blasir við 13 árum síðar. 

Ástæðurnar eru margar. Nægir þar að 
nefna umferðarmálin. 

Á skipulagi sem stuðst var við árið 
2002 voru fyrirhuguð göng frá Landspít-
alanum undir Öskjuhlíð með tengingu við 
Kringlumýrarbraut í Fossvogi, og áfram 
undir Kópavog og alla leið að Reykjanes-
braut við Smáralind. Önnur göng áttu að 
koma undir Þingholtin með tengingu spít-
alans við Sæbraut nálægt Hörpu. Gert 
var ráð fyrir mislægum gatnamótum á 
mótum Kringlumýrarbrautar og Miklu-
brautar. Leggja átti Miklubraut í stokk 
við Klambratún. Flugvöllurinn í Vatns-
mýri  og starfsemi þar var snar þáttur 
niðurstöðunnar. 

Nú liggur fyrir nýtt aðalskipulag 

Reykjavíkur þar sem allt þetta er lagt á 
hilluna.

Árið 2004 var samin önnur skýrsla. Þar 
segir m.a.: „[B]esti kosturinn er án efa 
bygging nýs sjúkrahúss frá grunni en ef 
ekki verður ráðist í svo fjárfreka fram-
kvæmd nú verður að skoða aðrar leiðir.“  
Útreikningar hafa sýnt að það er um 20 
milljörðum ódýrara að byggja á nýjum 
stað en að endurnýta og byggja við núver-
andi húsnæði. Þar fyrir utan hagnast 
þjóðfélagið um milljarða á ári hverju við   
að flytja sjúkrahúsið nær þungamiðju 
búsetunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Þriðja skýrslan sem stundum er nefnd 
kom svo í febrúar 2008. Sú skýrsla er  
rýr og byggir ekki á neinum tilgreindum 
gögnum sem vitnað er í. Það er fullkom-
lega óábyrgt að byggja ákvörðun um stað-
setningu spítalans á henni.

Þegar gögn málsins eru skoðuð er því  
ljóst að skipulagslegar forsendur staðar-
valsins eru að langmestu brostnar. 

Áhyggjur þeirra sem telja að bygging 
nýs spítala geti tafist vegna endurskoð-
unar á staðarvalinu eru skiljanlegar. Slík 
endurskoðun er hins vegar nauðsynleg og 
mun ekki seinka opnun sjúkrahússins þó 
að byggingaframkvæmdir hefðust nokkr-
um mánuðum síðar en nú er áformað. 

Betri stað fyrir betri spítala
SKIPULAGSMÁL

Hilmar Þór 
Björnsson
Arkitekt

N
orðmenn minntust þess í gær að fjögur ár eru liðin frá 
ódæðisverkum Anders Behring Breivik í Ósló og Útey. 
Falleg minningarstund um þau sem létust í árásunum 
var haldin og pólitískir forráðamenn héldu hjartnæmar 
ræður. Erna Solberg forsætisráðherra sagði að frá árás-

unum hefðu Norðmenn sýnt hvað það er sem geri þá að einni þjóð. 
„Við berjumst fyrir þeim gildum sem eru mikilvægust fyrir okkur, 
lýðræði, opnu samfélagi og gagnkvæmri virðingu,“ sagði Solberg.

Bæði forsætisráðherrann og Mani Hussaini, formaður ungra 
jafnaðarmanna í Noregi, minntust í ræðum sínum á öfgahreyf-
ingar. Þau voru sammála um nauðsyn þess að berjast gegn upp-

gangi þeirra með samstilltu átaki 
og rökræðu. „Öfgahreyfingar 
er að finna víða um Evrópu og 
árásarmaðurinn þann 22. júlí 
2011 var ekki einn um skoðanir 
sínar. Við verðum að taka hætt-
una sem stafar af slíkum hópum 
alvarlega. Það er hættulegt að 
stilla þjóðfélagshópum upp á móti 

hverjum öðrum. Slíkri hatursfullri orðræðu er beitt af mönnum 
sem vilja ekki fjölbreytt samfélag,“ sagði Hussaini.

Uppgangur öfgahreyfinga er eftir sem áður vandamál víðs 
vegar í Evrópu. Á nokkrum stöðum eiga stjórnmálaflokkar sem 
teljast til slíkra aðild að ríkisstjórnum eða styðja þær, víða annars 
staðar njóta þeir merkilega mikils fylgis og taka mikið pláss. Þeir 
ala á þjóðernishyggju, innflytjendaandúð og andúð á fjölmenn-
ingarsamfélagi. Þrátt fyrir að stjórnmálaflokkar sem hafa andúð á 
útlendingum beinlínis á stefnuskrám sínum hafi ekki náð fótfestu 
hér á landi hefur borið hrollvekjandi mikið á slíkum málflutningi á 
undanförnum árum. Meðal annars í málflutningi einstaka þing- og 
sveitarstjórnarmanna, svo ekki sé talað um kommentakerfi vef-
miðla, blogg, útvarp og aðra staði. Viðbrögðin við nýlegum fréttum 
af komu fimmtíu flóttamanna frá Afríku og Mið-Austurlöndum 
hingað til lands vekja til að mynda ugg.

Norðmenn sýndu heiminum sínar allra bestu hliðar í kjölfar 
árásanna í Útey. Árásirnar, þvert á tilgang þeirra, náðu að leysa 
úr læðingi meiri samstöðu en áður þekktist, án tillits til þjóðernis-
legs uppruna og trúarbragða. „Ef einn maður getur alið með sér 
svo mikið hatur, getum við aðeins reynt að ímynda okkur hve 
mikinn kærleik við, sem samfélag, getum sýnt,“ sagði Stine Renate 
Haheim, ein þeirra sem lifðu árásirnar af, daginn eftir. Og það var 
nákvæmlega það sem Norðmenn gerðu.

Um þessar mundir er verið að opna miðstöð þar sem munir sem 
notaðir voru af Breivik við árásirnar í Noregi eru til sýnis. Þar 
verður meðal annars hægt að sjá flak bílaleigubifreiðar sem hann 
sprengdi í loft upp í Ósló, myndir, upptökur og aðra muni. Þeim 
verður stillt upp eins og gert var við réttarhöldin yfir morðingjan-
um. Í frétt Ekstrabladet um miðstöðina segir Hussaini að hún muni 
sýna grimmdina í verknaðinum. „Það er mikilvægt að taka skýrt 
fram að hryðjuverkaárásin átti sér pólitískar rætur, til þess að við 
getum komið í veg fyrir að við verðum ekki aftur fyrir slíkri árás.“

Enn halda Norðmenn áfram að stíga rétt og nauðsynleg skref í 
átt að bættu samfélagi eftir árásirnar. Vegna þess að leiðin til að 
losna við skoðanir og pólitískar hugsjónir sem einkennast af mann-
hatri er hvorki að banna þær né þagga þær niður. Leiðin er einmitt 
að sýna þær, berskjaldaðar, og afhjúpa þær fyrir það sem þær eru; 
fordómar og fáfræði. Þeim þarf að mæta með festu með upplýsingu 
og rökræðu.

Og því má ekki gleyma að liðsmenn öfgahreyfinga sem þarf 
að hræðast, hvar sem er í Evrópu, eru ekki síður heimamenn en 
utanaðkomandi.

Barátta við öfgar

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is
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Ef óður maður misþyrmir 
gamalli konu, þá segja menn 
ekki: Sjaldan veldur einn þá 
tveir deila. Ef þingmenn þókn-
ast sérhagsmunum með því að 
salta stjórnarskrá sem 2/3 kjós-
enda hafa samþykkt í þjóðarat-
kvæðagreiðslu, þá segja menn 
ekki: Lýðræðistilraunin tókst 
ekki. Þvílíkt orðaval á ekki við 
en það markar samt opinbera 
orðræðu í ýmsum löndum þar 
sem venjulegt fólk hefur of 
lítil völd og stjórnmálamenn of 
mikil. Vandinn er vel þekkt-
ur í alræðisríkjum eins og t.d. 
saga Rússlands vitnar um og 
George Orwell lýsti vel í bók 
sinni 1984, og hann teygir anga 
sína ennþá hingað heim þar 
sem stjórnmálaumræða fer að 
miklu leyti fram í öfugmæla-
stíl og margir opinberir starfs-
menn og aðrir skjálfa af ótta 
við valdið nema þeir séu valdið. 

Hér segir frá fjórum pró-
fessorum í Háskóla Íslands og 
framgöngu þeirra. 

Fjórir prófessorar hafa orðið
Prófessor A sér öll tormerki á 
að Alþingi staðfesti nýja stjórn-
arskrá sem 2/3 kjósenda sam-

þykktu í þjóðaratkvæðagreiðsl-
unni 2012 og hefur hamrað 
á að kjörsókn hafi verið lítil 
(49%). Sami prófessor sagði í 
sjónvarpsfréttum 13. apríl sl. 
um kjörsókn í rektorskjöri í 
Háskóla Íslands (45%): „Kjör-
sóknin var mjög góð.“ 

Prófessor B hafði þetta að 
segja í Morgunblaðinu 13. des-
ember 2012, sjö vikum eftir 
þjóðaratkvæðagreiðsluna: „Í 
fyrsta lagi er þjóðfundur ekki 
viðurkennd aðferðafræði … 
Það eru einkum tveir hópar 
sem ég held að þurfi að koma 
að samningu stjórnarskrár … 
Annars vegar reyndir stjórn-
málamenn ... Hins vegar eru 
það sérfræðingarnir … ákveðin 
elíta hefur það starf að kynna 
sér mál.“ Ómari Ragnarssyni 
var ekki skemmt aldrei slíku 
vant. Hann sagði í Mogga-
bloggi sínu: „Viðtalið er fullt af 
mótsögnum og rangfærslum.” 
Trampe greifi má hins vegar 
una glaður við ummælin um 
þjóðfundinn. 

Prófessor C telur „ekki þörf 
á að gera miklar breytingar 
á [stjórnarskránni] … vegna 
þess að ég tel að stjórnarskrár 
eigi almennt að vera stöðugar“ 
eins og var haft eftir honum í 
Fréttablaðinu 13. september sl. 
líkt og engin þjóðaratkvæða-
greiðsla hefði farið fram. Hann 
var formaður stjórnarskrár-
nefndar Alþingis. 

Prófessor D sagði þetta í við-

tali við Frjálsa verslun (svör-
in voru skrifleg, sjá heimur.
is 4. janúar 2013): „Frumvarp-
ið er ótrúlegt plagg. Stór hluti 
mannréttindakaflans er vað-
all ...“ Mannréttindakaflinn 
geymir m.a. ákvæðið um auð-
lindir í þjóðareigu sem 83% 
kjósenda lýstu stuðningi við í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni tíu 
vikum fyrir viðtalið og einn-
ig umhverfisverndarákvæð-
in. Sami prófessor hafði áður 
skrifað í Morgunblaðið 2. marz 
2011: „Þeir einir eru valdir til 
að semja nýja stjórnarskrá sem 
taka ekki mark á stjórnarskrá 
lýðveldisins.“ Hann var skip-
aður í ráðgjafaráð fjármálaráð-
herra 2013. 

„Háborð sýndarveruleikans“
Þessir fjórir prófessorar 
endurspegla ekki Háskóla 
Íslands, öðru nær. Fjölmarg-
ir prófessorar veittu mér og 
öðrum fulltrúum í stjórnlaga-
ráði örláta aðstoð við samn-
ingu stjórnarskrárfrumvarps-
ins 2011 og studdu verkið með 
ráðum og dáð. Ég hygg að 
Svanur Kristjánsson prófessor 
hafi mælt fyrir munn margra 
háskólamanna og annarra 
kjósenda þegar hann kallaði 
frumvarpið „eitt merkilegasta 
skjal sem til hefur orðið í allri 
stjórnmálasögu landsins“ enda 
er frumvarpið í góðu samræmi 
við niðurstöðu þjóðfundarins 
2010. Fulltrúarnir á þjóðfund-

inum voru valdir af handahófi 
úr þjóðskrá og endurspegluðu 
því þjóðarviljann. 

Þegar Alþingi hafði boðað 
til þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
2012 með lögboðnum þriggja 
mánaða fyrirvara sendu Sam-
tök um nýja stjórnarskrá 
áskorun til rektora háskól-
anna um að halda fræðslu-
fundi um frumvarpið kjós-
endum til glöggvunar. Þeirri 
áskorun var ekki sinnt. Eftir 
þjóðaratkvæðagreiðsluna tóku 
nokkrir sjálfvaldir prófess-
orar sig til og héldu sjö fundi 
um málið. Til að ávarpa fund-
ina voru nær eingöngu fengnir 
andstæðingar frumvarpsins, 
sumir þrisvar (t.d. prófessor A 
og prófessor B), aðrir tvisvar 
(t.d. fv. formaður SUS). Engum 
fulltrúa úr stjórnlagaráði var 
boðið að ávarpa þessa háskóla-
fundi og sátu þó í ráðinu m.a. 
fimm prófessorar, þrír aðrir 
háskólasérfræðingar og fjórir 
lögfræðingar. Um einn þess-
ara funda sagði Guðmundur 
Gunnarsson fv. stjórnlagaráðs-
fulltrúi í tímaritinu Herðu-
breið: „Háskólinn varð þannig 
að háborði sýndarveruleikans, 
þar fengu einungis að taka til 
máls skoðanabræður valda-
stéttarinnar.“ Annar fv. stjórn-
lagaráðsfulltrúi, Vilhjálmur 
Þorsteinsson, tók í sama streng 
á eyjan.is: „Mikið vildi ég óska 
að frummælendur á fundinum 
í dag hefðu meiri yfirsýn um 

og ábyrgðartilfinningu gagn-
vart því sögulega stjórnar-
skrárferli sem hér hefur átt 
sér stað frá árinu 2010 og hefur 
vakið athygli og aðdáun víða 
um heim. Og skildu betur inn-
tak þess að allt vald kemur frá 
þjóðinni.“ Margir aðrir sem 
fylgdust með þessum fundum 
utan úr sal segja sömu sögu. 

Vantraust kallar á viðbrögð
Meðvirkni, valdhlýðni og hlut-
drægni prófessora grafa undan 
trausti almennings til háskóla. 
Skv. þjóðarpúlsi Capacents 
hefur traust fólksins í landinu 
til Háskóla Íslands dvínað um 
fimmtung frá 2008, úr 90% í 
72%. Dvínandi traust kallar á 
viðbrögð. Nýs rektors Háskóla 
Íslands, Jóns Atla Benedikts-
sonar, bíða brýn verkefni. Eitt 
þeirra er að efla innri starfs-
hætti í ætt við þá sem erlendir 
háskólar nota til að verðskulda 
traust og virðingu. Færar leiðir 
að því marki eru efni í aðra 
grein.

Meðvirkni, valdhlýðni 
og hlutdrægni pró-

fessora grafa undan trausti 
almennings til háskóla. 

Í DAG 
Þorvaldur 
Gylfason
hagfræðiprófessor

Taglhnýtingar valdsins

Liggurðu á  skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . 
Sendu greinina þína á  greinar@visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.

S a m k væmt auglýs -
ingu frá Verðlagsnefnd 
búvara dagsettri 17. 
júlí 2015 hækkaði verð 
á mjólkurvarningi um 
3,6%. Undantekningin 
er verð á smjöri sem 
var hækkað um 12% 
enda í miklu uppáhaldi 
hjá neytendum nú um 
stundir! Um þá hækkun 
og aðrar hækkanir sem 
Verðlagsnefndin ákvað 
17/7 má hafa mörg orð. En hér 
skal staldrað við ákvörðun 
nefndarinnar um heildsöluverð 
gerilsneyddrar mjólkur í lausu 
máli annars vegar (105 krónur 
á lítra) og verði á mjólk í eins 
lítra fernu hins vegar (121 króna 
á lítra). Þ.e.a.s. það virðist mat 
nefndarinnar að kostnaður við 
pökkun hvers lítra sé 16 krónur.

Samkvæmt þeim upplýsing-
um sem mér hefur tekist að afla 
mér kostar pappírsfernan sjálf 
komin í átöppunarsal á bilinu 16 
til 18 krónur. Þá á eftir að koma 
mjólkinni í fernuna. Til þess að 
gera það þarf mikið húsnæði, 
stóra og dýra vélasamstæðu 
auk nokkurs mannafla. Varlega 
áætlað kostar það 10 krónur á 
hvern lítra að koma mjólkinni 
úr tanknum í fernuna.

Helstu kaupendur ópakkaðr-
ar mjólkur eru aðilar sem eru í 
samkeppni við Mjólkursamsöl-
una í framleiðslu og sölu afurða 
sem unnar eru úr ópakkaðri 
mjólk. Í Verðlagsnefnd búvara 
sitja fulltrúar bænda og full-
trúar afurðastöðva (sem eru 
sameignarfyrirtæki bænda!), 
fulltrúi atvinnu- og nýsköp-
unarráðuneytisins auk full-
trúa velferðarráðuneytisins 
sem ætlað er að gæta „hags-
muna“ neytenda, en því hlut-
verki sinntu fulltrúar ASÍ og 
BSRB áður. Afurðastöðvafull-
trúarnir mata nefndina á upplýs-
ingum um framleiðslukostnað 
og á grundvelli þeirra upplýs-
inga ákveður nefndin heildsölu-
verð hinna ýmsu afurða. Í 

fréttatilkynningu verðlags-
nefndarinnar er lögð áhersla á 
að samþykktir hennar hafi verið 
samhljóða.

Dæmið hér að ofan um van-
mat nefndarinnar á kostnaði 
við átöppun mjólkur á fern-
ur benda til þess að fulltrúar 
ráðuneytanna tveggja hafi ekki 
sinnt upplýsingaöflunarskyldu 
sinni af þeirri kostgæfni sem 
eðlilegt er og búvörulög kveða 
á um. Það er ekki nóg að láta 
fulltrúa Mjólkursamsölunnar 
segja sér hvað kostar að tappa 
mjólk á fernu. Það þarf að afla 
sjálfstæðra upplýsinga. Sem er 
auðvelt því Mjólkursamsalan 
er ekki ein um að tappa vökva í 
TetraPakk-umbúðir hér á landi!

Í ljósi þess að miklir hagsmun-
ir samkeppnisaðila Mjólkursam-
sölunnar annars vegar og neyt-
enda hins vegar eru í húfi fer ég 
fram á að Verðlagsnefnd búvara 
endurskoði verðlagningu sína 
frá 17. júlí 2015 og lækki heild-
söluverð á ópakkaðri mjólk um 
minnst 10 krónur á lítrann. Jafn-
framt fer ég fram á að nefndin 
geri opinberlega grein fyrir rök-
stuðningi fyrir verðbreyting-
um sem ákveðnar voru nú í júlí. 
Geti nefndin það ekki er eðlilegt 
að auglýsingin frá 17. júlí verði 
dregin til baka uns ákvörðun 
sem þolir almenna skoðun ligg-
ur fyrir. Jafnframt skora ég á 
Alþingi að fella mjólkurfram-
leiðsluna undir samkeppnislög 
við allra fyrsta tækifæri.

Enn af verðofbeldi
LANDBÚNAÐUR

Þórólfur 
Matthíasson
prófessor

➜ Það er ekki nóg 
að láta fulltrúa 
Mjólkursamsölunnar 
segja sér hvað kostar 
að tappa mjólk á 
fernu. Það þarf að 
afl a sjálfstæðra upp-
lýsinga.
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Á sínum tíma þegar ég starf-
aði í heilbrigðisráðuneyt-
inu, var eitt af hlutverkum 
mínum að svara spurning-
arlistum frá alþjóðastofnun-
um um heilbrigðismál. Þess-
ir spurningalistar voru mjög 
ítarlegir og var spurt m.a. um 
greiðsluþátttöku almennings 
fyrir heilbrigðisþjónustu. 
Í þeim spurningum vakti 
athygli mína spurning um 
hvort fyrirkomulag „brúnna 
umslaga“ (the economy of 
brown envelopes) tíðkaðist í greiðslu-
þátttöku í heilbrigðiskerfinu.

Þetta þótti mér framandi spurning, 
því slíkt fyrirkomulag er ekki við lýði 
hér a.m.k svo vitað sé. Fyrirkomu-
lag brúnna umslaga í heilbrigðisþjón-
ustu er þó víðtækt annars staðar, t.d. í 
ýmsum Afríku- og Asíulöndum þar sem 
læknar fá þá (oftast aukalega) greitt frá 
sjúklingum eða aðstandendum þeirra 
fyrir læknisverk með beinhörðum pen-
ingum í umslögum, m.ö.o. greitt „undir 
borðið“. Þetta leiðir hugann að greiðslu-
þátttöku í heilbrigðiskerfinu. Fréttir 
hafa borist af mikilli greiðsluþátttöku 
almennings vegna sjúkdóma og með-
ferða við þeim. Almennt greiða börn, 
aldraðir og öryrkjar minna en fullorðn-
ir einstaklingar.

