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Fyrirtæki í vextiSkerping ehf þjónustar tré- og málmiðnaðinn með skerpingu á blöðum úr vél-um. Fyrirtækið er til sölu.SÍÐA 6

Innblástur fyrir helginaRegnbogalitirnir verða áberandi í Gleðigöngunni sem fyrr. Á tískupöllunum er gjarnan gengið skrefinu lengra. Þangað má sækja innblástur. 
SÍÐA 4
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SÉRBLAÐ Fólk  

Sími: 512 5000

6. ágúst 2015
182. tölublað 15. árgangur

Vonast eftir friði
Viktoria Tudhope, varaformaður 
Skotlandsdeildar CND, ræðir við 
Fréttablaðið um frið og kjarnorku-
vopnalausan heim, sjálfstæðisbaráttu 
Skotlands og árásirnar á Hírósíma og 
Nagasakí. 12 og 16

SPORT Aron Jóhannsson er 
spenntur fyrir því að hefja 
leik hjá Werder Bremen. 38

Höfnuðu umsóknum  Metár var í 
umsóknum til fræðslusamtakanna 
AFS. Von er á 37 erlendum nemum. 2
Gagnrýna samráðsleysi  Fram-
kvæmdastjóri SFS vill meira samráð 
við hagsmunaðila vegna þvingana 
gagnvart Rússlandi. 4
Nýtt heilsuhótel  NLFÍ hyggst byggja 
90 herbergja heilsuhótel í Hvera-
gerði. Eftirspurnin er að aukast. 18
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LÍFIÐ Ný fatalína Svölu 
Björgvins er seld í einni vin-
sælustu netverslun heims. 42

SKÓLA
DAGAR

TÓNLIST Sigur Rós er um þessar 
mundir stödd í hljóðveri í New 
York að taka upp nýtt efni. „Jú, 
það er rétt, en hvað kemur út úr 
því veit svo sem enginn að svo 
stöddu. Þeir hafa verið að hittast 
öðru hvoru á þessu ári til að vinna 
að nýju efni,“ segir Kári Sturlu-
son, umboðsmaður Sigur Rósar. 
Sveitin vinnur með upptökustjór-
anum John Congleton sem vann 
Grammy-verðlaun í fyrra fyrir 
upptökustjórn og hljóðblöndun á 
plötu bandarísku tónlistarkonunn-
ar St. Vincent.   - glp / sjá síðu 46

Mikil leynd yfir nýju efni:

Sigur Rós tekur 
upp í New York

STJÓRNSÝSLA Ólöf Nordal stefnir á 
að leggja frumvarp um millidóms-
stig fram á haustþingi. Hún telur 
raunhæft að það líði ár þar til nýja 
dómsstigið taki til starfa.

Ó l ö f  s e g -
ist telja að nýja 
dómsstigið 
verði gríðarlega 
mikil réttar bót 
og almennt séð 
hafi verið mik-
ill áhugi á því, 
á meðal þeirra 
sem starfa í rétt-
arkerfinu, að það 

yrði að veruleika. „Þannig að ég 
vonast til að þingið taki vel á móti 
þessu máli og það fái góða umfjöll-
un í vetur.“ Ólöf vonast til að ná 
frumvarpinu inn á fyrstu dögum 
haustþings, en setur þann fyrir-
vara að hún sé með töluverðan 
fjölda mála á þingmálaskrá ríkis-
stjórnarinnar. „En ég legg mjög 
mikla áherslu á þetta mál.“

Aðspurð segir Ólöf raunhæft að 
gera ráð fyrir ári í undirbúning, þar 
til nýja dómsstigið tekur til starfa. 
„Ég held að það sé þannig að við 
séum þá að tala um einhvern tím-
ann árið 2017. Það fer eftir hvern-
ig því er tekið í þinginu. Þetta mál 
mun þurfa mikla umræðu og vinnu 

í nefnd. Þannig að ég held að maður 
þurfi að vera opinn fyrir því að sú 
tímasetning geti breyst.“

Með nýsamþykktum lögum um 
breytingu á lögum um meðferð 
sakamála og lögreglulögum var 
stofnað nýtt embætti héraðssak-
sóknara. Ráðgert er að það taki til 
starfa 1. janúar næstkomandi og 
verður embætti sérstaks saksókn-
ara lagt niður frá sama tíma.

Hið nýja embætti héraðssak-
sóknara mun fara með ákæruvald 
á lægra ákæruvaldsstigi, það er 
ákærumeðferð sakamála og sak-
sókn fyrir héraðsdómi. Þá mun 
embætti héraðssaksóknara ann-
ast lögreglurannsóknir í skatta- og 
efnahagsbrotamálum, ásamt rann-
sóknum á brotum starfsmanna lög-
reglu og brotum gegn valdstjórn-
inni.

Staða héraðssaksóknara hefur 
verið auglýst. Fjárveitingar til emb-
ættisins verða svo ákveðnar í fjár-
lögum sem verða lögð fram í sept-
ember. „Ég hef lagt áherslu á það að 
embættið fái það fjármagn sem það 
þarf til að geta komist á lappirnar.“

Ólöf segir að það sé gríðarlegur 
fjárskortur í réttarkerfinu. „Og ég 
hef talað fyrir því frá því að ég tók 
við stól innanríkisráðherra að horfa 
svolítið vel á það hvað við getum 
gert til að sækja meira fé. Um leið 
og ég segi það þá er það alveg vitað 
mál að ég hef ekki tök á því að fá 
allt það fé sem ég myndi vilja fá, 
en ég er að reyna að bæta í eins og 
ég get,“ segir Ólöf. Viðbrögð þings-
ins við embætti héraðssaksóknara 
verði prófsteinn á það hvernig til 
tekst að auka fjárveitingar til rétt-
arkerfisins.   -jhh

Millidómsstig taki 
til starfa árið 2017
Innanríkisráðherra stefnir á að leggja fram frumvarp um millidómsstig í haust. 
Dómurinn geti þá tekið til starfa 2017. Hún segir réttarkerfið búa við fjárskort. 
Vonar að þingið samþykki myndarlega fjárveitingu fyrir nýtt saksóknaraembætti.
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ÓLÖF NORDAL

MENNING Georg Óskar 
sýnir tilfinningarússibana í 
SÍM salnum.  28

KÓNGAR OG DROTTNINGAR Hin árlega Dragkeppni Íslands fór fram í Gamla bíói í gærkvöldi. Ljósmyndari Fréttablaðsins mætti baksviðs þegar lokaundirbún-
ingur þeirra átta sem kepptu um titlana dragdrottning og -kóngur Íslands ársins 2015 fór fram, en þetta er í 18. sinn sem keppnin er haldin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

SKOÐUN Svandís Svavars-
dóttir vill brúa bil milli fæð-
ingarorlofs og leikskóla. 20

Ýmsir hafa orðið til þess að benda á fjársvelti í réttarkerfinu. Úttekt Ríkis-
endurskoðunar, sem Fréttablaðið greindi frá í mars, sýnir að málum, sem 
komið hafa til ákærumeðferðar hjá Ríkissaksóknara, hafi fjölgað verulega 
á undanförnum árum, en fjárveitingar hafi ekki aukist að sama skapi. 
Afgreiðslutími sakamála hafi því að meðaltali lengst verulega. „Að mati 
Ríkisendurskoðunar fer langur málsmeðferðartími hjá Ríkissaksóknara í 
bága við réttarfars- og stjórnsýslureglur.“ Nýju embætti héraðssaksóknara 
er ætlað að taka við verkefnum Ríkissaksóknara að einhverju leyti.

Réttarkerfið fjársvelt
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ÍTALÍA Talið er að 600 manns hafi 
verið um borð í yfirfullum bát, sem 
hvolfdi út af ströndum Líbíu í gær. 
Tugir drukknuðu í hafinu en meira 
en 400 manns björguðust. 

Bátnum hvolfdi þegar of margir 
fóru yfir í aðra hlið hans eftir að 
björgunarskip komu á vettvang. 
Svo virðist sem of margir hafi í einu 
reynt að komast í björgunarbát. 
Tvö skip voru send á vettvang eftir 
að neyðarkall barst frá bátnum. 
Annað var skip hjálparsamtakanna 
Lækna án landamæra, en hitt var 

írskt eftir litsskip. Fleiri skip komu 
einnig á vettvang og nokkrar þyrlur 
voru notaðar við aðgerðirnar.

Miðjarðarhaf hefur undanfarin 
misseri verið hættulegasti staður 
heims fyrir flóttafólk. Það sem af 
er þessu ári hafa meira en 2.000 
flóttamenn drukknað í Miðjarðar-
hafi. Á síðasta ári drukknuðu þar 
3.279 flóttamenn. Flestir koma þeir 
frá Sýrlandi og Erítreu og freista 
þess að komast yfir Miðjarðarhaf-
ið til Evrópu í von um að finna þar 
öryggi. - gb

Yfirfullum báti flóttafólks hvolfdi á Miðjarðarhafi. Tugir létu lífið:

Hundruðum manna bjargað

FLÓTTAFÓLK Á MIÐJARÐARHAFI  
Tugir manna létu lífið þegar bát hvolfdi 
út af ströndum Líbíu í gær. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAG Sjö kvennasamtök 
á Íslandi skora á Íslandsdeild 
Amnesty International að beita sér 
af alefli fyrir því að tillaga alþjóða-
hreyfingar Amnesty um að gefa 
vændi frjálst verði felld.

Samtökin sjö eru Stígamót, 
Kvennaathvarfið, Kvennaráðgjöf, 
Samtök kvenna af erlendum upp-
runa, Kvenfélagasamband Íslands, 
Kvenréttindafélagið og Femínista-
félag Íslands.

Alþjóðahreyfing Amnesty mun 
funda í Dyflinni á Írlandi helgina 
7. til 11. ágúst næstkomandi þar 
sem liggur fyrir tillaga um að 
Amnesty líti svo á að vændi eigi 
að gefa frjálst. Verður kaup, sala, 
milliganga um vændi og rekstur 
vændishúsa samkvæmt tillögunni 
látið óátalið. 

Kvennasamtökin segja þessa til-
lögu ganga þvert á þá mannrétt-

indabaráttu sem Amnesty er þekkt 
fyrir.

„Að okkar mati er vændi ekki 
atvinnugrein. Vændi er ofbeldi og 
frjáls sala á fólki samræmist ekki 

okkar skilgreiningu á mannrétt-
indum. Þar að auki er nær ógjörn-
ingur að skilja á milli vændis og 
mansals,“ segir meðal annars í yfir-
lýsingu frá samtökunum sjö.   - ngy

Sjö kvennasamtök skora á Íslandsdeild Amnesty að beita sér gegn frelsi í vændi:

Kvennasamtök skora á Amnesty

LÖGLEIÐA VÆNDI  Segja tillögu um að Amnesty líti svo á að vændi eigi að gefa 
frjálst ganga þvert gegn mannréttindabaráttu Amnesty.  NORDICPHOTOS/GETTY

BRUSSEL Yfirvöld í Evrópusam-
bandinu segjast tilbúin að veita 
Bretum og Frökkum hjálparhönd 
við að glíma við flóttamanna-
vandann við Ermarsundsgöngin. 
Þetta kom fram í yfirlýsingu frá 
sambandinu í gær.

Í yfirlýsingunni frá fram-
kvæmdastjórn ESB kemur fram 
að 266 milljónir evra muni renna 
frá sambandinu til Frakklands 
vegna málsins á árunum 2016 
til 2020 og 370 milljónir evra til 
Bretlands á sama tíma.  - srs

Bjóða mikla fjárhagsaðstoð:

ESB aðstoðar 
vegna Calais

MALASÍA Najib Razak, forsætis-
ráðherra Malasíu, staðfesti í gær 
að brot úr flugvélarvæng sem 
fannst við eyjuna Reunion fyrir 
viku sé úr flugvélinni MHw370 
sem hvarf á leið sinni frá Kúala 
Lúmpúr til Peking í mars í fyrra.

Talið er að flugvélin hafi brot-
lent í Indlandshafi en engin sönn-
unargögn um afdrif hennar hafa 
fundist fyrr en nú. Vængbrotið 
hefur verið til rannsóknar hjá 
frönskum yfirvöldum en vonast er 
til að fleiri sönnunargögn um hrap 
vélarinnar finnist á næstunni.  - srs

Fyrstu gögnin um afdrifin:

Vængbrotið er 
úr MH370

PALESTÍNA Palestínuflóttamanna-
hjálp Sameinuðu þjóðanna segir 
hættu á að ekki verði hægt að 
hefja skólastarf vegna fjárskorts. 

Flóttamannahjálpin rekur 700 
skóla fyrir hálfa milljón palest-
ínskra skólabarna. Um 13,5 millj-
arða króna vantar svo hægt sé að 
hefja skólastarf í lok ágúst líkt 
og ráðgert hafði verið. Fáist ekki 
frekara fé gæti upphafi skólaárs-
ins orðið frestað um fjóra mán-
uði. Skorað er á ríki heimsins að 
standa við gefin fyrirheit um að 
styrkja Flóttamannahjálpina.  - ih 

700 skólum gæti orðið lokað:

Fé skortir til að 
hefja skólastarf

VEÐUR
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 Fremur hæg norðanátt í dag og víða 
dálítil væta, skýjað með köflum og stöku 
skúrir sunnan- og vestanlands. Hiti 10 til 
18 stig.
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SAMFÉLAG „Aðsóknin er miklu 
meiri en áður. Ég held að þetta 
sé bara það sama og er að ger-
ast í ferðamennskunni, Ísland er 
bara orðið svo vinsælt,“ segir Sól-
veig Ása B. Tryggvadóttir, deild-
arstjóri erlendra nema hjá AFS 
á Íslandi, en samtökin þurftu 
að hafna um fimmtán erlendum 
nemendum sem sóttu um að koma 
í skiptinám til Íslands í ár. 

„Við gátum ekki tekið á móti 
fleiri nemendum. Við viljum 
ekki sprengja okkur og svo finnst 
okkur mjög mikilvægt að halda 
uppi gæðunum,“ segir Sólveig.

Í lok ágúst er von á þrjátíu og 
sjö erlendum nemum til tíu mán-
aða dvalar hér á landi á vegum 
AFS.

Ungmennin eru á aldrinum 
fimmtán til nítján ára og koma 
frá löndum víðs vegar að úr 
heiminum. Í ár kemur stærsti 
hópurinn frá Ítalíu.

AFS eru fræðslusamtök og 
eru þátttakendur nemendur sem 
stunda skóla og kynnast nýrri 
menningu þar sem þeir dvelja. 
Þannig eignast þeir nýja vini 
alls staðar að úr heiminum, kynn-
ast nýrri menningu, tungumáli, 
háttum og siðum annarra landa. 
Skiptinemar búa hjá fjölskyldum 
og eru ekki gestir eða ferðamenn 
í dvalarlandinu. 

Að sögn Sólveigar hefur áhugi 
erlendra nema á að koma til 
Íslands aukist hægt og rólega 
með hverju ári en þó sé aðsóknin 
í ár met. „Á síðustu árum hefur 
verið fjölgun en nú á milli ára sést 
greinilega að Ísland rýkur upp 
vinsældalistann,“ segir Sólveig og 
bætir við að samtökin vildu geta 

tekið við öllum þeim nemum sem 
vilja koma til landsins. 

„Það er líka erfitt að finna 
svo margar fjölskyldur á Íslandi 
sem hafa áhuga á að taka á móti 
skiptinemum. Þó að við fyndum 
fjölskyldurnar þá er aðalmálið 
þó það að við viljum halda uppi 
gæðunum.“

Sólveig segir að Ísland sé mjög 
ofarlega á lista yfir vinsælustu 
löndin sem nemendur sækja um 
að fara til. „Enskumælandi lönd 
eru alltaf mjög vinsæl og það er 
erfitt að segja að Ísland sé vin-

sælast því það er misjafnt hvað 
hvert land tekur marga inn. 
Bandaríkin, Ástralía og Nýja-
Sjáland eru alltaf mjög vinsæl,“ 
segir Sólveig.  nadine@frettabladid.is

Höfnuðu umsóknum 
fimmtán skiptinema
Fræðslusamtökum AFS bárust mun fleiri umsóknir í ár en unnt var að samþykkja. 
Deildarstjóri erlendra nema segir metaðsókn í ár hjá þeim skiptinemum sem sóttu 
um að koma til Íslands. Í lok ágúst er von á þrjátíu og sjö erlendum nemum.

SÓLVEIG ÁSA B. TRYGGVADÓTTIR  Ásókn erlendra nema í að koma til Íslands 
hefur aukist með árunum. Í ár var metaðsókn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

  Við gátum ekki tekið 
á móti fleiri nemendum. 
Við viljum ekki sprengja 

okkur og svo finnst okkur 
mjög mikilvægt að halda 

uppi gæðunum. 
Sólveig Ása B. Tryggvadóttir,

deildarstjóri hjá AFS á Íslandi.

NEYTENDUR „Það voru um 200 viðskiptavinir í röðinni þegar við opn-
uðum í gærmorgun og til viðmiðunar má taka fram að þegar fyrsti 
Dunkin’ Donuts-staðurinn var opnaður í Svíþjóð stóðu 100 manns 
í röð,“ segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri 10-11 sem rekur Dunkin’ 
Donuts á Íslandi.

Klukkan hálf sjö í gærkvöldi höfðu þegar selst um 10 þúsund kleinu-
hringir, 2.000 drykkir og nokkur hundruð samlokur.

Agatha Rún Karlsdóttir var fremst í röðinni þegar staðurinn var 
opnaður klukkan níu í gærmorgun. Hún hafði beðið í röð frá klukkan 
sjö kvöldið áður. Hún ásamt fimmtíu fyrstu viðskiptavinum Dunkin’ 
Donuts var leyst út með gjafakorti upp á kassa af kleinuhringjum á 
viku í eitt ár.  - srs

Hundruð manna biðu í röð eftir að geta keypt kleinuhringi:

Seldu meira en 10 þúsund hringi

HUNDAR ELSKA LÍKA KLEINUHRINGI  Fólk beið í allt að fjórtán klukkustundir eftir 
kleinuhringjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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NISSAN QASHQAI ACENTA
Framhjóladrifinn, 1,6 dísil, sjálfskiptur
Eyðsla 4,6 l/100 km*

NISSAN QASHQAI ACENTA
Framhjóladrifinn, 1,5 dísil, beinskiptur
Eyðsla 3,8 l/100 km*

NISSAN QASHQAI ACENTA
Fjórhjóladrifinn,  1,6 dísil, beinskiptur
Eyðsla 4,9 l/100 km*

Verð: 4.790.000 kr.Verð: 4.190.000 kr. Verð: 5.190.000 kr.

Nissan Qashqai er einn tæknilegasti sportjeppi sem völ er á og hlaðinn aukabúnaði svo 
sem sjálfvirkum aðalljósum, 17" álfelgum, leiðsögukerfi með Íslandskorti, bakkmyndavél, 
Google og Facebook samþættingu við snjallsíma svo eitthvað sé nefnt.
Verið velkomin í reynsluakstur.

EIGUM NOKKRA BÍLA
TIL AFGREIÐSLU STRAX

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

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

WWW.NISSAN.IS
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NISSAN QASHQAI ER 
VINSÆLASTI SPORTJEPPI 
LANDSINS



6. ágúst 2015  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR | 4

Dagar dagforeldra uppi?
„Nei, dagar okkar eru ekki taldir.“
Sigrún Edda Lövdal er formaður Félags dag-
foreldra. Hún segir Svandísi Svavarsdóttur tala 
fyrir því að dagforeldrastéttin verði lögð niður.

*Milljarðar króna **Milljónir króna

BANDARÍKIN Fyrstu kappræð-
ur þeirra sem sækjast eftir 
útnefningu Repúblikanaflokks-
ins í Bandaríkjunum til forseta-
framboðs á næsta ári fara fram 
klukkan tvö í nótt á Fox News. 
Munu þar þeir tíu frambjóðend-
ur sem mælast með mest fylgi 
etja kappi, en alls eru frambjóð-
endurnir sautján.

Ljóst er að augu margra 
munu beinast að þeim sem með 
mest fylgi mælist, auðjöfrinum 
Donald Trump, en hann mælist 

með rúmlega tuttugu prósenta 
fylgi. Þá eru næstu menn á eftir, 
Jeb Bush, fyrrverandi ríkis-
stjóri Flórída, og Scott Walker, 
ríkisstjóri Wisconsin, einnig lík-
legir til að verða í sviðsljósinu.

Auk þeirra þriggja verða Mike 
Huckabee, Ben Carson, Ted 
Cruz, Marco Rubio, Rand Paul, 
Chris Christie og John Kasich á 
sviðinu. 

Meðal þeirra sjö sem ekki 
mælast með nægilegt fylgi til 
að fá pláss á sviðinu eru eina 

konan í hópnum, Carly Fiorina, 
og Rick Perry og Rick Santorum 
sem buðu sig fram árið 2012 en 
nutu ekki stuðnings samflokks-
manna sinna.

Trump, sem undanfarið hefur 
látið ýmis umdeild ummæli 
falla, kallaði eftir rökföstum og 
yfirveguðum kappræðum í gær. 
„Ég ætla ekki að ráðast á neinn, 
en ef einhver ræðst á mig skýt 
ég til baka. Ég vil samt frekar 
ræða vandamálin í landinu.“  
 - þea

Frambjóðandaefni Repúblikanaflokksins í Bandaríkjunum ræða stefnu sína í beinni útsendingu á Fox:

Trump kallar eftir yfirvegun í kappræðum

YFIRVEGUN  Donald Trump vill að kapp-
ræður forsetaframbjóðandaefna séu 
yfirvegaðar og rökfastar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SPURNING DAGSINS

Veldu f lot tustu                  

Guðrúnartúni 10, Reykjavík og Tryggvabraut 10, Akureyri. Opið mánudaga til föstudaga frá 8 til 17 

Skoðaðu úrvalið af flo�um DELL tölvum fyrir skólann
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Magn (í tonnum)
Heildarútflutningur
Útflutningur til Rússlands
% Rússland

2010
632.003 
70.898 
11,2%

2011
 672.247 

 83.233     
12,4%

2012
 748.620     

 89.450     
11,9%

2013
 785.683     

 92.862     
11,8%

2014
 654.456     
 118.510     

18,1%

➜ Heildarútflutningur sjávarafurða ➜ Aflaverðmæti útflutnings
Útflutningsverðmæti
Heildarverðmæti*
Verðmæti v. Rússlands**
% Rússland

2010
 10.592     

 220.488     
5%

2011
 17.987     

 251.573     
7%

2012
 16.708     

 268.632     
6%

2013
 18.600     

 272.459     
7%

2014
 23.982     

 243.956     
10%

ÚTFLUTNINGUR Á UPPSJÁVARFISKI 
FRÁ ÍSLANDI Í TONNUM

Rússland Önnur 
lönd

Noregur Holland Litháen Nígería Danmörk

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

50.000

0

108.722     
33%

 74.364     
22%  63.497     

19%

 35.298     
11%  25.076     

8%

 15.518      15.518     
5%5%  10.274      10.274     

3%3%

UPPSJÁVARFISKUR 
EFTIR TEGUNDUM

Loðna Síld Makríll
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UTANRÍKISMÁL Óánægja er innan 
sjávarútvegsins með samráðs-
leysi stjórnvalda vegna við-
skiptaþvingana gagnvart Rúss-
um og kallað er eftir umræðu um 
aðgerðirnar. 

„Þegar stjórnvöld taka ákvörð-
un sem hér virðist hafa verið 
tekin er ástæða til að vanda þar 
til verka og hafa samráð við þá 
sem þessara hagsmuna hafa 
að gæta og umræða um þetta 
allt saman sé uppi á borðum. 
Okkur þykir hafa skort á það,“ 
segir Kolbeinn Árnason, fram-
kvæmdastjóri Samtaka fyrir-
tækja í sjávarútvegi. 

Russia Today greinir frá því 
að rússneska landbúnaðarráðu-
neytið vinni nú að tillögum um 
að koma á banni við innflutningi 
matvæla frá sjö Evrópuríkjum 
utan ESB sem styðja viðskipta-
þvinganir gagnvart Rússum, þar 
á meðal Íslandi. Ekki sé þó búið 
að ákveða endanlega hvaða ríki 
séu á listanum að sögn talsmanns 
rússneska landbúnaðarráðuneyt-
isins.

Íslendingar hafa ekki verið 
meðal þeirra þjóða sem Rúss-
ar hafa beitt innflutningsbanni 
þrátt fyrir að Ísland hafi tekið 
þátt í viðskiptaþvingunum Evr-
ópusambandsins, Bandaríkjanna 
og fleiri þjóða gagnvart Rússum. 

Kolbeinn veltir fyrir sér 
hvort stjórnvöld hafi tekið rétta 
ákvörðun í að styðja viðskipta-
þvinganirnar. „Bara þetta hags-
munamat, er það örugglega rétt? 

Manni finnst að það eitt og sér 
ætti að fara fram,“ segir hann. 

Þá gagnrýnir Kolbeinn einn-
ig að hagsmunaaðilar fái ekki 
reglulega fréttir af stöðu mála. 
„Ef þú færð fregnir af þessu með 
einhverjum fyrirvara þá getur 
þú brugðist við í þínum viðskipt-
um. Það eru einhver skip sem 
sigla nú til Rússlands með tölu-
vert af þessum afurðum.“

Kolbeinn segir fyrirtæki í 
sjávarútvegi hafa miklar áhyggj-
ur af mögulegu innflutnings-
banni Rússa á íslenskar afurð-
ir. Fáir markaðir séu fyrir þær 
sjávarafurðir sem Íslendingar 
selji til Rússlands. „Þeir mark-
aðir sem þó eru opnir borga mun 
verr en sá rússneski,“ segir Kol-
beinn.

Gunnþór Ingvarsson, fram-
kvæmdastjóri Síldarvinnslunnar, 
gagnrýnir einnig samráðsleysi 
stjórnvalda við sjávarútveginn 
og kallar eftir efnislegri umræðu 
um viðskiptabannið. Gunnþór 
segir útflutning Síldarvinnslunn-
ar til Rússlands hafa aukist að 
undanförnu. „Við höfum verið að 
vaxa mjög í þessu og þetta hefur 
gríðarleg áhrif,“ segir hann.

Jón Gunnarsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins og formað-
ur atvinnuveganefndar, segist 
hafa áhyggjur af stöðunni en 

ekki sé ástæða til að breyta um 
stefnu gagnvart Rússlandi. „Við 
verðum bara að vona það að þrátt 
fyrir þessa deilu sjái þeir ekki 
ástæðu til að stöðva viðskipti 
við okkur á þessum vettvangi,“ 
segir Jón.

Utanríkismálanefnd Alþingis 
mun funda í dag þar sem áfram-
haldandi þvingunaraðgerðir 
gegn Rússum verða til umræðu.

Gagnrýna samráðsleysi stjórnvalda 
vegna þvingana gagnvart Rússum
Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri SFS, gagnrýnir að ekki hafi verið haft meira samráð við hagsmunaðila vegna þvingana gagnvart 
Rússlandi. Formaður atvinnuveganefndar segist áhyggjufullur en ekki sé ástæða til stefnubreytingar. Utanríkismálanefnd fundar í dag.

Ingvar 
Haraldsson
ingvar@frettabladid.is

Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is

MAKRÍLL  Kolbeinn segir erfitt að fá 
gott verð fyrir þær sjávarafurðir sem 
fluttar séu til Rússlands á öðrum mörk-
uðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér 
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  
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ÞENNAN ÖRYGGISBÚNAÐ ÞARF HJÓL AÐ HAFA SVO ÞAÐ SÉ LÖGLEGT
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SAMGÖNGUR „Reglugerðin sem nú 
er í gildi, frá 1994, er barn síns 
tíma. Margt hefur breyst,“ segir 
Þórólfur Árnason, forstjóri Sam-
göngustofu, um nýja reglugerð 
um hjólreiðar á Íslandi sem er í 
vinnslu. Drög að reglugerðinni 
liggja nú í innanríkisráðuneytinu 
og hafa gert frá því í desember. 
Þórólfur segir bráðum von á fundi 
með innanríkisráðuneyti um drög-
in og í kjölfarið verði þau kynnt og 
óskað eftir umsögnum.

„Reglugerðin verður frek-
ar stutt og var sú leið valin að 
hafa reglurnar ekki íþyngjandi 
fyrir hjólreiðafólk nema þar sem 
öryggis hagsmunir væru áber-
andi,“ segir Þórólfur. „Í þessu sem 
öðru gildir ákveðin skynsemi. Það 
á ekki að fara að draga úr notkun 
reiðhjóla þegar við erum á sama 
tíma að bæta hjólreiðastíga og 
auka öryggi hjólreiðamanna.“

Árni Davíðsson, formaður 
umsagnarnefndar Landssamtaka 
hjólreiðamanna, segir reglugerð-
ina komna til ára sinna og ríka 
þörf á uppfærslu. „Í Evrópu er til 
dæmis viðurkennt að hafa glit á 
hliðum hjólbarðanna í stað glits á 
teinum, hér er skylda að vera með 
glit á teinum,“ segir Árni.

Sjálfur segist Þórólfur hjóla nær 
daglega til vinnu og þykir honum 
það góður ferðamáti. Hann segir 
ýmislegt hafa batnað í öryggi hjól-

reiðamanna og segir reglugerðina 
taka mið af því að hjólreiðamenn-
ing sé að skapast hér á landi. 

Einar Guðmundsson, formaður 
Brautarinnar, bindindisfélags öku-
manna, segir drögin sem nú liggja 
fyrir meðal annars fela í sér aukna 
aðgreiningu á tegundum hjóla og 
brotthvarf keðjuhlífar og láss af 
lista yfir nauðsynlegan öryggis-
búnað en eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær segir Braut-
in aðeins fjórtán prósent hjóla á 
Íslandi seld með tilskyldum örygg-
isbúnaði, þó segir Einar barnahjól 
frekar með öryggisbúnaðinn í lagi. 
„Ástandið er mun betra þar.“

Þórólfur heldur að innflytjend-
ur hjóla reyni eftir bestu getu að 
hafa allan búnað á hjólum. „Ýmis 
keppnishjól eru þó væntanlega 
seld án búnaðar. Menn eru ekki 
tilbúnir að selja hjól með búnaði 

sem verður tekinn af strax aftur.“
Einar segir niðurstöðurnar þó 

nákvæmar. Hann segir geta verið 
að einhverjir selji hjól með næst-
um öllum tilskyldum búnaði en 
segir að öll sjö atriði eigi þó að 
vera í lagi.  thorgnyr@frettabladid.is

Ný reglugerð eykur 
öryggi og umferð
Ný reglugerð um hjólreiðar er í vinnslu og verður brátt sóst eftir umsögnum. For-
stjóri Samgöngustofu segir reglugerðina miða að auknu öryggi hjólreiðamanna og 
meiri umferð. Hjól fyrir börn eru frekar með öryggisbúnað í lagi en önnur hjól.

