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ÞESSI SKUGGASÝNING  er hluti af Dysfashional, 
viðburði sem stendur nú yfir í Berlín þar sem hönnuðir 
og listamenn leika sér með hugtakið tíska. 

„Ég á svo sem enga sérstaka uppá-haldshönnuði. Ég elti ekki tískuna 
en fylgist vel með henni og hef allt-af gert. Ég hef áhuga á fötum og 
fallegum sniðum og finnst þurfa 
að vera eitthvað spes við flík-ina,“ segir Margrét Halldórsdótt-ir þegar Fréttablaðið forvitnaðist 

um fatasmekk hennar. Margrét hefur gaman af gömlum 
fötum og verslar talsvert í búðum 
með notuð föt. Hún nefnir Rokk og 
rósir á Laugaveginum sem eina fsínum up áh

dæmis. Jakkann sem ég er í keypti 
ég fyrir 25 árum á fatamarkaði 
frá versluninni Evu sem var allt-af kallaður Fató og var á efri hæð-inni á Laugavegi 28. Jakkinn var 

mjög dýr þó ég hafi fengið hann á 
talsverðum afslætti en hann er frá 
franska merkinu Kenzo. Kraginn 
og ermalíningarnar eru úr rósóttu 
flaueli en annars er jakkinn ofinn 
úr frekar þykku efni. Ég hef notaðhann óspart geg

til höfð í vinnunni og mikið í jökk-um. Hún hefur gaman af því að 
klæða sig upp og gengur nánast aldrei í gallabuxum.„Ég er miklu meiri kjóla og 

pilsakona heldur en buxnakona og 
á marga fallega kjóla.“ Spurð hvort 
hún noti aukahluti eins og skart-gripi segist Margrét eiga glás afstórum hálsmenum og h fið

Eltist ekki við tískunaMargrét Halldórsdóttir hefur mikinn áhuga á tísku og fötum. Hún eltist þó ekki við tískustrauma en 

hefur gaman af að kíkja í búðir með notuð föt og grafa þar eftir gersemum á góðu verði.

Margrét Halldórsdóttir keypti jakkann á fatamarkaði frá versluninni Evu á Laugavegi fyrir 25 árum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Sólheimar fagna 80 ára starfs-
afmæli nú um helgina en hug-
sjónakonan Sesselja Hreindís

„Við erum að stækka garð-
yrkjustöðina og áætlum nokkur 
misseri í að koma henni í gagn-

sunnudaginn verður hátíðarguðs-
þjónusta sem hefst klukkan 14. 
Óperusöngvararnir D íð Ól f

við sýna myndband frá verk-
efni Sólheima í Afríku en íbúar

Afmæli fagnað um helgina

Hingað eru allir velkomnir, 
segir Guðmundur Ármann 

Pétursson, framkvæmdastjóri 
Sólheima, en boðið er til 

afmælishátíðar um helgina.
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● FJÖLBREYTTAR 
VINNUSTOFUR  Á Sól-
heimum í Grímsnesi eru sex 
vinnustofur og verkstæði þar 
sem íbúar vinna fjölbreytt 
störf. Framleiðslan er til sölu í 
versluninni á staðnum og geta 
gestir einnig heimsótt vinnu-
stofurnar og séð vinnuna sem 
fram fer. 

Listasmiðja er starfrækt 
og vefstofa þar sem ofnar 
eru meðal annars mottur úr 
gömlum gallabuxum. Í Jurta-
stofunni eru framleiddar sápur 
og krem svo eitthvað sé nefnt 
og einnig er steypt fjölbreytt 
úrval af kertum á kertaverk-
stæðinu sem eru vinsæl til 
gjafa. Leirvinnsluverkstæði er á 
Sólheimum og trésmíðaverk-
stæði er einnig til staðar og 
smíða íbúar staðarins þar bæði 
leikföng og skrautmuni.

Á heimasíðu Sólheima má 
kynna sér nánar starfsemina 
sem fram fer á staðnum, vef-
síðan er www.solheimar.is.

2 SÉRBLÖÐ
í Fréttablaðinu
Allt
Grímsnesið góða

veðrið í dag

er hafi n
Utsalan

Eigðu gott sumar !

Vinsamlegast skafðu. Ef þú færð þrjá (3) eins hefurðu

unni glæsilegan vinning. Sjá vinningaskrá á bakhlið.

Reikningsnúmer 
styrktarsöfnunar 
301-13-304799
kt. 521208-0660 soleyogfelagar.is

RIGNING   á landinu í dag og 
verður mesta úrkoman á Suðaustur-
landi og Austfjörðum. Það verður 
strekkingsvindur víða um land en 
hvassviðri eða jafnvel stormur með 
suðurströndinni.
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FÓLK Tónlistarmaðurinn Ólafur 
Arnalds frumflytur nýjustu 
plötu sína í einni af þremur bestu 
tónleikahöllum Bretlands, The 
Bridgewater Hall í Manchester, í 
kvöld. Hann hefur útsett lög plöt-
unnar fyrir sinfóníuhljómsveit og 
segir magnað að hlusta á svo færa 
hljóðfæraleikara spila lögin sín. 

Það var tónlistarstjórinn André 
de Ridder sem fékk Ólaf til að spila 
en hann er frægur fyrir að útsetja 
lög fyrir Gorillaz og Radiohead. Á 
sömu tónleikum flytur gítarleikari 
Radiohead, Johnny Greenwood, 
eitt verk en hann er einmitt lærður 
víóluleikari.  - áp /sjá síðu 62

Ólafur Arnalds í London:

Flytur eigin lög 
með sinfóníu

Bjarni til Akureyrar 
Markahæsti leikmaður N-1 
deildarinnar er farinn frá 
FH til Akureyrar. 
sport 56

EFNAHAGSMÁL Kostnaður fjármála-
stofnana vegna endurmats geng-
istryggðra lána gæti lækkað um 
allt að 50 milljarða króna ef farið 
verður eftir tilmælum Seðlabanka 
Íslands (SÍ) og Fjármálaeftirlitsins 
(FME), segir Gunnar Þ. Andersen, 
forstjóri FME. Hann miðar við 
verstu niðurstöðu frá sjónarhóli 
fjármálakerfisins, en Gylfi Magnús-
son viðskiptaráðherra sagði í við-
tali við Fréttablaðið nýlega að 
hugsanlegt væri að 100 milljarðar 
féllu á hið opinbera.

Seðlabankinn og FME létu þau 
boð út ganga til fjármálafyrir-
tækja í gær að þau skuli endur-
reikna gengistryggð lán með hlið-
sjón af lægstu vöxtum sem nú 
gilda á lánamarkaði. Ekki verði 
miðað við upphaflega vexti lán-
anna. Samtök neytenda kalla 
útspilið stríðsyfirlýsingu og segja 
stjórnvöld verja fjármálafyrirtæk-
in á kostnað fólksins í landinu. 

Tilmælin eru rökstudd með því 

að aðgerðin eyði óþolandi óvissu 
sem trufli stöðugleika fjármála-
kerfisins. Það sé þeirra lögboðna 
skylda að bregðast við.  

Ríkisstjórnin sendi frá sér til-
kynningu þar sem kemur fram að 
hún virði sjálfstæði SÍ og FME. 
Dómstólar komi þó til með að eiga 
síðasta orðið varðandi ágreining 
um myntkörfulánin.

Viðskiptaráðherra segir um til-
mæli að ræða sem segi ekkert um 
endanlega niðurstöðu málsins. 
Verði lánin hins vegar endurreikn-
uð út frá samningsvöxtum sé stór 
hluti af eigin fé bankanna undir. 
Það sé aðalatriðið. Hann segir þó 
ekki hættu á því að þeir „færu 
aftur á hliðina“ yrði það niður-
staða dóms. Hið opinbera, almenn-
ingur, myndi síðan fá reikninginn 
að stærstum hluta.

Ólöf Nordal, varaformaður Sjálf-
stæðisflokksins, telur niðurstöðu 
Hæstaréttar skýra og samnings-
vextir skuli standa. „Mér finnst 

þetta mjög hæpið og sé ekki á 
hvaða lagagrundvelli þessi ákvörð-
un er tekin. Heimilin eiga að njóta 
vafans.“

Samtök fjármálafyrirtækja 
brugðust við í gær með yfirlýs-
ingu. Þar segir að óvissu hafi verið 
eytt, og gefur það til kynna að til-
mælunum verði fylgt, enda segja 
þeir sem gagnrýna tilmælin að 
þau séu klæðskerasniðin að vilja 
fjármálageirans.

Friðrik Ó. Friðriksson, formaður 
Hagsmunasamtaka heimilanna, 
segir tilmælin aðför að dómi 
Hæstaréttar. Verið sé að verja 
fjármálakerfið og tilmælin séu 
á skjön við öll lög um neytenda-
vernd. 

Hæstiréttur dæmdi gengistrygg-
ingu lána ólögmæta 16. júní síðast-
liðinn. Til að setja umfang málsins 
í samhengi er fjöldi þeirra sem eru 
með verðtryggð lán og kaupleigu-
samninga vegna bifreiðakaupa um 
48 þúsund manns.   - shá / sjá síðu 16

Fimmtíu milljarðar 
færast á neytendur
Eftirlitsstofnanir telja ófært að miða við samningsvexti þegar myntkörfulán 
verða endurreiknuð og mælast til að Seðlabankavextir verði viðmiðið. Samtök 
neytenda fordæma tilmælin og segja þau á skjön við lög um neytendavernd.

Heiðarleiki í fyrsta sæti
Gunnar Hersveinn 
skrifar bók um tólf gildi 
þjóðfundar.
tímamót 36

ÓLAFUR ELÍASSON OG HARPA Listamaðurinn Ólafur Elíasson, sem hannaði glerhjúp tónlistarhússins Hörpu, er nú hér á landi og 
fylgist með framkvæmdum. Ólafur segir að þótt þeir sem hafi haft frumkvæði að byggingu hússins séu illa liðnir eftir hrunið verði menn að horfa á nota-
gildi byggingarinnar. Sjá síðu 20.
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Hvatningarlag fyrir afa
Hilmar Tryggvi Finnsson 
var fjórtán ára þegar hann 
samdi hvatningarlag fyrir 
lamaðan afa sinn.
fólk 62
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Anna, verður þetta mat hagan-
lega unnið?

„Já, þetta verður rokk og ról í fínum 
kjól.“

Anna Hildur Hildibrandsdóttir er fram-
kvæmdastjóri ÚTÓN og talsmaður verk-
efnis sem sett hefur verið á fót um að 
meta hagræn áhrif tónlistar, kvikmynda 
og annarra skapandi greina á Íslandi.

SLYS Maðurinn sem brenndist 
illa í vinnuslysi í járnblendiverk-
smiðjunni á Grundartanga er 
látinn. 

Slysið varð í ofnhúsi á ann-
arri hæð verksmiðjunnar um 
kvöldmatarleytið á þriðjudag. 
Sprenging varð í ofni og eld-
tunga og málmslettur brutust út 
úr honum. Maðurinn var fluttur 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar 
á gjörgæsludeild Landspítalans í 
Fossvogi. Þar lést hann snemma 
í gær. 

Vinnueftirlitið og lögregla 
rannsaka málið og lá starfsemi 
verksmiðjunnar niðri í gær. 
Erlendir sérfræðingar eru einnig 
á leið til landsins til að rannsaka 
hvað olli sprengingunni.  - þeb

Brenndist illa á Grundartanga: 

Maður lést eftir 
sprengingu

EVRÓPUSAMBANDIÐ Nýjar reglur 
Evrópusambandsins, sem ganga í 
gildi á næsta ári, takmarka þann 
kaupauka sem stjórnendur banka 
geta fengið greiddan. 

Samkvæmt reglunum geta 
stjórnendurnir einungis fengið 
þriðjung kaupaukans greiddan 
strax, en restin bíður þangað til 
ljóst þykir að bankinn hafi staðist 
væntingar.

Þetta eru fyrstu takmarkan-
ir sem nokkurs staðar hafa verið 
settar á greiðslur kaupauka til 
stjórnenda banka.  - gb

Bönkum settar reglur:

ESB setur kaup-
aukum hömlur

FÓLK „Við vorum mjög nánar og 
mér finnst það hafa hjálpað mér 
að vera í hennar skóm,“ segir Guð-
rún Guðmundsdóttir, sem gekk í 
skóm móður sinnar 732 kílómetra 
leið frá Reykjanestá að Fonti á 
Langanesi.

Leiðin sem Guðrún gekk á 
vegum Útivistar ásamt félög-
um sínum var farin í mislöngum 
áföngum frá því í mars 2008 og 
lauk síðastliðinn laugardag með 
sex daga göngu frá Ásbyrgi að 
Fonti. Ellefu manna hópur gekk 
alla áfangana saman. Ferðalag-
ið hafði sérstaka persónulega 
þýðingu fyrir Guðrúnu.

„Í mínum huga var þetta minn-
ingarganga um Þorgerði Ein-
arsdóttur, móður mína, sem lést 
árið 2006. Þannig að ég tók henn-
ar gönguskó og gekk í þeim alla 
leiðina, hvert einasta skref. Þetta 
var ákveðin leið til að hjálpa mér í 
gegnum sorgarferlið – að vera úti í 
náttúrunni, í kyrrðinni,“ útskýrir 
Guðrún sem ásamt félögum sínum 
upplifði náttúruna frá öllum 
mögulegum sjónarhornum. Hóp-
urinn óð yfir Þjórsá, klöngraðist 
yfir hinn margsprungna Múla-
jökul, gekk um stærstu eyðimörk 
landsins og naut líka fuglalífsins 
og gróðursins.

Í ágúst í fyrra var á dagskrá að 
ganga frá Herðubreiðarlindum 
niður í Ásbyrgi um Jökulsárgljúfr-
in. Daginn áður lést faðir Guðrún-
ar, Guðmundur Marinósson. Hún 
segist strax hafa hugsað að í ferð-
ina gæti hún ekki farið. Farar-
stjórarnir hafi hins vegar hringt í 
hana um kvöldið og stappað í hana 
stálinu.

„Þau sögðu mér að drífa mig 
því hvað væri betra en að vera 

úti í náttúrunni og íhuga í friði og 
spekt? Þannig að ég lét slag standa 
og er glöð með það núna því þá 
náði ég þessum áfanga, að því er 
ég myndi segja með staðfestu for-
eldra minna í farteskinu,“ segir 
Guðrún.

Staðfesta og einbeiting er að 
sögn Guðrúnar einmitt undir-
staðan að því að hafa aldrei misst 
sjónar á settu marki. Eiginmaður 
hennar, Rúnar Helgi Vignisson, 
sem tekið hafi þátt í stórum hluta 
göngunnar hafi til dæmis eitt sinn 
boðið henni til Stokkhólms. Sú ferð 
hefði þýtt að Guðrún hefði tapað 
einni dagleiðinni. „Ég sagði: því 
miður – ég þarf að fara í gönguna.“  
 gar@frettabladid.is

Sigraðist á sorginni í 
skóm látinnar móður
Guðrún Guðmundsdóttir heiðraði minningu látinnar móður sinnar með því að 
ganga í skóm hennar frá Reykjanestá að Fonti. Faðir Guðrúnar lést daginn fyrir 
upphaf eins áfangans. Fyrir hvatningu ferðafélaganna hélt hún þó sínu striki.

GUÐRÚN GUÐMUNDSDÓTTIR Komin heim með skóna hennar mömmu.

Á LEIÐARENDA Margbæta þurfti göngu-
skó móður Guðrúnar Guðmundsdóttur 

áður en göngunni yfir Ísland lauk á Fonti 
á Langanesi um síðustu helgi.

STJÓRNMÁL Sjálfstæðir Evrópumenn segjast harma 
samþykkt landsfundar Sjálfstæðisflokksins um að 
draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópu-
sambandinu.

„Hún felur í sér áhrifaleysi flokksins í einhverj-
um mikilvægustu samningum sem Ísland hefur 
gengið til á þýðingarmesta tíma samningagerð-
arinnar. Hún er einnig andstæð þeirri eðlilegu 
lýðræðiskröfu að fólkið í landinu fái úrslitavald 
um niðurstöðu málsins,“ segir í ályktun almenns 
fundar Sjálfstæðra Evrópumanna í gær.

Í ályktuninni segir mikilvægt að þjóðin gangi 
sem styrkust til formlegra samningaviðræðna við 
Evrópusambandið. „Breið pólitísk samstaða er lík-
legust til að skila góðri niðurstöðu fyrir Ísland. 
Þjóðin er nú í alvarlegustu kreppu sem hún hefur 
lent í á lýðveldistímanum og því skiptir miklu að 
hún kanni til hlítar allar leiðir sem geta tryggt 
stöðugleika í framtíðinni,“ segja Sjálfstæðir Evr-
ópumenn sem kveðast taka undir með svokallaðri 
aldamótanefnd Sjálfstæðisflokksins sem hafi varað 
við því á sínum tíma „að við séum sjálfir að búa 
okkur til skilyrði og mála skrattann á vegginn og 

þar með veikja okkar eigin samningsstöðu er við 
mætum með sjálfskapaða annmarka til viðræðna“.  
 - gar

Sjálfstæðir Evrópumenn vilja breiða samstöðu um Evrópusambandsviðræður:

Þjóðin fái úrslitavald um ESB

FUNDUR SJÁLFSTÆÐRA EVRÓPUMANNA Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, fyrrverandi menntamálaráðherra, var á fund-
inum þar sem Evrópusinnar í Sjálfstæðisflokknum hörmuðu 
samþykkt landsfundar flokksins um að hætta við umsókn um 
aðild að ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÓMSMÁL Glitnir fékk fyrir sex 
vikum kyrrsetningu á eignir Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar hér á 
landi. Krafa Glitnis á hendur Jóni 
Ásgeiri er sex milljarðar króna 
en umræddar eignir eru metnar á 
samtals 197 milljónir króna.

Sýslumaðurinn í Reykjavík 
samþykkti kröfu Glitnis um 
kyrrsetninguna 20. maí síðast-
liðinn. Enginn mætti fyrir hönd 
Jóns Ásgeirs þegar kyrrsetn-
ingarkrafan var tekin fyrir hjá 
embættinu. Fulltrúar þess leit-
uðu þá til lögmanns sem starfaði 
fyrir Jón í svokölluðu Baugsmáli. 

„Haft var sam-
band við Gest 
Jónsson hrl . 
sem kvaðst ekki 
vera umboðs-
maður gerð -
arþola í kyrr-
setningarmáli 
þessu,“ segir í 
gerðarbók.

Meðal kyrr-
settu eignanna 
eru fasteignir á Laufásvegi, 
Vatnsstíg og Hverfisgötu, jörðin 
Á í Skagafirði og sumarhús Jóns 
Ásgeirs og eiginkonu hans við 

Þingvallavatn. Þá eru kyrrsettir 
nokkrir bílar, meðal annars tveir 
Range Rover jeppar, Hummer 
jeppi og Bentley fólksbíll. Einn-
ig var gerð kyrrsetning í tveimur 
bankareikningum með samtals 
um 3,7 milljóna innistæðum og í 
eignarhluta Jóns Ásgeirs í eign-
arhaldsfélaginu Þú Blásól ehf.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær hafa dómstólar hins 
vegar fellt úr gildi fyrri ákvörð-
un sýslumanns um að kyrrsetja 
eignir Jóns Ásgeirs á grundvelli 
kröfu tollstjórans fyrir hönd 
skattrannsóknarstjóra.  - gar

Sex milljarða krafa Glitnis á hendur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni til sýslumanns:

Fékk eignir Jóns Ásgeirs kyrrsettar

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

KIRKJUMÁL Krafa ríkisins á hend-
ur þjóðkirkjunni um níu prósenta 
niðurskurð fjárframlaga verður 
rædd á aukakirkjuþingi á laugar-
dag. Fram kemur í tilkynningu 
að kirkjuþing hafi í nóvember í 
fyrra samþykkt tímabundna 169 
milljóna króna lækkun fram-
lags frá ríkinu. Framlagið bygg-
ir á samningi um kirkjujarðir og 
launagreiðslur presta og starfs-
manna þjóðkirkjunnar. 

Kirkjan hafi talið að lækkunin 
myndi aðeins gilda út árið 2010. 
„Af hálfu ríkisvaldsins hefur 
komið fram að brýn þörf sé á 
frekari niðurskurði á árinu 2011 
og þykir því rétt að kalla eftir 
afstöðu nýkjörins kirkjuþings til 
málsins.“  - gar

Boðað til aukakirkjuþings:

Ræða framhald 
á niðurskurði

Á KIRKJUÞINGI Leikmenn og lærðir sitja 
kirkjuþing.

ATVINNUMÁL Jón Steindór Valdi-
marsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins (SI), sagði 
starfi sínu lausu frá og með deg-
inum í dag. 

Jón Steindór hefur starfað 
fyrir SI í 22 ár, 
lengst af sem 
aðstoðarfram-
kvæmdastjóri.

Jón segir 
starfið hafa 
verið skemmti-
legt og gef-
andi en nú sé 
kominn tími til 
að róa á önnur 
mið. Hann sé 
mjög sáttur við störf sín. 

Helgi Magnússon, formaður SI, 
segist skilja og virða ákvörðun 
Jóns og að honum sé mikil eftir-
sjá. Tilkynnt verður um ráðningu 
nýs framkvæmdastjóra á næstu 
dögum.

 - sv

Framkvæmdastjóri SI hættir: 

Hættur störf-
um eftir 22 ár

JÓN STEINDÓR 
VALDIMARSSON

MENNING Samtökin Inspired by 
Iceland boða til tónleika í Hljóm-
skálagarðinum klukkan 20 í kvöld. 
Upphaflega átti að halda tón-
leikana, sem bera heitið Iceland 
Inspires, að Hamragörðum undir 
Eyjafjöllum, en sökum stormvið-
vörunar og rigningar var ákveðið 
að færa tónleikahaldið í samráði 
við veðurfræðinga. 

Búist er við allt að 12 metrum 
á sekúndu og mikilli vætu undir 
Eyjafjöllum í kvöld, en veður á 
að vera stilltara innan höfuðborg-
arsvæðisins, þótt búast megi við 
rigningu.  - sv

Tónleikahald til Reykjavíkur:

Færðir í Hljóm-
skálagarðinn

SPURNING DAGSINS

Nýr Nicorette plástur
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær

Nýtt!

Nicorette® nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð til að auðvelda reykingafólki að venja sig af tóbaki með því 
að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt. Nota má 
forðaplásturinn einan og sér eða samtímis 2mg Nicorette lyfjatyggigúmmíi eða Nicorette innsogslyfi. Hámarksdagskammtur 
er 1 stk forðaplástur og annað hvort 24 stk lyfjatyggigúmm eða 12 hylki af innsogslyfi.Til að ná sem bestum árangri skal fylgja 
leiðbeiningum í fylgiseðli. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi 
fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota Nicorette. Þungaðar konur og konur með 
barn á brjósti  skulu eingöngu nota Nicorette í samráði við heilbrigðisstarfsfólk. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatún 2, 210 Garðabæ.

Nicorette Invisi 25 mg 
Er að hærri styrkleika en fyrri 
forðaplástrar frá Nicorette



Komdu í heimsókn

Úllen, dúllen, doff ! 

Mán til mið 10–18.30, fi m 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is

Opið til 21 í kvöld
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Tónleikar til styrktar Ellu Dís fara fram 
í Grafarvogskirkju í kvöld og hefjast 
klukkan 20.00. 

LEIÐRÉTT

MENNTUN Brottfall nemenda úr 
Háskóla Íslands (HÍ) er óviðun-
andi, segir Kristín Ingólfsdótt-
ir, rektor skólans. Hún segir að 
svo virðist sem ein af ástæðunum 
fyrir brottfallinu sé að nemendur 
komi ekki nægilega vel undirbún-
ir úr framhaldsskólum. Hún segir 
ástæðu til að skoða námsframboð 
í skólunum.

Fréttablaðið sagði á dögunum 
frá könnun sem sýndi að stór hluti 
nemenda fjölmargra framhalds-
skóla telur sig ekki fá nægilega 
góðan undirbúning fyrir háskóla-
nám. Kristín segir könnunina, sem 
unnin var á vegum HÍ, lið í því að 
draga úr brottfalli. Henni verður 
fylgt eftir með nákvæmari úttekt 
í haust. Hún segir mikilvægt að 
nemendur framhaldsskóla, for-
eldra þeirra og samfélagið hafi 
slíkar upplýsingar.

„Könnunin er liður í að skoða 
ástæður brottfalls. Það er bæði 
verið að hugsa um nemendurna og 
hag þeirra, en einnig fjármuni. Við 
gætum farið betur með fé ef brott-
fallið væri minna.“

Kristín segir samstarf háskólans 
og framhaldsskóla hafa aukist og 
tengslin vera að styrkjast. Könnun-
in sendi framhaldskólunum skila-
boð. „Ég held að það sé alveg ljóst 
að það er ástæða fyrir framhalds-
skólana að skoða námsframboðið, 
bæði með tilliti til þessarar könn-
unar og niðurstaðna námsgengis-
könnunarinnar þegar hún kemur.“

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra segir námskrá 
framhaldsskólanna vera í skoð-
un. Ýmsir hafi lýst yfir áhyggjum 

af því að kjarnanám sé of lítið. Í 
framhaldsskólalögunum frá 2008 
var skólunum veitt mikið svigrúm 
til sérstöðu og teljast nú aðeins 
enska, íslenska og stærðfræði til 
kjarnanáms.

„Á sama tíma finnum við kröfu 
um að nemendur eigi rétt á almenn-
um grunni sem sé sambærilegur á 
milli skóla. Það mundi auðvelda 
þeim að fara á milli skóla og eins 
búa þá betur undir háskólanám.“

Katrín segir í skoðun að koma 
á nýju námsstigi milli framhalds-

skóla og háskóla, ekki ósvipað því 
sem tíðkast í Bandaríkjunum. Þá 
er einnig í skoðun í háskólanum 
að setja viðmið um bakgrunn nem-
enda í fleiri deildum en nú er.

 „Við erum að færa kerfið í 
þrepakerfi og gerum ráð fyrir að 
skil milli skólastiga verði meira 
fljótandi en nú er. Það er allt til 
skoðunar í því.“

Drög að námskránni er að finna 
á Netinu, en lokadrög munu verða 
tilbúin næsta vetur.

 kolbeinn@frettabaldid.is

Nemendur koma 
vanbúnir í háskóla
Brottfall nemenda úr HÍ er óviðunandi og hluti ástæðunnar er ónægur undir-
búningur í framhaldsskólum, segir rektor háskólans. Kjarnanám þeirra kannski 
of lítið, segir ráðherra. Í skoðun er að koma á millistigi eftir stúdentspróf.

Ranglega var farið með nafn Sverris 
Kristinssonar, fasteignasala hjá Eigna-
miðlun ehf, í fréttaskýringu um nýtt 
fasteignamat í blaðinu í gær. 

VINNUMARKAÐUR Alls voru 95 
fyrirtæki tekin til gjaldþrota-
skipta í maí, en það eru umtals-
vert fleiri en í apríl, þegar 65 
fyrirtæki urðu gjaldþrota. Þetta 
kemur fram í tölum frá Hagstofu 
Íslands. Flest voru fyrirtækin í 
bygginga- og mannvirkjagerð, 
eða 26. Í maí árið 2009 urðu 67 
fyrirtæki gjaldþrota.

Þá fækkaði nýskráðum einka-
hlutafélögum einnig á milli ára, 
eða um 22 prósent. Í maí 2010 
var 161 nýtt félag skráð, en 206 
í sama mánuði í fyrra. Að auki 
voru skráð 18 samlagsfélög í maí. 
Alls hafa verið skráð 749 einka-
hlutafélög fyrstu fimm mán-
uði ársins, 31 prósent færri en á 
sama tíma í fyrra þegar þau voru 
1.085. - kóp

95 fyrirtæki gjaldþrota í maí:

Gjaldþrotum 
fjölgaði í maí

BYGGINGARVINNA Flest urðu gjaldþrotin 
í bygginga- og mannvirkjagerð í maí, 
eða 26. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HÁSKÓLATORG Háskólarektor segir ástæðu til að skoða námsframboð í framhalds-
skólunum. Brottfall nemenda úr Háskóla Íslands sé óviðunandi. 

VEÐURSPÁ
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London
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Orlando
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París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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LAUGARDAGUR
Strekkingur á Vestfjörð-
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VEÐUR VOTT      
Það er blautur dag-
ur fram undan í 
dag og úrkomunni 
fylgir talsverður 
vindur, sérstaklega 
með suðurströnd-
inni. Það er nokkur 
úrkoma í kortunum 
næstu daga en eftir 
daginn í dag fer 
hún minnkandi og 
verður ekki sam-
felld heldur í formi 
skúra.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært rúmlega tvítugan mann 
fyrir stórfellda líkamsárás. 
Honum er gefið að sök að hafa á 
síðasta ári í Austurstræti í Reykja-
vík veist að manni, sparkað nokkr-
um sinnum í höfuð hans og slegið 
hann í höfuðið með glerflösku 
þannig að hún brotnaði. Þetta hafði 
þær afleiðingar að sauma þurfti 
sár á höku fórnarlambsins sem 
einnig kjálkabrotnaði, marðist og 
tognaði í öxl. Maðurinn sem ráðist 
var á krefst skaðabóta sem nema 
ríflega einni milljón króna.  - jss

Ákærður fyrir líkamsárás:

Braut flösku á 
höfði manns

ÞÝSKALAND, AP Christian Wulff, 
frambjóðandi hægri stjórnar 
Angelu Merkel, var í gær kosinn 
forseti Þýskalands. Þýska þingið 
þurfti að ganga þrisvar sinnum 
til atkvæða í gær til að velja milli 
þriggja frambjóðenda.

Mikil spenna ríkti í þingsölum 
í gær og þótt Wulff hafi á endan-
um unnið sigur á Joachim Gauck, 
sameiginlegum frambjóðanda 
sósíaldemókrata og Græningja, 
þykir mikið áfall fyrir Merkel að 
kosning forsetaefnis hennar hafi 
gengið þetta treglega.

Wulff hlaut ekki meirihluta 
fyrr en Vinstriflokkurinn dró 
sinn frambjóðanda, Luc Jochims-
en, til baka að lokinni annarri 
umferð.  - gb

Spenna í þýska þinginu:

Wulff kosinn í 
þriðju umferð

NÝR FORSETI ÞÝSKALANDS Angela 
Merkel kanslari ásamt nýkjörnum for-
seta, Christian Wulff. NORDICPHOTOS/AFP

SAMGÖNGUR Herjólfur varð vélar-
vana í innsiglingunni við Vest-
mannaeyjar um miðjan dag í 
gær. Báturinn var fullhlaðinn 
fólki og bifreiðum og ýttu tveir 
bátar skipinu upp að höfninni til 
að láta kafara kanna hugsanleg-
ar skemmdir. Smávægileg bilun 
reyndist vera í vél Herjólfs en 
hann lagði úr höfn eftir að við-
gerðum var lokið.  - sv

Bilun í vél ferjunnar Herjólfs:

Farþegar fastir í 
tvo klukkutíma

FJÖLMIÐLAR „Stjórnin er fyllilega 
ánægð og sátt við þessa ákvörðun 
útvarpsstjóra,“ segir Svanhildur 
Kaaber, formaður stjórnar Ríkis-
útvarpsins (RÚV), um nýlega ráðn-
ingu Sigrúnar Stefánsdóttur sem 
dagskrárstjóra Sjónvarps.  

Stjórn RÚV fundaði á þriðjudag og 
voru málefni ráðningarinnar rædd, 
en Sigrún gegndi stöðu dagskrár-
stjóra útvarps. Staðan dagskrár-
stjóra Sjónvarps var ekki auglýst 
og réð Páll Magnússon útvarps-
stjóri Sigrúnu án þess að hún sækt-
ist formlega eftir starfinu, sem hún 
þó þáði. „Það er þó meginmarkmið 

stjórnarinnar að láta auglýsa stöður 
sem þessar,“ segir Svanhildur. „En 
í þessu tilviki komu upp sérstakar 
aðstæður vegna veikinda.“ 

Erna Kettler, dagskrárstjóri Sjón-
varps síðan í maí, sagði stöðu sinni 
lausri sökum veikinda fyrr í mán-
uðinum og var Sigrún þá ráðin í 
hennar stað. Hún gegnir nú bæði 
stöðu dagskrárstjóra Sjónvarps og 
útvarps.  

Svanhildur segir að ekki sé 
búið að taka neinar ákvarðanir 
hvað varðar stöðu dagskrárstjóra 
útvarps, en Sigrún muni gegna stöð-
unum fram á haust. 

„Það er engin ástæða til að ákveða 
neitt núna,“ segir hún. „En það eru 
ýmsir möguleikar í stöðunni.“ 
 - sv

Stjórn RÚV fundaði um ráðningu Sigrúnar Stefánsdóttur: 

Gegnir báðum stöðum áfram

SIGRÚN 
STEFÁNSDÓTTIR 

SVANHILDUR 
KAABER

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is  
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is  
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 202,0967
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 127,32   127,92

 191,4  192,34

 156,31  157,19

 20,981  21,103

 19,663  19,779

 16,408  16,504

 1,436  1,4444

 188,19  189,31

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Smellugas

Skiptu yfir í nýtt 
og einfaldara kerfi

Nýr þrýstijafnari, þér að 
kostnaðarlausu og við 
tökum gamla kútinn upp í.

smellugas.is

25%
afsláttur af innihaldi



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

GARÐPLÖNTU
ÚTSALA

20 stk
STJÚPUR

995

100sm
BIRKI Í POTTI

799
1199

ALLAR
TRJÁPLÖNTUR

  30-50%
afsláttur

Birki - Blágreni - Birkikvistur 
Geislasópur - Gullregn - Einir

Stafafura - Gljámispill
Alparifs - Blátoppur
Sunnukvistur...ofl

ALLIR
ÚTIPOTTAR

30%
afsláttur

SÓLBOÐI

495
990

NELLIKKA

495
990

ALLAR
GARÐRÓSIR

 30%
afsláttur

Hansarós - Dornrós
 Rauðblaðarós
Fjallarós...ofl 

ÖLL
SUMARBLÓM

  30-50%
afsláttur

Margaríta -  Sólboði 
Nellikka - Stjúpur - Fjólur
Tóbakshorn - Pelagónía

Silfurkambur - Flauelsblóm
Daggarbrá - Ilmskúfur

...ofl
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FRÉTTASKÝRING
Hver verður kostnaðurinn ef ráðherrar 
segja af sér þingmennsku?

Flokksstjórn Samfylkingarinn-
arf samþykkti á fundi sínum um 
nýliðna helgi að ráðherrar flokks-
ins segi sig tímabundið frá þing-
mennsku, gegni þeir einnig stöðu 
ráðherra. Beindi hún því til þeirra 
að þeir gerðu það sem fyrst.

Fyrir þingi liggur tillaga Sivjar 
Friðleifsdóttur og fleiri um að ráð-
herrar víki tímabundið af þingi.

Verði það að veruleika í haust 
er ljóst að umtalsverður kostnað-
ur mun af því hljótast. Það þarf að 
kalla inn varamenn fyrir alla ráð-
herrana og því fjölgar þeim sem 
þiggja þingfararkaup. Aðstaða fyrir 
þingmennina er ekki til og þyrfti að 
leigja húsnæði undir þá.

Verði þetta að stefnu ríkisstjórn-
arinnar og allir ráðherrar segja 
tímabundið af sér þingmennsku 
mun árlegur kostnaður Alþing-
is aukast um 190 milljónir króna. 
Þá er ekki gert ráð fyrir neinum 
öðrum breytingum, svo sem fækk-
un ráðherra eða þingmanna, en 
fyrirhugað er að fækka þeim fyrr-
nefndu.

„Ef miðað er við að ráðherrar 
vikju af þingi og tækju inn vara-
menn og gert er ráð fyrir tólf ráð-
herrum, þýðir þetta 190 milljónir 
króna aukalega á ári,“ segir Helgi 
Bernódusson, skrifstofustjóri 
Alþingis. Hann áréttar forsend-
urnar og segir þær geta breyst, en 
þetta sé eitthvað sem stjórnlaga-
þing muni huga að í haust. Fækkun 
gæti orðið í ríkisstjórn eða hjá þing-
liðinu og eins gæti hluti ráðherra 

verið utan þings og því þyrfti ekki 
að kalla varamenn inn.

Þingfararkaup nemur 520 þús-
undum króna á mánuði og ráðherr-
ar fá ofan á það 335 þúsund krón-
ur. Auk þingfararkaups fellur ýmis 
annar kostnaður til. „Þetta snýst 
ekki bara um þingfararkaup held-
ur allan annan kostnað, skrifstofu 
og slíkt, ferðakostnað, starfskostn-
að og allt sem því fylgir. Væntan-
lega þyrfti að taka viðbótarhúsnæði 
á leigu. Alþingi ber engan kostnað 
af skrifstofum ráðherra, þeir hafa 
sínar skrifstofur í ráðuneytunum.“

Hugmyndin um að ráðherr-
ar víki af þingi hefur verið til 
umræðu lengi. Stjórnarandstaðan 
hefur sett spurningarmerki við 
hana, ekki síst vegna þess að við 
það fjölgar þingmönnum stjórnar-
liða um tíu til tólf með tilheyrandi 
skekkju á umræðunni.

Alþingissalurinn er lítill og ansi 
þröngt um þá sem þar sitja nú. Í 
salnum eru sæti nú fyrir 56 þing-
menn, en þeir yrðu 62 ef af breyt-
ingunum yrði, þar sem forseti 
Alþingis hefur sitt eigið sæti.

Helgi segir bæði sjónarmið með 
og á móti því að ráðherrar víki sæti 
af þingi. Þannig sé það til dæmis í 
Noregi og Svíþjóð, en í Danmörku 
og Þýskalandi sé sama tilhögun og 
hér er. Hann segir að sé áhugi á að 
fara í breytingarnar verði að gera 
þær í stærra samhengi.

„Ég vil ekki gera lítið úr sjónar-
miðum þeirra sem vilja aðskiln-
að framkvæmdarvalds og lög-
gjafarvalds, en maður vill sjá það 
í stærra samhengi. Verða ráð-
herrarnir jafn athafnasamir og 
fyrirferðarmiklir í þinginu eins 
og verið hefur,“ segir Helgi.

 kolbeinn@frettabladid.is

Kostar 190 milljónir 
ef ráðherrar víkja
Verði tillaga flokksstjórnar Samfylkingarinnar samþykkt og ráðherrar víkja af 
þingi kostar það 190 milljónir króna árlega. Kostnaður minnkar ef ráðherrum 
fækkar. Þá þarf að gjörbreyta þingsalnum því þröngt er um þingmenn núna.

ÞINGSALURINN Mjög þröngt er um þá 63 þingmenn sem sæti eiga í þingsalnum, 
enda er hann hannaður fyrir mun færri þingmenn. Víki ráðherrar af þingi þarf að 
kalla varamenn inn fyrir þá og þingmönnum í salnum mun fjölga.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Þetta hefur verið rætt innan 
flokksins, en ekki ályktað þar 
um, svo ég muni. Það eru ýmsar 

skoðanir uppi 
um málið,“ 
segir Katrín 
Jakobsdóttir, 
varaformaður 
Vinstri grænna 
og mennta-
málaráðherra. 
Sjálf segist 
hún opin fyrir 
hugmyndinni. 
„Þetta kemur 
alveg til greina 

af minni hálfu, en ég þekki ekki 
hvort gera þarf breytingar á stjórn-
arskránni til að þetta geti orðið að 
veruleika. Það væri best að skoða 
þetta í stærra samhengi við aðrar 
breytingar.“

„Ég hef alltaf verið veikur fyrir 
þessari hugmynd og mér finnst 
þetta skyn-
samleg leið,“ 
segir Árni 
Páll Árnason 
félagsmála-
ráðherra.

Hann efast 
um að farið 
hefði verið í 
Íraksstríðið 
ef þurft hefði 
að sannfæra 
allan þing-
flokk Framsóknarflokksins en 
ekki bara hálfan. „Það eru mörg 
dæmi úr ríkisstjórn Framsókn-
ar- og Sjálfstæðisflokks þar sem 
þetta hefði verið betra. Einnig 
úr Viðeyjarstjórn Sjálfstæðis- og 
Alþýðuflokks, þar sem óbreyttir 
þingmenn þess síðarnefnda voru 
jafnmargir ráðherrum hans. Við 
slíkar aðstæður er umræðan 
óeðlilega skökk í þágu ríkis-
stjórnarinnar. Það er eðlilegra að 
ráðherrar þurfi að rökstyðja sín 
mál fyrir þingflokknum og vinna 
þeim fylgi.“

Opin fyrir hug-
myndinni

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

VÍSINDI Vísindamenn við krabba-
meinsrannsóknarstöð á Havaí 
telja sig loks hafa fundið svör við 
þeirri spurningu hvernig asbest 
veldur krabbameini.

Vitað var fyrir að trefjar úr 
asbesti drepa frumur, en í fjöru-
tíu ár hafa menn reynt að finna út 
hvernig þetta gæti valdið krabba-
meini því dauðar frumur ættu 
ekki að geta vaxið og myndað 
æxli.

Rannsóknir vísindamannanna 
leiddu í ljós að asbestið drepur 
frumur með því að koma af stað 
vefjadrepi í frumum sem um leið 

leysir úr læðingi tiltekna prótín-
sameind, sem nefnd er HMGB1. 
Hún framkallar bólguviðbrögð 
sem valda fyrir sitt leyti stökk-
breytingum og fleiri þáttum sem 
örva krabbameinsvöxt.

Það voru þau Haingin Yang 
og Michele Carbone, sem stýrðu 
rannsóknunum. Niðurstöður 
þeirra eru birtar í tímariti Vís-
indaakademíu Bandaríkjanna, 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

Talið er að tugir milljóna manna 
þjáist af krabbameini eftir að hafa 
komist í snertingu við asbest.  - gb

Vísindamenn telja sig hafa fundið ástæðu þess að asbest veldur krabbameini:

Fjörutíu ára ráðgáta loks leyst

HÆTTULEGT EFNI Asbest var á tímabili 
víða notað sem byggingarefni, eins og í 
Lýðveldishöllinni sem reist var í Austur-
Berlín en hefur verið rifin. NORDICPHOTOS/AFP

Þjóðskrá Íslands
Alþingi samþykkti hinn 15. júní 2010 lög um sameiningu Fasteignaskrár Íslands og Þjóðskrár 
í nýja stofnun, Þjóðskrá Íslands. Markmið sameiningarinnar er framþróun í skráahaldi og 
fjárhagsleg hagkvæmni. Stofnunin tekur til starfa í dag, 1. júlí, og sinnir þeim verkefnum 
sem Fasteignaskrá Íslands og Þjóðskrá höfðu með höndum. 

 Höfuðstöðvar Þjóðskrár Íslands eru að Borgartúni 21, Reykjavík. Einnig eru skrifstofur 
að Hafnar stræti 95, Akureyri og Austurvegi 4, Selfossi. Veffang er www.skra.is, tölvupóst-
fang afgreiðslu  skra@skra.is og símanúmer 515 5300. 

 Starfsmenn beggja aðila eru áfram að störfum hjá Þjóðskrá Íslands og munum við 
starfsmenn tryggja að ekkert rof verði á þjónustu og stjórnsýslu hinnar nýju stofnunar 
við samein inguna. Jafn framt munum við leggja okkur fram um að nýta þau tækifæri sem 
sameiningin  gefur til að stíga ný framfaraskref í skráahaldi og þjónustu.

Starfsmenn Þjóðskrár Íslands

Þjóðskrá Íslands
Sími 515 5300
skra@skra.is
www.skra.is

Borgartúni 21
105 Reykjavík
Fax 515 5310

Austurvegi 4
800 Selfoss
Fax 515 5460

Hafnarstræti 95
600 Akureyri
Fax 515 5420

Finnst þér rétt að Evrópusam-
bandið styrki Ísland til að fara í 
aðildarviðræður?
Já 47,2%
Nei 52,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eru tilmæli Seðlabankans og 
Fjármálaeftirlitsins um vexti 
vegna gengistryggðra lána 
réttlát?

Segðu þína skoðun á visir.is

FÉLAGSMÁL Samtökin heimili og 
skóli og Katrín Jakobsdóttir, 
mennta- og menningarmálaráð-
herrra, undirrituðu samning í vik-
unni vegna stuðnings samtakanna 
við foreldra skólabarna. 

Ráðherra segir mikilvægt að 
hafa öflug samtök á landinu sem 
styðja foreldrastarf í skólum og 
geta jafnframt veitt foreldrum 
ráðgjöf og stuðning. Samtökin 
munu einnig gegna hlutverki sem 
talsmaður nemenda við stefnumót-
un í menntamálum. Samningurinn 
nær meðal annars til almennrar 
símaráðgjafarþjónustu fyrir for-
eldra.  - sv

Foreldrasamtök eflast: 

Foreldrar fái  
ráð og stuðning

HEILBRIGÐISMÁL Um tvö hundruð 
blóðgjafar gáfu blóð í Blóðbank-
anum í vikunni. Enn vantar O 
mínus blóð en að öðru leyti er 
birgðastaða góð. Blóðbankinn 
leitaði til fjölmiðla á mánudag-
inn eftir aðstoð við að ná til blóð-
gjafa, en þá voru birgðir af blóði 
í lágmarki. Tvö ár eru síðan Blóð-
bankinn varð að leita til fjölmiðla 
vegna bágrar lagerstöðu. 

Sigríður Ósk Lárusdóttir, deild-
arstjóri Blóðbankans, segir að 
blóðgjafar hafi brugðist vel við, 
en aldrei sé til of mikið af blóði 
í bankanum og hvetur nýja blóð-
gjafa til að koma í næstu viku. 

 - sv

Blóðbankanum svarað: 

Um 200 blóð-
gjafir í vikunni

BLÓÐBANKINN Blóðgjafar eru hvattir til 
að koma í bankann í næstu viku. 

AKUREYRI Hópur unglinga í 
vinnuskólanum á Akureyri mun 
í dag, ásamt listakonunni Jonnu, 
varpa hulunni af SAMAN-sól-
inni 2010 í Listagilinu klukk-
an 11.45. Sólinni er ætlað að 
ylja bæjarbúum um hjarta-
rætur út sumarið og minna á 
ánægjulegar samverustundir 
fjölskyldunnar. 

Sumarátak SAMAN-hópsins 
í ár ber yfirskriftina Saman í 
sólinni og eru það gular, bros-
andi sólir sem flytja skilaboð til 
fólks um bæinn.  - sv

Listagilið á Akureyri: 

Brosandi sólir 
flytja skilaboð

KJÖRKASSINN
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Hvað vantar þig?

Opið til kl. 21. 

Útsalan er hafin í Smáralind og allar 
verslanir eru stútfullar af frábærum 
tilboðsvörum. Kíktu inn, gerðu frábær 
kaup og njóttu vel!

Sjáumst í sumarskapi í Smáralind.
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STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
samþykkti á landsfundi sínum 
um helgina jafnréttisstefnu. Sam-
kvæmt stefnunni er það markmið 
Sjálfstæðisflokksins að stuðla að 
jafnri stöðu og jöfnum tækifær-

um einstakl-
inga óháð kyn-
ferði, aldri, trú 
og stöðu. Hart 
var tekist á 
um stefnuna á 
landsfundinum 
og tók hún þó 
nokkrum breyt-
ingum frá upp-
haflegum drög-
um.

„Ég er mjög 
ánægð með það að Sjálfstæðis-
flokkurinn hafi í fyrsta sinn sett 
fram jafnréttisstefnu, að sjálf-
sögðu,“ sagði Katrín Helga Hall-
grímsdóttir, sem leiddi starf 
vinnuhópsins sem bjó til þau drög 
að jafnréttisstefnu sem lögð voru 
fyrir landsfundinn. „Að því er ég 
best veit erum við fyrsti flokk-
urinn, sennilega á Íslandi og ef 
ekki þá fyrsti hægri flokkur-
inn á Norðurlöndunum til þess 
að setja sér jafnréttisstefnu. Ég 
held að það sé bara hollt og gott 
fyrir flokkinn, innra starf hans 
og flokksmenn, að vita að þetta 
séu áherslurnar sem flokkur-
inn vill hafa að leiðarljósi í sínu 
starfi.“

Í greinargerð sem fylgir jafn-
réttisstefnunni kemur fram að 
með því að setja sér jafnréttis-
stefnu horfist Sjálfstæðisflokk-
urinn í augu við það að staða 
kvenna og karla í flokkum sé ekki 
jöfn. Að auki er þar tekið fram að 
Sjálfstæðisflokkurinn vilji ekki 

að markmiðum um jafna stöðu 
karla og kvenna verði náð með 
kynjakvótum og auk þess að Sjálf-
stæðisflokkurinn telji að raun-
verulegum breytingum í þessum 
efnum verði ekki náð nema með 
breytingum innan frá. 

Skiptar skoðanir voru um efni 
stefnunnar á landsfundinum og 
tóku sjö konur og fjórir karlar 
til máls í umræðum um hana. 
Tryggvi Þór Herbertsson þing-
maður sagði drögin sem lögð 
voru fyrir fundinn hófleg en 
Ólafur Hannesson landsfundar-

fulltrúi reif blað sem drögin voru 
prentuð á og lýsti þannig skoðun 
sinni á þeim. Lagðar voru fram 
þó nokkrar breytingartillögur og 
voru sumar þeirra samþykktar.

Spurð um þær breytingar sem 
urðu á stefnunni sagði Katrín 
Helga: „Auðvitað hefði ég frekar 
viljað sjá stefnuna fara óbreytta 
í gegn en ég átti svo sem ekki 
von á því,“ og bætti því síðan við 
að hún hefði viljað sjá stefnuna 
afdráttarlausari í sambandi við 
jafnrétti kynjanna.

 magnusl@frettabladid.is

1. Sjálfstæðisflokkurinn starfar á grundvelli frelsis einstaklingsins og jafn-
rétti. Í öllum störfum flokksins skulu einstaklingar fá að njóta sín óháð 
kynferði, aldri, trú og stöðu. 

2. Það er markmið Sjálfstæðisflokksins að stuðla að jafnri stöðu og jöfnum 
tækifærum einstaklinga óháð kynferði, aldri, trú og stöðu. Sjálfstæðis-
flokkurinn telur að með því að stuðla að jafnrétti kynjanna sé lagður 
grunnur að velferð einstaklinga, fjölskyldna, atvinnulífs og samfélagsins 
alls. 

3. Við skipun í nefndir og ráð á vegum Sjálfstæðisflokksins ræður fagþekk-
ing og hæfni mestu um val einstaklinga. 

4. Miðstjórn er falið að fylgja jafnréttisstefnunni eftir og fylgjast með því að 
eftir henni sé farið í störfum Sjálfstæðisflokksins. Miðstjórn skal útbúa 
skýrslu til framlagningar á næsta landsfundi Sjálfstæðisflokksins þar sem 
metinn er afrakstur stefnunnar í störfum flokksins, bæði innra og ytra 
starfi. Í skýrslunni skulu einnig lagðar fram tillögur til úrbóta, sé þeirra 
þörf. 