Á Íslandi eru tvö meginkerfi varð-
andi greiðsluþátttöku. Annars vegar 
er almennt greiðsluþátttökukerfi fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Í því er ekkert 
greiðsluþak sjúklings, heldur fær hann 
afslátt á frekari læknisþjónustu þegar 
hann hefur greitt ákveðna upphæð 
(33.600 fyrir fullorðna 18-66 ára) innan 
almanaksársins. Afsláttarþak barna, 
aldraðra og öryrkja miðast við lægri 
tölu. Hins vegar er sérstakt greiðslu-
þátttökukerfi fyrir lyf sem er í anda 
þess sem tíðkast á hinum Norðurlönd-
unum. Í því er greiðsluþak á greiðslum 
sjúklinga innan 12 mánaða tímabils. 
Fullorðinn einstaklingur greiðir aldrei 
hærra en 62.000 krónur fyrir lyf á 12 
mánaða tímabili. Ef hann nær þessari 

tölu snemma á því tímabili greið-
ir hann ekki meir fyrir lyf það 
sem eftir lifir tímabilsins. Þetta 

er gert til að tryggja viðkomandi ein-
stakling fyrir of háum lyfjakostnaði.

Á öllum hinum Norðurlöndunum 
eru einnig þök á greiðsluþátttöku ein-
staklinga vegna heilbrigðisþjónustu. Í 
Svíþjóð er almennt greiðsluþak fyrir 
útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu um 
1.100 SEK (um 17.300 ISK) á 12 mánaða 
tímabili. Almennt greiðsluþak vegna 
lyfja er 2.200 SEK (um 34.600 ISK) á 
12 mánaða tímabili.

Heildarútgjöld vegna heilbrigðis-
þjónustu á Íslandi á síðasta ári var um 
175 milljarðar. Þar af voru útgjöld ein-
staklinga um 34 milljarðar eða um 103 
þúsund á hvern einstakling á landinu. 
Áskorun heilbrigðisyfirvalda er að 
verja almenning fyrir háum kostnaði 
vegna heilbrigðisþjónustu. Er um 100 
þúsund krónur kostnaður á ári vegna 
heilbrigðisþjónustu of hár kostnað-
ur fyrir einstakling? Að mínu mati er 
svarið já. Það hefur farið fram mikil 
vinna af hálfu heilbrigðisyfirvalda 
undanfarin ár að skilgreina heilbrigðis-
kostnað einstaklinga og hve há greiðslu-
þátttaka einstaklinga eigi að vera. Því 
legg ég til að fundin verði leið til að 
skilgreina greiðsluþátttöku einstak-
linga í heilbrigðisþjónustu eins lága og 
mögulegt er.

Hvað varðar fyrirkomulag brúnna 
umslaga við greiðsluþátttöku í heil-
brigðiskerfinu er sú leið framandi 
okkar menningu og ég vona að það fyr-
irkomulag muni aldrei skjóta rótum hér 
á Íslandi.

„Brúnu umslögin“

Staða mála í Grikklandi og á evru-
svæðinu hefur mjög verið í fréttum 
undanfarna daga, vikur og ár. Mér 
þykir sú umræða hafa verið um of 
einhæf og ráðist af þeim sjónar-
hóli sem hver og einn kýs að standa 
á. Það er óþarfi og skaðar skiln-
ing okkar á þessum miklu atburð-
um. Að mínu viti er staða Grikk-
lands og togstreita um ríkisskuldir 
á alþjóðavettvangi til vitnis um 
að efnahagskerfi Vesturlanda er 
komið að endimörkum þess sem 
samfélög byggð á lýðræði og félags-
legu réttlæti geta þolað, þegar reynir á 
mörk fjármagns og almannaréttar. Þetta 
á við jafnt á alþjóðlegum vettvangi og 
innanlands – jafnt á Grikklandi og Íslandi. 
Og jafnvel við Íslendingar sem nú berum 
okkur borginmannlega höfum þurft að 
beygja okkur undir ofurvald hins alþjóð-
lega fjármálakerfis og stjórnarskrárvarið 
og venjuhelgað ofbeldi eiganda peninga-
kröfu á hendur þeim sem á að greiða. Skuld 
á ekki alltaf að gjalda. Um þetta allt langar 
mig að fjalla í nokkrum greinum.

Eitt er mikilvægt að taka fram í upp-
hafi: Vandi Grikklands og Evrusvæðisins 

er vissulega mikill og margþætt-
ur, en hann stafar á engan hátt af 
aðild Grikklands að ESB. Sumir 
ganga svo langt að telja vandann 
dauðadóm yfir evrópskri samvinnu 
og að í honum felist áfellisdómur 
yfir þeim hér á landi sem horft 
hafa til aðildar að Evrópusam-
bandinu sem kosts fyrir íslenska 
þjóð. Fátt er fjær sanni. Aðild að 
ESB hefur fært Grikkjum fjölmörg 
tækifæri, rétt eins og við Íslend-
ingar höfum notið ríkulega af aðild 
að Evrópusamrunanum í gegnum 

EES-samninginn. Opnun hagkerfisins með 
slíkri aðild skapar tækifæri til vaxtar og 
aðstæður skapast til að auka samkeppni í 
öllum atvinnugreinum. Árangur ríkja af 
alþjóðasamvinnu á efnahagssviðinu ræðst 
svo almennt af því hvernig þessi tækifæri 
eru nýtt.

Kostir við sameiginlegan gjaldmiðil
Það er ekkert launungarmál að talsmenn 
aðildar að ESB hér á landi hafa margir horft 
til sameiginlegs gjaldmiðils, evrunnar, sem 
stærsta kostsins við fulla aðild. Ástæðan er 
marggreind og margrædd: Kostnaður heim-

ila og atvinnulífs af óstöðugleika íslenskrar 
krónu og skortur á utanaðkomandi aga um 
hagstjórn hér á landi. Launafólk á Íslandi 
býr við fullkomna óvissu um raunvirði 
launa sinna og er algerlega berskjaldað 
fyrir áhrifum frjálsra fjármagnsflutninga 
á verðmæti vinnu sinnar. Einungis haftabú-
skapur eins og sá sem nú stendur yfir, með 
undanþágum frá evrópsku regluverki, gerir 
krónuna þolanlega um stund.

Aðild að evrunni takmarkar vissulega 
möguleika Grikkja á lausnum á núverandi 
vanda. Þeir geta ekki fellt gengið, komið 
útflutningsgreinum í skjól og sent heimil-
unum reikninginn, eins og hér gerðist með 
gengisfalli krónunnar í hruninu. Þegar lokið 
er lofsorði á íslenskan efnahagsbata eftir 
hrun er aldrei fjallað um skuggahlið krón-
unnar: Gríðarlegur afkomubati útflutnings-
greina var greiddur af heimilunum með 
hærri skuldum heimila og lægri launum. 
Óviðráðanleg krafa um skuldaleiðréttingu 
var ein afleiðing þessa og yfirstandandi 
átök á vinnumarkaði og óstarfhæft heil-
brigðiskerfi er önnur. Krónan leiddi með 
öðrum orðum til pólitískrar og samfélags-
legrar upplausnar á Íslandi, sem enn sér 
ekki fyrir endann á.

Þegar lofræður um íslensku krónuna 
eru lesnar vekur það athygli að jafnvel 
nú eftir fimm ára þrautagöngu, er ekk-
ert fylgi meðal grísks almennings við að 
fara út úr evrunni og fara hina íslensku 
leið. Almennt er viðurkennt að útganga 
Grikkja úr evrunni myndi kalla á gríðar-
lega gengisfellingu. Upptaka drökmu á 
nýjan leik myndi nefnilega bara gilda um 
laun almennings, en erlendar skuldir jafnt 
ríkis, sveitarfélaga, fyrirtækja og einstak-
linga yrðu áfram í evrum. Almenningur, 
sem nú þegar er aðkrepptur, þyrfti að þola 
kaupmáttarskerðingu upp á tugi prósenta 
ofan á allt annað. Þessa íslensku leið lang-
ar engan í Grikklandi að fara.

Í umræðunni heyrum við oft að vandi 
Grikkja sé þeim sjálfum að kenna. Um þá 
ranghugmynd langar mig að fjalla í næstu 
grein.

Er Evrópusambandið vandamálið?
– um Grikkland og vald fjármagns yfi r fólki

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Gunnar Alex-
ander Ólafsson
heilsuhagfræðingur

➜ Upptaka drökmu á nýjan leik 
myndi nefnilega bara gilda um laun 
almennings, en erlendar skuldir 
jafnt ríkis, sveitarfélaga, fyrirtækja 
og einstaklinga yrðu áfram í evrum.

UTANRÍKISMÁL

Árni Páll 
Árnason
formaður Samfylk-
ingarinnar

➜ Fréttir hafa borist að 
mikilli greiðsluþátttöku al-
mennings vegna sjúkdóma 
og meðferða við þeim. 
Almennt greiða börn, aldr-
aðir og öryrkjar minna en 
fullorðnir einstaklingar.

Í grein minni „Kjör 
aldraðra og öryrkja 
ítrekað skert“ sýndi ég 
fram á, að stjórnvöld 
hafa um langt skeið 
hlunnfarið eldri borg-
ara og öryrkja. Stjórn-
völd láta lífeyrisþega 
aldrei fá hliðstæðar 
kjarabætur og launþeg-
ar fá. Það er alltaf klip-
ið af launauppbótum 
og verðlagsuppbótum 
til aldraðra og öryrkja. 
Stjórnvöld telja, að líf-
eyrisþegar hafi breitt 
bak! Þessi saga er nú enn einu 
sinni að endurtaka sig. 

Fjármálaráðherra boðar, að 
aldraðir og öryrkjar eigi að 
fá hækkun á lífeyri næsta ár, 
ekki sömu hækkun og launþeg-
ar, heldur þriðjungshækkun af 
launahækkun láglaunafólks! 
Og lífeyrisþegar eiga ekki að 
fá hækkun frá sama tíma og 
launþegar, þ.e. 1. maí sl. Nei, 
þeir eiga að fá hana 8 mánuð-
um síðar. Það er engu líkara en 
stjórnvöld telji, að aldraðir og 
öryrkjar hafi svo góð kjör, að 
þeim liggi ekkert á.

Yfirlýsing Davíðs 
sem forsætisráðherra gildir
Fjármálaráðherra virðist hafa 
tekið lífeyrismál aldraðra og 
öryrkja í sínar hendur en lítið 
heyrist frá tryggingamála-
ráðherranum, Eygló Harðar-
dóttur. Fjármálaráðherra var 
áður búinn að segja á Alþingi, 
að ekki væri unnt að hækka 
bætur lífeyrisþega vegna 
nýrra kjarasamninga. Það er 
vissulega jákvætt að fjármála-
ráðherra skuli hafa endurskoð-

að þá neikvæðu afstöðu 
sína. En betur má ef 
duga skal. Forveri 
Bjarna Benediktsson-
ar, í embætti formanns 
Sjálfstæðisflokksins, 
Davíð Oddsson þá for-
sætisráðherra, sagði 
þegar ákvæðum laga 
um ákvörðun lífeyris 
aldraðra var breytt, 
að nýja ákvæðið, nýja 
orðalagið, yrði lífeyris-
þegum hagstæðara en 
það eldra.

Áður stóð í lögunum 
„að breyta ætti lífeyri aldr-
aðra í samræmi við breytingar 
á lámarkslaunum“. Þegar þessu 
var breytt og ákveðið að segja, 
að taka ætti mið af launaþró-
un við breytingu lífeyris, en 
þó aldrei að hækka minna en 
neysluverð, gaf Davíð Oddsson 
framangreinda yfirlýsingu.
Núverandi formaður Sjálf-
stæðisflokksins getur ekki 
ómerkt yfirlýsingu fyrirrenn-
ara síns og forsætisráðherra í 
þessu efni. Yfirlýsing Davíðs 
hlýtur að gilda og því á lífeyrir 
að hækka nákvæmlega eins og 
lægstu laun og frá sama tíma.

Lífeyrisþegum dugar ekkert 
minna–  þetta er lágmark
Kjarni málsins er sá, að 255  
þúsund króna lífeyrir á mán-
uði er algert lágmark og í 
rauninni of lítið til þess að lifa 
af. Lífeyrir þeirra eldri borg-
ara, sem hafa einungis tekjur 
frá TR, er í dag 225 þúsund 
krónur fyrir skatt (192 þúsund 
eftir skatt). Bjarni Benedikts-
son vill hækka þessa upphæð  
um 8,9% frá næstu áramótum. 

Það er alltof lítið og of seint.
Láglaunafólk fékk 30 þúsund 
króna hækkun 1. maí sl. og fær 
27-28% hækkun næstu þrjú  
ár. Launin hækka í 300 þús-
und krónur á mánuði. Ekkert 
heyrist frá stjórnvöldum um að 
eldri borgarar og öryrkjar eigi  
jafnframt að fá slíka hækkun. 
Lífeyrisþegar virðast eiga að 
fara bónarveg að stjórnvöldum 
til þess að fá frekari hækkun 
bóta. Enda þótt það sé í stjórn-
arskrá og lögum, að ríkið eigi 
að aðstoða aldraða og öryrkja 
svo þeir geti lifað eðlilegu 
lífi og tekið þátt í þjóðfélag-
inu telja stjórnarherrarnir, að 
þeir geti sett sig á háan hest og 
látið eins og það sé undir mis-
kunn þeirra komið hvort aldr-
aðir fái sómasamlegan lífeyri, 
sem dugi fyrir framfærslu og 
eðlilegu lífi. En svo er ekki. 
Stjórnarherrarnir hafa enga 
heimild til þess að halda líf-
eyri aldraðra og öryrkja niðri 
og meðhöndla lífeyrisþega á 
annan hátt en láglaunafólk er 
meðhöndlað. Það eru sömu rök 
fyrir nauðsyn þess að hækka 
lífeyri eins og fyrir þörfinni á 
að hækka kaup láglaunafólks.

Skammta öldruðum þriðjung 
af því sem launþegar fá

KJÖR 
ALDRAÐRA

Björgvin 
Guðmundsson
formaður kjara-
nefndar Félags eldri 
borgara

➜ Og lífeyrisþegar eiga 
ekki að fá hækkun frá 
sama tíma og launþegar, 
þ.e. 1. maí sl. Nei, þeir eiga 
að fá hana 8 mánuðum 
síðar. Það er engu líkara 
en stjórnvöld telji, að 
aldraðir og öryrkjar hafi  
svo góð kjör, að þeim liggi 
ekkert á.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

Sáttardagar
Taktu íslenska sumarið í sátt

og njóttu þess eins og það er

afsláttur
*

20%
afsláttur

*

af tjöldum30%af útivistarfatnaði

og útivistarvörum
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

JÓHANNA BJÖRNSDÓTTIR
Mýrarbraut 10, Blönduósi,

sem lést á Heilbrigðisstofnuninni á 
Blönduósi fimmtudaginn 16. júlí,  
verður jarðsungin frá Blönduóskirkju 
laugardaginn 25. júlí kl. 14.00.

Sigþrúður, Birna, 
Guðmundur, Sigurbjörg Sigfúsarbörn 
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ÁSA ÓLAFSDÓTTIR
frá Ánabrekku,

sem andaðist í Brákarhlíð, Borgarnesi, 
4. júlí síðastliðinn, verður jarðsungin frá 
Borgarneskirkju mánudaginn 27. júlí kl. 14.00. 
Þeim sem vilja minnast hinnar látnu, er bent á Minningarsjóð 
Brákarhlíðar – sjá heimasíðu www.brakarhlid.is.

Ragnheiður Jóhannesdóttir Stefán Ólafsson
Hjördís Smith Ólafur Harðarson

barnabörn og barnabarnabörn.

VALDIMAR KARLSSON
stýrimaður og skipstjóri,

er látinn. Útför hans fer fram frá Neskirkju 
miðvikudaginn 29. júlí kl. 13.00.

Aðstandendur

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

HALLDÓR EINARSSON
Setbergi,

andaðist laugardaginn 18. júlí. Útförin mun 
fara fram frá Víðistaðakirkju þriðjudaginn  
28. júlí kl. 13.00.

Unnur I. Jónsdóttir
Þórdís Halldórsdóttir Guðbjartur Magnússon
Halldór Magnús Guðbjartsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

HELENA G. GUNNLAUGSDÓTTIR 
lífeindafræðingur,

lést að heimili sínu í Lundi, Svíþjóð, 
sunnudaginn 28. júní. Útförin fer fram frá 
Akureyrarkirkju föstudaginn 24. júlí kl. 13.30.

Guðmundur Örn Gunnarsson
Lilja Guðmundsdóttir
Hulda Edda Guðmundsdóttir Fredrik Åkesson
Anna Hildur Guðmundsdóttir Gustav Nilsson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

EDDA ÓSKARSDÓTTIR
Kópavogsbraut 1a,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju, 
föstudaginn 24. júlí, klukkan 15. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Óskar Guðjónsson Konný R. Hjaltadóttir
Jón Steinar Guðjónsson Anna Þ. Guðmundsdóttir
Guðlaugur H. Guðjónsson Guðrún S. Jónsdóttir
Elín Björg Guðjónsdóttir Ólafur J. Stefánsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

SVAVA SUMARRÓS ÁSGEIRSDÓTTIR
Laugarnesvegi 87, 

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut 
mánudaginn 20. júlí, verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 29. júlí kl. 11.00.

Ásgerður Þórisdóttir Kristinn Sigmundsson
Esther Þorvaldsdóttir Guðjón Kristleifsson
Matthías Gísli Þorvaldsson Ljósbrá Baldursdóttir

börn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,

HAFDÍS INGVARSDÓTTIR
Hábergi 5, Reykjavík,
(lengst af í Kópavogi),

lést þann 18. júlí sl. á líknardeild 
Landspítalans umvafin fjölskyldu og 
vinum. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, 
þriðjudaginn 28. júlí kl. 13.00.

Ingvar Örn Hilmarsson
Svana Fjóla Hilmarsdóttir
Birna Svanhvít Hilmarsdóttir

MERKISATBURÐIR
1183 Sturla Þórðarson í Hvammi í Dölum lætur lífið, 58 ára. 
Hann er héraðsríkur og mikill höfðingi, ættfaðir Sturlunganna.
1808 Skipið Salomine, sem er enskt skip með 20 fallbyssur, 
kemur til Reykjavíkur og rænir fjárhirslu landsins.
1929 Jarðskjálfti verður í Brennisteinsfjöllum austan Krýsuvík-
ur og er talinn hafa verið 6,3 stig. Skjálftinn fannst greinilega í 
Reykjavík og víðar og urðu skemmdir nokkrum á húsum.
1950 Hátíð er haldin í klettavíginu Borgarvirki í Húnavatnssýslu 
í tilefni af því að fornar hleðslur þar höfðu verið endurnýjaðar. 
Klettavígið er talið vera frá landnámsöld.

Breska sönggyðjan Amy Winehouse var á 
tímabili ein vinsælasta söngkona heims. 
Hún vakti mikla athygli fyrir einstaka 
rödd og tónlistarstíl. Á sínum yngri árum 
söng hún á hinum ýmsu „jazz-búllum“ 
í London þangað til hún var uppgötvuð. 
Amy var oft í fréttum vegna fíkniefna-
neyslu sinnar. 

Amy átti stormasamt samband við 
breskan dreng að nafni Blake Fielder-Civil. 
Hann hefur viðurkennt að hafa gefið Amy 
hættuleg eiturlyf í fyrsta skiptið. Hann 

fór í fangelsi á meðan á sambandi þeirra 
stóð. 

Amy lést úr áfengiseitrun en hún hafði 
þá að mestu náð að hætta neyslu eitur-
lyfja. Lífvörður hennar kom að henni 
látinni á heimili hennar í Camden í 
London. Nýverið var gerð heimildarmynd 
um ævi Winehouse. Myndin hefur hlotið 
einróma lof gagnrýnenda en fjölskyldan 
hennar er ekki ánægð með vinnslu 
myndarinnar og segir hana gefa ranga 
mynd af lífi söngkonunnar. 

ÞETTA GERÐIST: 23. JÚLÍ 2011

Amy Winehouse lést á heimili sínu

Í kvöld verður haldin lokahátíð skap-
andi sumarstarfa í Kópavogi. Þetta 
verður í tíunda skiptið sem skap-
andi sumarstörf sýna afrakstur sinn. 
Inga Friðjónsdóttir er umsjónarmað-
ur í Molanum í Kópavogi sem hýsir 
starfsemina. „Krakkarnir sem eru 
að vinna hjá okkur eru á aldrinum 18 
til 25. Þeir eru alls 24 en starfa í 16 
hópum og verkefnin eru mjög mis-
munandi. Þau eru mjög frjáls og fá að 
vinna í verkunum sínum í átta vikur 
hjá okkur,“ segir Inga.