  Það á 
ekki að fara 
að draga úr 

notkun 
reiðhjóla 
þegar við 

erum á sama 
tíma að bæta hjólreiða-

stíga og auka öryggi 
hjólreiðamanna.

Þórólfur Árnason, 
forstjóri Samgöngustofu

1. Hvað heitir hinn nýr strandgæslu-
bátur Landhelgisgæslunnar?
2. Hve mörg prósent reiðhjóla eru 
seld með öllum skyldubúnaði hér á 
landi?
3. Hver er formaður Félags dagfor-
eldra?

SVÖR:1. Óðinn 2. 14 3. Sigrún Edda Lövdal

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Ertu með 
verki í 
hnjám eða 
ökkla?
Flexor býður mikið úrval af 
stuðningshlífum fyrir flest 
stoðkerfisvandamál. 

VEISTU SVARIÐ?

Bjalla
Glit að
framan
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33%

61%

97%

66% 62%
69%

86%

➜ Hvernig voru hjól í verslunum útbúin?

GARÐABÆR Verklok nýs Álftanesvegar eru áætluð þann 1. september 
næstkomandi, en framkvæmdir hafa staðið yfir frá september 2013. 
Vegurinn hefur nú verið lagður í gegnum Garðahraun og ljósastaur-
ar settir upp. Hluti vegarins hefur einnig verið malbikaður. Þá hefur 
hluti gamla vegarins einnig verið endurnýjaður.

 ÍAV hafa séð um verkið en Vegagerðin stendur að verkinu í sam-
vinnu við Garðabæ.  - þea

Bráðum verður hægt að keyra nýju leiðina frá Garðabæ:

Styttist í verklok á Álftanesvegi

VERKLOK  Brátt verður hægt að aka eftir nýja vegarkaflanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

REKSTUR Tekjur bandaríska afþreyingarrisans 
Disney á öðrum fjórðungi ársins jukust um 5 
prósent milli ára. Í fyrsta sinn í tvö ár eru þær 
hins vegar minni en búist var við.

Sérfræðingar höfðu búist við því að tekjur 
fyrirtækisins yrðu 13,2 milljarðar dala (1.770 
milljarðar króna) en raunin varð 100 milljón-
um dala minna.

Rekstrarhagnaður (EBIT) minnkaði í 
Disney- skemmtigörðum utan Norður-Ameríku. 
Ástæðan er mikill rekstrarkostnaður í Disney-
görðunum í París og Hong Kong. Þá fækkaði 
heimsóknum í garðinn í Hong Kong.

BBC-fréttastofan hefur eftir Christine 

McCarthy, aðalfjármálastjóra Disney, að veik-
ari evra hafi orðið til þess að tekjur í garðinum 
í París hafi minnkað um 100 milljónir dala.

Heilt yfir jókst rekstrarhagnaður í skemmti-
görðum hins vegar um 9 prósent og nam 922 
milljónum dala. Tekjur af starfsemi þeirra 
jukust um 4 prósent og námu 4,1 milljarði dala.

Hagnaður af fjölmiðlastarfsemi jókst um 4 
prósent og nam 2,38 milljörðum dala. Undir 
þann hluta heyra meðal annars ESPN-stöðin, 
Disney-stöðvarnar og ABC-sjónvarpsstöðin. 

Bob Iger, stjórnarformaður og fram-
kvæmdastjóri, segir við BBC að ánægja sé 
með fjórðunginn.  - jhh

Starfsemi skemmtigarða Disney utan Norður-Ameríku var verri en stjórnendur höfðu búist við:

Tekjur Disney stóðust ekki væntingar

DISNEY  Rekstur skemmtigarða í París og Hong Kong gekk 
ekki eins vel og gert hafði verið ráð fyrir. NORDICPHOTOS/AFP

NEYTENDUR
Rangt merktir borgarar
Búið er að ganga úr skugga um að 
ekki séu fleiri pakkningar af 90 g 
hamborgurum merktar innihalda 
120 g hamborgara í umferð í versl-
unum Krónunnar eftir að DV greindi 
frá því að upp hefði komist að slíkar 
pakkningar væru í sölu. „Það er búið 
að fara yfir allar búðirnar og búið að 
staðfesta að pakkningarnar séu rétt 
merktar í búðunum,“ segir Kristinn 
Skúlason, rekstrarstjóri Krónunnar, sem 
segir að aðeins 2-3 pakkar hafi verið 
óvart merktir vitlaust fyrir mistök.

SAMFÉLAG
Metfjöldi í Útey
Aldrei hafa fleiri verið skráðir til þátt-
töku í sumarbúðum ungliðadeildar 
norska Verkamannaflokksins sem hefj-
ast í Útey á föstudag. Þetta er í fyrsta 
sinn sem sumarbúðirnar eru haldnar í 
eynni síðan 69 manns voru skotnir til 
bana í hryðjuverkaárásinni þann 22. júlí 
2011. Norska ríkisútvarpið greinir frá 
því að rúmlega þúsund manns taki þátt 
í sumarbúðunum þetta árið. Búið er 
að koma upp sérstökum minnisvarða í 
eyjunni um alla þá sem voru drepnir í 
árásinni 2011.
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BANDARÍKIN „Við skulum ekk-
ert vera neitt að tipla í kringum 
þetta,“ sagði Barack Obama í 
gær: „Valkosturinn sem við stönd-
um frammi fyrir er á endanum 
milli viðræðna eða einhvers konar 
stríðs. Kannski ekki á morgun, 
kannski ekki eftir þrjá mánuði, en 
fljótlega.“

Hann sagði þetta í ræðu, sem 
hann flutti í háskóla í Washing-
ton, þar sem hann varði kjarn-
orkusamninginn við Íran og hvatti 
bandaríska þingið til þess að sam-
þykkja hann.

Hann vísaði til Íraksstríðsins, 
sem Bandaríkjamenn hafi anað út 
í og þurfi nú að kljást við afleið-
ingar þess. Nú séu þeir sömu, sem 
hvöttu til Írakstríðsins, að berjast 
gegn kjarnorkusamningnum við 
Íran. Röksemdir þeirra standist 
samt ekki nú frekar en þá.

Harðasti andstæðingur samn-
ingsins er Benjamín Netanjahú, 
forsætisráðherra Ísraels. Hann 
hefur hvatt gyðinga á Bandaríkja-
þingi til þess að greiða atkvæði 
gegn frumvarpinu: „Nú er tím-
inn til að standa upp og gera grein 
fyrir sér: Sýnið þessum hættulega 
samningi andstöðu,“ sagði hann í 
ávarpi á þriðjudag.

Steve Israel, sem er áhrifamesti 
gyðingurinn í röðum demókrata á 
Bandaríkjaþingi, brást skjótt við 
og sagðist ekki ætla að greiða 

atkvæði með frumvarpinu. Nokkr-
ir aðrir áhrifamiklir gyðingar á 
þingi hafa hins vegar sagst styðja 
samninginn.

Reuters-fréttastofan skýrði í 
gær frá því að Wendy Sherman, 
aðalsamningamaður Bandaríkj-
anna gagnvart Íran, hefði sagt að 
Bandaríkjastjórn væri reiðubúin 
til þess að veita Ísrael frekari 
aðstoð í öryggismálum, vildi Net-
anjahú það.

Obama sagði í ræðu sinni vel 
skiljanlegt að Ísraelsstjórn hefði 
miklar efasemdir um samninga 

við Íran, enda væru þar innan-
borðs ráðamenn sem bæði afneita 
helförinni og boða grímulaust gyð-
ingahatur. 

Í samningnum væru hins vegar 
ákvæði, sem tryggðu að Íranar 
gætu ekki gengið á bak orða sinna: 
„Ef Íranar svindla, þá mun komast 
upp um þá,“ sagði Obama.

Samningurinn var gerður í júlí 
síðastliðnum og verður borinn 
undir atkvæðagreiðslu á Banda-
ríkjaþingi í lok september.

Samkvæmt samningnum draga 
Íranar verulega úr umfangi kjarn-

orkuáætlunar sinnar og gera alþjóð-
legum eftirlitsmönnum kleift að 
fylgjast grannt með þróun mála þar, 
en í staðinn verður refsiaðgerðum 
gegn Íran aflétt. gudsteinn@frettabladid.is

Ákvæði í samningnum sem 
tryggja að Íranar svindli ekki
Barack Obama Bandaríkjaforseti varði í gær kjarnorkusamninginn við Íran, sem Bandaríkjaþing greiðir atkvæði 
um í næsta mánuði. Hann sagðist skilja ótta Ísraelsstjórnar, en samningurinn tryggi að Íranar geti ekki svindlað.

BARACK OBAMA  
Bandaríkjaforseti 
segir Bandaríkja-
þing nú þurfa að 
taka mikilvægustu 
ákvörðun sína í utan-
ríkismálum frá því 
ákveðið var að ráðast 
inn í Írak. NORDICPHOTOS/

AFP

  Valkostur-
inn sem við stöndum 

frammi fyrir er á end-
anum milli viðræðna eða 

einhvers konar stríðs.
Barack Obama,

Bandaríkjaforseti

339.168 gistinætur 
á hótelum á 

Íslandi seldust árið 2015.
Árið 1997 seldist hins vegar 
165.951 gistinótt.

SVONA ERUM VIÐ

ORKUMÁL Mikill kuldi snemma í 
sumar hefur valdið því að vatns-
búskapur Landsvirkjunar er undir 
væntingum. Það þýðir að lítil jök-
ulbráðnun og minna rennsli í ám á 
landinu veldur því að miðlunarlón 
virkjana fyllast ekki sem skyldi.

Til að mynda vantar 30 metra 
á yfirborð Hálslóns til að það nái 
viðunandi fyllingu. Hagstætt veð-
urfar í ágúst og september getur 
breytt stöðunni talsvert en að öllu 
óbreyttu gæti þurft að minnka 
afhendingu á raforku í vetur.  - srs

Vantar vatn í miðlunarlón:

Veðrið bitnar á 
vatnsbúskap

HÁLSLÓN  30 metra vantar í Hálslón. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Snærós
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

Lævís eins og köttur eða heppinn?
Þjófurinn í Firði vissi nákvæmlega hvar dýrustu skartgripi verslunarinnar var að finna. Þjófavarnarkerfið var tekið af áður en hann lét til 
skarar skríða. Innbrotið virðist skipulagt en nýjar vísbendingar benda til þess að þjófurinn hafi spilað af fingrum fram og verið heppinn.

ÞJÓFURINN FÓR ÞESSA LEIÐ UM VERSLUNARMIÐSTÖÐINA FJÖRÐ

1 Um 6.:00 fær Öryggismiðstöðin 
símtal um opnar dyr á verslunar-
miðstöðinni. Öryggisvörður tekur 
þjófavarnarkerfið úr sambandi 
og heldur á staðinn. Allt með 
kyrrum kjörum þegar öryggis-
vörður kemur á svæðið.

2 6:30 Hérna spennti þjófurinn 
upp neyðarútgang og komst inn í 
anddyri hússins.

3 Þjófurinn reynir að brjóta sér 
leið inn í miðstöðina um þessar 
dyr en án árangurs. Fyrir innan 
sést snyrtistofan sem hann er 
grunaður um að hafa brotist inn 
í líka. Þar á hann að hafa spennt 
upp hurðina með kúbeini og haft 
á brott með sér nokkurt fé. 

5 Þegar ljóst er að inn um dyrnar 
með glerhurðinni verði ekki 
komist hleypur þjófurinn upp 
stigann og spennir upp hurð á 
efri hæð.

6 Maðurinn gengur ákveðnum 
skrefum frá stigaganginum og 
að versluninni Úr og gull. Hann 
heldur sig nálægt veggjum, 
líklega í þeirri von að nást ekki 
á mynd. Sé miðað við hillu í 
Skóhöllinni sem þjófurinn gekk 
fram hjá má ætla að maðurinn 
sé um 1,70 metrar á hæð.

7 Þjófurinn gengur rakleiðis að 
glugga á vinstri hlið verslunar-
innar. Hann brýtur lítið gat með 
kúbeininu og smeygir sér inn.

8 Hann byrjar á að fara innst í 
verslunina og athafnar sig. Því 
næst gengur hann beint að af-
greiðsluborði verslunarinnar og 
hvolfir bökkum með demants-
hringum ofan í töskuna sína, 
bakkarnir verða eftir. Því næst 
gengur hann að tveimur skápum 
á vegg verslunarinnar og spennir 
þá upp. Þar voru geymdir dýrustu 
skartgripir verslunarinnar og 
dýrustu Raymond Weil-úrin. 

9 Maðurinn fer aftur út um gatið. 
Hann gengur beint til hægri, 
niður stiga og út um neyðarút-
gang. Engar eftirlitsmyndir sýna 
hvert hann fór í kjölfarið eða 
hvernig hann komst undan.

EFTIR RÁNIÐ
● 7:00 Fjörður opnaður.

● 7:50 Öryggisvörður hefur sam-
band við framkvæmdastjóra og 
segir að reynt hafi verið að brjót-
ast inn. 8:06 sendir hann myndir 
af brotinni hurð í anddyri.

● Framkvæmdastjóri Fjarðar veltir 
fyrir sér hvort reynt hafi verið að 
brjótast inn í apótek verslunar-
miðstöðvarinnar. Nánari athugun 
sýnir að allt er á rúi og stúi í Úr 
og gull.

● 10:21 Símtal berst til lögreglu 
um innbrot. Hún kemur á svæðið 
nokkrum mínútum síðar og rann-
sókn hefst.

3

Fjölda demantshringa 
var stolið. Sumir 
kostuðu um 1.000.000 
krónur. 
20 Raymond Weil-
úrum var stolið. Hvert 
þeirra kostaði á 
bilinu 300.000–  
800.000 kr.

1
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 2. hæð

ÚR OG GULL

63

Þú kemst lengra en borgar minna

ŠKODA Octavia G-TEC er með tvo metantanka og einn 50 lítra bensíntank svo þú kemst 1.330 km 

án þess að fylla á og færð líka frítt í stæði. Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

ŠKODA Octavia G-TEC verð frá 3.420.000 kr.

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA
OG VESKIÐ

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA
OG VESKIÐ

www.skoda.is

„Hann var eins og kisi,“ segir 
Guðmundur Bjarni Harðarson, 
framkvæmdastjóri Fjarðar, um 
lipra, smávaxna og skjóta þjófinn 
sem fór ránshendi um verslunina 
Úr og gull á laugardag. Þjófurinn 
er enn ófundinn en margt bendir 
til þess að um vanan mann hafi 
verið að ræða.

Ein húsleit hefur verið gerð en 
enginn hefur enn verið handtek-
inn. 

Nýjar vísbendingar benda til 
þess að ránið hafi ekki verið jafn 
þaulskipulagt og áður hefur verið 
talið. Þjófurinn er grunaður um 
að hafa spennt upp hurð á Snyrti-
stofunni Rósu áður en hann lét til 
skarar skríða við Úr og gull. Það 
er í hróplegu ósamræmi við aðra 
hluta ránsins, að hafa með sér 
smáfé úr afgreiðslukassa snyrti-
stofunnar.

Sannað þykir að símtal, sem 
barst Öryggismiðstöðinni klukk-
an sex um morguninn og varð til 
þess að þjófavarnarkerfið var 
tekið af húsinu, hafi verið frá 
umhyggjusömum vegfaranda. 
Þjófurinn hafi verið heppinn að 
slökkt var á öryggiskerfinu.

„Það eru alls konar vangavelt-
ur. Ég held að þetta gæti alveg 
eins hafa verið þannig að eitt 
leiddi af öðru. Við vitum það ekki 
fyrr en við erum búin að finna 
gaurinn,“ segir Helgi Gunnars-
son rannsóknarlögreglumaður 
sem fer með málið.

Það þykir ljóst af myndböndum 
úr eftirlitsmyndavélum verslun-
arinnar Úr og gull að þar var 
þjófurinn á heimavelli. Hann 
hafði greinilega vitneskju um 
hvar dýrustu vörur verslunar-
innar væri að finna og snerti ekki 
við öðru. Þjófurinn gekk ákveðið 
til verks.

„Hann gengur á allt það dýr-
asta. Hann lætur Hugo Boss-úrin 
í friði og Kenneth Cole og Seiko,“ 
segir Ásgeir Ingvarsson, eigandi 
verslunarinnar. Hann segir þjóf-
inn hafa haft á brott með sér hátt 

í tuttugu Raymond Weil-úr sem 
kostuðu á bilinu 300 til 800 þús-
und krónur. 

Einnig tók þjófurinn dýra 
ítalska demantshringa sem sumir 
kostuðu hátt í eina milljón króna. 
Dýrir gullskartgripir hurfu jafn-
framt með þjófnum en silfur og 
ódýrari munir voru látnir í friði.

Aðspurður hvort starfsfólk 
hafi orðið vart við grunsamleg-
ar mannaferðir segir Ásgeir: 
„Það eru alltaf einhverjir grun-
samlegir en ekkert sem hönd er 
á festandi.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hafa eftirlitsmynd-
bönd Fjarðar verið skoðuð nokk-
uð aftur í tímann í þeirri von að 
finna mann sem gæti passað við 
þjófinn. Það hefur ekki borið 
árangur. Þá hafi lögregla feng-
ið upplýsingar um grunsamlega 
menn á ferli í verslunarmiðstöð-
inni án þess að nokkuð hafi komið 
upp úr kafinu. 

ALLT TÓMT  Ummerkin um kúbein 
þjófsins sjást greinilega á skápunum 
sem geymdu dýra góssið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ávöxtun Frjálsa lífeyrissjóðsins

Margverðlaunaður 
lífeyrissjóður

Frjálsi lífeyrissjóðurinn

Frjálsi lífeyrissjóðurinn var á síðasta ári valinn besti lífeyrissjóður Evrópu í sínum stærðarflokki í 
samkeppni á vegum fagtímaritsins Investment Pension Europe. Sjóðurinn var einnig valinn besti 
lífeyrissjóður Evrópulanda með færri en eina milljón íbúa annað árið í röð.  Á undanförnum árum hefur 
sjóðurinn hlotið fjölmörg alþjóðleg verðlaun sem endurspegla sterka stöðu sjóðsins og árangur hans.
 
Ef þú hefur frjálst val um hvar þú ávaxtar skyldulífeyrissparnaðinn þinn og vilt faglega stýringu
þá er Frjálsi lífeyrissjóðurinn góður kostur. Jafnframt stendur öllum til boða að ávaxta viðbótar- 
lífeyrissparnað sinn hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum.
 
Þú færð ítarlegar upplýsingar um Frjálsa lífeyrissjóðinn í næsta útibúi Arion banka, á 
frjalsi.is, með því að senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða í síma 444 7000.

Nafnávöxtun 30.06.2014 – 30.06.2015
5 ára meðalnafnávöxtun tímabilið 30.06.2010 – 30.06.2015

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í 
framtíð. Fimm ára ávöxtunartölurnar sýna meðalnafnávöxtun fyrir 
tímabilið 30.06.2010-30.06.2015 en ávöxtunin er mismunandi á 
milli ára. Frekari upplýsingar um Frjálsa lífeyrissjóðinn, þ.á.m. um 
ávöxtun hvers árs, samþykktir sjóðsins o.fl., má nálgast á frjalsi.is. 
Arion banki er rekstraraðili Frjálsa lífeyrissjóðsins.

MANNLÍF „Okkur finnst mikil-
vægt að allir geti talað um hins-
egin reynslu og hinsegin líf á sínu 
móðurmáli,“ segir Þorbjörg Þor-
valdsdóttir sem situr í undirbún-
ingsnefnd nýyrðasamkeppninnar 
Hýryrða.

Samtökin ’78 standa fyrir sam-
keppninni í tilefni Hinsegin daga 
sem nú standa yfir en Þorbjörg 
segir markmiðið að finna íslensk 
heiti yfir ýmis hinsegin hugtök. Í 
tilkynningu frá samtökunum segir 
að fjölmörg orð séu til í hinsegin 

orðaforðanum sem enn hafa ekki 
fengið íslenska þýðingu.

Beðið er um þýðingar á hug-
tökum um kyntjáningu, kynvit-
und, kynhneigð auk nýrra, ókyn-
greindra frændsemisorða í stað 
kyngreindra orða líkt og frænka, 
frændi, mamma og pabbi, þar sem 
hópur fólks fellur ekki inn í tví-
kynja kerfi.

„Í dómnefnd sitja málfræðing-
ar, fulltrúi úr kynjafræði frá HÍ 
og fólk úr hinsegin samfélaginu. 
Til að orð verði notað þarf það að 

gera meira en hljóma vel. Fólk sem 
fellur undir skilgreiningu orðsins 
þarf að vera sátt við það,“ segir 
Þorbjörg.

„Samkeppnin sem komin er í 
loftið stendur til 4. september svo 
fólk hafi tíma til að hugsa,“ bætir 
hún við en samkeppnina má finna 
á heimasíðu Samtakanna með 
útskýringum á þeim hugtökum 
sem sóst er eftir nýyrðum yfir.

„Þetta er bara byrjunin, það eru 
svo mörg orð til. Hver veit nema 
við höfum Hýryrði 2016?“  - þea

Vilja ný orð fyrir hugtök um kyntjáningu, kynvitund, kynhneigð og ný ókyngreind frændsemisorð:

Samtökin ’78 halda hinsegin nýyrðakeppni
  Til að orð 

verði notað 
þarf það að 

gera meira en 
hljóma vel. 

Fólk sem fellur 
undir skil-

greiningu orðsins þarf að 
vera sátt við það. 

Þorbjörg Þorvaldsdóttir, 
undirbúningsnefnd HýryrðaPÁFAGARÐUR „Það ætti ekki að 

koma fram við fólk sem leitar nýs 
upphafs eftir að hjónaband þess 
beið ósigur eins og það sé bann-
fært,“ segir Frans páfi. Frans vill 
að kaþólska kirkjan bjóði fráskil-
ið fólk velkomið.

Kaþólikkar sem skilið hafa 
við maka sinn mega ekki ganga 
til altaris í kirkjum og eru sam-
kvæmt reglum kirkjunnar álitnir 
lifa í synd.

„Óþarfi er að bæta þessum 
áhyggjum ofan á þær áhyggjur 
sem börn fráskilinna hafa nú 
þegar. Hvernig eiga börnin að 
iðka trú sína ef foreldrar þeirra 
eru ekki velkomnir?“  - þea

Frans vill ekki bannfæra:

Páfi býður frá-
skilda velkomna

SKILNAÐUR  Frans vill bjóða fráskilda 
velkomna í kirkjuna.  NORDICPHOTOS/AFP

ALÞINGI Sigurður Ingi Jóhanns-
son, sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, lagði fram fjórtán 
lagafrumvörp og eina þingsálykt-
unartillögu á liðnu þingi. Alls sam-
þykkti þingið ellefu af þessum 
frumvörpum auk þingsályktunar-
tillögunnar. 

Meðal helstu þingmála ráðherra 
má nefna lög um vernd afurðaheita 
sem vísa til uppruna, landsvæðis 
eða hefðbundinnar sérstöðu. 

Með jarðarlögum er stuðlað að 
skipulegri nýtingu lands í sam-
ræmi við landkosti, fjölþætt hlut-
verk landbúnaðar og hagsmuni 
sveitarfélaga og íbúa þeirra.  - ngy

Ellefu frumvörp samþykkt:

Lagði fram fjór-
tán frumvörp

SIGURÐUR INGI JÓHANNSSON  Lög 
um vernd afurðaheita voru meðal 
helstu þingmála ráðherra.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FINNLAND Ný tilskipun frá Rúss-
landi kallar á það að öllum 
matvælum sem eru flutt yfir 
landamærin frá Finnlandi til 
Rússlands skuli farga.

Þetta er hluti af nýjum aðgerð-
um sem Medvedev, forsætisráð-
herra Rússlands, tilkynnti um á 
þriðjudaginn.

Yfirvöld í Finnlandi kannast 
ekki við formlega tilkynningu um 
að matvælum sé fargað á landa-
mærunum en hafa þó haft veður 
af því úr rússneskum fjölmiðlum.

 - srs

Rússar herða aðgerðir sínar:

Farga mat á 
landamærum

HELSINKI  Finnsk stjórnvöld hafa ekki 
fengið opinbera tilkynningu.  
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Kjarnorkukafbátar þræða þrönga 
skoska firði á leið sinni til eða frá 
höfn í Faslane og á nokkurra vikna 
fresti sniglast lestir vörubifreiða 
um vegi landsins. Suður, þangað 
er förinni heitið, með kjarnaodda 
sem þarf að yfirfara og svo þarf 
að fara með þá norður eftir aftur. 
Fjölskyldur í ísbíltúr mæta lest-
inni, óafvitandi um að farmurinn 
gæti tortímt þeim og nærliggjandi 
svæði.

Þetta er staðan í Skotlandi, en 
Trident-kjarnorkukafbátar breska 
flotans eiga sína heimahöfn í Fas-
lane, í um 40 km fjarlægð frá Glas-
gow.

Viktoria Tudhope er varafor-
maður Skotlandsdeildar CND 
(Campaign for Nuclear Disarma-
ment), einna kunnustu samtaka 
friðarsinna í Bretlandi. Hún er 
stödd á Íslandi á vegum Samtaka 
hernaðarandstæðinga, en í kvöld 
verður kertafleyting á Reykja-
víkur tjörn í 35. skipti, en kertum 
er fleytt til að minnast fórnar-
lamba kjarnorkuárása Bandaríkj-
anna á japönsku borgirnar Híró-
síma og Nagasakí.

Viktoria segir að hluti Skota hafi 
alltaf barist gegn tilvist kjarnorku-
kafbátanna í Faslane. Þeir urðu 
hins vegar eitt af kosningamálun-
um í nýlegum kosningum um sjálf-
stæði Skotlands og félögum í frið-
arsamtökunum fjölgaði til muna.

„Ég held að skýringin á því 
sé fyrst og fremst sú að Skotum 
fannst þeir geta haft áhrif. Þeir 
hafa verið ansi pirraðir og fundist 

sem þeir hafi engin færi á að hafa 
áhrif. „Ég get kosið, en það mun 
svo sem engu breyta og því tekur 
því ekki.“ Allt í einu komu kosning-
ar þar sem fólk gat haft bein áhrif 
og það eykur áhugann og vonina. 
Við viljum sjá breytingar og við 
höfum færi á að leggja okkar af 
mörkum til þess.

Í Skotlandi höfum við þurft að 
glíma við fátækt og niðurskurð 
sem er víða að finna í Bretlandi. 
Við viljum takast á við það og bar-
áttan gegn Trident tengist því 
þegar kemur að kostnaði. Að hluta 
til tengist þetta spurningunni um 
af hverju verið sé að eyða öllum 
þessum peningum í þetta. Við telj-
um að við ættum að vera að huga 
að velferð en ekki vopnaskaki.

Þetta snýst líka um siðferðilegar 
spurningar. Af hverju erum við að 
drepa fólk í öðrum löndum? Þetta 
er allt svo óraunhæft. Þetta virkaði 
í kalda stríðinu, en mörgum sem 
fannst þetta réttlætanlegt í kalda 
stríðinu finnst það ekki lengur. 
Þetta er hluti skýringarinnar á 
því hvers vegna fólk sækir í friðar-
hreyfinguna núna.“

Dregur úr öryggi Íslendinga
Viktoria segir að Skotar líti á sig 
sem friðelskandi þjóð og vilji hefja 
tilvist sína sem sjálfstætt ríki á 
þeim nótum, líkt og Íslendingar 
gerðu árið 1944.

„Við segjum að við lifum á upp-
hafstímum betri þjóðar. Í stefnu-
yfirlýsingu skoska þingsis segir að 
Skotar vilji vera þekktir sem þjóð 
sem boðar og viðheldur friði. Við 
teljum að við gætum verið að gera 
eitthvað miklu betra en að geyma 
kjarnorkuvopn, nokkuð sem dreg-
ur úr öryggi allra.

Það var nokkur uppljómun fyrir 
mig þegar mér var bent á það hér 

að kjarnorkuvopnin í mínu landi 
gætu haft áhrif á öryggi Íslend-
inga.

Einhver nefndi við mig að lítið 
væri vitað um hvað væri á seyði 
í hafinu kringum Ísland. Líklega 
er Trident-kjarnorkukafbátur á 
sveimi í kringum eyjuna ykkar. 
Hver vill það? 

Þeir fara í þriggja mánaða ferðir 
og hljóta að vera einhvers staðar, 
en ég hafði ekki velt því fyrir mér 
hvar þeir væru fyrr en í dag. Þeir 
gætu verið hér. Ég horfi út á þetta 
fallega haf ykkar og spái í hvort 
ljótu kjarnorkukafbátarnir okkar 
séu ekki þar. Af hverju ættum við 
að vilja það?“

Öryggismál í ólestri
Fyrr á þessu ári upplýsti William 
McNeilly, óbreyttur dáti í sjóhern-
um, um að öryggismál í Faslane 
væru í algjörum ólestri. Hann var 
í kjölfarið rekinn úr hernum, en 
hefur verið nefndur Trident-upp-
ljóstrarinn.

Viktoria segir þetta grafalvar-
legt mál. McNeilly hafi sagt vera 
erfiðara að komast inn á ýmsa næt-
urklúbba en flotastöðina og í raun 
væri bara spurning um hvenær, 
ekki hvort, slys yrði.

CND hefur líka áhyggjur af 
öryggismálum þegar kemur að 
flutningum, en á nokkurra vikna 
fresti eru kjarnaoddar fluttir land-
leiðina til suðurhluta Englands þar 
sem þeir eru yfirfarnir.

„Það er ansi sláandi og marg-
ir Skotar hafa ekki hugmynd um 
það, þar sem það er í þágu stjórn-
valda að halda flutningum á kjarn-
orkuoddum leyndum. Þó þetta sé 
ekki opinbert leyndarmál má líta 
á það þannig, þar sem þessu fylgir 
hætta. Stærsta hættan fylgir því 
að þetta eigi sér yfirhöfuð stað, 

ekki það að ekki sé sagt frá því. 
Eina leiðin til að tryggja fullkomið 
öryggi er að hætta að aka um með 
kjarnaodda á vegum okkar. Það 
verða slys á vegum! Bílar keyra 
út af.“

Flutningarnir eiga sér ekki síst 
stað um nætur, þegar aðstæður til 
aksturs eru erfiðari en að degi til.

„Við erum nýlega farin að gera 
þetta opinbert, því að okkur finnst 
fólk eiga að vita þetta. Þú sefur 
á þitt græna eyra heima hjá þér, 
börnin í næsta herbergi, og þér 
finnst þú vera örugg.