5. Jafnréttisstefnan skal endurskoðuð fyrir næsta landsfund Sjálfstæðis-
flokksins.

Meðal þess sem tók breytingum á fundinum var:
■ Sjálfstæðisflokkurinn starfar á grundvelli jafnréttis kvenna og karla.
■ Það er markmið Sjálfstæðisflokksins að stuðla að jafnri stöðu kvenna og 

karla.
■ Það er markmið Sjálfstæðisflokksins að hlutfall kvenna og karla sé sem 

jafnast á öllum framboðslistum flokksins, sérstaklega í efstu sætum. 
framboðslista.

Jafnréttisstefna Sjálfstæðisflokksins

Hindraði störf lögreglu
Ríkissaksóknari hefur ákært mann á 
fertugsaldri fyrir að ýta við lögreglu-
manni sem hugðist handtaka félaga 
hans og hindra þannig lögreglumann-
inn við störf sín.

DÓMSMÁL

SJÁVARÚTVEGUR Verðmæti sjávar-
afla á fyrstu þremur mánuð-
um ársins nam 35,7 milljörðum 
króna. Þetta er 9,1 milljarði króna 
meira en á sama tíma í fyrra. Afla-
verðmæti íslenskra skipa var því 
34,4 prósentum meira en í fyrra. 
Þetta kemur fram á vef Hagstofu 
Íslands.

Mestu verðmæti skilaði botn-
fiskurinn, eða 27,4 milljörðum 
króna og þar af er þorskurinn 
verðmætastur, 15,2 milljarðar 
króna fengust fyrir þorskaflann. 
Það er 30 prósenta aukning frá 
síðasta ári. Verðmæti flatfisks 

nam 2,1 milljarði, 25,5 prósentum 
meira en í fyrra.

Verðmæti uppsjávarafla jókst 
mest, eða um 83 prósent á milli 
ára og nam tæpum sex milljörðum 
þrjá fyrstu mánuði ársins.

Verðmæti afla sem seldur er 
í beinni sölu útgerða til vinnslu 
innanlands nam 16,3 milljörðum 
króna og jókst um 39,7% frá árinu 
2009. Verðmæti afla sem keyptur 
er á markaði til vinnslu innanlands 
jókst um 45,0% milli ára og var 
um 5,9 milljarðar. Aflaverðmæti 
sjófrystingar var 10,4 milljarðar 
sem 56,1% aukning milli ára. - kóp

Verðmæti sjávarafla eykst um 34,4 prósent á milli ára:

Fiskuðu fyrir 35,7 milljarða

ÞORSKUR Þorskurinn skilaði mestu 
verðmæti allra fiska fyrstu þrjá mánuði 
ársins, en 15,2 milljarðar fengust fyrir 
þorskaflann. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verðmæti afla janúar 
– mars 2010

í milljörðum króna

Botnfiskur 27,4
 Þorskur 15,2
 Ýsa 4,7
 Ufsi 1,5
 Karfi 3,7
 Annar botnfiskur 2,2
Flatfiskur 2,2
Uppsjávarafli 5,9
 Síld 0,3
 Loðna 2,5
 Kolmunni 0,7
 Annar uppsjávarafli 2,4
Skel- og krabbadýraafli 0,1
Annar afli 0,02
Verðmæti alls 34,4

 Heimild: Hagstofa Íslands

Breytingar innanfrá 
betri en kynjakvóti  
Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti jafnréttisstefnu á landsfundi sínum um helg-
ina. Hart var tekist á um stefnuna á fundinum og tók hún ýmsum breytingum.

KATRÍN HELGA 
HALLGRÍMSDÓTTIR

1. Hvenær er áætluð opnun 
tónlistarhússins Hörpu? 

2. Hver leikur eiginkonu Buddy 
Holly í samnefndum söngleik 
Austurbæjar?

3. Hver skoraði í leik Spánverja 
og Portúgala á HM? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 62

Tekur aðeins 7 mínútur 
að hella upp á 2,2 lítra 

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Nú eru allar
Siemens
ryksugur á
tilboðsverði.

Líttu inn
og gerðu
góð kaup!

29 vilja bæjarstjórastöðu
Tuttugu og níu vilja bæjarstjórastól-
inn í Ísafjarðarbæ, en einungis tvær 
konur eru á lista umsækjenda. Kona 
hefur aldrei gegnt stöðu bæjarstjóra í 
Ísafjarðarkaupstað eða Ísafjarðarbæ.

ÍSAFJARÐARBÆR

FJÁRMÁL Stjórn Norræna fjárfest-
ingarbankans hefur ákveðið að 
auka hlutafé bankans um tvo millj-
arða evra. Eftir aukninguna mun 
hlutafé bankans nema 6,1 millj-
arði evra.

Johnny Åkerholm, forstjóri 
bankans, segir í tilkynningu að 
búast megi við því að þörfin á 
langtímafjármögnun verði mikil á 
næstu árum, einnig eftir að núver-
andi efnahagslægð lýkur. „Með 
auknu hlutafé er Norræni fjárfest-
ingarbankinn betur í stakk búinn 
til að sinna því mikilvæga hlut-
verki að aðstoða Norðurlöndin og 
Eystrasaltslöndin við að viðhalda 
samkeppnishæfni sinni og vernda 
umhverfið.“

Bankinn mun leggja áherslu á 
endurnýjanlega orkugjafa í lán-

veitingum sínum innan orkugeir-
ans. Þá mun bankinn styðja við 

verkefni sem 
auka orkuöryggi 
og orkunýtingu.

Bankinn hefur 
ger t  s a m n -
ing við norska 
orkufyrirtæk-
ið Hafslund um 
120 milljóna 
evra lán til ell-
efu ára. Fyrir-
tækið hyggst 
bæta dreifikerfi 

sitt í Ósló og nágrannasveitum og 
endurnýja raflínur.

Norræni fjárfestingarbank-
inn er í eigu Norðurlandanna, þar 
með talið Íslands, og Eystrasalts-
landanna. - kóp

Norræni fjárfestingarbankinn eykur hlutafé:

Einblína á endurnýj-
anlega orkugjafa

JOHNNY 
ÅKERHOLM

Óeirðir sökum verkfalla
Miklar óeirðir voru í Grikklandi í gær 
sökum verkfalla. Verkfallsmenn trufl-
uðu fjölda samganga í landinu sem 
röskuðu áætlunum og ollu töfum 
ferðamanna. Ferjusiglingar milli grísku 
eyjanna voru til dæmis stöðvaðar. 
Grikkland á í miklum efnahags-
vanda og ferðamennska því landinu 
mikilvægari en nokkru sinni. Forstjóri 
ferðaskrifstofu hafði á orði að með 
aðgerðum sínum væru verkfallsmenn 
að drepa síðustu mjólkurkúna.  

GRIKKLAND

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-
son utanríkisráðherra mun 
eiga fund með Jørgen Niclasen, 

utanríkisráð-
herra Færeyja, 
í Þórshöfn í 
dag. Málefni 
fundarins er 
Hoyvikur-
samningur-
inn, fríverslun-
arsamningur 
Íslands og Fær-
eyja. Er það 
víðtækasti við-
skiptasamn-
ingur sem 

Ísland hefur gert. 
Einnig verður fjallað um 

samskipti landanna við ESB og 
EFTA, auk þess sem rætt verð-
ur um samstarf á sviði heil-
brigðismála og ýmis önnur mál 
er varða hagsmuni landanna. 
Þá verður undirritað samkomu-
lag um samstarf milli utanrík-
isráðuneytisins og Færeyja í 
rekstrarmálum. - sv

Utanríkisráðherra til Færeyja: 

Aukið samstarf 
milli þjóða

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

VEISTU SVARIÐ?
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BANDARÍKIN, AP Rússarnir tíu sem 
handteknir voru í Bandaríkjun-
um um helgina hafa verið ákærðir 
fyrir að skrá sig ekki sem erind-
reka erlends ríkis. Hámarks-
refsing við því broti er fimm ára 
fangelsisvist. Sá ellefti, sem var 
handtekinn á Kýpur, er ákærður 
fyrir að hafa árum saman komið 
peningum til hinna tíu.

Brotin teljast því engan veginn 
alvarleg, miðað við það sem geng-
ur og gerist í heimi njósnara, og 
fátt bendir til þess að Rússarn-
ir hafi valdið Bandaríkjunum 
teljandi tjóni.

Rússarnir eru ungir að árum, 
búsettir í Bandaríkjunum og 
sumir með fölsuð bresk eða kan-
adísk vegabréf. Þeir eru sakaðir 
um að hafa unnið að því að kom-
ast í tengsl við hópa innan banda-
rískra stjórnmála og stjórnsýslu, 
í þeirri von að geta haft upp úr 
þeim upplýsingar sem gagnist 
Rússlandi.

Utanríkisráðuneyti Rússlands 
hefur viðurkennt að sumir hinna 
handteknu hafi verið rússneskir 
ríkisborgarar, en fullyrðir að þeir 
hafi ekkert gert til að skaða hags-
muni Bandaríkjanna. Rússneskir 
ráðamenn segjast sannfærðir um 
að þetta mál komi ekki til með að 
skaða samskipti Bandaríkjanna 
og Rússlands.

Athygli fjölmiðla hefur beinst 
mjög að hinni 28 ára gömlu Önnu 
Chapman, rússneskri konu sem 
hafði komið nokkrum sinnum til 
Bandaríkjanna áður en hún flutti 
þangað árið 2005.

Hún hefur auglýst sig mjög á 
netinu, stundað fasteignaviðskipti 
og reynt að afla sér sambanda sem 
víðast. Kunningjar segja hana 
vingjarnlega og athafnasama með 
afbrigðum.

Bandarískir saksóknarar segja 
hana útsmoginn og þrautþjálfað-
an njósnara sem féll þó í gildru 
útsendara bandarísku alríkislög-

Minnir á löngu liðna tíma 
Rússarnir ellefu, sem Bandaríkjamenn hafa handtekið og saka um njósnir, þykja ekki hafa valdið Banda-
ríkjunum teljandi tjóni. Rússar segjast sannfærðir um að samskiptin við Bandaríkin bíði ekki tjón af.

BÁÐIR TENGDIR LEYNIÞJÓNUSTUNNI Myndin er tekin 
meðan Vladimír Pútín var forseti en Mikhaíl Fradkov 
forsætisráðherra Rússlands. Pútín er gamall starfs-
maður KGB en Fradkov tók árið 2007 við embætti 
yfirmanns leyniþjónustunnar SVR. NORDICPHOTOS/AFP

NJÓSNAKVENDI Hin 28 ára gamla Anna Chapman er sögð hafa 
hlotið langa þjálfun í njósnastarfsemi á vegum Rússa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

■ SVR er utanríkisleyniþjónusta Rússlands, sambærileg 
bandarísku leyniþjónustunni CIA. Meginverkefni henn-
ar er að afla upplýsinga um starfsemi erlendra ríkja, 
samtaka og einstaklinga, meðal annars með njósnum.

■ FSB er innanríkisleyniþjónusta Sovétríkjanna sem 
hefur með öryggi ríkisins að gera, sambærileg banda-
rísku alríkislögreglunni FBI. Hún hefur meðal annars 
það verkefni að fylgjast með andstæðingum stjórnar-
innar í Kreml.

■ GRU er leyniþjónusta rússneska hersins, sem var 
stofnuð á tímum Sovétríkjanna og gegnir enn sama 
hlutverki og þá, nefnilega að afla upplýsinga um 
hernaðarleyndarmál annarra ríkja, vopnabúnað þeirra 
og vopnaframleiðslu.

■ KGB var hin alræmda leyniþjónusta Sovétríkjanna. 
Skömmu fyrir hrun Sovétríkjanna var henni skipt upp 
í nokkrar smærri stofnanir, sem tóku við starfsemi 
hennar, þar á meðal bæði SVR og FSB.

Leyniþjónustustofnanir Rússa

reglunnar FBI sem þóttist vera 
starfsmaður rússneska sendiráðs-
ins í Bandaríkjunum.

Þau hittust á kaffihúsi á Man-
hattan í New York, þar sem banda-
ríski útsendarinn fékk hana til að 
koma fölsuðu vegabréfi til konu, 
sem sögð var njósnari.

Hún féllst á það, en fékk bak-
þanka, hringdi til Rússlands og 
fékk þar þau ráð að skila vega-
bréfi sínu inn á lögreglustöð í 
Bandaríkjunum og halda síðan til 
Rússlands – líklega hafi komist 
upp um hana.

Hún fylgdi þessu ráði, en var 

handtekin á lögreglustöð í New 
York.

Atburðir þessir vekja athygli á 
því að enn eru gömlu heimsveld-
in að burðast við að stunda njósn-
ir um hvert annað. Tveir rússnesk-
ir njósnarar afplána nú ævilangan 
fangelsisdóm í Bandaríkjunum, en 
í Rússlandi sitja líka nokkrir menn 
í fangelsi dæmdir fyrir njósnir í 
þágu Bandaríkjanna.

Viðbrögðin við þessu nýjasta 
njósnamáli hafa þó verið á ýmsa 
lund, og þykir ýmsum það spaugi-
legra en öðrum þætti kannski 
tilefni til.

„Ég gæti séð þetta fyrir mér á 
sjötta áratugnum, en núna árið 2010 
virkar þetta frekar bara fyndið, 
með allan þennan ófullkomna búnað 
sem þau eru sögð hafa notað,“ hefur 
fréttastofan AP eftir Alan Sokolow, 
nágranna tveggja hinna handteknu 
Rússa. Sokolow segist vera af þeirri 
kynslóð, sem óttaðist virkilega 
„rauðu hættuna“ og þurfti að taka 
þátt í æfingum þar sem fólki var 
sagt að leita skjóls gegn kjarnorku-
sprengjum undir borðum. „Óttinn 
var raunverulegur, svo það er átak-
anlegt að sjá svona nokkuð gerast.“ 
 gudsteinn@frettabladid.is

Kringlunni • Simi 568 1822 og Smáralind • sími 564 1822
www.polarnopyret.is

GENGIÐ Á VATNI Vatnsgönguboltinn 
hefur aldeilis slegið í gegn við strendur 
Svartahafs. Inni í honum getur fólk 
hoppað og leikið sér á vatni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VIÐSKIPTI Vöruskiptajöfnuður við 
útlönd var hagstæður sem nam 
16,6 milljörðum króna í maí. 
Þetta kemur fram á vef Hagstofu 
Íslands. Alls voru fluttar út vörur 
fyrir 52,3 milljarða króna og inn 
fyrir 35,7 milljarða fob (vara 
afgreidd um borð í flutningstæki).

Þetta er hagstæðari vöruskipta-
jöfnuður en á sama tíma í fyrra, en 
þá nam hann 7,3 milljörðum króna 
á sama gengi. Fyrstu fimm mánuði 
ársins voru fluttar út vörur fyrir 
229,5 milljarða króna, en inn fyrir 
174,6 milljarða fob.  - kóp

Skiluðu 16,6 milljörðum:

Vöruskipti við 
útlönd hagstæð

FJÁRMÁL Ríkisendurskoðun segir 
heildarútgjöld A-hluta ríkissjóðs 
árið 2009 hafa verið 23 milljarða 
umfram fjárlög ársins, eða sam-
tals 579 milljarða króna. 

Þrátt fyrir það hafi heildar-
útgjöldin verið tólf milljarða 
innan fjárheimilda ársins, sem 
námu 591 milljarði, en það skýr-
ist af því að með fjáraukalögum 
bættust þrettán milljarðar við 
heimildir ársins auk þess sem 22 
milljarðar voru fluttir frá fyrra 
ári.

Ríkisendurskoðun segir ástæðu 
þess að heimildir ársins þurfti 

ekki að nýta til fulls, meðal ann-
ars þá að kostnaður við endur-
reisn bankakerfisins hafi reynst 
minni en áætlaður var.

Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu Ríkisendurskoðunar um 
framkvæmd fjárlaga, sem birt 
var í gær.

Á fyrstu fjórum mánuðum 
ársins 2010 urðu útgjöld ríkisins 
sjö milljörðum minni en áætlað 
var, en tekjur ársins um tveimur 
milljörðum minni. Þetta varð til 
þess að rekstur ríkissjóðs varð 
innan fjárheimilda á tímabilinu.
 - gb

Útgjöld A-hluta ríkissjóðs árið 2009 voru 579 milljarðar króna:

Rekstur innan fjárheimilda

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Á ÞINGI Ríkisút-
gjöld 2009 reyndust umfram fjárlög en 
innan fjárheimilda. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÓMSMÁL Liðlega fertugur karl-
maður með lögheimili í Bret-
landi hefur verið ákærður af 
ríkislögreglustjóra fyrir að hafa 
í heimildarleysi rekið starfs-
mannaleiguþjónustu hér á landi 
með því að leigja út starfsmenn 
gegn gjaldi til að sinna störfum á 
vinnustöðum og undir verkstjórn 
annarra fyrirtækja á árinu 2006.

Þá er manninum gefið að sök 
að hafa ekki staðið ríkissjóði 
skil á virðisaukaskatti á sama 
ári þegar hann gegndi starfi 
stjórnarformanns og prókúru-
hafa einkahlutafélags hér á landi. 
Virðisaukaskatturinn sem mað-
urinn stóð ekki skil á nemur 
tæpum 23 milljónum króna. - jss

Ákærður fyrir skattalagabrot:

Leigði út starfs-
fólk án heimildar

ÍÞRÓTTIR Börnum hefur fjölgað 
mikið í sundi eftir að aðgangur 
varð ókeypis í Reykjanesbæ. Þetta 
er meðal niðurstaðna í lokaritgerð 
Þórunnar Magnúsdóttur til B.S. 
gráðu í íþróttafræðum við Háskóla 
Íslands. 

Þórunn kannaði hún hvort niður-
felling gjalds í sund hefði aukið 
hreyfingu barna og þá jafnframt 
þeirra sem ekki stunda íþróttir í 
frístundum. Kom í ljós að fjöldi 
sundgesta jókst að meðaltali um 
10.175 heimsóknir frá 2006 til 
2009. Ókeypis hefur verið í sund í 
Reykjanesbæ síðan 2006. - sv

Börnum fer fjölgandi í sundi:

Frekar í sund ef 
það er ókeypis

NÁTTÚRA Rannsóknir á ösku frá Eyjafjallajökli eru nú 
stundaðar í Snowdon þjóðgarðinum í Wales sem dreg-
ur nafn sitt af hæsta fjalli landsins. Vísindamenn 
safna þar gras- og regnvatnssýnum í þeim tilgangi að 
meta umhverfisáhrif öskufallsins á svæðinu. 

Dylan Lloyd, sérfræðingur hjá umhverfisskrif-
stofunni CCW, segir í viðtali við dagblaðið Daily Post 
að ekkert bendi til þess að öskufallið frá eldgosinu 
í Eyjafjallajökli hafi haft skaðleg áhrif þar á bæ. 
Hins vegar sé rannsóknin skammt á veg komin og of 
snemmt að fullyrða nokkuð um áhrifin.

Vísindamennirnir sjá rannsóknina ekki síst sem 
undirbúning frekari náttúruhamfara hér á landi. 
„Ef annað eldgos verður og annað eldfjall í næsta 
nágrenni er mjög virkt, þá höfum við aflað mikil-
vægra gagna til að meta áhrif þess,“ segir Alex 
Turner, einn vísindamanna CCW.

Vísindamennirnir eru ekki síst að mæla magn flú-
ors í jarðveginum, en eins og komið hefur fram í kjöl-
far gossins í Eyjafjallajökli getur það haft neikvæð 
áhrif á skepnur. 

Rannsóknamiðstöðin stendur hátt yfir stöðuvatn-
inu Llyn Llydow, í austurhlíðum Snowdon-fjallsins. 

Þar hafa rannsóknir á loftslagsáhrifum verið stund-
aðar undanfarin ár. Öskurannsóknirnar eru því við-
bót við hefðbundin rannsóknastörf hópsins, eins og 
plöntu- og snjólagarannsóknir.  - shá

Hópur vísindamanna í Wales rannsakar umhverfisáhrif vegna öskufalls:

Walesverjar rannsaka gjósku

ÖSKURANNSÓKNIR Í WALES Alex McGregor, sjálfboðaliði hjá 
CCW, safnar sýnum á Snowdon. Llyn Llydow í baksýn.

MYND/DAILY POST

Í SUNDI Fleiri börn fara í sund þegar frítt 
er í laugina.



Vinur við veginn

Félagar í Vildarklúbbi Icelandair fá fjórfalda Vildarpunkta 
þegar þeir versla hjá Olís dagana 1. –5. júlí. 

Safnaðu stimplum í Ævintýrakortið um leið og þú verslar 
og fáðu glaðning í leiðinni. Á hverjum laugardegi verður 
dregið úr fullstimpluðum kortum í þætti Hemma Gunn og 
Svansýjar á Bylgjunni. Dregið er um ferðavinninga í formi 
Vildarpunkta, ríflegar eldsneytisúttektir og Smellugas frá 
Olís. Í lok sumars er svo dregið úr öllum kortum um enn 
glæsilegri aðalvinninga. Fylgstu með á ævintýraeyjan.is.

www.ævintýraeyjan.is

VIKULEGIR VINNINGAR
Í allt sumar verða vikulegir vinningar 
dregnir út hjá Hemma Gunn og Svansý 
í þættinum Sumargleðin á Bylgjunni:

 Vildarpunktar Icelandair
 allt að 100.000

 Eldsneytisúttekt hjá Olís
 fyrir 20.000 kr.

 Smellugas Olís
 10 kg hylki

AÐALVINNINGAR
Í lok sumars verða dregnir út glæsilegir 
aðalvinningar:

 Fjölskylduferð til Seattle
 flug og gisting fyrir 4

 2000 lítra eldsneytisúttekt
 sem nemur 1 árs notkun fjölskyldubíls

 Coleman Diamento gasgrill
 frá Ellingsen

Samstarfsaðilar í Ævintýraeyjuleik Olís:

Fjórfaldir
Vildarpunktar Icelandair 1.–5. júlí
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LÖGGÆSLA „Ég mun óska eftir því 
við ríkislögreglustjóra að embætt-
ið taki sérstaklega til umfjöllunar 
öryggi lögreglumanna og að gerð-
ar verði viðeigandi ráðstafanir til 
úrbóta eða tillögum skilað til ráðu-
neytisins.“

Þetta segir Ragna Árnadóttir 
dómsmálaráðherra vegna umfjöll-
unar Fréttablaðsins fyrr í vik-
unni um tíðara og harðara ofbeldi 
borgara gegn lögreglumönnum við 
skyldustörf, oft samfara varanleg-
um skaða hjá þeim síðarnefndu. 

„Það álitaefni hefur verið til 
umfjöllunar um árabil hvort lög-
reglumenn og fangaverðir taki í 
notkun rafstuðtæki, öðru nafni 
rafbyssur,“ segir dómsmálaráð-
herra. „Ríkislögreglustjóri hefur 
komist að þeirri niðurstöðu að raf-
byssa hafi umtalsverða kosti sem 
valdbeitingartæki með takmark-
aðri áhættu. Þó hefur hann ekki 
talið ástæðu til, að svo stöddu, að 
búa öll lögreglulið rafbyssum. Til 

skoðunar kæmi að heimila sérsveit-
inni notkun á þeim til reynslu sem 
valkost í stað skotvopna.“ 

Ráðherra segir að í ljósi niður-
stöðu ríkislögreglustjóra hafi verið 
litið svo á, við núverandi stöðu í rík-
isfjármálum, að í öllu falli sé skyn-
samlegra að nota þá takmörkuðu 
fjármuni, sem lögregla hefur til 
búnaðarkaupa, til að kaupa búnað 
sem nýtist sem flestum lögreglu-
mönnum, í stað þess að lagt verði 
út í kostnað við að vopna sérsveit-
ina með rafbyssum.

„Lögreglan hefur þurft að þola 
niðurskurð fjárheimilda og þess sér 
stað í starfseminni. Lögreglumenn 
eru uggandi um öryggi sitt og huga 
þarf að nauðsynlegum aðgerðum til 
að búa betur að því.“  - jss

Dómsmálaráðherra segir að huga þurfi að nauðsynlegum aðgerðum til að bæta öryggi lögreglumanna:

Búnaður sem nýtist öllum æskilegastur

LÖGREGLA VIÐ STÖRF  Dómsmálaráð-
herra segir að ekki sé hægt að líta fram 

hjá því að þær lýsingar, sem birtust í 
Fréttablaðinu síðastliðinn mánudag, séu 

alvarlegs eðlis.

Þitt tækifæri!

Lacetti Station árgerð 2010
Verð aðeins kr. 2.690.000.- kr. 2.143.000.- án vsk 

Station bíll á frábæru verði 

Framleiddir í mars 2010 

Ríkulegur staðalbúnaður

Gæðabíll í 3 ára ábyrgð!

    Bílabúð Benna er 35 ára og þú færð að njóta þess. Vegna hagstæðra samninga við Chevrolet, í tengslum 
við magnkaup fyrir bílaleigur, getum við boðið nokkur eintök af glænýjum Chevrolet Lacetti Station á 
afmælisafslætti.  Hér er um að ræða einstaklega rúmgóðan og ríkulega búinn gæðabíl að öllu leyti,  
m.a. álfelgum, langbogum, loftkælingu o.fl, o.fl. Og að sjálfsögðu með 3ja ára ábyrgð.  
    Þetta er þitt tækifæri til að eignast stór-góðan bíl á verði smábíls – fyrir sumarfrí.
Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 - www.benni.is / Spesbílar - Njarðarbraut 9 
Reykjanesbæ - sími 420 3300 - www.spesbilar.is / Bílasalan Ós - Óseyri 5 - 603 Akureyri - sími 462 1430 - www.osbilar.is

Stofnað 1975

EFNAHAGSMÁL Vísbendingar eru 
um kólnun kínverska hagkerfisins. 
Þetta  fullyrðir Ruchir Sharma, sér-
fræðingur í málefnum nýmarkaða 
og framkvæmdastjóri eignastýring-
arsviðs bandaríska bankans Morgan 
Stanley, í úttekt um Kína í nýjasta 
tölublaði vikuritsins Newsweek. 

Í úttektinni fer Sharma yfir helstu 
hagstæðir landsins, þróun hagkerf-
isins síðustu misserin og hugsanleg-
ar breytingar á næstu tíu árum. 

Hagvöxtur í Kína hefur numið tíu 
prósentum um nokkurra ára skeið. 
Útlit er fyrir samdrátt í opinber-
um framkvæmdum sem felur í sér 

að störf flytjast síður frá dreifðari 
byggðum til þéttbýlisins. Í ofaná-

lag reiknar Sharma með að gengi 
júansins gefi eftir með þeim afleið-
ingum að eftirspurn dregst saman. 
Hagvöxtur gæti við það farið niður 
í sex til sjö prósent. 

Dragi úr eftirspurn og fram-
leiðni í Kína geti það haft alvarleg-
ar afleiðingar í för með sér fyrir 
heimshagkerfið, ekki síst fyrir þau 
lönd sem treysta á óbreytta efna-
hagsþróun í Kína. Þetta á sérstak-
lega við um Ástralíu, en 64 pró-
sent af útflutningi landsins enda í 
Kína, og Brasilíu, sem selur þangað 
rúman helming af vörum sínum. 
 - jab 

Newsweek segir heimshagkerfið verða að búa sig undir samdrátt í Kína:

Hagvöxtur niður í sex prósent

NÝR BÍLL SKOÐAÐUR Kaupæði hefur 
verið í Kína um nokkurra ára skeið. Útlit 
er fyrir að draga muni úr kaupmættinum 
á næstunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN Rúmur helmingur 
Bandaríkjamanna segist hafa 
fundið fyrir áhrifum kreppunnar 
með einum eða öðrum hætti síð-
astliðna þrjá-
tíu mánuði. Á 
meðal áhrif-
anna eru launa-
lækkun, fækk-
un vinnustunda 
eða atvinnu-
leysi. Þetta eru 
niðurstöður 
könnunar Pew 
Research Cent-
er sem birtar voru í gær. 

Niðurstöðurnar benda til að 
neyslumynstur Bandaríkja-
manna hefur breyst og vænting-
ar þeirra minni en áður. Þá er 
athyglisvert að tæpur helming-
ur þátttakenda segir hagkerfið 
á leið út úr kreppunni. Demó-
kratar eru í meirihluta þeirra en 
Repúblikanar í hinum hópnum. 

 - jab

Kreppan í Bandaríkjunum:

Demókratar 
bjartsýnir 

BARACK OBAMA

BRETLAND Colin Hall, borgar-
stjóri í Leicester á Bretlandi, 
hefur beðist afsökunar á því að 
hafa misst niður um sig buxurnar 
fyrir framan hóp skólabarna.

Hann var í heimsókn á bóka-
safni skólans þegar óhappið varð, 
en segist því miður ekki hafa 
verið með belti um sig miðjan.

Borgarstjórinn hefur verið í 
megrunarátaki undanfarið, hefur 
breytt um mataræði og verið 
duglegur að ganga á staði sem 
hann þarf að heimsækja vegna 
starfs síns. - gb

Borgarstjóri í skólaheimsókn:

Missti niðrum 
sig buxurnar
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SKAUTAÐ AF LIST Heimamenn í Syd-
ney í Ástralíu renna sér á skautum á 
stærsta svelli borgarinnar. Óvenjukalt 
hefur verið í Sydney að undanförnu 
og mældist hitinn í gærmorgun um 
4 gráður.  NORDICPHOTO/AFP



Frábær stafræn SLR myndavél fyrir 
byrjendur. GUIDE valmyndin auðveldar þér
að taka betri myndir strax. Nú fylgir með  
taska, 2GB minniskort, linsuklútur og 
strandbolti ásamt íslenskum leiðarvísi og 
Nikon School námskeiði.
Verð frá 99.995 kr.

NIKON D3000 Sumartilboð

Nett og meðfærileg myndavél með 
4x aðdrætti - hentar við öll tilefni.
Íslenskur leiðarvísir.
Nú fylgir Golla taska að verðmæti 
3.500 kr. með.  Verð: 29.995 kr.

NIKON S3000 Sumartilboð

YOUR BEST SUMMER DEALI AM

www.iamnikon.is

Heimilistæki Suðurlandsbraut 26 og umboðsmenn um land allt | Sjónvarpsmiðstöðin Síðumúla 2 | Beco Langholtsvegi 84 | Fotoval Skipholti 50b | MAX Kauptúni 1



BÓNUS 
PYLSUBRAUÐ 

4 STÓR BÓNUS 
HAMBORGARABRAUÐ MERKT VERÐ 798 KR.KG. 

BÓNUS FROSNIR NAUTABORGARAR 
(NAUTAKJÖT+PROTEIN) 10 X 120g

25% afsláttur

BÓNUS MJÚKAR 
KRINGLUR 4 STK 4 STK. BÓNUS KORNKUBBAR 

PIK-NIK KARTÖFLUSTRÁ

BÚRFELLS  TAÐREYKT HANGIÁLEGG 
143g /11 SNEIÐAR

ÐREYKT HANGIÁLEGG

BÓNUS FLATKÖKUR 5 STK 

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 385g (hálft) 

S A MLO K U O S T U R

BÓNUS SAMLOKA
OG 33 CL. GOSDÓS

198 KR.

13 KR.STK

BÓNUS FROSTPINNAR 15 STK.DORITOS SNAKK 165g POKI

FIMMTUDAGSTILBOÐ



BÖKUNARKARTÖFLUR CA 700g
TÓMATSÓSA 680g  
BBQ SÓSA 612g EUROSHOPPER STEIKUR LAUKUR 200g

KRYDDAÐ HEIÐALAMB

MERKT VERÐ 1998 KR.KG.  

Sérskorið ferskt lambalæri
Efsti hluti mjaðmabeins og 
rófubeinið er skorið frá og 
því er meira kjöt  á lærinu 
og minna bein !

FERSKUR

KJÖRFUGL FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR 

TILBÚIÐ Á PÖNNUNA

SS GRILL LAMBAFILLET 
GRAND ORANGE

KF GRILL BERNAIS  
LAMBALÆRISSNEIÐAR

KF GRILL BLANDAÐAR 
LAMBALÆRISSNEIÐAR

BÓNUS GRILL KJÚKLINGALEGGIR

MERKT VERÐ 4168 KR.KG. MERKT VERÐ 2998 KR.KG MERKT VERÐ 2220 KR.KG
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Tilmæli Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins vegna gengistryggðra lána

„Afnám gengistryggingar hefur verið metið 
á hundrað milljarða af viðskiptaráðherra ef 
meirihluti lána endurreiknast á grundvelli 
samningsvaxta. Ef hins vegar vextirnir sem 
við erum að tala um verða notaðir þá er höggið 
á fjármálakerfið mun minna og eitthvað sem 
þeir geta staðið af sér,“ segir Gunnar Þ. Ander-
sen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Gunnar 
telur raunhæft að kostnaðurinn við að endur-
reikna lánin út frá Seðlabankavöxtum sé um 
fimmtíu milljarðar. 

Seðlabanki Íslands og FME létu þau boð út 
ganga til fjármálafyrirtækja í gær að þau skuli 
endurreikna gengistryggð lán með hliðsjón 
af lægstu vöxtum sem nú gilda á lánamark-
aði. Ekki verði miðað við upphaflega vexti lán-
anna sem voru yfirleitt í kringum þrjú prósent. 
Tilmælunum er ætlað að brúa bilið þangað til 
óvissu um meðferð gengistryggðra lána verður 
eytt fyrir dómi. Þau eru ekki lagalega bindandi 
og hverju og einu fjármálafyrirtæki í sjálfs-
vald sett hvort eftir þeim verður farið.

Lægstu vextir á almennum óverðtryggðum 
útlánum er nú 8,25 prósent en á verðtryggðum 
lánum eru vextirnir 4,80 prósent.

„Tilmælunum er ætlað að skapa festu í við-
skiptum á fjármálamarkaði og stuðla að virku 
og öruggu fjármálakerfi. Stöðugleiki fjármála-
kerfisins eru mikilvægir almannahagsmunir 
sem FME og Seðlabankanum ber lögum 
samkvæmt að standa vörð um. Með tilmæl-
unum eru þessar eftirlitsstofnanir að sinna 
lagaskyldu sem á þeim hvílir,“ sagði Arnór 
Sighvats son aðstoðarseðlabankastjóra á blaða-
mannafundi í gær. 

Tilmælin byggja á þeirri afstöðu að hvorki 
séu lagaleg né efnahagsleg rök fyrir því að 
vaxtakjör sem áður tóku mið af erlendum 
millibankavöxtum haldist áfram. Sagði Arnór 
að slík túlkun á niðurstöðu Hæstaréttar myndi 
ganga mjög nærri fjármálafyrirtækjunum og 
ríkissjóður þyrfti aftur að hlaupa undir bagga 
sem „síðan kæmi niður á öðrum samfélags-
þegnum á endanum.“ 

Arnór, og Gunnar Þ. Andersen, forstjóri 

Lágir vextir gengistryggðra 
lána sagðir ógna bönkum
Eftirlitsstofnanir mælast til þess að Seðlabankavextir verði notaðir þegar myntkörfulán verða endurreiknuð. 
Standi samningsvextir ógnar það stöðugleika og líklegt að ríkissjóður þyrfti að leggja bönkum til nýtt eigið fé. 

SEÐLABANKINN Í GÆR Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri og Gunnar Þ. Andersen, forstjóri Fjármála-
eftirlitsins, kynntu viðbrögð eftirlitsstofnananna við bílalánadómum Hæstaréttar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Lánasamningar sem að mati viðkomandi 
fjármálafyrirtækis innihalda óskuldbindandi 
gengistryggingarákvæði sbr. dóma Hæstaréttar 
verði endurreiknaðir. Í stað gengistryggingar og 
erlends vaxtaviðmiðs skal miða við vexti sem 
Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af 
lægstu vöxtum á nýjum almennum óverð-
tryggðum útlánum eða ef verðtrygging er valin 
lægstu vöxtum á nýjum almennum verðtryggð-
um útlánum [...] nema aðilar semji um annað. 

2. Meðferð lána gagnvart viðskiptamönnum 
fjármálafyrirtækja miði við framangreindar 
forsendur svo fljótt sem auðið er. Geti fjármála-

fyrirtæki ekki nú þegar fylgt tilmælunum af 
tæknilegum ástæðum skal það gæta þess að 
greiðslur verði sem næst framansögðu en þó 
fyllilega í samræmi við tilmælin eigi síðar en 1. 
september 2010. 

3. Fjármálafyrirtæki endurmeti eiginfjárþörf sína í 
ljósi aðstæðna og tryggi að eigið fé verði einnig 
nægilegt til þess að mæta hugsanlegri rýrnun 
eigna umfram það sem 1. tölul. leiðir af sér.

4. Skýrslugjöf um gjaldeyrisjöfnuð, lausafjárstöðu 
og eiginfjárstöðu til FME og SÍ verði miðuð við 
framangreindar forsendur.

Tilmæli FME og SÍ til fjármálafyrirtækja

„Seðlabanki Íslands og Fjármála-
eftirlitið hafa sent frá sér tilmæli til 
fjármálafyrirtækja um hvernig þeim 
beri að fara með gengisbundin 
lán. Þótt tímabundin óvissa ríki um 
endanlega niðurstöðu dómstóla 
er mikilvægt að stöðuleiki á fjár-
málamarkaði verði áfram tryggður. 
Ríkisstjórnin virðir sjálfstæði 
Seðlabankans og Fjármálaeftirlits-
ins og ber fullt traust til þessara 
stofnana við að sinna lögbundnu 
hlutverki sínu. Dómstólar eiga að 
sjálfsögðu síðasta orðið varðandi 
réttar ágreining sem enn er uppi 
vegna gengisbundinna lána og 
verður réttur aðila til að bera mál 
undir dómstóla auðvitað ekki frá 
þeim tekinn og er mikilvægt að 
niðurstaða fáist sem fyrst.“

Yfirlýsing ríkis-
stjórnarinnar

Þingmenn Hreyfingarinnar, þau 
Margrét Tryggvadóttur, Birgitta 
Jónsdóttur og Þór Saari, for-
dæma viðbrögð Seðlabanka, Fjár-
málaeftirlitsins og ríkisstjórn-
arinnar við dómi Hæstaréttar 
um gengistryggð lán; helstu 
lögspekingar landsins hafi sagt 
niðurstöðu Hæstaréttar skýra 
og gengistryggingin sé ólögleg 
og upphaflegir samningsvextir 
hljóti að standa.

Löngu er orðið tímabært að 
almenningur njóti vafans ef ein-
hver er, segir í yfirlýsingu þeirra. 
„Trúverðugir málsvarar almenn-
ings tala einum rómi í þessu máli 
og gagnrýna stjórnvöld harð-
lega því ljóst má vera að umrædd 
tilmæli standast varla laga-
lega skoðun og eru jafnvel brot 
á stjórnarskrá. Þjónkun stjórn-
valda við fjármálakerfið hefur nú 
endanlega farið út fyrir öll vel-
sæmismörk,“ segir þar.

  - shá

Þingmenn Hreyfingarinnar:

Þjónkun við 
fjármálakerfið

„Mér finnst rökin fyrir þessum 
gjörningi algjörlega fráleit. Tilmæl-
in hafa enga lagalega þýðingu og 
jafngilda stríðsyfirlýsingu á hend-
ur almennum borgurum á Íslandi,“ 
segir Guðmundur Andri Skúlason, 
formaður Samtaka lánþega. „Með 
þessu er undanlátssemin staðfest 
gagnvart fjármálafyrirtækjunum 
og samstaðan um að vanvirða og 
hundsa réttindi fólks.“

Guðmundur segir það blasa við 
að búið sé að funda um innihald til-

mæla eftirlitsstofnananna í Stjórn-
arráðinu. Þar hafi þau verið samin 
þó sjálfstæði Seðlabanka og FME sé 
haldið á lofti. „Ríkisstjórnin veifar 
síðan Seðlabanka og FME framan í 
þjóðina til að kaupa sér frið. Þessi 
aðgerð lýsir ekki síst pólitísku hug-
leysi ríkisstjórnarinnar.“  

Friðrik Ó. Friðriksson, formað-
ur Hagsmunasamtaka heimil-
anna, segir að tilmælin séu aðför 
að dómi Hæstaréttar. Verið sé að 
verja kerfið sjálft og ýmislegt liggi 

að baki og hægt að setja spurn-
ingamerki við starfshætti stofn-
ananna tveggja. „Tilmælin eru 
andstæð öllum lögum um neyt-
endavernd og þó að komi upp vafa-
atriði eigi réttarstaða neytandans 
að ráða. Hér er kosið að líta fram-
hjá þessum lagagreinum. Sönnun-
arbyrðinni er meira að segja snúið 
við. Ef neytendur eru ósáttir ber 
þeim að sækja sinn rétt í gegnum 
dómskerfið. Þetta er algjörlega 
forkastanlegt.“  - shá

Hagsmunasamtök heimilanna og Samtök lánþega fordæma tilmæli FME og SÍ:

Lýsa tilmælum sem stríðsyfirlýsingu

FRIÐRIK Ó. 
FRIÐRIKSSON

GUÐMUNDUR 
ANDRI SKÚLASON

Samtök fjármálafyrirtækja 
segja mikilvægt að Seðlabankinn 
og Fjármálaeftirlitið hafi eytt 
óvissu sem skapaðist eftir dóm 
Hæstaréttar. 

Þau árétta þó að enn ríki óvissa 
um það hvaða lánasamningar 
falli undir tilmælin frá stofnun-
unum. Þá hvetja samtökin stjórn-
völd til að tryggja úrlausn ann-
arra óvissuþátta sem fyrst og 
dómstóla til að vinna mál hratt 
og örugglega. Því þurfi að skoða 
strax hvort hægt sé að flýta dóm-
stólaferlinu með einhverjum 
hætti. 

Samtökin og aðildarfyrirtæki 
þeirra segjast harma þá erfiðu 
stöðu sem viðskiptavinir þeirra 
séu margir í vegna erlendra lána 
og réttaróvissu. Ekki náðist í for-
svarsmenn einstakra fyrirtækja 
í gær, en SP Fjármögnun, Lýsing 
auk viðskiptabankanna og spari-
sjóða eru aðildarfyrirtæki í sam-
tökunum.  - þeb

Samtök fjármálafyrirtækja:

Mikivægt að 
eyða óvissu

FME, vildu þó ekki skrifa undir það í gær að 
þeir óttuðust annað hrun fjármálakerfisins og 
ákvörðunina bæri að skoða í því ljósi. 

Arnór sagði að reiði og vonbrigði þeirra 
sem tóku gengistryggð lán sé skiljanleg. Ef 

lánastofnanir fari að tilmælunum muni staða 
þeirra batna umtalsvert, þó niðurstaðan verði 
ekki eins hagstæð og lántakendur höfðu gert 
sér vonir um.

 svavar@frettabladid.is

2 milljóna króna bílalán tekið 2007

Útreikningur á stöðu láns miðað 
við að Hæstaréttur hefði ekki 
dæmt gengistengingu bifreiða-
lána ólögmæta

Staða láns
3.050.123 kr.

Fjárhæð síðasta gjalddaga
67.790 kr.

Staða láns miðað við ofborganir
3.050.123 kr.

Ofgreitt til fjármögnunarfyrirt.
0 kr.

Vextir á ofgreiðslu
0 kr.

Inneign hjá fjármögnunarfyrirt.
0 kr.

Upphafleg fjárhæð: 2.000.000 kr. Lán tekið: 15. júlí 2007 Lánstími: 84 mánuðir Vaxtaálag: 3,10% Mynt: 50% japanskt jen, 50% svissneskir frankar

Útreikningur á stöðu láns eftir 
dóm Hæstaréttar um ólögmæti 
gengistryggingar á bifreiðarlán 
með samningvöxtum

Staða láns
1.235.816 kr.

Fjárhæð síðasta gjalddaga
26.937 kr.

Staða láns miðað við ofborganir
210.278 kr.

Ofgreitt til fjármögnunarfyrirt.
920.475 kr.

Vextir á ofgreiðslu
105.063 kr.

Inneign hjá fjármögnunarfyrirt.
1.025.538 kr.

Útreikningur miðað við verðtrygg-
ingu og vexti Seðlabanka Íslands

Staða láns
1.701.080 kr.

Fjárhæð síðasta gjalddaga
38.298 kr.

Staða láns miðað við ofborganir
960.670 kr.

Ofgreitt til fjármögnunarfyrirt.
707.670 kr.

Vextir á ofgreiðslu
32.740 kr.

Inneign hjá fjármögnunarfyrirt.
740.410 kr.

Útreikningur miðað við breyti-
lega vexti Seðlabanka Íslands án 
verðtryggingar

Staða láns
1.401.078 kr.

Fjárhæð síðasta gjalddaga
33.777 kr.

Staða láns miðað við ofborganir
884.895 kr.

Ofgreitt til fjármögnunarfyrirt.
510.705 kr.

Vextir á ofgreiðslu
5.479 kr.

Inneign hjá fjármögnunarfyrirt.
516.183 kr.

Þeir sem vilja fá útreikning á sínu láni til viðmiðunar geta farið 
á vefsíðu Sparnaðar, www.sparnadur.is, og pantað tíma. 

Til þess að fá lánið sitt reiknað þarf viðkomandi að taka með 
sér lánasamninginn ásamt síðasta greiðsluseðli.

Niðurstaða útreikninga er eingöngu til þess að gefa mynd af 
hugsanlegri niðurstöðu.



 Smáralind Kringlunni
 554 7760 568 9400

Útsalan er hafin!
Hundruðir vara á allt að 70% afslætti

 heimilistæki - 
eldhúsáhöld - borðbúnaður
klukkur - glös - ljósaseríur
ferðavörur - sumarvörur og 

margt fleira á 25% - 35%
- 50% og 70% afslætti.  

Útsöluvörur og rýmingarsöluvörur. 

Allur pakkinn!

Hundruðir vara á allt að 70% afslætti
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FRÉTTASKÝRING : Almenningssamgöngur á Norðurlöndum

Hlutfall íbúa í Helsinki 
sem nýta sér almennings-
samgöngur hefur lækkað 
undanfarin ár með auk-
inni sölu á einkabílum. 71 
prósent íbúa notar þær á 
háannatíma. Suvi Rihtniemi 
sem stýrir almenningssam-
göngum í borginni segir 
þettingu byggðar nauðsyn-
lega forsendu þess að al-
menningssamgöngur batni 
í Reykjavík og skipuleggja 
eigi  ný hverfi út frá þeim. 

Í Helsinki nýtir 71 prósent borg-
arbúa sér almenningssamgöng-
ur á háannatíma. Þetta dugar þó 
ekki samgönguyfirvöldum, sem 
hafa útfært stefnu um að þetta 
hlutfall verði 73 prósent í nánustu 
framtíð. 

Suvi Rihtniemi er forstjóri HSL, 
sem sér um almenningssamgöngur 
í Helsinki og umhverfi. Fyrirtækið 
er hluti borgarkerfisins, undanþeg-
ið skatti og á ekki að skila hagnaði. 
Það sér um að skipuleggja sam-
göngurnar svo allt gangi upp, selja 
miðana og svo framvegis. Hins 
vegar sjá einir átta undirverktak-
ar um að reka vinnuvélarnar: lest-
ir, strætisvagna og ferjur.

Þótt árangurinn sé góður á 
háannatímanum hefur hlutfall 
ferða borgarbúa með almenn-
ingssamgöngum, af heildarferð-
um í Helsinki, fallið á nokkrum 
árum úr 66 prósentum og niður 
í 42. Suvi segir að með auknum 
tekjum Finna hafi einkabíllinn 
orðið vinsælli. En tölurnar ætti þó 
ekki síður að skoða í ljósi þess að 
almenningssamgöngukerfi Hels-
inki hefur verið stækkað mjög 
og tekur nú til mikils dreifbýlis í 
kringum borgina, en í útjöðrunum 
fer hlutfall ferða með almennings-
samgöngum niður í 13 prósent.

Bílaeign mikil í Reykjavík
Þessar tölur allar um nýtingu kerf-
isins eru vitanlega mun hærri en 
þær sem þekkjast í Reykjavík, þar 
sem innan við tíu prósent allra 

ferða eru farnar með strætisvögn-
um. Hörður Gíslason, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Strætós, bend-
ir á að erlendis sé gömul hefð fyrir 
almenningssamgöngum, bílaeign 
minni og aðgengi einkabílsins að 
miðborginni víðast hvar þrengt. Í 
tölum Suviar séu einnig sporvagn-
ar taldir með. Þá er stærðarmun-
urinn mikill: um milljón finnskir 
farþegar nýta sér þjónustu HSL 
dag hvern.

„Ef eingöngu eru bornir saman 
strætisvagnar í 
stórborgunum, 
þá erum við þar 
í lægri kantin-
um, en ef born-
ar eru saman 
borgir af sam-
bærilegri stærð 
og við búum í þá 
er samanburð-
urinn ekki svo 
afleitur fyrir 
okkur,“ segir 
Hörður.

Þegar Suvi 
er spurð ráða 
um bætt kerfi í 
strjálbýlli borg 
eins og Reykja-
vík, segir hún 
strax að til að 
almennings-

samgöngur verði skilvirkar þurfi 
byggðin að vera þétt. Dreifða 
byggð þurfi að endurskipuleggja 
með fleiri fjölbýlishúsum. „Og ný 
hverfi þarf að skipuleggja út frá 
almenningssamgöngum.“

Annað ráð gefur hún um fyr-
irkomulag sem á ensku er kall-
að „park and ride“, sem mætti 
kannski þýða sem „lagt og farið 
af stað“ eða eitthvað þess háttar. 
Það þýðir að íbúar hinna dreifð-
ari byggða koma á morgnana á 
einkabílum sínum og leggja þeim 
í bílastæðahús á sínum svæðum. 
Bílastæðahús þessi eru samtengd 
rútu- eða lestarstöðvum og á þeim 
skipta íbúarnir yfir í almennings-
samgöngur til að ferðast í mið-
bæinn. Svo koma þeir aftur úr 
bænum með vagninum að kvöldi 
dags, skipta yfir í einkabíl og aka 
heim.

Þetta hefur þann kost að álag 

á samgöngukerfinu á annatíma 
verður miklu minna og bílarnir 
fylla ekki dýrmæta fermetrana í 
miðbænum, þar sem afar dýrt er 
til dæmis að byggja bílastæða-
hús. Að ekki sé minnst á aukin 
loftgæði.

„Það er dýrt og erfitt að plana 
almenningssamgöngur í dreifbýl-
inu, en það er tiltölulega einfalt að 
hafa lest sem fer milli nokkurra 
miðstöðva þar, og sækir fólk sem 
kemur sér sjálft þangað að heim-
an. Það getur verið bara ein lína 
sem heimsækir helstu hverfin,“ 
segir Suvi.