Meðal þess sem verður sýnt í kvöld 
verða fjórar stuttmyndir, tónlistar-
atriði, fatalína, ljóð og myndlist. „Starf-
ið í ár hefur verið með svipuðu sniði 
og seinustu ár en þetta fer í raun allt 
eftir því hvaða verkefni krakkarnir 
vilja gera. Þegar sótt er um hjá okkur 
þá skiptir miklu máli að vera með flotta 
umsókn og skýra hugmynd um það 
hvert verkefnið mun vera. Svo fá þau 

að starfa við þetta í átta vikur á sumr-
in. Sumir eru alltaf hér í Molanum að 
vinna en aðrir eru úti um allan bæ eða 
að vinna heima hjá sér. Nokkrir hafa 
verið hjá okkur í nokkur ár en það þarf 
alltaf að sækja um aftur frá byrjun.“

Undirbúningurinn fyrir lokahá-
tíðina hefur í raun verið í gangi allt 
sumarið en nú er allt að smella saman. 
„Við erum að leggja lokahönd á sýn-
ingarrýmið. Hátíðin hefst klukkan 
sex í kvöld með nokkrum ræðum en 
svo byrjar tónlistardagskráin. Í ár 
höfum við ákveðið að breyta til og 
leyfa hverju verkefni að njóta sín. Við 
erum búin að stækka sýningarplássið 
og verðum meðal annars með nokkur 
verk í bílakjallaranum. Í lokin verða 
stuttmyndirnar sýnar. Við verðum 
með vænar veigar og drykki í boði 
fyrir gesti og gangandi. 

Skapandi sumarstörf eru leið fyrir 
bæjarfélög að gefa ungum listamönn-

um tækifæri til að þróa sínar eigin 
hugmyndir og verkefni. Í gegnum tíð-
ina hefur ungt fólk í Kópavogi verið að 
vinna að mismunandi verkefnum sem 
hafa vakið athygli líkt og tónleikar í 
strætisvögnum, málverk á göngustíg-
um og myndlistarsýningar í verslun-
armiðstöðvum svo að fátt eitt sé nefnt. 
Lokahátíðin í kvöld verður ekki síðri 
en fyrri sýningar og er búist við fjölda 
manns í Molann klukkan sex í kvöld.

  gunnhildur@frettabladid.is

Ungt listafólk í Kópavogi 
sýnir afrakstur sumarsins
Skapandi sumarstörf í Kópavogi sýna á lokahátíð í kvöld. Fjölbreytt dagskrá er í boði. 
Allt frá stuttmyndum til fatahönnunar verður til sýnis í Molanum í Kópavogi. 

INGA FRIÐJÓNSDÓTTIR  Umsjónarkona hjá Skapandi sumarstörfum í Kópavogi segir lokahátíðina í kvöld vera einstakt tækifæri fyrir unga 
listamenn til þess að njóta sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

 Þegar sótt er um hjá 
okkur þá skiptir miklu máli 
að vera með flotta umsókn 
og skýra hugmynd um það 
hvert verkefnið mun vera. 

Svo fá þau að starfa við 
þetta í átta vikur á sumrin.



Miðbæjarstíll
Svanhildur Heiða 
Snorradóttir vekur oft 
athygli fyrir skemmti-
legan klæðaburð.
SÍÐA 2

Konur og 
mótorhjól
Nú stendur yfir 
sýning á Akur-
eyri á mótorhjólum 
og munum sem 
tengjast þeim.
SÍÐA 4

Unnur Sara Eldjárn, söng-
kona, gítarleikari og 
lagahöfundur, bjó sér til 

fatastíl sem tónlistarmaður sem 
er ólíkur því hvernig hún klæðir 
sig dagsdaglega. Hún spilar mjög 
mikið og við alls konar tilefni, er 
nýbúin að gefa út plötu sem ber 
nafn hennar og hún var hluti af 
listhóp Hins hússins í sumar auk 
þess sem hún er alltaf með ein-
hver járn í eldinum. Það skiptir 
hana máli í hvernig fötum hún 
spilar, þau þurfa bæði að vera 
þægileg og áberandi. „Ég keypti 
bol í Maníu á Laugaveginum 
og valdi pils úr Zöru við. Mér 
fannst hann svo sumarlegur og 
skemmtilegur og henta vel þegar 
ég er að koma fram. Svo keypti 
ég kjól í París sem ég nota oft á 
tónleikum.

„Ég er meðvituð um að vera 
alltaf í einhverju áberandi og 
litríku þegar ég spila og svo er 
auðvitað mikilvægt að vera fínn. 
En það er munur hvort ég er að 
velja fín föt fyrir partí eða þegar 
ég er að koma fram. Partífötin 
eru oft miklu látlausari.“ Þessar 
ólíku áherslur urðu til í upphafi 
ferilsins. „Ég uppgötvaði það 
þegar ég var að byrja að koma 
fram, þá fór ég í fínan látlausan 
kjól og fannst hann mjög flottur. 
Svo sá ég mynd af mér á sviði og 
fannst þetta ekki koma vel út og 
síðan hef ég alltaf haft í huga að 
kaupa aðeins meira áberandi flík-
ur til að spila í en ég myndi ann-
ars gera.“ Henni finnst tónleikar 
ekki snúast eingöngu um tónlist-
ina þó hún skipi auðvitað fyrsta 
sætið. „Maður þarf að huga að 
heildarmyndinni. Þetta sjón-
ræna skiptir mjög miklu máli, 
sviðsframkoma og klæðaburður,  

meira að segja þegar ég er að 
deila upplýsingum um tónlistina 
mína á Facebook, skiptir máli að 
ég setji inn flottar myndir þar 
sem ég er í litríkum og áberandi 
fötum.“ Hún segir að gítarinn 
ráði líka stundum í hverju hún er. 
„Það getur þvælst fyrir að vera  í 
peysu eða bol með kögri og svo 
spila ég aldrei með naglalakk því 
það spænist af þegar ég er að 
spila.“ Hún fer oft í Gyllta kött-
inn að leita sér að fötum, bæði í 
spilamennskuna og hversdags-
lífið. „Ég vel föt eftir því sem mér 
finnst flott, er ekkert að pæla í 
tísku eða merkjum. Og fötin fara 
manni alltaf vel ef manni finnst 
þau flott sjálfum.“

Hún er einnig fyrir fylgihluti. 
„Ég er mikið fyrir að vera með 
stórar og áberandi hálsfestar, 
ekki síst þegar ég er í látlausari 
fötum.“ Aðalfylgihluturinn þessa 
dagana stendur henni nærri 
enda með mikla sögu. „Ég á eina 
gítaról sem er svakalega litrík 
og það stendur „Funky Music“ 
á henni. Pabbi minn, Kristján 
Eldjárn gítarleikari, átti hana og 
ég er nýbyrjuð að nota hana. 
Hún dregur alltaf að sér athygl-
ina og þá þurfa fötin ekki að vera 
neitt svakalega ýkt.“ Þeir sem 
vilja fylgjast með þessari ungu 
og áhugaverðu tónlistarkonu og 
verkefnum hennar geta fundið 
hana á Facebook/unnursara. 

FUNKY MUSIC Gítarólin dregur að sér athyglina. 

GÍTARÓLIN VEKUR 
ALLTAF ATHYGLI
MEÐVITUÐ  Unnur Sara Eldjárn, söngkona og lagahöfundur, klæðir sig öðru-
vísí þegar hún kemur fram sem tónlistarmaður en þegar hún fer í partí. Hún 
hefur gaman af áberandi fylgihlutum og þar er gítaról í miklu uppáhaldi.

60%
afsláttur!

Opið til kl. 21
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- mikið af frábærum - mmiikkikið aaf frfrráábbæærurumum boðumttiillbbooðuðumum

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

Hnífaparatöskur – 12 manna
14 tegundir

Verð frá kr. 24.990

Skipholti 29b • S. 551 0770

Ný sending  
af haustvörum frá

Allar vörur frá

Marina Rinaldi

persona 

50%
afsláttur!

ÚTSALA – ÚTSALA  
lækkum allar vörur frá Marina Rinaldi/Persona  

á útsölunni í 50% afslátt.
Vertu velkomin.
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Svanhildur Heiða Snorra-
dóttir er 23 ára gömul, 
búsett í 101 og vinnur við 

markaðssetningu. Hún vekur oft 
athygli fyrir skemmtilegan klæða-
burð. „Ég myndi lýsa stílnum 
mínum sem eins konar blöndu af 
öllu. Ég fylgi ekki endilega neinni 
sérstakri tískubylgju heldur 
klæðist ég bara því sem mér 
finnst flott hverju sinni.“ Hún 
klæðir sig líka oft eftir skapi og 
líðan. „Ég finn að ég vel föt eftir 
því í hvernig skapi ég er. Ef ég er 
þreytt þá vel ég ósjálfrátt þægi-
legri föt og þegar ég var að vinna 
á kaffihúsi var aðalmálið að finna 
eitthvað sem mátti sullast niður 
á. Og núna er ég í skrifstofu-
vinnu og þarf þess vegna að vera 
svona „skrifstofufín“. Sem mér 
finnst mjög gaman líka. Stundum 
er maður í stuði fyrir uppháar 
gallabuxur, fallegan bol eða 
topp, skvísukápu og hæla. Hinn 
daginn gæti það síðan verið síða 
skyrtan eða peysa, lágbotna skór 
og þægilegur jakki.“ Henni finnst 
gaman að klæða sig eftir tilefni. 
„Mér finnst fjölbreytni rosalega 
skemmtileg og gaman að kynna 
mér ólíka fatastíla. Þannig að 
ef ég fer á tónleika þá klæði ég 
mig eftir stemmingunni sem er í 
kringum þann tiltekna tónlistar-
mann eða stefnu.“ 

Svanhildur fer oft í Zöru þegar 
stendur til að kaupa eitthvað 
nýtt. „Ég er hrifin af efnunum 
þar. Ég legg mikið upp úr efnum 
og vil frekar kaupa föt sjaldnar 
og kaupi þá eitthvað aðeins 
vandaðra. Á góðum dögum 
liggur leiðin oft inn í Spúútnik og 
Fatamarkaðinn við Hlemm. Þar 
finnst mér gaman að gramsa og 
finna einhverjar gamlar perlur. 
Það er eitthvað heillandi og mun 
skemmtilegra við það að kaupa 
sér gamlar flíkur sem maður 
gefur síðan nýtt líf og hengir inn í 
fataskápinn.“

Hversdags má oftast sjá 
Svanhildi í uppáhaldsbuxunum 
sínum sem hún notar á ýmsan 
hátt.

„Uppáhaldsbuxurnar mínar 
eru uppháar gallabuxur, svartar, 
ég er sennilega of oft í þeim. Ég 

nota þær bæði hversdags og 
þegar ég er að fara eitthvað út og 
þær eru ómissandi. Ég kaupi þær 
í Dr. Denim og þær eru ódýrar en 
ótrúlega bæði töff og þægilegar. 
Svartar gallabuxur passa við 
allt.“

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

SVANHILDUR HEIÐA Andlit hennar eru mörg og fatastíllinn margbrotinn. Hér er hún í fataherberginu sínu sem hún innréttaði til að 
fötin fengju notið sín. Kímonó-jakkinn er úr Lindex.

GRAMSAR Í GÖMLUM FÖTUM Það má 
finna ýmsa fjársjóði á mörkuðum.

HIPPASKYRTA ÚR ZÖRU Skemmtileg á 
litinn og flippuð.

KJARAKAUP Þessa kápu fann Svanhild-
ur á fatamarkaði á Lofti Hosteli og greiddi 
aðeins fimm þúsund krónur fyrir hana.

VINTAGE-KJÓLL ÚR SPÚÚTNIK Þessi 
kjóll minnti strax á Carrie úr Sex and the 
City og þá var fátt annað í stöðunni en að 
kaupa hann.

KLÆÐIR SIG EFTIR 
TILEFNI OG LÍÐAN
HUGMYNDARÍK  Svanhildur Heiða Snorradóttir fylgir afslöppuðum miðbæjar-
stíl í tískumálum en fylgist samt vel með því sem hæst ber hverju sinni. 

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my styleStærðir 38-52

ÚTSALAN  
Í FULLUM GANGI

30-50% 
afsláttur 
af öllum  

útsöluvörum

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Nýtt kortatímabil

facebook.com/CommaIceland
Smáralind



Taktu prófið á Facebook-síðu Góu 
og þú gætir unnið þér inn 

birgðir af Góunammi!facebook.com/goa.is 
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FÓLK|TÍSKA

Þessi sýning kom þannig til 
að stjórn Mótorhjólasafnsins 
óskaði eftir því að konu-

klúbb arnir á Akureyri tækju að sér 
að búa til sýningu í tilefni af hundr-
að ára kosningaafmæli kvenna,“ 
segir Ragnhildur Arna Hjartardóttir 
sem heldur utan um sýninguna 
Konur og mótorhjól, sem var opn-
uð í Mótorhjólasafni Íslands þann 
14. júní og stendur til 30. ágúst.

Ekki reyndist þrautalaust að 
safna saman munum og upplýsing-
um fyrir slíka sýningu enda hefur 
saga íslenskra mótorhjólakvenna 
ekki verið skráð. „Við hóuðum 
saman hópi af konum og vorum 
sex í nefnd. Við vorum með lítið 
fé á milli handanna en biðluðum 
til mótorhjólakvenna um allt land 
að senda okkur myndir, upplýs-
ingar og muni,“ segir Ragnhildur. 
Á sýningunni er að finna fjöldann 
allan af myndum en einnig ýmsar 
upplýsingar, sögur og muni. „Við 
komumst að því með góðri hjálp 
að fyrsta konan sem átti mótorhjól 
á Íslandi var Helga Níelsdóttir ljós-
móðir árið 1939. Hún notaði það til 
að aka til vinnu, en gafst reyndar 
fljótt upp á því þar sem þungt var 
að vera á því og af því að vegir 
voru að mestu malarvegir þurfti 
hún iðulega að skipta um alklæðn-
að eftir hverja ferð vegna ryks og 
drullu. Síðan er vitað um aðra konu 
rétt eftir stríð sem var á hjóli sem 
hún fékk hjá hernum. Lítið er vitað 
um fleiri konur fyrr en stelpur fóru 
að vera á skellinöðrum á áttunda 
áratugnum og síðan þegar kon-
ur fóru að sjást meira á hjólum á 
níunda áratugnum,“ upplýsir Ragn-
hildur. Hún segir þróunina hraðari 
upp á síðkastið. „Konur á öllum 
aldri eru farnar að láta gamlan 
draum rætast og taka mótorhjóla-
próf sem er frábært.“

Litlar tölulegar upplýsingar eru 
til um konur og mótorhjól. „Við vit-
um þó að frá 1980 hafa 2.930 kon-
ur verið skráðar eigendur þungra 
bifhjóla.“

Við erum með myndir og brot úr 
sögu, mótorhjól og klúbbatengdan 
fatnað. Svo erum við með konur 
í mótorhjólalögreglunni. Guðrún 
Jack var svo dásamleg að lána 
okkur hluta af fatnaði og myndir af 
sér og upplýsingar. 

Sýningin Konur og mótorhjól er 
opin alla daga frá kl. 10 til 17. 

ÁHUGAMÁLIÐ Jónína 
Baldursdóttir er dugleg 
að hjóla og hefur átt þátt 
í að skipuleggja nokkrar 
ferðir á vegum Tíunnar, 
Bifhjólaklúbbs Norður-
amts, og er nýkjörin 
stjórnarmeðlimur þar.
 MYND/EINKASAFN

Í RÖÐ Mótorhjól í röðum við útsýnispall á Vaðlaheiði. Myndin var tekin eftir hópakstur 
kvenna á alþjóðlegum mótorhjóladegi kvenna 2. maí í fyrra. MYND/DÍANA HERMANNSDÓTTIR

HRÖÐ ÞRÓUN Ragnhildur Arna Hjartar-
dóttir heldur utan um sýninguna.

LJÓSMÓÐIR Helga Marín Níelsdóttir 
ljósmóðir er fyrsta íslenska konan sem 
vitað er til að hafi átt mótorhjól.

HARLEY Luna hjólar í Danmörku í fyrra á Harley Davidson Servicar 1973 módeli.
 MYND/ÞORMAR ÞORKELSSON

SÝNING UM KONUR 
OG MÓTORHJÓL
MÓTORHJÓLASAFN  Myndir af konum á mótorhjólum, sögubúta og ýmsa 
muni sem minna á tengsl kvenna og mótorhjóla má finna á sýningu sem 
stendur yfir í Mótorhjólasafni Íslands á Akureyri í sumar.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI
30-50% afsláttur

af öllum útsöluvörum

Flott föt, fyrir flottar konur

Bæjarlind 6 • S. 554 7030Við erum á Facebook

Kjólar á útsölu
30-50% afsláttur

Allar buxur á útsölu 
50% afsláttur

ÚTSALA - ÚTSALA

Nýtt kortatímabil



Fleiri myndir á Facebook

Kjóll áður 19.990 
nú 5.000 kr.

Kjóll áður 19.990 
nú 5.000 kr.

Kjóll áður 17.990 
nú 5.000 kr.

Kjóll áður 19.990 
nú 5.000 kr.

Silkimussa fleiri litir 
verð 5.000 kr.

Mussur st. L-XXL
verð 5.000 kr.

Skyrta fleiri litir
verð 5.000 kr.

Mussa fleiri litir
verð 5.000 kr.

Peysukápa
nú 11.990 kr.

Peysa
nú 9.590 kr.

Jakkapeysa 
nú 11.990 kr.

Nýjar vörur 20% afsl.



TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2005, 
ekinn 126 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.287568.

TOYOTA Rav4 gx plus. Árgerð 2014, 
ekinn 5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.890.000. Rnr.151153.

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2009, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.151174.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

KYNNINGARVERÐ 1.990ÞÚS
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær 
og traustur ferðafélagi Íslendinga 
í áratugi! Frábært kynningarverð á 
nýjum hjólhýsum aðeins 1.990þ.!!! 
Skipti möguleg. Allt að 80% lán 
mögulegt. Rnr.126608. Erum með 
hjólhýsin á staðnum tilbúin til 
afhendingar. Til sýnis og sölu á Bílalíf 
s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Coleman Taos árg 2003 Truma hljóðlát 
miðstöð , sólarsella, markísa, Með 
bremsum, nýr upphalari, CD, gaskútur, 
grjótagrind. verð 680 þús, tilboð 550 
þús. raðn 121572. vel með farið hýsi.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Volvo V60 Momentum Dísel - Nýja 
lagið. Árgerð 2014. Ekinn 22þ.km. 
Sjálfsk. Hlaðinn aukabúnaði. Er á 
staðnum. Verð 5.490.000kr. Raðnr 
157418. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

LAND ROVER Discovery 4 SE 3.0 
TDV6. Árg 2011, ek 69 Þ.KM, 7 manna, 
sjálfskiptur, leður, Dr.kula, luga ofl. 
Verð 9.900þ Engin skipti! Rnr.100809.

FORD Mustang Mach1 1 429ci 375hp 
Árg 1973, ek 70 Þ.KM a body 500milur 
a vel. 5 gira bsk, Einstakt eintak!!! Verð 
7.990þ Rnr.100955. Gott Stgr. verð!!

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA 
AFSLÁTTUR

Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar 
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI 
MISSA AF ÞESSU.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Hyundai I 10 Comfort 6/2014 ek 44 
þús km - bensín - sjsk - Ásett verð 
2090 þús - Er á staðnum - raðnr 
100031.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mitsubishi Lancer árg.‘08 ek 150þús 
sk.‘15, sjálfsk. Uppl. í s. 697 6209

VWCADDY 1600 dísel. Árgerð 2007. 
Ek. 96 þús. Rauður, vel með farinn. 
Einn eigandi. VSK bíll. Verð kr 1.330 
þús. Uppl. í s. 896-2362.

ROCKWOOD FREEDOM
Árg. 08. Fortjald. Markísa. Sólarsella. 
Hiti í dýnum. Galvanseruð 
grind. Álfelgur. Er uppsett hjá 
Borgarbílasölunni. Uppl. í s. 899 0675

 250-499 þús.