Sagt er að heimili Englendings 
sé kastalinn hans og við Skotar 
hugsum eins. Þegar þú ert innan 
veggja heimilisins áttu að vera 
öruggur. Þér dettur ekki í hug að 
einhver muni flytja kjarnaodda 
fram hjá húsinu þínu.“

Möguleg hryðjuverkaógn
Oft og tíðum er sagt að kjarnorku-
vopn séu vörn gegn hryðjuverkum, 
en Viktoria blæs á það.

„Hryðjuverkaógnin er notuð 
til réttlætingar, en hvenær munu 
kjarnorkuvopn verða notuð gegn 
hryðjuverkamönnum?“

Viktoria segir flutninga með 
kjarnaodda um vegi Bretlands 
hins vegar skapa ógn á hryðju-
verka árás.

„Það er mikið rætt um fælingar-
mátt kjarnorkuvopna, að við þurf-
um að eiga kjarnorkuvopn til að 
viðhalda ógnarjafnvæginu. Fæl-
ingarmáttur kjarnorkuvopna er 
mýta. Okkur er sagt að það sé fæl-
ingarmættinum að þakka að ekki 
hafi verið sprengd kjarnorku-
sprengja í stríði í 70 ár. Það er ekki 
satt. Það hafa verið stríð um allan 
heim og við höfum verið mjög 
heppin að ekki hafi verið varpað 
kjarnorkusprengju í reiði.“

Þurfum velferð frekar en vopnaskak
Tilvist kjarnorkukafbáta breska sjóhersins fléttaðist inn í kosningar um sjálfstæði Skotlands. Æ fleiri Skotar benda á hættuna sem af þeim 
og flutningi kjarnaodda fylgir. Viktoria Tudhope hefur áratugum saman barist fyrir friði og vonast til að sjá kjarnorkuvopnalausan heim.

BARÁTTUKONA FYRIR FRIÐI  Viktoria Tudhope berst fyrir bættum heimi. Hún blæs á það að kjarnorkuvopn veiti öryggi gegn hryðjuverkum og segir gáleysislega flutninga á kjarnaoddum um vegi Bretlands mun 
meiri ógn og draga jafnvel að sér hryðjuverkamenn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Viktoria hóf að taka þátt í 
friðarhreyfingunni á níunda 
áratug síðustu aldar. Þá vomaði 
ógnin um kjarnorkustríð yfir og 
var raunveruleg fólki sem ólst upp 
í frosti kalda stríðsins. Hún segir 
nýja kynslóð hafa alist upp sem 
ekki þekki þessa ógn. Undan-
farið hafi friðarhreyfingin hins 
vegar verið í mikilli uppsveiflu 
og mikilvægt sé að þau sem 
lengi hafa verið í baráttunni virði 
baráttuaðferðir unga fólksins. Eitt 
breytist þó ekki og það er að fólk 
sem berst fyrir friði er oft sagt 
barnalegt.

„Í fimmtíu ár hefur mér verið 
sagt að ég þurfi að fullorðnast, 
eins og margir í friðarhreyfing-
unni upplifa.

Um hvað snýst öryggi? Snýst 
það um að geta drepið einhvern 
áður en hann drepur þig, eða um 
að huga að velferð þegnanna og 
gæta þess að börnin hafi nóg að 
borða, hljóti menntun og búi í 
hlýju húsi? Ef við gætum að okkar 
borgurum og ef við gætum að 
fólki, ávinnum við okkur ekki óvini.

Við höfum annan hugsunarhátt 
sem einkennist ekki af átökum og 
samkeppni, heldur samvinnu og 
samhygð. Þannig lít ég á þetta.“

➜ Samvinna en 
ekki átök

  Um hvað snýst öryggi? 
Snýst það um að geta drepið 

einhvern áður en hann 
drepur þig, eða um að huga 

að velferð borgaranna og 
gæta þess að börnin hafi 

nóg að borða, hljóti mennt-
un og búi í hlýju húsi? 

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR 
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og 

vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 

Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir 

íslenskar aðstæður.
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Þolir 50°C heitt vatnat
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sápubox
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Drive DIY 500mm flísaskeri
7.990 5.993

Drive útdraganlegtD i útd l t
rafmagnskefli
15 metra

11.990
9.592

Strekkibönd
og Casters hjó

20%
AFSLÁTTUR
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Smergel 3500W

6.490

5.192

WDrive Delta Sander 180W

3.390 
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GMCC 14,4V 1,2Ah með 
aukkarafhlöððu, stiglaus hraði, 
BMMC taska

55.9900
33.5994

40%
afsláttur
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Drive LG3-70A
1800W flísasög 
86x557cm borð
1288.341

30%
afsláttur

25%
afsláttur

T38 Vinnulljós

5.5900

4.19
25%
afsláttur

Drive toppasett 17 stk 1/4”

    990 693

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Proflex Nitril 
vinnuhanskar

375
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299
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EP Pallettu-tjakkur 
2 tonna lyftigeta

38.900

ALM14DF 14,,4V Li-Ion
herðsluskrúfvvél  
2,8Ah  135Nmm

27.9900

20 920.999222

ALM18DB 18V Li-Ion borvél 
2,8Ah / 388Nm

33.9990

25.49349333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

25%
afsláttur

Rafhlöðuborvél með höggi, 
HDA2544 18V

17.900
12.530

30%
afsláttur

Rafhlöðuborvél
/skrúfvél HDD 3213 12V DIY

8.990

6.7422

25%
afsláttur

DASH PRO höggborvél  stiglaus hraði 
2 rafhlöður 18V 1,5Ah

13.99013.99013 990                                   

10.49210.49220%
afsláttur

s-SCR3  Kapalkefli Wis-W
6A 3G1,04x14

.29066

4.718 Lavor Vertico 20   L
140bör 400 min ltr.1

35.990

26.993

ÖFLUG MJÖG 
6,7kgdæla 1

MaMMaMaxpxpro MPRS300V

905.890

12
Kúttsög GW8038 2000WW
m/305mm blaði

39.990

29.992

25%
afsláttur

25%
afsláttur

20%
afsláttur

INDUCTION
MOTOR POWERED

Asaki AM18DDWEAM18DWE
ahborvél 18V Ni-CD 2,0 a

11.990
11.893

30%
afsláttur
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9.990 20%
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Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10 -16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8 -18

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

Vöruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutrtrtrttrtrtrtrtrtttrtttrttttttrttrttttrtrtrtttttrtrtrtrttttttttrtttrtrtttrrtrrrrrilillliiillliiillillallaaaallaaaaaallaaalaaaa 6666666666  6666  66 6660kkkk0k0kk0kkkk0k000k0kkk0k0k0k00k0k0k0kk0kkk0 gg ggggggg gg g gggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

4.999999999990
25%
afsláttur

%
ur

Flísaþvottassett t t t tt
á hjólum

5.7900
4.3443

ÚRBÚÐINNI20-30%AFSLÁTTURaf MÚRBÚÐARVERÐI

Borðsög með 
254mm blaði 1500W WWWWWWWWWWWWWW kkkr.kkkkkkkk

37.990
30.39230 392

20%
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25%
afsláttur
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15 metra rafmagnssnúraf

   3.190

2.5

DDDDrD ive lé

555 7

AA0118-104  4 þrep

10.900
66 þrepa 11.1929292292

8 720

20%
afsláttur

HDD11111111011 6 580W stingsög DIY

3.9423 99999999999999999999942
2.759

30%
afsláttur

Alvöru skrúfstykki 15cm 14 Kgkki 15cm 14 Kg

7.890

6.31
Dósaborasett 9 borar

5.990

4.493

Búkki stillanlegur

6.990

4.893

Proma Topplyklasett með bituum ¼” 36stk

1.6901.

.183

Patrol verkfærakista STUFF 52cmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

4.295

3.436

Shamal/Fini loftpressa 1,1KW 
Max 8bar

22.990

18.932

Patrol verkfærakista Trophy

8.995

6.746

Bolta / járna klippur 42”

36” tommu kr. 3.9903 990
2.793

4.7904 790

3.353

Dekton smáhlutabox 38cm 21 hólf

1.594

1.196

Öxi 600g fiberskaft

1.290

967Karbít Borasett 33-
83mm 6stk

4.990

3.743

20%
afsláttur

30%
afsláttur 25%

afsláttur

30%
afsláttur

25%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

eð fyrirvara Birt me
ntvillurum pre
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Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

150g50%
 meira m

ag
n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Lyfjaauglýsing

Hiroshima minnst
Sjötíu ár eru í dag liðin frá því að Bandaríkjamenn vörpuðu kjarnorkusprengju 
á borgina Hiroshima í Japan. Um 80 þúsund manns létu lífið þann daginn og 60 
þúsund að auki fyrir árslok. Þremur dögum síðar var sprengju varpað á Nagasaki.

SJÖTÍU ÁRUM SÍÐAR  Okihiro Terao var fjögurra ára gamall þegar Bandaríkjamenn vörpuðu kjarnorkusprengju á borgina, stuttu 
eftir klukkan átta að morgni. Hann er glerlistamaður og gerði þetta líkan af minningarhvelfingunni, sem hann kom með til 
borgarinnar og sýnir þarna fyrir framan hvelfinguna sjálfa. Rúmlega 60 prósent allra bygginga borgarinnar gereyðilögðust og 
meira en 90 prósent urðu fyrir miklum skemmdum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

BRÁÐNAR GLERKRUKKUR  Á friðarminningarsafninu í Hiro-
sh ima getur að líta þessar glerkrukkur, sem bráðnuðu í hitan-
um þegar kjarnorkusprengjan sprakk. Tugir þúsunda saklausra 
borgara létu lífið strax á fyrstu sekúndunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÞRÍHJÓL ÞRIGGJA ÁRA DRENGS  Shinichi Tetsuya hét þriggja ára drengur, sem var 
úti að hjóla þegar sprengjan sprakk. Hann var staddur í 1.500 metra fjarlægð frá 
miðju sprengingarinnar. Þríhjólið hans og hjálmurinn eru nú til sýnis á friðarsafninu 
í Hiroshima.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

EFTIRLÍKING AF DRÁPSTÓLINU  „Litli drengur“ nefndu Bandaríkjamenn sprengj-
una, sem varpað var á Hiroshima. Sprengikrafturinn varð tugum þúsund manna að 
bana strax á fyrstu sekúndunum. Aldrei í sögunni hafa jafn margir saklausir borg-
arar verið drepnir í einu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

EYÐILEGGING  Borgin Hiroshima, þremur mánuðum eftir að sprengjan féll. Þarna 
má sjá hvelfinguna, sem enn stendur til minningar um ein verstu fjöldamorð sög-
unnar. NORDICPHOTOS/AFP

NESTISBOX  Þegar skóladrengurinn Shigeru Orimem fór í skól-
ann að morgni 6. ágúst árið 1945 var hann með þetta nestis-
box, fullt af hrísgrjónum. Boxið er nú til sýnis á friðarsafninu 
Hiroshima. Það fannst í 600 metra fjarlægð frá miðju spreng-
ingarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Legubekkur + 2ja sæta sófi. L 253 cm x D 178 cm. 139.900 kr. Nú 99.900 kr. 

Carma-sófi

Grár hægindastóll. H 92 cm. 119.900 kr. Nú 89.900 kr. 
Fæst einnig í grænu áklæði.

Angel-hægindastóll

SÓFADÖGUM LÝKUR UM HELGINA 
25% afsláttur af öllum sófum*

2½ sæta með legubekk grátt áklæði. L 271 cm x D 161 cm. 
299.900 kr. Nú 224.900 kr. 

Kingston-sófi

Unfurl-svefnsófi

Nú 96.900 kr.

Polo-sófi

Nú124.900 kr.

Andorra-hægindastóll

Nú19.900 kr.

Snooze-legubekkur

Nú149.900 kr.

Angel-hægindastóll

Nú 89.900 kr.

Kingston-sófi

Nú 224.900 kr.

Savona-svefnsófi 

89.900 kr.

*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreifingu þegar 
verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að 
sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, 
þ.e. afborgun ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.0%*

Carma-sófi

Nú 99.900 kr.

* afsláttur gildir af öllum sófum nema áður 
lækkuðum sófum eða merktum 
”Everyday Low Price”

SPARAÐU
33.000 kr.

SPARAÐU
45.000 kr.

SPARAÐU
70.000 kr.

SPARAÐU
30.000 kr.

SPARAÐU
75.000 kr.

Þriggja sæta sófi með gráum hnöppum. L 160 cm. 
169.900 kr. Nú 124.900 kr.

Polo-sófi

Legubekkur. Áklæði úr 100% bómul. L 202 x D 90 cm. 
219.900 kr. Nú 149.900 kr.  

Snooze-legubekkur

Svefnsófi með legubekk. Áklæði úr 100% pólýpropylene.  
L 225 cm x D 151 cm. 89.900 kr. Fæst einnig í 3ja sæta og 
með ljósgráu áklæði.

Savona-svefnsófi

Grár svefnsófi með pokafjöðrun. Svefnflötur 120x200 cm. 
129.900 kr. Nú 96.900 kr.

Unfurl-svefnsófi

Hægindastóll með ljósgráu áklæði. H 75 cm. 29.900 kr. 
Nú 19.900 kr. Fæst einnig í dökkgráu áklæði.

Andorra-hægindastóll

Laxabeygla

995 kr.

Hornsófi með legubekk. Ljósgrátt áklæði. L 308 cm x D 203 cm. 189.900 kr. Nú 139.900 kr. Fæst einnig í dökkgráu 
áklæði og með legubekk hægra megin.

Andorra-sófi 

Andorra-sófi

Nú 139.900 kr.
SPARAÐU

50.000 kr.

99.900 kr.
SPARAÐU

40.000 kr.

Button-sófi

Nú 64.900 kr.
SPARAÐU

25.000 kr.25.000 kr.

2ja sæta sófi. L 161 cm. 89.900 kr. Nú 64.900 kr. Fæst einnig 
3ja sæta.

Button-sófi.

SPARAÐU
10.000 kr.
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Ef þú hleypur 10 kílómetra notarðu  
jafnmikla orku og þarf til að hafa kveikt 
á einum ljósastaur í átta klukkustundir

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. 

Íslandsbanki breytti á dögunum 
skilmálum ferðatrygginga þeirra 
sem eru með greiðslukort frá 
Íslandsbanka. Með breytingunum 
hækkar eigin áhætta korthafa 
víðast hvar um 108%, fer úr 12 
þúsund krónum í 25 þúsund. Ann-
ars staðar er hækkunin minni, 
eða um 25%. Fjölmiðlamaðurinn 
Eiríkur Jónsson benti á þetta á 
vefsvæði sínu.

Edda Hermannsdóttir, sam-
skiptastjóri Íslandsbanka, segir 
í svari við fyrirspurn að breyt-
ingar á eigin áhættu séu komnar 
til vegna hækkunar á iðgjöldum 
sem bankinn greiði vátrygginga-
aðilum vegna kortatrygginga. 
Til að koma í veg fyrir að þessar 
iðgjaldahækkanir hefðu bein 
áhrif á verðlagningu kreditkorta 
var farið í breytingar á eigin 
áhættu.  - jhh

Hundrað prósenta hækkun:

Breytingar á 
ferðatryggingu

Náttúrulækningafélag Íslands 
hefur síðustu þrjú ár skoðað mögu-
leika á að byggja upp heilsuþjón-
ustu fyrir almenning og ferða-
menn í Hveragerði.

Á dögunum var lögð inn umsókn 
til Hveragerðisbæjar um verk-

efnið. Þetta segir 
Ingi Þór Jónsson, 
 stjórnarmaður 
hjá Náttúru-
lækningafélag-
i n u .  E r i n d i 
þessa efnis er 
hjá skipulags-
yfirvöldum til 
umfjöllunar með 
tilliti til breyt-

inga á aðal- og deiliskipulagi og 
segir Ingi Þór að vonast sé til þess 
að skýr svör liggi fyrir fljótlega.

„Við erum búin að skoða mark-
aðinn og fara mjög vandlega yfir 
þetta. Hugmyndin snýr að því að 
vera sem næst náttúrunni og að 
upplifunin sé vatnið og krafturinn 
úr jörðinni og náttúran og hreina 
loftið,“ segir Ingi Þór. Áformað er 
að byggingin verði 8.500 fermetr-
ar að flatarmáli, 90 herbergi með 
heilsulind og gróðurhúsum. Mark-
hópurinn yrði fólk á bilinu 30 til 
70 ára.

Ingi Þór segir að aukin eftir-
spurn sé eftir heilsuþjónustu, 
bæði vellíðunar- og lækninga-
þjónustu, og gert sé ráð fyrir að 

á næstu árum og áratugum muni 
sú eftirspurn aukast verulega. 
„Það eru allt að fimmtán prósent 
ferðamanna í Evrópu sem eru skil-
greind heilsuferðamenn,“ segir 
Ingi Þór, en einnig sé vaxandi 
markaður í Bandaríkjunum. Hann 
segir að inn í áformin spili 60 ára 
reynsla af rekstri Heilsustofnunar 
Náttúrulækningafélagsins í endur-
hæfingu. Heilsustofnunin muni þó 
starfa áfram með svipuðum hætti 
og verið hefur.

„Við viljum vanda til verka og 

enn er ekki búið að taka endanlega 
ákvörðun um verkið en það skýrist 
von bráðar,“ segir Ingi.

Frekari heilsutengd ferðaþjón-
usta er ráðgerð í nágrenni Hvera-
gerðis. Fréttablaðið greindi frá 
því í síðustu viku að bæjarráð 
hefði samþykkt beiðni eignar-
haldsfélagsins First um forgang að 
byggingarlóð til byggingar heilsu-
lindar í Ölfusdal. Hugmyndirnar 
ganga út á byggingu hostels auk 
fjölbreyttrar aðstöðu fyrir nátt-
úruböð. Undirbúningur er kominn 

vel á veg, en verkefnið er unnið í 
samstarfi við EFLU verkfræði-
stofu og nokkra arkitekta.

Hugmyndir First ehf. ganga út á 
byggingu 65 herbergja hostels auk 
fjölbreyttrar aðstöðu fyrir nátt-
úruböð. „Á hostelinu verður gist-
ing ódýr og þarna verða baðlón 
með heitu vatni, leirböð og gufu-
böð auk aðstöðu fyrir viðeigandi 
slökunarmeðferðir,“ sagði Ólafur 
Sigurðsson hjá First ehf. í samtali 
við Fréttablaðið. 

 jonhakon@frettabladid.is

Stefna að byggingu nýs 
heilsuhótels í Hveragerði
Náttúrulækningafélag Íslands áformar að byggja 90 herbergja heilsuhótel í Hveragerði. Markhópurinn er fólk 
á aldrinum 30-70 ára. Stjórnarmaður segir aukna eftirspurn eftir heilsuþjónustu. Sú eftirspurn muni aukast. 

NÁTTÚRULÆKNINGAFÉLAG ÍSLANDS  Áformað er að heilsuhótelið verði byggt á lóð Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags-
ins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

INGI ÞÓR 
JÓNSSON

Airbus hefur sótt um einkaleyfi 
á nýrri tegund af þotu sem er á 
þessari stundu kölluð Concorde 2.
Samkvæmt frásögn Daily Tele-
graph verður nýja þotan svo 
hraðskreið að hún mun geta flog-
ið frá Lundúnum til New York á 
einni klukkustund.

Í skjölum sem send voru einka-
leyfastofu í Bandaríkjunum 
kemur fram að nýja þotan mun 
geta flogið í 100 þúsund feta hæð 
og tekið allt að 20 farþega eða um 
tvö til þrjú tonn af farangri.  - jhh

Ný þota kölluð Concorde 2:

Ofurhraðskreið 
þota á leiðinni
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Brúa þarf bilið milli fæðingarorlofs og 
leikskóla og löngu tímabært að taka af 
festu á því máli. Ungar barnafjölskyldur 
glíma við vandann á einstaklingsgrunni, 
með aðkomu dagforeldra, ungbarnaleik-
skóla eða hjálp fjölskyldu og ættingja. Ekk-
ert heildstætt kerfi tekur við þegar fæð-
ingarorlofi sleppir og úr því þarf að bæta 
eins fljótt og við verður komið til þess að 
Ísland verði aðlaðandi kostur fyrir barna-
fjölskyldur.

Á dögunum kom út skýrsla á vegum 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins í 
samvinnu við Samband íslenskra sveitarfé-
laga. Skýrslan er unnin á grundvelli þings-
ályktunartillögu frá þingflokki VG sem 
samþykkt var á Alþingi í desember 2013. 
Skýrslunni ber að fagna enda má greina 
í henni eindreginn samhljóm meðal ríkis 
og sveitarfélaga um að nú þurfi að stíga 
næstu skref.

Í skýrslunni kemur fram að þótt sveitar-
félög séu ekki öll jafn vel í stakk búin til 
að sinna þessum málaflokki er þörfin ótví-
ræð. Rannsóknir bendi til þess að það sé 
þjóðhagslega hagkvæmt að börn njóti leik-
skólavistar og að um sé að ræða verulegan 
faglegan ávinning fyrir yngstu börnin að 
vera í góðum leikskólum með vel menntuðu 
starfsfólki. Þetta eigi sérstaklega við um 
börn með seinkaðan þroska, börn sem búa 
við bága félagslega stöðu og börn af erlend-
um uppruna. Þannig má öllum vera ljóst að 

með leikskólastarfi fyrir yngstu börnin er 
stuðlað með skýrum hætti að félagslegum 
jöfnuði. Að sjálfsögðu er um að ræða stórt 
og umsvifamikið verkefni þar sem huga 
þarf að húsnæðisþörf, starfsfólki og kostn-
aðarauka, og þá um leið fjárhagslegum 
samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Ekki 
verður við það unað að svo mikilvægt verk-
efni falli milli skips og bryggju vegna tog-
streitu þar sem ríki og sveitarfélög takast 
á um fjármuni. Öll erum við skattgreiðend-
ur og höfum falið ríki og sveitarfélögum 
það sameiginlega hlutverk að byggja undir 
og drífa áfram öflugt samfélag í þágu 
heildarinnar.

Í fyrrnefndri skýrslu er sérstaklega 
fjallað um alþjóðlegan samanburð en þar 
er bent á að á Íslandi er fæðingarorlof til-
tölulega stutt og skylda sveitarfélaga til 
að bjóða upp á leikskólavist ekki nægilega 
vel skilgreind í lögum. Á þessu þarf að 
gera bragarbót. Aftur á móti er tiltölulega 
almennt og mikið aðgengi að íslenska leik-
skólanum og þar eru gerðar ríkar faglegar 
kröfur sem bæði koma fram í námskrá og 
menntun kennara. Skýrslan er efnismik-
il og vel unnin en nú þarf að fylgja henni 
eftir. Þar þurfa ráðherrar menntamála og 
félagsmála að sýna pólitískan vilja sinn og 
ríkisstjórnarinnar til góðra verka. Fæð-
ingarorlof þarf að lengja og leikskólann 
þarf að efla. Rökin liggja fyrir og þörfin 
blasir við.

Brúum bilið!
SAMFÉLAG

Svandís 
Svavarsdóttir
Alþingismaður

www.netto.is Kræsingar & kostakjör ww
Í ����pi!

VÍNBER GRÆN 
FERSK OG FÍN 

449 
ÁÐUR 898 KR/KG

-50%

Þ
etta er voða falleg hugsun, en barnaskapur þegar 
kemur að því að eiga við hinn harða heim.“ Ein-
hverju í þessa veru hafa flestir, ef ekki allir, þeir 
sem barist hafa fyrir friði í heiminum einhvern 
tíma þurft að sitja undir. Það þykir afskaplega 

naívt að trúa því að alltaf sé betra að mæta fólki með góðvild 
en ofbeldi og enn naívara að trúa því að slík sjónarmið eigi 
að ráða utanríkisstefnu landa.

Í dag eru 70 ár síðan Banda-
ríkjamenn vörpuðu kjarnorku-
sprengju á japönsku borgina 
Hírósíma og myrtu á bilinu 70 
til 146 þúsund óbreytta borg-
ara. Þar eru ekki taldir þeir 
sem létust af sárum sínum, 
eða af afleiðingum sprenging-
anna sem síðar komu fram. 

Þremur dögum síðar, 9. ágúst, bitu Bandaríkjamenn höfuðið 
af skömminni og vörpuðu annarri kjarnorkusprengju á 
Nagasakí, en þar myrtu þeir á milli 39 og 80 þúsund óbreytta 
borgara.

Þessar árásir hafa orðið táknmynd um villimennsku í 
stríði og því er fagnað að þetta séu einu dæmin um notkun 
kjarnorkuvopna í hernaði. En afa sem er á ferð með dóttur-
dóttur sína er nokk sama hvort það er kjarnorkusprengja eða 
venjuleg sprengja sem sprengir af honum fótinn og drepur 
litlu stúlkuna. Það er lítil huggun fyrir móður að sonur 
hennar hafi nú fallið fyrir byssukúlu en ekki kjarnorku-
sprengju, þar sem hann var í fótbolta með félögum sínum.

Þeir sem vilja að heiminum sé stýrt af hörku verða að 
horfast í augu við afleiðingar slíkrar hörku. Það er ekkert til 
sem heitir snjall hernaður, árásir af nákvæmni skurðlæknis-
ins, og það stríð sem drepur ekki sárasaklaust fólk hefur 
ekki verið háð öldum saman, ef nokkurn tíma.

Þeir sem styðja stríð, styðja um leið að lítill drengur fái 
skot í magann og unglingsstúlka sprengjubrot í höfuðið. Það 
er ekkert hálfkák þegar kemur að því að varpa hylkjum, sem 
hönnuð eru til að springa í loft upp, yfir fólk, eða að skjóta 
málmhlut á tvöföldum hljóðhraða í átt að fólki.

Íslendingar guma af því að vera herlaus þjóð. Það er í 
besta falli hjákátlegt, á meðan landið er aðili að Atlantshafs-
bandalaginu, bandalagi sem á síðustu árum og áratugum 
hefur gert fjölmargar árásir á fólk í öðrum löndum, myrt 
legíó af saklausu fólki, körlum, konum, börnum.

Að vera herlaus og friðelskandi þjóð ætti að þýða það að 
hernaði sé hafnað. Ekki að taka sér þétt stöðu með þeim sem 
eyða frekar fjármunum í drápstól en velferð þegna sinna.

Ríkisstjórnir þessa heims eyða samanlagt 1.776 millj-
örðum dollara í hermál á hverju ári. Um það bil 240 þúsund 
milljörðum íslenskra króna. Og það á meðan fólk deyr úr 
hungri og læknanlegum sjúkdómum. Það er barnalegt. Og að 
sitja saddur í vel kyntum íslenskum húsum og styðja slíkar 
aðgerðir er það barnalegasta.

Það er ekki barnalegt að vilja frið, að tala fyrir friði, 
að vera tilbúinn til þess að láta friðarhugsjón ráða öllum 
ákvörðunum sínum. Samkennd er aldrei barnaleg, hún er 
mannleg.

Fullorðnumst nú

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé

kolbeinn@frettabladid.is

Kannski mun feita fólkinu fjölga
Það hefur víst ekki farið fram hjá 
neinum að Árni Pétur Jónsson er bú-
inn að opna veitingastaðinn Dunkin’ 
Donuts á Laugavegi. Og vel virðist 
tekið í þessa viðbót við íslenska kaffi-
húsaflóru því að síðdegis í gær höfðu 
selst 10 þúsund kleinuhringir, sam-
kvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. 
Greint hefur verið frá því að Íslend-
ingar séu fjórða feitasta þjóð í heimi 
og fimmtungur þjóðarinnar þjáist af 
alvarlegustu tegund ofþyngdar. Það 
verður varla til að draga úr vandanum 
þegar allir sextán Dunkin’-staðirnir, 
sem til stendur að reisa, verða komnir 
á sinn stað. 

Vel heppnuð markaðssetning?
Sú röð sem myndaðist fyrir 
framan þennan nýja veitinga-

stað á Laugavegi 3 vakti athygli 
margra. Fyrst var farið að bera á 
röðinni fyrir klukkan níu í fyrrakvöld 
og stækkaði hún nokkuð ört. Þessi 
fjöldi vakti eðlilega athygli fjölmiðla 
enda að kalla má brengluð ráðstöfun 
á tíma fólks að eyða tólf tímum fyrir 
framan lokaða verslun í því skyni að fá 
nokkra kleinuhringi. Það kann að vera 
að fyrrverandi formaður Blaðamanna-
félags Íslands, Arna Schram, hafi átt 
kollgátuna þegar hún velti upp þeirri 
spurningu á fésbókarsíðu sinni hvort 
þessi biðröð hefði verið sviðsett leikrit 

til að markaðssetja fyrir-
tækið. 

Meðferð skattfjár
Það hefur skapast 

nokkur umræða 
um viðtal 

Fréttablaðsins við Baltasar Kormák 
í júlí. Í viðtalinu hvatti kvikmynda-
gerðarmaðurinn til þess að tekinn yrði 
upp kynjakvóti við úthlutun styrkja 
til kvikmyndagerðar. Einn bloggarinn 
varð til þess að benda á að við val á 
fjórum leikstjórum nýrrar sjónvarps-
þáttaraðar, Ófærðar, hefði Baltasar 
ekki geta nýtt þjónustu neinnar konu. 
Leikstjórinn Dagur Kári segist vera á 
móti kynjakvóta í styrkveitingu. En í 
þessari umræðu er skautað fram hjá 
stóru spurningunni. Hvort opinberir 
styrkir væru ekki betur komnir í fórum 

þeirra sem þurfa virkilega á þeim 
að halda. Til dæmis í almanna-
tryggingakerfinu eða við rekstur 
sjúkrastofnana. Og við hættum 
að styrkja gæluverkefni fullfrísks 

fólks.  
 jonhakon@frettabladid.is
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Ísland varð fyrst ríkja í Evrópu 
til að setja sér stjórnarskrá með 
ákvæði um þjóðkjörinn for-
seta frekar en þingkjörinn for-
seta. Árið var 1944. Flokkarnir 
reyndu að sölsa undir sig for-
setaembættið, en þeim tókst það 
ekki af þrem skyldum ástæð-
um. Fyrst ber að nefna skoðana-
könnun Torfa Ásgeirssonar hag-
fræðings, fyrstu vísindalegu 
skoðanakönnunina á Íslandi. 
Niðurstöður hennar voru birtar 
í Helgafelli 1943. Þær sýndu 
yfirgnæfandi stuðning almenn-
ings við þjóðkjör forseta frekar 
en þingkjör. Í annan stað nutu 
stjórnmálaflokkarnir lítils álits 
bæði meðal almennings og inn-
byrðis, svo mjög að forustumenn 
þeirra gátu sumir ekki talað 
saman og gátu varla heldur setið 
í sama herbergi. Svo rammt 
kvað að ósættinu að Sveinn 
Björnsson ríkisstjóri hafði 
neyðzt til að skipa utanþings-
stjórn 1942 og sat hún til 1944. Í 
þriðja lagi sló hjarta ríkisstjór-
ans með fólkinu í landinu frekar 
en með flokkunum á Alþingi svo 
illa sem þeir höfðu reynzt. Það 
var ekki sízt verk Sveins Björns-
sonar að berja flokkana til 
hlýðni við þjóðarviljann eins og 
ráða má af einkaskjölum Sveins 
sem Svanur Kristjánsson pró-
fessor hefur rannsakað. Þegar 
Alþingi lét undir höfuð leggj-
ast eftir lýðveldisstofnunina að 
standa við fyrirheit flokkanna 
um endurskoðun stjórnarskrár-
innar frá 1944 snupraði Sveinn 
Björnsson, þá orðinn forseti 
Íslands, Alþingi fyrir vanræksl-
una í nýársávarpi til þjóðarinn-
ar 1949 og hamraði á nauðsyn 
nýrrar stjórnarskrár. Svona eiga 
sýslumenn að vera. 