Jan Egil Meling hjá Trikken, 
sporvagnakerfi Óslóar, hefur kom-
ist að því að aukin framleiðni og 
framboð á sporvagnaleiðum sé 
hagkvæmari en að draga saman 
seglin í sparnaðarskyni. Lítil slík 
kerfi séu hlutfallslega dýr, miðað 
við stór kerfi. Það að minnka þau 
dragi sáralítið úr kostnaði. Aukin 
framleiðsla sé hins vegar hag-

Hverfi verði skipulögð út frá strætisvögnum

HÖRÐUR GÍSLASON

Veturinn 2006/2007 var erfitt að fá strætóbílstjóra til starfa í Kaupmanna-
höfn og var það rakið til þess að starfið hefði ekki nægilega góða ímynd 
meðal almennings. Bílstjórarnir, verkalýðsfélögin og fyrirtækið Movia, sem 
heldur utan um strætisvagnaleiðir og hluta járnbrauta í Kaupmannahöfn, 
ákváðu að reyna að breyta þessu. Í sameiningu stofnuðu þessir aðilar meðal 
annars sérstakan skóla og netsíðu.

Farþegum fannst að bílstjórarnir væru áhugalitlir ekki bara um farþegana, 
heldur líka um farmiðana. Þá virtust bílstjórar óhamingjusamir og ekki stoltir 
af sjálfum sér. Ákveðið var að bílstjórarnir myndu byrja á því að líta alltaf 
framan í farþegana þegar þeir stigu inn í vagninn. Síðan fór í gang sam-
keppni meðal vagnstjóra um að senda smáskilaboð með bestu söguna úr 
ánægjulegu samlífi bílstjóra og farþega. Eftir það var farþegum einnig boðið 
í svipaða samkeppni, og smáskilaboðin birt á sérstakri heimasíðu: Hrósaðu 
bílstjóranum þínum.  Síðast en ekki síst var auglýst. Brosandi bílstjórar urðu 
andlit og ímynd strætós um víða borg og utan á vögnunum sjálfum.

Hvernig er hægt að bæta bílstjórana?

Klemens Ólafur 
Þrastarson
klemens@frettabladid.is

Kaupmannahöfn friðuð með rafbílum
Í Kaupmannahöfn ferðast álíka marg-
ir um með reiðhjólum, einkabílum 
og almenningssamgöngum. Þar 
hefur nýlega verið gerð tilraun með 
rafmagnsstrætisvagna í miðbænum. 
Vagnarnir eru sjö metra langir og taka 
21 farþega. Þeir geta keyrt í allt að 
140 kílómetra á hverri rafhleðslu og 
fara ekki hraðar en fimmtíu kílómetra 
á klukkustund. 

Simon Baadsgaard, sem er 
umferðarskipuleggjandi hjá Kaup-
mannahöfn, segir hljóðlausa 
rafbílana vera hluta yfirstandandi 
„friðunar“ miðborgarinnar. 

Verið sé að reyna að draga úr 
mengun og hávaða þar. Þetta á 
að fást meðal annars með því að 
fjölga almenningsrafbílum á kostnað 
einkabílsins en hefur ekki gengið 
eftir enn.. Bílarnir hafa verið í notkun 
síðan í september 2009.  

kvæmari því fasti kerfiskostnað-
urinn sé þá þegar greiddur.

„Þá borgarðu einungis jaðar-
kostnað við framleiðsluaukning-
una,“ segir hann. Í Ósló hafi fram-
leiðni vagnakerfisins, það er tíðni 
ferða og sætaframboð, aukist um 
26 prósent milli 2003 og 2009. Á 
sama tíma fjölgaði farþegum um 
44 prósent. Alls 43 prósent veg-
farenda nota vagnana. Um leið 
auglýsti Trikken mikið og mark-
aðssetti sig sem millilið borgar og 
íbúa.

Margar ferðir á annatíma
Tíðni vagna í Helsinki er talsverð. 
Almenningssamgöngukerfið þar 
er virkt frá fimm á morgnanna til 
klukkan tvö á nóttunni. Um helg-
ar er það einnig virkt um nóttina, 
eftir klukkan tvö. 

Á háannatíma kemur sporvagn-
inn á fjögurra til fimm mínútna 
fresti, en átta til tíu mínútna fresti 
annars. Strætisvagnarnir spila með 

sporvögnunum og eru á tíu mínútna 
fresti þegar mest er að gera, en 
fimmtán til tuttugu mínútna fresti 
annars. Þegar eftirspurn er minnst, 
í mikilli fjarlægð frá miðborginni, 
ganga vagnarnir á hálftíma, jafn-
vel klukkustundar fresti.

Þá verður vart kvartað undan 
annarri þjónustu hjá HSL. Þar, 
eins og víða í Evrópu, er hægt að 
fylgjast með því á klukku á stopp-
istöðvum hve langt er í vagninn. 
Í Helsinki eru um 1.000 stöðvar 
búnar þannig. En HSL vill hanna 
nýtt kerfi, þar sem hægt verður 
að fylgjast með ferðum vagnanna 
í rauntíma úr farsíma. Einnig er 
verið að uppfæra snjallkortakerfið 
þar í bæ.

SUVI RIHTNIEMI

SPORVAGNAR Í HELSINKI Almenningssamgöngukferfið í Helsinki er virkt frá fimm á morgnana til klukkan tvö á nóttunni. 
  NORDICPHOTOS/AFP

Hrífandi og áleitin saga eftir 
höfund metsölubókarinnar 
Dóttir hennar, dóttir mín.

„Mæli einlægt með bókinni.“

KS/ midjan.is

1.990.-
v.á. 2.490.-

ÓDÝRAR KILJUR
Í ÚRVALI
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25% AF ALLRI
SMÁVÖRU

OG VIÐ MEINUM ALLRI 

SMÁVÖRU!

TILBOÐOFURRÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

1.-4.JÚLÍ

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is   -   laugardaga 10-18 sunnudaga 12-18 mánudaga - föstudaga 11-18:30 

Bjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

Komdu í verslun okkar og taktu þátt 
í sumarleiknum þar sem þú gætir 
unnið sumarhúsgögn í garðinn að 
andvirði 240.000,- Dregið verður 21. júlí

4. júní - 19. júlí

Tortilla m/osti og skinku, 
(borið fram með salati). 

690,-

kaffi
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Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 10-18

Laug-Sun. kl: 12-16

Fossháls 5-7
110 Reykjavík
Sími 551 5600
Fax 551 5601
utilegumadurinn.is 

Eximo 2010 hjólhýsi á einstöku verði !

• Létt og meðfærileg hús, 
  auðveld í drætti.
• Mjög gott verð.
• Sterklega smíðuð hús.
• Falleg hönnun.

• 91 Lítra ísskápur.
• Gasmiðstöð m/ Ultra heat 
  ( rafm. hitun )
• Litaðar rúður
• 12 og 220 Volta rafkerfi.

Eximo 520L Hjólhýsi Eximo 460 Hjólhýsi

Verð: 2.550.000krVerð: 2.698.000krVerð: 2.698.000kr

Lengd: 5,03 m
Breidd: 2,30 m
Þyngd: 1050 kg
Svefnpláss fyrir 5 (kojuhús)

Lengd: 5,03 m
Breidd: 2,30 m
Þyngd: 1050 kg
Svefnpláss fyrir 4 

Lengd: 4,57 m
Breidd: 2,30 m
Þyngd: 1000 kg
Svefnpláss fyrir 4

Frábær 
kaup

Eximo 520B Hjólhýsi

FRÉTTAVIÐTAL: Ólafur Elíasson listamaður og einn af hönnuðum Hörpu

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is

Tónlistarhúsið Harpa verður opnað 
4. maí að ári með tónleikum Sinfón-
íuhljómsveitar Íslands. Ólafur Elías-
son myndlistarmaður hannaði gler-
hjúpinn á suðurhlið hússins, sem 
senn verður settur upp. 

Hann var staddur hér á landi 
ásamt arkitektum frá dönsku arki-
tektastofunni Henning Larsen og sá 
þá húsið eftir að það tók á sig mynd 
berum augum í fyrsta sinn. Og 
honum leist vel á það sem hann sá.

„Það er allt öðruvísi þegar maður 
sér húsið bara á teikningum; maður 
fær ákveðin stærðarhlutföll á til-
finninguna. Nú er hægt að ganga um 
bygginguna og mæla hana út. Það 
kom mér þægilega á óvart að bygg-
ingin virkar minni en ég gerði mér 
í hugarlund. Á teikningum virkaði 
anddyrið líka svo stórt en tónleika-
salurinn lítill en nú sé ég að hann 
kemur virkilega vel út.“ 

Ólafur kom að verkefninu þegar 
hönnun hússins var nokkuð á veg 
komin. Arkitektar Henning Larsen 
höfðu þegar hannað formið á húsinu. 
Hann hrósar arkitektunum fyrir að 
fella hugmyndir sínar inn í grunn-
stoðir hönnunarinnar. 

„Þeir eru mjög analýtískir og 
búnir að greina allt umhverfið í smá-
atriði og þróa hugmyndir um hvern-
ig húsið myndi tengja saman höfnina 
og miðborgina. Það var mjög gaman 
að fylgjast með þeim pælingum en 
verkefni mitt var að huga meira að 
smáatriðunum: hvernig upplifun það 
væri að sjá og koma í húsið, hvern-
ig birtan ætti að vera til að búa til 
ákveðið drama og þess háttar.“ 

Samkomuhús endurspeglar gildi
Ólafur segir tónlistarhúsið vera lið 
í því að búa til ákveðinn heildar-
svip á Reykjavík, sem borgina hefur 
hingað til vantað. 

„Mér finnst gaman að pæla í borg-
arþróun og sjá hvernig ólíkar borg-
ir setja „sinn“ svip á skipulagið. Ég 
vil ekki vera of neikvæður en hér 
er heildarmyndin í dálitlum graut. 
Íslendingar hafa verið fljótir að fara 
eftir norður-evrópskum og banda-
rískum fyrirmyndum en ekki hugað 

að eigin sérkennum; það hefur lítið 
verið unnið með sérkenni Íslands til 
að búa til bæjarbrag.“

Ólafur segir að samkomuhús á 
borð við Hörpu hafi margþættan, 
samfélagslegan tilgang og finnst 
eins og fólk sé að vakna til vitund-
ar um það. „Fólk er í auknum mæli 
að sjá verðmætin og gildin í opin-
beru rými. Út á þetta gengur hug-
myndin um samkomuhús: það end-
urspeglar félagsleg og lýðræðisleg 
gildi sam félagsins. Þetta er rými 
sem fólk deilir til að upplifa eitthvað 
saman.“ 

Jákvætt að ríkið komi að máli
Við hrun bankanna breyttist eign-
arhaldið á tónleikahúsinu og ríkið 
tók yfir hlut Björgólfsfeðga. Ólaf-
ur segir að sér lítist vel á aðkomu 
ríkisins. 

„Ég hef mikla trú á framtíð þessa 
húss í höndum hins opinbera. Húsið 
er ekki fyllilega í eigu ríkisins en ég 
held að fyrirkomulagið eins og það 
er núna sé ekki jafn mikil málamiðl-
un og upphaflega þegar forsendurn-
ar voru fyrst og fremst markaðs-
legar. Ég hef unnið með mörgum 
einkaaðilum í gegnum tíðina, bæði 
söfnum og stofnunum, og það er 
ágætt fyrir sinn hatt. Við höfum 
séð slíkar byggingar víða um heim 
og það er svo sem ein leiðin til að 
gera hlutina. 

En ég held líka að þegar öllu er 
botninn hvolft snúist þetta líka um 
gildismat fólksins; hvort það telji 
að skólar, söfn og tónleikahús eigi 
að vera í eigu ríkisins eða ekki. Við 
eigum auðvitað ekki að vera barna-
leg og halda að opinber rekstur hljóti 
að vera betri og heiðarlegri en einka-
rekinn rekstur. En ég er hlynntur 
hinu norræna velferðarmódeli þar 
sem það er álitin ein af skyldum rík-
isins að halda úti og leggja rækt við 
ákveðna menningarstarfsemi.“ 

Tók hrunið mjög nærri sér
Ólafur segir að það sé þó ekkert 
gleðiefni hvernig það atvikaðist að  
ríkið tók yfir byggingu og rekst-
ur hússins. „Hrunið á Íslandi fékk 

mjög á mig og ég tek raunir Íslend-
inga mjög nærri mér. Það er ljóst að 
fólk þarf að venjast tilhugsuninni 
um að lífið verður öðruvísi héðan 
í frá. En við verðum líka að horfa 
fram á veginn. Ég held að við eigum 
engra kosta völ en að reyna að gera 
það besta úr því sem við höfum.“ 

Ísland vantar tónleikahús
Hann telur líka mikilvægt að þótt 
þeir sem höfðu frumkvæði að bygg-
ingu tónlistarhússins séu fallnir í 
ónáð eigi sú óánægja ekki að bein-
ast að húsinu. „Þetta er auðvitað 
eitthvað sem þarf að takast á við af 
hreinskiptni. Staðan er sú að þeir 

sem byrjuðu á húsinu eru nú falln-
ir í ónáð; hataðir í raun og veru. En 
það breytir ekki því að Íslendinga 
hefur vantað tónlistarhús í hundrað 
ár. Miðað við gróskuna í tónlistarlíf-
inu hér á landi er það brýn nauðsyn 
að mínu viti að fá tónlistarhús. 

Við verðum að sætta okkur við að 
þeir sem áttu frumkvæði að bygg-
ingunni eru ekki lengur vel liðnir. 
En það á ekki að koma í veg fyrir að 
við sjáum möguleika hússins. Gildi 
tónlistarhússins helgast af því, hvað 
við ætlum að gera við það og hvern-
ig við notum það. Ef tónleikarnir, 
dagskráin og samkomurnar takast 
vel á það eftir að gegna farsælu og 

mikilvægu hlutverki fyrir þjóðina.  
Við eigum ekki að láta eins og það 

sem gerðist hafi ekki gerst. Hrun-
ið er staðreynd sem við verðum að 
horfast í augu við. Að hætta við tón-
listarhúsið og rífa það niður breytir 
því ekki. Við eigum að reyna að gera 
það besta úr því. En það þýðir ekki 
að við þurfum að gleyma sögu þess 
og tilurð.“

Ísland vantar 
enn tónleikahús

ÓLAFUR ELÍASSON VIÐ HÖRPU „Við verðum að sætta okkur við að þeir sem áttu frumkvæði að byggingunni eru ekki lengur vel 
liðnir. En það á ekki að koma í veg fyrir að við sjáum möguleika hússins.”  FRÉTTABLAÐIÐ ARNÞÓR

Vefútgáfa þýska vikuritsins Zeits birti viðtal við Vladimir 
Ashkenazy á þriðjudag, þar sem hann var spurður út í 
tónlistarhúsið Hörpu. 

Hann er spurður hvers vegna hann hafi árum saman 
barist fyrir byggingu tónlistarhúss í Reykjavík og hvaða 
áhrif fjármálakreppan hafi haft á verkefnið:

„Árið 1984 stjórnaði ég tónleikum Fílharmoníusveitar 
Lundúna í Reykjavík – í íþróttahúsi! Alvöru tónlistarsalur 
var þá ekki til þar. Fyrir tónlistarfólkið var þetta hræði-
leg reynsla vegna lélegs hljómburðar. Þau ákváðu þess 
vegna að hefja baráttu fyrir byggingu tónlistarhúss í 
borginni. Í febrúar 1985 héldum við síðan góðgerðatón-
leika/stuðningstónleika í London, sem Karl Bretaprins 
og Díana, þáverandi eiginkona hans, mættu á. Að vísu 
liðu síðan mörg ár þangað til verkið fór raunverulega af 
stað. Nú er svo komið að vinnunni er nánast lokið, húsið 
verður opnað í maí næstkomandi. Ég mun flytja níundu 
sinfóníu Beethovens ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands.

[...] Einkafjármagnarar hafa allir stokkið frá borði. 
Stjórnvöld tóku síðan að sér alla fjármögnun. Það var 
skynsamleg ákvörðun. Hefðu þau stöðvað verkið og 

haldið áfram seinna þá hefði allt orðið miklu dýrara. Ég 
met mikils þessa afstöðu stjórnarinnar á þessum tímum. 
Fórnir hafa verið færðar í menningunni á öðrum stöðum. 
Vitaskuld hafa verið mótmæli frá fólki sem fór illa út úr 
kreppunni.“

Vladimir Ashkenazy: Skynsamleg ákvörðun

VLADIMIR ASHKENAZY Stjórnr sinfóníunni þegar Harpa verð-
ur opnuð 4. maí að ári. 

Tónlistarhúsið Harpa verður opnað 4. maí að ári. Húsið 
er umdeilt enda mikið gengið á við byggingu þess. Ólafur 
Elíasson myndlistarmaður og einn hönnuða Hörpu bendir 
á að Íslendinga hafi vantað tónleikahús í hundrað ár. Hrun-
ið breyti því ekki.  



Komdu með 
gömlu kiljurnar 
og fáðu nýjar 
í staðinn
Við tökum á móti öllum skáldsögum í kilju frá árunum 2008-2009. 
Þú færð 200 kr. fyrir hverja kilju, bæði íslenska og erlenda, og getur 
þannig safnað þér fyrir nýrri.

Taktu til í bókaskápnum og gefðu bókunum þínum framhaldslíf.

Gildir út júlímánuð.
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hagur heimilanna

Nýtt GPRS-vöktunarkerfi var sett í gang hjá 
Símanum í gær. Nýjar reglur Evrópusambandsins 
um GPRS taka gildi í dag og er gripið til þessara 
ráðstafana þess vegna. Kerfið vaktar netnotkun 
viðskiptavina sem ferðast innan landa Evrópska 
efnahagssvæðisins. Kerfið varar svo fólk við þegar 
gagnanotkun þess hefur náð 80 prósentum af 
kostnaðarþaki. Þegar 100 prósentum er náð er 

GPRS aftengt hjá viðskiptavinum, nema þeir óski eftir öðru. Þá hefur Síminn 
líka virkjað gjaldfrjálst þjónustunúmer og gert móttekin talskilaboð gjaldfrjáls. 
Einnig fá viðskiptavinir nú SMS með ýmsum upplýsingum stuttu eftir að þeir 
lenda í löndum innan EES. 

Háskerpusjónvörp hafa 
valdið mörgum fjölskyldum 
heilabrotum á undanförnum 
misserum. Auðvelt er að 
týnast í tækniatriðunum en 
Fréttablaðið gerði tilraun til 
að komast til botns í þeim.

Háskerpusjónvörp hafa verið að 
ryðja sér til rúms hér á landi sem 
annars staðar á síðustu árum. Slík 
sjónvörp sýna myndir í mun hærri 
upplausn en hefðbundin tæki og 
bjóða því upp á meiri myndgæði. 
Upplausnin er þó ekki það eina sem 
skiptir máli þegar gæði sjónvarps 
eru metin.

Flest plasma- og LCD-sjónvörp 
teljast til háskerputækja en til 
þess að svo sé þarf upplausn sjón-
varpsins að vera minnst 1280x720 
eða 1024x768. Þegar upplausnin 
er metin er það seinni talan sem 
skiptir meira máli og er miðað við 
að hún þurfi að vera minnst 720 til 
að um háskerpu sé að ræða.

Sjónvörp sem merkt eru „HD 
Ready“ geta sýnt háskerpuefni af 
tegundunum 720p og 1080i. Fyrri 
tegundin, 720p, þýðir að sýndar eru 
720 láréttar línur í breiðskjárformi 
og römmunum er varpað í heilu 
lagi. Seinni tegundin, 1080i, þýðir 
að sýndar eru 1080 láréttar  línur 
í breiðskjárformi en römmunum 
er varpað þannig að hver rammi 
er brotinn í tvennt. Fleiri lárétt-
ar línur eru betri en p-aðferðin til 
að varpa römmunum er betri en 
i-aðferðin. Því er 720p og 1080i 
háskerpuefni nokkurn veginn 

sambærilegt að gæðum.
Merkimiðinn „Full HD“ á 

háskerpusjónvörpum þýðir yfirleitt 
að sjónvarpið getur sýnt háskerpu-
efni af tegundinni 1080p sem er af 
enn meiri gæðum. Það sama gildir 
um sjónvörp sem eru merkt „HD 

Á Íslandi eru hafnar sjónvarpsútsendingar í háskerpu en þær eru enn í litl-
um mæli. Síminn og Vodafone bjóða bæði upp á slíkar útsendingar. 

Hjá Símanum þarf að leigja HD-lykil sem nýtir dreifileið fyrirtækisins 
um ADSL-net til að senda út sjónvarpsmerkið. Með lyklinum fylgir HDMI 
snúra sem nauðsynleg er til að flytja háskerpuefnið í sjónvarpið. Vodafone 
býður einnig HD-myndlykla til leigu en sjónvarpútsendingar Vodafone fara í 
gegnum örbylgjuloftnet sem er því nauðsynlegt að hafa. Auk myndlyklanna 
þarf síðan áskrift að háskerpuútsendingum en einu sjónvarpsstöðvarnar 
sem senda út í háskerpu á Íslandi enn sem komið er, eru Stöð 2 Sport HD 
og Discovery HD.

Sjónvarpsútsendingarnar eru ekki 1080p þannig að eina efnið sem hægt 
er að nálgast í þeim gæðum er efni á Blue-ray mynddiskum eða stafrænt 
efni af netinu.

Háskerpusjónvarpsútsendingar á Íslandi

Betri upplausn og mynd 
í háskerpusjónvörpum

ÓLÍK AÐ GÆÐUM Hægt er að finna 37 tommu tæki á tæpar 150 þúsund krónur en 
mörg kosta hundruð þúsunda. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

■ Bjarni Fritzson, handboltakappi og 
forsprakki Sona Breiðholts, kann á 
krakkana.

„Foreldri býður 
barninu tvo 
valmöguleika og 
leyfir því að velja 
þann sem því líst 
betur á. Til dæmis 
ef það gengur 
illa að fá barnið 
til þess að bursta 

tennurnar fyrir svefninn, þá er hægt 
að spyrja hvort það vilji láta bursta sig 
með sterku tannkremi eða krakka-
tannkremi. Með því finnst barninu 
það vera við stjórn og gengur sátt til 
verks.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
FÁ BÖRNIN TIL AÐ HLÝÐA
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Útgjöldin
> Verð á dömuklippingu

Heimild: Hagstofa Íslands

Regluverk Evrópusambandsins setur stjórnvöldum skorður þegar 
kemur að svokallaðum SMS-lánafyrirtækjum. Neytendasam-
tökin sendu viðskiptaráðuneytinu fyrirspurn þar sem óskað 
var eftir því að spornað yrði við lánastarfseminni, þar sem 
boðið er upp á skammtímalán með miklum kostnaði með 
því einu að senda SMS. Samtökin telja markaðssetningu 
slíkra fyrirtækja einkum beinast að ungu fólki. SMS-lánin 
uppfylla skilyrði þeirra laga sem þau falla undir, sem eru 
lög um fjarsölu á fjármálaþjónustu. Því verður að treysta á 
dómgreind neytenda, samkvæmt svari ráðuneytisins sem 
er birt á heimasíðu samtakanna. 

■ Þjónusta 

Ekki hægt að sporna við SMS-lánum

Borgara- og neytendanefnd Norðurlandaráðs vill að norrænu ríkisstjórnirnar 
móti sameiginlega afstöðu til neytendatilskipunar Evrópusambandsins. Til-
skipunin gerir kröfu um algjört samræmi í löggjöf landa, en það er talið veikja 
neytendavernd á einstökum sviðum í norrænni neytendastefnu þar sem vernd-
in þar er meiri en á mörgum öðrum stöðum. Nefndin óttast að gengið verði 
á réttindi neytenda á Norðurlöndunum nema þau taki sig saman og tryggi að 
hægt verði að gera strangari kröfur en kveðið er á um í tilskipuninni. 

■ Neytendur

Sammála um neytendatilskipun ESB

■ Þjónusta 

Viðskiptavinir Símans varaðir við 

ready 1080p“ en enn meiri kröfur 
eru gerðar til „HD ready 1080p“. 
Í báðum tilfellum er upplausnin 
1920x1080. Geti sjónvarpið sýnt 
24 ramma á sekúndu eru það orðin 
sambærileg gæði við það sem þekk-
ist í kvikmyndahúsum.

Þegar sjónvarpstæki er keypt er 
gott að hafa í huga að ef sjónvarpið 
er minna en 42 tommur er erfitt að 

koma auga á muninn á „HD ready“ 
og „Full HD“ eða „HD ready 
1080p“ tækjum. Því er í raun óþarfi 
að kaupa sjónvarp af meiri gæðum 
en „HD ready“ sé það minna en 
42 tommur. Fyrir stærri sjónvörp 
er munurinn meiri og þá fer það 
sennilega aðallega eftir fjárráðum 
hvað sniðugast er að kaupa. 

   magnusl@frettabladid.is

Brögð eru að því að innflutt grænmeti sé selt sem 
íslenskt í verslunum. Samkvæmt lögum er skylda að 
merkja grænmeti eftir upprunalandi en það virðist 
ekki alltaf vera gert, að því er fram kemur á vef 
Neytendasamtakanna. Því hefur sú leið verið 
farin að pakka íslensku grænmeti, eins og tóm-
ötum og paprikum, í auðþekkjanlegar íslenskar 
umbúðir. Oft reynist erfitt að fá þetta grænmeti 
í lausu vegna þess að þegar grænmetið er selt í 
lausu í kössum geta starfsmenn í búðunum auð-
veldlega ruglast á innlendri og erlendri framleiðslu eða 
beinlínis sett erlenda vöru í íslenska kassa, samkvæmt 
samtökunum. 

■ Verslun

Innflutt grænmeti selt sem íslenskt

„Ég er alltaf að gera slæm kaup. Ég 
er nýkominn heim frá Noregi. Þar 
keypti ég sextíu bækur og greiddi 
þrjátíu þúsund krónur í yfirvigt fyrir 
ferðatöskuna. Þegar ég fór að taka 
upp úr töskunni rann upp fyrir mér 
að ég hafði keypt tvö eintök af 
sömu bókinni,“ segir Andrés Jóns-
son, framkvæmdastjóri hjá Góðum 
samskiptum, sem á dögunum var 
endurkjörinn formaður Almanna-
tengslafélags Íslands. 

Bókin sem Andrés keypti í 
tveimur eintökum fjallar um 
það hvernig fjárfestar gátu sneitt hjá áhrifum 
fjármálakreppunnar. Andrés segir þetta gagnlega 
bók, betri en þær sem fjalla um það hvernig eigi 

að breyta manni á stundarfjórðungi. 
Nokkrir góðir hlutir falla í flokk með 

bestu kaupum Andrésar. Þar á meðal 
er nýlegur iPod með upptökumögu-
leika, heyrnartól frá Sennheiser sem 
ketti hans finnast reyndar gómsæt 
og grænn Saab, árgerð 1976, sem 
hann keypti rúmlega tvítugur að aldri 
á áttatíu þúsund krónur. „Þetta var 
rosa flottur fornbíll með skiptingu í 
stýrinu. Verst að ég var of blankur til 
að halda honum við og á endanum 
var hann dreginn burt.“ Nýjasta eign-
in er stillanlegt rúm með innbyggðu 

nuddi og Tempur rúmdýnu. „Ég keypti það í gær 
[þriðjudag] og fyrsta nóttin var undursamleg,“ 
segir Andrés. 

NEYTANDINN:  ANDRÉS JÓNSSON, FORMAÐUR ALMANNATENGSLAFÉLAGS ÍSLANDS

Er ánægðastur með notaða hluti

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

COLEMAN-ferðagasgrill
Verð 49.900 kr.

ellingsen.is

CAMPINGAZ-kælibox
Verð 16.100 kr.

PRIMUS-pottasett
Verð 3.800 kr.

SONCA-tjaldljós
Verð 10.691 kr.

COLEMAN-stóll m/örmum
Verð 8.990 kr.

Vaknaðu við fuglasöng



Gildir til 11. júlí á meðan birgðir endast.

8.990kr

GOTT VERÐ

Ferðaútvarp RCD6408
• Útvarp með geislaspilara
• Gamaldags kasettutæki
• Heyrnatólstengi
• Gengur fyrir straum eða rafhlöðum

3.990kr

GOTT VERÐ19.990kr

GOTT VERÐ

69.990kr

GOTT VERÐ

54.990kr

GOTT VERÐ

32" LCD sjónvarp 
32AV636
• 32" 16:9 LCD sjónvarp 
• Active Vision 
• HD-Ready 720p
• Upplausn: 1366x768 
• Skerpa: 18000:1
• Betri myndgæði 
• Svartími: 8ms
• Birtustig: 500cd/m2 
• Innbyggður DVB-T/C 
   móttakari
• Sjónsvið: 178° 
• 20w stereó hljóðkerfi
• VPA(PC) tengi - Auðvelt 
   að tengja við tölvu
• USB 2.0, 4 x HDMI 
   & 2 x scart tengi
• Component, Composite 
   & heyrnatólstengi

42" Plasma sjónvarp 
TXP42C2
• 42" HD Ready 16:9 
   Plasma sjónvarp 
• Upplausn: 1024x768 
   punktar 
• Vreal 4 Engine tækni 
• 100Hz 
• 24p Playback 
• Skerpa: Real Black Drive 
   2.000.000:1(Dynamisk)
• x.v Colour 3D
• Colour management
• Motion Pattern
• Noise Reduction
• Sub-Pixel Control
• HD Ready
• Háskerpu HDTV DVB-T 
   stafrænn móttakari(MPEG4)
• SD/SDHC kortalesari (JPEG/AVCHD)
• Textavarp með 500 síðna minni
• 20w Nicam Stereó V-Audio 
• 1 x Scart (með RGB), 2 HDMI(1.3), 
   Component, CI rauf og CVBS tengi

119.990kr

v.á. 149.990.-

149.990kr

v.á. 179.990.-

12 MegaPixel myndavél FE26
• 3x Optical Zoom og 4x Digital Zoom • Linsa: 6.3 - 18.9mm (35mm samb.: 
36 - 108mm) • 2,7" LCD skjár • Face Detection - þekkir andlit • Autofocus, 
Contrast Detection og White Balance • Auto Exposure og þrjár manual 
stillingar • Hreyfimyndataka með hljóði (Hámarksupplausn 640x480) • Fjórar 
myndstærðir • 13 Scene Modes • Auto Flass, Red Eye Reduction og tímarofi 
• USB tenging við tölvu • Tekur MicroSD kort • 19MB innra minni, USB snúra 
og AA rafhlöður fylgja • Hugbúnaður fylgir

MP3 spilari 2 GB með útvarpi 
MPIXX1200
• 2GB MPIXX 1200 MP3 spilari • 1.8" LCD litaskjár 
• Spilar MP3 og WMA • FM útvarp með 30 stöðvaminni 
• Spilar Videó, tónlist og ljósmyndir • e-book, ID3 Tag 
og Lyric function • Tónjafnari • Tekur microSD kort (að 
8GB) • Klukkustunda rafhlöðuending • Heyrnatól, USB 
kapall, leiðbeiningar og CD fylgja • Virkar með: ME / 
2000 / XP / Vista / Mac / Linux Kernel 2.4 stýrikerfi

10.990kr

GOTT VERÐ

16.990kr

GOTT VERÐ

Öll raftækin fást í Smáralind, minna úrval í öðrum verslunum.

FRÁBÆR HM TILBOÐ!

DVD ferðaspilari DVP8077
• Fjölkerfa ferða DVD spilari
• 7" LCD skjár með LED baklýsingu
• Innbyggð Lithium hleðslurafhlaða 
   með allt að 2ja tíma endingu
• 12v og 220v
• Styður DVD, DivX, VCD, MP3, MP4, 
   CD & JPEG
• Hægt að tengja við sjónvarp og 
   hátalara/magnara
• Fjarstýring, kaplar og taska fylgja

19" LCD sjónvarp með DVD spilara 
19DD91HD
• 16:9 breiðtjald •  Innbyggður fjölkerfa DVD spilari
• Innbyggður stafrænn móttakari (DVB-T)
• 12v og 220v • Upplausn: 1440x900 • Birtustig: 300 cd/m²
• Svartími: 5ms • Sjálfvirk leit
• Styður PAL(BG/DK/I) og SECAM(BG/DK)
• Nicam Stereó hljóðkerfi • Textavarp
• HDMI, Scart, S-Video & VGA(PC) tengi

22" LCD sjónvarp með DVD spilara 
22DD91HD
• 16:10 breiðtjald •  Innbyggður fjölkerfa DVD spilari
• Innbyggður stafrænn móttakari (DVB-T)
• 12v og 220v • Upplausn: 1440x900 • Birtustig: 300 cd/m²
• Svartími: 5ms • Sjálfvirk leit
• Styður PAL(BG/DK/I) og SECAM(BG/DK)
• Nicam Stereó hljóðkerfi • Textavarp
• HDMI, Scart, S-Video & VGA(PC) tengi
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Í umræðum um aðild að ESB tekst oftast að 
sleppa því að ræða það sem mestu skiptir. 

Af hverju eru vextir á Íslandi miklu hærri 
en í nágrannalöndunum, til mikils tjóns 
fyrir almenning og fyrirtæki? Af hverju 
þurfum við að búa við verðtryggingu? Af 
hverju leiðumst við út í ævintýri á borð við 
gengistryggð lán til að forðast hátt vaxta-
stig? Af hverju er erlend fjárfesting bundin 
við álver og aðra stóriðju?

Svarið er íslenska krónan. Hún er orsök 
skuldavanda heimilanna. Sveiflur hennar 
valda háu vaxtastigi og gera það að verkum 
að enginn vill veita óverðtryggð krónulán. 
Það er krónan sem heldur frá landinu fjöl-
breyttri fjárfestingu og þvingar okkur til 
einhæfra kosta í atvinnuuppbyggingu. Það 
er krónan sem kallar á endalaus álver.

Sumir nefna nú „sveigjanleika“ krónunn-
ar sem kost í efnahagsstjórninni. Sá „sveigj-
anleiki“ er annað orð fyrir kjaraskerðingu. 
„Sveigjanleikinn“ hefur valdið því að kaup-
máttur hefur lækkað um 35% og gengis-
tryggðar skuldir um meira en 100%. Lofg-
jörðin um sveigjanleikann er líkust því að 
menn lýsi ánægju með húsbruna, vegna þess 
að hann hækki nú hitastig í nágrenninu og 
hafi því jákvæð áhrif á loftslagið en horfi 
fram hjá eyðileggingunni og eignatjóninu 
sem bruninn veldur. Þegar horft er áratugi 

til baka dylst engum að tjónið af krónunni er 
margfalt á við ávinninginn.

Krónan þvingar okkur til einhæfari 
lausna í atvinnumálum. Sveiflur hennar 
valda því að enginn erlendur fjárfestir 
treystir sér til að fjárfesta í almennum 
atvinnurekstri. Einu fjárfestingarkostirnir 
eru því fjárfesting erlendra auðhringa í stór-
iðju, því sá rekstur er svo umfangsmikill og 
stórkarlalegur að stóriðjufyrirtækin byggja 
í reynd sitt eigið hagkerfi, sem er óháð krón-
unni. Sveiflur krónunnar valda ómældu tjóni 
á minni atvinnurekstri. Samkeppnisgreinar 
kvöldust undan innistæðulausu hágengi 
krónunnar. Í fersku minni er hvernig vaxtar-
broddar hugverkageirans þurftu að flýja 
land frá 2003-2008. Vöxtur Marels, Össurar 
og annarra slíkra fyrirtækja fór fram 
erlendis. Við misstum úr landi vel launuð, 
græn hátæknistörf vegna krónunnar.

Nú þurfum við að byggja til framtíðar. 
Við viljum fjölbreytt og krefjandi störf í 
hátæknigreinum og smáiðnaði sem standa 
undir háum launagreiðslum til metnaðar-
fulls ungs fólks. Til þess þarf stöðugan 
gjaldmiðil, lága vexti og lága verðbólgu. 
Krónan mun ekki skapa slíkar aðstæður. 
Hún er ávísun á fábreytta atvinnuhætti og 
hún veldur því að betur launuð störf flytjast 
úr landi.

Fjölbreytt atvinnulíf þarf evru
Evrópumál

Árni Páll 
Árnason
félags- og 
trygginga
málaráðherra 

S
eðlabankinn og Fjármálaeftirlitið telja sig vera að gegna 
skyldu sinni, að gæta stöðugleika fjármálakerfisins, með 
útgáfu tilmæla til fjármálastofnana í gær um útreikning 
gengistryggðu lánanna, sem Hæstiréttur hafði dæmt að 
færu í bága við lög. 

Þessar tvær eftirlitsstofnanir fjármálageirans telja sig sömu-
leiðis fara að lögum með því að leggja til að lægstu óverðtryggðir 
Seðlabankans gildi um lán, sem voru verðtryggð með tengingu 

við erlenda gjaldmiðla, en að 
lægstu verðtryggðir vextir gildi 
um lán, sem hugsanlega verði 
bundin við hefðbundna verð-
tryggingu í stað gengistrygg-
ingarinnar.

Um þetta eru þó klárlega 
mjög skiptar skoðanir, eins og 
komið hefur fram eftir að Seðla-

bankinn og FME gáfu út tilmælin. Stofnanirnar eru gagnrýndar 
fyrir að fara ekki að lögum, enda hafa flestir lögfræðingar, sem 
hafa tjáð sig um dóm Hæstaréttar, talið að eftir að gengisbind-
ingin var úrskurðuð ólögmæt, stæðu upprunalegir vextir eftir. 
Þeir eru afar lágir og yfirleitt miðaðir við vexti í þeirri mynt, 
sem lánin voru upphaflega bundin við, en ekki hina háu vexti 
sem gilt hafa um skuldbindingar í íslenzkum krónum. Þrátt fyrir 
niðurstöðu Hæstaréttar liggur fyrir að enginn hefði fengið lán á 
slíkum vöxtum án verð- eða gengistryggingar þegar lánin voru 
tekin og enginn fengi lán á slíkum kjörum í dag. 

Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, hefur bent á að 
miðað við 8,5% óverðtryggða vexti séu þeir sem tóku gengis-
tryggðu lánin mun betur settir en miðað við upphaflegu gengis-
trygginguna. Þeir eru hins vegar að sjálfsögðu verr settir en ef 
upphaflegu vextirnir giltu eingöngu, án nokkurrar annarrar við-
miðunar. Arnór hefur sömuleiðis bent á að verði eingöngu samn-
ingsvextirnir látnir gilda þýði það áfall fyrir fjármálafyrirtækin, 
sem geti komið niður á almannahagsmunum. Skattgreiðendur 
geti neyðzt til að veita fjármálakerfinu enn frekari stuðning og 
högg á fjármálakerfið kæmi efnahagslífinu í heild sinni illa.

Það jákvæða við tilmæli Seðlabankans og Fjármálaeftirlits-
ins er að fjármálastofnanir geta tímabundið samræmt viðbrögð 
sín við dómi Hæstaréttar og allir lánþegar fá þannig sömu með-
ferð í þeirri óvissu, sem enn ríkir. Þau eru sömuleiðis viðmiðun, 
sem tryggir ákveðinn stöðugleika þar til úr þeirri óvissu verður 
greitt.

Það blasir hins vegar við að dómstólar verða aftur að koma 
til skjalanna og úrskurða meðal annars um hvort tilmæli Seðla-
bankans og Fjármálaeftirlitsins eigi sér lagastoð. Á endanum 
verður það Hæstaréttar að úrskurða um endanlegan útreikning 
og vaxtaviðmiðun myntkörfulánanna.

Stjórnvöld þurfa öll að leggjast á eitt til að tryggja að sú niður-
staða fáist sem allra fyrst.

Mjög skiptar skoðanir eru um tilmæli Fjármála-
eftirlitsins og Seðlabankans um gengislán.

Enn þarf Hæsti-
réttur að úrskurða

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is
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Taktu með þér góða bók í fríið

1990 kr

Æðsta valdið hundsað
Gísli Marteinn Baldursson hyggst 
ekki bregðast trausti kjósenda með 
því að víkja sem borgarfulltrúi. 
Samþykkt landsfundar flokksins um 
að þeir sem hafi þegið háa styrki frá 
félögum víki úr sætum sínum breytir 
engu þar um. Einstakir styrkir til hans 
hafi enda ekki verið á meðal 
hæstu styrkja. Nafn Gísla var 
hins vegar sérstaklega tiltek-
ið í ræðu með tillögunni, 
sem og nafn Guðlaugs Þórs 
Þórðarsonar, sem hefur ekki 
látið ná í sig síðan. „Lands-
fundur hefur æðsta vald í 
málefnum flokksins,“ 
segir í skipulags-

lögum hans. Það á greinilega ekki 
við um styrki Gísla Marteins eða 
Guðlaugs.

Hvar er ályktunin?
Það er reyndar allrar athygli vert að 
skoða heimasíðu Sjálfstæðisflokks-
ins. Líkt og hjá öðrum stjórnmála-
flokkum er þar ýmislegt fróðlegt 

að finna um stefnu og málefni 
flokksins. Sem og fréttir af 
landsfundinum. Ályktun lands-
fundarins um styrkþegana er 
hins vegar hvergi þar að finna.

Ekki hægt, of flókið
Aðstoðarmaður borgarstjóra, Heiða 
Kristín Helgadóttir, segir að Jón Gnarr 
hafi ekki framkvæmt loforð sín þar 
sem stjórnsýslan sé mun flóknari en 
hann hafði gert sér grein fyrir. Þess 
vegna sé enn grasker á Lækjartorgi. 

Hætt er við að stjórnsýslan 
sé jafn flókin í umfangs-
meiri málefnum en lúta 
að graskerinu. Vonandi er 
ekki að renna upp fyrir 
borgarstjóranum að hún sé 
svo flókin að hann geti ekki 

betur en forveri hans.
 kolbeinn@

 frettabladid.is
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Kreppan mikla 1929-1939 mark-
aði djúp spor í líf þeirra, sem 

urðu fyrir barðinu á henni. Mörg 
þekkjum við fólk, sem ólst upp í 
kreppunni. Sögurnar eru sumar 
þyngri en tárum taki. 

Hagsaga heimsins sýnir, að 
aukin misskipting er jafnan einn 
af fyrirboðum fjármálakreppu. 
Það gerðist í Bandaríkjunum 
á þriðja áratug síðustu aldar. 
Græðgi og spilling einkenndu 
bandarískt þjóðlíf árin fram að 
kreppu. Þegar svo ber við, er 
þriðja systirin, misskipting, sjald-
an langt undan. Þegar stjórnvöld 
gefa græðgi og spillingu lausan 
tauminn, sjást ýmsir ekki fyrir, 
heldur skara eftir föngum eld að 
eigin köku á kostnað annarra, sem 
fá ekki rönd við reist. 

Þegar Harding var forseti
Warren Harding var forseti 
Bandaríkjanna 1921-23. Forseta-
tíðar hans er einkum minnzt fyrir 
spillingu, sem leiddi til fangelsis-
dóma yfir ráðherrum í stjórn 
hans, embættismönnum og einka-
vinum; tveir styttu sér aldur; einn 

flúði land. Bjarta hliðin á sögunni 
er sú, að dómskerfi Bandaríkjanna 
sló eins og klukka og kom lögum 
yfir ýmsa þeirra, sem höfðu gerzt 
brotlegir. Misskipting auðs og 
tekna hélt áfram að ágerast fram 
í kreppu. 

Þessi lýsing á undanfara 
kreppunnar vestra á að sumu 
leyti vel við Ísland árin fram að 
hruni. Græðgi og spilling tóku 
völdin í boði gerspilltrar stjórn-
málastéttar, fyrst með ókeypis 
afhendingu framseljanlegra afla-
kvóta og síðan með einkavæðingu 
bankanna eftir áþekkri forskrift. 
Árangurinn varð sjávarútvegur á 
heljarþröm þrátt fyrir forgjöfina 
og hrundir bankar, holar skeljar. 
Misskipting færðist mjög í auk-
ana, meðan á þessu stóð, svo sem 
opinber gögn frá embætti ríkis-
skattstjóra sýna glöggt og Stefán 
Ólafsson prófessor hefur öðrum 
fremur haldið til haga, unnið úr og 
aukið við. 

Spilling sem hagstærð
Hagstofu Íslands bar skylda til 
að kortleggja þessa skipulögðu 
óheillaþróun til að hafa ekki slökkt 
á svo mikilvægu viðvörunarljósi 
í aðdraganda hrunsins. Ekki bara 
það: rétt skal vera rétt. Hagstofan 
brást þessari skyldu og ýtti með 
því móti undir óskammfeilinn 
málflutning stjórnarerindreka, 
sem héldu því fram, að misskipt-
ing hefði ekki aukizt. Þessa óhollu 
meðvirkni Hagstofunnar fram að 
hruni þarf að skoða í samhengi við 

niðursallandi lýsingu Rannsóknar-
nefndar Alþingis (RNA) á ámæl-
isverðri vanrækslu víða annars 
staðar í stjórnsýslunni. Rannsókn-
arnefndinni láðist að fjalla um 
þátt Hagstofunnar í hruninu, og 
leiðréttist það hér með. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
(AGS) brenndi einnig af, blindaður 
af áhugaleysi Hagstofunnar. Í síð-
ustu skýrslu sinni um Ísland fyrir 
hrun mærði sjóðurinn stjórnvöld 
fyrir jafna tekjuskiptingu, að því 
er virtist grunlaus um þá stór-
auknu misskiptingu auðs og tekna, 
sem hér hafði átt sér stað í allra 
augsýn að undirlagi rangsleitinna 
stjórnvalda. Ég fann að þessu við 
sjóðinn og á ekki von á, að starfs-
menn hans endurtaki villuna. Sjóð-
urinn þarf einnig í ljósi skýrslu 
RNA og ábendinga Evrópuráðs-
ins í gegnum GRECO að hugleiða, 
hvort honum beri ekki framveg-
is að fjalla opinskátt í Íslands-
skýrslum sínum um spillingu líkt 
og hann gerir í Keníu, Rússlandi 
og annars staðar. Óskrifuð regla 
sjóðsins er að fjalla opinskátt um 
spillingu í þeim aðildarlöndum, 
þar sem spillingin virðist hamla 
framförum, því að þar er spill-
ingin hagstærð. Sjóðurinn gerir 
Íslendingum engan greiða með 
því að þegja um spillinguna, sem 
keyrði bankana í kaf og rústaði 
efnahag mikils fjölda fólks og fyr-
irtækja. Hreinskilin orðræða um 
spillingu er vænleg aðferð til að 
kveða spillinguna niður. Sjóðnum 

er þó líkt og Hagstofunni annt um 
að styggja stjórnvöld helzt ekki 
nema í neyð. 

Nýr hagstofustjóri rétti kúrsinn af
Afleiðingar kreppunnar miklu þá 
vestan hafs og austan og hrunsins 
hér heima eru einnig að ýmsu leyti 
keimlíkar, þótt kreppan mikla 
hafi verið mun dýpri. Atvinnu-
leysið hér núna er að vísu mikið, 
en það er þó mun minna en það 
var í Norður-Ameríku og Evr-
ópu á þriðja áratugnum. Auknu 
atvinnuleysi fylgir líklega enn 
aukinn ójöfnuður, þar eð atvinnu-
leysið kemur jafnan verst niður 
á þeim, sem höllum fæti standa. 
Varla munu Hagstofan og AGS láta 
þann vanda einnig fara fram hjá 
sér, enda hefur Hagstofan brugð-
izt vel við umvöndunum mínum og 
annarra og tekið sig á. Í skýrslu 
sinni „Tekjuskipting og lágtekju-
mörk fyrir 2003 til 2006“ í apríl 
2009 kannaðist Hagstofan loksins 
við aukinn ójöfnuð, en þar segir: 
„Gini-stuðullinn og fimmtunga-
stuðullinn hafa hækkað meira hjá 
Íslandi en flestum öðrum Evrópu-
þjóðum. [Hér hefði átt að standa 
„öllum“ öðrum Evrópuþjóðum, 
innskot mitt, ÞG.] ... Ísland fær-
ist úr 3.-4. sæti árið 2004 í 7.-8. 
sæti árið 2005 og er komið í 13.-14. 
sæti árið 2006.“ Þjóðminjasafn-
ið safnar nú skipulega heimildum 
um íslenzka spillingu fyrr og nú. 
Framtakið er til fyrirmyndar. 
Hagstofan þyrfti að leggja safninu 
lið. Þetta mjakast. 

Þrjár systur 

Eftir hrun bankakerfisins hlýt-
ur manni að koma í hug ástand 

stjórnmála í landinu. Hefur stjórn 
landsins, ríkisvaldið, brugðist 
hlutverki sínu? 

Víst liggur nærri að álykta sem 
svo. En er auk þess hugsanlegt að 
stjórnmálaöflin í landinu og önnur 
samtök sem áhrif hafa á þjóðmálin, 
séu almennt slöpp að greina stefn-
ur og strauma í landsmálum, hvað 
er að gerast? Ef svo er þá er það 
mjög alvarlegt, því að höfuðverk-
efni stjórnmálamanna og stjórn-
málasamtaka er greining, yfirlits-
könnun og skilningur á því sem er 
að gerast á líðandi stund. Grufl um 
fortíðina og langtímaspekúlasjónir 
um framtíðina er gott í hófi! Það vill 
svo til að hver kynslóð lifir á líðandi 
stundu og ætti ekki að fara mikið 
fram úr sjálfri sér um tímaskynið 
í glímunni við tímann. Stjórnmála-
menn eru vökumenn síns tíma, 
þeim ber að standa vörð og vaka á 
vökunni.

Hugsjónadauf stjórnmál
Ekki ætla ég að vera svo ósanngjarn 
að bera það á hvern og einn ein-
asta stjórnmálamann í landinu eða 
stjórnmálasamtök, að allir hafi sofið 
á vaktinni. En ég fer ekki ofan af því 
að íslensk stjórnmál hafa verið hug-
sjónadauf og hugsanaslöpp um langt 
skeið. Sá slappleiki felst ekki síst í 
því að heildarhagsmunir þjóðfélags-
ins eru eins og hafðir útundan. Um 
þá er allt á reiki. Þeir eru hvorki 
ræddir né skilgreindir. Þeir eru 
ekki viðurkenndir sem grundvöllur 
stjórntæks, sjálfstæðs ríkis, enda 
sótt að sjálfstæðishugsjón, fullveldi 
og þjóðríki, sem afdankaðri forn-

eskju, þótt hún sé í raun nútíminn 
sjálfur. Það sem hélt íslensku sam-
félagi saman á nýliðinni öld var sú 
heildarhyggja, sem fólst í hugsjón 
sjálfstæðis og fullveldis, þ.e. þjóðrík-
is. Íslendingar vildu hafa sitt þjóð-
ríki. Þetta  var nánast það eina sem 
allir stjórnmálaflokkar voru sam-
mála um. Sumir kalla þetta „þjóð-
ernisstefnu“ sem á að fela það í sér 
að þjóðin trúi því að eigið þjóðerni 
sé ágætara en annað þjóðerni. Slík 
hugmynd hljómar beinlínis hlægi-
lega. Þegar það er borið á baráttu-
menn fyrir sjálfstæði Íslands á 19. 
og 20. öld að þeir hafi verið haldnir 
þjóðrembingi og slíkt hugarfar hafi 
verið hvati sjálfstæðisbaráttunnar, 
þá á það sér enga stoð.