LÍTIÐ KEYRÐUR YARIS!!!
TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I árg‘00 ek.134 
þús, 3ja dyra, tímakeðja, smurbók, 
ný smurður, gott viðhald, snyrtilegur 
smábíll sem eyðir mjög litlu, verð 450 
þús möguleiki á 100% visláni, s.841 
8955

SPARIBAUKUR - 350 ÞÚS
VW POLO 1,4 COMFORTLINE árg‘ 00 
ek.152 þús, 5 dyra, beinskiptur, einn 
eigandi síðan ‚01, lýtur vel út, verð 
350 þús möguleiki á 100% vísaláni 
s.841 8955

FLOTTUR SPARIBAUKUR - 
TILBOÐ 490 ÞÚS

PEUGEOT 206 árg 2003 ek.123 þús, 
5 dyra, beinskiptur, ný skoðaður 16, 
ný kúpling, flottur bíll sem eyðir litlu, 
ásett verð 590 TILBOÐ 490 ÞÚS 
möguleiki á 100% vísaláni í 36 mán 
s.841 8955

 Bílar óskast

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
MILLJÓN STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 árg. 2006 
til sölu. Einn með öllu t.d. Alde 
hitakerfi, sólarsellu, loftneti, markísu, 
bakaraofni, stórum ísskáp með frysti 
o.fl. Toppeintak! Uppl. í s. 866-5213.

 Fellihýsi

 Bátar

Til sölu Bayliner 185 árg 07 með 
Mercury 4,3 lítra 200 hestafla vél. 
Verð 3,1m. S: 8225113. Einnig til sölu/
leigu bátaskýli í Skorradal.

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

GRÖFUÞJÓNUSTA 
AUBERTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar, 
vörubílar, gámaleiga, hlöðum 

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

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Öll almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjum. Sími 6981215

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s.663 5315.

 Hreingerningar

HREINVERK
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu 
ástandsskoðun og verðtilboð þér að 
kostnaðarlausu. Sími 776-0000

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Get bætt við mig verkum. Vönduð 
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í 
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari 
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

Málningarþjónusta - húsamálun, inni 
og úti. Uppl. s. 660 7606 og 846 5305.

 Búslóðaflutningar

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

vantar bíla á skrá

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 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.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

TIL LEIGU AÐEINS Á 
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is
S. 690 3031 / 661 7000

Til leigu 6 herb. einbýlishús í Giljaseli. 
Í lokaðri götu. Uppl. s. 77700750

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

BÓKARI ÓSKAST
Óskum eftir vönum bókara í 

100% starf
Umsóknir sendist á netfangið: 

johann@art2b.is

MARKMIÐ VERKTAKAR
óskar eftir að ráða smið, múrara, 

málara og verkmann til starfa.
Uppl. sendist á: 

markmid@markmid-ehf.is

óskar eftir því að ráða fólk í 
vinnu. Hress og skemmtilegur 

vinnustaður.
Áhugasamir sendi tölvupóst á 

b5@b5.is

Vantar vana byggingaverkamenn eða 
pappalagningamenn. Uppl. í s. 896 
4947 Hamraborg ehf.

Starfsmann vantar í afgreiðslu 
hjáSvanhvít Efnalaug - Langholtsvegi. 
Vinnutími frá kl 10-18 alla virka daga. 
Umsóknir á elvar@svanhvit.is

VERKAMENN ÓSKAST
Verkamenn óskast við hellulagnir 
og garðyrkju. Mikil vinna, góð laun f. 
duglega menn. Uppl. í s. 899 1335

TILKYNNINGAR

 Einkamál

HEITAR KONUR
Heitar íslenskar konur geta fengið 
ævilanga ókeypis áskrift að 
Íslendingum.eu. Frekari upplýsingar á 
„heitarkonur.eu”

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr frjálslyndur íslenskur 
samskiptavefur. Líttu við!

HOMMAR.EU
Íslendingar.eu er frjálslyndur vefur 
með magnaða friðhelgi. Smelltu á 
„hommar.eu” til að kynna þér málið.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslutæknir
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

Sérverslun með  
meðgöngu- og 

brjóstagjafafatnað

Útsalan hafin allar 
vörur á 30-50%

Hamraborg 14, Kópavogi | sími 5517444 | mkm.is
facebook.com/móðir kona meyja

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSTILLÖGUR  
Í SANDGERÐISBÆ

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi  
Sandgerðisbæjar 2008-2024

Skólphreinsistöð við Djúpuvík og  
frístundabyggð við Stafnes

Bæjarráð Sandgerðisbæjar samþykkti á fundi 14.7.2015 að auglýsa 
tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Sandgerðisbæjar 2008 - 2024 
skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, ásamt umhverfis- 
skýrslu skv. 7. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Tillagan gerir grein fyrir (1) staðsetningu skólphreinsistöðvar og 
nýrri útrás fráveitu og (2) frístundabyggð við Stafnses ásamt helstu 
skilmálum. Samhliða breytingu á aðalskipulagi er auglýst tillaga að 
deiliskipulagi hreinsistöðvar við Djúpuvík og tillaga að deiliskipulagi 
frístundabyggðar við Bala á Stafnesi.

Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofu Sandgerðis- 
bæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3, Sandgerðisbæ og hjá  
Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík frá og með 23. júlí til 
og með 3. september 2015. Tillöguna má einnig skoða á heimasíðu 
Sandgerðisbæjar, www.sandgerdi.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila 
inn athugasemdum er til og með 3. september.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Sandgerðisbæjar, 
Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði, eða til skipulagsfulltrúa,  
jonben@sandgerdi.is. 

Tillaga að deiliskipulagi í Sandgerðisbæ
Hreinsistöð við Djúpuvík

Bæjarráð Sandgerðisbæjar samþykkti á fundi 14.7.2015 að auglýsa 
tillögu að deiliskipulagi skólphreinsistöðvar skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010, ásamt umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga 
nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Tillagan gerir grein fyrir lóð fyrir skólphreinsistöð, stærð stöðvar, 
niðurgrafinni lögn til sjávar ásamt skilmálum. Samhliða deiliskipu- 
lagstillögu er auglýst breyting á aðalskipulagi vegna hreinsistöðvar 
og fráveitu við Djúpuvík.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofu Sandgerðis-
bæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3, Sandgerðisbæ frá og með 23. júlí til 
og með 3. september 2015. Tillöguna má einnig skoða á heimasíðu 
Sandgerðisbæjar, www.sandgerdi.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn  
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til þess að 
skila inn athugasemdum er til og með 3. september.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Sandgerðisbæjar, 
Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði, eða til skipulagsfulltrúa,  
jonben@sandgerdi.is. 

Tillaga að deiliskipulagi í Sandgerðisbæ
Frístundabyggð við Bala á Stafnesi

Bæjarráð Sandgerðisbæjar samþykkti á fundi 12.8.2014 að auglýsa 
tillögu að deiliskipulagi frístundabyggð við Bala skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan gerir grein fyrir 8 lóðum fyrir frístundabyggð. Samhliða 
deiliskipulagstillögu er auglýst breyting á aðalskipulagi vegna 
frístundabyggðar við Stafnes.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofu Sandgerðis-
bæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3, Sandgerðisbæ frá og með 23. júlí til 
og með 3. september 2015. Tillöguna má einnig skoða á heimasíðu 
Sandgerðisbæjar, www.sandgerdi.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn  
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.  Frestur til þess að 
skila inn athugasemdum er til og með 3. september.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur  
Sandgerðisbæjar, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði, eða til  
skipulagsfulltrúa, jonben@sandgerdi.is.

Jón Ben Einarsson, skipulags- og byggingarfulltrúi

Sandgerðisbær | Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði | www.sandgerdi.is - með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

33,0 millj.Verð:

1.746 fm byggingarlóð (ská á móti

Hótel Selfossi) með leyfðu 

byggingarmagni upp á 2.400 fm. 

Skv. núverandi skipulagi er ráðgert 

að neðsta hæð sé verslun, 

2. hæð skrifstofur og 3-4. hæð íbúðir. 

Selfoss 
Eyravegur 11-13  

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

22x sumarhúsalóðir (eignarlóðir) 
að hluta til á bökkum Rangár. 
Vatn og rafmagn á lóðarmörkum og 
svæðið heitt (auðvelt að bora eftir 
heitu vatni). 
Svæðið skiptist í þrjár götur. 
Leyft byggingarmagn á lóð eru 150 fm 
hús ásamt 30 fm geymsluhúsnæði. 
Frábær staðsetning þar sem stutt er 
jökul, Heklu og nærliggjandi 
náttúruperlur Suðurlands. 
Lóðirnar seljast sem ein heild en 
einnig er til umræðu að selja götur. 

Fleiri myndir ásamt GoPro loftmynd 
má sjá á söluskrá www.miklaborg.is

Galtalækur  

Vesturberg 85 -  Reykjavík
OPIÐ HÚS - LAUST FLJÓTLEGA.      

OPIÐ HÚS

Mikið endurnýjað og fallegt 210,4 fm raðhús á tveim hæðum með 
fjórum svefnherbergjum og bílskúr. Eignin stendur hátt og gott útsýni 
er til vesturs yfir borgina og út á Faxaflóann. 
Eignin verður til sýnis milli kl 17:00 og 18:00 í dag fimmtudag.

Fallegt og mikið endurnýjað 195,4 fm raðhús fyrir neðan götu, 
þar af bílskúr 19,4 fm. Suðurgarður og verönd. Nýtt eldhús, 
fallegt útsýni og stutt í skóla og leikskóla. Eignin verður sýnd 
fimmtudaginn 23. júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,8 m. 
8897

Eignamiðlun kynnir: Falleg og vel skipulögð 83 fm 3ja 
herbergja íbúð á þriðju hæð, (efstu) við Gullengi í Reykjavík. 
Nýleg baðinnrétting og nýlökkuð eldhúsinnrétting. Sameigin-
legur bílskúr sem nota má til þrifa og einfaldra viðgerða á 
bílum íbúa.  Eignin verður sýnd fimmtudaginn 23. júlí milli 
kl. 19:30 og kl. 20:00. V. 27,9 m. 8908

Björt og falleg risíbúð með góðum suðursvölum og fallegu 
ústýni á frábærum stað.  LAUS STRAX.  Íbúðin er skráð 62,7 
fm  en gólfflötur hennar töluvert stærri (líklega um 75 fm).  
Eignin verður sýnd fimmtudaginn 23. júlí milli kl. 17:15 og  
kl. 17:45. V. 34,0 millj.  8855 

3ja herbergja góð 79,7 fm kjallaraíbúð með sér inngangi á 
frábærum stað. LAUS STRAX. Eignin verður sýnd fimmtu-
daginn 23. júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,7 millj. 8499

Hulduland 18 - 108 Rvk.

Gullengi 25 - 112 Rvk. íbúð merkt 03-03.

Neshagi 15 - 107 Rvk. íbúð merkt 03-01.

Neshagi 15 - 107 Rvk. íbúð merkt 00-01.

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fim
mtudag

fim
mtudag

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

fim
mtudag

OPIÐ HÚS

fim
mtudag
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SMELLTU ÞÉR Á
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Veðurspá
Fimmtudagur
Norðlæg eða 
breytileg átt 
3-8 m/s í dag, 
fimmtudag. 
Eitthvað sést til 
sólar á Suður- og 
Suðvesturlandi, 
en víða skúrir 
á þeim slóðum 
síðdegis. 
Skýjað í öðrum 
landshlutum 
og áfram 
dálítil rigning 
norðaustan- og 
austanlands. 
Hiti 6 til 16 stig, 
hlýjast sunnantil.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT: 2. lest, 6. ös, 8. hví, 9. fés, 
11. ok, 12. trítl, 14. hníga, 16. sv, 17. 
urr, 18. leg, 20. at, 21. árás. 
LÓÐRÉTT: 1. höft, 3. eh, 4. svolgra, 5. 
tík, 7. sérhver, 10. sín, 13. tíu, 15. arta, 
16. slá, 19. gá.

LÁRÉTT
2. mál skips, 6. mannþvaga, 8. hvers 
vegna, 9. andlit, 11. kúgun, 12. tipl, 
14. síga, 16. átt, 17. dýrahljóð, 18. 
móðurlíf, 20. bardagi, 21. atlaga.
LÓÐRÉTT
1. fjötra, 3. skammstöfun, 4. svelgja, 
5. kvenkyns hundur, 7. hver og einn, 
10. pfn., 13. tala, 15. arða, 16. slag-
brandur, 19. leita að.

 LAUSN

Ohhhh... sæti 
krútti... krúú-

útttí.

Já... ástin er blind!
Það mætti seg ja að 

hún væri alveg staur-
blind í þessu tilfelli.

 Jæjaaa...

Ég verð 
að fara.

Hvernig gekk í dag? Hvernig var í 
skólanum?

 Gerðir þú eitthvað 
skemmtilegt?

Ugh Fínt. 
Nei. 

Ó hvað ég elska þessi 
löngu og innihaldsríku 

samtöl yfir kvöld-
matnum.

       Mér finnst 
þetta frekar minna 

á yfirheyrslu.

Flott hola.
Takk. Þetta 
er búinn að 
vera góður 

dagur.

Ég var að átta mig á því 
að þetta er akkúrat rétt 
stærð fyrir dautt þefdýr.

Fannstu 
dautt 

þefdýr??

Nei.

Ég sagði að þetta 
hefði verið góður 

dagur... ekki frábær.

LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

Allt sem þú þarft ...

Taktu þátt í bíóleik Fréttablaðsins

Í tilefni af heimsfrumsýningu Mission: Impossible – Rogue Nation

bjóðum við þér að taka þátt í laufléttum leik. Það eina sem þú

þarft að gera er að senda okkur tölvupóst á leikur@frettabladid.is

með nafni, kennitölu, símanúmeri og netfangi. 

Glæsilegir vinningar í boði

1. Dróni 
2. Armbandsúr með myndavél

3. Miðar á Mission: Impossible – Rogue Nation

Dregið verður 4. ágúst 

HEIMSFRUMSÝNING 29.  JÚLÍ

Höldum áfram með skák hinna 
glötuðu tækifæra frá í gær. Stefán 
Bergsson (2063) hafði svart gegn 
Emil Sigurðssyni  (1922). Af hverju 
missti Stefán hér?

Stefán lék 22...Bd8? Hins vegar 
hefði hinn magnaði 22...Bc5!! tryggt 
honum unnið tafl. Framhaldið hefði 
getað orðið 23. Dxc5 Hxg2+! 24. Kh1 
Hxh2+!! 25. Rxh2 Be4+ tryggt honum 
unnið tafl. 
www.skak.is: EM: þátttökuliðin 
nálgast 30

Svartur á leik
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FÖRUM Í FERÐALAG

Tjald, svefnpokar 

og dýnur fyrir tvo

Tjaldsett fyrir tvo, tjald, 
svefnpokar og dýnur fyrir tvo.

12.995kr.
88015944 Braggatjald, 5 manna, 

1000 mm, 
480x260x170 cm.

19.995kr.
88015956

Tjald, 3 manna, 
1000 mm, 
200x210x130 cm.

6.995kr.
88015952

Partýtjald, pop up.

12.715kr.
88015920

Tjald, 4 manna, 
1000 mm, 
230x340x175 cm.

13.895kr.
88015959

Vindsæng, blá, 
76x190x20 cm.

1.995kr.
88012341

Rafmagnspumpa.

2.995kr.
88012369

Útilegustóll.

1.695kr.
88098157

Hitablásari, 2000W, 22V.

1.995kr.
65105754      

Nestiskarfa, með kæli.

2.995kr.
42353858      

Svefnpoki, -5°,  
200x80 cm.

5.495kr.
88015974

Tjalddýna, 
200x70 cm.

795kr.
88015966

Rafmagnskælibox, 
12V, 26,8 l.

12.895kr.
87977143

Útileguteppi, 
130x150 cm.

1.995kr.
41095490

Kælibox, 24 l.

2.995kr.
41119565

allt fyrir 

útilegunafrábært

verð!

3 manna

4 manna
5 manna

Ferðagasgrill G-600, 
2,93 kW, ryðfrír 
brennari, 2 grillgrindur. 19.995kr.

50632100
Almennt verð: 24.995 kr.

43.995kr.
506600010
Almennt verð: 53.995 kr.

49.995kr.
506600016
Almennt verð: 59.995 kr.

NAPOLEON ferðagasgrill TravelQ, 
4,1 kW, tvöfaldur brennari úr ryðfríu 
stáli, eldunarsvæði 37x54 cm.

Helgartilboð

NAPOLEON ferðagasgrill TravelQ 
PRO, 4,1 kW, tvöfaldur brennari, 
eldunarsvæði 37x54 cm.

Á VÖLDUM SUMARVÖRUM

sumarÚtsala

Fe
2,9
bre

ÁÁ V

50%
afsláttur

Allt að

Helgartilboð
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„Þetta er lúmsk líkamsrækt. Ég er 
komin með rosalegar harðsperr-
ur enda búin að taka einhverjar 
þúsund hnébeygjur,“ segir Þór-
dís Erla Zoëga myndlistarmaður 
glaðlega þar sem hún er að ljúka 
við að mála listaverk á stétt milli 
menningarhúsanna á Kópavogs-
hæð. „Hún Kristín Dagmar, við-
burðastjóri í Gerðarsafni, bað 
mig að fegra útisvæðið,“ útskýrir 
listakonan en kveðst ekki vita til 
hversu mikillar frambúðar verk-
ið verði. „Ég ætla að bara að sjá 
hvernig það veðrast. Ég nota úti-
málningu eins og er á sumargöt-
unum og held að hún dugi alveg í 
nokkra mánuði.“

Þórdís kveðst aldrei hafa málað 

svona beint á jörðina. Athygli 
vekur að það gerir hún fríhendis. 
„Ég tel að flæðið sé betra í mynd-
inni ef ég geri hana fríhendis en ef 
ég væri alltaf að kíkja á eitthvert 
blað og skoða næsta skref. Byrjaði 
bara á ferningi og svo leiddi eitt 
af öðru.“

Spurð hvort hún hafi lært þessa 
aðferð í akademíunni sem hún 
var í í Amsterdam svarar hún: 
„Nei, ég byrjaði að þróa aðferð-
ina þegar ég bjó úti í Berlín eftir 
útskrift. Ég tengi svona teppi við 
heimilislíf og held að ég hafi bara 
verið með svona mikla heimþrá. 
Svo er vinnuferlið viss hugleiðsla, 
eins og mantra, endurtekning og 
jafnvægi.“ 

Undirlag listaverksins í Kópa-
vogi var bílastæði en er nú orðið 
kósí plan. Þórdís segir marga 
staldra þar við og lýsa yfir 
ánægju með breytingarnar. En er 
hún búin með verkið? „Ég veit það 
eiginlega ekki,“ svarar hún hlæj-
andi. „Ég gæti eiginlega endalaust 
haldið áfram, það er visst vanda-
mál!“

Afhjúpun listaverksins fer fram 
klukkan 17 í dag. Boðið verður 
upp á sumardrykk og aðrar léttar 
veitingar og Sven Møller, plötu-
snúður í Skapandi sumarstörfum 
í Kópavogi, mun spila. Sýningin 
Birting verður líka opin meðan á 
samkomunni stendur og aðgangur 
er ókeypis.  gun@frettabladid.is

Tengi við heimilislíf
Útilistaverk eft ir Þórdísi Erlu Zoëga verður afh júpað milli Salarins og Gerðar-
safns í Kópavogi í dag. Við trufl uðum listakonuna aðeins við gerð þess í gær. 

LISTAKONAN   „Ég tel að flæðið sé betra í myndinni ef ég geri hana fríhendis en ef ég væri alltaf að kíkja á eitthvert blað og 
skoða næsta skref,“ segir Þórdís Erla.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

TÓNLIST ★★★★ ★

Alþjóðlegt orgelsumar í 
Hallgrímskirkju
Hörður Áskelsson flutti verk eftir 
Guilain, Bach, Franck, Karlsen og 
Boëllmann.

SUNNUDAGUR 12. JÚLÍ

Hörður Áskelsson organisti sýndi 
það á sunnudaginn að hann kann 
að steppa. Svona þannig séð. 
Hann kom fram á tónleikaröð 
sem nefnist Alþjóðlegt orgels-
umar í Hallgrímskirkju og lék 
meðal annars verk eftir Kjell 
Mørk Karlsen. Það heitir Sin-
foniae arctandriae, þ.e. Sinfónía 
norðurpólsins. 

Karlsen sendi fyrsta kafla 
sinfóníunnar í alþjóðlega orgel-
tónsmíðakeppni sem var haldin 
þegar Klais-orgelið í Hallgríms-
kirkju var vígt á sínum tíma. 
Hann sigraði í keppninni. Þetta 
er frábært verk, svipsterkt og 
hugvitsamlegt, dálítið hrjóstr-
ugt, með kvikum tónahlaupum 
sem krefjast mikillar fingrafimi. 
Upphafið samanstendur þó fyrst 
og fremst af gríðarlega hröðu 
spili á fótstigið. Það var þar sem 
stepp-hæfileikar Harðar komu að 
góðum notum. Ekki var að heyra 
eina einustu feilnótu.