Stjórnarskrá Bandaríkjanna
Í aðdraganda lýðveldisstofnunar-
innar 1944 voru Bandaríkin að 
vísu ekki nefnd sérstaklega sem 
fyrirmynd ákvæðisins um þjóð-
kjörinn forseta, heldur Þýzka-
land millistríðsáranna og Finn-
land. Skyldleikinn við Bandaríkin 
leynir sér þó ekki. Bandaríska 
stjórnarskráin er elzta stjórnar-
skrá heimsins enn í gildi og er 
mörgum því að ýmsu leyti eðlileg 
fyrirmynd, þótt æ fleiri banda-
rískir stjórnskipunarfræðing-
ar og aðrir geri sér grein fyrir 
ýmsum göllum hennar eins og 
ég hef áður lýst á þessum stað. 
Sumir þessara galla hafa ágerzt 
með tímanum þar eð stjórnar-
skráin hefur ekki fylgt sam-
félagsþróuninni. Aðrir gallar 
hafa verið til staðar frá upphafi, 
m.a. ákvæðið um forsetakjör. 

Gallinn hér er sá, að frambjóð-
andi getur náð meirihluta kjör-
manna og þar með kjöri sem for-
seti þótt hann hafi minni hluta 
kjósenda að baki sér og jafn-
vel þótt keppinautur hans hafi 
fengið fleiri atkvæði en „sigur-
vegarinn“. Þetta er ekki bara 
fræðilegur möguleiki enda hefur 
þetta gerzt nokkrum sinnum, 
einkum en samt ekki eingöngu 
þegar höfuðflokkarnir tveir hafa 
fengið sterk mótframboð úr eigin 
röðum. 

Árið 1876 náði Rutherford 
Hayes kjöri í forsetaembættið 
með 48% atkvæða að baki sér 
þótt andstæðingur hans, Samu-
el Tilden, hlyti 51% atkvæða í 
kosningunni. Sama gerðist aftur 
2000 þegar George W. Bush var 
kjörinn eða réttar sagt skipaður 
forseti eftir flokkslínum í Hæsta-
rétti með 47,9% atkvæða að 
baki sér þótt andstæðingur hans 
Al Gore hlyti 48,4% atkvæða. 
Atkvæðamunurinn hefði trúlega 
orðið meiri hefði neytendafröm-
uðurinn Ralph Nader ekki einnig 
boðið sig fram. 

Gallinn við forsetakosninga-
ákvæði bandarísku stjórnar-
skrárinnar er að þar er hvorki 
að finna ákvæði um aðra umferð 

kjörsins milli tveggja efstu fram-
bjóðenda eins og tíðkast víða, 
t.d. í Frakklandi, né ákvæði um 
forgangsröðun til að tryggja að 
sá einn geti náð kjöri sem hefur 
meiri hluta kjósenda að baki sér 
eins og t.d. á Írlandi og einnig 
skv. nýju stjórnarskránni sem 
samþykkt var í þjóðaratkvæði 
hér heima 2012. Þannig náði 
Bill Clinton kjöri 1992 með 43% 
atkvæða þar eð þriðji frambjóð-
andinn, auðjöfurinn Ross Perot, 
fékk 19%. Óvíst er hvort Clinton 
hefði náð kjöri hefði George Bush 
eldri, sitjandi forseti, verið einn 
í framboði gegn honum. Líku 
máli gegnir um kosningarnar 
1968 þegar suðurríkjademókrat-
inn George Wallace klauf flokk 
sinn og flokksbróðir hans Hubert 
Humphrey tapaði fyrir Nixon 
sem náði kjöri með 43% atkvæða 
að baki sér. Demókratinn Wood-
row Wilson var kjörinn forseti 
1912 með 42% atkvæða þar eð 
repúblikaninn Theodore Roose-
velt fv. forseti fór fram gegn 
flokksbróður sínum William Taft, 
sitjandi forseta. 

Munstrið er býsna skýrt. Ef 
annar flokkanna gengur klofinn 
til forsetakjörs, þá sigrar fram-
bjóðandi hins. 

2016: Endurtekur sagan sig?
Hraðspólum nú fram til 2016. Ef 
fasteignajöfurinn Donald Trump 
nær ekki útnefningu repúblikana 
sem forsetaefni, virðist hugsan-
legt að hann bjóði sig fram eigi 
að síður. Efasemdir virðast yfir-
leitt ekki sækja hart að honum 
og ekki skortir hann heldur fé. 
Fari hann fram virðist líklegt að 
frambjóðandi demókrata, trúlega 
Hillary Clinton, nái kjöri með 
mun minna en helming atkvæða 
að baki sér. 

Þjóðkjörnir forsetar

Í stað þess,að stjórnar-
herrarnir uppfylli kosn-
ingaloforðin við aldr-
aða og öryrkja og greiði 
að fullu háa skuld við 
þá eru þeir að bæta við 
skuldina! Háar fjárhæð-
ir bætast við skuldina, 
þar eð stjórnvöld ætla 
að hafa af eldri borgur-
um og öryrkjum sömu 
hækkun og launafólk 
fær nú og einnig draga 
stjórnvöld það í 8 mán-
uði að lífeyrisþegar fái 
nokkrar kjarabætur. 
Stjórnarflokkarnir (rík-
isstjórnin) lofuðu að afturkalla 
og leiðrétta alla kjaraskerð-
inguna, sem lífeyrisþegar urðu 
fyrir 2009. Einnig lofuðu þeir 
að leiðrétta lífeyri aldraðra og 
öryrkja til samræmis við þær 
hækkanir, sem orðið hefðu á 
lægstu launum frá ársbyrjun 
2009 (kjaragliðnunina). Hvor-
ugt hafa þeir staðið við.

Þessi miklu kosningaloforð við 
aldraða og öryrkja hafa áreið-
anlega átt þátt í því, að stjórn-
arflokkarnir komust til valda 
2013. Þeir eiga því að segja af 
sér, ef þeir standa ekki við lof-
orðin. Tími þeirra er að renna 
út.

30 milljarða skuld hækkar í 
tæpa 40 milljarða!
Þegar stjórnarflokkarnir höfðu 
náð völdum og myndað ríkis-
stjórn, var haldið sumarþing 
eftir kosningarnar 2013. Hvað 
efndu þeir þá af kosningalof-

orðunum við aldraða og 
öryrkja? Jú, tvö af sex: 
Frítekjumark vegna 
atvinnutekna var hækk-
að úr 40 þús. krónum 
á mánuði í 110 þús. kr. 
á mánuði. Það kostaði 
ríkið lítið, þar eð ríkið 
fær skatttekjur af þeim, 
sem fara út á vinnu-
markaðinn. Hitt atriðið, 
sem var framkvæmt, var 
það að grunnlífeyrir var 
endurreistur. Hann hafði 
verið afnuminn hjá þeim, 
sem höfðu góðar lífeyris-
sjóðstekjur. Það var mik-

ilvægt að fá þessa leiðréttingu 
en hún gagnaðist þó aðeins þeim, 
sem voru vel settir. Annað var 
ekki gert á sumarþinginu 2013 
á þessu sviði. Og fleira hefur 
ekki verið efnt af kosningalof-
orðunum fyrir frumkvæði rík-
isstjórnarinnar. En í lok ársins 
féllu úr gildi lög um skerðingu 
tekjutryggingar. Þau voru tíma-
bundin og áttu að gilda til árs-
loka 2013. Þá lækkaði skerðing-
arhlutfalli tekjutryggingar úr 
45% í 39,35%. Alls kostuðu þessi 
þrjú atriði rúma fjóra milljarða 
króna. Skuldin við lífeyrisþega 
lækkaði við framkvæmd þeirra 
í 30 milljarða. Hún hækkar nú 
aftur og fer í tæpa 40 milljarða, 
þar eð ríkisstjórnin vill ekki 
láta lífeyrisþega fá sömu hækk-
un og launþegar fá! Launþegar 
fá kauphækkun frá 1. maí sl. og 
lágmarkskaup hækkar þá úr 214 
þúsund krónum á mánuði í 245 
þúsund eða um 31 þúsund. Aldr-

aðir og öryrkjar fá enga hækk-
un frá 1. maí og mega bíða í átta 
mánuði! En þá fá þeir aðeins 
brot af því, sem launþegar fá. 
Það er því verið að níðast á líf-
eyrisþegum. Brot stjórnvalda 
gagnvart öldruðum og öryrkj-
um er tvíþætt: Þau láta lífeyr-
isþega fá mun minni hækkun 
en launþega og þau draga það í 
átta mánuði að láta þá fá hækk-
un. Útreikningur á þessu hvoru 
tveggja er tæplega 10 milljarðar 
á ársgrundvelli. Það munar um 
minna.

Lífeyrisþegar eiga að fá 300 
þúsund á mánuði
Ríkisstjórnin hefur ekkert 
sagt um það, hvort aldrað-
ir og öryrkjar eigi að fá sömu 
hækkun á lífeyri sínum næstu 
þrjú árin eins og launþegar fá 
á sínu kaupi. Kaup láglauna-
fólks hækkar um 28% á þremur 
árum og fer í 300 þúsund krón-
ur á mánuði. Aldraðir og öryrkj-
ar fá aðeins þriðjung af þeirri 
hækkun. En þeir eiga að fá sömu 
hækkun þ.e. 300 þúsund krónur 
á þremur árum. Komi stjórnvöld 
í veg fyrir það hækkar skuld 
ríkisins við lífeyrisþega enn.

Skuld ríkisins við aldraða 
og öryrkja stórhækkar!

KJÖR 
ALDRAÐRA

Björgvin Guð-
mundsson
Formaður kjara-
nefndar Félags eldri 
borgara í Reykjavík 
og nágrenni

NISSAN PATHFINDER SE 
Nýskr. 05/12, ekinn 72 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.990 þús.
Rnr. 102871.

HYUNDAI i30 CLASSIC 
Nýskr. 12/13, ekinn 12 þús. km. 
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 2.990 þús.
Rnr. 102887.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

LAND ROVER DISCOVERY 4 S. 
Nýskr. 05/12, ekinn 94 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.  
Rnr. 320335

HYUNDAI i10 
Nýskr. 05/11, ekinn 45 þús km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.350 þús.
Rnr. 120656. 

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 06/13, ekinn 45 þús km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 3.820 þús.
Rnr. 320374. 

KIA RIO EX
Nýskr. 11/14, ekinn 4 þús. km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.890 þús.
Rnr. 320366. 

BMW 520d xDrive 4x4 
Nýskr. 06/14, ekinn 20 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 8.690 þús.
Rnr. 102876. 

Frábært verð!

9.190 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Ef annar flokkanna 
gengur klofinn til 

forsetakjörs, þá sigrar fram-
bjóðandi hins. 

Í DAG 
Þorvaldur 
Gylfason
hagfræðiprófessor

➜ Brot stjórnvalda gagnvart 
öldruðum og öryrkjum er 
tvíþætt: Þau láta lífeyrisþega 
fá mun minni hækkun en 
launþega og þau draga það 
í átta mánuði að láta þá fá 
hækkun.
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70 ára afmæli
Frú Guðrún Blöndal

Breiðuvík 18, Reykjavík,
verður sjötug þann 8. ágúst nk. og  

viljum við fjölskyldan fagna þeim áfanga  
með ættingjum og vinum þann sama dag  

á milli kl. 17-20 í Safnaðarheimili  
Kópavogskirkju, Hábraut 1A, Kópavogi.  

Hlökkum til að sjá ykkur.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

GUÐNI ÞORGEIRSSON
fv. kaupmaður og skrifstofustjóri  

Kaupmannasamtaka Íslands,
Borgarholtsbraut 71, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum að morgni sunnudagsins 2. ágúst, 
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 19. ágúst  
kl. 15.00. Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á að láta líknarfélög njóta þess.

Ingibjörg Þorkelsdóttir
Þorkell Guðnason Stefanía Halla Hjálmtýsdóttir
Kristín Guðnadóttir Ásbjörn Björnsson

afabörn og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, stjúpfaðir og tengdafaðir,

AÐALSTEINN TORFASON
fæddur 14. maí 1956, lést aðfaranótt 
mánudagsins 20. júlí sl. á Landspítalanum  
í Fossvogi. Útförin hefur þegar farið fram.

 
Þuríður Kristín Halldórsdóttir

Andrea Ágústa Aðalsteinsdóttir
Sigríður María Aðalsteinsdóttir
Eyþóra Kristín Geirsdóttir Þráinn Steinsson
Halldór Geirsson Íris Hvanndal Skaftadóttir
Gerða Björk Grímnisdóttir

Móðir, amma, langamma  
og tengdamóðir okkar,

GUÐMUNDA ELÍASDÓTTIR
óperusöngkona,

lést á dvalarheimilinu Grund sunnudaginn  
2. ágúst. Hún verður jarðsungin frá Landa-
kotskirkju í Reykjavík föstudaginn 7. ágúst  
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Caritas; hjálparstofnun rómversk-kaþólsku kirkjunnar á 
Íslandi. kt. 6801694629, nr. 528-26-3145. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir.

Sif Knudsen  Stefán Ásgrímsson
Laufey Ármannsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar,

BJÖRG ÞORLEIFSDÓTTIR
fyrrverandi organisti

frá Hólkoti í Staðarsveit,

lést í Seljahlíð 31. júlí. Hún verður jarðsungin 
frá Fossvogskapellu föstudaginn 7. ágúst kl. 13.

F.h. aðstandenda,

Védís Elsa Kristjánsdóttir
Kristlaug Karlsdóttir
Heiðbjört Kristjánsdóttir

Ástkær systir okkar, mágkona og frænka,

AUÐUR ANGANTÝSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur,

lést sunnudaginn 2. ágúst á Hjúkrunar-
heimilinu Eir. Útförin verður auglýst síðar.

Ibsen Angantýsson Hulda Guðmundsdóttir
Bára Angantýsdóttir Einar Sigurgeirsson
Guðrún Angantýsdóttir Viðar Már Matthíasson

systkinabörn og fjölskyldur.

Okkar elskulegi pabbi, fósturfaðir,  
sonur, bróðir og mágur,

ÞORGRÍMUR EINARSSON
Toggi

sem lést 27. júlí, verður jarðsunginn frá 
Víðistaðakirkju, mánudaginn 10. ágúst kl. 15.

Sigmundína Sara Þorgrímsdóttir, 
Kolfinna Líf Pálsdóttir, Breki Þór Þorgrímsson,

Viljar Máni Þorgrímsson, Einar Þorgrímsson
Bryndís Eysteinsdóttir
Einar Þorgrímsson Sigurlína Sveinsdóttir
Eysteinn Ó. Einarsson Kristrún Úlfarsdóttir
Vífill Valdimarsson

80 ára afmæli
Grettir Pálsson

Faðir, afi, langafi og tengdafaðir 
verður 80 ára 6. ágúst.

Á sunnudaginn verður haldið upp á 
250 ára afmæli Hússins á Eyrarbakka. 
Húsið var byggt árið 1765 þegar nokk-
ur hús af þessari gerð voru flutt til 
landsins. Húsið var upphaflega vetur-
setur fyrir kaupmennina í grenndinni. 
Í dag hýsir það grunnsýningu byggða-
safns Árnesinga þar sem lögð er sér-
stök áhersla á sögu hússins. Verslunar-
húsin sem stóðu í kring voru öll rifin 
1950 á haftatímum vegna þess að það 
þurfti að nýta viðinn annars staðar, en 
Húsið fékk að standa og er í dag í góðu 
ásigkomulagi. 

Eftir að verslun nánast lagðist niður 
á svæðinu stóð Húsið eftir tómt og nið-
urnítt þegar hjón úr Reykjavík keyptu 
það og gerðu það alveg upp árið 1932. 
Það er óljóst hvers vegna þau ákváðu 

að bjarga húsinu en það kom í veg fyrir 
að það yrði rifið. Húsið er elsta timbur-
húsið á Suðurlandi og er eitt af tíu elstu 
húsunum á Íslandi. Það var aftur gert 
upp 1979 þegar við tóku nýir eigendur 
sem tóku það í nefið og enduðu með að 
búa þar um skeið. 

Á sunnudaginn næsta verður haldið 
upp á stórafmælið með fyrirlestri, tón-
leikum og veitingum. „Það eru marg-
ir sem eiga tengsl við þetta hús og við 
vonumst til þess að sjá sem flesta. Við 
munum fara yfir sögu Hússins og spila 
tónlist sem tengist Húsinu. Síðan verð-
um við með kaffi og kökur fyrir gest-
ina. Það er ekki á hverjum degi sem 
hús verður 250 ára,“ segir Lýður Pét-
ursson, sem er forstöðumaður Hússins. 

„Ég er mjög vel að mér í sögu Húss-

ins. Ég skrifaði bók um það fyrir ári 
og er alltaf að lesa mér meira og meira 
til um það og sögu þess. Þegar Húsið 
var byggt bjuggu bæjarbúar enn í torf-
kofum og þótti Húsið vera mjög glæsi-
legt. Þetta var mikið menningarheim-
ili á sínum tíma en oft var erfitt fyrir 
verslunarmennina að ná endum saman 
enda mikil fátækt á þessum tíma. Nafn 
Hússins er stytting á Kaupmannshús-
inu sem það var oft kallað.“ 
 gunnhildur@frettabladid.is

Húsið á Eyrarbakka 250 ára
Þetta sögufræga hús er elsta timburhús á Suðurlandi. Það var fl utt til landsins árið 1764. 

MERKILEG TÍMAMÓT  Pétur Lýðsson er forstöðumaður Hússins og skrifaði bók um það á seinasta ári.  MYND/AÐSEND

  Það eru margir sem 
eiga tengsl við þetta hús og 

við vonumst til þess að sjá 
sem flesta.

MERKISATBURÐIR
1218 Ormur Jónsson Breiðbælingur og 
Jón sonur hans eru drepnir af norskum 
kaupmönnum í Vestmannaeyjum.
1933 Steinn Steinarr skáld og fjórir aðrir 
hljóta dóm fyrir að skera niður hakakross-
fána við hús þýska vararæðismannsins á 
Siglufirði.
1937 Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 
er stofnað á stofnfundi.
1945 Kjarnorkuvopni er beitt í fyrsta 
skipti er Bandaríkjamenn varpa kjarn-
orkusprengju á japönsku borgina Hiros-
hima og drepa með því allt að 180.000 
manns.
1960 Steingrímsstöð, 26 MW virkjun í 
Soginu, er tekin í notkun við hátíðlega 
athöfn.
1962 Jamaíka lýsir yfir sjálfstæði frá 
Sambandsríki Vestur-Indía.
1965 Hljómplata Bítlanna, Help!, kemur 
út í Bretlandi.
1985 Afhjúpaður er minnisvarði um Sig-
fús Sigfússon þjóðsagnasafnara í landi 
Miðhúsa á Fljótsdalshéraði, en þar var 
hann fæddur.

Keflavíkurgöngurnar voru 
mótmælaaðgerðir sem 
Samtök hernámsandstæð-
inga og síðar Samtök her-
stöðvaandstæðinga stóðu 
fyrir í baráttu sinni gegn 
veru bandaríska setuliðsins 
á Íslandi á árabilinu 1951 
til 2006. Margar þeirra voru 
með mestu fjöldaaðgerðum 
20. aldar á Íslandi. Fyrsta 
Keflavíkurgangan var gengin 
19. júní 1960. Sú níunda var 
gengin þennan dag fyrir 32 
árum. 

Keflavíkurgöngur fóru 
þannig fram að þátttakendur 
héldu snemma að morgni að hliðum herstöðvarinnar á Miðnesheiði. Þar var haldinn 
stuttur upphafsfundur en síðan var gengið undir fánum og kröfuspjöldum til Reykjavík-
ur, hátt í 50 km leið. Jafnt og þétt fjölgaði í göngunni eftir því sem nær dró Reykjavík. 
Stuttir fundir voru haldnir á hvíldarstöðum á leiðinni, oft í Kúagerði og Straumsvík. 
Aðgerðirnar enduðu svo með fjöldafundi í miðborginni, oftast á Lækjartorgi. Ýmis 
félagasamtök hernáms- og herstöðvaandstæðinga (þar á meðal Samtök herstöðvaand-
stæðinga) stóðu fyrir samanlagt ellefu Keflavíkurgöngum.

ÞETTA GERÐIST: 6. ÁGÚST 1983

Kefl avíkurganga í níunda skiptið



Fyrirtæki í vexti
Skerping ehf þjónustar 
tré- og málmiðnaðinn með 
skerpingu á blöðum úr vél-
um. Fyrirtækið er til sölu.
SÍÐA 6

Innblástur fyrir helgina
Regnbogalitirnir verða 
áberandi í Gleðigöngunni 
sem fyrr. Á tískupöllunum 
er gjarnan gengið skrefinu 
lengra. Þangað má sækja 
innblástur. 
SÍÐA 4
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KÆRLEIKSBLÚSSUR 
Í GLEÐILITUM
GLAÐLEGT  Vefverslunin Cherryblossom býður upp á tískuvörur í glaðlegum og 
skemmtilegum litum, meðal annars kærleiksblússurnar sem hafa slegið í gegn.

Mæðgurnar Þórunn Óskarsdótt-
ir og Eyrún Lóa Eiríksdóttir 
eiga í skemmtilegu samstarfi 

sem hverfist um sameiginlegt áhuga-
mál þeirra, hönnun og tísku. Þórunn 
hannaði flík sem hún kallar kærleiks-

blússuna og Eyrún Lóa setti upp Fa-
cebook-síðu þar sem kærleiksblússan 
er til sölu. Síðan fór fyrir stuttu í loftið 
en viðskiptin ganga vonum framar. 
En hver skyldi vera uppruni kærleiks-
blússunnar? „Ég hef alltaf saumað 

MÆÐGUR  Þórunn Ósk-
arsdóttir og Eyrún Lóa 
Eiríksdóttir reka saman 
vefverslunina Cherry-
blossom.is þar sem hægt 
er að fá kærleiksblússur 
þeirrar fyrrnefndu.
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Flott föt, fyrir flottar konur

TÍSKATÍSKA

LITAGLEÐIN Í FYRIRRÚMI Á saumavinnustofu mæðgnanna er mikið um dýrðir enda litagleðin allsráðandi. 

og virðist hafa gott auga fyrir efnum 
og samsetningum. Ég rakst á þessi 
efni í Tvill einn daginn og fannst þau 
svo ægilega falleg og falla skemmti-
lega. Ég fór að sauma svona handa 
dætrum mínum og vinkonum og sum-
ar eiga orðið fimm og sex mismunandi 
blússur,“ segir Þórunn. 

„Ég kalla þetta kærleiksblússur af því 
ég gaf allar blússurnar dætrum mínum, 
barnabörnum, tengdadætrum og vin-
konum og var ekkert að selja þetta. En 
svo var fólk farið að spyrja hvar þetta 
fengist og þá ákvað dóttir mín að búa 
til síðu til að selja blússurnar.“ Eyrún 
Lóa bætir við að þær mæðgur hafi 
alltaf haft áhuga á tísku. „Mamma hefur 
alltaf saumað á okkur systurnar þrjár 
og við erum allar á sömu bylgjulengd í 
tískunni. Það hefur alltaf munað um að 
eiga hana mömmu að og geta pantað 
fötin sem mann langar í hjá henni.“ 

Eyrún setti í maí síðastliðnum á 
stofn vefverslunina Cherryblossom.is 
kringum kærleiksblússurnar en hefur 
aðeins fært út kvíarnar. „Cherryblos-
som-nafnið kom af því við höldum 
svo mikið upp á bleikan. Okkur finnst 
kirsiberjablómið svo glaðlegt og viljum 
færa viðskiptavinum okkar liti og gleði.“ 
Kærleiksblússurnar hafa notið vinsælda 
í vefversluninni en þær eru í einni stærð 
og passa á stærðir 10-24. 

Auk kærleiksblússanna er Cherry-
blossom með kjóla, töskur og höfuð-
skraut til sölu. „Við látum líka gera kjóla 
fyrir okkur erlendis sem hafa verið mjög 
vinsælir og tjullpils undir og sitthvað 
fleira. Við pöntuðum líka inn umbúðir 
sem okkur finnst fallegar í fallegum 
litum svo viðskiptavinirnir verði strax 
spenntir þegar þeir sjá pakkann, áður 
en þeir opna hann.“ 

Áherslan er á glaðlega kjóla og töskur 
og blómakransa í hár og litagleðin er 
í fyrirrúmi. „Við ætlum bara að halda 

áfram með þetta glaðlega, markaður-
inn er smekkfullur af því sem einfalt 
og stílhreint og við viljum bjóða upp 
á valkost. Það er alveg pláss og eftir-
spurn eftir skærum litum og flottum 
mynstrum,“ segja þær mæðgur og vinda 
sér aftur í blússugerð og vefverslunar-
rekstur með kærleikann og litagleðina 
að vopni. Allar nánari upplýsingar má 
nálgast á Facebook-síðunni Cherry-
blossom.is vefverslun og heimasíðunni 
www.cherryblossom.is.

KÆRLEIKSBLÚSSAN
Eyrún Lóa tekur sjálfs-
myndir á síma af sér í 
varningi Cherryblossom 
sem setja skemmtilegan 
svip á heimasíðuna. 

■ KARLAHEIMUR? Mun fleiri 
karlar en konur sitja í fram-
kvæmdastjóra- og forstjóra-
sætum stórra tískuhúsa.Þá 
eru áberandi margir karlar í 
hópi fremstu tískuhönnuða 
heims, þó vissulega séu mikil-
vægar undantekningar þar á. 
Af mýmörgum karlhönnuðum 
má nefna Roberto Cavalli, 
Calvin Klein, Michael Kors, 
Valentino Garavani, Dome-
nico Dolce, Stefano Gabb-
ana, Ralph Lauren og Giorgio 
Armani. 

Þess utan er fjölmiðlahluta 
tískugeirans að stórum hluta 
stýrt af körlum og nægir að 
nefna Charles Townsend sem 
stýrir fjölmiðlasamsteypunni 
Condé Nast sem gefur meðal 
annars út tískutímarit á borð 
við Allure, W, Vanity Fair, 
Vogue og Glamour.

TÍSKUHEIMINUM STJÓRNAÐ AF KÖRLUM
Tískugeirinn er gjarnan tengdur við konur og kvenfyrirsætur eru mun fyrir-
ferðarmeiri á tískusíðum blaða- og tímarita en karlfyrirsætur. Samt sem áður er 
tískuheiminum í mun meira mæli stjórnað af körlum en konum.  

EINN AF MÖRGUM
Valentino er einn af fremstu tískuhönn-

uðum heims. Hann og rauði kjóllinn 
tengjast órjúfanlegum böndum.



Lækjargata 2a og Vesturgata 2a 101 Reykjavík 

Ný sending af fallegum vörum!
Veggspjöld, gjafakort, glósubækur, gjafapappír og margt, margt fleira...
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ALEXANDER MCQUEEN Úr vor- og sumarlínu MacQueen fyrir 
árið 2003.

BURBERRY 
PRORSUM
Lokaatriði í 
tískusýningu 
Burberry 
Prorsum fyrir 
vorlínu 2013.

MEADHAM KIRCHHOFF Partíið var allsráðandi á haust- og 
vetrarsýningu Meadham Kirchhoff fyrir árið 2012.

ERDEM
Úr vorlínu 
Erdem 
Moralioglu 
2009.

CHANEL
Þessi 

marglita 
flík er úr 

vorlínu 
Chanel 
fyrir árið 

2014.

INNBLÁSTUR FYRIR 
GLEÐIGÖNGUNA
LITAGLEÐI  Hápunktur Hinsegin daga er gleðigangan sem farin verður á laugar-
daginn. Þar staðfestir hinsegin fólk tilveru sína, sýnileika og gleði. Þar samein-
ast lesbíur, hommar, tví- og pankynhneigðir, transfólk og intersex fólk í einum 
hópi ásamt fjölskyldum sínum og vinum. Litagleðin er ávallt við völd í göngunni 
eins og vera ber en í tilefni viðburðarins eru hér teknar saman myndir af nokkr-
um bráðskemmtilegum regnbogaklæðum af tískupöllum í gegnum tíðina.

JEREMY SCOTT
Í haustlínu Scott 

fyrir árið 2012 var 
þessi skemmti-
lega regnboga-

kápa sem minnir 
helst á hárkollu enda 
búin til úr manns-

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

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15
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Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

365.is      Sími 1817

Færðu fjarskiptin yfir til 365 
og fáðu vandað sjónvarpsefni 

á fáránlega góðu verði

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is
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Ég vinn yfirleitt nytjahluti 
frekar en skúlptúra. Ég 
er grafískur hönnuður 

með nám í keramik og blanda 
þessu tvennu saman. Ég tók 
vinnuaðferðir mínar í gegn fyrir 
ári og hef verið að prufukeyra 
nýtt prógramm í skreyti,“ segir 
Unnur Sæmundsdóttir þegar við 
forvitnumst um verk hennar á 
vinnustofunni.

„Ég vinn bæði collage og 
vatnslitamyndir og yfirfæri 
vatnslitina einnig á keramikið. Þá 
nota ég sérstaka liti og handmála 
beint á leirinn. Ég nota einnig 
kínverska dekala, litlar myndir 
sem festar eru á leirinn. Íslensku 
dýrin finnast mér spennandi og 
sérstaklega hrafninn. Ætli það 
sé ekki frelsið sem fuglinn hefur 
sem heillar mig, að geta flogið 
burtu hvenær sem er,“ segir hún 
en handmálaðar fjaðrir eru áber-
andi á leirmunum Unnar. 