Oflæti samtímans
Hið sanna er að íslenskur þjóðernis-
rembingur er sprottinn upp á síðari 
árum. Þá fór að bera á því að mál-
glaðir greinahöfundar og ræðu-
menn tóku að belgja sig út af þjóð-
rembingi, einna fyrst með því að 
gylla úr hófi menningarafrek sem 
eiga að hafa verið framin á Íslandi 
í nútímanum með þeirri ályktun að 
Íslendingar gætu keppt við grónar 
menningarþjóðir á heimsmarkaði 
lista og bókmennta. Hluti af þess-
ari hóflausu menningardramb-
semi var þjóðrembuknúið tal um 
afrek Íslendinga á sviði íþrótta, 
taflmennsku og bridsspils. Síðar 
kom fram þjóðremban um vík-
ingseðli fésýslumanna og stjórn-
visku sem átti að sýna sig í ýmsu, 
m.a. stjórn fiskveiða og auðlinda-
nýtingu hvers konar og framsæk-
inni stefnu Háskóla Íslands. Hvorki 
menningar- og menntabelgingur-
inn né stjórnviskuoflætið (sem var 
reyndar skoplegast af öllu) hvað þá 
útrásarrembingur á verslunar- og 
viðskiptasviði á sér neina hliðstæðu 
í sjálfstæðisbaráttu 19. og 20. aldar. 
Ef Íslendingar hafa tileinkað sér 
þjóðrembu er hún fyrst og fremst 
afurð síðari ára.

Þessi nýtilkomna þjóðremba er 
á sinn hátt þverstæða miðað við 
hugmyndir sem uppi hafa verið 
um fyrirbærið. Efni og innihald 
þjóðrembu dagsins í dag mark-
ast af hugmyndinni um að Íslend-
ingar eigi að leggja niður þjóðrík-
ið, gerast aðilar að sambandsríki, 
Bandaríkjum Evrópu. Talsmenn 
þessarar kúvendingar stjórnlaga 
og stjórnarfars segja að þá komi 
í ljós sá sköpunarmáttur, sóknar-
kraftur og keppnisfærni sem býr í 
„hinni menntuðu gáfumannaþjóð“ 
sem þessir menn halda að Íslend-
ingar séu, jafnvel umfram aðrar 
þjóðir!

Sjálfstæðisbaráttan
Ég endurtek að sjálfstæðisbarátta 
19. og 20. aldar var ekki knúin 
fram af þjóðrembingi gagnvart 
Dönum. Sannleikurinn er sá að 
Íslendingar kunnu vel að meta 
Dani og voru býsna konunghollir 
fram að síðari heimsstyrjöld! Sjálf-
stæðisbaráttan snerist um stofnun 
íslensks þjóðríkis. Lengst af fólst 
ekki sú krafa í því máli að segja 
sig úr lögum við konung. Ísland gat 
verið sjálfstætt og fullvalda ríki í 
konungssambandi við Dani. Svo 
varð 1. desember 1918. Með sam-
bandssáttmálanum var náð sjálf-
stæðiskröfum Jóns Sigurðssonar. 
Hugmyndin um lýðveldisstofnun 
mótaðist ekki að fullu fyrr en eftir 
hernám Þjóðverja á Danmörku og 
vangeta konungs í Kaupmanna-
höfn að rækja skyldur sínar sem 
konungur Íslands sýndi sig vegna 
stríðsástands og fjarlægðar.

Grundvallarhugmyndin um 
þjóðríki var og er krafa um eðli-
lega og sanngjarna pólitík, hag-
kvæmt stjórnskipulag og réttlátt 
að kröfum lýðræðis. Grundvöllur 
lýðræðis er að stjórnvaldið sé sem 
næst fólkinu, sem valdinu lýtur og 
valdið velur, svo ég bergmáli orð 
Abrahams Lincolns í Gettysborgar-
ávarpinu.  – Framhald síðar.

Hrun bankakerfisins 

Í síðustu skýrslu sinni um Ísland fyrir 
hrun mærði sjóðurinn stjórnvöld fyrir 
jafna tekjuskiptingu, að því er virtist 
grunlaus um þá stórauknu misskipt-
ingu auðs og tekna, sem hér hafði átt 
sér stað í allra augsýn að undirlagi 
rangsleitinna stjórnvalda.

AF NETINU

Símsvari sem segir Nei
Hér hefur verið vinstri stjórn í hálft annað ár án nokkurs bata á umgengni 
við hælisleitendur. Í ríkiskerfinu ríkir sama mannhatrið og í tíð Björns Bjarna-
sonar. Leggja mætti niður Útlendingastofnun og setja í staðinn upp sím-
svara, sem segir Nei. Fólk í fullri vinnu er hrakið burt fyrir að hafa ekki nægar 
tekjur. Núverandi dómsmálaráðherra var að vísu ráðuneytisstjóri Björns 
Bjarnasonar. En hví í ósköpunum er hún nothæf sem ráðherra í vinstri 
stjórn, sem ætti að hafa mannkærleika í fyrirrúmi? Hvers vegna ríkir þögn 
meðal fylgismanna stjórnarflokkanna um hneyksli, sem hrópar til himins?
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Hrunið

Ingvar 
Gíslason
fyrrverandi 
alþingismaður og 
ráðherra 

Þorvaldur Gylfason
prófessor

Í DAG

Vorum að fá nýjar vörur á lager á einstaklega góðu verði fyrir ferðalanga. Komdu í heimsókn!

Stofnað 1975

Réttu græjurnar í ferðalagið!

Farangursbox 
Verð frá kr. 57.900,-

Hjólagrind á bíla
Verð kr. 14.990,-

Bensínbrúsar
Verð frá kr. 795,-

Spennubreytar í bílinn, 12-230V 
Tilvalið til að hlaða tölvuna
Verð frá kr. 11.900,-

Gott úrval af verkfærum
25% afsláttur

T-MAX Drullutjakkur
Verð aðeins kr. 9.900,-

Hundagrindur í bíla
Verð frá kr. 7.840,-

Framlenging á hliðarspegla
Verð kr. 2.490,- stk.

Strekkibönd í miklu úrvali
Verð frá kr. 2.990,-

Loftdælur fyrir dekk, gott úrval
Verð frá kr. 8.950,-

Öflug dráttarspil - nokkrar stærðir
Verð frá kr. 49.900,-

Loftdæla fyrir 
vindsængur
Verð kr. 1.499,-
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

Með dómi Hæstaréttar um ólög-
mæti gengistryggingar lána 

hafa augu margra smám saman 
opnast fyrir þeim veruleika sem 
íslensk fórnarlömb íslenska fjár-
málakerfisins hafa mátt búa við. 
Þau hafa ekki einvörðungu þurft að 
standa seljanda full skil á verði bif-
reiða sinna, íbúða eða húsa, heldur 
einnig átt að greiða fjármálastofn-
unum sem lánuðu þeim, jafnvel jafn 
háa eða enn hærri upphæð eða vera 
í skuldafjötrum þeirra það sem eftir 
lifir ævinnar ella. Ásælni íslenskra 
bankamanna í sparifé hollensks og 
bresks almennings eru smámunir 
miðað við það sem gerðist hér inn-
anlands, nema hvað hér voru það 
ekki sparifjáreigendur sem töpuðu, 
nema helst þeir sem áttu í sjóðum, 
heldur lántakendur. Á sama tíma 
og fjármálafyrirtækin veðjuðu á 
móti krónunni urðu viðskiptavinir 
þeirra að taka lán með gagnstæð-
um formerkjum og þótt fjármála-

fyrirtækin mótmæltu því í þinginu 
að gengistrygging lána væri gerð 
ólögleg, hófu þau slík útlán á sama 
tíma. Enginn starfsmaður lögfræði-
deilda fjármálafyrirtækjanna gerði 
opinberlega athugasemd við það á 
sínum tíma.

Ekki er hægt að hugsa sér að þjóð-
in hefði getað lifað við það ef dómur 
Hæstaréttar hefði fallið í aðra átt. 
Svo einstök er sú aðstaða sem fjár-
málafyrirtækin komu lántakendum 
í. Sumt af þessum fórnarlömbum 
hefur þegar orðið gjaldþrota, misst 

bifreiðar sínar og íbúðir eða einbýl-
ishús. Þá er mögulegt að atvinnu-
rekstur hafi hætt vegna ólöglegu 
lánanna, bæði lítilla og stórra aðila. 
En verst af öllu eru félagsleg áhrif 
fjármálaofbeldis, þau bitna jafn-
an á þeim sem minna mega sín svo 
sem börnum og konum og staðfesta 

margir prestar að sú sé raunin um 
þessar mundir. Að því ógleymdu 
að heiðvirðir menn hafa misst lífs-
þróttinn og stytt sér aldur vegna 
þessara lána.

Svo sérkennilega vill til að fórn-
arlömb fjármálafyrirtækjanna hafa 
orðið pólitísk bitbein og í opinberri 
umræðu heyrist oft sagt að þau 
séu „fjárglæframenn“. Ákveðn-
ir stjórnmálaflokkar, einkum þeir 
sem styðja ríkisstjórnina og þá end-
urfjármögnun bankanna sem meðal 
annars byggði á ólöglegum lánum til 

almennings, hafa reynt að gera þessi 
fórnarlömb tortryggileg og sagt 
sem svo að græðgi hafi stýrt gerð-
um þeirra. Enginn greindur og var-
kár maður hafi kosið vísitölutryggð 
lán heldur hafi einstaklingar átt að 
sjá í gegnum blekkingar bankanna. 
Því sé eðlilegt að ákveðinn hópur 

lánþega borgi kaupverð bifreiða 
sinna, íbúða og húsa margfalt. Sem 
einhvers konar gjald fyrir græðgi 
og dómgreindarleysi. Ofan á þetta 
allt bætist að mögulegt er að ef 
hagur fórnarlambanna verður rétt-
ur, þá falli það að einhverjum hluta 
á ríkissjóð sem ber ábyrgð á bönk-
unum og þar með á okkur hin, hin 
hreinu. Þessi sjónarmið dæma sig 
að mestu leyti sjálf. 

Í þeirri samfélagsgerð sem 
við búum í þykir ekki eðlilegt að 
aðstaða einstaklinga á lánamark-
aði sé þannig, að þeir geti við kaup 
sín á nauðsynjum svo sem bifreið og 
húsnæði, farið sér stórfelldlega að 
voða og spillt framtíð sinni og sinna 
og lífsgæðum um ókominn tíma. 
Eru flest ríki okkar heimshluta 
með opinberan viðbúnað til varnar 
þessu og þannig er það málefni sam-
félagsins alls ef útaf bregður um 
hag almennings á lánamarkaði.

Það vekur athygli að enginn ber 
ábyrgð í þessu máli. Engum hefur 
verið sagt upp. En þeir lögmenn 
fjármálastofnananna, sem sjálfir 
bæði mótmæltu lögunum um bann 
við gengistryggingu á Alþingi og 
gengu síðan frá gengistryggðum 
lánasamningum fyrir viðskiptavini 
sína, hljóta þó að íhuga stöðu sína.

Styðjum fórnarlömbin

Það er spenna í loftinu á kaffi-
stofu Hjálparstarfs kirkjunn-

ar. Sjálfboðaliðar koma hver af 
öðrum, sumir fá sér kaffi, svona 
til að koma sér í gang,  aðrir fara 
beint inn á lagerinn. Það er mið-
vikudagsmorgun, það þarf að taka 
á móti matvörum, raða í hillur, 
flokka í mismundandi matarpakka 
og undirbúa matarúthlutun sem er 
frá tólf til fimm. 

Það er góð stemning og miklar 
samræður um leið og tekið er til 
hendinni. Gjarnan heyrast setn-
ingar eins og: „Hvar eru pokarn-
ir fyrir kartöflurnar? Eru eggin 
komin? Ég skal sjá um að raða nið-
ursuðudósunum.“ Fólk þekkist vel 
því það hafa myndast hópar sjálf-
boðaliða sem taka að sér ákveð-
in verkefni og koma á sama tíma 
í hverri viku. Einn hópur undir-
býr úthlutunina og tveir hópar 
skipta með sér úthlutuninni sjálfri. 
Margir koma í hverri viku, aðrir 
þegar þeir geta. Á mánudögum 
og þriðjudögum sinna sjálfboða-
liðar fataflokkun og úthlutun. 
Af og til eru átaksverkefni og þá 
mæta enn fleiri til starfa til dæmis 
þegar fyrirtæki gefa mikið magn 
af vörum sem þarf að koma fyrir. 
Stuðningur fyrirtækja er ómet-
anlegur, mörg gefa vörur og veita 
góða afslætti. 

Afgreiðslum innanlandsað-
stoðar Hjálparstarfs kirkjunn-
ar hefur fjölgað gífurlega frá 
upphafi kreppunnar. Þegar þrír 
fyrstu mánuðir áranna 2008-2010 
eru skoðaðir má sjá að afgreiðsl-
ur í ár eru tæplega fimm sinn-
um fleiri en árið 2008. Þær voru 
570 þá en voru í ár 2.578. Þessari 
aukningu væri ekki hægt að sinna 
nema fyrir framlag sjálfboðalið-
anna. 15-20 eru að störfum í hverri 
viku, um 60 eru á skrá. Sjálfboða-
liðar eru burðarásar í innanlands-
starfi Hjálparstarfsins. Jákvæðir, 
sveigjanlegir, tilbúnir að leggja á 
sig mikla vinnu. Þeir gera lítilli 
stofnun mögulegt að veita marg-
falt umfangsmeiri þjónustu en hún 
í raun ræður við. Allt fyrir fram-
lag sjálfboðaliða, til stuðnings 
þeim sem hafa orðið undir. 

Til hvers leggja þeir þetta á sig 
spyr kannski einhver? Aðstæður 
sjálfboðaliðanna er mjög mismun-
andi sumir eru atvinnulausir, aðrir 
komnir á eftirlaun, námsmenn eða 
í vinnu en allir gætu tekið undir 
svar eins sjálfboðaliðans: „Þetta er 
svo skemmtilegt og mjög gefandi 
að verða að liði.“ 

Sjálfboða-
liðar eru 
burðarásar

Ólögmæt gengislán

Haukur 
Arnþórsson
stjórnsýslufræðingur

Sumt af þessum fórnarlömbum hefur 
þegar orðið gjaldþrota, misst bifreiðar 
sínar og íbúðir eða einbýlishús.

Sjálfboða-
liðar eru 
burðarásar í 

innanlandsstarfi Hjálpar-
starfsins. Jákvæðir, sveigj-
anlegir, tilbúnir að leggja 
á sig mikla vinnu. 

Hjálparstarf kirkjunnar 

Bjarni 
Gíslason
fræðslu- og upplýsinga-
fulltrúi Hjálparstarfs 
kirkjunnar
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félagsins, Friðland að Fjallabaki, sem og  
ferðir sumarsins.
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Undanfarin tvö ár hafa þrír 
framhaldskólar á Íslandi, einn 

í Frakklandi og einn á Spáni þróað 
námsefni í upplýsinga- og fjölmið-
lagreinum með styrk Leónardó da 
Vinci starfsmenntaáætlunar Evr-
ópusambandsins. Verkefnið nefnist 
SOFIA og snýst um að ná til nem-
enda í brottfallshættu með nýrri 
nálgun við gerð námsefnis. Þátt-
tökuskólarnir eru Borgarholtsskóli, 
Flensborgarskóli, Tækniskólinn, 
CNA-CEFAG margmiðlunarskólinn 
í París og Iðntæknistofnun Aragón 
á Spáni. IÐAN fræðslusetur stýrir 
verkefninu.

Fjöldi nemenda sem falla brott úr 
námi er mikið áhyggjuefni hérlend-
is. Skýrslur OECD sýna að brottfall 
er hærra hérlendis en í öðrum Evr-
ópulöndum. Nokkuð hefur áunnist 
í greiningu á orsökum brottfalls 
og nú hafa yfir 70 framhaldsskól-
ar og grunnskólar tekið upp grein-
ingartæki til að auðkenna og styðja 
nemendur í brottfallshættu. Fleiri 
verkefni miða að stuðningi við brott-
fallsnemendur. Allir eru sammála 
um að brottfall nemenda úr fram-
haldsskólum sé alvarlegt vandamál 
sem brýnt sé að vinna bug á. 

Rannsóknir sýna að það sem fer 
fram í kennslu er ein orsök þess að 
nemendur finna sig ekki í námi. Það 
er því eðlilegt að draga þá ályktun 
að námsefni sem höfðar til einstakl-
inga í brottfallshættu sé líklegt til 
að auka áhuga nemenda á námi og 
draga úr brottfalli. 

Aðferðafræði SOFIA verkefnisins
Markmið SOFIA verkefnisins er að 
þróa námsefni sem höfðar til nem-
enda í brottfallshættu. Við hönnun 
námsins er viðfangsefni nemand-
ans skipt niður í ákveðna flokka. 
Smæsta eining náms kallast inn-
lögn. Nokkrar innlagnir mynda 

stund, oft er miðað við að í einni 
kennslustund séu nokkrar innlagn-
ir. Nokkrar stundir mynda lotu sem 
segja má að taki e.t.v. 2-3 vikur að 
læra. Nokkrar lotur mynda áfanga 
sem algengt er að spanni eina önn í 
framhaldsskóla.

Innlögnin er þannig úr garði 
gerð að þegar nemandinn hefur 

tileinkað sér færnina sem ætlun-
in er að kenna í innlögninni tekur 
hann próf, sannar færnina og fær-
ist yfir á næsta „borð“. Í einni stund 
er því hægt að færast upp um nokk-
ur „borð“ líkt og í tölvuleik. Kenn-
ari getur svo raðað saman stund-
um og innlögnum eftir þörfum 
nemandans. 

Lykillinn að því að ná til brott-
fallshópsins er að kerfið sem held-
ur utan um námsframvindu hvers 
einstaklings geti lagað sig að ein-
staklingsbundnum forsendum 
hvers nemanda. Það er ekki raun-
hæft að sinna einstaklingsbundnum 
forsendum nemenda nema kennar-

inn geti haldið utan um jafnstór-
an hóp með sama tilkostnaði og í 
„hefðbundinni“ kennslu. Áskorun 
SOFIA verkefnisins er því að finna 
hagkvæma og raunhæfa lausn sem 
gerir kennurum kleift að sinna 
námsframvindu stórra nemenda-
hópa á forsendum hvers nemanda. 
Í SOFIA verkefninu var þróað 

sérstakt nemendaumsjónarkerfi 
(SCORM) sem gerir þetta kleift. 

Upplýsinga og fjölmiðlagrein-
ar henta sérstaklega vel í verk-
efni af þessu tagi. Nám í umbroti, 
myndvinnslu, hreyfimyndagerð 
og tæknivinnslu fyrir fjölmiðla 
felst að miklu leyti í færni í notkun 
tölvuforrita. Námsumhverfið er því 
hið sama og starfsumhverfið sem 
bíður nemandans þegar hann held-
ur út á vinnumarkaðinn með nýja 
færni. 

Aðferðafræði SOFIA verkefnis-
ins var þróuð í París þar sem skól-
ar glímdu við gríðarlegt brottfall 
nemenda af svokallaðri þriðju kyn-
slóð innflytjenda. Stór hópur ung-
menna náði ekki fótfestu í skóla-
kerfinu, þeir höfðu enga færni og 
þvældust reiðir um göturnar, full-
ir höfnunar og fyrirlitningar á 
samfélaginu. CNA CEFAG skólinn 
í París hóf að þróa námsefni sem 
höfðað gæti til þessa hóps og upp úr 
því spratt SOFIA verkefnið. Nám 
CNA CEFAG er nú hluti af franska 
starfsmenntakerfinu þar sem nem-
endur ljúka fyrst starfsmenntun á 
þremur árum í grafískri miðlun eða 
vefmiðlun, en þá tekur við tveggja 
ára diplóma nám sem lýkur á fjórða 
námsþrepi (háskólastigi). Í raun má 
telja það einstakt afrek að koma 
hópi nemenda, sem skólakerfið 
hefur hafnað, í gegnum flókið nám 
og skila þeim út í lífið með færni 
sem gagnast þeim til að framfleyta 
sér hvar sem er í Evrópu. 

„Bestun“ kennslustunda
Þátttakendur í SOFIA verkefninu 
hafa tileinkað sér önnur vinnu-
brögð við þróun námsefnis en 
áður hafa tíðkast hérlendis. Í CNA 
CEFAG er námsefnið þróað af 
hópi sérfræðinga. Hópurinn sam-
anstendur af áfangastjóra, náms-
efnissérfræðingi, handritshöfundi 
námsefnis, tæknimanni, hreyfi-
myndasérfræðingi (animator) og 
kennara eða umsjónarmanni nám-
skeiðs. Þegar nokkrir skólar þróa 
námsefni á þennan hátt myndast 
vettvangur til að skiptast á náms-
efni og þannig næst hagkvæmni 
við námsefnisgerðina eða ákveðin 
„bestun“.

Þessa aðferðafræði sem byggir á 
hópvinnu má telja nýjung hérlend-
is þó tilraunir í þessa átt hafi verið 
reyndar. Í sumum fögum eru til 
handrit að kennslustundum eða leið-
beiningar sem eru samnýttar en í 
öðrum fögum er því ekki að heilsa. 

Hugmynd SOFIA verkefnisins er 
að námsefnið, handritin að kennslu-
stundunum og stafræn útfærsla 
námsins komist í frjálst flæði þar 
sem kennarar hafa kost á því að 
„besta“ efnið með eigin innleggi, 
skila því áfram og samnýta krafta 
hvers annars. Verkefnið snýst um að 
innleiða þessa aðferðafræði og læra 
að þróa námsefni fyrir nemendur í 
brottfallshættu. SOFIA verkefninu 
lýkur nú í október 2010 og má vænta 
ítarlegra kynninga meðal fagaðila í 
kennslu á haustmánuðum.

Þróun námsefnis fyrir nemendur í brottfallshættu

Þau vöktu athygli, orð Péturs 
Blöndal alþingismanns, um að 

skuldarar sæju ekkert nema nafl-
ann á sjálfum sér.

Þetta er alveg rétt hjá Pétri og 
merkilegt að hann skuli loks sjá 
þetta. En það er ekki skrítið að við 
horfum bara á okkar eigin nafla 
því að í augum fjármagnseigenda 
virðist þetta vera nafli alheims. 
Og í þennan nafla á að sækja aukið 
rekstrarfé til fjárvana bankakerf-
is, aukna vexti til handa soltnum 
sparifjáreigendum og auknar 
tekjur til gjaldþrota ríkissjóðs.

Allar stoðir hins endurreista 
bankakerfis á að reisa og byggja 
úr kuskinu úr þessum áhorfða 
nafla lánþega.

Og ef við vogum okkur að spyrja 
hvort þetta sé ekki pínulítið órétt-
látt, þá eru sendir út af örkinni 
sendisveinar á borð við Þórólf 
Matthíasson. Hans hlutverk er að 
skrifa lærðar greinar þess eðlis að 
verði á skuldara hlustað þá skapi 
það áður óþekkta stærð fjármagns-
flutninga milli stétta. Orðrétt segir 
Þórólfur í grein sinni í Fréttablað-
inu þann, 29. júní:

„Afleiðingar af dómi Hæstarétt-
ar um lögmæti svokallaðra mynt-
körfulána hafa hlotið mikla athygli 
enda kann í þeim að felast flutn-
ingur hundraða milljarða króna 
milli einstaklinga í hagkerfinu.“

Það er merkilegt að Þórólfur, 
Pétur og aðrir fjármagnsverð-
ir, hafi nú af því stórar áhyggjur 
að einhver tilfærsla verði á fjár-
magni milli stétta. Ekki heyrðist 
mikið í þeim þegar vel á annað 

þúsund milljarðar voru með einni 
löglausri tilskipun fluttir úr vasa 
skuldugra skattgreiðenda í vasa 
þessara sömu fjármagnseigenda 
og nú má ekki hreyfa við.

Og öllum tillögum undirritaðs 
um að kannski væri nú rétt að 
skattleggja þá gjafagjörninga er 
sópað undir borð með þeim orðum 
að þessi Samtök lánþega séu nú 
ekkert sérlega ekta.

Annað sem er merkilegt við 
afstöðu fjármagnsvarða er að 
þegar ríkissjóður lánaði tveimur 
einkafyrirtækjum tugi milljarða 
óverðtryggt á 2% vöxtum, þá var 
það bara allt í lagi. Einkafyrir-
tækin þökkuðu fyrir sig með því 
að eignfæra í bókum sínum mis-
mun á markaðsvöxtum og þessum 
gjafavöxtum. Síðan var sú eign 
veðsett.

Ef við aftur á móti, skuldugir 
borgarar, gerumst svo frakkir að 
krefja fjármálafyrirtækin um að 
orð og samningar skuli standa þá 
stekkur sjálfur efnahags- og við-
skiptaráðherrann upp á hæsta stól-
inn í ráðuneytinu og byrjar að tala 
um réttlæti. Segir að í því felist 
hróplegt ranglæti ef umsamdir 
samningsvextir standi eftir þegar 
búið er að dæma gengistryggingu 
ólögmæta.

Ég bara verð að viðurkenna að 
ég skil ekki af hverju það er órétt-
látt að lánþegar greiði fjármála-
fyrirtækjum til baka umsaminn 
höfuðstól á umsömdum samn-
ingsvöxtum. En á sama tíma sé í 
lagi að almenningur láni þessum 
sömu fyrirtækjum tugi milljarða á 
óverðtryggðum 2% vöxtum.

Það er því ekki skrítið að við 
horfum stanslaust í eigin nafla 
Pétur. Við erum nefnilega að leita 
að öllum þessum peningum sem 
þú og þínir líkar sjáið endalaust 
þarna.

Nafli alheimsins 

Mál nímenninganna sem handteknir voru á þing-
pöllum Alþingis í aðdraganda búsáhaldabylt-

ingarinnar vekur áleitnar spurningar. Þetta er alls 
ekki í fyrsta sinn sem hróp eru gerð að þingmönn-
um frá áhorfendapöllum þinghússins. Hvaða skila-
boð felast í því að ákæra fólkið fyrir að trufla fund 
sem haldinn er „í heyranda hljóði“? Hví voru þau 
ekki ákærð sem nokkrum vikum síðar brutu rúður 
í alþingishúsinu eða röskuðu friði þess og frelsi svo 
dögum skipti? Er verið að senda út viðvörun svo 
að fólk haldi sig framvegis á mottunni? Getum við 
héðan í frá átt von á því að hróp og mótmæli gegn 
valdstjórninni leiði til ákæru?

Kæra sú sem skrifstofustjóri Alþingis sendi lög-
reglu vísaði til hinnar alræmdu 100. gr. almennra 
hegningarlaga þar sem lágmarksrefsing er 1 ár en 
hámarksrefsing er ævilangt fangelsi. Hinir ákærðu 
voru óvopnað fólk og upptaka sú sem sýnd var í 
Kastljósi RÚV 20. maí sl. sýnir greinilega að rangar 
sakirgiftir eru í ákærunni. Er ekki verið að skjóta 
með fallbyssukúlum á býflugur? Hvernig á að vera 
hægt að taka ákæruvaldið alvarlega þegar farið er 
fram af slíku offorsi? Væri ekki við hæfi að horfa á 
það sem sannarlega gerðist og viðurkenna að engin 
raunveruleg hætta var á ferðum?

Stjórn BH sendi skrifstofustjóra og forseta Alþing-
is tilmæli þann 28. maí sem lesa má á xo.is. Í svari 
skrifstofustjórans sem einnig er að finna á heima-
síðunni segir m.a.: „Þó Kastljós Sjónvarpsins sé 
alls góðs maklegt held ég að við almennir borgarar 
verðum fremur að treysta dómstólum fyrir sönn-
unarmati og túlkun málsgagna í þessu máli eins og 
öðrum.“

Hér hljótum við að þurfa að staldra við og hugsa 
okkur aðeins um. Lög eru ekki aðeins hin bókstaf-
lega merking orðanna heldur líka það hvernig þau 
hafa verið túlkuð af dómurum í undangengnum 
málum. „Nulla poena sine lege“ – engin refsing án 
laga. Gæti hugsast að það sé vísvitandi verið að 
skerða rétt fólks til þess að mótmæla?

Reyndar er það áleitin spurning hvort dómstólun-

um sé yfirleitt treystandi. Nýlega féll dómur í héraði 
sem staðfestir að settur dómsmálaráðherra Árni 
Mathisen sniðgekk faglegt mat á hæfi umsækjenda 
um dómarastöðu og valdi lakasta umsækjandann 
af ástæðum sem flestum ætti að vera kunnugt um. 
Þetta er síður en svo eina dæmið um slíka stöðuveit-
ingu á síðastliðnum árum og áratugum. Allt embætt-
ismannakerfið er litað af pólitískum ráðningum en 
þær hafa reynst þjóðinni dýrkeyptar. Traust almenn-
ings á opinberum stofnunum er skiljanlega laskað.

Að lokum langar mig að rifja upp atburð frá árinu 
1970 þar sem nokkrir Íslendingar í Svíþjóð mót-
mæltu kjörum námsmanna. Þeir vísuðu sendiherra 
Íslands úr húsi og lögðu undir sig sendiráðið til að 
vekja athygli á baráttumálum sínum. Afleiðingar 
þessa urðu litlar sem engar fyrir námsmenn-
ina, mögulega vegna fjölskyldutengsla. Fróðlegt 
er að bera þetta saman við mál nímenningana 40 
árum síðar. Líklegast duga þeim engin fjölskyldu-
tengsl, og mætti í því sambandi rifja upp 6 mánaða 
fangelsisdóm yfir föður eins þeirra, Jóni Múla Árna-
syni, vegna mótmæla við Alþingi árið 1949.

 Það sorglega við það að lögreglu og dómurum sé 
att gegn gagnrýnum einstaklingum og aðgerðars-
innum af litlu tilefni er að það mun ekki auka tiltrú 
almennings á réttarkerfinu. Vanhæfir embættis-
menn í æðstu stöðum sleppa við ákærur þrátt fyrir 
dapurlegan vitnisburð rannsóknarskýrslunnar og 
stórsvikarar fá óáreittir að stunda sína iðju. Á sama 
tíma er verið að slá á heilbrigðar gagnrýnisraddir úr 
röðum almennings, t.d. gegn því að verið sé að selja 
nýtingarrétt á auðlindum landsins í hendur erlendra 
skúffufyrirtækja. Skyldi það vera tilviljun ein?

Skotið úr fallbyssu á býflugur

SOFIA verkefnið

Björn M. 
Sigurjónsson
sviðsstjóri hjá Iðunni 
fræðslusetri

Ólögmæt gengislán

Guðmundur Andri 
Skúlason
talsmaður Samtaka 
lánþega 

Lykillinn að því að ná til brottfalls-
hópsins er að kerfið sem heldur utan 
um námsframvindu hvers einstaklings 
geti lagað sig að einstaklingsbundnum 
forsendum hvers nemanda. 

Dómsmál

Sigurður H. 
Sigurðsson
kvikmyndagerðarmaður og 
stjórnarmaður í Borgarahreyfingunni

Hvernig á að vera hægt 
að taka ákæruvaldið 
alvarlega þegar farið er 
fram af slíku offorsi? 

Væri ekki við hæfi að horfa á það sem 
sannarlega gerðist og viðurkenna að 
engin raunveruleg hætta var á ferðum?
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ÞESSI SKUGGASÝNING  er hluti af Dysfashional, 

viðburði sem stendur nú yfir í Berlín þar sem hönnuðir 

og listamenn leika sér með hugtakið tíska. 

„Ég á svo sem enga sérstaka uppá-
haldshönnuði. Ég elti ekki tískuna 
en fylgist vel með henni og hef allt-
af gert. Ég hef áhuga á fötum og 
fallegum sniðum og finnst þurfa 
að vera eitthvað spes við flík-
ina,“ segir Margrét Halldórsdótt-
ir þegar Fréttablaðið forvitnaðist 
um fatasmekk hennar. 

Margrét hefur gaman af gömlum 
fötum og verslar talsvert í búðum 
með notuð föt. Hún nefnir Rokk og 
rósir á Laugaveginum sem eina af 
sínum uppáhaldsbúðum.

„Ég hef líka mjög gaman af öllum 
nýju hönnunarbúðum í miðbænum 
og er hrifin af Aftur merkinu til 

dæmis. Jakkann sem ég er í keypti 
ég fyrir 25 árum á fatamarkaði 
frá versluninni Evu sem var allt-
af kallaður Fató og var á efri hæð-
inni á Laugavegi 28. Jakkinn var 
mjög dýr þó ég hafi fengið hann á 
talsverðum afslætti en hann er frá 
franska merkinu Kenzo. Kraginn 
og ermalíningarnar eru úr rósóttu 
flaueli en annars er jakkinn ofinn 
úr frekar þykku efni. Ég hef notað 
hann óspart gegnum tíðina og geri 
enn alltaf öðru hvoru. Ég fæ alltaf 
mikið af gullhömrum þegar ég er 
í honum.“

Margrét vann í 25 ár á skrifstofu 
forstjóra Eimskips og var alltaf vel 

til höfð í vinnunni og mikið í jökk-
um. Hún hefur gaman af því að 
klæða sig upp og gengur nánast 
aldrei í gallabuxum.

„Ég er miklu meiri kjóla og 
pilsakona heldur en buxnakona og 
á marga fallega kjóla.“ Spurð hvort 
hún noti aukahluti eins og skart-
gripi segist Margrét eiga glás af 
stórum hálsmenum og hafa geng-
ið með silfurarmband frá Hansínu 
Jensdóttur í 30 ár.

„En ég geng ekki endilega með 
fíngert gull heldur nota frekar 
klossaða skartgripi. Yfirleitt set 
ég á mig einhverja skartgripi á 
hverjum degi.“ heida@frettabladid.is

Eltist ekki við tískuna
Margrét Halldórsdóttir hefur mikinn áhuga á tísku og fötum. Hún eltist þó ekki við tískustrauma en 
hefur gaman af að kíkja í búðir með notuð föt og grafa þar eftir gersemum á góðu verði.

Margrét Halldórsdóttir keypti jakkann á fatamarkaði frá versluninni Evu á Laugavegi fyrir 25 árum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SUMAR ÚTSALA
Gerið gæða- og verðsamanburð

20-50% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurverasett,
heilsukoddar, viðhaldskoddar, 

íslenskir PU leðurgaflar, 
náttborð, útlitsgallaðar dýnur 

og fleira.

6 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

Ný sending SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

VALHÖLL/FREYJA
Góð rúm á frábæru verði

Ný sending

Queen rúm, nú aðeins kr. 99.900Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

Sérverslun með
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„Ég vildi gera eitthvað allt öðru-
vísi, sýna hönnun mína í nýju ljósi. 
Af þeim sökum ákvað ég meðal 
annars að fara þessa leið og eins af 
því að þarna er ég fædd og uppalin 
og ber því sterkar taugar til staðar-
ins,“ segir Ágústa Margrét Arnar-
dóttir sem stendur fyrir tískusýn-
ingu frá Arfleifð-Heritage from 
Iceland í Kartöfluskúrnum á Höfn 
í Hornafirði annað kvöld klukk-
an 22, eftir formlega setningu 
humarhátíðarinnar.

Yfirskrift tískusýn-
ingarinnar er Íslenska 
konan og er hugmyndin 
á bakvið hana sú að und-
irstrika hversu glæsi-
legar konur eru óháð 
aldri, vaxtarlagi, mennt-
un, starfi eða stöðu að 
sögn Ágústu. „Ég hef fengið 
til liðs við mig allt að tuttugu 

fyrirsætur sem munu á 
humarhátíðinni sýna 
samkvæmisklæðnað, 
gala- og kokteilkjóla 
og ýmsa fylgihluti 
gerða úr náttúruleg-
um hráefnum, svo 

sem hreindýraleðri, hrosshári, 
roði og fleiru.“

Vörurnar eru handgerðar og 
kveðst Ágústa einkum horfa til 
forfeðra og -mæðra Íslendinga 
sem notuðu náttúruleg hráefni og 
unnu úr þeim klæði og skó. „Margt 

óvenjulegt verður til sýnis, svo 
sem hreindýraleðrið þar sem 

ég sný húðinni við svo 
æðarnar komi betur í 

ljós og þess vegna lík-
ist það einna helst 
fal legu mynstri . 
Fyrirsæturnar munu 

síðan stilla sér upp svo 
gestir geti skoðað fötin nán-

ast eins og á gínum. Tískusýn-
ingin er því frekar óvenjuleg að 
flestu leyti, auk þess sem inn í 
hana fléttast líka ljósmyndir, 
texti, tónlist og fleira.“

 roald@frettabladid.is

FYRIRSÆTUR  stilla sér upp baksviðs á sýningu hönnuðarins Johns 

Galliano í París á dögunum, þar sem öðruvísi förðun vakti athygli ekki 

síður en töff klæðnaður.

Galakjólar á humarhátíð
Ágústa Margrét Arnardóttir stendur fyrir tískusýningu á Höfn í Hornafirði annað kvöld, þar sem sam-
kvæmiskjólar og fylgihlutir úr hreindýraleðri, roði og öðrum náttúrulegum efnum verða til sýnis. 

Samkvæmisklæðnaður úr 
smiðju Ágústu Margrétar.

Ágústa hannar 
undir merkinu 
Arfleifð.

Silfrað veski eftir 
Ágústu.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur 12 Kg · Hljóðlát
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Sparneytin

12 kg
Þvottavél
og þurrkari

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Í sumar gefst ferðalöngum 
í Suður-Frakklandi færi 
á að skoða sýningu sem 
er helguð frönsku leik- og 

söngkonunni Brigitte Bardot. 
Bardot gjörbreytti á 6. áratugn-
um kvenímyndinni hér á landi, 
ekki aðeins sem kyntákn þó það 
sé kannski það fyrsta sem kemur 
upp í huga fólks, heldur sem 
frjáls og sjálfstæð kona. Sýning-
in sló í gegn í Boulogne-Billian-
court, einni af útborgum Parísar 
þar sem hún var sett upp í vetur. 
Nú byrjar sýningin ferðalag, 
fyrst til St. Tropez þar sem Bar-
dot býr í dag 75 ára að aldri.

Brigitte Bardot var ekki 
aðeins ein skærasta stjarna 
franska kvikmyndaiðnaðarins 
á 6. áratugnum heldur líka vin-
sæl söngkona þar til hún dró 
sig í hlé 1973 aðeins 38 ára að 
aldri á hátindi ferils síns. Hún 
fékk einfaldlega nóg af stjörnu-
lífinu, aðdáendum, fjölmiðlum 
og kvikmyndaiðnaðinum. Eftir 
að hún hvarf úr sviðsljósinu 
hefur hún helgað sig dýravernd-
un og er stofnun Brigitte Bardot 
atkvæðamikil í dýraverndun og 
rekur athvörf þar sem tekið er 
á móti heimilislausum dýrum. 
Hvergi í Evrópu eru fleiri gælu-
dýr yfirgefin en í Frakklandi, 
oft þegar sumarfrí nálgast. Bar-
dot ver allri innkomu af hinum 
ýmsum vörum sem seldar eru 
með myndum af henni, bókum 
sem hún hefur skrifað og fleiru 
þess háttar, til stofnunar sinnar. 

Ótrúlegt en satt en engum 
tískuhönnuði hefur hingað til 
dottið í hug að framleiða tösku 
í anda B.B. eins og hún er alltaf 
kölluð hér í landi. Flestir kann-
ast við Kelly (Grace), Birkin 
(Jane) frá Hermès eða Lady 
(Diana) frá Dior og nú er það 
B.B. frá Lancel. Önnur taskan 
er úr lífrænt ræktuðu tvídi og 
bómull en hin úr gervileðri, lit-
uðu með ávöxtum og grænmeti, 
varla hægt að gera hlutina nátt-
úrulegri. Það segir sig sjálft að 
töskurnar sem kenndar eru við 
dýraverndunarsinnann Bardot 
geta ekki verið úr dýraskinni. 
Reyndar sagði hún sjálf á dög-
unum eftir að hafa séð töskurn-
ar að þetta væri sönnun þess 
að hægt væri að hanna lúxus-
vöru án þess að nota dýr til þess 
og tekur þar undir með Stellu 
McCartney sem hefur hannað 
töskur og skó án þess að nota 
leður. Það er hinn nýi hönn-
uður Lancel, Leonelle Borghi, 
sem hefur sameinað það sem 
tengist goðsögninni B.B. eins 
og hárbandið hennar sem er til 
skrauts á töskunum eða fóðrið 
sem er úr Vichy-mynstri sem 
hún gerði frægt (smá bláköfl-
ótt eða bleikt) og ólin er gerð 
eftir frægri sígaunagítaról B.B.  
Ekki skemmir fyrir að verðið 
er tiltölulega hóflegt, 680 eða 
880 evrur eftir tegund meðan að 
mörg dýrustu tískuhúsin selja 
leðurtöskur sem geta komist í 
tvö þúsund evrur.   bergb75@free.fr

Bardot að eilífu, lifandi goðsögn

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

Opið frá kl. 11 - 21 í Smáralind
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Allt sem þú þarft…
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Óhætt er að segja að mikið fjör hafi verið 
á alþjóðlegu barnafatasýningunni Pitti 
Immagine Bimbo sem fór fram í Flórens 
á Ítalíu á dögunum. Þrátt fyrir ungan 
aldur hefði mátt halda að sumar fyrir-
sæturnar hefðu áralanga reynslu af 
sýningarstörfum, þar sem þær trítl-
uðu eftir pöllunum í vor- og sumarlín-
um þekktra framleiðenda og hönnuða; 
sumar reyndar glaðlegri en almennt 
sést á tískusýningum. roald@frettabladid.is

Líf og fjör í 

Flórens
Alþjóðlega barnafatasýningin Pitti 
Immagine Bimbo fór fram í 71. skipti í Flórens 
á Ítalíu. Þar sýndu hönnuðir og framleiðendur 
allt það helsta og nýjasta sem er að gerast í 
barna- og ungbarnafatnaði í dag.

Woolrich Kid SS11 Þessi 
litli töffari sýndi alfatnað 
og sólgleraugu. 

Fendi Klæðnaður var ekki aðeins til sýnis, heldur líka 
skór og aðrir fylgihlutir, eins og þetta veski.
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Calvin Klein 
Jeans Blár 

litur var 
áberandi í 

línunni.

Fendi Þessi 
gæti verið á 

leið í ferðalag.

Fendi Ungar og 
upprennandi 

fyrirsætur sýna 
léttan sumar-

klæðnað.

Fendi Þótt fagmennskan 
væri í fyrirrúmi þurftu 
sumir aðstoð.

Woolrick Kid SS11 
Gleðin skein úr andlitum 
sumra fyrirsætanna. 

Calvin Klein 
Jeans Átti innslag 

á sýningunni og 
einkenndist hún 
af afslöppuðum 

klæðnaði.

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Kjólar og
sparidress

Skoðið á laxdal.is 
Bæjarlind 6      -       Eddufelli 2

Sími 554-7030        Sími 557-1730

www.rita.is

Kíkið á heimasíðuna okkar
www.rita.is

Fleiri litir, str.40-56

NÝ SENDING
Kjólar 6.900 kr.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Butik.is er ný vefverslun með 
sérvaldar tísku-, lífsstíls-, heilsu-
vörur og fleira.

„Hugmyndin er sú að bjóða upp á 
fjölbreytt vöruúrval með áherslu 
á betra verð og þægindi í innkaup-
um,“ segir Auður Einarsdóttir, 
ein fimm kvenna sem settu nýver-
ið á laggirnar íslenska vef-
verslun, bútik.is, þar sem 
hægt er að kaupa lífs-
stíls- og tískutengdar 
vörur og fleira.

„ S e m  d æ m i 
bjóðum við upp á 
snyrtivörur og fatn-
að með sérstakri 
áherslu á íslenska 
hönnun,“ segir Auður 
og nefnir í því sam-

hengi til sögunnar Emami Fashion, 
Spaksmannsspjarir og Hendrikku 
Waage. Hún getur þess að auk 
fyrrnefndra vöruflokka sé boðið 
upp á barna- og íþróttavörur. „Svo 
ætlum við líka að bæta við okkur 
heilsuvörum, auk sem pistlar 
eftir tískubloggarann Hildi Ragn-
arsdóttur eru farnir að birtast á 

síðunni.“
Þægindi í innkaupum eru eins 
og áður sagði í fyrirrúmi. 

„Fólk pantar sér einfald-
lega vörur og fær send-
ar heim, líka út á lands-
byggðina sem hefur 
ekki haft aðgang að 
sumum vörunum, nú 
eða sækir til okkar í 
Akralind 3 í sumar milli 

klukkan 9 til 14 virka 
daga,“ segir Auður. - rve 

VOR- OG SUMARTÍSKA KARLA 
2011 ÚR SMIÐJU FATAHÖNNUÐAR-
INS JEAN-PAULS GAULTIER VEKUR 
ATHYGLI.

Þrívíddargleraugu eru ekki 
aðeins vinsæl á Íslandi meðal 
bíógesta og eigenda nýjustu 
gerðar þrívíddarsjónvarpstækja. 
Slík gleraugu fengu á dögunum 
nýtt hlutverk á tískusýningu 
Jean-Paul Gaultiers, þegar hann 
sýndi allt það helsta í vor- og 
sumarlínu sinni 2011 fyrir karla. 
Sýninguna opnaði Gaultier með 
heldur fáklæddum karlmönnum 
sem stigu innan úr rjúkandi 
gufuherherbergi og eftir það var 
hver glæsiflíkin á fætur annarri 
afhjúpuð, þar á meðal þægilegur 
fatnaður þar sem fyrirsæturnar 
skörtuðu þrívíddargleraugunum 
fyrrnefndu. - rve

Gaultier sýnir 
skrítna fylgihluti

Sumar fyrirsæturnar klæddust þrí-
víddargleraugum. NORDICPHOTOS/GETTY

Hin fagra og forna Albanía
15.-25. september

Frarstjóri Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur.

Verð: 242.800 kr. á mann
miðað við tvo í herbergi
Innifalið: Flug, hótel,
allar ferðir, fararstjórn og
hálft fæði.

Albania hefur nú loksins opnast fyrir erlendum ferðamönn-
um. Enn hefur alþjóðavæðingin ekki náð að festa þar rætur 
nema að litlu leyti. Þar má sjá ævaforna menningu, söguna 
á hverju horni gríðarfallega náttúru og fagrar strendur. 
Gestrisni heimamanna er einstök þar sem gömul gildi eru í 
hávegum höfð.

ÚTSALAN ER HAFIN

30-70%
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM VÖRUM

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Verslunarmiðstöð 
á veraldarvefnum

Auður Einarsdóttir, Svanhvít Hrólfsdóttir, Stella Stefánsdóttir, Soffía Steingrímsdóttir. 
og Margrét Arna Hlöðversdóttir hafa opnað verslun á vefnum bútik.is.

Bútik.
is er með 

í einkasölu 
nokkrar vörur eftir 
Hendrikku Waage. 
Þar á meðal þetta 

fallega arm-
band. 
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Art & design / Sjøfn Har / Skólavörðustígur 41 101 Reykjavík 
Sími: 551 0606 / 894 0367  •  sjofnhar.is  •  sjofnhar@sjofnhar.com

Opið virka daga kl.13.00–18.00 
Laugard. kl.12.00–18.00

Útskriftargjafi r • Brúðargjafi r • Vinargjafi r • Listaverkakort eru innifalin

Íslensk myndlist í gjafa pakkann þinn
„Álfhóll”Ísland

Velkomið að hafa samband á öðrum tíma

í fullum gangi

Kjólar
Áður 12.990

Nú 8.990

Útsalan

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Borgarbókasafn, Listasafn, 
Ljósmyndasafn og Minjasafn 
Reykjavíkur bjóða upp á fræð-
andi kvöldgöngur á fimmtu-
dagskvöldum í sumar, bæði á 
íslensku og ensku.

Lagt er af stað í íslensku göng-
urnar klukkan 20 og er þátttaka 
ókeypis. Á morgun verður geng-
ið um útilistaverk borgarinnar en 
Sigurlaug Ragnarsdóttir, listfræð-
ingur og menningarmiðlari, mun 
leiða gönguna. Upphaf göngunn-
ar verður miðja Reykjavíkur við 
vesturgafl Fálkahússins.

Bókmenntagöngur á ensku 
eru á dagskrá fyrr um daginn 
eða klukkan 17. Borgarbókasafn-
ið kynnir íslenskar bókmenntir 

fyrir erlendum göngugestum og 
þær notaðar til að kynna borg-
ina í ljósi bókmennta og sögu en 
gengið er frá Grófarhúsi undir 
leiðsögn Úlfhildar Dagsdóttur. 
Bandaríski leikarinn Darren For-
eman, sem búsettur er á Íslandi, 
fer með textana sem kynntir eru 
í göngunni.

Dæmi um viðkomustaði eru við 
Landnámssýninguna í Aðalstræti 
þar sem fjallað eru um fyrstu 
landnemana og Íslendingasög-
urnar, Lækjartorg þar sem Hall-
dór Laxness er kynntur til sög-
unnar, Miðbæjarskólinn þar sem 
smásaga Svövu Jakobsdóttur frá 
hernámsárunum er kynnt og Þjóð-
menningarhúsið þar sem lesið er 
úr hrollvekjandi glæpasögu Yrsu 
Sigurðardóttur. Eru allir velkomn-
ir og er þátttaka ókeypis. - rat

Bókmenntagöngur í borginni

Úlfhildur Dagsdóttir leiðsegir á ensku í 
sögugöngu á vegum Borgarbókasafnsins 
í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þetta er funkhátíð sem heitir 
Funk í Reykjavík og er þriggja 
daga tónlistarhátíð á Nasa,“ segir 
skipuleggjandi hátíðarinnar Sam-
úel Jón Samúelsson, betur þekkt-
ur sem Sammi í Jagúar. Funk í 
Reykjavík er sú fyrsta sinnar teg-
undar á Íslandi. „Vonandi verður 
þetta bara fyrsta funkhátíðin af 
mörgum hér á landi.“

Sammi segist lengi hafa geng-
ið með þá hugmynd í maganum 
að halda funkhátíð í Reykjavík. 
Hann stofnaði hóp með heitinu 
„Ef haldin verður Funk og afró 
tónlistarhátíð í Reykjavík í sumar 
munt þú mæta?“ á Facebook til að 
kanna undirtektirnar. „Það voru 
yfir þúsund manns sem sögðust 
myndu mæta á hátíðina. Nú er 
ég bara spenntur fyrir því að sjá 
hvort fólk mætir eða ekki,“ segir 
Sammi glettinn.