Hörður lék tvo kafla úr sinfóní-
unni og flutningurinn var frábær. 
Kröftug túlkunin einkenndist af 
hrynrænni skerpu og næmri til-
finningu fyrir framvindu og upp-
byggingu tónlistarinnar. 

Almennt talað voru þetta 
skemmtilegir tónleikar. Verkið 
eftir Karlsen var síðast, voldug-
ur lokahnykkur. Fyrstu tónarnir 
á efnisskránni voru hins vegar 

eftir Jean-Adam Guilain, sem 
var þýskur organisti en starfaði 
lengst af í Frakklandi. Tónlistin 
hans var falleg en hefði e.t.v. mátt 
vera rytmískari og meira blátt 
áfram í meðförum Harðar. Pre-
lúdía og fúga í h-moll BWV 544 
eftir Bach var aftur á móti falleg, 
túlkunin var fremur lágstemmd 
og innhverf, en full af andakt. 

Næst á dagskrá var Kórall nr. 3 
eftir Cesar Franck, ein magnað-
asta tónsmíð meistarans. Tónlistin 
er gegnsýrð kaþólskri trúarvímu. 
Hún hefst líflega, eilítið í ætt við 
Tokkötu og fúgu í d-moll eftir 
Bach. Því næst tekur við sálmalag 
sem smám saman hnígur niður í 
einskonar hugleiðingu. Svo rís hún 
upp í ærandi hápunkt eftir mark-
vissa stígandi. Hörður útfærði 
þetta allt af aðdáunarverðri fag-
mennsku. Veikari hlutar tónlist-
arinnar voru blæbrigðaríkir og 
fallega yfirvegaðir. Stigmögnun-
in var sömuleiðis þétt og spennu-
þrungin, og endirinn var sérlega 
áhrifamikill.   

Erbarm dich mein, o Herre Gott 
(hafðu miskunn með mér, Drottinn 
Guð) eftir Bach var líka hrífandi. 
Það var fallega raddsett af Herði, 
meginlaglínan var dásamlega lit-
rík; þokukennt undirspilið mynd-
aði um það fullkominn ramma. 

Sem aukalag lék Hörður Priere 
de Notre Dame eftir Leon Boëll-
mann. Það á að vera mjög hægt, 
en gekk frekar greiðlega hér, 
sem var alls ekki miður. Þvert á 
móti var tónlistin glaðleg; bæn 
þarf ekki alltaf að vera eitthvert 
væl! Þetta voru skemmtilegir tón-
leikar og enn ein skrautfjöðrin í 
hatt eins fremsta tónlistarmanns 
þjóðarinnar.   Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Flottir tónleikar með 
frábærum organista. 

Fótafimur organisti 
á harðaspretti

ORGAN-
ISTI  Hörður 
Áskelsson fór 
á kostum á 
Alþjóðlegu 
orgelsumri í 
Hallgrímskirkju. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Viltu vita hvað eignin þín
hefur hækkað í verði ?

510 7900
Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.
Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is www.fastlind.is
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Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu.

Reykholtshátíð er með eldri og 
virtari tónlistarhátíðum lands-
ins þrátt fyrir að eiga sér nú ekki 
lengri sögu en frá 1997. Að vanda 
er hátíðin haldin síðustu helgina í 
júlí að Reykholti í Borgarfirði og 
er dagskráin fjölbreytt og spenn-
andi fyrir alla unnendur klassískr-
ar tónlistar.

Sigurgeir Agnarsson er list-
rænn stjórnandi Reykholtshátíð-
ar og hefur sinnt því hlutverki frá 
2013 og hann segir að það sé svo 
sannarlega boðið upp á breiða dag-
skrá í ár. 

„Við byrjum á föstudagskvöld-
inu með tónleikum Karlakórsins 
Heimis úr Skagafirði sem hefur 
lengi verið í fararbroddi íslenskra 
karlakóra og því tilhlökkunarefni 
að bjóða kórinn velkominn á Reyk-
holtshátíð. 

Þóra Einarsdóttir sópran og 
Steinunn Birna Ragnarsdóttir 
píanóleikari halda síðdegistónleika 
á laugardeginum undir yfirskrift-
inni Báran. Á laugardagskvöldið 
verður lágfiðlan í aðalhlutverki 
en sérstakur gestur hátíðarinnar í 
ár er finnski lágfiðluleikarinn Atte 
Kilpeläinen. Lokatónleikarnir á 
sunnudagskvöldið verða svo fjöl-
breyttir að vanda og um að gera 
fyrir áhugasama að kynna sér dag-
skrána nánar á heimasíðu hátíðar-
innar, reykholtshatid.is.

Málið er að það er alltaf dálítið 
sérstakt að upplifa alla þessa tón-
list í þessu fallega umhverfi. Þessi 
upplifun er líka aðeins önnur fyrir 

okkur tónlistarfólkið, ólík svona 
þessum hefðbundnu tónleikum á 
sunnudagskvöldum í Reykjavík, 
enda tökum við svona vikuna í 
þetta og höfum gaman af. Að auki 
erum við að spila í einu af betur 
hljómandi húsum landsins þannig 
að öll þessi fjölbreytta tónlist ætti 
að njóta sín vel.“

Skálholtshátíð hefur alla tíð 
verið vel sótt og Sigurgeir segir að 
tónleikagestir komi víða að. „Það 
er alltaf talsvert um að heima-
fólk í Borgarfirði komi og svo er 
líka heilmikil sumarhúsabyggð á 
svæðinu. Að auki þá er þetta nú 

ekki nema ríflega klukkustundar 
akstur þannig að það er mikið um 
að fólk taki bíltúr, kaffi og tónleika 
um þessa helgi.“

Sigurgeir bendir einnig á að á 
laugardaginn sé tilvalið að skella 
sér fyrst á fróðlegan og skemmti-
legan fyrirlestur kl. 13 á vegum 
Snorrastofu hjá Páli Bergþórssyni. 
En þar mun Páll skoða betur bak-
grunn Vínlandssagnanna. „Eftir 
fyrirlesturinn er gott að fara í 
smá kaffihlé og skella sér svo á 
tónleika klukkan fjögur og jafn-
vel aftur um kvöldið.“
 magnus@frettabladid.is

Hér nýtur tónlistin sín afar vel
Fjölbreytt og vönduð dagskrá um helgina á Reykholtshátíð í Borgarfi rði.

LISTAMENN OG HUNDUR  Ari Þór Vilhjálmsson og Dídí, Steinunn Birna Ragnars-
dóttir, Þóra Einarsdóttir, Atte Kilpeläinen og Sigurgeir Agnarsson æfðu stíft í vikunni 
fyrir Reykholtshátíð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Pulse -
Skate
Vildarverð: 8.999.-
Fullt verð: 11.999.-

Jeva -
Kisa
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Tulipop -
Geimurinn
Vildarverð: 8.249.-
Fullt verð: 10.999.-

Jeva -
Marglit blóm
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Tulipop -
Kirsuber
Vildarverð: 8.249.-
Fullt verð: 10.999.-

Pulse -
Körfubolti
Vildarverð: 8.999.-
Fullt verð: 11.999.-

Jeva -
Fótbolti
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Beckmann - 
Pony  
Vildarverð: 12.749.-
Fullt verð: 16.999.-

Pulse -
Princess
Vildarverð: 8.999.-
Fullt verð: 11.999.-
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Herlitz -
Prinsessa 
Vildarverð: 11.249.-
Fullt verð: 14.999.-

Herlitz -
Kappakstursbíll 
Vildarverð: 11.249.-
Fullt verð: 14.999.-

Beckmann - 
Prinsessa
Vildarverð: 12.749.-
Fullt verð: 16.999.-

Beckmann - 
Brettastrákur 
Vildarverð: 12.749.-
Fullt verð: 16.999.-

Beckmann - 
Hvolpur  
Vildarverð: 12.749.-
Fullt verð: 16.999.-

Beckmann - 
Leturmunstur
Vildarverð: 12.749.-
Fullt verð: 16.999.-

Jeva -
Felulitir
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Jeva -
Litaðar rendur
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Jeva -
Kappakstur
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Jeva -
Graffiti
Vildarverð: 14.820.-
Fullt verð: 19.760.-

Pulse - 
My way
Vildarverð: 5.999.-
Fullt verð: 7.999.-

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda 23. júlí, til og með 1. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

VILDARAFSLÁTTUR
25%

AF ÖLLUM
SKÓLATÖSKUM

Smáralind          -      23. júlí 16:00 – 18:00 & 25. júlí kl.13:30 – 16:30
Kringlan         -      23. júlí  / 24. júlí kl.16.00 – 18.00 
Hallarmúla        -      24. júlí kl.16.00 – 18.00
Hafnarfjörður   -      25. júlí kl. 13:30 – 15:00

IÐJUÞJÁLFARAR AÐSTOÐA

GOTTVERÐ!
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
Tónleikar
12.00 Steingrímur Þórhallsson, organ-
isti Neskirkju verður gestur Alþjóðlegs 
orgelsumars í Hallgrímskirkju í kvöld. 
Steingrímur mun meðal annars frum-
flytja verk sitt Dialogus og með honum 
verða Pamela de Sensi, flautuleikari. 
Miðaverð er 2.000 krónur.
20.00 Corpo di Strumenti leikur fiðlu-
sónötur eftir Heinrich Ignaz Franz von 
Biber á Sumartónleikum í Skálholti.
20.30 Sætabrauðsdrengirnir Gissur Páll 
Gissurarson, Bergþór Pálsson, Hlöðver 
Sigurðsson og Viðar Gunnarsson flytja 
dægurlög úr ýmsum áttum og tíma-
bilum í Álfakaffi á Borgarfirði eystri í 
kvöld. Miðaverð er 3.900 krónur.
21.00 Tilraunaverkefni djasshópsins 
23/8, Björkologi, hefur tónleikaferðalag 
sitt á Bryggjunni í Grindavík í kvöld. 
Hópurinn tekur fyrir vel valin lög úr 
safni Bjarkar og útsetur á djassvísu. 
Aðgangur ókeypis.
21.00 Sölvi Kolbeinsson, saxófónleikari 
og Magnús Trygvason Eliassen trommu-
leikari koma fram í Mengi í kvöld og 
leika ýmsa djassstandarda í nýjum 
búningi. Miðaverð er 2.000 krónur.
21.00 Þormóður Dagsson leikur lög 
hljómsveitar sinnar Tilbury upp á eigin 
spýtur á Hlemmur Square í kvöld.
21.00 Sara Blandon og Akan spila á 
Café Rosenberg í kvöld.
21.00 Hljómsveitin Ensími efnir til 
útgáfutónleika á Græna hattinum, 
Akureyri í kvöld en sveitin gaf nýverið 
út sína fimmtu breiðskífu, Herðubreið. 
Ensími leikur Herðubreið í heild sinni 
ásamt eldra efni. Miðaverð er 2.500 
krónur.
21.00 Hljómsveitin Grísalappalísa efnir 
til tónleika á Húrra í kvöld. Aðgangs-
eyrir er 1.500 krónur og húsið verður 
opnað klukkan 20.00.

22.00 Hljómsveitin Úlfur Úlfur fagnar 
útgáfu plötu sinnar, Tvær plánetur í 
Gamla bíói í kvöld. Platan verður leikin 
í heild sinni í fyrsta skipti. Miðaverð er 
2.500 krónur.
22.00 Magnús R. Einarsson, Karl Pétur 
Smith og Tómas M. Tómasson halda 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. Aðgangur er ókeypis. 
22.30 Djasshljómsveitin Óregla spilar á 
Dillon í kvöld.

Opnanir
17.00 Útiverk Þórdísar Erlu Zoëga verð-
ur afhjúpað á sumargleði Gerðarsafns 
í Hamraborg. Verkið breytir lautinni á 
milli menningarhúsanna í Hamraborg í 
útistofu. DJ Sven Møller þeytir skífum 
á opnuninni og boðið verður upp á 
sumardrykk og léttar veitingar. Allir 
velkomnir.
17.00 Sýning á nýjum og eldri verkum 
Rúnu Þorkelsdóttur verður opnuð í 
Iðnó við Tjörnina.

17.00 Sýning Hlífar Ásgrímsdóttur verð-
ur opnuð í Grafíksalnum á Tryggvagötu 
17 í dag. Verk Hlífar eru undir áhrifum 
af umhverfislist og málverkum sem 
máluð eru í einum lit.

Sýningar
16.00 Sirkus Íslands sækir Fáskrúðs-
fjörð heim á Frönskum dögum og sýnir 
fjölskyldusýninguna Heima er best sem 
sérsniðin er fyrir börn á leikskólaaldri án 
þess að vera á kostnað eldri áhorfenda. 
Miðaverð er 3.500 krónur.

Hátíðir
18.00 Lokahátíð Skapandi sumarstarfa í 
Kópavogi fer fram í dag. Sextán hópar og 
einstaklingar sýna afrakstur sumarsins í og 
við Molann Ungmennahús við Hábraut 2 
í Kópavogi. Ýmis verkefni í formi listgjörn-
inga, myndlistarsýninga, ljóðlistarinnsetn-
inga, tónlistarmyndbanda, ljósmyndunar, 
forritunar, fatahönnunar og lýkur hátíðinni 
með frumsýninga fjögra stuttmynda.

Opið hús
18.00 Opið hús í tímabundna sýningar-
rýminu og vinnustofunni Góðir vinir í húsi 
Crymogeu á Barónsstíg 27.

Uppákomur
15.00 Ljóð eftir Davíð Stefánsson verða 
flutt í Davíðshúsi.

Uppistand
21.00 Uppistand í Stúd-
entakjallaranum á vegum 
GOmobile. Jóhann Alfreð 
Kristinsson er kynnir 
kvöldsins og fram koma 
Bylgja Babýlons, 
Ragnar Hansson, 
Leifur Leifsson og 
Snjólaug Lúðvíks-
dóttir. Aðgangur 
er ókeypis.
21.30 Tilraunauppi-
stand á Bar 11 í kvöld. Aðgangur 
er ókeypis.

Tónlist
20.00 Dj Gísli Galdur þeytir skífum á 
Prikinu í kvöld.
20.00 Dj Megan Horan þeytir skífum á 
Bravó í kvöld.
21.00 Dj Hrönn þeytir skífum á Frederik-
sen Ale House í kvöld.
21.00 Dj Krystal Carma þeytir skífum á 
Bar Ananas í kvöld.
21.00 Gaukurinn býður öllum sem vilja að 
stíga upp á svið með Náttmarðar kvartett-
inum, á staðnum verður gítar, trommusett 
og míkrafónar en hægt er að koma með 
eigin hljóðfæri. Aðgangur og þátttaka er 
ókeypis.
21.00 Dj Smutty Smiff þeytir skífum á 
Lebowski Bar í kvöld.
21.00 Trúbadorarnir Eiki og Steini verða á 
English Pub í kvöld.
22.00 Trúbadorinn Hreimur verður á 
American Bar í kvöld.
23.00 Trúbadorarnir Vignir og Jógvan 
verða á B5 í kvöld.

Útivist
20.00 Menningarganga um Víðistaðatún í 
fylgd Þráins Haukssonar landslagsarkitekts. 
Hugað verður að svæði, listaverkum og 

skipulagi á túninu. Gangan er hluti 
af Sumargöngum í Hafnarfirði 

og hefst frá Skátaheimilinu við 
Hjallabraut 51. Miðað er við 
að gangan taki um klukku-
stund og sé við allra hæfi. 

Þátttaka er ókeypis.
Upplýsingar um 

viðburði sendist á 
hvar@frettabla-
did.is og einnig 

er hægt að 
skrá þá 

inni á 
visir.is.

JÓHANN 
ALFREÐ KRISTINS-
SON GRÍNISTI

GRÍSALAPPALÍSA

Gítarleikarinn Ásgeir Ásgeirsson 
sendir frá sér sína aðra sólóplötu 
og nefnist hún einfaldlega Ásgeir 
Ásgeirsson tríó.

Á plötunni leikur hann sér með 
þemað tríó, en hann hefur samið 
tíu lög fyrir fimm tríó sem öll eru 
starfandi um þessar mundir. „Þetta 
gefur plötunni öðruvísi blæ því að 
tríóin eru með mismunandi stíl,“ 
segir Ásgeir um plötuna. 

Annað þema sem er á plötunni 
er að lögin eru öll samin með rödd-
inni einni saman. Hann semur lag-
línurnar fyrst og gítar og píanó 
eru víðs fjarri við lagasmíðarn-
ar. „Þetta er svolítið eins og popp-
tónlist þegar laglínan verður til á 
undan. Laglínurnar verða oft ein-
faldari og meira grípandi þegar 
þær eru samdar á undan,“ bætir 
Ásgeir við. 

Hann hóf upptökur á plötunni 
í desember og tók vinnan nánast 
allan síðasta vetur. „Hugmyndin 
um þessa plötu og þetta þema er 
samt örugglega þriggja ára.“

Með Ásgeiri á plötunni leika 
þau Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir 
á fiðlu, Haukur Gröndal á saxó-
fón, Snorri Sigurðarson á flugel-
horn, Gunnar Gunnarsson á píanó, 
Karl Olgeirsson á Hammondorgel, 
Ólafur Hólm á trommur, Stefanía 
Svavarsdóttir og Kristbjörn Helga-
son sjá um söng og um bassaleik 
sjá þeir Þórður Högnason, Richard 
Anderson, Gunnar Hrafnsson og 
Þorgrímur Jónsson.

Ásgeir Ásgeirsson hefur verið 
einn mest áberandi gítarleikari 
þjóðarinnar um árabil. Verið marg-
oft tilnefndur til íslensku tónlistar-
verðlaunanna í poppi og djassi og 
flokknum önnur tónlist. Ásgeir 
kemur reglulega fram með Páli 
Óskari, Ragnheiði Gröndal og Guð-
rúnu Gunnars sem og með alþjóð-
legu balkansveitinni sinni Skugga-
myndum frá Býsans.

Ásgeir ætlar að fagna útgáf-
unni með tónleikum í Silfurbergi 
í Hörpu þann 13. ágúst næstkom-
andi.  - glp

Lögin á plötunni 
samin fyrir fi mm tríó
Gítarleikarinn Ásgeir Ásgeirsson fer nýjar og öðruvísi 
leiðir á sólóplötu sem nýkomin er út. 

NÝ PLATA  Ásgeir Ásgeirsson hefur verið einn mest áberandi gítarleikari þjóðarinnar 
um árabil.    AÐSEND MYND
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Kvikmyndin Webcam var frum-
sýnd á miðvikudaginn í síðustu 
viku.

Myndin fjallar um Rósalind, 
unga stúlku sem fer að vinna fyrir 
sér með því að fækka fötum fyrir 
framan vefmyndavél, og hvaða 
áhrif það hefur á sambönd henn-
ar við vini, fjölskyldu og kærasta.

Sigurður Anton Friðþjófsson 
leikstýrir myndinni og skrif-
ar jafnframt handritið. Er þetta 
önnur kvikmynd hans í fullri 
lengd en hann hafði lengi stefnt á 
að starfa við kvikmyndagerð. 

Sjálflærður í kvikmyndagerð
„Ég er sjálflærður og hef ekki 
verið að gera neitt annað núna í 
rúmlega þrjú ár. Þetta er það sem 
mig hefur langað til þess að gera 
síðan ég man eftir mér, semja og 
leikstýra,“ segir Sigurður en hann 
hefur haft gaman af því að skrifa 
frá unga aldri. „Alveg síðan ég 
man eftir mér, frá því ég lærði að 
skrifa,“ segir hann og hlær.

Sigurður skrifar mikið og situr 
við tímunum saman og segir við-
veruna skipta máli og skila sér. 
„Ég skrifa á hverjum einasta degi, 
öll kvöld og fleiri klukkutíma oft. 
Oftast kemur ekkert, eða bara 
eitthvert drasl og maður verður 
bara að halda áfram að skrifa,“ 
segir hann og bætir glaðlega við 
að vissulega komi eitthvað not-
hæft út úr skrifunum endrum og 
eins.

Saga af ást og vináttu 
Við handritaskrifin lagðist Sig-
urður einnig í heimildarvinnu og 
kynnti sér heim þeirra stúlkna 
sem starfa sem „camgirls“, líkt og 
Rósalind gerir í myndinni. Stúlk-
unum, sem voru allar útlensk-
ar, hafði hann upp á á netinu og 
spjallaði meðal annars við þær 
í gegnum vefsíðuna Tumblr þar 
sem hægt var að senda spurning-
ar beint til stúlknanna. „Ég var 
með einhverja pínu fordóma fyrst 

en þetta voru alltaf ótrúlega eðli-
legar stelpur sem komu frá eðli-
legum fjölskyldum og fundu þetta 
og voru að vinna við það,“ segir 
hann. „Þó þetta sé svona „hook-
ið“ þá er þetta bara hluti af mynd-
inni, hún er fyrst og fremst ástar- 
og vináttu saga.“

Sigurður íhugaði leiklist áður 
en hann ákvað að kvikmyndagerð 
væri það sem hann vildi starfa 
við. „Þegar ég var krakki lang-
aði mig til þess að verða leikari 
en um leið og ég vissi hvað leik-
stjórn var og að það væri einhver 
sem réði öllu og stjórnaði fattaði 
ég að það var það sem mig lang-
aði til þess að gera,“ segir Sigurð-
ur og bætir hlæjandi við að kvik-
myndagerðin sé eina sviðið þar 
sem hann vilji fá að stjórna.