„Ég stefni á að láta prenta 
mína eigin dekala eftir myndum 
sem ég mála sjálf. Það er dálítið 
tímafrekt ferli en ég er byrjuð á 
því.“

Á vatnslitamyndum Unnar eru 
fuglar einnig í aðalhlutverki en 
þó ekki endilega í sinni náttúru-
legu mynd. Fólk og fuglar renna 
gjarnan saman í eitt og segist 
Unnur leita eftir ákveðinni dulúð.

„Myndirnar eru mystískar, ég 

vil hafa þær þannig. Mörgum 
finnst þær fráhrindandi í fyrstu 
og það er ekki beint hægt að lesa 
í þær strax. En ég hef fengið góð 
viðbrögð við þeim. Mér finnst 
gaman að taka hluti í sundur 
og setja saman á nýjan hátt og í 
annað samhengi. Það má alveg 
spyrja sig stundum hvenær 
dýrin taka við af manninum, 
skiptir það yfirleitt máli hvort 
þetta eru fulgar eða fólk. Ég held 
að við hugsum allt of mikið um 

að vera fólk, við ættum ekki að 
taka okkur svona alvarlega,“ 
segir Unnur.

Undanfarnar vikur hefur Unn-
ur komið sér fyrir á nýrri vinnu-
stofu, í Íshúsi Hafnarfjarðar, eftir 
að hafa lengi verið með aðstöðu 
í Reykjavík. Hún segir líflegt 
andrúmsloft á nýja staðnum en 
Íshúsið hefur byggst hratt upp 
þetta fyrsta starfsár.

„Hér er fullt af skemmtilegu 
fólki og mjög fjölbreytt lands-

lag. Við erum þó nokkur hér sem 
vinnum í keramik en hvert á 
sinni línu. Ég er sú eina í skreyt-
inu. Á fimmtudögum er opin lítil 
verslun hjá okkur og í kringum 
uppákomur í bænum er gjarnan 
opið hús.“

Nánar má forvitnast um verk 
Unnar á US vinnustofa á Face-
book.

Skerping ehf. er rótgróið 
fyrirtæki sem stendur við 
Smiðjuveg 11 í Kópavogi. 

Þar hefur Kristmann Þór Einars-
son staðið vaktina í rúm þrjátíu 
ár. „Ég er bæði lærður húsasmið-
ur og húsgagnasmiður og tók 
meistarann fyrir fjörutíu árum, 
eins og menn gerðu þá, með fullri 
vinnu,“ segir Kristmann, sem 
stofnaði Skerpingu árið 1982. „Ég 
hef alltaf haft gaman af málm-
smíði gegnum tíðina og þar sem 
skerping á blöðum er þjónusta 
við þær iðngreinar, húsgagna- og 
húsasmíði, sem ég er menntaður 
í, gat ég þarna sameinað þessi 
áhugamál.“ Kristmann byrjaði 
smátt en færði svo út kvíarnar. 
„Ég leigði 40 fm skúr fyrst í Skeif-
unni þar sem Víðir er í dag og 
byrjaði með eina vél og flutti svo 
í Kópavoginn sjö árum seinna.“ 
Skerping er í dag rekin í 240 fm 
húsnæði og helstu verkefnin fel-
ast í að þjónusta tré- og málmiðn-
aðinn með skerpingu á blöðum 
úr vélum. Í vinnslusalnum má 
finna yfir 20 vélar en Skerping er 
að auki stór innflytjandi á sagar-
blöðum, handfræsitönnum og 
bandsagarblöðum.

„Í sjálfvirkri segulplanvél 
skerpum við allt að þrjú hundruð 
og fimmtán sentimetra langar 
tennur og svo er ég að smíða alls 
konar tennur fyrir tréiðnað og 
við sinnum ýmsum verkefnum 
sem koma inn á borð til okkar,“ 
segir Kristmann og bætir við að 
tennur frá honum hafi verið not-
aðar til að gera skrautlista í Iðnó 
og Ráðhúsið svo dæmi séu tekin. 
Hann bætir við að nokkurs mis-
skilnings gæti þegar fyrirtækið 
ber á góma. „Fólk virðist halda að 

við séum eingöngu í því að brýna 
garðklippur og handverkfæri og 
eitthvað svona allan daginn en 
það er misskilningur. Fyrirtækið 
fæst við svo miklu meira.“

Stærsti hluti starfseminnar 
snýst um að brýna og skerpa 
enda er fyrirtækið í föstum við-
skiptum við nokkra stóra við-
skiptavini. „Við brýnum blöð fyrir 
ALCOA til dæmis og erum eina 
fyrirtækið á landinu með vél sem 
getur brýnt svo stór blöð, en þau 
eru upp í 110 sentimetra í þver-
mál. Svo erum við með vélar sem 
brýna blöð allt niður í sjö senti-
metra svo það er mikil breidd 
þarna á milli.“ 

Fyrirtækið hefur nýverið hafið 
innflutning á vönduðum sagar-
blöðum og handfræsitönnum á 
einstaklega góðu verði. „Ég er 
búinn að vera í þessu hálfa ævina 
og veit alveg hvað ég er að gera 
þegar ég vel inn þessa vöru,“ seg-
ir Kristmann. Hann hefur einnig 

látið framleiða fyrir sig blöð er-
lendis, sem byggja á reynslu hans 
og þekkingu á faginu. Hann er þó 
hógvær þegar það ber á góma. 
„Þetta eru engin geimvísindi. Ef 
maður þarf að langskera efni þá 
er 20 gráðu halli, ef það á að búta 
niður efni er hallinn 12 gráður, 
ef það eru álblöð þá er negatífur 
halli,“ segir Kristmann og bætir 
því við að hann þaulprófi hverja 
vöru áður en hún fer í sölu í 
búðinni. „Ég prófa þetta allt og 
það er enginn gæðamunur, bara 
verðmunur.“ 

Kristmann varð sjötugur í 
janúar og hefur nú hug á því að 
selja fyrirtækið. „Ég er kominn 

á þann aldur að mig langar að 
einbeita mér að áhugamálunum 
mínum og barnabörnunum,“ 
segir hann, en bætir við að hann 
muni auðvitað sakna þess að 

sinna fyrirtækinu. „Það er samt 
gaman að skilja við fyrirtækið 
í vexti og blóma og vonandi að 
einhver finni sig í því að taka við 
keflinu.“

RÓTGRÓIÐ FYRIRTÆKI Í VEXTI
SKERPING EHF KYNNIR Kristmann Þór Einarsson, eigandi Skerpingar í Kópavogi, byrjaði í skúr í Skeifunni en rekur nú umsvifa-
mikið fyrirtæki sem hefur mikla vaxtarmöguleika. Kristmann hyggst minnka umsvif sín og hefur því sett fyrirtækið á sölu.

Í sjálfvirku segulplanvélinni er hægt að skerpa rúmlega þriggja metra langar tennur. 

Kristmann Þór Einarsson hefur staðið 
vaktina í Skerpingu í rúm þrjátíu ár. 

Tennur frá Skerpingu eru 
notaðar í ýmsan tréiðnað 
og hafa meðal annars 
verið notaðar til að gera 
skrautlista í Iðnó og Ráð-
húsið í Reykjavík.

HRIFIN AF FUGLUM Unnur Sæmundsdóttir blandar saman vatnslitamálun og kera-
mikhönnun. Hún er hrifin af íslenskum dýrum og sérstaklega hrafninum. MYND/GVA 

DÖKKAR FJAÐRIR Unnur handmálar 
með sérstökum keramikvatnslitum, beint 
á leirinn.

SAMSPIL „Mér finnst gaman að taka 
hluti í sundur og setja saman á nýjan hátt 
og í annað samhengi. Það má alveg spyrja 
sig stundum hvenær dýrin taka við af 
manninum.“

DULÚÐ „Myndirnar eru mystískar, ég vil 
hafa þær þannig,“ segir Unnur.

DÖKKAR FJAÐRIR OG DULÚÐ
KERAMIK OG VATNSLITIR  Unnur Sæmundsdóttir blandar saman fólki og fuglum í dulúðlegum vatnslitamyndum. Hún vinnur einnig 
keramikmuni þar sem fuglum og fjöðrum bregður einnig fyrir í handmáluðu skreyti. Hrafninn er henni sérstaklega hugleikinn.



DIESEL !
M.Benz E 220 CDI Avantgarde 
07/2012 ,170 HÖ Diesel ek 75 þ.km 
Leður 18” Felgur ofl verð 5.9 mil ! 
Skipti möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

HÚSBÍLAEFNI
VW Crafter Árgerð 2008 ekinn 181 
Þ.KM lengri gerðin einn eigandi Verð 
2.680.000. góðir lánamöguleikar 
Rnr.131617.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Honda fr-v 2006 ek 160 þús km, bsk 
topplúa verð 990-þús. Rnr:148558 
Uppl. í s. 693 7176

EINSTAKUR GULLMOLI
Range Rover Sport Supercharged 
skráður 02/2008. Ek. 98.000 km. Verð 
kr. 5.950.000.- Uppl. í s. 822 2032

Skoda Actavis 2006 árg. Túrbó dísel 
4x4, 800þús tilboð, 6 gíra S: 6162597

Toyota Corolla árg ‚05 til sölu. Ekinn 
130þ, sjálfskiptur, skoðaður ‚16. Verð 
800þ. Upplýsingar í síma 8257244

 250-499 þús.

SJALFSKIPTUR - 
KEYRÐUR 79 ÞÚS

DAIHATST SIRION árg‘99 ek.79 þús, 
sjálfskiptur, 1 eigandi, skoðaður 16, vel 
með farinn og lítur vel út, verð 390 
þús, möguleiki á 100% vísaláni í 36 
man s.841 8955

ÞESSI ER EINSTAKUR! - 
VÍSALÁN Í BOÐI

SUZUKI WAGON-R special árg 2002 
ek.181 þús, 5 dyra, beinskiptur, 
álfelgur, spoilerkit, rúmgóður smábíll 
sem eyðir litlu, verð 450 þús, 
möguleiki á 100% vísaláni í 36 man 
s.841 8955

 500-999 þús.

SPARIBAUKUR - TILBOÐ 590 
ÞÚS

VW POLO 1,2 árg 2005 ek.144 þús, 5 
d, beinskiptur, tímakeðja, ný skoðaður 
16, frábær bíll sem eyðir mjög litlu, 
ásett verð 690 þús TILBOÐ 590 ÞÚS 
MÖGULEIKI Á 100% VÍSALÁNI Í 36 
MAN, s.841 8955

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-500 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

FERÐAÞJÓNUSTA/SKÓLABÍL
Iveco 20 farþega hópferðabíll ‚06 
ek. 400þ. Mikið endurnýjaður, verð 
4,650þ.ath. skipti á ódýrari. S. 820-
5181

 Vörubílar

BENZ ATEGO 1224 Ár. 05/2007 ek. 
250 þ.km. Með kælivél, 2,5 tonna 
lyftu, Webesto miðstöð. Uppl. í s. 820 
6030

 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

 Kerrur

Tökum að okkur kerruviðgerðir. Vaka 
hf. Skútuvogi 8 s. 567-6700

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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 | 

 Bátar

Til sölu Bayliner 185, 18 feta vatna/
sjóabátur með Mercury 4,3 lítra 200 
hestafla vél. Nær 52 mílna hraða. 
Lækkað verð 2,5m. 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

 Hreingerningar

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

 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 og sláttur. 
Halldór garðyrkjum. Sími 6981215

 Bókhald

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

 Málarar

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 
REYKJAVÍKUR

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

 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

 Húsaviðhald

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss, uppslátt og fl. 
Áratuga reynsla. S. 867 7753

ALHLIÐA VERKTAKAR
Smíða, málninga og múrvinna. 
Nýsmíði og viðgerðir. Stór sem og 
smá verkefni koma til greina. Uppl. í 
s. 846 7622

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.

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma. 
Tímapantanir. S. 891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

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

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu 40ft gámur, fyrstikista, 
bílskúrshurðaopnari, dekkjaglennari, 
staurabor og lítil snjótönn. Uppl. í s. 
893 3475

 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.

 Til bygginga

BYGGINGAAÐILAR
Til sölu Robo laser hallamælir. Keyptur 
í USA og lítið notaður. Lasergeisli 
fjarstýrður með snúning, hægur hraði. 
Stop eftir þörfum. Eitthvað fyrir 
byggingaraðila. Vandaður þrífótur 
fylgir. Nánari upplýsingar í síma 
8922175

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

Heilsu og slökunarnudd. Nuddstofan, 
opið frá 10-20. Opið á lau. S. 855 3199

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Ýmislegt

HNÍFA BRÝNSLA
Eru eldhúshnifarnir farnir að bíta illa. 
Þá hef ég kunnáttuna til að brýna. 
Sæki og skila frítt á stór - Reykjavíkur 
svæðinu. Verðdæmi: 1-4 st kr 450 per 
st 5-9 st 350 per st, lækkun um 50 kr 
á fimmta hverjum hníf. Friðrik Sími: 
849-1195 Geymið auglýsinguna.

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

 Húsnæði óskast

STÚDÍÓÍBÚÐ/2JA HERB.
Óska eftir stúdíóíbúð eða íbúð m/1 
svefnherbergi helst í Hafnarfirði,. 
Reglusöm og reyklaus. Uppl. í s. 662 
5305

 Atvinnuhúsnæði

GÓÐ FJÁRFESTING
Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2 
frístundabil í Steinhellu 14, Hfn. 
Miklir möguleikar. Verð frá: 9,9 m S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

HOUSEKEEPERS
Þernur óskast fyrir íbúðarhótel í 

101, laun samk. kjarasamningum. 
Umsóknir sendast á: 

headhousekeeper@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik seeks full time 

and part time housekeepers. 
Please send applications to: 

headhousekeeper@apartmentk.is

STÝRIMAÐUR/HÁSETI
Vantar vanan stýrimann

og háseta á uppsjávarveiðiskip.
Umsóknir sendist á

netfangið: elias@rgp.gl

HJÁ JÓA FEL 
HOLTAGARÐAR
Óskum eftir fólki til 

afgreiðslustarfa í bakarí okkar í 
Holtagörðum. Tvískiptar vaktir: 
önnur vikan 7-13 og hin vikan 
12-18:30 og önnur hver helgi.

Vinsamlega sendið umsóknir á 
linda@joifel.is

VIÐ Á CULIACAN 
AUGLÝSUM EFTIR

starfsmanni í eldhús, unnið er 
á 2-2-3 kokkavöktum frekari 

upplýsingar gefur Tinna í gegnum 
póstfangið culiacan@culiacan.is 

eða í síma 5331033. 

Culiacan is looking for an 
employee to work in the kitchen, 

has to be able to start soon. 
for more information contact 

Tinna, culiacan@culiacan.is or call 
5331033

MOSFELLSBAKARÍ - 
MOSFELLSBÆ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 12:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 

daginn frá kl. 07:00-16:30 eða 
frá 06:30 - 13:00 virka daga og 

einn dag aðra hverja helgi frá kl. 
07:00-16:30 . Umsækjendur þurfa 

að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

Kaffibarþjónar óskast í hlutastörf. Dag- 
og helgarvaktir. Æskilegur aldur 18 ára 
eða eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Upplýsingar aðeins veittar á staðnum.

CAFÉ ROMA KRINGLUNNI
Óskar eftir starfskrafti í fullt 

langtíma starf. Aldur 20+. 
Íslenskukunnátta og reykleysi 

skilyrði.
Umsóknir sendist á kaffiroma@

gmail.com

VERSLUNIN KVOSIN, 
AÐALSTRÆTI.

Leitar að framtíðarstarfsmanni á 
dagvaktir frá kl.7:45-15:45/10:00- 
18:00 alla virka daga með möguleika 
á kvöld og helgarvöktum. Leitum 
að áreiðanlegum, stundvísum, 
heiðarlegum og vinnusömum 
einstaklingi með reynslu af 
afgreiðslustörfum. 18 ára eða eldri, 
reyklaus með hreint sakavottorð. 
Verður að geta byrjað sem fyrst. 
Óskum einnig eftir helgarstarfsmanni 
á aðra hverja helgi. Laun samkvæmt 
kjarasamningum VR. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá og uppl. um 
meðmælendur á telma@kvosin.is fyrir 
10. ágúst.

HÁRGREIÐSLU & 
RAKARASTOFAN 

KLAPPARSTÍG.
Hársnyrtir óskast til starfa. Uppl. gefur 
Sigurpáll í s. 551 3010 & 896 8544

VEITINGAHÚSIÐ LAUGA-ÁS
leitar eftir þjónustufólki í veitingasal. 
Upplýsingar, umsóknir og meðmæli 
berist á netfangið johann@laugaas.is.

Vantar smið (eða mann með reynslu 
við smíðar) og mann vanann múr/
sprunguviðg. ofl. uppl. Þórður í 
S.6185286 thordurmurari@gmail.com

Kranamaður óskast á Suðurnesjum. 
Upplýsingar í síma 8400609

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

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

6. ágúst 2015  FIMMTUDAGUR8

Falleg 3ja herbergja 91,1 fm íbúð á 3.hæð í fallegu einstaklega vel 
staðsettu fjölbýli í Vesturbæ . Endurnýjað skólp og dren og mjög 
gott viðhald á húsinu.. Gott skipulag. Skólar, sundlaug og önnur góð 
þjónusta í nágrenninu. Íbúðin er til afhendingar strax. Eignin verður 
sýnd fimmtudaginn 6. ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 millj. 
Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. 

Kaplaskjólsvegur 41 107 Rvk. íbúð merkt 03-02.

Sala fasteigna frá

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

OPIÐ HÚS

í d
ag

fasteignir

atvinna



Jeppatjakkur 2.25T 52CM 

Kr. 19.995
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Veðurspá
Fimmtudagur
 Fremur hæg 
norðanátt í dag 
og víða dálítil 
væta, skýjað með 
köflum og stöku 
skúrir sunnan- og 
vestanlands. Hiti 
10 til 18 stig.

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. gas, 6. kringum, 8. nugga, 9. dorma, 
11. tónlistarmaður, 12. sljóvga, 14. 
yfirstéttar, 16. fyrirtæki, 17. gagn, 18. 
hylli, 20. frú, 21. horfðu.

LÓÐRÉTT
1. svei, 3. öfug röð, 4. flokkur sýkla-
lyfja, 5. verkur, 7. sætuefni, 10. óvild, 
13. vöntun, 15. sálda, 16. máltíð, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loft, 6. um, 8. núa, 9. sef, 
11. kk, 12. slæva, 14. aðals, 16. ms, 
17. nyt, 18. ást, 20. fr, 21. litu. 
LÓÐRÉTT: 1. fuss, 3. on, 4. fúkalyf, 5. 
tak, 7. melassi, 10. fæð, 13. van, 15. 
strá, 16. mál, 19. tt.

Engar áhyg jur, 
Pondus! Þetta 
er bara blóð-

prufa!

Ég veit það 
vel! Ég er með 

stáltaugar!

Breytist 
aldrei...

Ef hann opnar ekki augun 
innan 48 tíma teiknar 
þú bara tímabundið á 
augnlokin með 
merkipenna!

Gangi 
ykkur 

vel!

Ókei, þig langar að fela þig ofan á skápnum 
hennar Söru í górillubúningi og hoppa niður 
þegar hún kemur og bjóða henni með þér á 
busaballið? Það er 

planið!

Mér finnst það 
geggjað!

JÁ!
 ... að flestir strákar séu 
með greindarvísitölu á 
við morgunkorn þegar 

kemur að rómantík.

Óskar þú þess einhvern tíma að Hannes 
og Solla væru ennþá ungbörn?

Já, oft og 
margsinnis. 

Lóa er að nota 
kúkableyjuna 

sína sem hatt.

Svo kemst ég mjög 
fljótt yfir það.

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.

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

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

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

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

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

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

Halldór Brynjar Halldórsson (2.221) 
átti leik gegn Grzegorz Gajewski  
(2.648) á síðasta Íslandsmóti skák-
félaga.

18. Rf6+! Bxf6 19. De4 g6 20. Dxa8. 
Hvítur hefur unnið skiptamun en 
svartur hefur mótspil.  20...Bxb7 21. 
Dxa5 Dc6 22. Hf2 Ha8 23. Db5 Dc8. 
Eftir hörkuskák vann svartur fyrir rest.

www.skak.is: Hraðskákkeppni tafl-
félaga. Hvítur á leik

STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX 

HÁSKÓLABÍÓ LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

MIÐASALA HAFIN!
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„Ég hef myndað Diddú í alls 
konar aðstæðum, á tónleikum, 
æfingum, dansleikjum og heima 
við í Mosfellsdalnum,“ segir 
Gunnar Karl Gunnlaugsson 
sem stendur fyrir sýningunni 
Dásemdardagar með Diddú í 
Listasal Mosfellsbæjar að Þver-
holti 2. Þar eru 43 ljósmyndir 
auk 14 mínútna vídeóverks.

„Dásemdardagarnir voru 
1.245 talsins,“ segir Gunnar Karl 
sem kveðst hafa byrjað mynda-
tökurnar af Diddú árið 2012. En 
hvað kom til að hann fór að elta 
söngkonuna á röndum? 

„Ég sá fyrir nokkrum árum 
þátt um Kristin Sigmundsson 
söngvara, þá höfðu einhverjir 
ljósmyndarar elt hann og tekið 
vídeó líka. Ég hugsaði, af hverju 
fylgir enginn Diddú, dívunni 
okkar, með myndavél? Við hjón-
in þekkjum hana ágætlega og 
ég fór þess á leit að fá að mynda 
hana þegar hún væri í einhverj-
um giggjum hér á landi. Upp-
haflega var ég ekkert að hugsa 
um sýningu en af því Diddú á 
merkis afmæli á árinu fór ég að 
kanna möguleikana og komst 

þá að því að Listasalur Mos-
fellsbæjar var laus akkúrat í 
afmælisvikunni svo þetta small 
saman,“ segir Gunnar Karl sem 
á rúmlega 4.000 ljósmyndir af 
söngkonunni vinsælu og vídeó-
skot líka.

Í vídeómyndinni Diddú örstutt 
spor, sem Gunnar Karl kveðst 
hafa fengið vin sinn að hjálpa 
sér að klippa saman, er meðal 
annars rætt við samstarfsfólk 
söngkonunnar, Egil Ólafs, Pál 
Óskar, Önnu Guðnýju, Magga 
Kjartans, Valgeir Guðjóns og 
Kristin Sigmunds.

Sýningin er opin fram á föstu-
dag 7. ágúst, milli klukkan 12 og 
18. Aðgangur er ókeypis og allir 
eru velkomnir. - gun 

Myndaði dívuna okkar
Ljósmyndasýning Gunnars Karls Gunnlaugssonar, 
Dásemdardagar með Diddú, er opin fram á föstu-
dagskvöld í þessari viku í Listasal Mosfellsbæjar. 

„Ég er að sýna rjómann af því 
sem ég hef verið að mála í Nor-
egi þetta árið,“ segir Georg 
Óskar Manúelsson listmálari, 
sem opnar í dag sýningu í SÍM-
salnum í Hafnarstræti í Reykja-
vík. Hann segir málaralistina 
alltaf hafa heillað hann sem við-
fangsefni þótt hann njóti þess að 
skoða margháttaða list annarra. 
„Ég hef einbeitt mér að málverk-
inu og aldrei verið í skúlptúrum, 
vídeóum eða innsetningum. Ég 
lít á mig sem málara því orðið 
myndlistarmaður er svo vítt 
hugtak.“  

Georg Óskar er Akureyring-
ur að uppruna og útskrifaðist 
með BA-próf frá Myndlistaskól-
anum á Akureyri 2009. „Þegar 
ég útskrifaðist ætlaði ég beint í 
masterinn og svo að sigra heim-
inn, en þá tók lífið í taumana 

og nú, fimm árum síðar, er ég 
í mastersnámi í Bergen í Nor-
egi og ætla að ljúka því 2016,“ 
útskýrir Georg Óskar sem 
kveðst byrjaður að njóta þess að 
lifa á listinni. „Þetta er fyrsta 
sumarið síðan ég var 14 ára sem 
ég er ekki að uppvarta, úrbeina 
eða annað sem þarf til að geta 
andað að sér loftinu. Málaði 
samt alltaf eftir vinnu og sinnti 
því þegar ég gat.“

 Spurður hvort hann sé undir 
áhrifum frá einhverju sérstöku 
þegar hann mundar pensilinn, 
svarar hann: „Verkin mín eru öll 
mjög persónuleg og eins klisju-
kennt og það hljómar er ég mik-
ill tilfinningarússíbanamálari. 
Titill sýningarinnar er Lust for 
life, eða Ástríða fyrir lífinu. Ég 
er ekki mikið að fjalla um póli-
tíkina, landslagið eða slíkt held-

ur er ég fígúratívur málari og 
hver og einn getur túlkað mynd-
efnið út frá sjálfum sér. Ég hef 
gaman af því að búa til andstæð-
ur og stundum nota ég titilinn 
og myndefnið til að skapa þær, 
þannig verður til einhver skáld-
skapur. Samt er ég mjög frjáls í 
þessu öllu. Myndlistarmenn eiga 
oft erfitt með að útskýra sína 
list, ég er einn af þeim og læt 
bara verkin tala. Sjón er sögu 
ríkari og ég vona að fólk upp-
lifi það.“

 gun@frettabladid.is 

Málaralistin hefur 
alltaf heillað mig
Lust for life, eða Ástríða fyrir lífi nu, er heiti sýningar sem listmálarinn Georg 
Óskar Manúelsson frá Akureyri opnar í dag í SÍM-salnum í Hafnarstræti 16 í 
Reykjavík. Hann segir erfi tt að útskýra list sína með orðum en lætur verkin tala.

  Ég hef gaman af því 
að búa til andstæður og 
stundum nota ég titilinn 

og myndefnið til að 
skapa þær. 

MÁLARINN   „Ég er ekki mikið að fjalla um pólitíkina, landslagið eða slíkt heldur er ég fígúratívur málari og hver og einn getur 
túlkað myndefnið út frá sjálfum sér.“ FRÉTTABLADID/ERNIR 

FYRSTA MYNDIN  Egill Ólafs og Diddú í Reykholtskirkju að finna út hver eigi 
heiðurinn af málverkinu. MYND/GUNNAR KARL 

  Við hjónin þekkjum 
hana ágætlega og ég 

fór þess á leit að fá 
að mynda hana þegar 
hún væri í einhverjum 

giggjum hér á landi.

Heyra má franskan blæ í verkum 
eftir Duruflé og Messiean, þýsk-
an hljóm frá J.S. Bach og nor-
ræna hefð hjá Kjell Mørk Karlsen, 
á tónleikum í Hallgrímskirkju í 
dag sem hefjast klukkan 12. Þar 
situr Ágúst Ingi Ágústsson lækn-
ir við hljóðfærið. Hann byrjaði á 
að mennta sig í orgelleik og lauk 
einleiksáfanga við Tónskóla þjóð-
kirkjunnar nokkrum dögum áður 
en hann flutti af landi brott vorið 

2008 til framhaldsnáms í læknis-
fræði. „Ég fékk frekar skyndilega 
námsstöðu í Danmörku og þurfti 
að flýta prófinu mínu,“ rifjar hann 
upp. 

Nú starfar Ágúst Ingi sem sér-
fræðingur við sjúkrahúsið í Hors-
ens en varði tveimur vikum af 
sumarfríinu á námskeiði í orgel-
leik í Montreal í Kanada. Tónleik-
arnir hefjast klukkan 12 í dag og 
miðaverð er 2.000 krónur. - gun

Læknir við hljóðfærið
Ágúst Ingi Ágústsson læknir leikur á hádegistón leik-
um á Alþjóðlegu orgelsumri í Hallgrímskirkju í dag. 

Á ÆFINGU  „Það sem fær mig til að æfa markvisst er að spila á tónleikum,“ segir 
Ágúst Ingi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FA
B
TR

AV
EL

Flug:  Keflavík - Berlín - Búdapest
Hótel:  Gist á Hotel Corvin 3ja stjörnu hótel
Innifalið: 4 dagsferðir -  gisting m/morgunverði

Nánari upplýsingar:
sandor@fabtravel.is | www.fabtravel.is | Sími: 846 9959

FAB TRAVEL | Glerárgötu 7 | 600 Akureyri | www.fabtravel.is

UNGVERJALAND Í SEPTEMBER

21. - 30. SEPT. 2015 Fararstjóri: Sandor Matus

Sandor býður 
upp á kynningu 
hjá hópum og 
félagasamtökum 
eftir óskum.

MENNING
6. ágúst 2015  FIMMTUDAGUR
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FIMMTUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
6. ÁGÚST 2015 

Tónleikar
12.00 Ágúst Ingi Ágústsson leikur á 
hádegistónleikum á Alþjóðlegu orgelsumri 
í Hallgrímskrikju. Ágúst mun meðal annars 
leika verk eftir Duruflé, Messiean, J.S. Bach 
og Kjell Mørk Karlsen. Miðaverð er 2.000 
krónur.
20.00 Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir 
sellóleikari sem sigraði í Tónleikakeppni 
Tónlistarhátíðar unga fólksins 2015 leikur 
á opnunartónleikum Tónlistarhátíðar unga 
fólksins sem fram fara í Salnum, Kópavogi. 
Miðaverð er 1.500 krónur og 2.200 krónur.
20.00 Rósa Kristín Baldursdóttir flytur 
söngva Peters Arnesen við ljóð Williams 
Blake í Hannesarholti í kvöld. Miðaverð er 
2.500 krónur.
20.00 Tónlistarkonan Rebekka Sif spilar 
á Café Flóru í kvöld ásamt Aroni Andra 
gítarleikara og Steinu Kristínu víóluleikara. 
Aðgangur ókeypis.
20.30 Markús and the Diversion Sessions 
spila á Loft Hostel í 
kvöld. Marteinn 
Sindri Jónsson 
og Daníel Friðrik 
Böðvarsson 
hita upp. 
Aðgangur 
ókeypis.
21.00 Tón-
listarkonan 
Lára 
Rún-

ars spilar á tónleikum í Melrakkasetrinu á 
Súðavík. Miðaverð er 1.500 krónur.
21.00 Tónlistarmaðurinn Teitur Magnús-
son og James Wallace spila í Mengi í kvöld. 
Teitur flytur lög af sólóplötu sinni 27 í 
bland við nýsamin og gömul lög. James 
mun flytja lög af sólóplötu sinni Naked 
light. Miðaverð er 2.000 krónur.
21.30 Selma Rán spilar á tónleikum í 
Tjarnarbíó í kvöld.
22.00 Hljómsveitin Tonik Ensemble 
heldur upp á útgáfu breiðskífunnar 
Snapshots á Húrra í kvöld. Einnig kemur 
hljómsveitin Asonat fram. Miðaverð er 
1.000 krónur.
22.00 Magnús R. Einarsson og félagar 
halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis. 

Opnanir
17.00 Georg Óskar opnar myndlistar-
sýninguna Lust for life í SÍM salnum 
í Hafnarstræti 16. Sýningin er hans 
tíunda einkasýning. Allir velkomnir.