Hefur hátíðin verið lengi í undir-
búningi? „Ég byrjaði að setja mig í 
samband við listamenn snemma á 
árinu. Ég var úti í Brasilíu í janúar, 
febrúar og mars og datt í þann fíl-
ing að skrifa fólki og spyrja hvort 
það væri ekki til í að gera eitthvað 
svona. Þegar ég kom heim um 
páskana þá var ég kominn of langt 
með þetta til að bakka þannig að 
ég gerði þetta bara,“ segir Sammi 
sem dvaldist í Brasilíu við tón-
listarsmíðar. „Ég var líka bara að 
hvíla mig á svartnættinu hérna 
heima.“

Að sögn langaði Samma til að 
safna funktónlistarfólki saman og 
halda hátíð. „Mig langaði líka að 
nýta sambönd sem ég hef myndað 

erlendis,“ upplýsir Sammi sem 
segir þetta hátíð sem hann langi 
sjálfan á.

Sammi segir að á hátíðinni komi 
bæði fram íslenskir og erlend-
ir tónlistarmenn. Hann vonast til 
þess að í framtíðinni muni fleiri 
erlendir tónlistarmenn koma á 
hátíðina. „Jimi Tenor er alþjóðlegi 

gesturinn og svo er líka DJ Honky 
sem spilar á föstudaginn sem er 
plötusnúður,“ útskýrir Sammi en 
þeir hafa sótt Ísland heim áður. 
„Þeir eru svona Íslandsvinir.“

Óttarr Proppé, nýkjörinn borg-
arfulltrúi, setur hátíðina í kvöld og 
svo stígur Samúel Jón Samúelsson 
Big Band á svið. martaf@frettabladid.is

Í fyrsta sinn sem hátíð 
af þessu tagi er haldin
Fyrsta funkhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld. Samúel Jón Samúelsson stofnaði hóp á Facebook til að kanna 
undirtektirnar og segir þær hafa verið góðar. Hann stefnir á að halda hátíðina árlega héðan í frá.

Samúel Jón Samúelsson segir þetta fyrstu árlegu funkhátíðina á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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● FRÆÐSLUFUNDIR Í 
SESSELJUHÚSI  Sesselju-
hús umhverfissetur á Sólheim-
um í Grímsnesi er fræðslu-
setur um umhverfismál auk 
þess sem það er sýningarhús 
um sjálfbærar byggingar. Þar 
er boðið upp á háskólanám 
fyrir bandaríska nemendur og 
valnámskeið fyrir nemendur 
Grunnskólans Ljósaborgar. 
Einnig stendur Sesseljuhús 
fyrir málþingum og námskeið-
um sem standa öllum opin. 
Meðal þess sem fram undan 
er má nefna fræðslufundi um 
fuglaskoðun þar sem Jóhann 
Óli Hilmarsson fuglafræðing-
ur fjallar um fugla í landi Sól-
heima og Hagnýtingu ís-
lenskra jurta. Í ágúst verður 
fjallað um umhverfisvæna 
ferðaþjónustu – ferðaþjónustu 
framtíðarinnar og áhrif eld-
gossins í Eyjafjallajökli á um-
hverfið svo eitthvað sé nefnt.

Nánar má forvitnast um 
Sesseljuhús á vefsíðunni, 
www.sesseljuhus.is.

Menningarveisla stendur nú yfir 
í Sólheimum en hún hófst 12. júní 
og stendur til 14. ágúst. Þetta er 
í fimmta sinn sem menningar-
veislan er haldin og er dagskráin 
öllum opin.

„Hugmyndin að baki menning-
arveislunni er að allir geti komið 
og notið þess sem Sólheimar hafa 
upp á að bjóða en við setjum upp 
sýningar á listaverkum og þeirri 
framleiðslu sem unnin er á Sól-
heimum af bæði heimilisfólki og 
starfsfólki,“ segir Birgir Thom-
sen, prestur í Sólheimum. Sr. 
Birgir lofar fjölbreyttri dagskrá 
en meðal annars verður boðið upp 
á tónleika alla laugardaga klukkan 
14 þar sem fram munu koma bæði 

óperusöngvarar og hljómsveitir 
en einnig kórar og trúbadorar. 

„Sólheimakórinn hóf tónleika-
röðina í júní og Raggi Bjarna 
og Þorgeir Ástvaldsson ljúka 
svo tónleikaröðinni 14. ágúst. 
Við settum einnig upp sögusýn-
ingu Sólheima og útisýningar í 
Trjágarðinum og í Ljóðagarðin-
um. Þetta er fjölbreytt og fjöl-
skylduvæn dagskrá en okkar 
mottó er að allir viðburðir menn-
ingarveislunnar séu öllum opnir 
og ókeypis. Fólk getur svo feng-
ið sér hressingu hér á kaffihús-
inu og kíkt við í versluninni og 
í vinnustofurnar,“ segir Birgir. 
Heimasíða Sólheima er www.sol-
heimar.is. 

Menning og saga á Sólheimum

Sr. Birgir Thomsen lofar fjölbreyttri dagskrá fyrir alla fjölskylduna í menningarveislu 
Sólheima í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sólheimar fagna 80 ára starfs-
afmæli nú um helgina en hug-
sjónakonan Sesselja Hreindís 
Sigmundsdóttir stofnaði 
Sólheima árið 1930. 

„Við ætlum að fagna vel og byrjum 
hátíðina á föstudaginn með sam-
veru hér í Sólheimum. Vigdís Finn-
bogadóttir verður heiðursgestur en 
hún er góð vinkona okkar og hefur 
reynst okkur ómetanlega,“ segir 
Guðmundur Ármann Pétursson, 
framkvæmdastjóri Sólheima. Í til-
efni 80 ára afmælisins verður nýtt 
áhaldahús, Tómasarsmiðja, tekið 
í notkun og tekin skóflustunga að 
nýrri byggingu við Sólheima.

„Við erum að stækka garð-
yrkjustöðina og áætlum nokkur 
misseri í að koma henni í gagn-
ið. Það er sérstaklega gaman að 
ýta því verkefni af stað á þessum 
tímamótum en upphaf lífrænn-
ar ræktunar, ekki bara á Íslandi 
heldur á Norðurlöndum, er á Sól-
heimum. Svo verður hér móttaka 
á föstudaginn klukkan 16 og eru 
allir velkomnir. Félagsmálaráð-
herra flytur ávarp, kórinn okkar 
mun syngja og við fáum fjölda 
af erlendum gestum, samstarfs-
aðilum okkar frá Bretlandi og 
Svíþjóð meðal annars.“

Hátíðahöldunum er þó ekki 
lokið en á laugardaginn mun 
Kór Áskirkju flytja tónleika og á 

sunnudaginn verður hátíðarguðs-
þjónusta sem hefst klukkan 14. 
„Óperusöngvararnir Davíð Ólafs-
son og Garðar Thor Cortes ætla 
að leiða söng og syngja og nýsett-
ur borgarstjóri, Jón Gnarr, verð-
ur ræðumaður. Hápunktur stund-
arinnar verður afhjúpun nýrrar 
altaristöflu sem gerð er af íbúum 
Sólheima og unnin úr þæfðri 
íslenskri ull.“

Síðar um daginn, eða klukkan 
16, verður svo frumsýnd heim-
ildarmynd um ævi og störf Sess-
elju, sem heitir Að fylgja ljósinu. 
Handrit er eftir Ingólf Marg-
eirsson og þeir Jón Þór Hannes-
son og Rúnar Sveinsson fram-
leiða myndina. „Einnig munum 

við sýna myndband frá verk-
efni Sólheima í Afríku en íbúar 
Sólheima hafa unnið að því að 
styrkja byggðahverfi í Suður-Afr-
íku sem sinnir fötluðum.“

Rúmlega 100 manns búa í Sól-
heimum og telur Guðmundur að 
hátt í 40.000 manns heimsæki 
staðinn á hverju ári. „Hingað 
eru allir hjartanlega velkomnir. 
Staðurinn hefur verið að opnast 
mikið síðustu 8 til 10 ár og við 
höfum unnið markvisst að því að 
gera Sólheima þannig úr garði 
að okkur sem hér búum líði vel 
og einnig að gefa þeim tækifæri 
sem ekki búa hér að kynnast því 
hvernig við högum okkar lífi.“

 

Afmæli fagnað um helgina

Hingað eru allir velkomnir, 
segir Guðmundur Ármann 

Pétursson, framkvæmdastjóri 
Sólheima, en boðið er til 

afmælishátíðar um helgina.
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● FJÖLBREYTTAR 
VINNUSTOFUR  Á Sól-
heimum í Grímsnesi eru sex 
vinnustofur og verkstæði þar 
sem íbúar vinna fjölbreytt 
störf. Framleiðslan er til sölu í 
versluninni á staðnum og geta 
gestir einnig heimsótt vinnu-
stofurnar og séð vinnuna sem 
fram fer. 

Listasmiðja er starfrækt 
og vefstofa þar sem ofnar 
eru meðal annars mottur úr 
gömlum gallabuxum. Í Jurta-
stofunni eru framleiddar sápur 
og krem svo eitthvað sé nefnt 
og einnig er steypt fjölbreytt 
úrval af kertum á kertaverk-
stæðinu sem eru vinsæl til 
gjafa. Leirvinnsluverkstæði er á 
Sólheimum og trésmíðaverk-
stæði er einnig til staðar og 
smíða íbúar staðarins þar bæði 
leikföng og skrautmuni.

Á heimasíðu Sólheima má 
kynna sér nánar starfsemina 
sem fram fer á staðnum, vef-
síðan er www.solheimar.is.
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Grímsnesið er tiltölulega stutt 
frá Reykjavík og miðsvæðis að 
sögn Harðar Óla. Ýmislegt er á 
dagskránni þar fram undan.

„Ruslamálin brenna á sumarhúsa-
fólki hérna,“ segir Hörður Óli Guð-
mundsson, varaoddviti Grímsnes- 
og Grafningshrepps, en síðasta 
haust voru allir gámar á sumar-
húsabyggðum svæðisins fjarlægð-
ir. Sumarhúsaeigendur hafa þurft 
að fara á Seyðishóla til þess að losa 
sig við rusl í sumar. Á Seyðishól-
um er hægt að henda heimilissorpi 
utan afgreiðslutíma.

„Þetta var meira að segja kært 
til úrskurðarnefndar hollustu-
hátta- og mengunarvarnarmála 
sem úrskurðaði í síðustu viku. 
Þeir úrskurða þannig að gjald-
taka hreppsins sé eðlileg en það 

þurfi að auka aðgengi að rusla-
gámum,“ útskýrir Hörður Óli og 
bætir við að gjaldið hefði þurft að 
hækka um fjögur hundruð prósent 
ef ruslagámarnir hefðu ekki verið 
fjarlægðir.

Hörður Óli segir þó ýmis-
legt fleira í gangi í Grímsnes- 
og Grafningshreppi. „Það er 
sumarhátíð hollvina Grímsness, 
Brú til borgar, 10. til 11. júlí. Svo 
er Grímsævintýri, helgina eftir 
verslunarmannahelgi, sem bygg-
ist á langri hefð. Þá sömu helgi 
er líka hestamannamót inni á 
Laugarvatnsvöllum.“

Inntur eftir afþreyingu í Gríms-
nes- og Grafningshreppi segir 
Hörður Óli: „Það eru golfvellir í 
Kiðjabergi og Öndverðarnesi og 
svo drýpur smjör af hverju strái 
og fiskur í hverju vatni eins og 
sagt er. Það er hægt að veiða í Apa-

vatni, Svínavatni og Hestvatni,“ 
segir Hörður Óli. En er veiðin góð? 
„Já, auðvitað er góð veiði. Eins og 
gengur fer það þó eftir veðri og 
veiðimönnum.“

Hörður Óli segir að kirkjur sveit-
arfélagsins séu allar nýuppgerðar. 
„Það er verið að gera upp kirkjuna 
á Búrfelli sem er 160 ára gömul og 
er töluvert merkilegt mannvirki. 
Kirkjan á Stóru-Borg er nýrri og 
nýuppgerð,“ segir Hörður Óli og 
heldur áfram: „Af húsfriðunarsjón-
armiðum verður að halda þessum 
gömlu kirkjum við.“

Af hverju ætti fólk að leggja leið 
sína í Grímsnesið? „Þetta er nú til-
tölulega stutt frá Reykjavík og er 
svolítið miðsvæðis. Það er stutt að 
fara á Þingvelli, Laugarvatn, Gull-
foss og Geysi og hamfarasvæðið 
undir Eyjafjöllunum ef menn hafa 
áhuga á að skoða það.“

Ýmsir spennandi 
viðburðir framundan

Hörður Óli segir drjúpa smjör af hverju strái í Grímsnes- og Grafningshreppi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðrún Sigurðardóttir er bóndi í Grímsnesi í frístundum en 
vinnur á Dýralæknaþjónustu Suðurlands.

„Það er mjög fínt að búa í Grímsnesinu,“ segir Guðrún. 
En hvað er svona gott við það? „Ég er uppi í sveit, nálægt 
kaupstaðnum en get sótt vinnu.“

Guðrún er fædd og uppalin á Bjarnastöðum í Grímsnesi þar 
sem hún býr enn þann dag í dag. „Það stóð alltaf til að búa í 
Grímsnesi. Ég fór í bæinn í Menntaskólann í Kópavogi og kláraði 
stúdentinn þar en fór samt heim aftur,“ segir Guðrún. Hún fór 
líka til Þýskalands til vinnu og dvaldist í nágrenni við Frankfurt 
í hálft ár. Grímsnesið heillaði Guðrúnu þó alltaf. „Þetta er falleg 
sveit með skemmtilegu fólki. Það er líka svo gott veður í Gríms-
nesinu.“

Guðrún er bóndi í frístundum en segist þó ekki vera með sér-
staklega mikinn búskap. „Ég er með nokkrar kindur, hross og 
hunda.“ Guðrún vinnur annars á Dýralæknaþjónustu Suðurlands 
og hefur talsverðan áhuga á dýrum. „Ég á Border Collie-hunda 
og þjálfa þá og nota sem fjárhunda.“

Grímsnesið heillaði
Guðrún er bóndi á Bjarnastöðum í frístundum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ólafur Jónsson jarðvegsverktaki er búsettur í Grímsnesi.
„Ég hef búið hérna alla mína tíð,“ segir Ólafur Jónsson, jarð-

vegsverktaki í Grímsnesi. „Ég að vísu flutti að heiman og fór 
norður í land á Hvammstanga í þrjú ár.“ Hann hafði þó viðkomu 
á Þorlákshöfn í ár áður.

Seinna flutti Ólafur aftur í Grímsnesið. „Við ákváðum bara að 
flytja aftur suður. Það var ekkert spennandi að fara í Reykjavík-
ina þá. Þannig að við enduðum bara aftur heima,“ segir Ólafur 
sem bjó á Borg í nokkur ár eftir heimflutninginn. „Síðan stofn-
aði ég lögbýli uppi á Svínavatni sem heitir Steinar og byrjaði að 
byggja þar.“

Ólafur segir gott að búa í Grímsnesinu en hann vinnur nú 
fyrir sumarhúsaeigendur. „Það byrjaði bara með smá vinnu eins 
og torfi á sumrin. Undanfarin ár hefur þetta falist í að leggja 
vegina, lagnirnar, grafa fyrir húsinu og rotþrónni,“ útskýrir 
Ólafur sem segir að lítið hafi verið að gera undanfarið. „Ég tek 
mér bara frí og vinn þegar vinnu er að fá.“

En hvað er gott við að búa í Grímsnesi? „Þetta er flókin spurn-
ing,“ segir Ólafur og hugsar sig um. „Það er alla vega ekkert 
betra að vera einhvers staðar annars staðar.“

Leggur vegi og lagnir
Að sögn Ólafs er hvergi betra að vera heldur en í Grímsnesi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Útgefandi: Hollvinir Grímsness  l  Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðmundur 
Guðmundsson, Hollvinir Grímsness Hafnarfjörður 1. júlí 2010  l  Símanúmer: 899 3267 

www.hollvinir.blog.is gudgu@simnet.is 

Ársæll Hannesson bóndi hefur búið 
í Grafningnum alla sína ævi. Hann 
tók við búskap af föður sínum árið 
1949. „Ég vil nú ekki meina að ég 
búi í Grímsnesinu,“ segir Ársæll, 
sem er bóndi á Stóra-Hálsi. „Það 
voru sameinaðir tveir hreppar og 
ég bý í Grafningnum.“ Faðir Ár-
sæls hóf búskap á Stóra-Hálsi árið 
1911. „Þannig að á næsta ári verða 
hundrað ár síðan. Ég tók við þegar 
hann dó og hef búið hér síðan. 
„Þetta var erfiður staður, vega-
samband slæmt og ekkert lengi vel 
fyrst. Þetta er þokkalegt núna.“

Inntur eftir því hvort þróun hafi 
orðið á svæðinu á ævi Ársæls segir 
hann: „Það hefur orðið mikil breyt-
ing, en ég veit ekki hvort ég vil 
kalla það þróun, ekki að minnsta 
kosti alveg í rétta átt. Fyrst var 
á annað hundrað manns í sveitar-
félaginu og búið á þrettán bæjum 
en nú er mannlíf á sex bæjum.“

Ársæll segir að sauðfjárbú-
skapur hafi verið aðalatvinnu-
vegurinn á svæðinu lengi vel. 
„Hann stóð undir mannlífinu, 
samskiptum manna. Nú er sauð-

fé bara á þremur bæjum,“ segir 
Ársæll og bætir við að sauðféð 
hafi tengt fólk saman. Réttirnar 
í Grafningshreppi verða hundr-
að ára í haust að sögn Ársæls. 
„Eftir að sauðfénu fækkaði þá 
er langt um meiri einangrun og 
þó að það sé mannlíf á þessum 
bæjum þá eru voðalega lítil sam-
skipti innan svæðisins.“ Ársæll er 

með röskar tvö hundruð kindur á 
vetrarfóðri.

Stóri-Háls er á milli sjö og 
átta hundruð hektarar að stærð. 
„En megnið af því er fjalllendi 
og ógrónir melar,“ útskýrir Ár-
sæll sem segir óráðið hvort börnin 
haldi áfram búskap þar. „Ég á fjög-
ur börn og reikna ekki með að þau 
snúi aftur en ég á barnabörn líka.“

Sauðfé tengdi fólk saman

Ársæll Hannesson hóf búskap á Stóra-Hálsi í Grafningi árið 1949. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Hátíðin Brú til borgar verður 
haldin 10. til 11. júlí og mun þar 
kenna ýmissa grasa að sögn 
Guðmundar Guðmundssonar, 
formanns Hollvina Grímsness.

„Brú til borgar verður einn metn-
aðarfyllsti menningarviðburður-
inn á landsbyggðinni í sumar,“ 
fullyrðir Guðmundur Guðmunds-
son, formaður Hollvina Gríms-
ness.

„Guðni Ágústsson, fyrrverandi 
ráðherra, setur hátíðina laugar-
daginn 10. júlí klukkan 13 í Gömlu 
Borg en þann dag verður lögð 
áhersla á að kynna undirstöðu ís-
lenskrar menningar,“ segir Guð-
mundur og bætir við að dagskráin 
á sunnudeginum verði helguð Ólafi 
Jóhanni Sigurðssyni, rithöfundi frá 
Torfastöðum í Grafningi. „Hún 
hefst þar með ávarpi frúar Vig-
dísar Finnbogadóttur. Dagskránni 
verður síðan haldið áfram í Félags-

heimilinu að Borg klukkan 13, eftir 
að gestir hafa snætt íslenska kjöt-
súpu í Þrastalundi.“ Hann segir 
dagskrána í alla staði sérstaklega 
vandaða enda borna uppi af hæf-
asta fólki þjóðarinnar á sviði menn-
ingar og lista.

 Steingrímur Gíslason bóndi á Torfastöð-
um horfir eftir Svartagili. Ólafur Jóhann 
gat oft Svartagils í skrifum sínum.

Ólafur Jóhann Sigurðsson og Anna Jónsdóttir kona hans. MYND/ÚR EINKASAFNI

Málþing og íslensk kjötsúpa

Vigdís Finnbogadóttir 
mun ávarpa gesti. 

Guðni Ágústsson  
setur hátíðina.

● SPÓI KEMUR ÚT Á HÁ-
TÍÐINNI  Hápunktur hátíðar-
innar verður ugglaust endurút-
gáfa á barnasögu Ólafs Jóhanns, 
Spóa. Hefur bókaútgáfan Bjartur 
lagt verðskuldaðan metnað í út-
gáfuna og prýða hana teikning-
ar Jóns Hraunfjörð listamanns 
og að auki fylgir snilldarupplest-
ur Ólafíu Hrannar Jónsdóttur á 
diski.

Fjallað verður sérstaklega um Ólaf 
Jóhann Sigurðsson rithöfund á há-
tíðinni Borg til brúar. Þóra Sigríður 
Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur 
er ein þeirra sem flytja erindi en 
hún mun fjalla um þríleikinn Gang-
virkið, Seiður og hélog og Drekar 
og smáfuglar, 1.200 síðna verk sem 
gerist á tímum seinni  heimsstyrj-
aldarinnar þegar Ísland er hernum-
ið fyrst af Bretum, svo af Banda-
ríkjamönnum. 

„Þríleikurinn er viðamesta 
skáldverk sem hefur verið skrifað 
um þennan tíma á Íslandi og er frá-
bær og margbrotin samfélagslýs-
ing,“ segir Þóra. „Árið 1939 voru Ís-
lendingar einhver fátækasta þjóð í 
Evrópu en var orðin ein sú ríkasta 
árið 1945. Verkið skírskotar mjög 
til samtímans enda teflir Ólafur 
Jóhann  þar fram gömlum góðum 
gildum gegn taumlausri gróða-
hyggju sem greip um sig hjá þjóð-
inni á þessum tíma.“ 

Þóra segir Ólaf Jóhann geysilega 
afkastamikinn höfund sem skildi 
eftir sig á þriðja tug verka. „Hann 
skrifaði tært, ómengað og tilgerð-
arlaust mál enda var Ólafur Jó-
hann mikill föðurlandsvinur, sem 
hafði óvenju mikla ást á Íslandi 
og íslenskri tungu. Kemur þetta 
glögglega fram í verkum hans, ekki 
síst í fjölbreyttum og mögnuðum 
náttúrulýsingum.“

Einstakur 
rithöfundur

Ólafur Jóhann var fyrsti 
Íslendingurinn til að 
taka við bókmennta-
verðlaunum Norður-
landaráðs, árið 1976 
fyrir ljóðabækur 
sínar Að lauf-
ferjum og Að 
brunnum.
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„Við æskuvinkonurnar úr Grímsnesinu tókum upp 
þann sið sumarið 2007 að fara í fjallgöngu á Jóns-
messunótt,“ segir gönguhrólfurinn Laufey Böðvars-
dóttir sem fór fyrstu Jónsmessuferðina á Búrfell.

„Árið eftir gengum við á Mosfell og þá fjölgaði 
verulega í hópnum og í fyrrasumar fórum við enn 
fleiri á Hestfjall,“ segir Guðrún sem smitað hefur 
æ fleiri sveitunga til fjallaklifurs eina mögnuðustu 
nótt ársins, þegar kýrnar fá mál og selir fara úr 
ham sínum.

Um nýliðna helgi fór svo fríður hópur á Vörðufell. 
„Margir eru farnir að sýna þessum göngum 

áhuga og vel má vera að við auglýsum þær í fram-
tíðinni, því þetta er því tilvalin leið fyrir sveitunga 
og sumarhúsafólk að blanda geði í sveitinni fögru.“

Talandi kýr í Jónsmessufjallgöngu

„Það stóð til að rífa Gömul Borg, sem er gamla þinghús okkar 
Grímsnesinga, fyrir nokkrum árum en þá var því bjargað af nokkr-
um einstaklingum,“ segir Lísa Thomsen, ein af bjargvættum þeirra 
miklu menningarverðmæta sem Gamla Borg er, enda hús með sögu 
og sál. Húsið var upphaflega byggt sem þinghús, en var síðar skóli, 
dansstaður og bílaverkstæði. Nú er það meðal annars Mekka ferða-
manna eftir að hljómsveitin Sigur Rós hélt þar margfræga tónleika 
sem sjást í kvikmyndinni Heima.

„Í dag leigjum við Gömlu Borg út fyrir veislur og fundi, en húsið 
er kjörið fyrir 50 til 70 manna hópa,“ segir Lísa um þann sam-
komustað sem eitt sinn var sá vinsælasti í lýðveldinu. Og í sumar 
er ýmislegt á döfinni.

„Hollvinir Grímsness munu halda hér Brú til Borgar 10. júlí og 
sama kvöld munu Hjördís Geirs og Örvar Kristjánsson halda uppi 
miklu fjöri. Þann 7. ágúst verður svo kaffihlaðborð í tengslum við 
Grímsævintýri, og í sumar málverkasýning Æju og söngskemmt-
an með Margrét Pálmadóttur ásamt kór,“ segir Lísa og minnir á 
vinsælt prjónakaffi fyrsta þriðjudag hvers mánaðar, en þá koma 
saman konur og stöku karlmaður af öllu Suðurlandi til að prjóna.

Gamla Borg er opin alla daga nema mánudaga fram yfir Versl-
unarmannahelgi, frá klukkan 11 til 18. Veitingar eru í anda hinn-
ar íslensku húsmóður; brauðsúpa, rabarbaragrautur, plokkfiskur, 
jólakaka og vöfflur með rjóma.

Nánar á www.gamlaborg.is. 

Í Mekka Sigur Rósar
Lísa Thomsen í rómantískum veitingasal Gömlu Borgar í Grímsnesi, sem má 
meðal annars leigja út fyrir brúðkaup. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Duglegar blómarósir úr Vesturbænum komu úr Reykjavík til 
að ganga á Vörðufell: Salvör, Ingunn og Agnes.

Grímsnesið er með vinsælustu 
sumarbústaðalöndum á land-
inu og enn bullandi uppgang-
ur í sumarhúsabyggðinni.

„Það ríkir almenn bjartsýni í 
Grímsnesinu,“ segir Magnús I. 
Jónsson hjá Steypustöð Magnús-
ar, en hann framleiðir og selur 
steypu og forsteyptar einingar 
fyrir sumarhús, ásamt því að vera 
með efnissölu eins og möl í heim-
keyrslur og aðra vegagerð.

„Það er mun meira að gera 
en ég reiknaði með eftir hrun-
ið og margir að kaupa forsteypt-

ar einingar í húsgrunna og und-
irstöður fyrir timburhús. Þá fær-
ist í vöxt að sumarhúsaeigendur 
steypi sumarbústaði sína frá 
grunni,“ segir Magnús sem er 
með tvo menn í fastri vinnu, sem 
er það sama og í góðærinu 2006 
og 2007, en í fyrrasumar var hann 
að mestu einn að störfum.

„Í góðærinu vorum við að verða 
hálf skrýtnir af of mikilli vinnu 
en nú er þetta um einn þriðji af 
því en nóg að gera fyrir alla,“ 
segir Magnús og upplýsir að tals-
vert sé um nýbyggingar í Gríms-
nesinu.

„Eflaust er margt af þeim á 

löngu seldum lóðum og eitthvað 
sem menn voru löngu búnir að 
ákveða að gera, en munurinn á 
viðskiptunum nú og í góðærinu er 
að nú er ekkert tekið á lánum en 
allt staðgreitt,“ segir Magnús.

„Verkefnin eru fjölbreytt og út-
færslur húsanna bera hugmynda-
auðgi gott vitni því hér er einn að 
byggja sér kúluhús og annar for-
láta sundlaug. Timbur er enda 
mjög dýrt núna og miklum mun 
ódýrara að steypa sumarhús ef 
menn geta unnið undirvinnuna 
og uppsláttinn sjálfir. Steypan er 
líka varanlegri og kostar minna 
viðhald.“

Sundlaugar og kúluhús

„Það er virkilega gaman að opna búð sem búið var að loka og við-
tökurnar verið góðar,“ segir Agnar Brynjólfsson kaupmaður í 
versluninni Borg, en hann tók þar við lyklavöldum um páskana.

„Ég er annar hluti tvíeykis sem rekur Vesturbúð ehf., fyrir-
tæki sem við stofnuðum á Eyrarbakka fyrir ári þegar við tókum 
þar við lokaðri búð og völdum nafnið Vesturbúð til að heiðra 
minningu verslunar sem hafði með öll viðskipti að gera frá 
Djúpavogi fram á Reykjanes á síðustu öldum. Á flestu áttum við 
svo von en að ári síðar værum við komnir í innrás,“ segir Agnar 
og skellihlær, en Vesturbúð rekur hann með Finni Kristjánssyni.

„Við heitum Agnar og Finnur og slógum upp í gríni að Vestur-
búð væri „Agnar lítil verslun þar sem þú Finnur nánast allt sem 
þig vantar.“ Raunar segir það svo allt sem segja þarf, því við 
bjóðum allt það helsta sem fólk vanhagar um,“ segir Agnar sem 
leigir húsið af Olís sem er með bensíndælu á Borg. „Hér er nú 
komin ÓB-dæla sem þýðir að við erum með besta verð á bensíni í 
uppsveitum Árnessýslu,“ segir Agnar sem er heillaður af gamla 
tímanum þegar viðmót kaupmanna var alvöru.

„Í haust munum við svo opna hér smur- og dekkjaþjónustu, 
en í dag er ekki hægt að fá viðgerð á dekki fyrr en á mánudegi 
ef springur eftir lokun á föstudegi. Nú ætlum við að bjóða þessa 
þjónustu alla daga vikunnar.“

Verslunin Borg er opin alla daga frá klukkan 10 til 22.

Enn spurt um nuddið
Agnar Brynjólfsson í versluninni Borg í Grímsnesi er kaupmaður með gamla 
sjarma sveitakaupmannsins á hreinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Magnús I. Jónsson er eigandi Steypustöðvar Magnúsar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Við byrjuðum á að opna hér lítið 
kaupfélag og rekum veitingasöluna 
í anda gamla Þrastarlundar þar 
sem hægt er að fá glæsilega ham-
borgara, djúpsteiktan fisk og þjóð-
legt kaffimeðlæti,“ segir Kristín 
Jónsdóttir sem ásamt eiginmanni 
sínum Valgeiri Inga Ólafssyni tók 
við rekstri Þrastarlundar 1. apríl. 

„Við ákváðum að stilla verði í 
hóf á veitingum og nýlenduvöru, og 
nú er veitingasalurinn opinn fyrir 
alla, hvort sem þeir fá sér pulsu, 
ís eða veigameiri veitingar,“ segir 
Kristín.

„Sumarhúsafólk er þakklátt fyrir 
kaupfélagið og margir sem taka 
sveitabíltúr til þess eins að njóta 
veitinga í stórkostlegri náttúru.“ 
Þrastarlundur er opinn alla daga 
frá 9 til 21, og 22 um helgar. 

Rjómapönnsur í sveitinni

Kristín Jónsdóttir og Valgeir Ingi í nýja „kaupfélaginu“ í Þrastarlundi, þar sem ferða-
fólk getur gert innkaup á afar hagstæðu verði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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„Leigusamningurinn er að klárast 
og við höfum mikinn áhuga á að 
færa okkur neðar á Laugaveginn,“ 
segir Svava Johansen, verslunar-
kona og eigandi Gallery 17, en hún 
leitar nú eftir nýju húsnæði undir 
verslunina Evu. Margt húsnæði 
komi til greina við Laugaveginn en 
ekkert er komið á fast enn þá.

„Við erum í samningaviðræðum 
en Skífuhúsið kemur meðal annars 
sterklega til greina. Við erum að 
fara úr miklu húsi sem við byggð-
um sjálf árið 1991 og það var mikil 
lyftistöng fyrir götuna á sínum 
tíma. En verslun á Laugavegin-
um hefur almennt breyst síðustu 
ár. Margar fallegar verslanir hafa 
þjappast neðar á Laugaveginn og 
þar hafa sprottið upp verslanir 
með íslenska hönnun,“ segir Svava 
og nefnir að straumur ferðamanna 
liggi neðst á Laugaveginum og upp 
Skólavörðustíginn. 

Svava rekur verslanir bæði í 
Kringlunni og Smáralind og opn-
aði meðal annars nýlega stóra 
verslun í þeirri síðarnefndu. Hún 
hefur þó sterkar mjög taugar til 
miðbæjarins.

„Mig langar ekki úr miðbænum 
en ég hef rekið þar verslun í 28 ár 
og styð Laugaveginn mjög. Hann 
er búinn að vera í niðursveiflu en 
nú er verið að byggja upp og bara 
gleði og spenningur yfir því. Það 
eru til dæmis ekki margar versl-
unargötur í heiminum þar sem 
hægt er að horfa á tilkomumikla 
fjallasýn milli húsa. Til dæmis ef 
horft er niður Ingólfsstræti horf-
ir maður beint á Esjuna.“ Svava 
stefnir á að opna á nýjum stað 
fyrir jól. heida@frettabladid.is

Eva mun færa sig um set 
Svava Johansen stefnir á að færa verslunina Evu og opna nýja skóbúð fyrir næstu jól á Laugaveginum og 
leitar nú eftir hentugu húsnæði. Svava hefur stundað verslunarrekstur á Laugaveginum í hátt í 30 ár. 

Svava Johansen verslunarkona segir verslun við Laugaveginn hafa færst neðar síð-
ustu ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið mánudag til föstudag 10-18, laugardag 10-17

Útsalan er hafi n

Skólavörðustíg 7 • 101 Reykjavík• Sími 551 5814

ÚTSALAN

Hópur íslenskra tónlistarmanna 
stendur fyrir tónleikum á hverju 
kvöldi í allt sumar að Granda-
garði 11 þar sem erlendum gest-
um gefst tækifæri á að kynnast 
íslenskri tónlist.

„Þetta eru klassískir tónleik-
ar þar sem við flytjum íslensk 
sönglög og ferðamennirnir 
fá þarna íslenska þjóðarsál 
beint í æð. Við kynnum allt á 
milli laga á ensku og segjum 
frá lögunum og innihaldinu 
svo þeir geti notið þess sem 
flutt er,“ segir Bjarni Thor 
Kristinsson en hann heldur 
utan um tónleikana sem fara 
fram klukkan 20.30 öll kvöld í 
sumar.

Dagskráin er breytileg frá 
degi til dags en á þriðja tug 
listamanna kemur fram 
í sumar. Aðgangseyr-
ir á hverja tónleika eru 
2.900 krónur en einnig er 
hægt að kaupa sér mán-
aðarmiða á 6.500 krónur 
og mæta þá hvenær sem er 
en hverjir tónleikar taka 
um klukkutíma.

„Við byrjuðum fyrir 
hálfum mánuði og þetta 
hefur gengið mjög vel. 
Þótt við stílum þetta 
inn á ferðamenn hafa 

Íslendingar verið að 
slæðast inn með og 
þeim hefur líka þótt 
frábærlega gaman. 
Við viljum auðvit-
að sjá sem flesta,“ 
segir Bjarni. Hægt 
er að kynna sér 
dagskrána á 
heimasíðunni, 
www.cccr.is.

  - rat

Tónlistin endurspeglar 
íslensku þjóðarsálina

Bjarni Thor Kristinsson bassa-
söngvari kynnir íslenska tónlist 
fyrir ferðamönnum öll kvöld 
í sumar.

Rvk Soundsystem eru ný mánað-
arleg reggí-kvöld í Nýlenduvöru-
verzlun Hemma og Valda.

Unnendur reggí-tónlistar geta 
sannarlega glaðst þar sem mán-
aðarleg reggí-kvöld eru nú hald-
in í Nýlenduvöruverzlun Hemma 
og Valda á Laugavegi 21 í Reykja-
vík.

Dj Elvar, sem hefur verið tíður 
gestaplötusnúður hjá Breakbeat.
is, þeytir skífum á þessum reggí-
kvöldum, sem verða haldin fyrsta 
laugardag hvers mánaðar. Gest-
um gefst þar kostur á að kynna 
sér allt það besta úr flórunni, svo 
sem ska, rocksteady, dub, roots og 
dancehall. 

Eitt kvöld hefur þegar verið 
haldið við góðar undirtektir, þar 
sem dj Tobbi var sérstakur gest-
ur. Dagskráin hefst klukkan 23 og 
er enginn aðgangseyrir á kvöldin.

- rve

Reggí í 
Reykjavík

Bob Marley hefur haft mikil áhrif á síðari 
tíma reggítónlistarmenn.



BÍLAR &
FARATÆKI

RENAULT TRAFIC VAN. Árgerð 10/05, 
ekinn 90 Þ.KM, DÍSEL, . Verð 1.250.000.
STG Rnr.100787

OPEL ASTRA GTC OPC. Árgerð 2006, 
ekinn 36 Þ.KM, BENSÍN, 6 GÍRAR. 
Verð 2.100.000 stg. skipti á ódýrari 
Rnr.100773

M.BENZ C 200 CDI. Árgerð 2003, ekinn 
139 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
2.790.000. Rnr.101001

VOLVO S40 2,4 L. Árgerð 2007, ekinn 66 
Þ.KM SJÁLFSKIPTUR. Verð 2.970.000. 
100% LÁN Rnr.212297

YEARLING IY-4102. Árgerð 2007, 
FORTJALD,OFL. Verð 1.890.000. 
Rnr.101187

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA YARIS 3 DYRA TERRA. Árgerð 
2005, ekinn 98 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 990.000. Rnr.995571

TOYOTA LAND CRUISER 80 7 manna . 
Árgerð 1992, ekinn 322 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 1.690.000 Tilboð 
1290.000. Rnr.110319

TOYOTA COROLLA 1,6 VVTI. Árgerð 2002, 
ekinn 138 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 1.200.000. Rnr.150132

TOYOTA AVENSIS S/D TERRA. Árgerð 
2000, ekinn 95 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 950.000. Rnr.110358

CHEVROLET LACETTI W/G. Árgerð 2005, 
ekinn 90 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 1.450.000. Rnr.995590

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Audi Allroad 2.7 T 6/2001 ek. 99 þkm. 
Leður, lúga, álf, xenon, hiti í aftursæt-
um. Flott eintak. Ný tímareim. Verð 
1.950.- Skoðar skipti.

Dodge Ram Quad Cab 33“ 2000 árg. 
Ek.118 þ.m. Krókur, MSD tölvukveikja, 
KN sía, fjarstart. Góð dekk, gott eintak. 
Verð 1.390.- Góður stgr afsláttur.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

FORD KA 1.3I. Árgerð 1998, ekinn 141 
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 390.000. 
Tilboð 199.000. Rnr.121218n VISA 
EURO ALLT AÐ 36 MÁN

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árgerð 
1998, ekinn 149 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 890.000. Tilboð 
690.000. VISA EURO ALLT AÐ 36 MÁN

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

SUBARU FORESTER PLUS. 07/2007, 
ekinn 42 þ.km, sjálfskiptur. Mjög fal-
legt eintak! Verð 3.340.000. #320027 
Bíllinn er á staðnum, kíktu við! Opið 
virka daga kl. 10:00-18:00, lokað laug-
ardaga í sumar.

DAIHATSU CUORE 10/2009, ekinn 4 
þ.km, beinskiptur. Frítt að leggja í mið-
bænum, eyðir verulega litlu bensíni! 
Verð 1.990.000. #300516 - Bíllinn er 
á staðnum, kíktu við!. Opið virka daga 
kl. 10:00-18:00, lokað laugardaga í 
sumar.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Ford Expedition Eddie Bauer Árgerð 
2004, ekinn 89þ.km, einn með öllu! 
Tilboðsverð 2.390.000kr!! Rnr 140454. 
Sjá nánar á www.stora.is. Vegna góðr-
ar sölu undanfarið bráðvantar okkur 
allar gerðir bíla á skrá og á svæðið til 
okkar. ATH það er frítt að skrá bílinn 
hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

VW TRANSPORTER COMBI LANGUR 
Árg. 2005. Ek. 89 þ.km Verð kr. 
2.580.000 Skipti: ÓDÝRARI

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

HYMER ERIBA NOVA S 670. Árgerð 
2007, ekinn Verð 5.890.000. Rnr.110515 
Gríðarlega flott hús

M.BENZ B 170. Árgerð 2006, ekinn 36 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Tilboðsverð 
2.300.000. Bíllinn er á staðnum

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

BMW 545 SMG Árg 2004, ek 84 þ.km, 
4.4 V8 BENSÍN Tilboðs-Verð 4.157.545.- 
ISK Rnr.128990 Sá eini sinnar tegundar 
á landinu SMG, ATH!! Er á staðnum 
— Geggjuð græja —

YAMAHA XJR1300. Árg 2008, ekinn 
6 þ.km, ný dekk Verð 1.580. þús 
Rnr.102630 Mikið úrval mótorhjóla í 
sal.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Sumartilboð í öráa daga á þessum 
frábæru 50 cc vespum 50‘Look. Sem 
slógu svona rækilega í gegn í fyrra. Búið 
að setja í þær racing kveijku CDI. Eigum 
eftir svörtu týpuna. Verð nú 278 þús., 
áður 298 þús.

Sumartilboð í aðeins örfáa daga á þess-
um stóru og rúmgóðu 50cc vespum á 
16“ dekkjum með racing kveikju CDI. Í 
tveimur litum, rauðum og bláum. Verð 
nú 298 þús. áður 329 þús.

ÚTSALA
Eigum eingöngu nokkur stk. eftir af 
heimilisþjófavörn sem hringir í síman 
þinn og 2 önnur símanúmer, sem þú 
velur ef brotist ef inn hjá þér. Nú fáan-
legt aðeins 19.945 m. reyksskynjara 
verð áður 29.900. Þráðlaust og einfalt 
í uppsetningu f. heimili og smærri 
fyrirtæki.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

TILBOÐ 1.690.þ
 FORD MONDEO GHIA, árg 9/2005, ek 
92.þ km, 2.0L Sjálfskiptur, Dráttarkúla, 
Kastarar, Leður, Topplúga, álfelgur, Verð 
1.990.þ Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 5672700

Verð 490 þ.
SUZUKI RV125, árg 5/2008, RETRO hjól, 
ek 1.þ km, 6 gíra beinskipt, Minnaprófs 
hjól. Vantar bíla á skrá og á staðinn, 
Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

VW Touareg R5 dísel, árg. 2008, ek. 
38þús.km, leður, krókur, nýleg heilsárs-
dekk, Gullfallegur umboðsbíll og vel 
búinn!! Ásett verð aðeins 6900þús.kr! 
bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

SKODA COMFORT AMBIENTE 
16 V. 10/2007,EINN EIGANDI, 
GRÁSANSERAÐUR, BEINSKIPTUR, 1400 
VÉL 86 HÖ., EKINN 21 Þ.KM., 4. DYRA, 
VETRARDEKK, SUMARDEKK. ÁSETT 
VERÐ 1750 ÞÚSUND. FRÁBÆRT ÚTLIT. 
S. 8958956

Breyttu bílnum þínum í ferðabíl. 
Magtower topp tjald á bílinn. Dýna, 
púðar, inniljós og stigi fylgir. Passar á 
flesta bíla. Tvær tegundir. Verð frá kr. 
260.000,- Upplýsingar í síma 5787860 
eða í Rofabæ 9

300, þús. eða tilb.
Skoda, árg ‚99. Ek. 84 þús. km.Skoðun 
‚10.Með krók. Staðgr. S. 861 1271.

ISUSU CREW CAB TDI 35“ árgerð 1998 
disel 3100cc ekinn 378 þ.km nýupptek-
in vél verð 390 þ. S. 692 0768.

Nissan Patrol árg.‘98 Ek. 248 km. 
Nýskoðaður. Ný dekk. Verð 900 þ. 
Uppl. í s. 693 2991.

*Sérhæfum okkur í sölu á ferðavögn-
um.* Óskum eftir öllum gerðum af 
húsbílum, hjólhýsum, fellihýsum og 
tjaldvögnum á söluskrá. Mikil eftirspurn 
og góð sala. Stórt útipláss. Einnig til 
leigu hjólhýsi. Pantið tímanlega. Ath 
sum stéttarfélög veita styrk til leigunn-
ar. ferdavagnamarkadur.is Höfðabakki 
9, S: 445-3367

 0-250 þús.

Til sölu mercedes bens A-160 árg 98. 
þarfnast viðgerðar fæst ódyrt. uppl.í s 
894 6036.

 1-2 milljónir

Subaru Impresa 2l ssk. ek.49.000 km 
árg.2006 verd 1.790.000 kr. Simi 693 
2991.

 2 milljónir +

Toyota Rav 4 árg 2006 sjálfsk. 5 dyra 
ekinn 44 þ km. V.2,8 mkr. S 8628387

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Sterkeman Starlet 486 árg. 
2007 – 3 kojur, svefnpláss 
f. 6, sólarsella, skyggni, TV 
loftnet, útvarp + CD.
Verð 2.400 þús.

Knaus Sudwind 500 FSD 
árg. 2007 – Koja, snyrtilegur 
vagn. Verð 2.850 þús.

Fiat Slim 1 Elnagh árg. 
2005 – 2.0L Turbo Diesel,
ekinn 17.000 km. Skyggni, 
hjólagrind, snúningsstólar, 
nýjir rafgeymar, einangrun á 
glugga. TILBOÐ 4.900 þús.

Palomino Colt árg. 2001 – 
9 feta, er á loftpúðum, 31” 
tommu dekk, grjótgrind, 
svefntjöld, vel með farinn.
Verð 990 þús.

Palomino Yearling árg. 2004 
– 11 feta, fortjald, sólarsella, 
2 rafgeymar. Verð 1.560 þús.

Fiat Euromobil árg. 2001 
– Ekinn 53.000 km. 2.8L 
Turbo diesel, skyggni, 
hjólagrind, snúningsstólar, 
2 sólarsellur, loftpúðar, 2 
rafgeymar, bakkskynjari, TV 
loftnet, sjónvarp. 
Verð 4.950 þús.

SUZUKI GRAND VITARA LUXURY árg. 
‚05 ek. 62 þ. sjálfsk. m/krók vel með 
farinn V. 2490 þ. S. 893 5357.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Hæ ég er öryrki og bráðvantar þokka-
legan bíl á 50-150þ. staðgr. S. 841 
0155

ERTU MEÐ BÍLINN Á SÖLU - Vantar 
bíl frá 1. júlí til 3. ágúst. Þarf að vera 
rúmgóður og kaskótryggður, til í að 
borga allt að 100.000 fyrir tímabilið. 
Áhugasamir sendið á garnason@gmail.
com

 Jeppar

Til sölu Nissan Terrano II 2.7 dísel, árg. 
‚99. Uppl. í s. 898 6111.

Ægis tjaldvagn árg 09. Fortjald og ýmisir 
fylgihlutir Verð 1.200.000 s. 8206458

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

VW Crafter árg.2007, 18 manna leyfi, 
ekinn 90 þús, 164. hö. Gott eintak, 
mögul.að taka ódýrari bíl uppí. Sími 
892 8433

 Húsbílar

Fiat Dukato, árg. ‚05, húsbíll með öllum 
hugsanlegum búnaði. Uppl. í s. 565 
7661 eftir kl. 16.00

 Mótorhjól

BMW F650 GS Twin 2008. Gott ástand 
og góð dekk. 800 cc mótor. Töskugrind, 
hliðartöskur, hiti í handföngum og 
stór framrúða. Lítið ekið. Það toppar 
ekkert BMW. Verð 1.750.000,- Tilboð 
1.490.000,- Upplýsingar í síma 821 
6386

Óska eftir hippa, ekki undir en 900cc. 
STGR í boði, allt að 700þ. Uppl. í S. 
895 8244.

 Reiðhjól

Kría Hjól 
 Eina sérhæfða hjóla-
smíðastofa landsins!

Alhliða hjólaviðgerðir-Sérsmíðum hjól- 
Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól-Hólmaslóð 2 og Ármúla 
42 kriacycles.comS: 534 9164 / 659 
1595.

 Kerrur

HUMBAUR kerrur með 13“ dekk, burð-
argeta 620 kg. heildarþyngd 700 kg. 
Innanmál: l. 205 /b. 110 h./ 30 cm. 
Verð aðeins 143.000 kr. www.topp-
lausnir.is s: 898-7126.

 Hjólhýsi

Glæsilegt Hobby ufe-540 exc. mjög 
lítið notað! Kirsuberja innréttingar, apa-
skinns áklæði, halogen lýsing, bakar-
ofn, markísa, heitt og kalt vatn, ísskápur 
m.frysti, hita og kælikerfi, tvloftnet, 
faldað teppi, Wc með sturtu, og fl. Verð 
3.990þ. S. 892 9804.

 Fellihýsi

10 f. fellihýsi ár 2007 rookwood með 
fortjaldi, sólarsellu fl 862 4659 og 
897 6162.

Til sölu A-liner 2007 m/ öllu. Lítur út 
sem nýtt. Einnig þvottavél 12 ára Fagor. 
Uppl í s: 898 0217

Til sölu Palomino Colt fellihýsi árg. ‚04. 
Ísskápur miðst., fortjald, teppi í fortjald-
ið, gaskútur. Mjög vel með farið og lítið 
notað. V. 1.450 þ. Uppl. í s. 891 9515.

Nýr ónotaður tjaldvagn - Ægisvagn 
(www.seglagerdin.is) fortjald, nývirði 
1360þús. skráður og tilb. til notk. tilb. 
óskast uppl. stone@talnet.is og 898-
6337

 Pallhýsi

Pallhýsi (Camper) árg. 06/07“ niðurfell-
anl. toppur, passar á fl. pallbíla, eldavél, 
vaskur, vatn, sjónv. loftnet, sólarsella, 
ískápur. rafm. og gas. svefnpl. 3-4 verð 
1.5m stone@talnet.is og 898-6337

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna, fellihýsi og hús-
bíla. KE Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 
587 0626 & 696 3522. www.ke.is

Til sölu Camp-Let tjaldvagn á kr. 300 
000. Uppl. 820 4766.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Til sölu vatnabátur, 490 á lengd. Verd 
170 þ. Uppl. í s. 869 6696.

 Aukahlutir í bíla

Til sölu farangursbox (tengdarmömmu). 
Upplýsingar í síma 896-0333

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

4 stk. 185/65 14“ á Corolla felgum á 
20 þ. 4 stk. 175/70 13“ á Golf felgum 
á 20 þ. 2 stk 215/55 16“ á 10 þ. 2 stk. 
195/65 15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 205/65 
15“ á 10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10 þ. 3 
stk 175/70 13“ á álf. á 10 þ. Uppl. í s. 
896 8568.

 Varahlutir

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

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

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, 
Nubiru,Lanos,Galloper,Discovery,H1, 
Santa Fe, Nissan DC 97, Cherokee, 
Trooper, Ford 250. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

Bílapartar og þjónusta. S. 
555 3560

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan, 
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs 
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förg-
unar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í MMC Space Wagon ‚97, 
Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic 
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

Til sölu
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 Garðyrkja

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

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun 
eða aðra þjónustu í garðinum er 
ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór 
Garðyrkjumaður

Vantar þig sláttur í sumar ? Garðsláttur 
og beðahreinsun á sanngjörnu verði 
S. 8481253

SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn 
smiða og garðvinna, vanir menn og 
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

 Bókhald

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

Fjárhagsaðstoð
Fjárhagsáætlanir, ársreikningar, skatt-
skýrslur, bókhald, vsk, laun og stofnun 
fyrirtækja. Landsal ehf, hulda@mf.is, s. 
661 7480.