Sextán tökudagar
„Hún var tekin upp í kringum 
síðustu áramót, í desember og 
janúar. Það voru sextán tökudag-
ar sem er mjög lítið og fólk varð 
mjög hissa þegar við sögðum frá 
því,“ segir Sigurður og bætir við 
að tökurnar hafi gengið framar 
vonum. „Það var mjög sjaldan 
eitthvert stress og meira að segja 
slatti af „down-time“ og svona.“ 

Hann segir ástæður þess hve 
vel gekk hafi verið þær að vel hafi 
verið æft og planað, einnig hafi 
spilað stóran þátt hversu vel allir 
á bak við myndavélarnar þekkt-
ust. „Við þekkjumst rosalega vel 
og vitum hvað við viljum og erum 
að stefna að. Við höfum gert jóla-
dagatal sem fór á netið 2013 og 
aðra mynd í fullri lengd sem var 
sýnd einu sinni í BíóiParadís.“

Með ákveðna leikara í huga
Aðstandendur myndarinnar hafa 
margir hverjir unnið áður saman 
í öðrum verkefnum og segir Sig-
urður það enga tilviljun, hann 
reyni að halda í fólk sem honum 
líkar vel við og þyki gott að vinna 
með.  

„Það er mjög gott að ímynda 
sér einhvern vera að leika hlut-
verkið þegar maður er að skrifa 
það,“ segir hann en öll hlutverk-
in í myndinni skrifaði hann með 
ákveðna leikara í huga, fyrir 
utan hlutverk Rósalindar sem 
leikin er af Önnu Hafþórsdóttur. 
„Ég kynntist henni bara tveimur 
mánuðum áður en æfingar hóf-
ust og eftir það kom engin önnur 
til greina.“ Bestu vinkonu Rósa-
lindar, Agú, leikur Telma Huld 
Jóhannesdóttir og önnur hlutverk 
eru í höndum Ævars Más Ágústs-
sonar, Gunnars Helgasonar, Júlís 
Heiðars Halldórssonar og Magn-
úsar Thoroddsen Ívarssonar sem 
einnig framleiðir myndina.

Hættir ekki að brosa
Spurður út í næstu verkefni segir 
hann ekkert komið á hreint með 
þau enn sem komið er. „Ég er að 
reyna að skrifa á hverjum degi en 
mér dettur ekkert í hug af því ég 
er svo hamingjusamur með við-
tökurnar að ég hugsa ekki um neitt 

annað, það kemst ekkert annað 
að,“ segir hann glaður í bragði en 
myndin hefur fengið góðar við-
tökur og eru Sigurður og aðstand-
endur myndarinnar að vonum 
ánægðir með það. „Ég er bara í 
skýjunum.“ Myndin var frum-
sýnd í síðustu viku og neitar hann 
ekki að það hafi óneitanlega verið 
örlítið stress í kringum frumsýn-
inguna. „Það var rosalega mikið 
stress en líka rosalega mikil ham-
ingja. Ég er kominn með verk í 

kinnarnar af því að ég bara hætti 
ekki að brosa,“ segir hann alsæll 
að lokum. gydaloa@frettabladid.is

Búinn að brosa síðan á forsýningunni 
Leikstjóri og handritshöfundur Webcam, Sigurður Anton Friðþjófsson, er sjálfl ærður í kvikmyndagerð og hefur skrifað frá unga aldri.

ÁNÆGÐUR  
Sigurður 
Anton hefur 
ekki hætt að 
brosa síðan 
á forsýningu 
myndarinnar 
og er kominn 
með verk í 
kinnarnar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/

ANDRIMARINÓ

WEBCAM  Á veggspjaldi myndarinnar 
má sjá aðalleikkonurnar, þær Önnu 
Hafþórsdóttur og Telmu Huld Jóhannes-
dóttur.

 Þegar ég var 
krakki langaði mig til 
þess að verða leikari 

en um leið og ég vissi 
hvað leikstjórn var og að 

það væri einhver sem 
réði öllu og stjórnaði 

fattaði ég að það var það 
sem mig langaði til þess 

að gera.

BÍÓFRÉTTIRAFMÆLISBARN DAGSINS FRUMSÝNINGAR

8/10               97%
26 ára Daniel Radcliffe, leikari
Þekktastur fyrir: Harry Potter

Leikkonan Cate Blanchett mun leik-
stýra nýrri ástralskri sjónvarpsþátta-
röð sem heitir Stateless. Þáttaröðin 
fjallar um sögu Corneliu Rau sem 
var ranglega haldið fanginni sem 
ólöglegum innflytjanda í Ástralíu. 
Þetta verður í fyrsta 
sinn sem Blanchett 
spreytir sig bak við 
myndavélina en hún 
hefur leikið í fjölda 
þekktra kvikmynda 
á borð við The Lord 
of the Rings, Blue 
Jasmine og 
Elizabeth.

Leikstýrir þáttaröð

Amy
Heimildarmynd
Fram koma: Amy Winehouse, Yasiin 
Bey, Mark Ronson, Pete Doherty, 
Mitch Winehouse
Frumsýnd: 29. júlí

Mission Impossible: Rogue 
Nation
Hasarmynd
Aðalhlutverk: Tom Cruise, Simon 
Pegg, Alec Baldwin, Rebecca Fergu-
son og Jeremy Renner
Frumsýnd: 29. júlí

Southpaw
Hasar- og dramamynd
Aðalhlutverk: Jake Gyllenhaal, Rachel 
McAdams, Forest Whitaker og 50 
Cent. 
Frumsýnd: 12. ágúst

8,4/10             71%



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Heimabíómagnarar. 
Kraftmiklir og ómótstæðilegir. Verð frá: 55.900,-

Verð: 29.900,-

XW-LF1-K/W
2x40mm full range hátalarar m. Dynamic 

Range Control.

Verð: 46.900,-Verð: 46.900,-

NPNG útgáfa - 1080@60fps og 
720p@120fps - Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android og Apple iOS - 

16MP ljósmyndir - LCD Skjár og losanleg 
1500mAh rafhlaða - Vatnshelt hylki á 
100m fylgir - Festingar og 8GB kort 

fylgja - Kemur í með flottri tösku.

Sportmyndavélar

TILBOÐ

Verð frá 17.900,-

Bíltæki
FM/LW, Geislaspilari, USB og Aux. Fáanlegir 

með Bluetooth, litabreytingum í skjám og 
öðrum möguleikjum.

Lego Jurassic World 
Wii U – 12.490,-kr.
Lego Jurassic World 
3DS – 9.990,- kr.

Verð frá: 1.990,-

Verbatim V3 USB3.0 Minnislyklar
8GB - 256GB

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann, ferðalagið, 

gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

Verð  35.900,-

Vegghengjanleg stæða - FM útvarp 
með stöðvaminni - Innbyggt Bluetooth - 
Geislaspilari- USB - Heyrnartól - Aux-in 
- Fjarstýring fylgir - Fáanleg í svörtu, 

silfur og hvítu.

X-SMC01BT

Verð  35.900,-V

JAMO S628 eru 
einfaldlega með 
því allra besta 
þegar kemur að 
alvöru hátölurum.

Verð: 135.900,-

Verð: 8.690,-

MJ532 heyrnartól. Samanbrjótanleg.
Fáanleg í 4 litum.

Verð:  69.900,-

Nintendo Wii U Premium Pack
Fáanleg í tveimur pökkum.

Mario Kart 8 og The Legend of Zelda: The Windwaker

Verð frá:  3.990,-

Verð: 13.900,-

GoGroove FlexSmart X3 Bluetooth FM Sendir.
Hágæða hljómburður í gegnum Bluetooth. 
Tengist í 12v tengi. Langur hreyfanlegur 
háls. USB tengi til að hlaða önnur tæki
Aux-in tengi. Virkar vel með Spotify.

GoGroove
Hágæða
Tengis
háls. 
Aux-

 WR-15 Borðútvarp. Hágæða hljómburður m. bassatækni. Sterkt loftnet 
með góðri móttöku. Innbyggð Bluetooth tenging við snjalltæki m. NFC. 
Falleg „Retro“ hönnun. Aux-in og heyrnartólatengi. Fáanlegt í 5 litum.

Sumargræjur
í bílinn, bústaðinn, ferðalagið, ævintýrin, eyrun og fyrir augað

Sumargræjur
í bílinn, bústaðinn, ferðalagið, ævintýrin, eyrun og fyrir augað

NÝTT TOPPMERKI í sjónaukum - hagstætt verðNÝTT TOPPMERKI í sjónaukum - hagstætt verð
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Hin eina sanna Queen-heiðurshljóm-
sveit, sem ber titillinn Queen Extra-
vaganza, er á leið hingað til lands 
en sveitin var hugsuð og sköpuð sér-
staklega til að koma lögum hljóm-
sveitarinnar Queen til nýrra og 
gamalla aðdáenda alls staðar í heim-
inum. Meðlimir sveitarinnar voru 
sér valdir af Roger Taylor, trommu-
leikara Queen, og Brian May, gítar-
leikara Queen. „Þessi hljómsveit 
var sett saman árið 2011 og hún 
kom fyrst fram í American Idol 
árið 2012. Við settum saman þessa  
hljómsveit sem eins konar mótefni 
gegn mörgum öðrum Queen-heið-
urshljómsveitum, því margar þeirra 
eru ekki eins góðar og við hefðum 
viljað,“ segir Roger Taylor, trommu-
leikari Queen, spurður út í upphaf 
Queen Extravaganza. Trommar-
inn var ekkert of hrifinn af þeim 
Queen-heiðurshljómsveitum sem 
hann hafði séð og heyrt af. „Queen 
Extravaganza á ekki að bregða sér í 
líki Queen heldur á hún að syngja og 
spila tónlistina okkar vel og fallega. 
Að sjá þessa hljómsveit á tónleikum 
er upplifun sem ég mæli með.“

Taylor og May fundu réttu aðilana 
í hljómsveitina með heljarinnar leit 
sem fram fór í gegnum netið. Fólk 
alls staðar að úr heiminum sendi 
inn kynningarmyndbönd af sjálfu 
sér í von um að komast í hljómsveit-
ina. Söngvari Queen Extravaganza, 
Marc Martel, sendi inn kynning-
armyndband og er það komið með 
nærri 10 milljón áhorf á Youtube. 

Mikið er til af svokölluðum heið-
urshljómsveitum sem leika tónlist 
annarra hljómsveita en hvað hefur 
Taylor að segja um slíkar hljóm-
sveitir, er of mikið til af svona heið-
urssveitum? „Eins mikill heiður og 
hrós það er að hafa hljómsveitir sem 
spila lögin manns þá finnst mér vera 
of mikið af þeim. Það eru of margar 
hljómsveitir, of margar hljómsveitir 
sem eru að villa á sér heimildir og 
oft ekki nógu mikil gæði í tónlistinni 
hjá þeim,“ segir Taylor.

Hin eina sanna Queen-heiðurs-
sveit hefur farið um allan heim og 
hafa tónleikar hennar fengið frá-
bæra dóma. Þegar hún var stofn-
uð voru Taylor og May þó talsvert 
í kringum sveitina enda sveitin 
þeirra hugmynd. „Ég tek meira þátt 
í starfsemi sveitarinnar í dag held-
ur en Brian því hans tími fer mest í 
það að bjarga loðnum dýrum,“ segir 
Taylor léttur í lundu. „Upphaflega 
hannaði ég prógramm fyrir sveitina 
en nú eru þeir mun sjálfstæðari og 
vita alveg hvað aðdáendurnir vilja 
heyra. Þeir vinna líka með Spike 
Edney, sem spilaði mikið með okkur 
og var tónlistarstjóri okkar, við að 
velja lög til að spila.“ 

Taylor og May hafa báðir spilað 
með hljómsveitinni því þeir komu 
fram með henni í American Idol á 
sínum tíma til þess að kynna hana 
með glæsibrag. Um þessar mund-
ir eru þessar tvær goðsagnir úr 
rokksögunni enn að túra um heim-
inn með sinni hljómsveit, Queen. 
„Við erum að fara í tónleikaferða-

lag með Adam Lambert með okkur, 
um Suður-Ameríku í september. Við 
erum nýkomnir úr tónleikaferð um 
Bandaríkin, Evrópu, Ástralíu og 
Asíu,“ segir Taylor.

Spurður út í Ísland segist Taylor 
hlakka mikið til að heimsækja 
Ísland. „Ég hlakka mikið til að koma 
til Íslands, ég stefni á að koma þang-
að í framtíðinni. Því miður komumst 
hvorki ég né Brian með til landsins 
núna,“ segir Taylor, en hvað segir 
hann um íslenska tónlist? „Ég hef 
hitt marga spennandi og frjóa tón-
listarmenn frá Íslandi. Hljómsveitin  

Sigur Rós er í uppáhaldi hjá mér,“ 
segir Taylor. 

Það eru eflaust ansi margir 
Íslendingar sem væru til í að fá hina 
einu sönnu Queen til að halda tón-
leika hér á landi. Er einhver séns á 
að Queen komi fram á tónleikum á 
Íslandi? „Það er ekkert ómögulegt 
en það er samt ekkert planað eins og 
er. Ég myndi allavega vilja koma!“

Tónleikar Queen Extravaganza 
fara fram í Eldborgarsal Hörpu 
þann 15. og 16. ágúst. Uppselt er á 
fyrri tónleikana en til eru miðar á 
þá seinni. 

 Eins mikill heiður og hrós það er að 
hafa hljómsveitir sem spila lögin manns þá 

finnst mér vera of mikið af þeim. Það eru of 
margar hljómsveitir, of margar hljómsveitir 

sem eru að villa á sér heimildir og oft ekki 
nógu mikil tónlistarleg gæði hjá þeim.

Gunnar Leó
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

Þeir bestu settir saman í hljómsveit
Roger Taylor og Brian May, meðlimir Queen, völdu einstaklinga í hljómsveitina Queen Extravaganza. Fréttablaðið talaði við Taylor um tónlistina.

QUEEN EXTRAVAGANZA  Sveitin var sett saman sem eins konar mótefni gegn 
mörgum öðrum Queen-heiðurshljómsveitum, því margar þeirra voru ekki eins góðar 
og Taylor og May hefðu viljað.

MIKIL UPP-
LIFUN  Roger 
Taylor, trommu-
leikari Queen, 
segir það mikla 
upplifun að 
sjá Queen 
Extra vaganza 
og mælir með 
henni.  

ÞRUSU ÞRENNA  Söngvarinn Adam Lambert hefur verið að túra með Queen að 
undanförnu. Hér er hann ásamt gítarleikaranum Brian May og Roger Taylor. 

TROMMAR  Roger Taylor er enn að spila á fullu um allan heim með Queen. 

Ef eitthvað er að marka 
tískulínur stóru tísku-
húsanna fyrir haustið þá 
verður vínrauður aðallitur-
inn. Það er ekki svo langt 
síðan vínrautt var í tísku 
en eins og flestir vita fer 
tískan í hring, mishratt þó.

TREND
VÍNRAUTT 
Í HAUST

MYNDIR/GETTY

GLÆSILEG 
 Þessi stællega 
kona var glæsi-
leg á tísku-
vikunni í París 
og tók vínrauða 
litinn alla leið 
í dragt og bol í 
litnum.

RAUTT Í 
HAUST  
Vínrauður 
hefur verið 
áberandi 
á pöll-
unum fyrir 

haustið.

VÍNRAUÐ DRAGT  
Vínrauðar buxna-
dragtir sáust á 
tískupöllunum 

fyrir haustið enda 
smart samsetning.

GIVENCHY  
Ricc ardo Tisci er 
einn af hönnuð-
unum sem 
notuðu vínrauða 
litinn mikið fyrir 
haustlínuna.

KENDALL 
JENNER  
Klæddist 
fallegum 
vínrauðum 
kjól í 
vikunni.
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ÓDÝR SJÓNVÖRP

39.990 59.990
FULLT VERÐ 49.990 FULLT VERÐ 69.990

UNITED LED40X16T2
• Einfalt og gott 40“ sjónvarp 
• Háskerpu 1920x1080 punkta FHD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2+C móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX, 
   MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video, 
   Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

UNITED LED32X16T2
• Einfalt og gott 32“ sjónvarp
• 1366x768 punkta HD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2+C móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,   
   MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video, 
   Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

TILBOÐ TILBOÐ
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 Ég er búin að vera 
virk á Twitter frá árinu 
2011 og er komin með 
nokkra fylgjendur og 

mínir fylgjendur eru með 
fullt af þeirra eigin 

fylgjendum. Ég veit samt 
ekki afhverju þetta 

sprakk svona út. Það er 
engin uppskrift af því að 
láta eitthvað slá í gegn á 

Twitter. 

20% AFSLÁTTUR

Tösku og hanskabúðin • Laugavegi 103, við Hlemm • 101 Reykjavík • Sími 551 5814 • www.th.is

SUMARTILBOÐ Í 3 DAGA

FRÁ FIMMTUDEGI TIL LAUGARDAGS

Virkir Twitter-notendur hafa 
eflaust tekið eftir kassamerkinu 
„litelimetime“ en það var Lóa 
Björk Björnsdóttir sem kom því 
af stað. Kassamerkið snýst um 
sumarbjór frá Vífilfelli sem kom 
nýverið í sölu og vegna mikilla 
vinsælda á Twitter er hann nær 
uppseldur í vínbúðum höfuðborg-
arsvæðisins. „Ég hef ekki hug-
mynd um af hverju þetta sprakk 
svona. Þetta byrjaði allt saman 
þegar ég var í partíi og tók mynd 
af öllum vinum mínum með bjór-
inn og setti þær á Twitter. Nán-
ustu vinirnir byrjuðu strax að 
taka undir sama kvöld. Svo fann 
vinur minn upp á kassamerkinu 
en ég held að það sé einn mikil-
vægasti hluturinn þegar eitthvað 
verður vinsælt á netinu í dag,“ 
segir Lóa.

Eftir að kassamerkið fór á flug 
og alls konar fólk var byrjað að 
taka myndir af sér með bjórinn 
ákvað Lóa að prufa að hafa sam-
band við Vífilfell. „Ég sendi á þau 
póst og sagði þeim frá þessu. Þau 
gáfu mér í kjölfarið 96 bjóra og 
voru spennt að fylgjast með þessu 
áfram. Þetta á fyrst og fremst að 
vera fyndið og skemmtilegt. Ég 
held að ein af ástæðunum fyrir 
því að fólk sé að taka þátt sé að 
það skilur þetta ekki alveg enda 
meikar þetta í raun engan sens.“

Íslenska Twitter-samfélagið er 
mjög lítið en virkt. „Ég er búin að 
vera á Twitter frá árinu 2011 og 
er komin með nokkra fylgjend-
ur og mínir fylgjendur eru með 
fullt af sínum eigin fylgjendum. 
Ég veit samt ekki af hverju þetta 
sprakk svona upp en mér finnst 
það ótrúlega fyndið. Það er engin 
uppskrift að því að láta eitthvað 
slá í gegn á Twitter. Vinir mínir 
byrjuðu að taka þátt í þessu og ég 
tvíta reglulega um þetta. Þetta er 
að hafa einhver áhrif en ég var á 
LungA í seinustu viku og þá voru 
mjög margir með Lite Lime með 
sér og mér fannst það skemmti-
legt.“ - gj

Kassamerkið „litelimetime“ slær í gegn
Það hefur farið mikið fyrir kassamerkinu sem Lóa Björk Björnsdóttir byrjaði með á Twitter og hefur slegið í gegn. Yfi r 60 manns hafa not-
að það en Lóa segir að það sé engin ein leið til þess fá eitthvað til að slá í gegn á netinu. Lite Lime hefur selst upp í nokkrum vínbúðum.

VINSÆL Á TWITTER  Þökk sé vinsæld um Lóu hefur kassamerkið „litelimetime“ slegið í gegn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Caitlyn Jenner hefur rækilega 
stimplað sig inn sem ein glæsi-
legasta kona Hollywood nú þegar 
tískubiblían Vogue nefndi hana 
eina af best klæddu konunum. Hún 
var þar í öðru sæti á listanum á 
eftir fyrirsætunni Olivia Palermo. 
Það sem skaut Caitlyn svo ofar-
lega var hvítur Versace-kjóll sem 

hún klæddist þegar hún tók á móti 
Arthur Ashe Courage-verðlaunun-
um á Espy-hátíðinni á dögunum. 