Sýningar
20.00 Leikhópurinn Patricia Pardo sýnir 
sirkusverkið Comissura á fyrstu sýningu 
haustsins í Tjarnarbíói í kvöld. Verkið 
inniheldur nærbuxnalausan loftfimleika-
mann í rólu, ótrúan slagverksleikara, 
konu þakta 20 lítrum af vaxi og ríkuleg-

an fátækling. Miðaverð er 
2.500 krónur.

Umræður
18.00 Opinn umræðu-

fundur á vegum samtakanna 
HIV-Ísland á Hinsegin dögum. 

Framkvæmdastjóri HIV-Ísland, Einar 
Þór Jónsson, flytur stutta ræðu og 

gestir og skipuleggjendur ræða 
saman. Starfsfólk smitsjúkdóma-

deildar LSH í Fossvogi verður á 
staðnum og hægt er að panta 
tíma í HIV-próf. Aðgangur 

ókeypis.

 Uppákomur
19.00 Agent Fresco efnir 

til hlustunarteitis í Bíó Paradís í kvöld 

en breiðskífa þeirra, Destrier, kemur út 
innan fárra daga. Platan verður spiluð í 
heild sinni og eftir það verður almennur 
fögnuður og veitingar í anddyrinu á Bíó 
Paradís og boðið upp á plötuna í forsölu 
á geisladisk og vínil.
20.00 Pop-up jóga í Nauthólsvík í kvöld. 
Hentar bæði byrjendum og lengra 
komnum. Mælt er með hlýjum og mjúk-
um fatnaði og jafnvel teppi fyrir slökun. 
Allir velkomnir og aðgangur ókeypis en 
tekið er á móti frjálsum framlögum.
20.30 Opnunarhátíð Hinsegin daga í 
Hörpu í kvöld. Fordrykkur og þekktir 
listamenn og skemmtikraftar stíga á 
svið. Miðaverð er 3.000 krónur.
22.30 Kertafleyting í þágu friðar á 
Akureyri. Komið verður saman við 
Minjasafnið á Akureyri og kertum fleytt 
í þágu friðar og þess minnst þegar 
kjarorkusprengjur voru sprengdar yfir 
borunum Hiroshima og Nagasaki. Val-
gerður H. Bjarnadóttir flytur hugvekju. 
Allir velkomnir.

Ljósmyndasýningar
17.00 Ljósmyndasýning í tengslum 
við Hinsegin daga er opnuð í Ráð-
húsi Reykjavíkur í dag. Ljósmyndarar á 
vegum ljósmyndabankans PressPhoto 
hafa myndað viðburði á vegum Hinsegin 
daga frá upphafi. Myndunum verður 
varpað á skjávarpa og einnig verða til 
sýnis prentaðar portrettmyndir eftir 
Öldu Villiljós og Öldu Lilju. Aðgangur er 
ókeypis.

Uppistand
21.30 Uppistadskvöldið Best of Uppi-
stand.is á Bar 11 í kvöld. Nýir íslenskir 
grínistar stíga á svið í félagsskap reynd-
ari og þekktari skemmtikrafta. Miðaverð 
er 1.000 krónur.

Tónlist
21.00 Dj Alfons X þeytir skífum á 
Kaffibarnum í kvöld.
21.00 Dj Hrönn þeytir skífum á Frede-
riksen Ale House í kvöld.
21.00 Dj Double D’s, dj De La Rosa og 

Dj Fjalar þeyta skífum á Kiki í kvöld í 
eftirpartýi eftir opnunarhátíð Hinsegin 
daga.
21.00 Dj Ólafur Daði þeytir skífum á 
Bravó í kvöld.
21.00 Trúbadorarnir Eiki og Steini spila 
á English Pub í kvöld.
21.00 Dj Styrmir Dansson þeytir 
skífum á Bar Ananas í kvöld.
21.00 Trúbadorinn Hreimur spilar á 
American Bar í kvöld.

Leiðsögn
12.15 Leiðsögn um sýninguna NOT 
– Norðlensk vöruhönnun í Ketilhúsi, 
Listasafninu á Akureyri. Helga Björg 
Jónasardóttir sýningarstjóri sér um leið-
sögnina. Sýningin stendur til 30. ágúst 
og aðgangur ókeypis á leiðsögnina.

Fyrirlestrar
12.00 Hinsegin dagar standa fyrir mál-
stofu um kynferðisofbeldi í hinsegin sam-
hengi í samstarfi við Stígmót. Málstofan 
ber nafnið Rjúfum þögnina: Málstofa 
um kynferðisofbeldi og fer fram í Iðnó 
í dag. Starfsfólk Stígamóta flytur fyrir-
lestra, sagðar verða reynslusögur og pall-
borðsumræður í lokin. Aðgangur ókeypis.
15.00 Rödd konunnar í ljóðum Davíðs 
Stefánssonar, „Við erum sungnar í sekt 
og bann“. Umsjón með dagskránni 
hefur Valgerður H. Bjarnadóttir, hús-
freyja í Davíðshúsi. Aðgangseyrir er 
1.200 krónur og er húsið opið frá 13.00 
til klukkan 17.00.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt að 

skrá þá inni á visir.is.

TEITUR 
MAGNÚSSON

LEIKHÓPURINN 
PATRICIA PARDO

PATRICIA PARDO

„Við vildum gera eitthvað aðeins 
öðruvísi og okkur fannst þetta 
skemmtileg leið til þess að leyfa 
fólki að upplifa plötuna í heild 
sinni,“ segir Arnór Dan Arnarson, 
söngvari hljómsveitarinnar Agent 
Fresco.

Hljómsveitin fagnar útgáfu 
plötunnar Destrier í Bíói Paradís 
í kvöld og býður í hlustunarteiti í 
kvöld.

„Við og Bíó Paradís erum að 
gera þetta saman og platan verður 
spiluð í heild sinni,“ segir hann og 
bætir við: „Við kynnum hana smá 
og svo verður artwork uppi á skjá 
og platan spiluð í Surround system 
sem strákarnir eru búnir að vera 
að fikta smá í.“ 

Agent Fresco hefur verið starf-
andi frá árinu 2008 þegar sveitin 
tók þátt í Músíktilraunum og bar 
sigur úr býtum. Meðlimir hljóm-
sveitarinnar eru auk Arnórs, þeir 

Hrafnkell Örn Guðjónsson, Þór-
arinn Guðnason og Vignir Rafn 
Hilmarsson. Þeir gáfu út plötuna 
A Long Time Listening árið 2010 
og hafa unnið hörðum höndum að 
Destrier undanfarin ár. „Við vilj-
um fagna og gefa fólki tækifæri 
til að upplifa plötuna eins og við 
viljum að það upplifi hana, í heild 
sinni, með gott hljóð og engar 
truflanir.

Eftir að spilun á plötunni lýkur 
verður gestum boðið að fagna með 
hljómsveitinni og boðið verður 
upp á veitingar í anddyrinu á Bíói 
Paradís. Platan verður í sérstakri 
forsölu og hægt að næla sér í ein-
tak á geisladisk og vínil en opinber 
útgáfudagur hennar er á morgun.

Ekkert aldurstakmark eða 
aðgangseyrir er inn á viðburð-
inn sem hefst klukkan 19.00 í Bíói 
Paradís og eru allir boðnir vel-
komnir. - gló

Fagna útgáfu Destrier
Agent Fresco efnir til hlustunarteitis í Bíói Paradís. 

AGENT FRESCO  Platan Destrier verður leikin í heild sinni í Bíói Paradís í kvöld. 
 MYND/MARINOTHORLACIUS

„Það er mjög langt síðan ég hef 
spilað ein á tónleikum, þannig að 
þetta er pínu skerí. Ég er núna 
að leita uppruna lagana eins og 
þau voru saman, þetta er mjög 
skemmtilegt,“ segir tónlistarkon-
an Lára Rúnarsdóttir. Á næstu 
dögum ætlar að halda ferna tón-
leika. 

Fyrst heldur hún á Vestfirði 
þar sem hún spilar ein og óstudd 
í anda Act Alone-hátíðarinnar á 
Suðureyri þar sem hún kemur 
fram annað kvöld. Í kvöld kemur 
hún hins vegar fram á Melrakka-
setrinu á Súðavík og þá kemur 
hún fram í Bræðraborg á Ísafirði 
á laugardagskvöldið 8. ágúst. „Ég 
ætla að fara yfir ferilinn og spila 
lög af öllu plötunum,“ segir Lára. 

Í byrjun sumars kom út fimmta 
plata Láru, en sú ber titilinn Þel 
og er hún bæði draumkennd og 
ævintýranleg ásamt því að vera 
fyrsta platan þar sem hún syng-
ur á íslensku og hafa þrjú lög af 
plötunni nú þegar ratað hátt á vin-
sældalista Rásar 2. 

Lára Rúnars hefur komið víða 
við á sínum tónlistarferli og 
muna margir eflaust eftir ævin-
týri hennar ásamt fleiri tónlistar-
mönnum um borð í bátnum Húna 
II sumarið 2013. 

Hún ætlar að enda tónleikaferð 
sína í Reykjavík, því á þriðjudags-
kvöldið 11. ágúst mun Lára svo 
koma fram á Húrra ásamt hljóm-
sveit sinni. 

Hún hefur undanfarna daga 
verið að taka upp nýtt tónlistar-
myndband við titillag nýjustu 
plötu sinnar. „Við ætlum að reyna 
að frumsýna myndbandið á tón-
leikunum þriðjudaginn.“ 
 - glp

Lára Rúnars heldur 
af stað í tónleikaferð
Tónlistarkonan spilar á þrennum tónleikum á Vestfj örðum og ætlar að enda 
tónleikaferðina á Húrra í Reykjavík. Hún hefur leik á Melrakkasetrinu í Súðavík.

TÓNLEIKAFERÐ 
 Tónlistarkonan Lára 
Rúnarsdóttir endar 

tónleikaferðina á 
Húrra í Reykjavík.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Heimildarmyndin Latínbóndinn var frum-
sýnd á heimilda myndahátíðinni Skjaldborg 
sem fram fór á Patreksfirði í lok maí. Á 
þriðjudaginn verður myndin svo sýnd í Bíó 
Paradís.

Í myndinni gefst áhorfendum kostur á 
því að kynnast bassaleikaranum, laga-
höfundinum og þýðandanum Tómasi R. 
Einars syni.

Latíntónlist í farteskinu
„Við byrjuðum á þessu verkefni árið 2009 
og sóttum um handritastyrk frá Kvik-
myndasjóði og fengum hann,“ segir Jón 
Karl Helgason, leikstjóri myndarinnar, 
sem sjálfur hefur þekkt Tómas í fjölda-
mörg ár og hittast þeir reglulega í sundi.

„Það þróaðist í þessa átt að myndin 
fjallaði um það að Tómas væri að koma í 
sveitina aftur með latíntónlistina með sér,“ 
segir Jón Karl en í henni er Tómasi fylgt 
eftir frá Havana á Kúbu og í heimahagana 
í Búðardal með latíntónlist í farteskinu 
og er um eins konar tónlistarævisögu að 
ræða.

 Ég ólst upp í Dölunum og mig hafði 
lengi dreymt um að fara með stóra 
hljómsveit vestur og bjóða Dalamönnum á 
tónleika. Ég fékk nokkra gamla og góða 
vini mína fyrir vestan til að ganga í lið með 
mér og kynna tónleikana.
 Tómas R. Einarsson–  Latínbóndinn

Í myndinni er nánast aðeins leikin latín-
tónlist en Tómas hefur samið ógrynni af 
tónlist í gegnum tíðina frá því hans fyrsta 
útsetning birtist árið 1982 og fyrstu latín-
plötuna gerði hann árið 2002.

Fyrsti kontrabassinn
„Hann heillaði mann alveg upp úr skón-
um frá upphafi, það var auðvelt að vinna 
með honum,“ segir Jón Karl en líkt og áður 
sagði hefur undirbúningur og gerð mynd-
arinnar staðið yfir frá árinu 2009 og segir 
Jón alla aðstandendur hennar hafa lagt 
áherslu á að vanda öll vinnubrögð.

Myndin segir frá ferðalagi Tómasar, frá 
því hann er ungur í Hvammssveit í Dölum, 
þegar hann byrjaði að spila á gítar og kynn-
ist kontrabassanum þegar hann sér kontra-
bassaleikarann Niels-Henning Örsted 

Peder sen ásamt tríói í fyrsta sinn árið 1978, 
hvernig það kveikti áhugann og hvernig það 
kom til að hann fjárfesti sjálfur í kontra-
bassa, ferðalagi Tómasar úr sveitinni alla 
leið til Kúbu þar sem hann tók upp tón-
list ásamt heimamönnum, latíntónleikum 
á heimaslóðum og hvernig tónlistin varð 
bjargvættur við sáran ástvinamissi. 

 Svo var ég staddur úti í Ósló 
sumarið 1979 – búinn að græða fullt af 
peningum með því að binda járn á 
olíuborpöllum fyrir utan Stavanger. Og ég 
er staddur í miðbænum í Ósló í ágúst á 
heitum degi og geng fram hjá búð – hljóð-
færaverslun, og þar stendur kontrabassi 
– glampandi fagur – splunku nýr og ég fór 
inn og keypti hann.
 Tómas R. Einarsson–  Latínbóndinn

Mikill sögumaður
„Hann er svo mikill sögumaður, þetta eru 
svo fallegar sögur og þetta er svo einlægt,“ 

segir Jón Karl, sem einnig klippir mynd-
ina en í henni eru engar beinar viðtalsupp-
tökur af Tómasi að tala við myndavélina 
heldur segir hann sögu sína yfir ýmiss 
konar myndefni, bæði frá tímanum sem 
hann eyddi á Kúbu og ferð hans heim í 
sveitina þar sem hann lék latíntónlist fyrir 
sveitungana. 

Á tónleikunum, sem fram fóru í Dalabúð 
árið 2014, lék fjöldi landsþekktra tónlistar-
manna með Tómasi, til dæmis má nefna 
Sigtrygg Baldursson, Davíð Þór Jónsson, 
Kjartan Hákonarson, Matthías MD Hem-
stock, Ómar Guðjónsson, Óskar Guðjóns-
son, Samúel Jón Samúelsson og Sigríði 
Thorlacius. Tökuliðið fylgdi Tómasi að 
sjálfsögðu eftir og eru tónleikunum gerð 
skil í myndinni.

Félagi í 35 ár
„Hann fyllti salinn og það var alveg áber-
andi þegar maður horfir á myndina að 
fólki þykir gaman og verður stolt af sveit-

unga sínum sem kemur með svona frábæra 
hljómsveit og fyllir staðinn,“ segir Jón 
Karl og bætir við að talsvert hafi verið 
dansað á tónleikunum.

 Kontrabassinn hefur verið félagi 
minn í 35 ár. Við kynntumst fyrir tilviljun. 
Hann var dálítið seintekinn og ég þurfti að 
vera lengi með honum áður en ég kynntist 
honum vel. En ég hef líka getað trúað 
honum fyrir ansi mörgu sem ég átti erfitt 
með að koma í orð.
 Tómas R. Einarsson–  Latínbóndinn

Handritshöfundur myndarinnar er Svein-
björn I. Baldvinsson, framleiðandi Sigurð-
ur G. Valgeirsson, framkvæmdastjóri Jóna 
Finnsdóttir og um leikstjórn, kvikmynda-
töku og klippingu sá Jón Karl Helgason. 

Myndin verður sýnd í Bíó Paradís klukkan 
18.00 og markar upphaf Jazzhátíðar Reykja-
víkur sem fer fram 12. til 16. ágúst.

 gydaloa@frettabladid.is

Glampandi fagur kontrabassi í glugga
Heimildarmyndin Latínbóndinn sem fj allar um tónlistarmanninn Tómas R. Einarsson verður sýnd í Bíó Paradís næstkomandi þriðjudag.

GÓÐIR VINIR  Jón Karl og Tómas hafa þekkst í fjöldamörg ár og fara reglulega saman í sund. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

FERÐALAG  Tómasi er í myndinni meðal annars 
fylgt eftir á ferðalagi hans til Búðardals þar sem 
hann heldur tónleika. MYND/JÓNKARL

TÓNLISTARÆVISAGA  Myndin segir frá tónlistar-
ferðalagi og er Tómasi fylgt eftir frá Havana til 
Búðardals, með viðkomu í Vesturbæjarlauginni.
 MYND/JÓNKARL 

FRUMSÝNINGAR

42 ára Vera Farmiga
Þekkt fyrir Up in the Air, The 
Conjuring og The Departed.

Leikstjórinn Woody Allen hefur birt 
lista yfir leikara í nýjustu mynd sinni 
sem tökur hefjast á í þessum mánuði 
í Los Angeles og New York.

Meðal þeirra sem fara munu með 
hlutverk eru Bruce Willis, Blake Lively, 
Jesse Eisenberg og Kristen 
Stewart, sem einna 
þekktust er fyrir hlutverk 
sitt í Twilight-myndunum. 

Ekki hefur enn verið 
sagt hvað myndin á að 
heita en hún verður 
frumsýnd á næsta 
ári.

Stewart leikur 
í Allen-mynd

Robert Downey Jr. er launahæsti leikari 
í heimi.

Leikarinn er í þriðja sinn í röð efstur 
á lista tímaritsins Forbes og eru tekjur 
hans frá því í júní í fyrra 30 milljónum 
dala hærri en Jackies Chan, sem 
er númer tvö á lista. Tekjur 
Downey Jr. nema 80 millj-
ónum dala á þessu tímabili.

Leikarinn er nú við tökur 
á myndinni Captain 
America: Civil War og 
orðaður við hlutverk 
Sherlock Holmes í 
þriðja sinn.

Launahæsti 
leikari í heimi

Absolutely anything 
Gamanmynd, Sci-Fi
Aðalhlutverk: Kate Beckinsale, Simon 
Pegg, Robin Williams, Terry Gilliam 
og John Cleese.
Frumsýnd: 19. ágúst

Red Army
Heimildarmynd
Fram koma: Scotty Bowman, 
Viacheslav Fetisov, Anatoli Karpov og 
Alexei Kasatonov.
Frumsýnd: 14. ágúst

BÍÓFRÉTTIRAFMÆLISBARN DAGSINS
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 Við höfum alltaf 
verið svo sjálfstæð og 

gert allt sjálf. Samið 
okkar eigin tónlist og 
tekið upp okkar eigin 

myndbönd þannig að ef 
við færum að skrifa 

undir hjá plötufyrirtæki 
þá þyrfti það að passa 

vel saman.

Gunnhildur 
Jónsdóttir
gunnhildur@frettabladid.is

Hljómsveitin Steed Lord er nú hér 
á landi en meðlimir hennar munu 
stíga á svið á Arnarhóli á laugardag-
inn eftir Gay Pride-gönguna. 

Vikuna eftir fljúga þau til Kaup-
mannahafnar þar sem þau verða 
aðalnúmerið á Gay Pride-göngunni 
þar. Eins og flestir vita hafa hljóm-
sveitarmeðlimir búið í Los Ange-
les seinustu sex árin og einbeitt 
sér að tónlist og Svala hefur verið 
að hanna föt fyrir fatamerkið sitt, 
sem byrjað var fyrir stuttu að selja 
á Asos Marketplace. 

Þau eru nú í miðjum upptökum 
fyrir nýju plötuna sína sem þau 
ætla að reyna að gefa út fyrir jól en 
vegna mikils áhuga plötufyrirtækja 
á útgáfunni gæti því seinkað. 

„Við höfum alltaf verið svo sjálf-
stæð og gert allt sjálf. Samið okkar 
eigin tónlist og tekið upp okkar eigin 
myndbönd þannig að ef við færum 
að skrifa undir hjá plötufyrirtæki 
þá þyrfti það að passa vel saman. 
Hingað til höfum við ekki fundið 
fyrirtæki sem hefur hentað okkur. 
Umboðsmaðurinn okkar hérna úti 
er að þreifa fyrir með að gefa plöt-
una okkar út hjá plötufyrirtæki, við 
erum í viðræðum við nokkur fyrir-
tæki í LA en það kemur allt í ljós 
seinna á árinu,“ segir Svala.

Það eru liðin þrjú ár frá seinustu 
plötu sveitarinnar og nú verður öllu 
tjaldað til. „Við erum að leggja allt 
í þessa plötu og erum búin að gefa 
okkur góðan tíma í að semja lögin, 
einnig erum við að vinna með frá-
bærum upptökustjóra sem hefur 
unnið með öllum frá Santana til 
Jennifer Lopez og er bara frábær 
náungi og hefur mikla trú á þess-
ari plötu með okkur. Upptökurnar 
fara fram í stúdíóinu sem Daft Punk 
vann síðustu plötu sína í þannig að 
við erum í svokolluðu syntha-himna-

ríki. Svo erum við auðvitað alltaf 
að spila inn á milli og svo verð ég 
eitthvað að fljúga á milli fyrir The 
Voice-þættina í haust.“ 

Svala sendi nýlega frá sér sjöttu 
fatalínuna undir nafninu Kali en 
nýlega var byrjað að selja hana 
á Asos Marketplace sem er ein 
stærsta netverslun fyrir ungt fólk 
í heiminum. „Ég tel mig ekki vera 
fatahönnuð en ég hef verið að sauma 
föt frá því að ég var lítil. Ég hanna 
línuna sjálf en svo vinn ég náið með 
klæðskera sem teiknar sniðin. Svo 
fer ég í efnaleiðangur hér í LA og 
þetta er svo allt framleitt hér.“

Hljómsveitina Steed Lord skipa 
Svala, Einar maðurinn hennar og 
Eddi bróðir hans. Svala og Einar 
búast ekki við því að flytja heim 
frá Los Angeles í bráð enda lítið 
annað sem togar þau heim en fjöl-

skyldan. „Ég hef verið með annan 
fótinn hérna frá 1999 og við erum 
búin að koma okkur vel fyrir. Við 
erum komin með virkt tengslanet 
og eigum marga vini og við sjáum 
alveg fyrir okkur að verða gömul 
hérna.“

Búin að koma sér vel fyrir í Los Angeles
Hljómsveitin Steed Lord er að gera góða hluti í Los Angeles en hljómsveitarmeðlimirnir hafa verið búsettir þar í sex ár. Svala sendi nýverið 
frá sér fatalínu sem er seld á Asos Marketplace sem er ein vinsælasta netverslun í heimi. Steed Lord kemur fram á Gay Pride á laugardag.

STEED LORD  Sveitin vinnur að nýrri plötu sem hún vonast til að gefa út fyrir jól. 
 MYND/AÐSEND

KALI  Svala sendi á dögunum frá sér nýja fatalínu. MYND/AÐSEND

NAFN: Ellen Lee Degeneres

LISTAMANNANAFN: Ellen 
Degeneres

AFMÆLISDAGUR: 26. janúar 1958

MAKI: Portia De Rossi

FRÆGIR Í 
NÆRMYND
ELLEN 
DEGENERES Ellen Degeneres en ein fyndnasta 

kona heims. Hún hefur stjórnað eigin 
spjallþætti frá árinu 2003 þar sem hún 
fjallar um ýmis málefni og fær til sín 
skemmtilega gesti. Ferill hennar byrjaði 
í upphafi níunda áratugarins þar sem 
hún var stöku sinnum með uppistand í 
Tonight Show. Eftir það tók Ellen að sér 

hlutverk í ýmsum kvikmyndum og var með 
sína eigin leiknu sjónvarpsþætti, Ellen og 
The Ellen Show, áður en hún byrjaði með 
spjallþáttinn. Í viðtali við Opruh Winfrey 
kom Ellen út úr skápnum. Stuttu síðar kom 
karakterinn hennar í þáttunum líka út úr 
skápnum í tíma hjá sálfræðingi sem var 
leikinn af Opruh. 

Eftir þetta hefur hún tileinkað sér málefni 
minnihlutahópa og barist fyrir réttindum 
samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Hún 
hefur tvisvar verið kynnir á Óskarsverð-
laununum og fengið mikið lof fyrir. Hún 
giftist Portiu de Rossi árið 2008 en þær 
eru taldar vera í einhverju traustasta sam-
band í Hollywood í dag. 

STJARNA  Ellen er ein frægasta konan í 
Hollywood.

FRÆGASTA SELFIE ALLRA TÍMA  Ellen tók 
þessa þegar hún kynnti Óskarsverðlaunin.

ELLEN OG PORTIA  Þær giftu sig árið 2008.

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

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Frítt verðmat og framúrskarandi 
þjónusta í þína þágu. „Þetta er handrit sem ég skrifaði á Hótel Framtíð 

á Djúpavogi árið 2001. Það hefur farið í gegnum 
ýmislegt og kemur núna út á dönsku,“ segir Hall-
grímur Helgason. Hann er aðalhandritshöfundur-
inn að nýrri danskri mynd sem frumsýnd er í dag í 
Danmörku. Hún ber titilinn Comeback og er henni 
leikstýrt af Natasha Arthy. 

„Ég skrifaði handritið upphaflega á ensku en það 
var þýtt á dönsku og lagað að dönskum veruleika 
og aðstæðum.“

Hallgrímur segist vera nokkuð sáttur við mynd-
ina enda tengir hann vel við hana því hún er að 
ákveðnu leyti sannsöguleg. „Þetta er kómedía sem 
er líka dramatísk og fjallar um samband föður við 
dóttur. Pabbinn er uppistandari þannig að þetta er 
að ákveðnu leyti sannsögulegt. Ég átti mitt skeið 
sem uppistandari árið 1995 og átti dóttur en ég 
gerði mér ekki grein fyrir þessu þá,“ segir Hall-
grímur.

Upphaflega lét hann Baltasar Kormák hafa 
handritið en aðrar myndir fóru fram fyrir og end-
aði það í Danmörku. Myndinni verður dreift í um 

hundrað kvikmyndahús í Danmörku en ekki liggur 
fyrir hvort hún kemur til Íslands. „Það fer líklega 
eftir því hvernig myndin gengur,“ bætir Hallgrím-
ur við.  - glp

Frá Djúpavogi til Danmerkur
Hallgrímur Helgason er aðalhandritshöfundur dönsku myndarinnar Comeback 
sem frumsýnd er í dag í Danmörku. Handritið fór upphafl ega til Baltasars.

SANNSÖGULEG  Myndin er að ákveðnu leyti sannsöguleg og 
minnir á þegar Hallgrímur var í uppistandi á síðustu öld. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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SPARIDAGARSPARIDAGAR

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 471 2038

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
Lántökugjald 3,5%

AEG Þvottavél
LM62471F 

7 kg. 1400SN

Verð áður: 119.900,-

AEG Þurrkari 
T76280AC 

7 kg. barkalaus

Verð áður: 119.900,-

Rétt verð: hvít: 99.900,- / stál: 109.900

Tilboð: hvít: 77.922,- / stál: 85.722,-

Pottar og pönnur meistarans

Vörurnar frá þessu 
listræna merki, eru 

tímalausar og taka sig 
vel út í eldhúsinu.

Pottar af öllum 
stærðum
9, 11, 13,5,

16  og 19 ltr.

Þvottavélar
Þurrkarar

Uppþvottavélar
Kæliskápar

Eldavélar20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Toppvara á frábæru verði

Verð frá  5.593,-

Rétt verð: 249.900,-
Verð á Sparidögum: 212.415,-

NÝTT Í AUGLÝSINGU

Sjón er sögu ríkari
R

Tilb

AEG uppþvottavél 
56302WO / HT911 546 089

Gerð : Topplaus gerð undir borðplötu: H:82-87, 
B:60, D:60 / Orkunýtni : A+ / 2200W öryggi 10A 

/ Þvottahæfni : A / Þurrkhæfni : A.

22%
AFSLÁTTUR

Parið á kr. 179.800,- og þú sparar 60.000,-

25%
AFSLÁTTUR

Litur: Lakkað stál / Orkuflokkur: A+ / Orkunotkun: 458 kWst 
á ári / Klakavél / Heildarrými: 532 lítrar / Kælirými: 361 lítrar 

/ Frystirými: 171 lítrar. / 4. stjörnu kælikerfi: Twin Cooling, 
aðskilin kælikerfi.

Tvöfaldur kæliskápur
RS7567THCSP

15%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Gæða sjónaukar 
verð frá 3.990,-

Rétt verð: 320.000,-               
Sparidagaverð: 270.000,-

Glæsilegt 55” UHD 
sjónvarp frá Samsung 

með 50.000 kr. 
afslætti

..000000,-,--               
00000,--,-

UUHHDDD D 
ssunnnggg
00 kkrr.. 
æætttii

30%
AFSLÁTTUR

Nintendo New 3DS

Rétt verð: 39.900,-
Sparidagaverð: 33.900,-

standa nú sem hæst

Tilboð  Afslættir  Verðlækkun

Allar vörur á SPARIDÖGUM frá

25%
AFSLÁTTUR

Kaffivélar, brauðristar, 
blandarar, töfrasprotar, 

hraðsuðukönnur, 
straujárn, ryksugur 

o.m.fl.

Þvottatæki, 
kæliskápar, ofnar, 
helluborð, viftur, 

gufugleypar, o.m.fl.

22%
AFSLÁTTUR

Opið
virka daga 

kl. 10 - 18 og 
laugardaga 11 -15

Beint eða bogið30%
AFSLÁTTUR

Salt- og 
piparkvörn saman 

í einum stauk

20%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM 
NINTENDO 
LEIKJUM

Rétt verð: 31.900,-               
Sparidagaverð kr. 22.500,-

DEH-X5700BT                   20%
AFSLÁTTUR

Pioneer 
bílgeislaspilari 
m. USB, 
Bluetooth og 
Multi-Color 
skjá.
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FRÆGIR Á 
FERÐ OG FLUGI

Á BÁT I Söngvarinn Seal 
skellti sér í frí til Ibiza og 
sigldi um á báti.

MEÐ AÐDÁENDUM 
 Leikarinn Tom Cruise 
umvafinn aðdáend-
um á frumsýningu 
Mission: Impossible 
– Rouge Nation í 
Japan.

ALLTAF UMKRINGD  
Kim Kardashian 

West er alltaf 
umkringd ljós-

myndurum og á því 
varð engin breyting 
þegar hún átti leið 

um flugvöllinn í Los 
Angeles á dögunum.

FÁ SÉR ÍS  
Fyrirsæturnar 

Kendall Jenner og 
Gigi Hadid fengu 

sér ís saman á 
dögunum en þær 

hafa báðar skapað 
sér stórt nafn á 

stuttum tíma.

KANÍNA  
Söngvarinn 
Moby var í 

kanínubúningi 
í teiti sem 

haldið var í 
Playboy-höllinni 
í Los Angeles á 

dögunum.