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

www.smidaland.is
Nýsmíði - viðhald - gluggar -sólpallar 
- öll smíði. S. 772 0040.

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

Granat-Múr ehf.Húsaviðgrðir. 
Múrviðgerðir.Steining.Flísalagnir Gerum 
verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Uppl 
866 6291.

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

Húseigendur, Húsfélög 
Ath.

Múrarameistari sérhæfður í flísalögn-
um, sprungu og tröppuviðgerðum. 
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 & 
567 6245.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Whole body massage. S. 849 5247

Nudd. Nudd. Nudd. Exclusive whole 
body massage. S.6922126

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Viðgerðir

Tek að mér smáviðgerðir í múrverki, 
múrarameistari. Uppl. í s. 841 8893.

 Önnur þjónusta

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gróðurhús TILBOÐ !!! 6fm B=1,9m 
L=3,2m með 3mm gleri eigum örfá 
hús eftir verð 220þ S:552 3300.

Antíkskápur 20þús, 30L fiskabúr með 
ljósi 5þús. fjallahjól 15þús. skemmt-
ari 15þús. nagladekk 14“ 15þús. og 
örbylgjuofn 5þús S. 841 0155.

Ísskápur á 15þ. Þvottavélar á 20-
30þ. Eumenia með þurrkara á 30 þ. 
Stór amerískur þurrkari á 30þ.Stór 
amerísk þvottavél á 40þ. Þurrkari á 
20þ. Bílahátalarabox á 5þ. CD á 4þ. 
Brauðrist á 2þ. Grill á 2þ. Teppi á 5þ. 
Línuskautar á 2þ.Rúm á 5þ. Stór vaskur 
á 3þ. Stál bakaraofn á 25þ. Gasgrill á 
10þ. Glerborð á 5þ. Barískápur á 10þ. 
Uppþvottavél á 20þ. Helluborð á 10þ.
Frystiskápur á 20þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

Óska eftir HDV 3CCD upptökuvél í 
góðu ástandi, helst Canon XHA1 eða 
sambærilega vél. greatkleo@gmail.
com

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og stilli-
flautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/
pikup, kassagítar kr. 11.900.- innbyggð-
ur tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, 
auka strengjasett og e Media kennslu-
forrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar 
frá kr. 33.900.- Þjóðlagagítar frá 
17.900.- Þjóðalagagítar með poka. 
ól. stilliflautu. emedia kennsludisk á 
kr. 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Fjölbreytt úrval! Krossviður-
Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF-
Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 
7905.

 Verslun

Forskot á sumarútsöluna 30-50% 
afsláttur

 Emilía Bláu húsin Faxafeni 

 s: 588 9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Fasteignir
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

P i z z e r i a

OPNUNARTILBOÐ
Miðstærð af pizzu og gos, önnur pizza fylgir frí  með.

2 fyrir 1í sal

leiguwww.cargobilar.is

obilar.is

eigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda

Smurþjónusta og smáviðgerðir
Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Þjónustuauglýsingar
Alla fimmtudaga

sigrunh@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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NUDD - Tilboð - NUDD
 Nudd kr. 3500,-

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. 
Uppl. - pantanir s. 57 8 57 57 & 823 
8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 
12-18 mán-lau.

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu v/flutnings borðstofuborð + 6 
stk stólar borðst.skenkur, píanó, leður-
sófi, ofl. Uppl. í S. 896 3303

 Heimilistæki

Vantar þeytivindur, stóra gólfsuðupotta, 
stóra potta (ekki ál). Hafið samband 
við Hildi í síma 695 4202

 Dýrahald

English toy spaniel hvolpar til sölu,ættb.
frá HRFÍ skorradalshundar@gmail.com 
skorradals.123.is

2 doperman hvolpar til sölu. Uppl. 
gefnar á freyzi5@gmail.com. Aðeins 
góð heimili koma til greina.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Útilegubúnaður

Til sölu tjaldvagn, Forli 2006, toppvagn 
með - fortlaldi, yfirbreiðslu, skoðaður. 
Verð 550þús. sími 899 2631.

 Hestamennska

Reiðskólinn er hafinn. 5 daga námskeið 
frá mán-fös allan daginn frá 9-16 með 
fæði. 5-12 ára. Uppl. í síma 894 3588.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is

Upplýsingar í síma 772 7553

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Til leigu lítil 2ja herb. íbúð í Jöldugróf á 
svæði 108. Uppl. í s. 863 8892.

ROOM for/RENT w/FURNITURE IN 
108 REYKJAVÍK AND IN 109 AND 111 
BREIÐHOLT 897 3611.

14fm herb. til leigu v/ Flókagötu í RVK 
(105). Sér inngangur. Innifalið bað, hiti 
og rafmagn. Næg bílastæði og stutt í 
almennar samgöngur. Leiga 24þ. Uppl. 
í S. 551 1433.

4 herbergja íbúð í 
Hraunbæ

Glæsileg 3ja herb. 90fm íbúð á besta 
stað í Hraunbænum. Rúmgóð stofa, 
suðursvalir, snyrtileg sameign. Stutt í 
alla þjónustu. Verð 135þús á mán. 
Uppl. s. 697 8515 og 848 4235

2ja herb. íbúð á jarðhæð til leigu í 
Seljahverfi 109. Wc með sturtu. Int.net. 
Reyklaus, sér inngangur, ekki gæludýr, 
reglusemi krafist. Laus. Leiga 95.000 
kr, trygging pen. 150.000 kr. Sími 557 
3336.

4ja herb. íbúð á 7. hæð í Hólum, 
langtíma leiga. Uppl. í s. 897 2217 og 
893 2217.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

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

Til leigu 2 herb. íb. í grafv. sér inng. laus 
strax uppl: 6634374

Herbergi í Hraunbæ. Reglusemi áskilin. 
Uppl. í s. 865 9637.

Ódýr studíóíbúð í RVK, dags-helgar og 
vikuleiga. www.eyglo.is/accommodat-
ion gudglo@simnet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir herbergi strax á svæði 101 
til 107 með aðgangi að eldh. og bað-
herbergi, ásamt þvottaaðstöðu. S 867 
8231.

Óska eftir stúdíóíbúð til leigu í Kópavogi. 
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið S:848 7249

Heiðarlegt og reyklaust par með barn 
á leiðinni óskar eftir 2ja herbergja 
íbúð frá og með 1. ágúst á sanngjörnu 
verði. Björgvin S: 866 2066 e-mail: 
bjg8@hi.is

 Húsnæði til sölu

Egilsstaðir. Er með einb. í smíðum. 
Óska eftir skiptum á suðvesturhorni. 
771 4279.

 Sumarbústaðir

Til sölu 36fm,sumarhús m/svefnloft í 
Eyrarskói, leigulóð. Skúr fylgir. Verð 7.9 
m. Góð staðsetning. S .865 1349

Sumarbústaður fyrir kvikmyndatöku. 
Óskum eftir sumarbústað í 15-20 mín 
fjarlægð frá Rvík í ágúst/sept. All nánari 
uppl. í síma 866 2052.

Sumarbústaður fyrir kvikmyndatökur. 
Óskum eftir sumarbústað í 15-20 mín 
fjarlægð frá Bifröst í ágúst/sept. Nánari 
uppl. í síma 866 2052.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir húsnæði undir litla verslun, 
ca 30-60m2, helst í Kópavogi. Sími: 
894 4708.

LAUGAVEGUR
Verslunarhúsnæði óskast neðan 
Vitastígs á Laugaveginum. Uppl 
s.6932505

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

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

 Gisting

Gisting RVK - Staðsett 
við Kringluna

2 herbergja íbúð fullbúin hús-
gögnum með svefnplássi fyir 

2-4. Leigist 2 nætur í senn eða 
fleiri. Verð 15-18þús per. nótt.
Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 
eða limoutaxi@hotmail.com

Gistiheimilið FAB Þelamörk Eyjafirði. Til 
leigu herbergi í sumar, morgunmatur 
fylgir. Sundlaug og barnvænt umhverfi. 
Uppl. í síma 820 0984 og á www.
fabtravel.is

Íbúðir á horni Barónstígs og Laugavegs 
fyrir allt að fjóra í skammtímaleigu. 
Meiri upplýsingar á www.l81.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Italiano er að leita að duglegum, snyrti-
legum starfsmanni í hlutastarf og fullt 
starf. Góð íslenskukunnátta og mikil 
hæfni í mannlegum samskiptum áskil-
in. Sæktu um á staðnum eða sendu 
okkur mail á italiano@italiano.is

Óskum eftir duglegum , heiðarlegum 
og stundvísum starfsmanni í verslun 
, viðkomandi þarf að hafa frumkvæði 
, vera áhugasamur , hafa gaman af 
því að selja vörur og þjónusta fólk og 
helst hafa reynslu af sölu og þjón-
ustu störfum, yngri en 18 ára kemur 
ekki til greina. Einnig vantar stafsmann 
aðra hvora helgi. Vinsamlegast sendið 
umsóknir á birna@vdo.is

Laus staða frá 12. ágúst
Leitum að leikskólakennara eða 
þroskuðum einstaklingi sem er 
ljúfur í lund og samstarfsfús v. 
fæðingarorlofs eins af kennur-
um skólans. Um framtíðarstarf 
gæti verið að ræða. Áherslur 
skólastarfs eru á gæði í sam-
skiptum og skapandi starf í 
anda Reggió-stefnunnar. Rík 

áhersla er á virðingu og gleði í 
öllum samskiptum og eru það 

lykilhugtök í daglegu starfi.
Áhugasamir sendi tölvupóst 
á regnbogi@regnbogi.is eða 

hafið samband við undirritaða 
í síma 899-2056 eða 557-7071 
Lovísa Hallgrímsdóttir leik-

skólastjóri

Hlöllabátar auglysa eftir 
vaktstjórum í 100 % 

starf og einnig á helgar 
og kvöldvaktir.

Starfið fellst í að, þjálfa og 
stjórna starfsfólki , skipuleggja 

vaktir panta og hafa umsjón 
með birgðum, sjá um uppgjör, 
afgreiða þrífa og almenn þjón-

usta. 

Umsækjendur þurfa að vera 
skipulagðir, stundvísir, jákvæðir, 

Eiga gott með að vinna með 
fólki á öllum aldri, 

Æskilegt er að viðkomandi sé 
25 ára eða eldri og hafi reynslu 

af svipuðu starfi.
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

í síma 842-2800 Umsóknir 
sendist á helgi@hlollabatar.is

Kraftmiklir einstaklingar óskast. Óskum 
eftir starfsfólki í símasöluver okkar. 
Umsækjendur þurfa að vera 18 ára 
og eldri. Umsóknir sendist á simaver@
kreditkort.is Kreditkort hf.

Öflugur meiraprófsbílstjóri óskast í 
afleysingarverkefni uppl. um aldur og 
starfsreynslu óskast sent á hebra@
simnet.is

Spjall, myndir og vídeo
Fjölbreyttir tekjumöguleikar eru nú 
í boði fyrir kynþokkafullar íslenskar 
konur á vefsíðunni PurpleRabbit.eu.

Verkstjóri óskast í hellulagnir. 22+. 
Reynsla af vélavinnu æskileg. Uppl. í s. 
898 4202 eða á baldur@btverk.is

Verslunin Augnakonfekt Laugavegi 95 
óskar eftir traustri,snyrtilegri, reykl,starfs-
konu/manni. Ums sendast á kolbrun@
augnakonfekt.is.

STAY EHF óskar eftir þernum í fulla vinnu 
í 3 gistiheimili í Reykjavik. Reynsla, 
enskukunnátta, stundvísi og heiðarleiki 
æskileg. Uppl. á stay@stay.is.

Óska eftir vinnukonu í heyskap í sumar 
á sveitbæ á Suðurlandi. Þarf einnig að 
geta gripið í ýmis önnur störf, reynsla 
á vélum s.s traktor og heyvinnuvélum 
æskileg. Fæði og húsnæði á staðnum.
Frekari upplýsingar veitir Rúnar í síma: 
487-4791 864-2146

 Viðskiptatækifæri

MIKLIR TEKJUMÖGULEIKAR - NETWORK 
MARKETING ER MÁLIÐ / GETUR ÞÚ 
UNNIÐ SJÁLFSTÆTT? - HRINGDU NÚNA 
Í SÍMA 699-3702 OG FÁÐU NÁNARI 
UPPLÝSINGAR.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Þessari kerru var stolið af Smiðjuvegi 2 í 
mars sl. finnandi vinsamlegast hringið í 
s. 5771200 Fundarlaunum heitið.

Hálsfesti úr ljósu rafi (amber) týndist 
í síðustu víku í Rvk. Finnandi vinsam-
legast hafi samband við Katrínu í s. 
865 5186.

 Einkamál

Palomino Yearling árg 2005 til sölu 2 
gaskútar, 2 rafgeymar vel með farið 
verð 1.300 þ uppl S 699 2744.

Atvinna

Fasteignir
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

Þegar umhverfisráðuneytið 
sendi frá sér frétt á dögunum 

í tilefni útgáfu reglugerðar um 
brennisteinsvetni í andrúmslofti 
leituðu tilteknir fjölmiðlar álits 
Samorku. Þá fannst okkur meðal 
annars nauðsynlegt að leiðrétta 
meinlegan misskilning ráðuneyt-
isins í fréttinni, sem við gerðum 
einnig beint við ráðuneytið. Því 

miður birtist síðan sama villan í 
grein umhverfisráðherrans hér í 
blaðinu nokkrum dögum síðar og 
því er rétt að halda leiðrétting-
unni áfram til haga.

Í greininni heldur ráðherrann 
því fram að viðmiðunarmörk 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinn-
ar (WHO) um magn brennisteins-
vetnis í lofti miðist við bráðaáhrif. 
Það er rangt, í besta falli afar vill-
andi framsetning. Mörk WHO 
eru þannig einn hundraðasti af 
því sem möguleg bráðaáhrif eru 
skilgreind við. Viðmiðunarmörk 
WHO eru 150 milligrömm í hverj-
um rúmmetra lofts að meðaltali 
á sólarhring. Bráðamörkin eru 

15.000 milligrömm að meðaltali 
yfir 8 klukkustundir. WHO lætur 
einmitt almenning njóta vafans 
með því að setja sín viðmiðun-
armörk við 1% af skilgreindum 
bráðamörkum. 

Hellisheiðarvirkjun, sem ráð-
herra hefur vísað til í þessu sam-
bandi, var tekin í notkun haustið 
2006. Á þeim 1.400 dögum sem 
liðnir eru síðan hefur brenni-
steinsvetni í byggð aðeins einu 
sinni farið yfir mörk WHO. Aðrar 
virkjanir, margar mun minni og 
fjær allri byggð, munu þurfa að 
sæta þessum sömu reglum með 
miklum tilkostnaði.

Í grein sinni, um að verið sé 

að draga úr mengun jarðvarma-
virkjana, tínir ráðherrann til 
að mörkin séu ennþá strang-
ari í Finnlandi. Hjá Samorku 
er okkur ekki kunnugt um að 
Finnar státi af jarðvarmavirkj-
unum. Þeir gætu því eins skil-
greint þessi mörk við núll. Við 
gætum að sama skapi án nokk-
urra vandamála skákað Finnum 
og sett hér mun strangari regl-
ur en þeir hafa gert um rekstur 
kjarnorkuvera.

Nú er í gildi hér á landi almenn 
reglugerð sem setur mörk um 
brennisteinsdíoxíð, köfnunar-
efnisdíoxíð og köfnunarefnisox-
íð, bensen, kolsýring, svifryk og 

blý í andrúmsloftinu. Í stað þess 
að bæta brennisteinsvetni við 
upptalninguna í þeirri reglugerð 
kaus ráðherrann að setja sérstaka 
reglugerð um brennisteinsvetni, 
sem er samhljóða hinni í nær 
öllum atriðum. Þetta mun seint 
teljast góð stjórnsýsla. 

Hvað brennisteinsvetnið varð-
ar kýs ráðherrann að draga mörk-
in við einn þriðja af WHO mörk-
unum, en engin fagleg rök fylgja 
þeirri ákvörðun. Athyglisvert er 
að eldri reglugerðin skilgreinir 
mörk brennisteinsdíoxíðs – sem 
gjarnan tengist bílaumferð – í 
lofti hér á landi liðlega sexfalt 
hærri en WHO mælir með. 

Ráðherrann leiðréttur − aftur 

Það er skrítið hvernig umræð-
an í samfélaginu veður oft 

einsleit. Einhverjir hafa hátt og 
hinir þagna. Þetta hefur t.d. gerst 
í umræðunni um ein hjúskaparlög. 
Öll umræða er kaffærð með orðum 
eins og mismunun, misrétti eða 
skorti á kærleika.

Fæstir vita þó að í lögum um 
staðfesta samvist og í lögum um 
hjónaband karls og konu, sem ekki 
eru lengur í gildi, fólst nákvæm-
lega sama réttarstaða og því alls 
ekki um neina mismunun að ræða. 
Eini munurinn er líffræðilegur, 
þar sem í sambandi karls og konu 
verða börnin til, en í hinu tilfell-
inu þarf utanaðkomandi aðstoð. 
Það breytist ekkert þótt notuð séu 
önnur orð um sambandið. Börn 
átta sig á þessu strax við 5 ára 
aldur.

Mig grunar að umræðan hafi 
vísvitandi verið kaffærð til þess 
að koma breytingum á lögum um 
tæknifrjóvgun í gegnum þingið 
í skjóli myrkurs. Þar eru heim-
ildir rýmkaðar en í lögum um 
tæknifrjóvgun er jafnræðisregla 
stjórnarskrárinnar brotin á börn-
um og um leið Barnasáttmálinn 
og mannréttindaákvæði Samein-
uðu þjóðanna. Þessi börn eru sem 
sagt svipt möguleikanum á að leita 
uppruna síns, á meðan því er öfugt 
farið með kjörbörn.  

Við sem tilheyrum hinni ósýni-
legu kirkju Krists finnum til í 
hjartanu vegna alls þessa. Málið 
hefur verið erfitt fyrir okkur öll. 
Ég er þakklát prestum eins og 
Maríu Ágústsdóttur, Sigurði Páls-
syni og mörgum fleirum sem hafa 
reynt að standa vörð um órjúf-
anlegt samband föður, móður og 
barns. 

Stöndum öll vörð um rétt barna 
til að nálgast upplýsingar um upp-
runa sinn og sýnum þannig að 
kærleikurinn nær líka til barna. 
Látum ekki mismuna börnunum 
okkar með siðlausri lagasetningu. 
Stöndum upp! Gerum eitthvað! 
Stuðlum að menningu en ekki 
ómenningu. 

Hjúskapar-
lög og tækni-
frjóvgun

Umhverfismál

Gústaf Adolf 
Skúlason
aðstoðar-
framkvæmdastjóri 
Samorku 

Samfélagsmál 

Stella 
Óskarsdóttir
eftirlaunaþegi 
og sóknarbarn í 
þjóðkirkjunni

Öflugt Aquasource rakakrem með nýrri formúlu 
sem fullkomnar áferð húðarinnar

Nýjung; ígildi 5.000 lítra af lindarvatni + 35 milljóna
Aquakeep perfectors í hverri 50 ml. krukku.

Veitir stöðuga rakagjöf í 24 klst. og fegrar húðina.

Eau Pure og Eau D´Energie body lotion 400 ml.
á sama verði og 200 ml.
After sun 400 ml. á sama verði
og 200 ml.
Hreinsimjólk og andlitsvatn 400 ml.
á sama verði og 200 ml.

*Þegar keyptar eru 2 Biotherm vörur þar af eitt andlitskrem. 
Einnig er hægt að fá í kaupauka stórar herratöskur í ræktina. Meðan birgðir endastLágmúla 5 – sími 533-2309

Laugavegi 16 – sími 552-4045

Frábær sumartilboð!

*Þegar keyptar eru 2 Biotherm vöru

Stór sumartaska
fylgir sem kaupauki!*

KYNNING Í LYFJU LÁGMÚLA
OG LYFJU LAUGAVEGI

FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG

ur þar af eitt andlitskrem. 
h töskur í ræktina Meðan birgðir endast

ur þar af eitt andlitskrem

a
uki!*

TUDAGTUDAG
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Icelandair breytti áætlunum 
sínum 180 sinnum, sendi út hundr-
að fréttatilkynningar og sinnti 
starfsfólk flugfélagsins allt að 
fjögur þúsund símtölum meðan á 
gosum stóð við Fimmvörðuháls og 
á Eyjafjallajökli frá apríl og fram 
undir síðustu mánaðamót. 

Þetta er á meðal þess sem fram 
kemur í forsíðuviðtali við Birki 
Hólm Guðnason, forstjóra Ice-
landair, í nýjasta tölublaði fag-
tímaritsins Airline Business. 
Einsdæmi er að Íslendingur prýði 
forsíðu blaðsins, sem er þungavigt-
arrit í alþjóðlegum flugheimi. 

Í viðtalinu er sjónum beint að 
áhrifum eldgosanna og banka-
hrunsins á rekstur flugfélag-
anna. 

Þrátt fyrir mikla röskun á 
alþjóðaflugi sér Birkir gosið í 
jákvæðu ljósi. Það hafi komið 
Íslandi rækilega á kortið og 
útlendingar hafi ekki komist hjá 
því að heyra um landið. 

Birkir segir að þrátt fyrir rösk-
un á flugi víða um heim af völdum 
gossins hafi það ekki komið har-
kalega niður á Icelandair. Þvert 
á móti sé búist við metafkomu á 
árinu. Það sé ekki síst að þakka 
starfsfólkinu, sem vann nær tut-
tugu klukkustundir alla daga 
vikunnar og verið því orðið upp-
gefið þegar gosinu lauk um 
mánaðamótin.  - jab

timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1754 Eggert Ólafsson og Bjarni 

Pálsson ganga á Snæfells-
jökul, fyrstir manna.

1845 Endurreist Alþingi kemur 
saman til fundar í fyrsta 
sinn.

1875 Alþingi tekur til starfa sem 
löggjafarþing.

1886 Landsbanki Íslands, fyrsti 
banki á landinu, hefur 
starfsemi í Reykjavík.

1908 Páll Einarsson tekur við 
sem fyrsti borgarstjóri í 
Reykjavík.

1928 Líflátshegning numin úr 
lögum á Íslandi.

1941 Bandaríkin taka upp 
stjórnmálasamband við 
Ísland og viðurkenna sjálf-
stæði landsins.

Alþingi kom saman í fyrsta sinn í alþingishúsinu 
við Austurvöll þennan dag fyrir 129 árum, en 
húsið var þá nýbyggt.

Alþingishúsið teiknaði Ferdinand 
Meldahl, þáverandi forstöðumaður 
listaakademíunnar í Kaupmanna-
höfn. Bygging þess fór fram árið 
1881 undir stjórn danska byggingar-
verktakans F. Bald. 

Húsinu var valinn staður við Aust-
urvöll, nánar tiltekið við Kirkjustíg, 
en áður hafði verið gert ráð fyrir að 
húsið yrði byggt við Bakarastíg, þar 
sem nú er Bankastræti. Halldór Kr. 
Friðriksson yfirkennari seldi þá land 
sitt við Kirkjustíg fyrir 2.500 krónur, 
en yfirkennarinn hafði áður notað 

landið undir kálgarð sinn og þótti verðið hneyksl-
anlega hátt í þá tíð.

Alþingishúsið er reist úr höggnu íslensku 
grágrýti, en reykvískir iðnaðar-
menn höfðu lært að höggva og 
tilreiða grjót til húsabygginga ellefu 
árum áður, þegar fangahúsið við 
Skólavörðustíg var reist árið 1872. 
Það var á sínum tíma fegursta og 
stærsta steinbygging landsins, og 
þykja enn fáar fegurri né tignarlegri 
en einmitt alþingishús Íslendinga.

Áður en Alþingi fór inn í nýja 
alþingishúsið, á árunum 1845 til 
1881, starfaði það í gamla Latínu-
skólanum, sem í dag hýsir Mennta-
skólann í Reykjavík.

ÞETTA GERÐIST:  1. JÚLÍ 1881

Alþingi fer í Alþingishúsið

AFMÆLI

Björn K. Leifsson líkamsrækt-
arfrömuður er 51 árs.

Hreimur Örn Heimisson tón-
listarmaður er 32 ára.

Eiríkur Örn Norðdahl ljóðskáld 
er 32 ára.

DÍANA PRINSESSA FÆDDIST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1961

„Mesti sjúkdómur mann-
kyns er að njóta ekki ástar. 

Það gleður mig að vera 
aflögufær um ást til ann-

arra í mínútu, dag eða 
mánuð, og það vil ég gefa. 
En ef þú elskar einhvern; 

haltu þá fast í ástina.“ 

Díana prinsessa er þekktust 
fyrir góðgerðastörf. Hún lést í 

bílslysi í París 1997.

„Bókin er skrifuð fyrir almenn-
ing á mannamáli um þau tólf gildi 
sem 1.500 manns á þjóðfundinum 
2009 völdu til að efla með sjálfum 
sér eða til að breyta samfélaginu 
til betri vegar,“ segir Gunnar Her-
sveinn, rithöfundur og heimspek-
ingur, sem situr nú við skriftir á 
bók sem Skálholtsútgáfan gefur út 
í haust um gildin tólf.

„Ég upplifði stemninguna sem á 
þjóðfundinum ríkti og það var ný 
reynsla og spennandi að leitað væri 
að visku fjöldans. Því er óvenjulegt 
að skrifa bók sem búið er að velja 
efnið í, en mitt hlutverk er að finna 
nýja nálgun á þessi gildi og tengja 
inn í framtíðina til endurreisnar 
samfélagsins,“ segir Gunnar Her-
sveinn og bætir við að bókin muni 
nýtast bæði einstaklingum, fyrir-
tækjum og stofnunum.

„Ég veit að fyrirtæki og stofnan-
ir fóru af stað eftir þjóðfundinn og 
vildu innleiða gildin í starf sitt og 
því verður þetta handbók til þess 
líka, en samt sem áður opin því 
ekkert er nokkurn tímann endan-
legt og eilífðarverkefni að vinna 
með þessi gildi. Því eiga lesend-
ur að skapa um þau umræðu og 
bæta einhverju við,“ segir Gunnar 
Hersveinn.

Gildin sem nutu mest fylgis á 
þjóðfundinum voru heiðarleiki, 
jafnrétti, virðing, réttlæti, kærleik-
ur, ábyrgð, frelsi, sjálfbærni og lýð-
ræði. Einnig fjölskyldan, jöfnuður 
og traust.

„Þessi gildi töldu þjóðfundar-
fulltrúar að hefði skort hingað til 
og heiðarleiki valinn mikilvægast-
ur. Svona hópur af gildum er svo 
alltaf valinn tímabundið; eitthvað 
sem samfélagið þarfnast næstu 
árin, og mitt markmið að finna 
eitthvað nýtt í kringum þau í stað-
inn fyrir að telja upp það sem áður 
hefur verið sagt,“ segir Gunnar 
Hersveinn sem hefur langa reynslu 
af skrifum bóka um gildi og hefur 
áður skrifað bækurnar Gæfuspor 
– gildin í lífinu og Orðspor – gildin 
í samfélaginu.

„Samt er vandasamt að skrifa 
bók sem á líka að heppnast, en 
ég tel mig hafa ágætan grunn og 
hef reynt að æfa mig í að skrifa á 
skiljanlegu máli. Ég nota ákveðna 
aðferð til að nálgast þetta, tengi 
hugtökin saman og reyni að finna 
mælikvarða og hindranir svo að 
gildin virki sem best.“

Hann segir ekki hafa komið á 
óvart að heiðarleiki hafi lent efstur 
á blaði.

„Ég hef skoðað vel hvaða gildi 
hafa verið vinsælust í gegnum tíð-
ina og þar hefur heiðarleiki alltaf 
verið verið mjög ofarlega á baugi. 
En við segjum oft heiðarleiki þótt 
við kunnum hvorki né vitum hvern-
ig við eigum að innleiða hann, 
rækta með okkur eða efla hann. 
Bókin er því ætluð til hjálpar þeim 
sem vilja stíga skrefið lengra. Þá 
mun ég einnig fjalla um önnur 
gildi sem mér finnst vanta, eins og 
nægjusemi, því gildi þjóðfundar-
ins voru algjör grunnhugtök þótt 
ánægjulegt hafi verið að sjá sjálf-
bærni og jafnrétti þeirra á meðal,“ 
segir Gunnar Hersveinn, sannfærð-
ur um að saman getum við gert 
Ísland að betri stað til að lifa á.

„Það er vel hægt að bæta 
samfélagið og markmið með bók-
inni er að vera verkfæri þeirra 
sem hafa áhuga á einmitt því. Fyrir 
aðeins fimm árum þótti hallæris-
legt að vilja gera eitthvað til að 
bæta samfélagið en ég vona að sá 
tími sé liðinn. Þá snerist allt um 
að bæta sjálfan sig og ná árangri 
í lífinu fyrir sig, en kenningin í 
bókinni segir að enginn verði full-
þroska maður fyrr en hann stígur 
út úr innsta hring og vill gera eitt-
hvað fyrir aðra.“ thordis@frettabladid.is

GUNNAR HERSVEINN:   SKRIFAR BÓK UM TÓLF GILDI ÞJÓÐFUNDAR

Hægt að bæta samfélagið

MEÐ HEIMSPEKILEGRI SÝN Gunnar Hersveinn rithöfundur mun í nýrri bók fjalla um gildin tólf sem fulltrúar þjóðfundarins völdu í 
Laugardalshöll í fyrrahaust. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

OPNA Farið er ítarlega yfir gosið í 
Eyjafjallajökli í úttekt um Icelandir. For-
stjórinn segir gosið hafa komið landinu 
á kortið.

FORSTJÓRI Á FORSÍÐU Talið er einsdæmi 
að Íslendingur prýði forsíðu Airline 
Business.

Ruud van Nistelrooy knatt-
spyrnumaður er 34  ára.

Sambíóin hafa tekið upp á þeirri 
nýbreytni að bjóða upp á sérstak-
ar ungbarnasýningar í kvikmynda-
húsum sínum undir yfirskriftinni 
Fyrsta bíóferðin.

Um er að ræða ákveðnar en þó 
ekki allar sýningar á völdum mynd-
um sem höfða til barna, Leikfanga-
sögu 3 og Shrek sæll alla daga 7. júlí 
klukkan 13, en þá verður lækkað 
aðeins í græjunum til að taka vel á 
móti þessum hópi kvikmyndagesta. 
Alfreð Árnason, framkvæmda-
stjóri Sambíóanna, segir þetta vera 
til frekara marks um þá stefnu fyr-
irtækisins að reyna að gera yngstu 
kynslóðinni hátt undir höfði. 

Allar nánari upplýsingar fást upp-
gefnar hjá Sambíóunum.

Bjóða upp á sérstakar 
ungbarnasýningar

HLÝJAR MÓTTÖKUR Ungabörn geta nú 
notið ævintýra Shreks í Sambíóunum.

Á forsíðu eins virtasta 
flugtímarits heims

Sumarmarkaður verður opnaður á 
Thorsplani í Hafnarfirði í dag og 
verður hann hafður opinn fimmtu-
daga, föstudaga og laugardaga frá 
klukkan 11 til 18 í sumar.

Markaðurinn er tilraunaverk-
efni sem er unnið í samstarfi við 
Rauðakrossinn og Deigluna og því 
eru húsin leigð út án endurgjalds. 
Eins verða tvö hús við Græna 
kaffihúsið í Hellisgerði og geta 
áhugasamir selt þar varning af 
ýmsu tagi.

Þeim sem vilja taka þátt í að 
skapa markaðsstemningu í miðbæ 

Hafnarfjarðar er bent á að hafa 
samband við skrifstofu menning-
ar- og ferðamála í Hafnarfirði.

Markaðsstemning

NÝR MARKAÐUR Í dag verður opnaður 
sumarmarkaður í Hafnarfirði.
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Sonur minn, bróðir og mágur,

dr. Kjartan G. Ottósson,
prófessor við háskólann í Osló,

lést mánudaginn 28. júní.

                              Gyða Jónsdóttir
Óttar Ottósson
Helga R. Ottósdóttir Stefán S. Guðjónsson
Geirlaug Ottósdóttir Grímur Guðmundsson
Theodór Ottósson Árný Elíasdóttir
Helga Ehlers Reinhard Wolf. 

Elsku yndislegi frændi og vinur,

Ragnar Þ. Guðmundsson,
bóndi á Nýhóli, Fjöllum,

sem lést fimmtudaginn 25. febrúar, verður jarðsettur 
laugardaginn 3. júlí kl. 13.00 frá Víðihóli, Fjöllum.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Garðarsdóttir
Unnur Sig. Gunnarsdóttir
Þorbjörg Júlíusdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður 
og ömmu

Ásgerðar Sigurbjörnsdóttur
Byggðavegi 86, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildarinnar í 
Kópavogi, Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu og 
deildar 11E á Landspítalanum fyrir veittan stuðning og 
aðhlynningu.

Haraldur Magnússon
Sigurbjörg Haraldsdóttir Þorvaldur Rafn Kristjánsson
Anton Haraldsson Sverrir Haraldsson
Magnús Orri Haraldsson Sigurbjörn Haraldsson
og barnabörn.

Hjartans þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð, vinarhug 
og sendu minningarkort við andlát og 
útför ástkærs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa, 

Sigursteins H. 
Hersveinssonar,
rafeindavirkjameistara og kennara, 
Sóltúni 12, Reykjavík.

Ingibjörg Kolbeinsdóttir
Margrét Árný Sigursteinsdóttir Sigurður Leifsson
Þórir Sigursteinsson Birna Einarsdóttir
Gunnar Hersveinn Friðbjörg Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför 

Páls Gestssonar, 
skipstjóra frá Siglufirði, Tjarnarbóli 6, 
Seltjarnarnesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landspítalans á 
deild 11 E og hjúkrunarþjónustu Karítas fyrir frábæra 
umönnun.

 Anton Valur Pálsson
Rakel Guðný Pálsdóttir  Gunnlaugur Ingimundarson
Svanbjörg Pálsdóttir   Mia Bergström
Sjöfn Pálsdóttir   Þórhallur Sigurðsson
Kristjana Pálsdóttir   Andrés Bjarnason
Gestur Pálsson   Linda Guðlaugsdóttir
Árni Valur Antonsson  Marleen van Geest
Björg Finnbogadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Magna Gunnarsdóttir
húsfreyja, Egilsstöðum 3,

lést á Sjúkrahúsinu á Egilsstöðum, sunnudaginn 27. 
júní. Útför hennar fer fram frá Egilsstaðakirkju, laugar-
daginn 3. júlí kl. 14.00. Jarðsett verður í heimagrafreit á 
Egilsstöðum.

Jón Egill Sveinsson
Sveinn Jónsson Jóhanna Illugadóttir
Gunnar Jónsson Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir
Egill Jónsson Anna Guðný Eiríksdóttir
Þröstur Jónsson
Róbert Jónsson
Björn Jónsson   Annamaria Cusenza
barnabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 
ástkærrar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu,

Matthildar Þórhallsdóttur
húsfreyju í Ártúni, Grýtubakkahreppi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki lyflækningar-
deildar 1 Sjúkrahússins á Akureyri og Kvenfélaginu 
Hlín.

Fyrir mína hönd og annarra vandamanna,
Sveinn Sigurbjörnsson.

Móðir okkar, 

Svava Antonsdóttir 
frá Kjarvalsstöðum í Hjaltadal, 

verður jarðsungin frá Hóladómkirkju laugardaginn 3. 
júlí og hefst athöfnin kl. 14.

Ásta Hallgrímsdóttir
Grímur Hallgrímsson

Elskuleg dóttir mín, systir, mágkona og 
frænka,

Aðalheiður Erna 
Arnbjörnsdóttir,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánudag-
inn 28. júní. Útförin fer fram frá Kristskirkju Landakoti 
þriðjudaginn 6. júlí kl. 15.00.

Fjóla Einarsdóttir
Einar Ó. Arnbjörnsson  Runa Kerstin Arnbjörnsson
Arnbjörn H. Arnbjörnsson  Bergþóra Karlsdóttir
og bræðrabörn.

Kristbjörg Kristjánsdóttir og frændsystkini.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför okkar elskulega bróður og frænda,

Sigurjóns Kristjánssonar
Stóragarði 5, Húsavík.

Innilegar þakkir fyrir þá vináttu og 
hlýhug sem okkur hefur verið sýnd 
við andlát elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður og afa,

Grétars G. 
Vilmundarsonar
Drafnarstíg 2a, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki krabba-
meinslækningadeildar og líknardeildar LSH fyrir ein-
staka umönnun. Einnig viljum við færa Karitas heima-
hlynningu kærar þakkir.

Inga Erlingsdóttir
Margrét Grétarsdóttir  Tómas Örn Sigurbjörnsson
Vilborg Grétarsdóttir Gunnar Valdimarsson
Erla Rún Grétarsdóttir Hafþór Rúnar Sigurðsson
Andri Már og Ari Fannar Tómassynir
Ísabella og Orri Gunnarsbörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

VIÐSKIPTI Auður 1, fagfjárfest-
ingarsjóður Auðar Capital, 
hefur keypt  fyrirtækin Ygg-
drasil og Vera líf af einka-
fjármagnssjóðnum Arev NI, 
sem rekinn var af verðbréfa-
fyrirtækinu Arev. Yggdrasill 
og Vera líf sinna heildsölu og 
smásölu á lífrænt ræktuðum 
og heilsusamlegum vörum. 

Meðal þekktra vörumerkja 
sem Yggdrasill flytur inn 
eru Rapunzel, Dr. Hauschka 
snyrtivörur frá Þýskalandi 
og barnamatur undir merkj-
um Holle frá Sviss.

Þetta er fimmta fjárfesting 
Auðar 1. Það á fyrir Mann 
lifandi og Biovörur auk fjar-
skiptafyrirtækisins Tals.

  - jab

Eiga lífrænar 
vörur og Tal

GÓÐGÆTI HJÁ YGGDRASIL Fjárfestingarsjóður Auðar Capital hefur keypt fyrirtækið Yggdrasil, sem sér-
hæfir sig í lífrænum vörum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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BAKÞANKAR 
Charlotte

Böving
Ég hef oft velt fyrir mér orðtakinu 

að falla í stafi. Merkingin rekur 
rætur sínar til þess þegar tunna dettur 
í sundur. Stafirnir (viðurinn) losna frá 
járngjörðinni og tunnan fellur í parta.

BÖRN falla gjarnan í stafi; augun 
verða stór og þau líta út fyrir að stara 
á eitthvað í fjarska eða jafnvel djúpt 
innan í sér. Eða kannski sjá þau ekki 
neitt? Heldur upplifa andartak þar 
sem tíminn stendur í stað. Þau taka 

sér pásu frá lífinu.

AÐ FYLGJAST MEÐ barni sem 
fellur í stafi er dásamlegt. Að 
því gefnu að þú sért ekki kenn-
ari þess, óþolinmótt foreldri eða 
eldra systkini sem reynir að slíta 

barnið laust úr þessum augna-
bliks dvala. Stundum af pirr-

ingi, stundum í stríðni.

SEINNA Á LÍFSLEIÐ-
INNI, þegar við höfum 
orðið þörf fyrir litlar 
pásur frá lífinu, kunnum 
við ekki lengur að taka 
þær. Við förum í jóga og 
hugleiðslu, skokkum og 
stundum garðyrkju, allt 
í leit að bara augnabliks 
friði frá vandamálum 

heimsins. Við höfum gleymt að falla 
í stafi, þess í stað stafar af okkur 
stressi yfir öllu sem við ætlum að 
komast yfir.

ÞEGAR ÉG FYLGIST MEÐ litlu 
tveggja ára stelpunum mínum tveim-
ur falla í stafi (sérstaklega er önnur 
þeirra lunkin í þeirri list) hef ég fund-
ið mér möguleika á að „falla“ með. 
Ég reyni að fylgja henni þangað sem 
hún virðist horfin. Það er erfitt, því 
heilabúið æpir eftir aðgerðum: „Þetta 
er tímasóun – þú þarft að ná að gera 
svo margt – þú getur ekki bara setið 
og glápt út í loftið – þú lítur út eins 
og asni með opinn munn og starandi 
augu – hugsaðu þér nú ef einhver er að 
fylgjast með þér“ – og svo framvegis.

EN MEÐ DAGLEGUM æfingum er ég 
orðin betri.

TILFINNINGIN er ekki ósvipuð lýs-
ingunni af tunnunni í upphafi: Það er 
líkt og maður falli í sundur, eða aðeins 
burt frá sjálfum sér. Maður fær pásu 
frá eigin hugsunum. Þetta verður lík-
ast heilagri stund. Eftir þessa innsýn 
finnst mér að það ætti að banna með 
lögum að trufla börn sem falla í stafi. 
Þannig fengjum við hugsanlega öll 
mikið betri hvíld. 

Að falla í stafi 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vúhhhh! 
Slæmu 
stelpur!

Palli, ég er frekar pirruð yfir því 
að þú sért að kaupa afmælisgjöf 

handa Söru á afmælisdaginn 
hennar!

Hvað er málið með 
fólk sem bíður fram á 

síðustu stundu með að 
kaupa gjafir??

En ef þurrkarinn er ekki 
bilaður, hvers vegna þurf-

um við nýjan?

Vegna þess að 
það gerir lífið 
auðveldara!

Hvernig í veröldinni gera sam-
stæð þvottavél og þurrkari lífið 

auðveldara?

Ekki lífið mitt … þitt.

Ó, ég skil.

Meira 
kaffi?

Kaffi-
maður

GLYÐRAGLYÐRA KLÁMSTJARNA

KLÁMSTJARNA

HJÚKKAHJÚKKA
KENNARI
KENNARI

SÝNDU
ÞÍNAR
BESTU

HLIÐAR
Ljósmyndasamkeppni

Panasonic og Vísis

Taktu þátt í ljósmyndasamkeppni. Deildu þínum 
bestu myndum með okkur og þú átt möguleika 
á glæsilegum verðlaunum. Að auki er þráðlaus 
Panasonic KXTG1311 sími dreginn út í hverri viku.

Skilafrestur til 21. ágúst 2010.
Allar nánari upplýsingar á visir.is.

1. VERÐLAUN

2. VERÐLAUN

3. VERÐLAUN

PANASONIC BD65
Vandaður Blu-ray spilari með minniskortarauf 
til að skoða ljósmyndirnar úr myndavélinni.

PANASONIC G2
Glæný og byltingarkennd myndavél með 
útskiptanlegum linsum og snertiskjá.

PANASONIC TZ10
Hágæða myndavél með 12x aðdrætti, 
GPS og fjölmörgum möguleikum.

.

...ég sá það á Vísi



Elduð grísarif í Barbíkjúsósu Fabrikkunnar.
Grísarifin eru forelduð og þarf aðeins að  hita.

Í pakkanum eru tveir Fabrikkuborgarar,
tvö ferhyrnd Fabrikkubrauð,
Fabrikkusósa, salt og pipar.

Fabrikkusósan er hamborgarasósa
Fabrikkunnar. Hún hentar vel

með öllum mat.

Kokteilsósa Fabrikkunnar er 
engin venjuleg kokteilsósa.

Hún er betri.

Fabrikkubrauðið er 
  fyrsta ferhyrnda

Fabrikkubrauðið í heiminum.

HAMBORGARAFABRIKKAN
ER KOMIN Í HAGKAUP 



40  1. júlí 2010  FIMMTUDAGUR

menning@frettabladid.is

Klukkan 20 í Grafarvogskirkju
Styrktartónleikar verða klukkan 20 í 
Grafarvogskirkju í kvöld þar sem safnað 
er til að styrkja Ellu Dís, sem er langveik 
fjögurra ára gömul stúlka. Það kostar 
2.000 krónur inn á tónleikana og rennur 
sú upphæð beint í sjóð Ellu Dísar. Einnig 
hefur verið komið af stað símasöfnun þar 
sem hægt er að hringja inn og styrkja um 
þrjár upphæðir. Númerin eru 907-3701 
fyrir 1.000 krónur, 907-3702 fyrir 2.000 
krónur og 907-3703 fyrir 3.000 krónur. 

> Ekki missa af ...
Hljómsveitin Hjaltalín hefur 
nú lagt af stað í þriggja 
vikna langa tónleikaferð um 
Ísland. Ferðin hefst 30. júní 
í Búðardal og lýkur 17. júlí á 
LungA hátíðinni á Seyðisfirði. 
Söngkonan Lára Rúnarsdóttir 
ásamt hljómsveit mun sjá um 
upphitun á völdum stöðum 
ásamt því að Snorri Helgason 
mun fylgja Hjaltalín í Flatey. 
Meðal annarra áfangastaða 
sem hljómsveitin mun koma 
við á eru Ísafjörður, Þingeyri, 
Patreksfjörður, Skagaströnd, 
Akureyri, Siglufjörður og 
Mývatn. 

Hin árlega djasshátíð, Jazz undir fjöllum, verður 
haldin í Skógum undir Eyjafjöllum í sjöunda sinn 
laugardaginn 3. júlí. Mikill metnaður hefur verið 
lagður í dagskrána og verða alls fimm tónleikar á 
hátíðinni í ár.

Í Skógarkaffi verður boðið upp á lifandi og 
fjölbreytta dagskrá laugardaginn 3. júlí frá 
klukkan 13-17. Þar mun stíga á stokk stór hópur 
framúrskarandi tónlistarmanna. Fjögur bönd 
munu spila fyrir gesti á laugardeginum, Tríó Sig-
urðar Flosasonar, Kvartett Andrésar Þórs, Kvartett 
Kjartans Valdemarssonar og Dúó Sigurðar og 
Kjartans. 

Aðaltónleikar hátíðarinnar fara síðan fram í 
félagsheimilinu Fossbúð á laugardagskvöldinu. 
Ragnheiður Gröndal og Egill Ólafsson syngja 
þar lög Sigurðar Flosasonar við ljóð Aðalsteins 
Ásberg Sigurðssonar. Hljóðfæraleikarar með 

söngvurunum verða þeir Sigurður Flosason, 
Kjartan Valdimarsson og Matthías Hemstock. 

Fyrri hátíðir hafa fengið frábæra aðsókn og 
góða dóma. Aðgangur er ókeypis í Skógarkaffi en 
er 1.500 krónur í Fossbúð á laugardagskvöldinu.

Djasshátíð undir Eyjafjöllum

SYNGUR Í SVEITINNI Ragnheiður Gröndal mætir.

Steinn Kárason hefur 
nýlega gefið út fyrstu plötu 
sína. Platan inniheldur 12 
lög og er á mjög persónu-
legum nótum. Steinn sjálfur 
segir að einlægni hennar sé 
í líkingu við að standa and-
lega nakinn frammi fyrir 
áhorfendum sínum.

„Ég er mjög ánægður með árang-
urinn! Það er frekar stór áfangi að 
ljúka við svona verk. Í raun stærri 
atburður í lífinu en ég átti von á. 
Þessi atburður tekur meira pláss í 
lífi mínu en ég hafði gert ráð fyrir 
enda mjög einlægt verk,“ segir 
Steinn Kárason.

Steinn gaf nýlega út sína fyrstu 
plötu, Steinn úr djúpinu. Plat-
an inniheldur tólf lög eftir Stein 
sjálfan. Einnig á hann sjálfur átta 
texta á plötunni sem eru skrifaðir á 
mismunandi tímabilum.

„Platan er mjög persónuleg fyrir 
mig. Textarnir mínir rista mjög 
djúpt í mínu sálarlífi og nafn plöt-
unnar er margrætt. Ég læt það í 
hendur hlustenda að ráða í merk-
ingu nafnsins,“ segir Steinn. „Sumt 
er mjög einlægt af minni hálfu og 
með þessu er ég að mörgu leyti 
að afhjúpa sjálfan mig og standa 
andlega nakinn frammi fyrir 
áhorfendum mínum.“ 

Steinn hefur með sér stóran 
her söngvara og má þar nefna Pál 

Rósinkranz, Hreindísi Ylvu Garð-
arsdóttur Holm, Írisi Guðmunds-
dóttur, Hauk Hauksson og Guðmund 
F. Benediktsson. Að auki sér Ingi 
Gunnar Jóhannsson um bakraddir. 
„Söngvararnir voru valdir sérstak-
lega með það í huga að þeir myndu 
henta hverju lagi sem best,“ segir 
Steinn. Ýmsir þekktir hljóðfæra-

leikarar koma einnig að plötunni og 
má þar nefna Sigurgeir Sigmunds-
son, Jón Ólafsson, Hjörleif Vals-
son, Vilhjálm Guðjónsson og Hilm-
ar Sverrisson auk þess sem Steinn 
sjálfur spilar á munnhörpu og gítar 
í nokkrum lögum. Útgáfu og dreif-
ingu sér Steinn einnig um sjálfur.  
 linda@frettabladid.is

ANDLEGA NAKINN Í TEXTUM

STEINN KÁRASON Gefur út plötu með einlægum textum sem skrifaðir eru á mis-
munandi tímabilum lífs hans. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hljómsveitin Mannakorn hélt 
tónleika í Háskólabíói laugardag-
inn 15. maí síðastliðinn. Upp-
selt var á tvenna tónleika á skot-
stundu og komust færri að en 
vildu.

Tónleikunum var vel tekið af 
áhorfendum og hljómsveitin fékk 
mikið lof fyrir spilamennskuna. 
Þóttu Mannakorn sýna að þau 
hafa engu gleymt.

Vegna fjölda áskorana hefur 
verið ákveðið að endurtaka leik-
inn með öðrum ferilstónleikum 
í Háskólabíói laugardaginn 16. 
október.

Miðasala hefst á morgun 1. júlí 
kl. 10 á Miði.is og öllum sölustöð-
um Miði.is. Miðaverð er 4.400 
kr og eingöngu er selt í númeruð 
sæti. 

Mannakorn 
snýr aftur 
í Háskólabíó

VINSÆL Færri komust að en vildu á síð-
ustu tónleika Mannakorna í Háskólabíói.

Í blóma lífsins
málverkasýning í listasal Garðabæjar

Garðatorgi 7,  26. júní – 6. júlí 2010
Sýningin er opin alla daga frá kl. 14 til 18.

Sjá einnig www.gardabaer.is

Stefanía Jörgensdóttir
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Eyjafjallajökull
Ari Trausti og Ragnar Th.

25 gönguleiðir á höfuðborgar-
svæðinu - Reynir Ingibjartsson

Aldrei framar frjáls
Sara Blædel

Volcano Island
Sigurgeir Sigurjónsson

Vegahandbókin 2010
Ýmsir höfundar

Íslenska plöntuhandbókin - 
Hörður Kristinsson

Hafmeyjan - kilja
Camilla Läckberg

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

23.06.10 - 29.06.10

Risasyrpa - 
Með allt í botni

Makalaus - kilja
Tobba Marinós

Góða nótt yndið mitt - kilja
Dorothy Koomson
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➜ Tónleikar
12.00 Hádegistónleikar verða í Hall-
grímskirkju í dag kl. 12.00, en tónleik-
arnir eru þeir fyrstu í sumartónleikaröð 
Hallgrímskirkju. Friðrik Vignir Stef-
ánsson og Eygló Rúnarsdóttir flytja 
bæði orgel verk og kirkjuleg sönglög frá 
ýmsum tímum.