Helstu tískuhönnuðir hafa 
slegist um að fá að klæða Cait-
lyn í sínar fínustu flíkur þannig 
að það verður spennandi að sjá 
hverju hún mun klæðast á næstu 
árum. 

Caitlyn með þeim best klæddu 
samkvæmt tímariti Vogue

SMART  Helstu tískuhönnuðir hafa barist um að fá að gera föt á Caitlyn Jenner. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Deig
500 g hveiti
100 g sykur
1 tsk. vanillusykur
2½ tsk. þurrger
250 ml mjólk
70 ml ljós olía
2 egg 
1 tsk. salt

Fylling
50 g sykur
100 g smjör
2–3 msk. kanill 

Blandið öllum þurrefnum í deigið 
vel saman, bætið vökvanum út í og 
hnoðið vel. Breiðið rakt viskustykki 
yfir skálina og látið deigið hefast í 
30–40 mínútur. Á meðan er kjörið 
að útbúa fyllinguna. Hitið smjör í 
potti en bræðið það ekki alveg og 
bætið sykri og kanil saman við.

Þegar deigið hefur hefað sig er 
það flatt út og smurt með fyll-
ingunni. Rúllið deiginu upp og 
skerið í hæfilega marga snúða. 
Raðið snúðunum í ofnskúffu sem 

klædd er bökunarpappír. Leggið rakt 
viskustykki yfir þá og látið standa 
í 30 mínútur áður en þeir fara inn 
í ofn. Bakið snúðana við 170°C í 
13–15 mínútur.

Súkkulaðiglassúr
100 g smjör, brætt
300 g flórsykur
1 tsk. vanillusykur
50 g kakó
3 msk. sterkt uppáhellt kaffi
1 msk. mjólk

Blandið öllum hráefnunum í 
glassúrinn saman og smyrjið á 
snúðana eftir að þeir hafa kólnað, til 
gamans er einnig hægt að strá kókos-
mjöli yfir snúðana eftir að glassúrinn 
hefur verið settur á þá. 

Uppskriftin gefur um 16 kani l snúða 
sem kjörið er að njóta með ískalt 
mjólkurglas við hönd.

Uppskrift fengin af 
evalaufeykjaran.com

Klassískir kanilsnúðar með súkkulaðiglassúr
Það er alltaf gott að eiga heimabakaða kanilsnúða með kaffi  nu og þeir eru líka góður ferðafélagi í útilegum.
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 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

BERJADAGAR
Ómótstæðilega safarík ber 

á ótrúlega góðu verði

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

g öru

DRISCOLLS JARÐARBER 
250 G ASKJA

229 kr.
stk. 

BLÁBER 125 G

269
kr. 
stk.

BLÁBER 510 G

649
kr. 
stk.

BRÓMBER 125 G

329
kr. 
stk.

RIFSBER 125 G

329
kr. 
stk.
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KRINGLUNNI

AKUREYRIKEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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SPARBÍÓ

CINEMABLEND

SEGÐU MANNINUM ÞÍNUM AÐ ÞAÐ SÉ STELPUKVÖLD Í KVÖLD!
ÍSLANDSVINURINN CHANNING TATUM ER SJÓÐHEITUR Í ÞESSARI 

SKEMMTILEGU SUMARMYND

METRO NY

NEW YORK DAILY NEWS

IN TOUCH

VARIETY

CHICAGO SUN TIMES

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS 
OG GUARDIANS OF THE GALAXY

EMPIRE

TOTAL FILMVARIETY

BLEIK  Parish Hilton var ansi bleik þegar hún kynnti nýju þættina sína 
Foam & Diamonds á Spáni en margir muna eftir Hilton úr raunveru-
leikaþættinum The Simple Life.

HANDABAND  Karl Bretaprins 
heilsar  humri í heimsókn sinni á 

Fistral  Beach í Cornwall á viðburð-
inum Surfers Against Sewage.

Fræga fólkið 
á ferð og fl ugi

STUTT Í GRÍNIÐ  Fyrirsætan Cara Delevingne fer með hlutverk í mynd-
inni Paper Towns. Hún gaf sér tíma fyrir myndatöku með aðdáendum á 
frumsýningunni í New York.

STÓRAR HENDUR  Jake 
Gyllenhaal lék Slapjack með 
risastórum gúmmíhöndum 
ásamt Jimmy Fallon þegar 
hann var gestur í spjallþætti 
Fallons og kynnti myndina 
Southpaw. 

NORDICPHOTOS/GETTY

ENGU GLEYMT  Leikkonan 
Sophia Loren mætti á frum-
sýningu myndarinnar Dark 
Places í Los Angeles. Með 
aðalhlutverk í myndinni 
fara þau Charlize Theron og 

Nicholas Hoult.

Í STUÐI  Simon Cowell 
mætti í áheyrnarprufur fyrir 
sjónvarpsþáttinn X Factor á 
Wembley en prufurnar eru 
fyrir tólftu seríu þáttarins.

PIXELS 2, 5, 8, 10:15
ANT-MAN 3D 8, 10:30
SKÓSVEINARNIR 2D 2, 4, 6
MINIONS 2D 4, 6
TED 2 10:35
JURASSIC WORLD 2D 8
SKÓSVEINARNIR 3D 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

SÝND í
2D OG 3D

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENS TALI



Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl. 

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

15.6” ACER EXTENSA

49.900
EX-2509

7

ACER
EXTENSA

15.6” fartölva með Intel 

Dual Core örgjörva, 4GB 

minni, 500GB disk og 

Windows 8.1 

FÆST Í 2 LITUMFÆST Í 2 LITUM

129.900

3 LITIR

FÆST Í 3 LITUM

Ný kynslóð fartölva með 4ra kjarna Carrizo 
örgjörva, öflugra þráðlausu neti, enn hraðari 
SSHD harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.

• AMD A10-8700P Quad Core 3.2GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
 •   Windows 8.1 & Windows 10 Ready!

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD! E5-552
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS

NÝ
VAR AÐ 
LENDA!

99.900

• AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
• 2GB HD8750M DUAL leikjaskjákort
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
• 720p HD Crystal Eye vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Ready!

8555GTK888

V5-552G

VINSÆLASTA FARTÖLVAN OKKAR:)

20ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 119.900

149.900

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 2GB GeForce GT 940M leikjaskjákort
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Ready!

53BV

NÝ KYNSLÓÐ FARTÖLVA;)

E5-573G
8

6

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD!

BROADWELL

179.900
LÚXUS LÍNA ACER!

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD SATA3 ofur hraður diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 4GB GeForce GT 940M leikjaskjákort
• 2.0 Dolby Home Theater hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Ready!

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR 178° SJÓNARHORN

BROADWELL

V3-574G

51K9

VINSÆLASTA FARTÖLVAN OKKAR:)

199.900

527A

NITRO
DRAUMAFARTÖLVA FRÁ ACER

Örþunn og glæsileg fartölva úr úrvalsdeild Acer 
með Soft-touch metal finish, Full HD IPS skjá, 
ofur öflugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi. 

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FULL HD 1920x1080 IPS skjár
• 4GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 300Mbps WIFI AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
 •   Windows 8.1 & Windows 10 Ready!

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

NÝ SENDING ENN ÖFLUGRI!

9

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BROADWELL

HÁGÆÐA TÖSKUR

4.990
VERÐ FRÁ:

í SKÓLANN

59.900
FARTÖLVA OG SPJALDTÖLVA!

• 10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst
• Intel HD Graphics DX11 skjákjarni
• 2GB DDR3L 1333MHz vinnsluminni
• 64GB SSD Flash og allt að 64GB microSD
• 500GB harðdiskur í lyklaborðsvöggu
• 300Mbps WiFi Nplify, Bluetooth 4.0
• FullHD 1080p vefmyndavél að framan
• Windows 8.1 og 1 ár af Office 365 

10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800

1280x800

IPS
HD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ

178° SJÓNARHORN

8

SWITCH10

SW5

ÞRÁÐLAUS HÁTALARIÁ Á

9.99009 9909 9
ARCTIC S113

4
LITIR

PORTA PRO CLASSICORPOR

HEYRNARTÓLIN SEM FÓLK HEFUR BEÐIÐ 

EFTIR ERU LENT! FRÁBÆR HEYRNARTÓL 

MEÐ KRISTALTÆRUM HLJÓMI!

HEARING IS BELIEVING!

 HEYRNARTÓL

HEARING IS BELIEVING!

9.990

NÝ
VAR AÐ 
LENDA!

NÝ
VAR AÐ 
LENDA!

NÝ
VAR AÐ 
LENDA!

KEMUR Í ÞREMUR 
LITUM

10
ÞÚSUND AFSLÁTTUR!VERÐ ÁÐUR 69.900
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VERÐLAUNAHAFARNIR  Í gær voru veittar viðurkenningar fyrir fyrri umferð Pepsi-
deildar kvenna í höfuðstöðvum Ölgerðarinnar. Topplið Breiðabliks hlaut flestar 
viðurkenningar en Blikar áttu fimm leikmenn í úrvalsliði fyrri umferðarinnar: Sonný 
Láru Þráinsdóttur, Málfríði Ernu Sigurðardóttur, Hallberu Gísladóttur, Guðrúnu 
Arnardóttur og Fanndísi Friðriksdóttur sem var jafnframt útnefnd besti leikmaður 
fyrri umferðarinnar. Besti þjálfarinn kom einnig úr röðum Breiðabliks (Þorsteinn 
Halldórsson) og þá áttu Blikar bestu stuðningsmennina. Bríet Bragadóttir var valin 
besti dómarinn. Selfoss og Stjarnan áttu tvo fulltrúa hvort í úrvalsliðinu og Valur og 
Fylkir einn. Viðtöl við verðlaunahafa má finna á Vísir.is. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Þátttöku íslenskra liða í 
Evrópukeppnum gæti lokið í kvöld 
en bæði FH og KR eru einu marki 
undir fyrir leiki kvöldsins. KR 
mætir norska stórveldinu Rosen-
borg en FH mætir Inter Baku í 
Aserbaídsjan. Lið FH sem ferðað-
ist til Aserbaídsjan er vængbrot-
ið en Róbert Örn Óskarsson er í 
leikbanni og verður því hinn 44 
árs gamli Kristján Finnbogason í 
markinu hjá FH . 

Þá verða Steven Lennon, Guð-
mann Þórisson og Atli Viðar 
Björnsson fjarverandi. Heimir 
viðurkenndi að ekki væri um óska-
undirbúning að ræða.

„Sem betur fer eru allir aðrir 
klárir, þetta er ákveðin prófraun 
á aðra leikmenn. Þeir eru sterkari 
á heimavelli en við sáum í fyrri 
leiknum að við eigum möguleika ef 
við eigum góðan leik,“ sagði Heim-

ir sem var viss um að hinn 44 ára 
gamli Kristján myndi standa sig í 
markinu. 

„Hann er ótrúlegur, hann er 
búinn að vera frábær á æfingum. 
Hann er í toppstandi og virðist 
bara verða betri með aldrinum.“ 

Í Þrándheimi mæta KR-ingar til 
leiks eftir 0-1 tap á heimavelli. KR-
ingar áttu ágætis rispur í leiknum 
en til þess að stríða norska stór-
veldinu þurfa þeir að eiga toppleik.  

„Það er smá óvissa með Þor-
stein Má en annars eru allir klár-
ir í slaginn. Við getum spilað betur 
en í síðasta leik en við vitum það 
að þeir eru með ógnarsterkt lið og 
munu eflaust spila betur en í fyrri 
leiknum. Þetta er það stórt lið og 
kröfur eru gerðar til spilamennsk-
unar þannig að við verðum að eiga 
toppleik til að eiga séns á að kom-
ast áfram, til að byrja með þurfum 

við að halda hreinu og við reynum 
að vinna út frá því,“ sagði Bjarni 
Guðjónsson, þjálfari KR. - kpt

Þetta er prófraun á leikmennina
Vængbrotið lið FH mætir Inter Baku en á sama tíma leikur KR gegn Rosenborg.

PRÓFRAUN  Heimir vonar að aðrir 
leikmenn stígi upp í kvöld.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR  

GOLF Það má búast við galopnu 
Íslandsmóti í höggleik á Garða-
velli á Akranesi en mótið hefst í 
dag og lýkur á sunnudag. Þetta er 
í 74. sinn sem Íslandsmótið í högg-
leik er haldið og fer það nú fram á 
Garðavelli í annað sinn. 

Allir okkar sterkustu kylfingar 
eru með fyrir utan Birgi Leif Haf-
þórsson sem valdi frekar að spila 
á sterku móti í Áskorendamótaröð 
Evrópu í Frakklandi um helgina.

„Hann hefur líklega aldrei spil-
að betur á ferlinum en nú,“ sagði 
landsliðsþjálfarinn Úlfar Jónsson 
sem styður ákvörðun Birgis Leifs. 
„Það er um að gera fyrir hann 
að taka þátt í jafn sterku móti og 
þessu.“

Birgir Leifur hefur, rétt eins og 
Úlfar og Björgvin Þorsteinsson, 
unnið sex Íslandsmeistaratitla en 
þarf að bíða eftir þeim sjöunda. 
Úlfar getur reyndar aftur tekið 
fram úr þeim Birgi Leifi og Björg-
vini með sigri um helgina.

„Ég hef reyndar ekki mikl-
ar væntingar til þess en það er 
gaman að vera með. Völlurinn er 
flottur,“ sagði Úlfar í léttum dúr.

Atvinnukylfingarnir með
Atvinnukylfingarnir Ólafía Þór-
unn Kristinsdóttir og Valdís Þóra 
Jónsdóttir taka þátt í mótinu en 
þær hafa staðið sig vel á LET 
Access-mótaröðinni í Evrópu í 
sumar. Ólafía Þórunn er ríkjandi 
meistari og á sínu fyrsta ári í 
atvinnumennskunni. Hún segir 
að því fylgi líklega meiri pressa 
að keppa á Íslandsmótinu sem 
atvinnumaður en áhugakylfingur.

„Ég er mjög ánægð með sumar-
ið. Þetta hefur verið mikil og góð 
reynsla fyrir mig,“ segir hún. „Ég 
hef lært mikið um hvernig maður 
á að hugsa úti á vellinum sjálf-
um og fyrir mót. Vonandi held ég 
áfram að bæta mig í því.“

Hún á von á harðri baráttu enda 
alls sex keppendur á mótinu sem 

hafa orðið Íslandsmeistarar áður. 
„Ég á von á því að skorið verði 
mjög gott,“ segir hún.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir á 
skráða lægstu forgjöf allra kepp-
enda í kvennaflokki [-1,5] en á þó 
enn eftir að vinna Íslandsmeist-
aratitilinn. 

„Ég hef stefnt að því að vinna 
þetta mót í mörg ár. Það er draum-
urinn að verða Íslandsmeistari,“ 
segir Guðrún Brá. „Ég held að 
þetta muni ráðast af púttunum og 
ég á ágæta möguleika í þeirri bar-
áttu. Ég mun spila til sigurs eins 
og í öllum mótum,“ segir hún.

Reikna má með því að Heiða 
Guðnadóttir, sem hefur heldur 
ekki orðið Íslandsmeistari á sínum 
ferli, blandi sér einnig í barátt-
una af fullum krafti en hún varð 
Íslandsmeistari í holukeppni fyrr 

í sumar og er efst að loknum fjór-
um af sex mótum Eimskipsmótar-
aðarinnar.

Nálgast markmið sín
Keppni verður einnig hörð í karla-
flokki. Kristján Þór Einarsson er 
efstur á stigalistanum á Eimskips-
mótaröðinni og vann gull á Smá-
þjóðaleikunum með miklum yfir-
burðum. Axel Bóasson vann hins 
vegar langþráðan Íslandsmeistara-
titil í höggleik og mætir til leiks 
með fullt sjálfstraust.

„Ég er hægt og rólega að nálg-
ast mín markmið eftir að gengið 
í byrjun sumars var upp og ofan,“ 
segir Axel. „En það er frábært að 
sjá hversu margir sterkir kylfing-
ar eru með og eiga möguleika í ár. 
Við viljum hafa það þannig.“

 eirikur@frettabladid.is

Ræðst af púttunum
Íslandsmótið í höggleik hefst á Garðavelli á Akranesi í dag. Birgir Leifur Hafþórs-
son er ekki með en að honum undanskildum eru allir bestu kylfi ngar landsins 
með. Landsliðsþjálfarinn Úlfar Jónsson tekur nú þátt í fyrsta sinn síðan 2011.

SKOTIÐ ÚT Á HAF  Kylfingarnir sýndu listir sínar í gær þegar þeir slógu af Selfossi 
við Reykjavíkurhöfn á litla eyju sem búið var að koma fyrir úti á hafi, með mis-
góðum árangri. Hér slær Ólafía Þórunn Kristinsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Ásmundur Arnarsson, sem rekinn var frá Fylki í 
Pepsi-deild karla í fótbolta í sumar, var í gær ráðinn þjálfari ÍBV 
út tímabilið. Honum er gert að bjarga Eyjamönnum frá falli, en 
liðið er í tíunda sæti með ellefu stig eftir tólf umferðir.

Jóhannes Harðarson, þjálfari ÍBV, heldur áfram í leyfi 
vegna persónulegra ástæðan, en hann snýr ekki aftur á 
þessu tímabili. Ingi Sigurðsson hefur stýrt Eyjamönnum í 
fjarveru Jóhannesar og unnið alla þrjá leiki sína; tvo í deild 
og einn í bikar.

Ásmundur stýrði Fylkisliðinu í þrjú og hálft ár, en dapurt 
gengi liðsins á tímabilinu eftir öflug leikmannakaup urðu 
honum að falli í Árbænum. Hermann Hreiðarsson tók við 
starfi hans og byrjaði á því að ná í fjögur stig í útileikjum gegn 
FH og Breiðabliki.

Fyrsti leikur Ásmundar verður gegn Stjörnunni á Samsung-
vellinum á sunnudaginn.

Ásmundur stýrir ÍBV út tímabilið

FÓTBOLTI Skotlandsmeistarar Celtic 
unnu Íslandsmeistara Stjörnunnar, 
4-1, í seinni leik liðanna í annarri 
umferð forkeppni Meistaradeildarin-
anr á Samsung-vellinum í gærkvöldi.

Ólafur Karl Finsen hleypti vel upp í 
leiknum þegar hann kom Stjörnunni 
yfir, 1-0, á sjöundu mínútu. Ólafur 
Karl hefur nú skorað sex mörk í tíu 
Evrópuleikjum. 

Áður en yfir lauk skoruðu Skotarnir 
fjögur mörk og unnu samanlagt, 6-1. 
Jöfnunarmark þeirra var þó kolólög-
legt.  - tom

Skosku meistaranir 
auðveldlega áfram

MARKASKORARI  Ólafur Karl Finsen skoraði fyrir Stjörnuna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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Afmælishátíðin er hafin í Skeifunni 6!

Sérstök afmælisútgáfa 
af Vaðfugli 

eftir Sigurjón Pálsson.

Skeifan 6 / Harpa /  Kringlan / 5687733 / www. epal.is

Nú er Epal 40 ára og við ætlum að fagna því í heilt ár 
- því allt er fertugum fært. Gleðin er byrjuð og heldur 
áfram með skemmtilegum og áhugaverðum uppákomum 
í hverjum mánuði afmælisárið á enda. 
Fylgstu með og fagnaðu með. Við hlökkum til að sjá þig!

Plakatasýning 
þar sem 12 hönnuðir og listamenn 
sem tengjast Epal sýna hvernig þeir 

sjá okkur fyrir sér í framtíðinni.

Epal í framtíðinni séð með augum 12 hönnuða og listamanna. 
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:50
SUMAR- OG GRILLRÉTTIR EYÞÓRS
Girnilegir og sumarlegir grillþættir með Eyþóri Rúnarssyni, 
meistarakokki. Í þessum þáttum sýnir hann okkur réttu 
handtökin og kynnir fyrir áhorfendum girnilegar uppskriftir, 
nýstárlegar aðferðir við eldamennskuna og kemur okkur í 
rétta sumarskapið.

 | 22:00
A GOOD DAY TO DIE HARD
Stórgóð spennumynd með 
Bruce Willis og Jai Courtney í 
aðalhlutverkum.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

 | 21:45
TYRANT
Hörkuspennandi þáttaröð um 
afar venjulega bandaríska 
fjölskyldu sem dregst inn í 
óvænta og hættulega atburða-
rás í Mið-Austurlöndum. 

 | 20:15
RESTAURANT STARTUP
Skemmtilegir og spennandi 
raunveruleikaþættir í umsjón 
hins harða og eitursvala Joe 
Bastianich og veitingahúsa-
eigandans Tim Love.

 | 22:35
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar- 
deild bandaríska sjóhersins.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 18:22
KALLI Á ÞAKINU
Bráðfjörug teiknimynd með 
óþekkasta Kalla í heimi.
 

 | 21:30
BREATHLESS
Dramatískir þættir sem gerast 
á sjöunda áratugnum og fjalla 
um lækna og hjúkrunarkonur 
á spennandi tímum.