 NORDICPHOTOS/GETTY

HRESS  
Lena 
Dunham 
boðaði 
frið þegar 
hún lenti 
í Narita 
í Japan 
á þriðju-
daginn.

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS 

OG GUARDIANS OF THE GALAXY

EMPIRE

TOTAL FILMVARIETYHITFIX

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

TRAINWRECK 5, 8, 10:35
FANTASTIC FOUR 8, 10:15
MISSION IMPOSSIBLE 8, 10:35
PIXELS 3D 5
SKÓSVEINARNIR 2D 4
MINIONS 2D 6



Dalshrauni 13
220 Hafnarfirði
Sími 565 2292

Sumarútsalan 
hafin í Hjólaspretti
20 - 50% afsláttur af völdum hjólum

Hjólum í sumar!
www.hjolasprettur.is
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SPÁ FRÉTTABLAÐSINS
SÆTI 5 TIL 7Aðeins 2 DAGAR Í FYRSTA LEIK Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI 2015-2016
5. SÆTI LIVERPOOL
Hækkar sig um eitt sæti en nær ekki 

aftur upp í Meistaradeildarsæti.
6. SÆTI TOTTENHAM
Það eru alltaf Evrópudraumar 
á White Hart Lane en 
liðið verður að sætta sig við 
Evrópudeildina fimmta árið 
í röð.
7. SÆTI EVERTON

Síðasta tímabil var það 
slakasta í níu ár og Everton á og 

mun gera betur en 11. sæti.
Á morgun kemur í ljós hvaða lið 

enda í 3. til 4. sæti í spánni. 

Stuðningsmenn Liverpool hafa verið 
í sárum eftir afar erfitt vor þar sem 
liðið brenndi af dauðafæri að komast 
í bikarúrslitaleikinn, tapaði 6-1 fyrir 
Stoke City í lokaleik tímabilsins og 
þurfti síðan að kveðja einn sinn besta 
leikmann frá upphafi, Steven Gerrard. 

Á síðasta tímabili leit út fyrir að 
það væri fábrotið líf eftir Luis Suarez 
á Anfield því fátt minnti á frábært 
tímabil á undan þegar Liverpool-liðið 
var aðeins hársbreidd frá því að vinna 
fyrsta enska meistaratitil sinn í 24 ár. 

Nú er Steven Gerrard farinn líka og 
auk þess missti félagið vonarstjörnuna 
Raheem Sterling til Manchester City. 

Knattspyrnustjórinn Brendan 
Rodgers hefur alveg eins og í fyrra-
sumar látið til sín taka á félagsskipta-
markaðnum og félagið hefur eytt 
70 milljónum punda í sjö leikmenn. 
Pressan á honum hefur aldrei verið 
meiri en nú og fáir knattspyrnustjórar 
sitja í heitara sæti fari allt á versta veg 
í vetur. 

Christian Benteke, Danny Ings og 

Roberto Firmino eiga að koma 
sóknarleiknum aftur í gang en 
víst er að það er lítið hægt 
að treysta á hinn símeidda 
Daniel Sturridge. Nathaniel 
Clyne kemur inn í vörnina og 
James Milner reynir að fulla 
skarð Gerrards á miðjunni. 

Fréttablaðið spáir Liverpool-liðinu 
fimmta sætinu og að liðið komist 
ekki aftur í Meistaradeildina. Liðið 
hækkar sig um eitt sæti og setur 
Tottenham niður fyrir sig. 

➜ Er Brendan Rodgers loksins búinn að kaupa réttu leikmennina fyrir Liverpool?
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FYRSTUR ÍSLENDINGA  Aron verður fyrsti íslenski leikmaðurinn í 116 ára sögu félagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Valur tekur á móti 
Stjörnunni í Pepsi-deild kvenna 
klukkan 19.15 í kvöld en leikið er á 
æfingasvæði Vals á Hlíðarenda þar 
sem Valsstelpurnar vilja ekki spila á 
Laugardalsvelli eins og karlarnir. 

Stjörnuliðið fékk sér fjóra nýja út-
lendinga í glugganum til að undirbúa 
sig fyrir mikið leikjaálag á næstunni og 
ein af þeim, brasilíska landsliðskonan 
Poliana, gæti spilað sinn fyrsta leik í 
kvöld. Poliana spilaði með Brasilíu á 
HM í sumar og vann einnig Ameríku-
leikana í dögunum.  - óój

Frumsýning í kvöld

Á HM Í SUMAR  Poliana lék með 
Brasilíu á HM í Kanada.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Aron Jóhannsson skrif-
aði í gær undir fjögurra ára samn-
ing við þýska stórveldið Werder 
Bremen en þýska félagið greiðir 
AZ Alkmaar fimm milljónir evra 
fyrir Aron. Áhugi Werder Bremen 
kom skyndilega upp og var Aron 
ánægður með að félagsskiptin 
væru í höfn. 

„Þetta gekk allt saman frekar 
hratt yfir en það er ánægjulegt að 
þessu er lokið. Þetta ferli tók innan 
við viku en strax og við fréttum af 
áhuga þeirra sögðu forráðamenn 
Werder Bremen við okkur að þeir 
væru staðráðnir í að klára þetta 
sem fyrst.“

Gott skref fyrir ferilinn
Aron hefur hægt og bítandi farið 
í sterkari deildir en hann lék tvö 
tímabil með AZ Alkmaar í Hol-
landi eftir þrjú ár í Danmörku.  

„Það er ekkert öruggt í þessu. 
Ég get ekki sagt að þessi deild 
henti mér vel en þeir aðilar sem 
ég talaði við töldu að leikstíllinn 
þarna myndi henta mér. Ég hefði 
ekki gengið til liðs við félagið ef ég 
mér litist ekki vel á þetta,“ sagði 
Aron en Werder Bremen er þriðja 
atvinnumannaliðið hans.

„Ef mér hefði verið boðin þessi 
leið að fara frá Íslandi til Dan-
merkur, þaðan til Hollands og loks-
ins Þýskalands hefði ég stokkið á 
það tækifæri. Ég vildi taka eitt 
skref í einu og vera rólegur í stað 
þess að taka of stórt skref,“ sagði 
Aron sem var spenntur fyrir því 
að leika á heimavelli Werder Bre-
men. 

„Auðvitað verður frábært að 
spila alla stórleikina á þessum 
völlum en ég er mest spenntur 
fyrir því að spila fyrir framan 
stuðningsmenn Werder Bremen. 
Það er talað mikið um að aðdá-
endurnir hérna séu mjög góðir og 
það verður vonandi gaman að spila 
fyrir framan þá.“ 

Werder Bremen varð síðast 

meistari fyrir ellefu árum en liðið 
lenti í tíunda sæti á síðasta tíma-
bili. 

„Ég er búinn að kynna mér liðið 
undanfarna daga og það er góður 
kjarni af ungum leikmönnum með 
reynslu af deildinni. Stefnan er að 
gera betur en í fyrra og ég tel að 
mannskapurinn sé betri en staðan 
í fyrra gaf til kynna.“

MLS kom ekki til greina
Aron hefur ekkert farið í felur með 
það að hann langi einn daginn að 
spila í bandarísku deildinni. Hann 

heyrði af áhuga liða úr deildinni en 
ekkert lið gekk svo langt að gera 
tilboð í Aron.

„Ég velti því ekki fyrir mér í 
þetta skiptið. Ég hef oft sagt það 
áður að mig langi einhvern tíma 
til að spila í MLS-deildinni og ég 
efast ekki um að ég muni gera það 
einn daginn. Það var smá áhugi 
hjá einhverjum liðum en það 
gekk ekkert lengra en það,“ sagði 
Aron sem ræddi við Andreas Her-
zog, aðstoðar þjálfara bandaríska 
landsliðsins og fyrrum leikmann 
Werder Bremen, sem og Jürgen 

Klinsmann, þjálfara bandaríska 
landsliðsins, um félagsskiptin.

„Andreas gaf þeim góð meðmæli 
um mig og gaf mér góð meðmæli 
um liðið og borgina. Hann var góð 
hjálp fyrir báða aðila í þessu máli. 
Ég held að þeir séu bara báðir 
ánægðir að ég sé að taka skref í 
sterkari deild sem gerir mig von-
andi að betri leikmanni.“

Fjórða sætið voru viss vonbrigði
Aron var hluti af bandaríska 
landsliðinu sem lenti í fjórða sæti 
í Gullbikarnum í sumar. Aron var 

ánægður með tækifærin sem hann 
fékk á mótinu en óánægður með 
uppskeruna á heimavelli.

„Þetta var örlítið öðruvísi 
reynsla en mjög skemmtileg. 
Undirbúningurinn var stuttur, ég 
kom til móts við liðið tíu dögum 
fyrir fyrsta leik. Þetta var mjög 
skemmtilegt mót og töluvert erfið-
ara en ég held að Evrópubúar geri 
sér grein fyrir. Ég spilaði nokkra 
leiki og mér fannst ég standa mig 
vel en það voru vissulega von-
brigði að ná ekki að klára þetta 
mót,“ sagði Aron en bandaríska 
liðið tapaði nokkuð óvænt fyrir 
Jamaíka í undanúrslitum.

„Við vorum skiljanlega gagn-
rýndir eftir mótið. Við vorum með 
lið sem átti að berjast um titilinn á 
þessu móti og það var aldrei talað 
um neitt annað en að við færum í 
úrslitaleikinn. Það voru mikil von-
brigði að detta út í undanúrslitun-
um í leik sem við vorum mun betri 
aðilinn,“ sagði Aron. 

Ánægjulegt að Fjölnir fái pening 
Aron sem er uppalinn í Fjölni 
sagðist gleðjast yfir því að uppeld-
isfélagið fengi peninga við félags-
skiptin og að vonandi væri hægt að 
nýta þá vel.

„Þetta er lið sem hefur hjálpað 
mér í gegn um tíðina og ekki veit-
ir af fyrir félagið að fá smá pen-
ing. Vonandi geta þeir nýtt þetta 
vel og byggt upp gott lið. Þeir eru 
búnir að fá pening fyrir mig núna 
nokkrum sinnum svo þeir geta 
vonandi haldið áfram að byggja 
upp í kringum völlinn líka. Það 
væri gott fyrir fólkið í Grafarvog-
inum að fá stúku á völlinn,“ sagði 
Aron sem leist vel á þá hugmynd 
blaðamanns að stúkan yrði nefnd 
eftir honum. 

„Ef ekki verður maður fyrir 
smá vonbrigðum,“ sagði Aron 
léttur að lokum en danska félagið 
AGF fékk einnig væna summu við 
félagsskiptin.  kristinnpall@365.is

Voru staðráðnir í að klára þetta strax
Aron Jóhannsson gekk til liðs við Werder Bremen í þýsku úrvalsdeildinni í gær. Félagsskiptin áttu sér stuttan aðdraganda en þýska 
félagið lagði mikla áherslu á að fá hann til liðs við sig sem fyrst. Lið úr MLS-deildinni sýndu honum áhuga en lögðu ekki fram tilboð. 

GOLF Íslensku kylfingarnir fóru 
flestir vel af stað í gær á Evr-
ópumeistaramóti áhugamanna 
sem fer fram í Slóvakíu. Harald-
ur Franklín Magnússon úr Golf-
klúbbi Reykjavíkur er ásamt 
þremur öðrum kylfingum efstur 
á átta höggum undir pari. 

Guðmundur Ágúst Kristjánsson 
er á fimm höggum undir pari eftir 
að hafa leikið seinni níu holur 
vallarins á sjö höggum undir pari 
en hann fékk tvo erni á hringn-
um. Þá er Axel Bóasson úr Golf-
klúbbnum Keili höggi á eftir Guð-
mundi í tuttugasta sæti. 

Úlfar Jónsson landsliðsþjálfari 
var sáttur við spilamennskuna í 
dag. 

„Þetta var frábær byrjun og 
frábær spilamennska hjá flestum 
af strákunum í dag. Völlurinn er 

krefjandi, hann gefur og tekur 
en strákarnir leystu það vel í 
dag. Það er gott fyrir sjálfstraust 
þeirra að spila gegn þessum bestu 
áhugamannakylfingum,“ sagði 
Úlfar sem sagðist ætla að halda 
sínum mönnum á jörðinni.

„Þeir þurfa að halda rétt á spöð-
unum og halda einbeitingunni. 
Völlurinn getur auðveldlega refs-
að ef kylfingar missa einbeit-
inguna.“

Gísli Sveinbergsson úr Golf-
klúbbnum Keili, Bjarki Péturs-
son úr Golfklúbbi Borgarness og 
Andri Þór Björnsson hófu einn-
ig leik í gær en náðu sér ekki á 
strik og þurfa þeir að vinna upp 
þó nokkur högg ætli þeir sér að 
komast í gegn um sextíu manna 
niðurskurðinn eftir morgundag-
inn.  - kpt

Þurfa að halda rétt á spöðunum á morgun
Þrír kylfi ngar eru meðal efstu tuttugu á Evrópumeistaramóti áhugamanna í golfi  sem fer fram í Slóvakíu.

GÓÐ BYRJUN  Strákarnir léku vel á fyrsta hring í Slóvakíu. FRÉTTABLAÐIÐ/GSIMYNDIR.NET



Tilboðin gilda 6. ágúst – 9. ágúst 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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KARTÖFLUFLÖGUR
X-TRA, BBQ, 300 GR 

299 
ÁÐUR 369 KR/PK

FANTA 2L 
2 TEG 

199 
ÁÐUR 224 KR/STK

FERSKT LAMBAFILE
M/FITU 

3.974 
ÁÐUR 5.298 KR/KG

-25%

SYKURPÚÐAR 
HYTOP, 284 GR 

299 
ÁÐUR 398 KR/PK

NAUTGRIPAHAKK 
FERSKT 

1.189 
ÁÐUR 1.450 KR/KG

SÆLGÆTISBLANDA 
X-TRA, 300 GR 

299 
ÁÐUR 398 KR/PK

-25%

VÍNBER GRÆN 
FERSK OG FÍN 

449 
ÁÐUR 898 KR/KG

-50%

LAMBAFRAMP.SNEIÐAR
GRILL, NEW YORK 

1.163 
ÁÐUR 1.454 KR/KG

KJÚKLINGABRINGA 
 MIÐJ.HAFS MARINERING 

1.883 
ÁÐUR 2.384 KR/KG

-25%
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Mörkin: 1-0 Atli Viðar Björnsson (45+1.), 1-1 
Sigurður Egill Lárusson (67.), 2-1 Bjarni Þór 
Viðarsson (81.).

FH (4-3-3): Róbert Örn Óskarsson 6 - Jonathan 
Hendrickx 6 (61. Jón Ragnar Jónsson 5), Pétur Við-
arsson 6, Kassim Doumbia 6, Böðvar Böðvarsson 
6 - Emil Pálsson 6, Davíð Þór Viðarsson 7, *Bjarni 
Þór Viðarsson 8 - Jérémy Serwy 4 (46. Þórarinn 
Ingi Valdimarsson 6), Atli Guðnason 6, Atli Viðar 
Björnsson 7 (81. Kristján Flóki Finnbogason -).

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 4 - Baldvin 
Sturluson 5, Thomas Christensen 5, Orri Sigurður 
Ómarsson 5, Bjarni Ólafur Eiríksson 5 - Haukur 
Páll Sigurðsson 5, Mathias Schlie 5, Kristinn Freyr 
Sigurðsson 5 (87. Andri Adolphsson -) - Kristinn 
Ingi Halldórsson 5, Sigurður Egill Lárusson 6 (77. 
Emil Atlason -), Patrick Pedersen 7.

Skot (á mark): 8-7 (6-2) Horn: 1-1

Varin skot: Róbert 1 - Ingvar 4.

Bjarni Þór Viðarsson hefur skorað tvö mörk 
í Pepsi-deildinni í sumar og bæði hafa verið 
sigurmörk.

2-1
Kaplakrikav. 
Áhorf: 1907

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI-DEILDIN 2015
FH  14  9  3  2    30-17  30
KR  14  8  3  3    23-13  27
Breiðablik  14 7  5  2    22-9  26
Valur  14  7  3  4    24-17  24
Fjölnir  14  7  2  5    21-19  23
Fylkir  14  5  5  4    15-18  20
Stjarnan  14  5  4  5    17-16  19
ÍA  14  4  5  5    17-20  17
Víkingur R.  14  4  4  6    22-22  16
Leiknir R. 14  3  4  7    14-19  13
ÍBV  14  3  2  9    15-26  11
Keflavík  14  1  2  11    13-37  5

MARKAHÆSTIR
Patrick Pedersen, Val 8
Þórir Guðjónsson, Fjölni  7
Jeppe Hansen, Stjörnunni 6
Steven Lennon, FH 5
Óskar Örn Hauksson, KR 5
Albert Brynjar Ingason, Fylki 5
Jonathan Ricardo Glenn, ÍBV/Breiðabliki 5
Höskuldur Gunnlaugsson, Breiðabliki 5
Atli Viðar Björnsson, FH 4 
Kristján Flóki Finnbogason, FH 4
Þorsteinn Már Ragnarsson, KR 4
Atli Guðnason, FH 4
Guðjón Pétur Lýðsson, Breiðabliki 4
Rolf Glavind Toft, Víkingi 4
Sören Frederiksen, KR 4
Arsenij Buinickij, ÍA  4

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 9. ágúst: 17.00 Leiknir R. -ÍBV  
19.15 Stjarnan-Víkingur.
Mánudagur 10. ágúst: 19.15 ÍA-FH, Keflavík-
Fjölnir, Valur-Breiðablik, KR-Fylkir.
Mánudagur 17. ágúst: 18.00 Víkingur-Leiknir, 
Breiðablik-ÍA, Fjölnir-Valur, FH-Stjarnan, Fylkir-
Keflavík, ÍBV-KR.

Mörkin: 1-0 Jonathan Glenn (42.), 2-0 Höskuldur 
Gunnlaugsson (44.), 3-0 Arnþór Ari Atlason (50.), 
4-0 Höskuldur Gunnlaugsson (67.).

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 6 - 
Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6, Damir Muminovic 
6, Elfar Freyr Helgason 6, *Kristinn Jónsson 9 
(71., Guðmundur Friðriksson -) - Oliver Sigur-
jónsson 7 (82., Andri Rafn Yeoman -), Guðjón 
Pétur Lýðsson 8, Arnþór Ari Atlason 7 (74., Atli 
Sigurjónsson -) - Höskuldur Gunnlaugsson 8, Ellert 
Hreinsson 6, Jonathan Glenn 7.

KEFLAVÍK (4-3-3): Sindri Kristinn Ólafsson 3 - 
Alexander Magnússon 2 (74., Daníel Gylfason -), 
Paul Bignot 4, Einar Orri Einarsson 4, Magnús 
Þórir Matthíasson 4 - Farid Zato - (13., Frans 
Elvarsson 4), Sindri Snær Magnússon 3, Hólmar 
Örn Rúnarsson 5 - Bojan Stefán Ljubicic 2, 
Samuel Jimenez 4 (62., Martin Hummervoll 4), 
Chukwudi Chijindu 5.

Skot (á mark): 14-8 (7-4) Horn: 7-5

Varin skot: Gunnleifur 4 - Sindri 3

4-0
Kópavogsvöllur 
Áhorf: 1128

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

Mörkin: 1-0 Halldór Kristinn Halldórsson (73.).

LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 7   Gestur 
Ingi Harðarson 6 (67. Charley Fomen 6), *Halldór 
Kristinn Halldórsson 8, Óttar Bjarni Guðmunds-
son 6, Eiríkur Ingi Magnússon 6   Brynjar Hlöðvers-
son 7, Atli Arnarsson 7, Hilmar Árni Halldórsson 7   
Elvar Páll Sigurðsson 6 (85. Kristján Páll Jónsson), 
Danny Schreurs 6 (77. Ólafur Hrannar Kristjáns-
son -), Fannar Þór Arnarsson 7.

STJARNAN (4-4-2): Gunnar Nielsen 5 - Hörður 
Árnason 6 ( Jóhann Laxdal), Brynjar Gauti Guð-
jónsson 5, Daníel Laxdal 6, Heiðar Ægisson 7 
- Ólafur Karl Finsen 6, Paplo Punyed 5, Michael 
Præst 5, Arnar Már Björgvinsson 6 - Guðjón 
Baldvinsson 6, Veigar Páll Gunnarsson 5 (46. 
Þórhallur Kári Knútsson 5).

Skot (á mark): 6-9 (3-3) Horn: 4-3

Varin skot: Eyjólfur 3 - Gunnar 2.

Sjöunda markið sem Leiknisliðið skorar eftir eða 
í kjölfarið af hornspyrnu í Pepsi-deildini í sumar. 

0-1
Leiknisvöllur 
Áhorf: 1229

 Guðmundur 
Ársæll (5)

Mörkin: 0-1 Jóhannes Karl Guðjónsson (60.).

ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson 3 - 
Jonathan Patrick Barden 5, Hafsteinn Briem 6, 
Tom Even Skogsrud 6, Jón Ingason 6 - Gunnar 
Þorsteinsson 5 (66., Mario Brlecic 5), Mees Junior 
Siers 5, Ian Jeffs 5 (83., Dominic Khori Adams 
-) - Jose Enrique 6, Gunnar Heiðar Þorvaldsson 4, 
Bjarni Gunnarsson 5 (66., Víðir Þorvarðarson 5).

FYLKIR (4-3-3): X Ólafur Íshólm Ólafsson 6 - 
Andrés Már Jóhannesson 6, Tonci Radovinkovic 
7, *Ásgeir Eyþórsson 7, Tómas Joð Þorsteinsson 
6 - Ásgeir Börkur Ásgeirsson 7, Jóhannes Karl 
Guðjónsson 6 (64., Elís Rafn Björnsson 5), Kjartan 
Ágúst Breiðdal 6 (56., Ragnar Bragi Sveinsson 
5) - Hákon Ingi Jónsson 6, Albert Brynjar Ingason 
5, Oddur Ingi Guðmundsson 6 (74., Ásgeir Örn 
Arnþórsson -).

Skot (á mark): 7-9 (3-5) Horn: 1-7

Varin skot: Guðjón 4 - Ólafur Íshólm 2.

Fylkir er áfram eina liðið í Pepsi-deildinni sem 
hefur ekki tapað á útivelli í Pepsi-deildinni í 
sumar (3 sigrar og 4 jafntefli).

0-1
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 603

 Ívar Orri 
Kristjánss. (4)

Mörkin: 1-0 Hallgrímur Mar Steingrímsson (3.), 
1-1 Garðar Gunnlaugsson (32.).

VÍKINGUR (4-3-3): Thomas Nielsen 5 - Davíð 
Örn Atlason 5, Tómas Guðmundsson 5, Milos 
Zivkovic 6, Halldór Smári Sigurðsson 5 - Viktor 
Bjarki Arnarsson 5, Rolf Toft 5 (60. Andri Rúnar 
Bjarnason 5), Igor Taskovic 5 - Dofri Snorrason 5, 
Vladimir Tufegdzic 5 (69. Agnar Darri Sverrisson 
5), *Hallgrímur Mar Steingrímsson 7.

ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 4 - Þórður Þor-
steinn Þórðarson 5, Ármann Smári Björnsson 
5, Arnór Snær Guðmundsson 5, Darren Lough 
5 - Albert Hafsteinsson 5, Hallur Flosason 5, Arnar 
Már Guðjónsson 5, Jón Vilhelm Ákason 6 (84. 
Marko Andelkovic -) - Garðar Gunnlaugsson 7, 
Ásgeir Marteinsson 5.

Skot (á mark): 4-11 (3-2) Horn: 3-7

Varin skot: Thomas 1 - Árni 2.

Skagamenn hafa náð í stig í 7 af síðustu 8 
leikjum sínum í Pepsi-deildinni í sumar. 
Fyrstu stigin sem tapast hjá Víkingum þar sem 
Milos Milojevic stýrir liðinu einn. 

1-1
Víkingsvöllur 
Áhorf: 930

 Pétur 
Guðmundss. (6)

Mörkin: 0-1 Guðmundur Karl Guðmundsson (5.), 
1-1 Hólmbert Aron Friðjónsson (56.), 2-1 Mark 
Charles Magee.

FJÖLNIR (4-3-3): *Þórður Ingason 8 - Atli Már 
Þorbergsson 7, Bergsveinn Ólafsson 8, Jonatan 
Neftali 7, Viðar Ari Jónsson 7 - Guðmundur 
Böðvar Guðjónsson 7 ,Guðmundur Karl Guð-
mundsson 8, Illugi Þór Gunnarsson 7 - Ragnar 
Leósson 6 (83. Aron Sigurðarson -), Kennie Knak 
Chopart 8, (93. Hans Viktor Guðmundsson -) 
Gunnar Már Guðmundsson 6 (76. Mark Magee -).

KR (4-3-3): Sindri Snær Jensson 6 - Gonzalo Balbi 
5 (45. Sören Fredriksen 5), Skúli Jón Friðgeirsson 
3, Rasmus Christiansen 5, Gunnar Þór Gunnarsson 
5 - Kristinn Jóhannes Magnússon 4, Pálmi Rafn 
Pálmason 5 (72. Gary Martin 5), Jacob Schoop 
6 - Almarr Ormarsson 6 (57. Þorsteinn Már 
Ragnarsson 5), Óskar Örn Hauksson 6, Hólmbert 
Aron Friðjónsson 6.

Skot (á mark): 6-7 (5-5) Horn: 1-9

Varin skot: Þórður 3 - Sindri 3.

Fyrsti sigur Fjölnis á KR í efstu deild í sjö ár eða 
síðan í 2. umferð 2008.

2-1
Fjölnisvöllur 
Áhorf: 1264

 Erlendur 
Eiríksson (5)

Þriggja stiga forysta FH
FH-ingar fögnuðu í gær loksins sigri á 
móti einum af aðalkeppinautum sínum 
í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. 
Sigurinn og tap KR í Grafarvoginum 
þýða að FH-ingar eru með þriggja 
stiga forskot þegar átta leikir eftir eftir. 
Atli Viðar Björnsson skoraði í öðrum 
leiknum í röð og er nú kominn með 
102 mörk í efstu deild. Hér á síðunni 
má sjá úrslit, markaskor og einkunnir úr 
leikjum gærkvöldsins í Pepsi-deild karla.

Laugavegi 103 við Hlemm /   Sími: 551 5814     WWW.TH.IS
Opnunartími: Mánud.-föstud. 10 - 18    Laugard. 10 - 16 

FERÐATÖSKUDAGAR

af Adax
ferðatöskum
6. – 13. ágúst.

SUND Það verður ekki annað sagt 
en að íslensku keppendurnir á 
heimsmeistaramótinu í 50 metra 
laug í Kazan í Rússlandi hafi staðið 
sig með miklum sóma, það sem af 
er, en mótinu lýkur á sunnudaginn.

„Við getum sagt að þetta sé eins 
og björtustu vonir stóðu til,“ sagði 
Magnús Tryggvason, formaður 
landsliðsnefndar, í samtali við 
Fréttablaðið í gær en hann er að 
vonum stoltur af sínu fólki.

Þetta er næstbesti árangur 
sem við höfum náð á HM frá upp-
hafi. Eina skiptið sem við höfum 
gert betur var á HM í Japan 2001 
þegar Örn Arnarson vann silfur í 
100 metra baksundi og brons í 200 
metra baksundi.“

Afrek Hrafnhildar Lúthersdótt-
ur ber hæst en hún komst í úrslit í 
100 metra bringusundi og lenti þar 
í sjötta sæti sem er besti árangur 
sem íslensk sundkona hefur náð á 
HM í 50 metra laug. 

„Ég hafði tröllatrú á Hrafnhildi 
eftir að hafa fylgst með henni á 
Smáþjóðaleikunum,“ sagði Magn-
ús en Hrafnhildur sópaði til sín 
verðlaunum á Smáþjóðaleikunum 
í byrjun júní.

„Hún er auðvitað hokin af 
reynslu eftir að hafa verið að 
synda í háskólasundinu í Banda-
ríkjunum í fjögur ár. Hún er að 
æfa með heimsklassa sundfólki,“ 
bætti Magnús við en Hrafnhildur 
er í University of Florida.

Sundkonan öfluga á þó enn eftir 
að keppa í sinni aðalgrein sem er 

200 metra bringusund. Keppni í 
þeirri grein hefst snemma í dag  
en Magnús segir árangurinn í 100 
metra bringusundinu gefa góð 
fyrir heit fyrir 200 metrana.

Anton Sveinn McKee stingur sér 
einnig til sunds í dag, í 200 metra 
bringusundi sem er hans besta 
grein. 

„Þetta er hans grein en það 
er við ramman reip að draga. 
Hann þarf held ég að setja 
Íslandsmet til að komast í átta 
manna úrslit. Það er rosaleg 
samkeppni í 200 metra bringu-
sundinu í dag,“ sagði Magnús 
um Anton sem komst ekki upp 
úr undanrásunum í 100 metra 
bringusundinu þrátt fyrir að 
hafa sett nýtt Íslands-
met og náð A-lág-
m a rk i  f y r i r 
Ólympíuleikana 
í Ríó á næsta 
ári. 

Eygló Ósk 
Gústafs-
dóttir hefur 
einnig stað-
ið sig með 
prýði en hún 
set t i  ný t t 
Íslandsmet í 
100 metra bak-
sundi á mánu-
daginn og náði 
um leið A-lág-
m a rk i  f y r i r 
Ólympíuleikana 
í Ríó á næsta ári. 

Hennar sterkasta grein er þó 200 
metra baksund en hún keppir í 
þeirri grein á föstudaginn. Magn-
ús segir að hún setji væntanlega 
stefnuna á úrslit.

„Já, það hlýtur að vera stefnan. 
Það getur ekki annað verið,“ sagði 

Magnús en besti tími Eygló-
ar í greininni er 2:09,36 

mínútur. 
Eygló og Hrafn-

hildur verða einnig 
á ferðinni á sunnu-
daginn ásamt því 
að hjálpa íslensku 
boðssundssveitinni 

„Þetta lofar mjög 
góðu fyrir boðsund-

ið á sunnudaginn. Við 
erum mjög spennt 

f y r i r  þ v í ,“ 
sagði Magnús. 
Íslenska sveit-
in keppir þá í 
4 x 100 metra 
fjórsundi og 
tólf efstu sveit-
irnar tryggja 
sér þátttökurétt 
á Ólympíuleiku-
inum í Ríó. Auk 
Hrafnhildar og 
Eyglóar eru í 
íslensku sveit-
inni Jóhanna 
Gerða Gúst-
afsdóttir og 
Bryndís Rún 
Hansen.  - iþs

Eins og björtustu vonir stóðu til
Íslenska sundfólkið hefur gert það mjög gott á heimsmeistaramótinu í Kazan.

HVAÐ GERIST Í 
DAG?  Hrafnhildur 
Lúthersdóttir keppir í 
200 metra bringu-
sundi í dag. 