20.00 Í kvöld verða útitónleikar á 
vegum Inspired by Iceland, en tónleik-
arnir fara fram í Hljómskálagarðinum. 
Þeir áttu að fara fram undir Eyjafjöllum 
en vegna veðurs voru þeir færðir. Tón-

leikarnir eru öllum opnir og eru án 
endurgjalds. Nánari upplýsingar 

um dagskrá tónleikanna má 
finna á www.inspiredbyice-

land.is.
20.00 
Á Kaffi 
Rósenberg 

munu Elíza 
Newman, Gísli 
Kristjánsson og 
hljómsveitin Of 

Monsters and 
Men flytja ljúfa 
tóna kl. 20.00 í 
kvöld. Aðgangs-
eyrir er 500 
krónur.
21.00 Á Bar 11 
(áður Cultura), 

að Hverfisgötu 
18, verða tónleikar á 

vegum Jazzklúbbsins 
Múlans. Á tónleikunum 
spilar Kvartett Matthías 
Hemstock, en tónleik-

arnir hefjast kl. 21.00 og er 1500 króna 
aðgangseyrir, 1000 krónur fyrir náms-
menn.
21.00 Á Græna Hattinum, Akureyri, 
spila Ljótu Hálfvitarnir. Tónleikarnir 
hefjast kl. 21.00.

➜ Hátíðir
17.00 Á Höfn í Hornafirði er árleg 
Humarhátíð haldin til heiðurs humrin-
um. Á dagskrá hátíðarinnar má finna 
sýningar listamanna – „Mixed media”, 
en sýningarnar verða í Miklagarði. 
Opnun sýninganna verður kl. 17.00. 
Nánari upplýsingar um dagskrá hátíðar-
innar má finna á www.rikivatnajokuls.is

➜ Tónlistarhátíð

20.00 Tónlistarhátíðin Funk í Reykja-
vík hefst í dag og verða af því tilefni 
tónleikar á Nasa þar sem Jimi Tenor, 
Samúel Jón Samúelsson Big Band og 
dj-lucky koma fram. Tónleikarnir hefj-
ast kl. 20.00 og er aðgangseyrir 1000 
krónur.

➜ Leiðsögn
15.00 Leiðsögn verður um Nesstofu í 
dag og mun Áslaug Björk Ingólfsdóttir 
lóðsa gesti um húsið sjálft og fræða þá 
sem vilja um húsið, sögu þess og stað-
setningu. Aðgangur er ókeypis og hefst 
leiðsögnin kl. 15.00. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

076 422-33

BROIL KING
Porta-Chef

ferðagrill

24.980 kr.

Meira í leiðinniN1 verslanir: Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, Ísafirði, 
Egilsstöðum, Vestmannaeyjum, Grindavík, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði og Höfn.

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

A891 85060677

DVD ferðaspilari
Verð áður 27.900 kr.

Verð nú

22.900 kr.

909 82100

MOVERA
framlengingar-

spegill

11.995 kr.

909 77560

MOVERA
vatnsbrúsi m/krana
12 ltr., upphengjanlegur

2.490 kr.

909 28403

MOVERA
álstóll

Leonardo, blár

14.900 kr.

909 21010

MOVERA
borð

 4 stillanlegir fætur

15.900 kr.

909 16620

MOVERA
tjaldhamar

m/krækju, úr plasti

1.990 kr.

909 15530

MOVERA
farangursteygja

40sm með krókum, 2 stk

655 kr.

909 22923

MOVERA
borð

samabrjótanlegt 
stillanleg hæð

11.900 kr.

909 33560

MOVERA
hitari

17.900 kr.

909 28408

MOVERA
klappstóll

blár

3.990 kr.

909 36763

MOVERA
glasahaldari

2.998 kr.

909 72024

MOVERA
dæla

12V, 14 ltr./mín., 0,5 
bar, fyrir tank

2.900 kr.

909 79841

MOVERA
nefhjól

gegnheilt gúmmí

5.900 kr.

909 78360

MOVERA
þjófavörn 

f. tengivagn
kúla

4.935 kr.

BYRJAÐU FERÐINA
Á GÓÐU VERÐI

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9    



Gildir ekki af öðrum tilboðum og að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til 
ríkissjóðs. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 

Timburmiðstöð Grafarholti opið til 18:00 alla daga
Verslun Skútuvogi, opið til 21:00 alla daga
Gildir til 5. júlí

ÚTILEGAN Á 
BETRA VERÐI

Tjald 3 manna Santa Barbara

Innra lag: öndunarefni úr Polyamid
Ytra lag: 190T polyester 
Stærð með fortjaldi 
130 x 210 x 210 sm
5869205 7.990

9.890

3.590
4.390

Svefnpoki
Oulu, 1,4kg -8°C
3000045

Tjaldborð og 
bekkjasett
2bekkir og borð
stærð 113 x 68 x 72 sm
3899360

Sylt 
Fjölskyldutjald
6 manna

2 svefnherbergi
Stærð með fortjaldi 450 x 
210 x 185 
5869207

19.990
24.895

Sylt 
Fjölskyldutjald
4 manna

2 svefnherbergi
Stærð með fortjaldi 460 x 
210 x 190 
5869206

14.990
18.295

2 
SVEFN-

HERBERGI

Vindsett m/öndun
dömu til í gráu og 
rauðu, herra til grá og 
blá, (barnastærðir rautt 
og grátt  jakki 3999 
buxur 3999)
5868030-5868088BUXUR

3.999

JAKKI

4.999

Flís poncho 
Flís slá til í beige, hvítu, 
svörtu og fjólubláu
5863823

1.999
Powerstrets 
flíspeysa

5863743-5863747 

8.999

Powerstrets 
flíspeysa 
sva/beige/rauð
5863725-5863727

7.999

14.990
16.495

Garðstóll

Cancun með örmum og háu baki
3899071

1.890

ÓMISSANDI Í 
ÚTILEGUNA



ALLT
PALLAEFNI 
TAX FREE

TAX FREE!
Pallaefni

TAX FREE AF ÖLLU 
FÚAVÖRÐU TIMBRI 
FYRIR SÓLPALLINN 
GILDIR EINNIG AF LERKI, SKJÓLVEGGJUM 

OG VATNSKLÆÐNINGU!

Timbur-
miðstöðin 

Grafarholti 
opið til 18:00 

alla daga

Sjá afgreiðslutíma um land allt www.husa.is

Festingar & vinklar

25%
afsláttur

13.995
15.995

Háþrýstidæla 
Nilfisk C.100 
3 ltr.
Vnr. 5254240

100 bör, 1300W
5 metra slanga

Jotun 
pallaolía 3 ltr.
Vinsælasta
pallaolían á Íslandi. 
7049123-33-37     

2.990
3 ltr.

Vinsælasta
pallaolía

á Íslandi



44  1. júlí 2010  FIMMTUDAGUR

tonlist@frettabladid.is

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Ferill hinnar 31 árs gömlu sænsku Robin Miriam Carlson, eða Robyn 
eins og hún kallar sig, er orðinn bæði langur og ævintýralegur. Hún 
kom fyrst fram í sænska sjónvarpinu þegar hún var tólf ára og söng þá 
m.a. lag sem hún hafði samið sjálf. Þegar hún var 15 gerði hún plötu-
samning og 1997 þegar hún var 18 sló hún í gegn í Bandaríkjunum 
með plötunni Robyn is Here og danspoppsmellunum Show Me Love 

og Do You Know (What It 
Takes).

Árið 2008 var fjórða plat-
an hennar, Robyn, gefin 
út á alþjóðlegum markaði 
og innihélt m.a. smáskíf-
urnar Cobrastyle, Konich-
iwa Bitches og With Every 
Heartbeat sem hún gerði 
með Andreas Kleerup. Síðan 
hefur leið hennar legið upp 
á við. Á undanförnum árum 
hefur Robyn m.a. sungið inn 
á plötur með Basement Jaxx 
og Röyksopp og tónlistin 
hennar hefur smám saman 
orðið meira spennandi. Hún 
er líka komin með ágætt 
tónleikaband og fékk t.d. 
sænsku Grammy-verðlaunin 

í fyrra fyrir bestu tónleikaframmistöðu ársins 2008.
Fyrir skömmu kom út ný plata með Robyn. Hún heitir Body Talk Pt. 

1 og er sú fyrsta í seríu, en Body Talk Pt. 2 er væntanleg í haust. Og 
þetta er fín plata. Full af grípandi poppsmellum með ferskum hljómi 
og flottum söng. Á meðal þeirra sem vinna með Robyn á nýju plötunni 
eru Klas Åhlund, Röyksopp og snillingurinn Diplo sem er þekktastur 
fyrir að hafa leikið stórt hlutverk á MIA-plötunum Arular og Kala.

Body Talk Pt. 1 hefur fengið dúndur góða dóma, m.a. 8,5/10 hjá 
Pitchfork og 4/5 hjá bæði Spin og The Guardian.

Svalt popp frá Svíþjóð

Von er á níundu plötunni 
frá hljómsveitinni Korn í 
júlí. Fyrsta platan kom út 
fyrir sextán árum og nú 
vilja meðlimir Korn byrja 
upp á nýtt og finna gamla 
hljóminn aftur.

„Hvers vegna læturðu mig ekki 
í friði?“ öskrar söngvarinn Jon-
athan Davis örvinglaður í fyrsta 
smáskífulagi væntanlegrar plötu 
Korn. Platan er númer níu í röð-
inni, heitir Korn III: Rememb-
er Who You Are og lagið heitir 
Oildale (Leave Me Alone). Með-
limir Korn líta svo á að þeir séu 
að endurræsa hljómsveitina með 
plötunni og hverfa aftur til tón-
listarinnar sem heyrðist á fyrstu 
plötunni frá 1994 og Life is Peachy 
frá 1996.

Söngvarinn Jonathan Davis og 
félagar eru ekkert að grínast með 
endurræsinguna. Þeir fengu til 
liðs við sig upptökustjórann Ross 
Robinson, sem vann með þeim á 
fyrstu tveimur plötunum. Þá kusu 

þeir að taka plötuna upp á segul-
band og sniðganga nýjustu tækni 
og tól sem upptökubransinn hefur 
upp á að bjóða. Davis hefur látið 
hafa eftir sér að platan sé einföld 
að því leyti að hún sé ekki eins 
hlaðin og fyrri plötur og að and-
rúmsloftið skipti mestu.

Ýmislegt gekk á við upptökur á 
plötunni. Ross Robinson er þekkt-
ur fyrir brjálað skap sitt og hann 
lét nýjan trommara Korn, Ray 
Luzier, oft heyra það. Robinson 
átti til að öskra, sparka og berja 
í trommusettið þegar hann var 
ekki sáttur við Luzier, en tromm-

arinn hefur látið hafa eftir sér að 
hann hafi langað að kyrkja upp-
tökustjórann. Luzier fékk ekki 
að nota taktmæli við upptökurn-
ar og var það gert til að láta hann 
skynja hindranirnar sem Korn 
hefur þurft að yfirstíga. Furðu-
leg krafa.

Korn III: Remember Who You 
Are átti upprunalega að vera 
konseptplata. Textarnir áttu að 
snúast um fimm merki um hnign-
un mannsins: trúarbrögð, eiturlyf, 
peninga, völd og tíma. Það gekk 
hins vegar ekki sem skyldi og 
Davis samdi því texta um hvernig 
líðan hans var hverju sinni. Eins 
og gefur að skilja eru því textarn-
ir ekkert sérstaklega jákvæðir, 
enda Davis alltaf verið hálfgerður 
fýlupúki.

Davis segir að hljómsveitin 
hafi ekki reynt að gera framhald 
af fyrstu og annarri plötu Korn. 
„Við viljum bara ná andrúmsloft-
inu aftur og að tónlistin sé ekki 
ofunnin,“ segir hann. „Við viljum 
bara lemja tónlistinni í andlitin á 
fólki eins og við gerðum 94, 95 og 
96.“  atlifannar@frettabladid.is

Korn ýtir á reset-takkann
SEXTÁN ÁRA FERILL Það erfitt að trúa því að hljómsveitin Korn sé búin að vera til í meira en sextán ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

milljónir Korn-platna 
hafa selst um allan 
heim. HEIMILD: RIAA

32

>Plata vikunnar
Ýmsir - Hitaveitan 
★★★★
„Kimi Records gefur sumar-
safnplötuhugtakinu aukið 
vægi með fjölbreyttri og 
kraftmikilli plötu.“

■ Allir þekkja lagið Don‘t You 
Wan‘t Me Baby með hljóm-
sveitinni Human League. Lagið 
fór á topp bandaríska Billbo-
ard-listans 3. júlí árið 1982.

■ Bretar voru langt á undan 
Bandaríkjamönnum að upp-
götva snilld lagsins enda var 
það á toppi breska listans um 
jólin 1981.

■ Smáskífa lagsins hefur selst í 
meira en 1,4 milljónum eintaka 
í Bretlandi og er í 25. sæti yfir farsælustu 
smáskífur breska listans.

■ Lagið kom út á Dare, sem er þriðja plata 
Human League, en sú fyrsta sem fór á toppinn 

í Bretlandi.
■ Human League þurfti að bíða 
í fjögur ár eftir að ná öðru lagi á 
toppinn í Bandaríkjunum. Það var 
lagið Human árið 1986.
■ Don‘t You Wan‘t Me Baby er 
hringitónn karakters Brad Pitt í 
kvikmyndinni Oceans 13.
■ Lagið heyrist einnig í hinni stór-
brotnu He‘s Just Not That Into You.
■ Doug í King of Queens söng 
einu sinni fyrsta erindi lagsins í 

þættinum.
■ Human League er enn þá starfandi og skrifaði 

undir nýjan útgáfusamning í fyrra við Wall of 
Sound-útgáfuna.

TÍMAVÉLIN  DON‘T YOU WAN‘T ME BABY SLÆR Í GEGN

HL í fyrsta skipti á toppinn

Við viljum bara ná 
andrúmsloftinu aftur 

og að tónlistin sé ekki of-
unnin. Við viljum bara lemja 
tónlistinni í andlitin á fólki 
eins og við gerðum 94, 95 
og 96.”

JONATHAN DAVIS
SÖNGVARI KORN

> Í SPILARANUM
Helgi Björns & reiðmenn vindanna - Þú komst í hlaðið
Moses Hightower - Búum til börn
The Chemical Brothers - Further
Markús & The Diversion Sessions - Now I Know

HELGI BJÖRNS THE CHEMICAL BROTHERS

Hljómsveitin Interpol hefur frumsýnt umslag vænt-
anlegrar plötu, sem kemur út 7. september.

Platan fylgir eftir Our Love to Admire sem kom 
út árið 2007. Nýja platan er jafnframt síð-
asta plata Interpol sem  bassaleik-
arinn Carlos Dengler spilar inn 
á, en hann hætti í hljómsveit-
inni skömmu eftir að hún varð 
tilbúin.

Interpol hefur einnig upplýst 
lagalista plötunnar. Hljómsveitin 
hefur þegar sent frá lagið Lights 
en hin lögin á plötunni heita Succ-
ess, Memory Serves, Barricade, 
Always Malaise (The Man I Am), 
Safe Without, Try It On, All Of the 
Ways og The Undoing. Það er óhætt að segja 
lagatitlarnir hljómi allir mjög „Interpol-lega“.

Interpol frumsýnir umslagið

NÝJA PLATAN Furðulegt umslag og ekkert líkt þeim fyrri.SUÐURLANDSBRAUT 12 . BRAGAGATA 38a . LAUGAVEGUR 81
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Sumarið nær 
hámarki í júlí

Það margborgar sig að vera í Stöð 2 VildLægra áskriftarverð Tilboð á vörum og þjónustuFleiri Stöðvar

Það er ódýrara að skemmta sér heima

Fáðu þér áskrift í sumarbústaðinn og horfðu á uppáhaldsþáttinn með einum smelli á Stöð 2 Frelsi þegar þér hentar

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Rómantíska gamanmyndin 
Killers var frumsýnd hér á 
landi í gær og eru það leik-
arnir Katherine Heigl og 
Asthon Kutcher sem leika 
aðalhlutverkin. Myndin 
fjallar um Spencer Aimes 
sem vinnur sem leynileg-
ur morðingi hjá bandarísk-
um yfirvöldum og lifir góðu 
piparsveinalífi. Þegar hann 
síðan kynnist Jen Kornfeldt 
verður hann yfir sig ást-

fanginn, giftist, breytir um 
lífsstíl og flytur í úthverfin. 
Þremur árum seinna finnur 
hann út að leigumorðingjar 
eru búnir að hreiðra um sig í 

hverfinu með hann sem skot-
mark. Morðingjarnir geta 
verið hver sem er í hverfinu 
og nú þurfa hjónin að beita 
öllum brögðum til að lifa af 
og halda tengdafjölskyldunni 
í skefjum. 

Katherine Heigl er meðal 
annars þekkt úr sjónvarps-
þáttaröðinni Grey’s Anatomy 
og rómantísku gamanmynd-
inni Knocked Up. Ashton Kut-
cher hefur leikið í mörgum 
rómantískum gamanmynd-
um, nú síðast í myndinni Val-
entine’s Day. Hann er einnig 
þekktur fyrir að vera giftur 
leikkonunni Demi Moore. 

Kutcher og Heigl saman á ný í Killers

Breski leikarinn og sjarmörinn 
Jude Law hefur slegist í leik-
arahóp nýjustu myndar Mart-
ins Scorsese, Hugo Cabret. 
Law mun leika við hlið frægra 
manna á borð við Ben Kingsley, 
Ray Winstone og Sacha Baron 
Cohen í þessari mynd sem 
gerð er eftir samnefndri 
metsölubók frá höfund-
inum Brian Zelsnick. 
Myndin fjallar í gróf-
um dráttum um mun-
aðarleysingja sem býr 
á lestarstöð og reynir 
að leysa gátuna um 
lát föður síns. 

Kvikmyndin er 
fyrsta þrívíddar-
mynd Óskarsverð-
launahafans Scor-
sese og hófust tökur 
á henni í London í vik-
unni. Áætluð frumsýn-
ing myndarinnar er í 
desember 2011. 

Law með Scorsese

ÞRÍVÍDDARMYND Í 
BÍGERÐ Jude Law 
mun leika í nýrri 
kvikmynd Óskars-
verðlaunahafans 
Martins Scorsese 

sem verður frumsýnd á 
næsta ári.
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KILLERS Rómantísk gamanmynd sem er frumsýnd um helgina.

Þá heldur sagan áfram. 
Hin geysivinsæla saga um 
ástalíf vampíranna. Þriðja 
myndin í seríunni, The 
Twilight Saga: Eclipse, 
var frumsýnd hér á landi 
í gær. Beðið hefur verið 
eftir myndinni með eftir-
væntingu og eru íslenskir 
Twilight-aðdáendur þeir 
fyrstu í heiminum sem 
fá að líta þriðju myndina 
augum. 

Kristen Stewart og Robert Patti-
son bregða sér enn á ný í hlutverk 
Bellu Swan og Edward Cullen, en 
þau hafa skotist upp á stjörnuhim-
ininn eftir vinsældir fyrri mynd-
anna tveggja. Í þessari mynd er 
að venju spilað á ást, rómantík, 
drama og spennu á meðan fylgst 
er með þríeykinu Bellu, Edward 
og varúlfinum Jacob, sem leikinn 
er af Taylor Lautner, kljást við 
vampírur og aðrar verur. Einn-
ig stendur Bella frammi fyrir því 
ap þurfa að taka erfiða ákvörðun. 
Hún þarf að velja á milli þess að 
verða ódauðleg með vampírunni 
Edward eða dauðleg með Jacob. 

Önnur myndin í Twilight serí-
unni, New Moon, sló aðsóknar-
met þegar hún var frumsýnd í 
nóvember á síðasta ári í Banda-

ríkjunum og er þess að vænta að 
þriðja myndin geri slíkt hið sama. 
Chigago Sun Times gefur þess-
ari mynd helmingi lakari dóm 
en mynd númer tvö og gagnrýn-
endur hjá Hollywood Reporter 
og Variety eru einnig jákvæðari 
gagnvart þessari mynd. Spurning 
hvort aðdáendur vampíruseríunn-
ar séu jafn æstir í þetta sinn og 
hvort myndin Eclipse slái fleiri 
met en sú fyrri. 

Tvær myndir eru væntanlegar 
í viðbót upp úr fjórðu og síðustu 
bókinni og á að frumsýna þær 
árin 2011 og 2012. 

 alfrun@frettabladid.is

Robert Pattison topp-
aði lista tímaritsins 
HEAT yfir kynþokka-

fyllstu karla í heimi í ár.

1
Ástarþríhyrningur í þriðju Twilight

Bella þarf að velja á milli ástarsambands við vampíruna Edward og vinskapar við varúlfinn 
Jacob í The Twilight Saga: Eclipse, þriðju myndinni í vampíruseríunni. Í raunveruleikanum 
hefur verið þrálátur orðrómur um ástarsamband Roberts Pattison, sem leikur Edward og 
Kristen Stewart, sem leikur Bellu, utan hvíta tjaldsins og hafa þau hvorki neitað eða staðfest 
sögusagnirnar. Þykja þau passa einstaklega vel saman og spekingar telja að svona blossi á 
hvíta tjaldinu geti ekki verið leikinn. Nú síðast við kynningar á nýju myndinni þóttu Stewart 
og Pattison láta vel hvort að öðru og döðruðu mikið á blaðamannafundi. 

ERU KRISTEN OG ROBERT PAR?

Kristen Stewart komst í 
6. sæti á lista tímarits-
ins FHM yfir kynþokka-

fyllstu konur árið 2010.

6

Leikarinn Leonardo DiCaprio 
mun bregða sér í hlutverk víkings 
í næstu mynd sinni sem leikstýrt 
er af Mel Gibson. Myndin hefur 
ekki enn fengið nafn en leikar-
inn hefur þegar skrifað undir 
samning og viðurkennir að sig 
hafi ávallt langað að leika víking 
í kvikmynd. „Víkingar eru mestu 
ofbeldismenn sögunnar og ég held 
að þeim hafi aldrei verið gerð 
nógu góð skil í kvikmynd áður.“

Leikur víking

LEONARDO DICAPRIO Leikur víking í 
næstu mynd Mels Gibson.

Gamanmyndin Get Him to the 
Greek með Jonah Hill og Russell 
Brand í aðalhlutverkum er aðsókn-
armesta kvikmynd Bretlands 
þessa stundina. Myndin halaði inn 
1.569.556 pund um síðustu helgi 
og skaust þar fram úr Sex and The 
City 2 og Killers sem verma nú 
annað og þriðja sæti listans. 

Hill og Brand 
toppa listana

HA? Hill og Brand virðast hissa.

> ROBIN WILLIAMS Í BATMAN?

Leikarinn góðkunni mun vera að sækjast 
eftir hlutverki í þriðju Batman-myndinni 
sem leikstjórinn Christopher Nolan 
er að leggja lokahönd á undir-
búning að. Sækist hann eftir að 
leika The Riddler, vonda kallinn 
í myndinni, en viðurkennir að 
það sé erfitt að toppa frammi-
stöðu Heaths Ledger sem 
Jókerinn í síðustu mynd. 

Pantaðu allan hringinn á www.hoteledda.is eða í síma 444 4000

13 HÓTEL  
ALLAN HRINGINN

1 ML Laugarvatn  •  2 ÍKÍ Laugarvatn  •  3 Skógar
4 Vík í Mýrdal  •  5 Nesjum •  6 Neskaupstaður

7 Egilsstaðir  8 Eiðar  •  9 Stórutjarnir  •  10 Akureyri
11 Laugarbakki  •  12 Ísafjörður  •  13 Laugar í Sælingsdal

10

12

9
8

7 6

5
2

3 4

13 11

1
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Gistiverð frá 5.000 kr. á mann • Fimmta hver nótt frí

BROSANDI ALLAN HRINGINN
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„Ég kenni útrásarvíkingunum og 
íslensku krónunni um að Pearl 
Jam hafi ekki ennþá komið til 
landsins,“ segir Magni Ásgeirs-
son söngvari og aðdáandi rokk-
sveitarinnar Pearl Jam. 

Magni og nokkrir valinkunnir 
tónlistarmenn eru að skipuleggja 
tónleika til heiðurs Pearl Jam á 
Sódómu annað kvöld. „Það er eig-
inlega þeim að þakka, og þá helst 
söngvaranum Eddie Vedder, að ég 
fór út í þennan bransa, ja, þakka 
eða kenna,“ segir Magni. 

Pearl Jam gaf það út á dögunum 
að Ísland væri á óskalista sínum 
yfir staði til að sækja heim en 
lengi hefur staðið til að fá sveit-
ina til landsins. „Ég veit til þess 
að margir hafa reynt að fá Pearl 
Jam hingað og rétt fyrir hrunið 
var það nánast í höfn, en svo fór 
sem fór og íslenska krónan ekki 
þessum mönnum bjóðandi,“ segir 

Magni en hann hefur verið aðdá-
andi sveitarinnar frá því hann 
var 12 ára og platan Ten kom 
út. „Ég fór á tónleika með þeim 
í Danmörku fyrir um tveimur 
árum síðan. Það var í fyrsta sinn 
sem þeir spiluðu í Danmörku frá 
slysinu á Hróarskelduhátíðinni 
árið 2000. Það voru magnaðir og 
tilfinningaþrungnir tónleikar,“ 
segir Magni og heldur í vonina 
um að sveitin komi hingað fyrr 
en seinna.  

Að sögn Magna munu áhorf-
endur fá að heyra allt frá ball-
öðum að rokklögum sveitarinn-
ar á tónleikunum en spurður um 
sitt uppáhaldslag með Pearl Jam 
vefst honum tungu um tönn. „Ég 
get ómögulega valið eitt lag því 
fyrir mér er platan Ten eitt stórt 
frábært lag. Pearl Jam er hljóm-
sveit sem gerir þetta fyrir tón-
listina en ekki peninginn.“  - áp 

Tónlistarferillinn Pearl Jam að þakka

ELDHEITUR AÐDÁANDI Magni Ásgeirsson ásamt hljómsveit heldur tónleika til heiðurs 
Pearl Jam annað kvöld á Sódómu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Söngkonan Katy Perry viður-
kennir að hún hafi þurft að 
notast við Netið til að finna út 
hvaða rappara hún vildi fá með 
sér í nýja lagið sitt, California 
Gurls. Eftir að hafa lesið allt sem 
alfræðivefsíðan Wikipedia bauð 
upp á um rapparann Snoop Dog 
ákvað hún að hann væri sá eini 
rétti í verkið.

„Ég wikipedi-aði alla uppruna-
legu Vesturstrandar rapparana 
og velti því fyrir mér hver væri 
bestur og hver væri kirsuber-
ið á toppinn. Það var augljóslega 
Snoop,“ sagði söngkonan í viðtali.

„Hann gerði Drop It Like It´s 
Hot fyrir nokkrum árum, hann 
gerði Sexual Seduction – hann er 
ennþá Hr. Gin&Juice, ég meina 
maðurinn eldist ekki. Hann er 
Hundafaðirinn!“   - ls

Hundafaðir 
valinn

KATY PERRY  Notaðist við internetið til 
að velja rappara í nýja lagið sitt.

Sænski leikarinn Alexander 
Skarsgård hefur slegið rækilega 
í gegn í hlutverki vampírunnar 
Erics í sjónvarpsþáttunum True 
Blood. 

Í nýlegu viðtali var hann spurð-
ur að því hvernig tónlist hann 
hafi gaman af að hlusta á og 
sagðist leikarinn helst hlusta á 
gamalt pönk. „Ég er mjög hrifinn 
af pönk- og rokktónlist, og þá sér-
staklega bresku og sænsku pönki. 
Ég er mikill aðdáandi Buzzcocks, 
the Adverts og the Chameleons. 
En uppáhalds sænska hljómsveit-
in mín er hin goðsagnakennda 
hljómsveit Ebba Grön sem var 
vinsæl á áttunda áratugnum. 
En ég get líka mælt með nýjum 
og upprennandi tónlistarmönn-
um frá Svíþjóð eins og 
Fever Ray, Mattias 
Alkberg og Miike 
Snow. Þetta eru allt 
frábærar hljóm-
sveitir sem gaman 
er að hlusta á,“ sagði 
sænski sjarmörinn. 

Alex elskar 
pönkið

PÖNKARI Sænski 
leikarinn 

Alexander 
Skarsgård 

hefur gaman 
af gamalli 

pönktónlist. 

Vinkonurnar Ingibjörg og 
Eva Dögg skipa stílista– og 
myndatökuteymið Purple 
Masturbation. Þær halda 
úti netdagbók með verkefn-
um sínum sem þær ákveða 
og stílisera í sameiningu. 
Stelpurnar hafa komið sér á 
framfæri með því að skrifa 
á klósettveggi út um allan 
heim.

„Þetta byrjaði þegar við vorum 
að sauma saman peysur og selja 
á myspace. Í viðtali áttuðum við 
okkur á því að okkur vantaði nafn 
á teymið. Í einhverju gríni ákváð-
um við Purple Masturbation og 
héldum okkur síðan við það,“ segir 
Ingibjörg Torfadóttir.

Ingibjörg og vinkona hennar, 
Eva Dögg Rúnarsdóttir, skipa stíl-
ista- og myndatökuteymið Purple 
Masturbation. Þær eru búsettar 
í Danmörku og halda úti netdag-
bók með myndum úr myndatökum 
á síðunni www.purplemasturbat-
ion.blogspot.com.

„Við ákveðum yfirleitt í samein-
ingu í hvaða anda verkefnin eiga 
að vera. Fáum innblástur af Netinu 
og útfærum þetta svo eftir okkar 
hugmyndum,“ segir Ingibjörg. 
„Eva sér svo um hár og make-up 
ásamt því að stílisera en ég sé um 
myndatöku og vinnslu mynda.“ 
Samkvæmt stelpunum vinna þær 
mjög vel saman í teymi og hafa 
þær unnið saman í nokkur ár. 

Ingibjörg tekur sveinspróf í 
ljósmyndun nú í sumar en hún 
hefur bæði lært ljósmyndun hér 
heima og úti í Danmörku. Einn-
ig lærði hún fatahönnun í eitt ár 
í Mílanó. Hún hefur unnið mörg 
verkefni bæði í Danmörku og hér 
heima. Eva Dögg er lærður fata-
hönnuður. Hún starfaði áður við 
merkið Red Issue en starfar nú 

við hönnun á merkinu Envy 
fyrir fataverslunina Sam-
søe & Samsøe. Báðar hafa þær 
svo starfað sjálfstætt að hönnun 
fyrir sig sjálfa og ýmis merki í 
Danmörku.  

Stelpurnar auglýsa síðuna á 
mjög áhugaverðan hátt. Þær 
ganga um með tússpenna á sér 
og skrifa á klósettveggi skemmti-
staða og almenningsklósetta sem 
þær heimsækja. Áhugaverðar 
setningar með slóð á vefsíðuna 
má því sjá á ótrúlegustu stöðum. 
„Fólk fer á klósettið og les það 
sem er fyrir framan það. Ef það 
sem við skrifum er áhugavert eru 
miklar líkur á því að það kíki á 
síðuna og sjái það sem við erum 
að gera,“ segir Eva Dögg. Þessi 
auglýsingaherferð vinkvennanna 
hefur svo sannarlega borgað sig 
þar sem þær eru nú um þessar 
mundir í New York að vinna að 
lenydardómsfullu verkefni. 

  linda@frettabladid.is

Vinkonur gera það 
gott í Danmörku

PURPLE MASTURBATION Eva Dögg 
málar og stíliserar og Ingibjörg 
tekur myndirnar og vinnur þær.
 MYND/INGIBJÖRG TORFADÓTTIR
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SKRIFA Á VEGGI 
Stelpurnar skrifa 
á klósettveggi út 

um allan heim 
til að koma sér á 

framfæri.

Gamanleikarinn Jason Bate-
man náði að reita mikinn 
fjölda tölvunörda til reiði í 
síðustu viku þegar hann fékk 
að fara fram fyrir röð af fólki 
sem beið fyrir utan Apple 
verslun til að kaupa nýjasta 
iPhone símann. 

Um tvö þúsund manns biðu 
í röð fyrir utan verslunina 
til að geta fest kaup á síman-
um og sumir höfðu beðið alla 
nóttina. „Þetta var fáránlegt. 
Fólk varð mjög reitt því þetta 
var út í hött. Hann kom um 
klukkan fimm um morgun-
inn og beið í röðinni eins og 
við hin, en um klukkan tíu 

var hann leiddur inn í versl-
unina af starfsfólki verslun-
arinnar,“ var haft eftir sjón-
arvotti sem hafði beðið í röð 
frá því um klukkan þrjú um 
nóttina. 

Bateman segist þó ekki 
hafa orðið var við reiði við-
staddra og tjáði sig um málið 
á Twitter síðu sinni. „Það 
baulaði enginn á mig. Það 
sagði enginn orð. Starfsmað-
ur verslunarinnar sótti mig 
úr röðinni til að hlífa mér við 
ljósmyndurum sem þarna 
stóðu. Ég var sáttur við að 
bíða í röð. Ég vildi óska að ég 
hefði beðið áfram í röðinni.“ 

Bateman reitir nördana til reiði

EKKERT GRÍN Jason Bateman vakti reiði manna með því að fara fram 
fyrir röð fólks sem beið eftir því að geta keypt nýjan iPhone síma. 

>KYLIE SYNGUR FRÍTT

Kylie Minogue heiðrar samkynhneigða 
aðdáendur sína í Madríd á Spáni um 
helgina, þar sem hún mun troða 
upp á tónleikum, án þess að taka við 
greiðslu. Tónleikarnir verða á hátíð 
samkynhneigðra í Madríd, en há-
tíðin laðar að sér mörg þúsund 
manns á ári hverju.
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KILLERS kl.  3.30 - 5.50- 8 - 10.10
KILLERS LÚXUS kl.  8 - 10.10
GROWN UPS kl.  3.30 - 5.45 - 8 - 10.20
GROWN UPS LÚXUS kl.  3.30 - 5.45 
THE A-TEAM kl.  8 - 10.40
LEIKFANGASAGA 3D íslenskt tal kl.  3.30 - 5.45
TOY STORY 3 3D  enskt tal/ ótextað kl.  3.30 - 5.45 
GET HIM TO THE GREEK kl.  8 - 10.25

KILLERS   kl.  5.45 - 8 - 10.15
GROWN UPS kl.  5.45 - 8 - 10.15 
GET HIM TO THE GREEK kl.  5.40 - 8 -10.20
ROBIN HOOD kl.   9
SNABBA CASH kl.   6

.com/smarabio
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VIDDI, BÓSI LJÓSÁR OG HIN LEIKFÖNGIN ERU KOMIN AFTUR 
Í STÆRSTU OG BESTU TOY STORY MYND TIL ÞESSA.
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TWILIGHT SAGA kl. 3:20 - 6 - 8 - 8:30 - 10:40 - 11
TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 5:20 - 8 - 10:40
NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 8 - 10:50
LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl. Tali kl. 3:20(3D) - 5:40(3D)

LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 3:20 - 5:40
SEX AND THE CITY 2 kl. 5 - 8
THE LOSERS kl. 10:40 
PRINCE OF PERSIA          kl. 3:20 - 5:40 - 8  - 10:20

TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40 
NIGHTMARE ON ELM STREET kl. 3:20 - 5:40 - 10:50
LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl. Tali kl. 3:20(3D) - 5:40(3D)

TOY STORY 3 M/ ensku Tali kl. 8(3D) - 10:20(3D)

SEX AND THE CITY 2 kl. 8

TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 8 - 10:30
GET HIM TO THE GREEK kl. 8
THE LOSERS kl. 10:30 

TWILIGHT SAGA : ECLIPSE kl. 8 - 10:35
LEIKFANGASAGA 3 - 3D ísl tal kl. 5:40
TOY STORY 3 ensku tal kl. 5:40
SEX AND THE CITY 2 kl. 9

HEIMSFRUMSÝNING Á EINNI 
VINSÆLUSTU MYND SUMARSINS

„Besta Twilight 
myndin til þessa“ 
– Entertainment Weekly

���� � 

- hollywood reporter
���� � 

- p.d. variety

- bara lúxus
Sími: 553 2075

KILLERS 4, 6, 8 og 10 12
GROWN UPS 5.50, 8 og 10.10 10
THE A-TEAM 5.40, 8 og 10.20 12
STREET DANCE-3D 4  7

SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 4  L

3-D GLERAUGU SELD AUKALEGA 

„Það kom út bók fyrir mörgum árum sem var eins 
nema með erlendum lögum. Sú bók vakti mikla 
lukku þannig að það var tilvalið að gera þetta með 
íslenskum lögum núna,“ segir Ævar Guðmundsson, 
eigandi bókaútgáfunnar Krydd í tilveruna.

Barnabókin Syngjum Saman, er komin í flestall-
ar bókabúðir landsins. Hún inniheldur tólf vinsæl 
íslensk lög með textum og áföstu rafknúnu píanói. 
Nóturnar í bókinni eru litaðar og tölusettar sem 
auðveldar börnunum að spila lögin. Auk þess örvar 
þetta færni við að tengja saman liti og tölur ásamt 
því að örva áhuga barna á tónlist og hæfileika á því 
sviði.

„Við fórum á fund með leikskólakennurum sem 
völdu lögin sem eru í bókinni. Þetta eru allt lög sem 
börnin þekkja og syngja í leikskólanum sínum,“ 
segir Ævar. Lög eins og Krummi svaf í klettagjá, 
Ef væri ég söngvari, Lagið um stafina og Heims um 
ból sem börnin þekkja vel eru meðal þeirra sem eru 
í þessari bók. 

„Vinnan við bókina tók 18 mánuði. Við vildum 
gera þetta vel og allir vönduðu sína vinnu mjög vel,“ 
segir Ævar. Foreldrar þekkja eldri bókina og finnst 

skemmtilegt að geta fært börnum sínum kunnugleg-
ar bækur.

Einar Baldvin Arason og Freymar Þorbergsson 
hönnuðu bókina og Anna Málfríður Sigurðardóttir 
píanókennari aðstoðaði við uppsetningu laga. - ls

Börnin spila leikskólasöngva

SYNGJUM SAMAN Skemmtileg og lífleg bók með 12 íslenskum 
barnalögum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lífvörðurinn Fernando Flores, sem 
kærði söngkonuna Britney Spears 
fyrir kynferðislegt áreiti á vinnu-
stað, hefur nú einnig sakað hana 
um slæma meðferð á sonum sínum 
tveimur, Sean Preston og Jayden 
James. 

Flores segir söngkonuna í miklu 
andlegu ójafnvægi og að hún hafi 
eitt sinn hýtt Sean Preston með 
belti. „Britney vill vera góð móðir 
en Flores telur að hún sé ekki í 
nægilega góðu ástandi til að taka 

ábyrgð á drengjunum. Flores 
sagði að söngkonan hafi eitt sinn 
komið æðandi í áttina að honum og 
heimtað að hann léti hana fá belt-
ið sem hann bar um sig. Hann lét 
hana fá það en elti hana aftur inn 
í húsið þar sem hann sagðist hafa 
séð Britney hýða Sean Preston með 
beltinu fyrir að hafa óhlýðnast sér,“ 
var haft eftir ónefndum heimildar-
manni. Samkvæmt sama heimild-
armanni eiga barnaverndaryfir-
völd að vera að rannsaka málið. 

Britney sögð óhæf móðir

SLÆM MÓÐIR? Fyrrum lífvörður Britney 
Spears sakar hana um að hafa hýtt 
annan son sinn með belti. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Skilnaðir í heimi fræga 
fólksins eru sjaldan á rólegu 
nótunum og nú er leikarinn 
og leikstjórinn Mel Gibson 
í sviðsljósinu. Hann hefur 
slitið samvistum við barns-
móður sína, rússnesku söng-
konuna Oksönu Grigorievu, 
og skiptast þau á að úthúða 
hvort öðru í fjölmiðlum 
vestanhafs.

Fyrr í vor gaf Gibson út þá yfirlýs-
ingu að parið, sem á eina 7 mánaða 
dóttur saman, hefði vaxið hvort 

frá öðru og eru þau hinir verstu 
óvinir í dag ef marka má útspil 
þeirra í kringum sambandsslitin. 
Nú hefur hin rússneska Oksana 
meðal annars sakað Gibson um að 
ganga í skrokk á sér, brjóta í sér 
tennur og gefa sér heilahristing í 
janúar síðastliðnum. Gibson hefur 
á móti sakað Oksönu um að hafa 
hrist barn þeirra. 

Hann neitar öllum ásökunum 
hennar og segir hana einungis 
vera að skemma mannorð hans. 
Oksana hefur einnig sakað Ósk-
arsverðlaunahafann um að gefa 
henni ekki nógu stórar upphæð-
ir í meðlagsgreiðslur en hún býr í 
milljón dollara höll leikarans með 

bíl og þjónustufólk. Lögfræðing-
ar söngkonunnar segja hana vera 
mjög hrædda við Gibson og að hún 
sé nú búin að fá nálgunarbann á 
hann og vilji ekki að hann eigi nein 
samskipti við dóttur þeirra.

Gibson og Oksana byrjuðu 
saman fyrir rúmu ári, um sama 
leyti og leikarinn skildi við eigin-
konu sína til 28 ára, Robyn Gibson. 
Söngkonan var til málamynda hjá 
útgáfufyrirtæki Gibsons og voru 
margar sögusagnir um framhjá-
hald Gibsons með henni áður en 
skilnaðurinn við eiginkonuna 
varð opinber. Hún á fyrir barn 
með breska leikaranum Timothy 
Dalton. 

Mel Gibson neitar að hafa 
lamið barnsmóður sína

Á MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Leikarinn frægi Mel Gibson er að skilja við barnsmóður sína, Oksönu Grigorievu, sem sakar hann um 
að hafa gengið í skrokk á sér. NORDICPHOTOS/GETTY
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Það hefur vakið nokkra athygli að körfuknattleikslið KR sé ekki 
búið að ráða þjálfara þó svo það sé kominn júní. Böðvar Guð-
jónsson, formaður körfuknattleiksdeildar KR, segir að menn í 
Vesturbænum séu ekkert að fara á taugum og allt þokist í rétta 
átt.

„Okkur liggur ekkert á. Það er enn langt í mót. 
Við höfum verið í viðræðum við Victor Finora í 
talsverðan tíma og þær viðræður eru enn 
í gangi. Ég er að vonast til þess að það 
mál gangi upp,“ sagði Böðvar en Finora 
þjálfaði þrjá yngri flokka hjá KR í fyrra 
á meðan eiginkona hans, Jenny, spilaði 
með kvennaliði félagsins.

„Jenny er búin að fá vinnu úti í Bandaríkjunum þannig að 
hann kæmi einn ef hann kemur. Við viljum að hann taki við 
karlaliðinu og þjálfi áfram yngri flokkana. Hann kæmi þá 

í fullt starf hjá okkur. Í fullkomnum heimi værum við búnir að 
ganga frá þessu en ég er samt alveg rólegur.“

Böðvar segir íslenska þjálfara ekki vera í myndinni sem stendur. 
Friðrik Ragnarsson er á meðal þeirra íslensku þjálfara sem eru á 

lausu en Böðvar segist ekkert hafa rætt við hann.
Nokkrar breytingar verða á KR-liðinu milli ára en félagið 

hefur fengið Hreggvið Magnússon frá ÍR og svo verður Pavel 
Ermolinskij væntanlega áfram í herbúðum liðsins. Pavel 

kom afar sterkur inn í lið KR í fyrra og það eru mjög góð 
tíðindi fyrir Vesturbæinga ef hann verður áfram.

„Hann er að vinna í því að fá sig lausan frá 
félaginu sínu úti. Hann vill koma og taka eitt gott 
ár hjá okkur eins og Jón Arnór og Jakob gerðu. Ég 

myndi segja að það væru svona 99 prósent líkur á því 
að Pavel spili áfram í Vesturbænum næsta vetur,“ sagði 

Böðvar ákveðinn.

BÖÐVAR GUÐJÓNSSON, FORMAÐUR KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR KR:  SEGIR ALLT Á RÉTTRI LEIÐ Í VESTURBÆNUM

Í viðræðum við Finora og Pavel líklega áfram
> Darri lánaður til Hamars

Körfuknattleiksmaðurinn öflugi Darri Hilmarsson mun 
ekki leika með KR næsta vetur. Hann hefur verið lánaður 
til Hamars í eitt ár. „Hann vill fá að spila meira til að 
bæta sig enn frekar. Við skildum það sjónar-
mið og ákváðum því að lána hann í eitt ár. 
Við fáum hann svo enn sterkari til baka,“ sagði 
Böðvar Guðjónsson, formaður körfuknatt-
leiksdeildar KR. Darri hefur oftar en ekki 
verið sjötti maður í KR-liðinu og átt marg-
ar magnaðar innkomur í liðið á síðustu 
tveimur árum.

FÓTBOLTI KR tekur á móti norður-
írska liðinu Glentoran á KR-velli í 
kvöld en um er að ræða fyrri leik 
liðanna í 1. umferð undankeppni 
Evrópudeildar UEFA.

Glentoran varð í þriðja sæti 
í norður-írsku deildinni síðasta 
vetur en deildarkeppninni þar 
lauk 1. maí síðastliðinn og hefst 
ekki aftur fyrr en 7. ágúst. Gest-
irnir frá Norður-Írlandi ættu því 
ekki að vera í jafn góðu formi og 
KR-liðið. Liðið hefur aðeins leikið 
einn æfingaleik fyrir Íslandsferð-
ina en þá tapaði Glentoran fyrir 
velsku meisturunum í TNS, 2-0.

„Við vitum lítið um liðið en vitum 
þó að þetta er klassískt breskt 
félag. Spilar 4-4-2 sem beitir löng-
um boltum upp í hornin. Þaðan á 
boltinn svo að koma fyrir markið,“ 
segir Bjarni Guðjónsson, fyrirliði 
KR, en hann segir ekkert annað en 
sigur í kvöld koma til greina.

„Við ætlum að komast áfram í 
þessari keppni. Ég myndi telja að 

þessi lið séu frekar áþekk og mögu-
leikar okkar eru góðir. Stefnan er 
að vinna þennan leik og halda svo 
markinu hreinu á útivelli. Það er 
ágætis leið í þessari keppni. Það 
þýðir samt að við verðum að sækja 
á heimavelli.“

KR stóð sig afar vel í 
Evrópukeppninni í fyrra. Sló út 
gríska liðið Larissa og var ekki 
fjarri því að slá svissneska liðið 
Basel síðan út. Eftir það komst 
liðið á mikla siglingu í deildinni 
hér heima.

„Þetta var mjög skemmtilegt 
í fyrra og þátttakan í keppninni 
kom okkur í gang. Menn fengu 
sjálfstraust við að sjá að þeir ættu 
í fullu tré við atvinnumannalið. 
Vissulega fórum við í gang í fyrra 
eftir Evrópukeppnina en við 
hugsum ekki of mikið um það. Þó 
það sé klisjukennt þá hugsum við 
bara um einn leik í einu,“ segir 
Bjarni. henry@frettabladid.is

Bjarni Guðjónsson, fyrirliði KR, segir kærkomið að fá frí frá Pepsi-deildinni og taka þátt í Evrópukeppni:

Við ætlum okkur að komast áfram í keppninni

GÓÐIR MÖGULEIKAR Bjarni Guðjónsson segir að Glentoran og KR séu áþekk að 
styrkleika.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Varnaruxinn úr Breið-
holtinu, Ingimundur Ingimund-
arson, verður orðinn leikmaður 
dönsku meistaranna AaB áður 
en vikan er öll. Ingimundur sat 
á samningafundi með forráða-
mönnum félagsins í gær og fór 
beint í kjölfarið að skoða íbúðir á 
svæðinu.

„Það er voða lítið sem á eftir 
að ganga frá. Þeir vilja fá lækn-
isskoðun og skoða myndir sem 
voru teknar af hnénu á mér en 
ég meiddist aðeins undir lok síð-
asta tímabils. Þeir vilja sjá það 
til öryggis en ég ætti að fljúga 
í gegnum læknisskoðun. Ég 
ætla samt ekki að fagna neinu 
fyrr en allt er frágengið,“ segir 
Ingimundur rólegur.

Varnarmaðurinn hefur undan-
farin ár spilað í Þýskalandi en 
hefur nú ákveðið að söðla um. 
Hann er að ganga í raðir mjög öfl-
ugs félags þar sem vel er staðið 
að öllum hlutum.

„Mér líst rosalega vel á allt hjá 
félaginu. Aðstaðan er alveg frá-
bær og þetta er það langbesta 
sem ég hef kynnst á mínum 
ferli. Það eru bara stóru félögin í 
Þýskalandi sem hafa svona topp-
aðstöðu. Höllin er frábær og það 
er bara allt til fyrirmyndar hjá 
félaginu. Virkilega vel staðið að 
öllu og umgjörðin persónuleg sem 
er ánægjulegt,“ segir Ingimundur 
en bætir við að félagið sé ekkert 
moldríkt.

„Þetta félag hefur ekkert farið 
varhluta af kreppunni frekar 
en aðrir, en stendur samt vel. 
Liðið varð meistari og það skipti 

félagið miklu að komast í úrslita-
leikinn. Nú bíður Evrópukeppnin 
og spennandi tímar.“

Baráttan í dönsku deildinni 
stefnir í að verða spennandi á 
næstu leiktíð. Hún mun ekki bara 
standa á milli AaB og hins nýja 
ofurfélags AG Köbenhavn þar 
sem Guðmundur Guðmundsson 
er íþróttastjóri.

„Bjerringbo og Kolding eru líka 
afar sterk. Þetta ætti að geta orðið 
mjög spennandi og ég hlakka til 
að vera með í vetur fari svo að 
þetta gangi allt saman eftir. Það 
bendir flest til þess en maður veit 
aldrei hvað getur gerst,“ segir 
Ingimundur Ingimundarson, 
tilvonandi leikmaður AaB.

 henry@frettabladid.is

Aðstaðan eins og hjá 
stóru félagi í Þýskalandi
Landsliðsmaðurinn Ingimundur Ingimundarson mun skrifa undir samning við 
dönsku meistarana í AaB frá Álaborg fyrir helgi gangi allt að óskum. Aðstaðan 
er frábær segir Ingimundur. Hann er þegar farinn að leita sér að íbúð.

STERKUR Ingimundur hefur skipað sér á bekk með öflugustu varnarmönnum heims 
á síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER

FÓTBOLTI Manchester City gekk 
í gær frá kaupum á Spánverjan-
um David Silva frá Valencia fyrir 
27 milljónir punda. Hann gerði 
fimm ára samning við félagið.

„Það var kominn tími til að 
finna mér nýja áskorun og ég 
er himinlifandi yfir því að fá að 
spila með Manchester City. Ég 
tel að enska úrvalsdeildin sé ein 
sú besta í heimi og ég vil hjálpa 
City að vinna titla á næstu árum,“ 
sagði Silva en hann er 24 ára 
gamall.