SJÁÐU ÞÁTTARÖÐ 1

Á STÖÐ 2 MARAÞON 

08.00 The Open Championship 2015
11.40 Golfing World 2015 
12.30 LPGA Tour 2015 
14.30 PGA Special. Tour Life 
14.55 The Open Championship 2015 
18.35 Inside The PGA Tour 2015 
19.00 PGA Tour 2015 
22.00 Golfing World 2015 
22.50 Inside The PGA Tour 2015  
23.15 PGA Special. In the Spotlight 

12.00 Mannamál (e) 12.30 Matjurtir (e) 12.45 
Heimsljós (e) 13.15 433 (e) 13.45 Grillspaðinn 
(e) 14.00 Mannamál (e) 14.30 Matjurtir (e) 14.45 
Heimsljós (e) 15.15 433 (e) 15.45 Grillspaðinn (e) 
16.00 Mannamál (e) 16.30 Matjurtir (e) 16.45 
Heimsljós (e) 17.15 433 (e) 17.45 Grillspaðinn 
(e) 18.00 Mannamál (e) 18.30 Matjurtir (e) 18.45 
Heimsljós (e) 19.15 433 (e) 19.45 Grillspaðinn 
(e) 20.00 Við árbakkann 20.30 Lífsins list 21.00 
Afsal 21.30 Vesturfarar

07.00 Lína Langsokkur 07.25 Latibær   07.47 
Mæja býfluga   08.00 Könnuðurinn Dóra   08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli 
og Eyrnastór   08.55 Sumardalsmyllan   09.00 
Áfram Diego, áfram!  09.49 Tommi og Jenni 
09.55 UKI   10.00 Brunabílarnir   10.22 Kalli 
á þakinu 10.47 Ævintýraferðin  11.00 Lína 
Langsokkur 11.25 Latibær 11.47 Mæja býfluga   
12.00 Könnuðurinn Dóra   12.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 12.55 Sumardalsmyllan  13.00 Áfram Diego, 
áfram!  13.24 Svampur Sveins  13.49 Tommi 
og Jenni  13.55 UKI14.00 Brunabílarnir14.22 
Kalli á þakinu14.47 Ævintýraferðin15.00 Lína 
Langsokkur15.25 Latibær  15.47 Mæja býfluga 
 16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór  16.55 
Sumardalsmyllan  17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins  17.49 Tommi og Jenni 
 17.55 UKI18.00 Brunabílarnir  18.22 Kalli 18.47 
Ævintýraferðin  19.00 Undraland Ibba  

16.20 Matador
17.20 Stundin okkar
17.46 Kungfú Panda
18.09 Nína Pataló
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Stjörnustílistar Danmerkur 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Sumardagar
19.55 Pricebræður bjóða til veislu
20.35 Best í Brooklyn
21.00 Bækur og staðir
21.05 Skytturnar 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð
23.00 Stúlkurnar í Anzac
00.00 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.04 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.05 Cheers
13.29 Dr. Phil
14.12 America‘s Next Top Model
14.57 Survivor 
15.41 Bachelor Pad 
17.07 Playing House 
17.30 Men at Work 
17.51 Dr. Phil 
18.33 The Talk 
19.13 Hotel Hell 
19.55 The Royal Family 
20.15 Agent Carter 
21.00 Agents of S.H.I.E.L.D. 
21.45 Extant
22.30 Sex & the City 
22.55 Scandal 
23.40 Law & Order. UK  
00.25 American Odyssey 
01.10 Hannibal 
01.55 Agents of S.H.I.E.L.D. 
02.40 Extant 
03.25 Sex & the City 
03.50 Pepsi MAX tónlist

10.50 Ghostbusters  Frábær sígild 
gamanmynd frá 1984 með Bill Murray, 
Dan Akroyd og Sigourney Weaver í aðal-
hlutverkum. 
12.35 The Way Way Back  
14.15 The Terminal  
16.25 Ghostbusters
18.10 The Way Way Back  
19.50 The Terminal  Stórmynd frá leik-
stjóranum Steven Spielberg með Tom 
Hanks í aðalhlutverki. Myndin er laus-
lega byggð á sönnum atburðum og 
fjallar um Viktor, mann frá Austur-
Evrópu, sem ferðast til Bandaríkjanna.
22.00 A Good Day To Die Hard 
 Spennumynd frá 2013 með Bruce Willis 
og Jai Courtney í aðalhlutverkum. John 
McClane heimsækir son sinn til Rúss-
lands og kemst að því að hann starfar 
í raun fyrir CIA og hans hlutverk er að 
reyna að stöðva rán á kjarnorkuvopnum. 
Ekki fer allt eins og áætlað hafði verið.
23.40 For a Good Time, Call....  
01.05 Special Forces
02.55 A Good Day To Die Hard  

07.30 Stjarnan - Celtic
13.50 Stjarnan - Celtic  
15.40 FH - KR  
17.30 Pepsímörkin 2015
19.00 Símamótið
19.40 Stjarnan - Celtic  
21.30 UFC Unleashed 2015
22.15 Símamótið  
22.55 NBA - Dr. J - The Doctor
00.05 MotoGP 2015

12.10 NY Red Bulls - Chelsea
13.55 Manstu
14.25 Arsenal - West Ham
16.05 Goðsagnir - Pétur Ormslev
16.40 FH - KR  
18.30 Pepsí-mörkin 2015  
20.00 Premier League World 2014
20.30 NY Red Bulls - Chelsea 
22.15 Liverpool - Man. City
23.55 Premier League World 2014

19.00 Community
19.20 Last Man Standing  
19.45 Cristela
20.10 Sirens  Bráðskemmtilegir gam-
anþættir úr smiðju Denis Leary og Bobs 
Fisher höfundi myndanna Wedding 
Crashers og We‘re the Millers.
20.40 Witches of east End
21.25 Supernatural
22.10 American Horror Story. Coven 
 Þriðja þáttaröðin þessum dulmögn-
uðu þáttum og nú eru nýjar söguhetjur 
kynntar til leiks og sagan er alls ekk-
ert tengd þeirri sem sögð var í síðustu 
þáttaröð. 
23.00 Cristela  
23.20 Sirens  
23.45 Witches of east End  Skemmti-
legir og dulmagnaðir þættir um tvær syst-
ur sem hafa hingað til lifað eðlilegu lífi 
en það breytist skyndilega þegar móður 
þeirra upplýsir þær um að þær eru í raun 
afar máttugar og ódauðlegar nornir.
00.25 Supernatural  
01.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.40 iCarly 
08.05 The Middle  
08.30 Masterchef USA  
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 60 mínútur  
11.05 Dads  
11.25 Undateable
11.50 Jamie’s 30 Minute Meals  
12.15 Á fullu gazi  
12.35 Nágrannar
13.00 Dying Young  
14.55 I Don’t Know How She Does It 
 Gamanmynd byggð á samnefndri met-
sölubók með Söruh Jessicu Parker í 
hlutverki hinnar úrræðagóðu Kate sem 
sannarlega reynir sitt besta við að leysa 
öll vandamál sem á vegi hennar verður.
16.30 Frikki Dór og félagar  
16.55 iCarly  
17.17 Bold and the Beautiful  
17.41 Nágrannar
18.06 The Simpsons  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.55 Modern Family 
19.20 Fóstbræður  
19.50 Sumar og grillréttir Eyþórs 
 Glænýir, girnilegir og sumarlegum grill-
þættir með meistarakokknum Eyþóri 
Rúnarssyni. Í þessum þáttum sýnir hann 
okkur réttu handtökin og kynnir fyrir 
áhorfendum girnilegar uppskriftir, ný-
stárlegar aðferðir við eldamennskuna og 
kemur okkur í rétta sumarskapið
20.20 Restaurant Startup  
21.05 Battle Creek  Glæpaþættir með 
gamansömu ívafi með Josh Duhamel og 
Dean Winters í aðalhlutverkum. Þætt-
irnir fjalla um tvo afar ólíka rannsókna-
lögreglumenn sem hafa mismunandi 
skoðanir á nákvæmlega öllu. Á einhvern 
undarlegan hátt ná þeir þó saman í 
starfi og vinna að því að uppræta glæpi 
á götum Battle Creek.
21.50 Tyrant  
22.30 NCIS  
23.15 Rizzoli & Isles  Sjötta serían af 
vinsælustu þáttum Stöðvar 2 um lög-
reglukonuna Rizzoli og réttarmeinafræð-
inginn Isles.
00.00 Shameless  Fimmta þáttaröðin af 
þessum bráðskemmtulegu þáttum um 
skrautlega fjölskyldu. Fjölskyldufaðirinn 
er forfallinn alkóhólisti, mamman löngu 
flúin að heiman og uppátækjasamir 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.
00.55 NCIS. Los Angeles  
01.35 Interview With the Vampire
03.35 The Factory  
05.15 Fóstbræður
05.45 Fréttir

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi 20.30 
Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.00 Landsbyggðin 
á Hrafnaþingi 21.30 Sjónvarp Víkurfrétta

17.15 Strákarnir  
17.45 Friends  
18.10 Two and a Half Men  
18.35 New Girl  
19.00 Mike and Molly 
19.20 How I Met Your Mother  
19.45 Cold Feet  
20.40 Ally McBeal  
21.30 Breathless  
22.20 Curb Your Enthusiasm  
23.05 Arrested Development  
23.35 It’s Always Sunny in Philadelp
00.00 Cold Feet  
00.50 Ally McBeal  
01.40 Breathless  
02.25 Curb Your Enthusiasm  
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó



ENN MEIRI LÚXUS

Nýjasti meðlimur Lúxus–fjölskyldunnar er ljúffengur íspinni með 
seigri saltkaramellu sem við þróuðum í samstarfi við Norðursalt. 
Bjóðum hann hjartanlega velkominn!
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BESTI BITINN Í BÆNUM

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ 
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar 
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Tökur eru hafnar á nýjustu kvik-
mynd Óskars Jónassonar sem heitir 
Fyrir framan annað fólk. Myndin 
er jafnframt fyrsta íslenska kvik-
myndin sem Truenorth framleiðir 
og með helstu hlutverk fara Snorri 
Engilbertsson, Hafdís Helga Helga-
dóttir, Svandís Dóra Einarsdóttir 
og Hilmir Snær Guðnason. 

„Myndin spannar heilt ár, við 
byrjuðum tökur í mars og skutum 
þá nokkra vetrartökudaga og svo 
tókum við nokkra tökudaga í vor. 
Nú eru samt aðaltökudagarnir, það 
er sumarblær yfir myndinni. Við 
munum svo skjóta aftur í október,“ 
segir Óskar, leikstjóri myndar-
innar. Hann er jafnframt höfund-
ur hennar ásamt Kristjáni Þórði 
Hrafnssyni leikskáldi.

Tökurnar fara að mestu leyti 
fram í Reykjavík og fær borgin 
að njóta sín. Þá hafa aðstandend-
ur myndarinnar lagt undir sig hús 
eitt í Vesturbænum og klætt það í 
svart. „Um þessar mundir höfum 
við pakkað einu húsi inn í svört 
tjöld til þess að fá vetrarmyrkur og 
nótt. Þessa dagana vinnum við alla 
daga í myrkrinu, það er pínu spes,“ 
segir Óskar léttur í lundu. 

Leikarinn Þröstur Leó Gunnars-
son hefur búið í húsinu umrædda 
undanfarin ár ásamt fjölskyldu 
sinni. Hann býr þar þó ekki um 
þessar mundir þannig að kvik-
myndatakan truflar ekki íbúa 
hússins of mikið. „Það býr fólk 
á neðri hæðinni og við vinnum á 
efri. Við ætluðum að smíða þessa 
íbúð í stúdíói en svo fundum við 
allt í einu hús sem leit út að utan 
eins og við vildum hafa það. Þegar 
við bönkuðum upp á til að biðja 
um leyfi fyrir því að nota það kom 
í ljós að við vildum nota íbúðina á 

efri hæðinni líka. Hún var tóm en 
með búslóð, þannig að við vorum 
heppin, því það er heljarinnar 
handleggur að byggja svona leik-
myndir,“ útskýrir Óskar. 

Kvikmyndin er rómantísk 
kómedía sem fjallar um feiminn 
náunga sem reynir að sjarmera 
konu. „Hún fjallar um Húbert, 
grafískan auglýsingateiknara, sem 
er pínulítið félagsfælinn, og hann 
lendir í því að verða yfir sig ást-
fanginn af stúlku, í fyrsta sinn. 
Hann áttar sig á því að hann kann 
ekkert í þeim fræðum að nálgast 
hitt kynið. Yfirmaður hans er hins 
vegar kvennabósi og reynir Húbert 
að herma eftir honum og það virk-
ar og þau fara að deita. Húbert er 
svo himinlifandi með að hafa fattað 
sinn nýja hæfileika, að herma eftir 
fólki, að hann fer að færa sig upp 
á skaftið í eftirhermunum og fer 
að kryfja þennan hæfileika,“ segir 
Óskar um myndina.

Hann hefur að undanförnu lítið 
unnið að myndum sem þessum. 
„Þetta er annað andrúmsloft en í 
öðru sem ég hef verið að gera, eins 
og Pressu, Svörtum englum og 
Reykjavík Rotterdam til dæmis. 
Það var komin mikil þrá hjá mér 
til að fjalla um fólk sem er manni 
næst. Það kveikir í manni að fá að 

kljást við þetta, þessar daglegu litlu 
uppákomur, það sem maður þekk-
ir. Maður skynjar svo mikið hvað 
fólki gengur til. Það er ekki eins og 
dramatíkin sé bara á Litla-Hrauni 
eða á lögreglustöðinni, hún getur 
líka verið innan veggja heimilis-
ins.“

Kristinn Þórðarson og Leifur B. 
Dagfinnsson hjá Truenorth fram-
leiða myndina en fyrirtækið hefur 
undanfarin ár mikið unnið í erlend-
um verkefnum. „Það er frábært að 
vinna með þeim. Flest þessi stóru 
erlendu verkefni hafa farið í gegn-
um þá. Samstarfið hefur gengið 
mjög vel,“ segir Óskar spurður út 
í samstarfið.

Hann gerir ráð fyrir að tökum á 
myndinni ljúki í október og að hún 
verði frumsýnd í febrúar.

 gunnarleo@frettabladid.is

Pökkuðu heilu húsi 
inn í vetrarmyrkur
Tökur eru hafnar á nýjustu mynd Óskars Jónassonar sem heitir Fyrir framan 
 annað fólk. Búið er að klæða heilt húsi í svart til að ná fram alvöru vetrarmyrki.

INNPÖKKUN  Búið er að setja svört tjöld fyrir hluta hússins til þess að fá fram alvöru vetrarmyrkur inni í húsinu. Leikarinn 
Þröstur Leó hefur búið í húsinu ásamt fjölskyldu sinni undanfarin ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPEKINGSLEGUR  Óskar Jónasson, leik-
stjóri og höfundur, einbeittur á tökustað.

AÐALLEIKARAR  Snorri Engilbertsson 
og Hafdís Helga Helgadóttir.

 Um þessar mundir 
höfum við pakkað einu 

húsi inn í svört tjöld til að 
fá vetrarmyrkur og nótt. 

Þessa dagana vinnum við 
alla daga í myrkrinu, það 

er pínu spes.

Mér finnst Skúrinn á Snæfellsnesi 
æðislegur, ég gerði mér sérstaka 
ferð í Stykkishólminn til að smakka.
Sylvía Briem Friðjónsdóttir, bloggari á 
Femme.is og Dale Carnegie-þjálfari

Hljómsveitin Úlfur Úlfur heldur 
útgáfutónleika fyrir plötuna Tvær 
plánetur sem kom út í seinasta mán-
uði. Platan hefur vægast sagt slegið 
í gegn en ásamt því að hafa rokselst 
í verslunum hafa lögin verið spil-
uð yfir 100.000 sinnum á Spotify. 
„Okkur var ráðið frá því að setja 
plötuna á Spotify svona stuttu eftir 
útgáfu, það mundi koma niður á söl-
unni. En við teljum okkur græða á 
því að hafa hana þar. Þá getur hver 
sem er hlustað á hana hvar og hve-
nær sem er og þetta hefur alls ekki 

komið niður á sölunni á plötunni,“ 
segir Arnar Freyr Frostason, með-
limur sveitarinnar, en með honum 
er Helgi Sæmundur Guðmundsson. 

Það er allt tilbúið fyrir tónleika 
kvöldsins en þetta verða stærstu 
tónleikar sem Arnar og Helgi hafa 
haldið hingað til. „Þetta er allt að 
smella saman hjá okkur. Við gáfum 
okkur nægan tíma eftir útgáfu plöt-
unnar enda eru þetta langstærstu 
tónleikarnir okkar. Það er bara 
tvisvar á ævinni sem maður leggur 
svona mikið í tónleika. GKR, sem 

er ungur íslenskur rappari sem ég 
peppa, hitar upp fyrir okkur. Svo 
verðum við með lifandi hljómsveit 
og bakraddir. Þetta verður klikkað.“

Úlfur Úlfur hefur starfað frá 
árinu 2010 en þó unnið saman að 
tónlist í allt að 14 ár. Mikill upp-
gangur hefur verið í íslenskri rapp-
tónlist seinustu ár og Úlfur Úlfur er 
stór ástæða fyrir því enda afar vin-
sæl hér á landi.

Tónleikarnir verða í Gamla bíói, 
húsið verður opnað klukkan níu í 
kvöld.  - gj

Stærstu tónleikar Úlfs Úlfs til þessa í kvöld
Rappsveitin Úlfur Úlfur heldur útgáfutónleika fyrir nýju plötuna sína Tvær plánetur í Gamla bíói. 

ÚLFUR ÚLFUR  Arnar Freyr og Helgi 
Sæmundur stíga á svið með hljómsveit 
í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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Kærustunni minni var nauðgað 
áður en við kynntumst. Þessi 

ömurlegi atburður hefur haft 
mikil áhrif á hana en ég dáist 
að styrk hennar, enda skilja stór 
áföll eftir sig djúp sár sem gróa 
mishratt og fólki ferst misvel að 
ná bata.

ÞVÍ MIÐUR virðist réttarkerfið 
hannað til að þagga niður í fórn-
arlömbum kynferðisofbeldis. Allt 
of oft heyrum við af brotaþolum 
segja frá lögmönnum og lögreglu-
fólki sem hvöttu þau beinlínis til 
að leita ekki réttar síns. Lög-
maður kærustunnar minnar er 
einn af þeim en hún hlustaði ekki 
og kærði nauðgarann. Hann var 
hins vegar ekki ákærður fyrir 
ofbeldið og hefur því af full-
komnu ábyrgðarleysi aðeins þurft 
að takast á við eigin samvisku 
síðustu ár. 

ÉG VORKENNI þessum náunga 
jafn mikið og ég dáist að styrk 
kærustunnar minnar – ekki 
rugla því saman við samúð því 
hana fær hann ekki. Það getur 
ekki verið auðvelt að vera svona 
hræðileg manneskja. Hann er 
nefnilega ekki skrímsli heldur 
maður sem fer út í búð og skoðar 
fréttir á netinu eins og við hin. 
Á hverjum morgni neyðist hann 
hins vegar til að horfast í augu 
við sína eigin sorglegu spegil-
mynd. Verði honum að því og 
megi hann éta skít.

ÉG ÁTTA mig á þversögninni 
sem felst í því að svara ofbeldi 
með meira ofbeldi. Ég er hins 
vegar ekki vandaðri maður en 
svo, eða kannski svo kjánalega 
ástfanginn, að ég get ekki lofað að 
fara að ráðum lögmanna og láta 
kyrrt liggja ef ég rekst á hann á 
förnum vegi. Ef svo ólíklega vill 
til að hann sé að lesa þetta, þá vil 
ég hvetja hann til að fara niður á 
lögreglustöð við Hverfisgötu og 
kæra þetta sem hótun. Þá myndi 
réttarkerfið sem verndaði hann 
svo samviskulega sjá til þess að 
allir fengju að vita hvaða mann 
hann hefur að geyma.

DRUSLUGANGAN leggur af 
stað frá Hallgrímskirkju klukkan 
14 á laugardaginn. Ég mæti með 
kærustunni minni en geng fyrir 
ykkur öll. Sjáumst.

Kærastan mín, 
druslan

BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar
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