ÍSLANDSMEISTARABRAGUR  Atli Viðar Björnsson og Bjarni Þór Viðarsson fagna hér fyrra marki FH-liðsins í gær en þeir félagar 
voru báðir á skotskónum í sigrinum á Val í Kaplakrika sem gæti reynst afar dýrmætur í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ



Veldu skólavélina í Tölvulistanum og greiddu

1. október með Skólareikningi Netgíró!

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

NÝJASTI OG HRAÐASTI ÖRGJÖRVINN · STÓRAUKIN RAFHLÖÐUENDING

NÝJASTI OG HRAÐASTI ÖRGJÖRVINN · STÓRAUKIN RAFHLÖÐUENDING5. KYNSLÓÐ FRÁ INTEL
5. KYNSLÓÐ FRÁ INTEL

TOS-L50B2E4

Nýjasta kynslóð af i5 örgjörvanum sem gerir hana mjög 
spræka í vinnslu.  Nýjasti HD5500 skjákjarninn og kröftug 
grafíkvinnsla.  Fallega gyllt og glæsileg í útliti. 

FIMM STJÖRNU INTEL i5
TOS-L50B2

Nýja
spræk
grafík

109.995INTEL i5
5. KYNSLÓÐ

4GB
VINNSLUMINNI

INTEL i5
5. KYNSLÓÐ

15,6”
SKJÁR

HD5500
GRAFÍKKJARNI

169.995159.995

TOS-L50B2FT

R7 M260 skjákort sem hentar sérstaklega í grafíska vinnu og leikjaspilun.  

5. KYNSLÓÐ INTEL i7

1TB
DISKUR

Radeon R7 
M260 SKJÁKORT

Intel i7
5. KYNSLÓÐ

DTS
HLJÓMUR

TOS-L50B2FV

Frábærlega samsett 256GB SSD diskur og nýjasta útgáfan af Intel 
i5.  Alvöru 2GB Radeon R7 leikjaskjákort, AC netkort og Miracast.  

INTEL i5, SSD OG RADEON R7

4GB
VINNSLUMINNI

256GB
SSDDISKUR

2GB Radeon R7
SKJÁKORT

Intel i5
ÖRGJÖRVI

INTEL i5
5. KYNSLÓÐ

INTEL i7
5. KYNSLÓÐ

ASU-F302LAFN073H

Hágæða 13,3“ fartölva með nýjustu og hröðustu gerð af Intel i5
örgjörvanum auk nýja Intel HD 5500 skjákortinu.  Hröð vinnsla með
128GB SSD og 8GB vinnsluminnis. 

Radeon R7
ORT

l i5

139.995

INTEL i5
5. KYNSLÓÐ

8GB
VINNSLUMINNI

128GB
SSD DISKUR

Intel HD 5500
 SKJÁKORT

Intel i5
ÖRGJÖRVI

BÆTTU VIÐ ÁRS ÁBYRGÐ Á 3 ÁRA
ÁBYRGÐ
3 ÁRA

ÁBYRGÐ

VINNÖRGJÖRVI

189.995
INTEL i5
5. KYNSLÓÐ

8GB
VINNSLUMINNI

256GB
DISKUR

INTEL i5
ÖRGJÖRVI

15,6”
SKJÁR

TOS-S50B15E

Glæsilega hönnuð fartölva fyrir þá sem gera miklar kröfur til útlitsins.  
8GB vinnsluminni og ofurhraður 256GB harður diskur.  Sérstaklega 
spræk grafísk vinnsla með 2GB AMD Radeon R7 M260 skjákorti. 

ASU-F555LPXO089H

 Ofurtölva með nýju 5. Kynslóð af Intel i7 örgjörvanum sem skilar
ótrúlegum vinnsluhraða.  6GB vinnsluminni og gott pláss fyrir gögnin 
á 1TB hörðum diski. 

1TB
DISKUR M260 SKJÁKORT

DTS
HLJÓMUR

INTEL i7
5. KYNSLÓÐ

 149.995

6GB
VINNSLUMINNI

1TB
DISKUR

i7 5500U 
ÖRGJÖRVI

15,6”
SKJÁR

FULL
HD

HÁSKERPA



SUMARÚ

20-50% AF GARÐHÚSGÖGNUM • 30% AF HEKKKLIPPUM • 30% AF SLÁTTUORFUM • 20-40% AF GREINAKURLURUM 

30% AF MOSATÆTURUM • 25-30% AF JARÐVEGSTÆTURUM • 30% AF LAUFSUGUM • 25% AF SLÁTTUTRAKTORUM 

25% AF KÖRFUBOLTASPJÖLDUM • 30% AF MARKÍSUM • 25-30% AF BLÓMAPOTTUM • 40% AF FERÐABOXUM 

30% AF BRÚNU PALLA- OG GIRÐINGAREFNI  •  FJÖLDI ANNARRA VARA Á LÆKKUÐU VERÐI

Útileguborð úr áli, 
60x70x68 cm.

5.895kr.
41120667  
ALMENNT VERÐ:  9.895 kr.

40%
afsláttur

8.245kr.

41613415  
ALMENNT VERÐ:  10.995 kr.

ROSA sólstóll, svartur.

25%
afsláttur

4.495kr.

41622160  
ALMENNT VERÐ: 7.495 kr.

Sólbekkur, 188x62x29 cm.

34.995kr.

50657518    
ALMENNT VERÐ: 49.995 kr.

22.995kr.

50657522    
ALMENNT VERÐ: 32.995 kr.

Borð og 2 
stólar, plast.

Borð og tveir stólar, grátt.

5.995kr.
41622161
ALMENNT VERÐ: 16.785 kr.

64%
afsláttur

3.495kr.

41616080  
ALMENNT VERÐ:  6.995 kr.

OXLEY garðstóll með 
sessu, samanbrjótanlegur.

50%
afsláttur

6.995kr.

55530509 
ALMENNT VERÐ:  13.995 kr.

Stóll, járn/viður.

5.995kr.

55530510 
ALMENNT VERÐ:  19.995 kr.

Stóll, járn/viður.

50%
afsláttur

70%
afsláttur

8.745kr.

41613402 
ALMENNT VERÐ: 12.495 kr.

Stóll, metal grár.

30%
afsláttur

40%
afsláttur

11.915kr.

88015920  
ALMENNT VERÐ:  15.895 kr.

Partýtjald, pop up.

25%
afsláttur

3.495kr.

41622138  
ALMENNT VERÐ:  6.995 kr.

Sólhlíf, 200x300 cm,
ekki með fæti.

4.935kr.

55530501 
ALMENNT VERÐ:  9.875 kr.

Garðborð, grátt,
samanbrjótanlegt.

50%
afsláttur

50%
afsláttur

30%
afsláttur

6.995kr.

41622156    
ALMENNT VERÐ: 9.995 kr.

BROIL KING gasgrill GEM SUPER, 
11,5 kW, ryðfrítt stál, 49x32,5 cm, 
hitamælir í loki.

GRILLPRO gasgrill, 8,8 kW.

30%
afsláttur

30%
afsláttur



ÚTSALAN

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS

SENDUM UM ALLT LAND

ENN MEIRI 

LÆKKUN Á 

SUMARVÖRUM

LÝKUR um

helgina

Tjald, 3 manna, 
1000 mm, 
200x210x130 cm. 4.895kr.

88015952  Almennt verð: 6.995 kr.

3 manna

Braggatjald, 5 manna, 
1000 mm, 
480x260x170 cm. 13.995kr.

88015956  
ALMENNT VERÐ: 19.995 kr.

5 manna

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

Tjald, svefn-

pokar og dýnur 

fyrir tvo

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

7.795kr.
88015944 
ALMENNT VERÐ: 12.995 kr.

2 manna

40%
afsláttur

Tjalddýna, 
200x70 cm.

555kr
88015966
Almennt verð: 795 kr.

Svefnpoki, -5°,  
200x80 cm.

3.845kr.
88015974  
Almennt verð: 5.495 kr.

25%
afsláttur

Nestiskarfa, 
með kæli.2.245kr.

42353858      
ALMENNT VERÐ: 2.995 kr.

Rafmagnskælibox  
á hjólum,12V, 39 l.

17.285kr.
87977170  
ALMENNT VERÐ: 24.695 kr.

30%
afsláttur

30%
afsláttur

GERUM 

GÓÐ KAUP!
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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

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.00 
Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.30 Sjónvarp 
Víkurfrétta

10.30 Matjurtir 10.45 Heimsljós 11.15 433 
11.45 Grillspaðinn 12.00 Mannamál 12.30 
Matjurtir 12.45 Heimsljós 13.15 433 13.45 
Grillspaðinn 14.00 Mannamál 14.30 Matjurtir 
14.45 Heimsljós 15.15 433 15.45 Grillspaðinn 
16.00 Mannamál 16.30 Matjurtir 16.45 
Heimsljós 17.15 433 17.45 Grillspaðinn 18.00 
Mannamál 18.30 Matjurtir 18.45 Heimsljós 
19.15 433 19.45 Grillspaðinn 20.00 Við 
árbakkann 20.30 Lífsins list 21.00 Afsal 21.30 
Vesturfarar 22.00 Við árbakkann 22.30 Lífsins 
list 23.00 Afsal 23.30 Vesturfarar

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 Growing Up Fisher 
15.00 America‘s Next Top Model 
15.45 Survivor 
16.25 Benched 
16.45 Parks & Recreation 
17.05 Playing House 
17.30 Men at Work 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Talk 
19.10 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

07.00 Lína langsokkur  07.25 Latibær 07.47 
Mæja býfluga 08.00 Dóra könnuður 08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  08.55 Sumardalsmyllan  09.00 Svampur 
Sveins  09.25 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 Dóra könnuður  12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  12.45 Doddi litli og Eyrnastór  12.55 
Sumardalsmyllan  13.00 Svampur Sveins  13.25 
Áfram Diego, áfram! 13.49 Tommi og Jenni 
13.55 UKI  14.00 Brunabílarnir  14.22 Kalli á 
þakinu 14.47 Ævintýraferðin 15.00 Lína lang-
sokkur 15.25 Latibær  15.47 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður  16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.45 Doddi litli og Eyrnastór 16.55 
Sumardalsmyllan  17.00 Svampur Sveins  17.25 
Áfram Diego, áfram!  17.49 Tommi og Jenni 
 17.55 UKI 18.00 Brunabílarnir  18.22 Kalli á þak-
inu 18.47 Ævintýraferðin 19.00 Monster House

 | 07:00-20.30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 22:10
THE DAY THEY DROPPED THE BOMB
Þann 6. ágúst árið 1945 gerði bandaríski flugherinn árás á 
Hiroshima og 80 þúsund manns létu lífið. Í þessari 
stórfenglegu heimildamynd er rætt við þá sem vörpuðu 
sprengjunni og þá sem urðu vitni að þessum hörmulega degi 
fyrir 70 árum síðan.

 | 22:00
THE MONUMENTS MEN
Mögnuð kvikmynd með Matt 
Damon, George Clooney og 
Cate Blanchett í 
aðalhlutverkum.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

 | 21:15
TYRANT
Hörkuspennandi þáttaröð um 
afar venjulega bandaríska 
fjölskyldu sem dregst inn í 
óvænta og hættulega atburða-
rás í Mið-Austurlöndum. 

 | 19:45
RESTAURANT STARTUP
Skemmtilegir og spennandi 
raunveruleikaþættir í umsjón 
hins harða og eitursvala Joe 
Bastianich og veitingahúsa-
eigandans Tim Love.

 | 20:30
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar- 
deild bandríska sjóhersins.

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

LOKAÞÁTTUR!

 | 21:25
SHETLAND
Vandaðir breskir 
sakamálaþættir frá BBC og  
fjalla um lögreglumanninn 
Jimmy Perez sem starfar í 
afskekktum bæ á 
Hjaltlandseyjum.

08.00 PGA Tour 2015 11.40 PGA Tour 2015 
- Highlights 12.35 Golfing World 2015 13.25 
PGA Tour 2015  17.05 Inside The PGA Tour 
2015  17.30 World Golf Championship 2015 
22.30 Golfing World 2015 23.20 Champions 
Tour Highlights 201 

11.30 The Magic of Bell Isle  
13.20 The Other End of the Line
15.10 The Rebound  
16.45 The Magic of Bell Isle  
18.35 The Other End of the Line
20.25 The Rebound  
22.00 The Monuments Men 
00.00 The Conjuring
01.50 The Thing  Hrollvekjandi spennu-
mynd um vísindamenn frá bandaríska 
vísindaráðinu sem eru sendir til Suður-
skautslandsins til rannsókna. Þeir lenda í 
skelfilegum aðstæðum og komast að því 
að það búa ekki bara mörgæsir þar.
03.35 The Monuments Men  Mögn-
uð mynd frá 2014 með Matt Damon, 
 George Clooney og Cate Blanchett í að-
alhlutverkum. Myndin er byggð á sannri 
sögu um stærstu fjársjóðsleit sögunnar. 
Myndin fjallar um óvenjulega herdeild 
í seinni heimsstyrjöldinni, sem forseti 
Bandaríkjanna sendi til Þýskalands til að 
bjarga listaverkum og menningarverð-
mætum úr höndum nasista og koma 
þeim til réttmætra eigenda. 

07.30 Chelsea - Fiorentina  
11.35 Chelsea - Fiorentina
13.15 Premier League World 2014
13.45 PL Classic Matches. Liverpool 
- Man. United, 1993  
14.15 FH - Valur  
16.05 Pepsímörkin 2015  
17.20 Goðsagnir - Guðmundur 
Steinsson 
17.55 Premier League - Preview of 
the Season  
18.50 Premier League World 2014
19.20 Chelsea - Fiorentina
21.00 Chelsea - Sunderland  
22.45 Premier League World 2014
23.15 Premier League - Preview of 
the Season

07.00 FH - Valur
08.50 Pepsímörkin 2015
14.25 Rey Cup  
15.05 KR - ÍBV  
16.55 FH - Valur
18.45 Pepsímörkin 2015  
20.00 Einvígið á Nesinu  
20.55 Goðsagnir - Gummi Ben  
21.45 NBA Rising  
22.10 Juventus - Barcelona
00.00 UFC Now 2015

17.35 Strákarnir
18.05 Mike and Molly
18.25 Friends  
18.50 New Girl  
19.15 How I Met Your Mother  
19.40 Ally McBeal
20.30 Cold Feet 
21.25 Shetland
22.20 Curb Your Enthusiasm  
23.00 It’s Always Sunny in Phila-
delphia  Frábær gamanþáttaröð sem 
fjallar um fjóra vini sem reka saman bar 
en eru alltof sjálfumglaðir til að geta 
unnið saman án þess að til árekstra 
komi, upp á hvern einasta dag. 
23.20 Footballers’ Wives
00.10 Ally McBeal
01.00 Cold Feet  
01.55 Shetland  
02.50 Curb Your Enthusiasm  
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

16.05 HM íslenska hestsins 2015
16.20 Matador
17.20 Stundin okkar 
17.44 Kungfú Panda
18.07 Nína Pataló
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Stjörnustílistar Danmerkur 
 Danskir heimildarþættir þar sem Chris 
Pedersen heimsækir fjóra einstaklinga 
sem eru þekktir í Danmörku fyrir ein-
staklega góðan stíl sem virðist batna 
með árunum. e.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Sumardagar 
19.50 Körfuboltalandsliðið  Heimild-
arþáttaröð um íslenska körfuboltalands-
liðið. Í þáttunum er skyggnst bak við 
tjöldin hjá landsliðinu, leikmenn, þjálf-
arar og sérfræðingar teknir tali og fylgst 
með undirbúningi liðsins. Fram undan 
er stærsta stund í körfuboltasögu Ís-
lands þegar karlalandsliðið tekur þátt í 
lokakeppni Evrópumótsins í fyrsta skipti. 
20.20 Best í Brooklyn 
20.45 Íslenskar stuttmyndir - Nagl-
inn Leikin stuttmynd eftir Benedikt 
Erlingsson. 
21.05 Skytturnar 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 HM íslenska hestsins 2015
22.35 Glæpahneigð
23.15 Stúlkurnar í Anzac 
00.15 Fréttir
00.30 Dagskrárlok

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 Jamie’s 30 Minute Meals  
11.30 Dads  
11.50 Undateable
12.15 Á fullu gazi
13.00 Percy Jackson. Sea of Monsters  
14.45 Night at the Museum. Battle 
of the Smithsonian
16.30 iCarly  
16.55 Frikki Dór og félagar  
17.20 Bold and the Beautiful  
17.40 Nágrannar  
18.05 Pepsímörkin á Stöð 2
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.55 Modern Family  
19.20 Fóstbræður  
19.45 Restaurant Startup   Önnur 
syrpa þessa skemmtilega og spennandi 
raunveruleikaþáttar í umsjón hins harða 
og eitursvala Joe Bastianich og veit-
ingahúsaeigandans Tim Love. Í hverj-
um þætti velja þeir á milli tveggja hópa 
þátttakenda. Hvort lið fyrir sig þarf að 
móta hugmynd að nýju veitingahúsi 
allt frá því að hanna staðinn, þróa vöru-
merki, útbúa nýjan og heillandi matseð-
inn svo eitthvað sé upptalið og allt þetta 
þurfa þeir að gera í kappi við tímann og 
með ákveðið fjármagn.
20.30 NCIS  
21.15 Tyrant   Önnur röðin af þessum 
hörkuspennandi þáttum um afar venju-
lega fjölskyldu í Bandaríkjunum sem 
dregst inn í óvænta og hættulega at-
burðarás í Mið-Austurlöndum
22.10 The Day They Dropped The 
Bomb
23.05 Crimes That Shook Britain
23.55 Rizzoli & Isles
00.40 The Third Eye  
01.25 Shameless
02.20 NCIS. Los Angeles  
03.00 Dredd
04.35 Arbitrage 

19.00 Community
19.25 Last Man Standing  
19.45 Cristela  
20.10 Sirens  Bráðskemmtilegir gaman-
þættir úr smiðju Denis Leary og Bob Fis-
her, höfunda myndanna Wedding Crash-
ers og We’re the Millers.
20.35 Witches of east End  
21.20 Supernatural
22.05 American Horror Story. Coven  
22.55 Utopia
23.45 Cristela  
00.10 Sirens  
00.35 Witches of east End  Skemmti-
legir og dulmagnaðir þættir um tvær 
systur sem hafa hingað til lifað eðli-
legu lífi en það breytist skyndilega þegar 
móðir þeirra upplýsir þær um að þær 
séu í raun afar máttugar og ódauðleg-
ar nornir.
01.20 Supernatural  
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó



Verið hjartanlega velkomin. Geysir Skólavörðustíg og Akureyri. Sími 519 6000 — www.geysir.com
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VÖRU PA R T Í
Það er byrjað

Geysir – Farmers Market – Vík Prjónsdóttir – Feldur – Armor Lux – Barbour – Edwin – Fjällräven – Fub – Gant Rugger
 Ganni – Grenson Shoes – Han Kjøbenhavn – Hanro – Hunter – Lee – Lee 101 – Levi’s Vintage – Levi’s Made & Crafted

 New Balance – NN.07 – Penfield – Red Wing Shoes – Fidelity – Royal Republiq – S.N.S. Herning – YMC
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SUMARDRYKKURINN

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

Hljómsveitin Sigur Rós er um 
þessar mundir stödd í hljóðveri í 
New York að taka upp nýtt efni. 
„Jú, það er rétt að strákarnir eru 
í hljóðveri í New York að vinna að 
nýju efni, en hvað kemur út úr því 
veit svo sem enginn að svo stöddu. 
Þeir hafa verið að hittast öðru 
hvoru á þessu ári til að vinna að 
nýju efni,“ segir Kári Sturluson, 
umboðsmaður Sigur Rósar.

Samkvæmt áreiðanlegum heim-
ildum Fréttablaðsins  er sveitin að 
vinna þar með bandaríska upp-
tökustjóranum John Congleton en 
hann vann meðal annars Grammy-
verðlaun á síðasta ári fyrir upp-
tökustjórn og hljóðblöndun á plötu 
bandarísku tónlistarkonunnar St. 
Vincent. Platan, sem er samnefnd 
tónlistarkonunni, var valin besta 
alternative-platan á Grammy-verð-
laununum í fyrra. 

Upptökurnar eru þó ekki þær 
fyrstu sem sveitin vinnur með 
Grammy-verðlaunahafanum, því 
áreiðanlegar heimildir blaðsins 
herma að sveitin, sem í dag er 
skipuð þeim Jóni Þór Birgissyni, 
Georg Holm og Orra Páli Dýra-
syni, hafi unnið með John Congle-
ton í hljóðveri Sigur Rósar hér á 
landi í mars síðastliðnum. 

Ferlið er þó á frumstigi og ekki 
liggur fyrir hvenær nýtt efni eða 
ný plata kemur út.

Sigur Rós hefur gefið út sjö 
breiðskífur. Hún gaf síðast út 
plötuna Kveikur árið 2013 og þar 
á undan plötuna Valtari árið 2012. 

Kveikur var jafnframt fyrsta 
platan sem sveitin gaf út eftir að 
Kjartan Sveinsson yfirgaf hljóm-
sveitina. 

Sigur Rós hefur haldið sig til 
hlés síðan hún kláraði tónleika-
ferðalag sitt um heiminn í nóvem-
ber 2013. Það var stærsta tónleika-
ferðalag sveitarinnar og spilaði 
hún á 141 tónleikum í 32 löndum. 
Alls sáu um níu hundruð þúsund 
manns tónleika Sigur Rósar á tón-
leikaferðalaginu, sem stóð frá 29. 
júlí 2012 til 30. nóvember 2013.

Meðlimir sveitarinnar hafa þó 
verið að vinna að öðrum verk-

efnum undanfarið og unnu bassa-
leikarinn Georg Holm, trommu-
leikarinn Orri Páll, gítarleikarinn 
Kjartan Holm sem hefur spilað 
hefur með sveitinni á tónleika-
ferðalögum og tónskáldið Hilmar 
Örn Hilmarsson við að semja tón-
listina við nýja heimildarmynd 
fyrir BBC sem ber titilinn The 
Show of Shows. Myndinni leikstýr-
ir Benedikt Erlingsson og fer hún 
í sýningu á næsta ári. Tónlistin 
kemur þó út þann 21. ágúst á plötu 
sem nefnist Circe og var hún tekin 
upp í stúdíói Sigur Rósar í Reykja-
vík.  gunnarleo@frettabladid.is

Sigur Rós tekur upp í 
hljóðveri í New York
Hljómsveitin vinnur um þessar mundir með Grammy-verðlaunahafanum John 
Congleton að nýju efni. Ferlið er á frumstigi en sveitin gaf síðast út plötu 2013.

SNÝR AFTUR  Hljómsveitin Sigur Rós vinnur með virtum upptökustjóra í New York um þessar mundir. Sveitin gaf síðast út 
plötuna Kveikur árið 2013. NORDICPHOTOS/GETTY

VINSÆLIR Sigur Rós hefur haldið sig til hlés síðan hún kláraði tónleikaferðalag 
sitt um heiminn í nóvember 2013. Það var stærsta tónleikaferðalag sveitarinnar og 
spilaði hún á 141 tónleikum í 32 löndum. NORDICPHOTOS/GETTY

Aðstandendur hátíðarinnar Iceland 
Airwaves leita nú allra leiða til þess 
að reyna að fylla skarð Bjarkar en 
tónlistarkonan tilkynnti í gær að 
af óviðráðanlegum ástæðum væri 
öllum tónleikum frá 15. ágúst út 
árið aflýst. Hún átti að koma fram á 
Airwaves í nóvember. 

„Að sjálfsögðu reynum við að 
skoða allt og erum á fullu að leita að 
einhverjum sem getur komið í stað-
inn en það eru bara þrír mánuðir í 
þetta. Við viljum bæta fólki þetta upp 
með einhverjum hætti en jafnvel þó 
við kæmum með eitthvað rosalega 

vinsælt þá er það 
ekki Björk,“ segir 
Grímur Atlason, 
framkvæmda-
stjóri Iceland 
Airwaves. 

Ekki l iggur 
fyrir hver ástæð-
an er fyrir afbók-
unum Bjarkar 
og ekki náðist í 

umboðsmann hennar við vinnslu 
fréttarinnar.  

„Þetta er mjög leiðinlegt í alla 
staði og ég veit að þetta er jafn leið-

inlegt fyrir Björk og þetta er fyrir 
alla aðra. Aftur á móti er þetta ekki 
heimsendir, við höfum þurft að kljást 
við alls konar vesen en við vitum að 
það kemur engin önnur Björk í stað-
inn fyrir okkar Björk,“ útskýrir 
Grímur. 

„Svona gerist úti um allan heim. 
Ég átti einu sinni að sjá David Bowie 
en hann komst ekki og þá kom Slip-
knot í staðinn. Einu sinni átti ég að 
sjá Wu Tang-Clan en þeir lentu í 
skotbardaga og gátu ekki mætt. Við 
ætlum að gera þessa hátíð að bestu 
Airwaves-hátíðinni hingað til.“  - glp

Mjög erfi tt að fylla skarð Bjarkar á Airwaves
Aðstandendur Iceland Airwaves leita allra leiða til að fylla það skarð sem Björk skilur eft ir sig á hátíðinni.

FORFALLAST  Það eru eflaust margir 
hryggir yfir forföllum Bjarkar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

GRÍMUR 
ATLASON
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MÁL OG ÁKLÆÐI AÐ EIGIN VALI

Með nýrri AquaClean tækni
er nú hægt að hreinsa nánast 
alla bletti aðeins með vatni!

nn tækkniitæknkni
nánnasast t t

ð vattnnniii!!!
Erfiðir blettir eins og eftir tómatsósu, léttvín, kaffi, te, meira að 
segja kúlupenna, nást á auðveldan hátt úr áklæðinu.

Áklæði

Basel

Torino

BaselRoma

Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is

„Ókei, sko, ég hendi oftast bara ein-
hverjum næs ávöxtum ofan í nútri-
búllett með kókos eða möndlumjólk 
og kalla það Steezydrank sem er 
uppáhaldið mitt. Annars er það 
Somersby á dælu með klökum.“
Ásdís María Viðarsdóttir tónlistarkona



STALDRAÐU VIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

Stök námskeið á meistarastigi
við deildir Háskóla Íslands
Framboð Endurmenntunar á meistaranámskeiðum í samstarfi við deildir Háskóla Íslands hefur fallið í góðan 
jarðveg og höfðar sterkt til þeirra sem vilja safna einingum í meistaragráðu.

Umsóknarfrestur er til 11. ágúst .

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

  VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD

LÆKNADEILD

Almenn aðferðafræði í rannsóknum
Almenn tölfræði í rannsóknum fyrir 
meistara- og doktorsnema

Afleiður og áhættustýring 
Alþjóðaviðskipti 
Alþjóðlegur skattaréttur 
Eignastýring og verðlagning 
Endurskoðun - I. hluti 
Endurskoðun - III. hluti 
Félaga- og skuldaskilaréttur
Fjárhagsupplýsingakerfi 
Fjármála- og eiginfjárgerningar 
Fjármögnun fyrirtækja 
Forysta og leiðtoginn 
Greining ársreikninga 
Mannauðsstjórnun 
Markaðsáherslur og markaðshneigð 
Markaðssetning á netinu 
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði
Samkeppnishæfni 
Samskipti á vinnumarkaði 
Skipulag og atferli 
Starf stjórnandans, forysta og samskipti 
Stjórnunar- og eftirlitskerfi
Viðskiptasiðfræði 
Vörumerkjastjórnun
Þekkingarstjórnun
Þættir í eigindlegri aðferðafræði 
Þættir í tölfræði 

 GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD 

Sálgæsla og öldrun - skyldunámskeið í diplomalínu
Dulúð og kristin íhugun - valnámskeið í diplomalínu

     FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

Kenningar í afbrotafræði 
Rannsóknaraðferðir félagsvísinda
Sakfræði og löggæslukerfið

Kroppurinn, kynlíf og kynheilsa

HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD

Fullorðnir námsmenn og aðstæður þeirra
Greining á fræðsluþörfum í símenntun

UPPELDIS- OG MENNTUNARFRÆÐIDEILD
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Hinsegin dagar hófust í 
vikunni þegar hluti af 

Skólavörðustíg var málaður 
í regnbogalitunum. Virkir í 
athugasemdum tóku uppátækið 
óstinnt upp og þótti mörgum illa 
farið með gott malbik á meðan 
aðrir blönduðu múslimum í 
umræðuna (?).

HINSEGIN fólk tilheyrir hópi 
sem virkir í athugasemdum 
virðast af einhverjum ástæð-
um hata og eru samfélagsmiðl-
ar nýttir sem einhvers konar 
haturs lúður. Þar sem þessi vika 
er tileinkuð baráttu hinsegin 
fólks vil ég biðja ykkur sem eruð 
virk í athugasemdum um að hata 
mig í staðinn fyrir þau í nokkra 
daga. Takið hatrið sem beinist 
venjulega í áttina að hommum, 
lesbíum og bókstaflega ælið því 
yfir þegar útæld lyklaborðin.

ÉG get höndlað það og ég veit að 
hommarnir og lesbíurnar geta 
það líka. Þau þurfa samt að láta 
þetta yfir sig ganga flesta hina 
daga ársins. Af hverju ekki að 
taka hvítan, meðalháan milli-
stéttarkarl og drulla rækilega 
yfir hann í nokkra daga? 

ÉG ólst upp á Selfossi. Það er 
auðvelt að hata mig fyrir það. Ég 
er hins vegar fæddur á Sauðár-
króki. Það opnar á alls konar 
rætnar samsæriskenningar um 
tengsl mín við Framsóknar-
flokkinn og Kaupfélag Skagfirð-
inga. 

EF ég þekki ykkur rétt er það 
ekki nógu persónulegt. Þið getið 
því hæðst að útliti mínu. Ég er 
með óþolandi bros á þessari 
mynd og hárgreiðslan er ekki 
bara hommaleg, heldur fór hún 
úr tísku fyrir tveimur árum. 
Laxableik skyrtan er óafsakan-
leg og ofan á það er ég með tri-
bal-tattú utan um úlnliðinn sem 
gerir mig réttdræpan. 

ÞIÐ hljótið að geta hrært þessu 
saman í viðurstyggilegan graut 
af Atlahatri. Þannig getið þið, þó 
ekki væri nema um stund, hætt 
að hata hommana og lesbíurnar. 
Og kannski konurnar. Og músl-
imana. Já og femínistana. Og 
svertingjana. Og hælisleitendur. 
Og The Charlies.

Hatið mig

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

fullt af nýjum vörum

útsala
60%

afsláttur af öllum 
vörum

útsala
60%

afsláttur af öllum 
útsöluvörum

útsala
60%

afsláttur af öllum 
útsöluvörum

Lokadagar

fullt af nýjum vörum

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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