Valencia hefur nú misst tvo 
sterka leikmenn á skömmum 
tíma en fyrr í mánuðinum gekk 
David Villa í raðir Barcelona.

Man. City var ekki eina liðið 
sem vildi fá þennan magnaða 
spænska leikmann í sínar raðir 
því bæði Man. Utd og Chelsea 
höfðu einnig sýnt honum áhuga.

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, hefur reyndar verið lengi 
spenntur fyrir leikmanninum en 
nú er ljóst að Silva spilar tæplega 
undir stjórn Skotans sem á ekki 
mörg ár eftir í bransanum. - esá

Leikmannamál Man. City:

Silva til City

DAVID SILVA Spilar í ensku úrvals-
deildinni á næstu leiktíð.
 NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hollendingurinn Rabin 
Faber gekk í gær til liðs við 1. 
deildarlið Víkings og samdi við 
liðið út leiktíðina. Hann er 24 ára 
varnarmaður sem hefur leikið 
með yngri landsliðum Hollands.

„Hann getur leikið bæði sem 
miðvörður og bakvörður og það 
verður gott að fá meiri sam-
keppni í liðið,“ segir Leifur 
Garðarsson, þjálfari Víkings, 
sem segir að aðdragandinn að 
þessu hafi verið langur.

„Við vorum að vinna í þess-
um málum í vetur en hann gat 
ekki losnað áður en félaga-
skiptaglugginn lokaðist í vor. 
Við höfum haldið þessu opnu 
síðan þá og gengum frá þessu 
nú,“ sagði Leifur. Faber fær 
leikheimild með Víkingi þegar 
glugginn opnast á ný 15. júlí 
næstkomandi.

Víkingur er sem stendur í 
þriðja sæti 1. deildarinnar. - esá

Víkingar styrkja sig:

Hollendingur 
til Víkings

HM 2011
Styrkleikaflokkar:
1: Ísland, Frakkland, Króatía, Pólland.
2: Danmörk, Spánn, Svíþjóð, Noregur.
3: Serbía, Austurríki, Þýskaland, S-Kórea.
4: Ungverjaland, Túnis, Rúmenía, Slóvakía
5: Egyptaland, Argentína, Alsír, Brasilía
6: Kína, Japan, Ástralía, Bahrain.

HANDBOLTI Frábær árangur 
íslenska karlalandsliðsins á síð-
ustu mótum hefur séð til þess 
að Ísland verður í efsta styrk-
leikaflokki er dregið verður í 
riðla fyrir HM föstudaginn 9. 
júlí.

Ísland er þar í góðum félags-
skap með Frakklandi, Króa-
tíu og Póllandi. Þetta þýðir að 
Ísland getur ekki mætt þessum 
þjóðum í sjálfri riðlakeppninni.

HM fer fram í Svíþjóð og fá 
heimamenn að velja sér riðil 
þegar dregið verður. 

Þeir munu spila sína heima-
leiki í Gautaborg og Danmörk 
mun væntanlega spila í Malmö 
svo Danir eiga auðvelt með 
að fjölmenna á leiki liðsins í 
keppninni.   - hbg

HM í handbolta 2011:

Ísland í efsta 
styrkleikaflokki

LAUS VIÐ FRAKKA Guðmundur þarf 
ekki að hafa áhyggjur af Frökkum í 
riðlakeppni HM 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/DIENER



      LAMBA-SIRLOIN SNEIÐAR
998 kr.kg. 

    LAMBA-LÆRISSNEIÐAR
1259 kr.kg. 

 LAMBA-FILLET
2698 kr.kg. 

   FROSIN LAMBASVIÐ
194 kr.kg. 

NÚ MEÐ 35% AFSLÆTTI / MERKT VERÐ Á 298 KR. KG.

FROSIÐ LAMBALÆRI SNYRT
998 kr.kg. 

Frosið
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FÓTBOLTI Móti sem átti að halda 
viku eftir að HM lýkur hefur 
verið frestað þar sem Wayne 
Rooney og Steven Gerrard fannst 
báðum óviðeigandi að taka þátt á 
þessum tímapunkti.

Mótið heitir A:3K og þar áttu 
sex þekktir knattspyrnumenn að 
koma saman og keppa sín á milli í 
hinum ýmsu þrautum. 

„Við höfum fullan skilning á 
ákvörðun leikmannanna,“ sagði 
einn forráðamanna mótsins. 
Aðrir sem áttu að taka þátt voru 
David Villa, Didier Drogba, Cesc 
Fabregas og Cristiano Ronaldo. 
„Við hefðum getað skipt þeim út 
fyrir aðra leikmenn en ákváðum 
að gera það ekki þar sem við telj-
um þetta vera sex bestu leikmenn 
heimsins.“

Áætlað er að mótið fari fram í 
júní á næsta ári. - esá

Rooney og Gerrard:

Drógu þátttöku 
í móti til baka

TVEIR GÓÐIR Wayne Rooney og Steven 
Gerrard gekk illa á HM í Suður-Afríku 
eins og öðrum leikmönnum enska 
landsliðsins. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hollendingurinn 
Johan Cruyff, einn besti 
knattspyrnumaður sögunnar, 
segist ekki tíma að borga sig 
inn á leiki með Brasilíu á HM í 
Suður-Afríku. 

„Ég myndi ekki borga til að 
sjá Brasilíu spila. Hvar er það 
brasilíska landslið sem við 
þekkjum allir? Það er horfið,“ 
sagði hann.

„Ég man eftir leikmönnum 
eins og Gerson, Tostao, Falcao, 
Zico og Socrates. Nú sé ég bara 
menn eins og Gilberto, Melo, 
Bastos og Julio Baptista. Hvar 
eru brasilísku töfrarnir? Ég skil 
af hverju [landsliðsþjálfarinn] 
Dunga valdi suma leikmenn en 
það vantar skapandi leikmenn á 
miðjuna. Ég á ekki von á því að 
nokkur maður tími að borga sig 
inn á leiki Brasilíu,“ sagði Cruyff.

Holland og Brasilíu mætast í 
fyrsta leik fjórðungsúrslitanna á 
HM á morgun. - esá

Johan Cruyff um Brasilíu:

Ekki pening-
anna virði

JOHAN CRUYFF Saknar töfranna í brasil-
íska landsliðinu. NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI Markahæsti leikmaður 
N1-deildarinnar á síðustu leik-
tíð, Bjarni Fritzson, mun flytja 
búferlum til Akureyrar í sumar. 
Hann mun á morgun skrifa undir 
eins árs samning við Akureyri 
handboltafélag sem hafði sam-
band við hann strax eftir síðasta 
tímabil þegar Bjarni lék með FH. 
Hann hefur spilað 39 landsleiki.

„Ég hef verið í sambandi við 
stjórnina alveg síðan þá og gamli 
þjálfarinn minn í fjórða flokki 
er einn þeirra sem höfðu hönd í 
bagga,“ sagði Bjarni við Frétta-
blaðið í gær.

Bjarni var einnig valinn í lið 
mótsins í N-1 deildinni og er kær-
komin viðbót fyrir lið Akureyr-
ar. Nokkrir leikmenn hafa horf-
ið á braut, Jónatan Magnússon, 
Árni Þór Sigtryggsson og Andri 
Snær Stefánsson þar á meðal. 
Liðið spilaði oftar en ekki með 
rétthentan mann í hægra horn-
inu á síðasta tímabili og er hinn 
örvhenti Bjarni því hvalreki á 
fjörur liðsins.

„Ég flyt norður með alla fjöl-
skylduna, það verður að taka 
þetta alla leið. Það heillar mig 
mjög mikið og ég hef alltaf haft 
áhuga á að búa utan höfuðborg-
arsvæðisins. Þetta gerðist ekki 
á einum degi en var á endanum 
ekki erfið ákvörðun. Það er fínt 
að prófa þetta áður en strákur-
inn minn byrjar í grunnskóla og 
svona,“ sagði Bjarni sem hafði úr 
fleiri tilboðum að velja.

Nokkur lið úr N1-deildinni vildu 
fá Bjarna til sín sem og lið í Dan-
mörku. „Á endanum var þetta 
bara val á milli FH og Akureyrar. 
Það eru fjölmargar ástæður fyrir 
því að ég valdi Akureyri og þetta 

verður skemmtileg tilbreyting. 
Það er gaman að prófa eitthvað 
nýtt, maður þroskast við að breyta 
um aðstæður,“ segir Bjarni.

„Síðasti vetur í Reykjavík var 
mjög erfiður hjá mér, það var 
mikið að gera á öllum vígstöð-
um. Ég var í krefjandi námi en 
ég tel að með þessum flutningi 
geti ég einfaldað lífsmunstrið og 
því sinnt þeim hlutum sem skipta 
mestu máli enn betur. Lífið verð-
ur einfaldara og þægilegra og ég 
kem kannski frekar suður í frí,“ 
sagði Bjarni.

Honum líst vel á liðið hjá Akur-
eyri og ekki síst umgjörðina. 

„Hún er almennt talin best þarna 
ásamt umgjörðinni hjá FH. Það 
er svo gaman að spila fyrir fullu 
húsi í hverri umferð. Það eru 
ungir og sprækir strákar í lið-
inu í bland við einhverja jaxla,“ 
sagði Bjarni. Atli Hilmarsson 
mun þjálfa liðið.

Bjarna var einnig boðið að fara 
til Danmerkur. „Landslagið úti er 
ansi erfitt og samningarnir léleg-
ir og óspennandi, í það minnsta 
fyrir mig. Ég er ekki að rífa mig 
frá því sem ég hef hérna heima 
fyrir einhverja hálf atvinnu-
mennsku,“ sagði Bjarni. 
 hjalti@frettabladid.is

Var ekki erfið ákvörðun
Bjarni Fritzson mun spila með Akureyri á næsta tímabili. Bjarni segir að hann 
muni geta einbeitt sér enn betur að handboltanum og náminu fyrir norðan. 
Hann valdi Akureyri fram yfir FH og óspennandi tilboð frá Danmörku.

EINFALDARA OG ÞÆGILEGRA Bjarni hlakkar til að spila fyrir norðan þar sem hann 
segir að lífið verði bæði einfaldara og þægilegra en í Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo tók 
tapinu ekki vel þegar portúgalska 
landsliðið féll úr leik á HM í Suður-
Afríku eftir 1-0 tap fyrir Spáni í 16 
liða úrslitunum í fyrrakvöld.

Eins og svo oft áður kom mynda-
tökumaður upp að Ronaldo eftir 
leik og fylgdi honum eftir. Í þetta 
sinn kærði sá portúgalski sig ekk-
ert um athyglina og skipaði honum 
að fara. Þegar myndatökumaður-
inn hunsaði þessi fyrirmæli hans 
gerði Ronaldo sér lítið fyrir og 
hrækti í átt til hans. Myndir af því 
fóru út um alla heimsbyggð.

Eftir leikinn neitaði Ronaldo 
að ræða við fréttamenn og benti 
einungis á þjálfarann Carlos 
Queiroz. 

„Ég er niðurbrotinn og algerlega 
óhuggandi,“ var haft eftir honum á 
heimasíðu hans síðar um kvöldið. 
„Ég finn fyrir óendanlegri sorg.“

Hann neitaði því að hann 
hefði verið að gagnrýna Queir-
oz með því að beina spurning-
um fréttamanna til hans. „Ég 
var ekki í neinu ástandi til að 
svara spurningum en Carlos 
Queiroz var á blaðamanna-
fundi. Því benti ég á hann. Ég 
veit að ég er fyrirliði landsliðs-
ins og hef alltaf gegnt þeim 
skyldum sem því fylgja og 
mun gera það áfram.“

Portúgal fékk aðeins 
eitt mark á sig í 
keppninni en skor-
aði að sama skapi 
aðeins í einum leik 
– í 7-0 sigri á Norð-
ur-Kóreu.

Liðið gerði markalaus jafn-
tefli við Fílabeinsströndina og 
Brasilíu í riðlakeppninni og tap-
aði svo fyrir Spáni 1-0.

„Við þurfum að fá meira út 
úr sókninni,“ sagði varnarmað-
urinn Ricardo Carvalho. „Við 
beittum bara skyndisóknum og 

það þurfti meira til að vinna 
leik eins og þennan. Við 

vörðumst vel en náðum 
ekki að skapa okkur 
nægilega mörg færi þó 
svo að við værum með 
marga frábæra leik-
menn til þess.“

Ronaldo var einn 
aðalmaðurinn í sóknar-
leik Portúgals og skor-
aði eitt mark á mótinu.
 - esá

Cristiano Ronaldo hrækti í átt að myndatökumanni eftir tapið gegn Spáni:

Niðurbrotinn og óhuggandi

RONALDO Þótti ekki standa 
undir væntingum í Suður-
Afríku.  NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Forseti Nígeríu, 
Goodluck Jonathan, hefur ákveð-
ið að setja knattspyrnulandslið 
landsins í tveggja ára keppn-
isbann eftir afleitt gengi á HM 
í Suður-Afríku. Nígería varð 
í neðsta sæti B-riðils og hlaut 
aðeins eitt stig í keppninni.

„Goodluck Jonathan forseti 
hefur ákveðið að draga landslið-
ið úr öllum alþjóðlegum keppn-
um næstu tvö árin svo hægt verði 
að koma hlutunum í skikkanlegt 
lag,“ sagði einn ráðgjafi forset-
ans við fjölmiðla þar í landi. 

Knattspyrnusamband lands-
ins mun hafa verið leyst upp og 
ný bráðabirgðastjórn skipuð. Víst 
þykir að Alþjóða knattspyrnu-
sambandið, FIFA, muni eitthvað 
hafa að athuga við þetta enda 
ríkja strangar reglur sem banna 
afskipti stjórnvalda af knatt-
spyrnumálum í aðildarlöndum 
sambandsins. - esá

Forseti Nígeríu hundfúll:

Setti landsliðið 
í bann í tvö ár

FÓTBOLTI Klukkan 18 í kvöld fer 
leikur FH og KA í 8 liða úrslitum 
VISA-bikars karla fram. Leikur-
inn var færður vegna þátttöku 
FH í Evrópukeppninni. FH vann 
Keflavík í síðustu umferð en KA, 
sem er í áttunda sæti 1. deildar-
innar, vann Grindavík eftir víta-
spyrnukeppni.  - hþh

VISA-bikar karla: 

FH tekur á 
móti KA í kvöld

FÓTBOLTI Þór/KA vann KR 4-0 í leik liðanna í 
Pepsi-deild kvenna í gærkvöldi. Mörkin komu 
öll í fyrri hálfleik, tvö frá Vesnu Smiljkovic, 
eitt frá Mateju Zver og eitt frá Elvu Friðjóns-
dóttur.

„Það er aldrei auðvelt að spila á móti KR,“ 
sagði Dragan Stojanovic, þjálfari Þórs/KA, 
léttur á því spurður hvort leikurinn hefði ekki 
verið neitt mál fyrir stelpurnar hans.

„Við byrjuðum mjög vel og skoruðum strax 
eftir nokkrar mínútur. Svo skoruðum við þrjú 
í röð og afgreiddum leikinn eiginlega,“ sagði 
Dragan sem var sérstaklega ánægður með 
sóknarleikinn en ekki alveg jafn ánægður með 
varnarleikinn.

„Við gerðum nánast allt rétt í sókninni í 
fyrri hálfleiknum. Ég er ánægðastur með hvað 
við náðum að nýta styrkleika okkar vel. Við 
erum með fljóta framherja og við gáfum rétt-

ar og góðar sendingar á þá í leiknum,“ sagði 
Dragan.

„Við féllum svo aðeins til baka í seinni hálf-
leiknum sem er kannski eðlilegt, það er erf-
itt að sækja allan leikinn,“ sagði Dragan en 
liðið er nú einu stigi á eftir Blikum sem unnu 
Hauka 4-1 í gær og fjórum stigum á eftir Val 
sem vann Grindavík í gær 2-0 með tveimur 
mörkum Bjarkar Gunnarsdóttur. Þá vann 
Stjarnan 5-1 sigur á FH og Afturelding vann 
Fylki 2-1.

„Valur og Breiðablik mætast í næstu umferð, 
við bíðum bara eftir okkar tækifæri. Við höld-
um áfram að vinna í okkar leik og bíðum bara 
eftir mistökum hinna liðanna,“ sagði Dragan. 

Valur er í efsta sætinu með tuttugu stig eftir 
átta umferðir. Breiðalik kemur næst með sautj-
án en Þór/KA er með sextán stig. Næst koma 
Stjarnan, KR og þá Grindavík. - hþh

Valur og Breiðablik unnu bæði í Pepsi-deild kvenna í gærkvöldi líkt og Þór/KA sem heldur pressunni áfram:

Við bíðum bara eftir mistökum hinna

MARK Breiðablik skorar hér í gærkvöldi en það vann 
öruggan sigur á Haukum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Roy Hodgson verður 
næsti knattspyrnustjóri Liver-
pool. Að mati Massimo Moratti, 
forseta Inter sem Hodgson stýrði 
áður, er Hodgson fullkomin ráðn-
ing fyrir Liverpool.

Þegar Hodgson tók við Inter 
var allt í rjúkandi rúst hjá félag-
inu, það var á botni deildarinn-
ar og ýmis vandamál utan vallar 
spruttu upp. Hodgson stýrði lið-
inu til Evrópusætis eftir að hann 
tók við á miðju tímabili og árið 
eftir til úrslitaleiksins í UEFA-
keppninni og þriðja sætis í Serie-
A deildinni.

„Roy Hodgson er mikilvægur 
maður í sögu Inter. Hann bjarg-
aði okkur á réttum tíma,“ sagði 
Moratti við The Mirror. „Þegar 
hann kom inn voru vandamál úti 
um allt. Þetta leit ekki vel út. Það 
kom ekkert fát á hann, hann var 
rólegur og hélt okkur rólegum,“ 
sagði Moratti en einmitt vegna 
vandamálanna utan vallar telja 
margir að Hodgson sé góð ráðn-
ing fyrir Liverpool.

Moratti hélt áfram. „Hann 
forðaði okkur frá stórslysi á mik-
ilvægum tímapunkti. Allir hjá 
Inter minnast hans fyrir það.“  

 - hþh

Massimo Moratti, forseti Inter: 

Roy fullkominn 
fyrir Liverpool

ROY HODGSON Tekur við Liverpool í 
vikunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Nú eru meistaramót klúbbanna 
fram undan og ekki úr vegi að rifja 
upp nokkur atriði sem keppendur 
skyldu hafa í huga. Hinrik Gunnar 
Hilmarsson, sem annast hefur 
eftirlit, vallarvörslu og dómgæslu hjá 
Golfklúbbi Reykjavíkur, ráðleggur 
kylfingum að hafa eftirfarandi í 
huga:
1. Ávallt mæta til leiks þegar þið 

hafið skráð ykkur til keppni 
annars geta keppendur lent í því 
að vera færri í ráshóp en aðrir á 
vellinum sem hefur mikla bið í 
för með sér.

2. Hjálpa meðspilurunum að leita 
og gera það með sama áhuga og 
væri þetta ykkar eigin bolti.

3. Vanda sig sem skrifarar, fylgjast 
með og fara vel yfir skorin og 
undirrita áður en skorkorti er 
skilað.

4. Kynna sér vel staðarreglurnar 
– þær geta verið mismunandi 
eftir völlum og breytast ört á 
þessum tíma, til dæmis varðandi 
hreyfingar og fleira.

5. Sýnið öðrum 
leikmönnum 
tillitsemi, 
standið 
kyrr og 
hafið hljótt 
meðan 
aðrir 
slá.

Hollráð Hinna
Hvað ber að hafa í huga í 
keppni?

 17. júní 2010  FIMMTUDAGUR

Vipp eru auðveldari með sjö járni en fleygjárni
Einar Gunnarsson PGA golfkennari Stykkishólmi

golfogveidi@frettabladid.is

Ólafur Þór Ágústsson er 
elsti starfandi golfvallar-
fræðingur landsins. Hann 
segir íslenska golfvelli vera 
frambærilega en álagið á 
þeim sé gríðarlega mikið. 

„Mamma og pabbi voru á kafi í 
íþróttinni og ætli við bræðurnir 
höfum ekki verið viðloðandi íþrótt-
ina að einhverju leyti síðan ég var 
níu ára,“ segir Ólafur Þór Ágústs-
son, vallarstjóri hjá Golfklúbbnum 
Keili.

Ólafur Þór nam golfvallarfræði 
við Elmwood College, rétt fyrir utan 
St. Andrews i Skotlandi, árið 1994. 
Hann var fyrsti Íslendingurinn til 
að nema þessi fræði. „Ég var allt-
af að vinna á golfvellinum þegar 
ég var yngri og mér fannst hlutirn-
ir ekki vera gerðir af nógu mikilli 
festu og kunnáttu. Mér fannst eins 
og það væri alltaf verið að reyna að 
finna upp hjólið,“ segir Ólafur Þór, 
sem ákvað að láta slag standa og 
skráði sig í skólann.

Námið í Elmwood College tók 
þrjú ár, eitt ár í skólanum sjálfum 
en tvö ár í fjarnámi. „Svo fór ég að 
vinna í Þýskalandi eftir fyrsta árið 
og vann á golfvelli í Hameln í átta 
mánuði, ætli ég hafi því ekki unnið 
sem vallarstjóri í tæp fimmtán ár,“ 
segir Ólafur Þór. 

„Ég hef rosalega gaman af þessu 
starfi, það er alltaf eitthvað að ger-
ast. Golfvöllur er lifandi hlutur 
þar sem allt þarf að standast tím-
ans tönn og það þarf sífellt að laga 
og dytta að. Eitt af því sem er svo 
skemmtilegt við starfið er að við 
getum ekki alltaf stjórnað náttúr-
unni en ég reyni að undirbúa okkur 
fyrir komandi áföll.“

Um 1.350 meðlimir eru í Keili og 
eins og gefur að skilja fær Ólafur 
Þór oft að heyra að eitthvað megi 
betur fara á vellinum. „Það hafa 
allir sínar skoðanir á því hvernig 
eigi að gera hlutina. Það eru 1.350 
skoðanir og jafn margir sérfræð-
ingar,“ segir vallarstjórinn. Í upp-
hafi hafi hann tekið það nærri sér 

þegar fólk var að kvarta eða koma 
með ábendingar en nú hafi hann 
bara gaman af því. „Það tók langan 
tíma að búa til skráp – það kallast 
víst reynsla í þessu.“ 

Golf nýtur æ meiri vinsælda hér 
á landi og þessa fáu mánuði sem 
hægt er að stunda íþróttina eru 
vellirnir þéttsetnir frá morgni til 
kvölds. „Það er svo sérkennilegt 
með golfið hér á landi að þó að það 
sé bara hægt að spila það fáa mán-
uði á ári höfum við þó tækifæri til 
að spila miklu meira en fólk erlend-
is á ársgrundvelli. Úti ferðu út á 
völl klukkan tvö eða þrjú á daginn 
til að ná átján holum en hér getur 
þú farið út seint um kvöld. Úti eru 
vellirnir heldur ekki í fimm mín-
útna fjarlægð heldur þarftu stund-
um að keyra langan veg til að kom-
ast á völlinn,“ segir Ólafur Þór. 

„Íslenskir kylfingar spila meira 
golf en kylfingar í öðrum lönd-
um. En þetta er stutt tímabil. Við 
reynum að halda völlunum góðum 
í fimm mánuði á ári og það er gífur-
legt álag á þeim, eitthvað sem þekk-
ist ekki í öðrum löndum. Álagið hér 
er með mesta móti.“ 

Það hefur mikið vatn runnið til 
sjávar síðan Ólafur nam golfvall-
arfræðin í Skotlandi. Fyrir þremur 
árum höfðu um fjörutíu Íslendingar 
sótt einhverja golfvallarmenntun í 
Elmwood College. „Þetta hefur ýtt 
við okkur hinum, menn vinna meira 
saman nú og læra hver af öðrum. 
Við höfum verið að færa þetta upp 
á hærra plan og það er allt orðið 
betra, fræ, áburður og vélakost-
ur. Það hefur margt breyst á þess-
um fimmtán árum, fólk spilar mun 
meira golf og við höfum fleiri tæki 

og tól til að halda völlunum í góðu 
standi.“

Ólafur Þór segir að hér sé verið 
að rækta gras nánast við haust-
aðstæður allt árið um kring. „Miðað 
við það erum við með ótrúlega góða 
velli. Golfvellirnir eru oftast komn-
ir í frábært stand í byrjun júní. Það 
er sérstakur karakter í íslensku 
völlunum og það er töluvert frá-
brugðið að spila hér en í Flórída eða 
á Spáni. Helstu einkenni íslensks 
golfs er veðrið, það er opið golf og 
lítið um tré. Við höfum strandvelli, 
sem eru harðir. Grastegundirnar 
og umhverfið gera vellina svona. 
Umhverfið og aðstæður hér á landi 
munu aldrei verða þannig að golf-
vellirnir hér verði eins og á Spáni. 
Vellirnir okkar eru hins vegar sam-
bærilegir við það sem gerist í Norð-
ur-Skotlandi.“  kristjan@frettabladid.is

Gríðarlegt álag á völlunum
Ólafur Þór á ekki langt að sækja 
golfáhugann. Foreldrar hans léku 
golf þegar hann var að alast upp. 
Faðir hans, Ágúst Húbertsson, er 
framkvæmdastjóri Golfklúbbsins 
Keilis og bróðir hans, Húbert, 
er vallarstjóri hjá Golfklúbbi 
Vatnsleysustrandar. Þrátt fyrir að 
bræðurnir séu að vinna á völlum 
sem eru nánast hlið við hlið er að 
sögn Ólafs ekki mikill rígur á milli 
þeirra. „Húbert er að gera gífur-
lega góða hluti í Vogum og völlur-
inn þar hefur tekið stakkaskiptum. 
Hann hefur rifið þetta upp þannig 
að eftir er tekið. Hann hlýtur að 
fá eitthvað stærra að gera,“ segir 
Ólafur. „Við erum báðir á kafi í 
vinnu og höfum ekki tíma til að 
skjóta hver á annan. Það er ótrú-
legt en satt en þegar við hittumst 
í matarboðum imprum við aðeins 
á þessu en samt frekar lítið.” 
Spurður hver þeirra feðga sé best-
ur í golfi stendur ekki á svarinu: 
„Þeir eru langt á eftir mér í því. 
Það er það sem ég get sagt. Ég er 
margfalt betri en þeir í golfi.“

Margfalt betri í golfi

FEÐGAR Í GOLFI Ólafur Þór Ágústsson, Ágúst Húbertsson og Húbert Ágústsson. 
Golfið á hug þeirra allra. Ólafur segist vera margfalt betri en bróðir hans og faðir í 
golfi.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Magnús Lárusson úr Golfklúbbnum 
Kili og Anna Jódís Sigurbergsdótt-
ir úr Golfklúbbnum Keili settu 
bæði vallarmet á Bárarvelli og 
Víkurvelli á 36 holu móti Arion-
banka sem haldið var um síðustu 
helgi. Magnús lék Bárarvöll á 69 
höggum eða þremur undir pari, 
af gulum teigum og Víkurvöll á 
70 höggum, eða tveimur undir 
pari. Anna Jódís lék Víkurvöll á 
83 höggum af rauðum teigum og 
Báruvöll á 81 höggi.  - kh

Magnús og Anna Jódís:

Settu vallarmet 
á tveimur völlum

MAGNÚS LÁRUSSON

„Hálsinn er gríðarlega vanmetið hryggsvæði þegar kemur að því að hafa 
nægilegan hreyfanleika fyrir golfsveifluna.  Til að undirstrika mikilvægi þess 
að hafa nægan hreyfanleika í hálsinum, ímyndaðu þér hvernig væri að 
spila golf með hálsríg.   

Algeng mistök iðkenda með skertan hreyfanleika í hálsi er til dæmis, 
styttri sveifla, að missa stöðuna auðveldlega, og 
óstöðugt höfuð yfir boltanum.  Þess vegna er 
algengt að sjá hliðarhreyfingar og oft 
aðeins á efri hluta líkamans. Við 
eigum að geta snúið höfðinu í 90 
gráður til hægri og vinstri, það er 
að geta horft yfir skyrtu saumana 
á öxlum og jafnt báðum megin. 
Ef þetta er vont eða ómögu-
legt, þá ert þú með 
skerta hreyfigetu í 
hálsinum.“
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Þegar kylfingur er kominn að flötinni kemur oft að því 
að vippa. Kylfingar þurfa að vippa þegar þeim finnst 
þeir ekki geta púttað vegna of þykks eða óslétts grass 
á milli boltans og flatarinnar. Margir kylfingar vippa 
alltaf með sömu kylfunni en betra er að huga svolítið 
að aðstæðum áður en kylfa er valin til að vippa með. 
Að vippa með 7 járni  er auðveldari framkvæmd en 
að vippa með fleygjárni. Góð regla í vippum er að 
láta boltann fljúga lágt, einn til tvo metra inn á flötina 

og rúlla honum að holunni. Ef þessi regla er viðhöfð 
skiptir máli hve langt inni á flötinni holan er miðað 
við vippið sem verið er að framkvæma. Ef stutt er í 
holuna er æskilegt að nota fleygjárn en ef holan er 
langt inni á flötinni væri betra að nota til dæmis 7 
járn. Gott er að finna sér þrjár kylfur til að vippa með 
t.d. 7 járn, 9 járn og fleygjárn; æfa vippin vel með 
þeim og velja svo kylfu allt eftir aðstæðum þegar á 
völlinn er komið. 
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Hversu mikil áhrif 
hefur skert hreyfigeta 
í hálsi á golfsveifluna?
Magni M. Bernhardsson, kírópraktor með 
sérhæfingu í golfmeiðslum jafnt sem 
íþróttameiðslum.  

Eimskipsmótaröðin 2010
Karlaflokkur
1 Hlynur Geir Hjartarson GK 3129.38
2 Kristján Þór Einarsson GKJ 2655.00
3 Sigmundur Einar Másson GKG 2431.88
4 Arnar Snær Hákonarson GR 2259.38
5 Axel Bóasson GK 2182.50
6 Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR 
 2081.25
7 Sigurþór Jónsson GK 1800.00
8 Tryggvi Pétursson GR 1790.62
9 Ólafur Björn Loftsson NK 1779.38
10 Björgvin Sigurbergsson GK 1500.00

Kvennaflokkur
1 Valdís Þóra Jónsdóttir GL 4132.50
2 Ólafía Þórunn Kristinsd. GR 2685.00
3 Ingunn Gunnarsdóttir GKG 2362.50
4 Tinna Jóhannsdóttir GK 2362.50
5 Signý Arnórsdóttir GK 2062.50
6 Þórdís Geirsdóttir GK 1818.75
7 Eygló Myrra Óskarsdóttir GO 1702.50
8 Ingunn Einarsdóttir GKG 1665.00
9 Berglind Björnsdóttir GR 1612.50
10 Jódís Bóasdóttir GK 1425.00

golfklúbbar eru starfræktir undir 
merkjum Golfsambands Íslands. Flestir 
eru þeir á Suðurlandi eða sextán. Á 
höfuðborgarsvæðinu eru þeir níu. 

73 14 
kylfur mega vera í pokanum þegar spilaður er 18 holu hring-
ur. Séu þær fleiri er dæmt víti á kylfinginn. Fyrir kylfu sem 
skemmist við eðlilegan leik má setja inn varakylfu. Þetta á 
þó ekki við ef kylfa er brotin í bræðiskasti. 
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hvaða Samantha?  (31:35) (Sam-
antha Who?)

18.00 Stundin okkar

18.25 Dalabræður  (1:10) (Brödrene Dal) 
Norsk þáttaröð um bræður sem slá öll met 
í klaufaskap. (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Réttur er settur  (1:10) (Raising 
the Bar) Bandarísk þáttaröð um gamla 
skólafélaga úr laganámi sem takast á fyrir 
rétti.

20.20 Castle  (7:10) (Castle) Höfundur 
sakamálasagna er fenginn til að hjálpa lög-
reglunni þegar morðingi hermir eftir atburð-
um í bókum hans.

21.05 Nýgræðingar  (151:169) (Scrubs) 
Gamanþáttaröð um lækninn J.D. Dorian og 
ótrúlegar uppákomur sem hann lendir í.

21.30 Trúður  (9:10) (Klovn III)  (e)

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Framtíðarleiftur  (Flash Forward) 
Dularfullur atburður veldur því að fólk um 
allan heim dettur út í tvær mínútur og sautj-
án sekúndur, og sér um leið í svip hvernig 
líf þess verður eftir hálft ár. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.

23.05 Berlínaraspirnar  (7:8) (Berliner-
poplene) (e)

23.55 Mótókross  Þáttur um Íslandsmót-
ið í mótókrossi. 

00.25 Fréttir (e)

00.35 Dagskrárlok

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Dr. Phi l (e)

08.45 Rachael Ray  (e)

09.30 Óstöðvandi tónlist

16.00 Rachael Ray

16.45  Dr. Phil

17.30  Sumarhvellurinn  (3:9) (e) Fjör-
ugur skemmtiþáttur þar sem allt getur gerst.

17.55  America’s Next Top Model 
 (10:12) (e)

18.40 H2O  (14:26) 

19.05 America’s Funniest Home Vid-
eos  (15:46)

19.30 Matarklúbburinn  (4:6) Landsliðs-
kokkurinn Hrefna Rósa Sætran grillar góm-
sæta rétti sem kitla bragðlaukana. Hrefna er 
með skemmtilegar og spennandi uppskriftir 
sem hún kryddar með nýjum hugmyndum 

19.55 King of Queens  (20:22)

20.20 Family Guy  (7:14) Teiknimynda-
sería með kolsvörtum húmor og drepfyndn-
um atriðum. 

20.45 Parks & Recreation  (9:24) 
Bandarísk gamansería með Amy Poehler í 
aðalhlutverki. Eftir að veggmynd í ráðhús-
inu er eyðilögð reyna Leslie og samstarfs-
fólk hennar að koma með hugmynd að 
nýrri veggmynd.

21.10 Royal Pains  (11:13) Ný og 
skemmtileg þáttaröð um ungan lækni sem 
slær í gegn sem einkalæknir ríka fólksins í 
Hamptons. 

22.00 Law & Order  (10:22) 

22.50 Jay Leno

23.35 In Plain Sight  (2:15) (e)

00.20 Bass Fishing  (  4:8) (e)

01.05  King of Queens  (20:22) (e)

01.30 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla 
risaeðlan, Stuðboltastelpurnar, Scooby-Doo 
og félagar, Harry and Toto.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 The Doctors 

10.15 Sjálfstætt fólk 

11.00 Logi í beinni 

11.50 Amazing Race (11:11)

12.35 Nágrannar 

13.00 NCIS (2:25) 

13.45 La Fea Más Bella (192:300) 

14.30 La Fea Más Bella (193:300)

15.15 The O.C. (15:27)

16.00 Barnatími Stöðvar 2 Stuðbolta-
stelpurnar, Scooby-Doo og félagar, Harry and 
Toto, Litla risaeðlan.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (5:22)

18.23 Veður Markaðurinn

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.09 Veður 

19.15 Two and a Half Men (9:24) 

19.40 How I Met Your Mother (6:24)

20.05 Matarást með Rikku (9:10) Frið-
rika Hjördís Geirsdóttir sækir heim þjóð-
þekkta Íslendinga.

20.35 The Closer (1:15) Fimmta þátta-
röð þessarar rómantísku og gamansömu 
spennuþáttaraðar um Brendu Leigh Johnson.

21.20 Fringe (20:23) Önnur þáttaröðin 
um Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum 
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúrleg-
ar skýringar. 

22.05 The Wire (5:10) 

23.05 Twenty Four (22:24) 

23.50 Monk (1:16) 

00.35 Lie to Me (3:22) 

01.20 The Legend of Evil Lake Suður-
Kóreisk hrollvekja af bestu gerð.

02.55 Secuestro Express Hörkuspenn-
andi mynd frá Venesúela.

04.20 The Closer (1:15) 

05.05 The Simpsons (5:22) 

05.30 Fréttir og Ísland í dag (e) 

06.10 Transformers 

08.30 Murderball 

10.00 Buena Vista Social Club 

12.00 Cats & Dogs 

14.00 Murderball 

16.00 Buena Vista Social Club 

18.00 Cats & Dogs 

20.00 Transformers

22.20 Old School

00.00 Across the Universe 

02.10 Badasssss! 

04.00 Old School 

06.00 Beverly Hills Cop

07.00 4 4 2

07.45 4 4 2

08.30 4 4 2

09.15 Úrúgvæ - S-Kórea HM 2010

11.10 Bandaríkin - Gana HM 2010

13.05 Þýskaland - England HM 2010

15.00 Argentína - Mexíkó HM 2010

16.55 Holland - Slóvakía HM 2010

18.50 16 liða 6 HM 2010

20.45 Paragvæ - Japan HM 2010

22.40 Spánn - Portúgal HM 2010

00.35 4 4 2 

01.20 4 4 2

02.05 4 4 2 

02.50 4 4 2 

03.35 4 4 2

04.20 4 4 2 

05.05 4 4 2 

05.50 4 4 2 

18.10 Norðurálsmótið Sýnt frá Norður-
álsmótinu en þar sýna listir sínar drengir í 7. 
flokki í knattspyrnu.

18.40 Travelers Championship 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi.

19.35 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi.

20.00 Shell-mótið Að þessu sinni verður 
fjallað um Shell-mótið sem haldið var í Vest-
mannaeyjum en þar sýndu listir sínar drengir 
í 6. flokki í knattspyrnu. 

20.40 Sterkasti maður Íslands Sýnt frá 
keppninni um Sterkasta mann Íslands árið 
2010.

21.10 Herminator Invitational Sýnt frá 
Herminator Invitational mótinu í golfi sem 
haldið var í Vestmannaeyjum annað árið í 
röð. 

21.55 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá 
öllum leikjum Pepsí-deildar karla og sér-
fræðingar Stöðvar 2 Sport, þeir Tómas Ingi 
og Maggi Gylfa, verða að sjálfsögðu á sínum 
stað. Allir leikirnir, öll mörkin og allt það 
helsta krufið til mergjar.

23.10 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks í 
Texas Holdem.

Að kvöldi þjóðhátíðardagsins fékk ég boð um að mæta í 
blóðugt vampírupartí á skemmtistað hér í borg. Tilefnið var 
ekki að halda upp á afmælið hans Jóns Sig. Nei, fólkið 
ætlaði að fagna því að sjónvarpsþættirnir True Blood 
væru komnir aftur á skjáinn. Ég hef aldrei séð þessa 
þætti. En þegar fólk safnast saman, borðar blóðugar 
steikur og drekkur Bloody Mary, til að fagna sjón-
varpsþætti á miðju sumri þá hlýtur eiginlega eitthvað 
að vera varið í hann.

Svo ég fylltist forvitni og ákvað að gera könnun. Hafði 
samband við nokkra góða vini sem ég veit að eru forfallnir 
aðdáendur og bað þá að segja mér af hverju við hin, sem erum ekki 
lent í vampírufárinu, erum að missa.  

Það tók mig ekki langan tíma að komast að því að kynþokki hefur 
mikið með málið að gera. Í þáttunum er nefnilega mikið um stinnar 
geirur og rassa. Í brennidepli er óhemju þokkafull karlkynsvampíra 

sem tryllir bæði konur og karlmenn. Þessi sænski „sex on legs“, eins 
og einhver kallaði hann, á líka vinkonu sem heitir Pam sem er 

víst brjálæðislega svöl í „orðsins fyllstu merkingu“. Hvað 
skyldi það þýða? Og forvitni mín jókst. 

Fyrir utan það hvað leikararnir eru kynþokkafullir 
þykja þættirnir vel skrifaðir, raunverulegir og æsispenn-
andi. Vampírurnar búa innan um venjulega fólkið 
og eru sjálfar áhugaverðar persónur, margar hverjar 
snarklikkaðar en jafnvel stundum góðar, ekki bara vond-

ar og blóðþyrstar eins og hann Drakúla gamli. Sögusviðið 
er smábær í Louisina-fylki, sem gerir stemninguna enn heitari og 

sveittari. 
Vampíruvinir mínir náðu alveg að selja mér þá hugmynd að ég verði 

að leggjast yfir þessa þætti. Nú fer ég beint í að redda mér spólu og 
tek hana með mér í sumarfríið. Eins gott að það er enn þá bjart úti á 
nóttunni! 

> Will Ferrell
„Ég hef einungis verið 
fyndinn í 74% tilvika. Já, 
það er nærri lagi. 74% 
tilvika.“
Old School er á dagskrá 
Stöðvar 2 Bíó í kvöld kl. 
22.20, en þar fara Will 
Ferrell og félagar á 
kostum.

20.20 Family Guy   SKJÁREINN

20.35 The Closer   STÖÐ 2

21.05 Nýgræðingar   SJÓNVARPIÐ

21.55 Pepsímörkin 2010   
 STÖÐ 2 SPORT

22.20 Old School   STÖÐ 2 BÍÓ

▼

VIÐ TÆKIÐ HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR FER BRÁTT Í VAMPÍRUHAM

Hiti, sviti og suðurríkjaþokki

EINFALDUR BLEKSPRAUTUPRENTARI  SEM 
HENTAR VEL SMÆRRI  FYRIRTÆKJUM

www.penninn.is
S: 540-2000

Tilboðið gildir 1-15 júlí

Settu þig í samband við Fyrirtækjaþjónustu Pennans í S: 540-2050 eða 
fyrirspurn@penninn.is til þess að fá frekari upplýsingar. 

Prentarinn er jafnframt fáanlegur í eftirtöldum verslunum Pennans: 

Austurstræti 18, Hallarmúla 2, Kringlunni norður, Smáralind, Mjódd Álfabakka 14 b, 
Strandgötu 31 Hafnarfi rði, Hafnarstræti 91-93 Akureyri, Dalbraut 1 Akranesi, 
Sólvallagötu 2 Kefl avík, Hafnarstræti Ísarfi rði, Bárustíg 2 Vestmannaeyjum.

%

Offi ce Jet 6000
Verð áður 24.900 kr
Verðtilboð 19.920 kr 

Eiginleikar:
• Hentar smærri fyrirtækjum sem vilja hámarks prentgæði 
• Hámarks litagæði með allt að 50% lægri tilkostnaði

2010
Preferred Partner

20.00 Hrafnaþing 

20.30 Hrafnaþing 

21.00 Eitt fjall á viku 

21.30 Birkir Jón 

22.00 Hrafnaþing 

22.30 Hrafnaþing 

23.00 Eitt fjall á viku 

23.30 Birkir Jón
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SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

RÁS 1 FM 92,4/93,5

12.10 Only Fools and Horses  12.40 My Hero  
13.10 My Hero  13.40 My Family  14.10 My Family  
14.40 The Weakest Link  15.30 The Inspector 
Lynley Mysteries  16.15 EastEnders  16.45 The 
Weakest Link  17.30 Last of the Summer Wine  
18.00 Whose Line Is It Anyway?  18.30 Hotel 
Babylon  19.20 Spooks  20.10 Whose Line Is It 
Anyway?  20.40 Doctor Who  21.25 Last of the 
Summer Wine  21.55 Whose Line Is It Anyway?  
22.25 Hotel Babylon  23.15 Spooks 

12.00 Chris på chokoladefabrikken  12.30 Rig 
ved et tilfælde  13.00 Sommertid  13.30 Søren 
Ryge direkte  14.00 That‘s So Raven  14.25 
Svampebob Firkant  14.50 Hyrdehunden Molly  
15.00 Minisekterne  15.05 Landet for længe 
siden  15.30 Fandango med Sebastian og Chapper  
16.00 Sommerminder  16.30 TV Avisen med 
Sport  17.00 By på Skrump  17.30 Ønskehaven  
18.00 Jamie Oliver i Italien  18.25 Sommervejret  
18.30 Så for sommer  19.00 TV Avisen  19.25 
SportNyt  19.30 Sommervejret  19.40 München  
22.15 Höök  23.10 Naruto Uncut  23.30 Naruto 
Uncut

12.20 Sommerhuset  12.50 Skjergardsmat  
13.20 Ut i naturen  13.50 Billedbrev  14.00 
Verdensserien i sandvolleyball  16.00 Oddasat  
16.05 Nyheter på tegnspråk  16.10 Kokkekamp  
16.40 Norge i dag  17.00 Dagsrevyen  17.30 Det 
kongelige slott  18.30 Ekstremsportveko  18.50 
Tradisjonshandverk  19.00 Dagsrevyen 21  19.30 
Sommeråpent  20.20 Pressa  21.05 Kveldsnytt  
21.20 Vår aktive hjerne  21.50 Rebus  23.00 
Munter mat  23.25 Blues jukeboks  

12.40 Vi är alla Abrahams barn  13.30 Vinnarna  
14.00 Rapport  14.05 Gomorron Sverige  14.55 
Engelska Antikrundan  15.45 Så såg vi sommar-
en då  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Strömsö  16.55 Grön 
glädje  17.20 Regionala nyheter  17.30 Rapport  
18.00 Mitt i naturen  18.30 Djursjukhuset  19.00 
Grey Gardens  20.40 Syndens lag  21.35 Allsång 
på Skansen  22.35 Uppdrag Granskning  23.35 
Woodstock 1969

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið

12.20 Hádegisfréttir
13.00 Framtíð lýðræðis
14.03 Allir í leik
15.03 Útvarpssagan: Út að 
stela hestum
15.25 Bláar nótur í bland
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Á sumarvegi
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.22 Syrpan
19.00 List og losti

19.30 Sumartónleikar evr-
ópskra útvarpsstöðva
21.30 Kvöldsagan: Konan í 
dalnum og dæturnar sjö
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.20 Sakamálaleikrit 
Útvarpsleikhússins: Því miður, 
skakkt númer
22.55 Íslendingar og stríðið: 
Landneminn í Reykjanesi
23.45 Heimsókn til listamanna
00.05 Næturtónar

19.30 The Doctors The Doctors eru glæ-
nýir spjallþættir framleiddir af Opruh Win-
frey þar sem fjórir framúrskarandi læknar 
– sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum – 
veita afar aðgengilegar og gagnlegar upplýs-
ingar um þau heilsufarsmál sem hvað helst 
brenna á okkur

20.15 Grey‘s Anatomy (3:17) Komið er 
að fjórðu seríu Grey‘s Anatomy. Ungu lækna-
nemarnir eru orðnir að fullnuma og virðu-
legum skurðlæknum. Allir nema aumingja 
George, sem féll á lokaprófinu og verður nú 
að slást í hóp með nýju læknanemunum – 
sem eru laglega blautir á bak við eyrun

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.45 Gossip Girl (14:22) Þriðja þátta-
röðin um líf ungra og fordekraðra krakka sem 
búa á Manhattan í New York 

22.30 Mercy (10:22) Dramatísk þáttaröð 
í anda Grey‘s Anatomy og ER. Við fylgjumst 
með lífi og starfi þriggja kvenna sem vinna 
saman sem hjúkrunarfræðingar á Mercy-spít-
alanum í New Jersey

23.15 Ghost Whisperer (20:23) Magn-
aður spennuþáttur með Jennifer Love Hewitt 
í hlutverki sjáandans Melindu Gordon sem 
rekur antikbúð í smábænum Grandview

00.00 True Blood (2:12) Önnur þáttaröð-
in um forboðið ástarævintýri gengilbeinunnar 
Sookie og vampírunnar Bill en saman þurfa 
þau að berjast gegn mótlæti íbúa smábæjar-
ins Bon Temps í Louisiana

01.00 Grey‘s Anatomy (3:17) 

01.45 The Doctors 

02.30 Fréttir Stöðvar 2 

03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

VIÐ MÆLUM MEÐ

The Wire
Stöð 2 kl. 22.05
Fimmta syrpan í hörkuspennandi 
myndaflokki sem gerist á strætum 
Baltimore í Bandaríkjunum. Eiturlyf 
eru mikið vandamál og glæpaklíkur 
vaða uppi.

STÖÐ 2 KL. 20.05

Matarást með Rikku
Þátturinn Matarást með Rikku er 
kominn í sannkallað sumarskap. 
Í kvöld sækir Rikka heim blaða-
konuna og tískusérfræðinginn 
Mörtu Maríu Jónasdóttur sem 
ætlar að grilla kjúkling og útbúa 
gómsætt kjúklingasalat. Í þessum 
skemmtilegu þáttum heimsækir 
Friðrika Hjördís Geirsdóttir þjóð-
þekkta Íslendinga, sem eiga það 
sameiginlegt að eiga í misjafn-
lega löngu en í öllum tilfellum alveg eldheitu ástarsambandi 
við matargerð. Rikka mun fylgjast með þessum sælkerum 
undirbúa eitt af sínum margrómuðu matarboðum.

▼

Kemur út í dag!
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10 ára afmælistilboð Sölku  í verslunum Eymundsson
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LÁRÉTT
2. faðmlag, 6. fíngerð líkamshár, 8. 
erlendis, 9. atvikast, 11. skóli, 12. 
sjúga, 14. sáldur, 16. tveir eins, 17. 
frostskemmd, 18. eyrir, 20. guð, 21. 
könnun.

LÓÐRÉTT
1. fyrst fædd, 3. núna, 4. greftrunar, 
5. arr, 7. galli, 10. skammstöfun, 13. 
verkur, 15. rekald, 16. ósigur, 19. 
holskrúfa.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. knús, 6. ló, 8. úti, 9. ske, 
11. fg, 12. totta, 14. svarf, 16. tt, 17. 
kal, 18. aur, 20. ra, 21. próf. 

LÓÐRÉTT: 1. elst, 3. nú, 4. útfarar, 5. 
sig, 7. ókostur, 10. etv, 13. tak, 15. 
flak, 16. tap, 19. ró. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 4. maí 2011.

 2 Ólöf Jara Skagfjörð.

 3 David Villa.

Leikritið Sellófan, eftir Björk 
Jakobsdóttur, var frumsýnt í Iðnó 
á fimmtudaginn var og vakti ungur 
aldur tæknimanna sýningarinnar 
nokkra athygli sýningargesta.

Frændurnir Ásgrímur Gunn-
arsson og Auðunn Lúthersson sjá 
um hljóð- og tæknivinnu fyrir sýn-
inguna en þeir eru aðeins sextán 
og sautján ára gamlir. Þeir hafa 
þó ekki langt að sækja hæfileik-
ana því auk þess að hafa verið 
viðriðnir leikhúsheiminn um hríð 
er Ásgrímur sonur leikkonunnar 
Bjarkar Jakobsdóttur og leikar-
ans Gunnars Helgasonar. „Þetta 
er mjög skemmtilegt starf. Við 
lentum reyndar í smá óhappi á 
frumsýningunni þegar leikkonan 
gleymdi nokkrum línum sem gerði 
okkur mjög stressaða. Við náðum 
þó að redda okkur með því að vera 
fljótir að hugsa,“ segir Ásgrímur, 
en þetta er í fyrsta sinn sem þeir 

félagar taka að sér tæknivinnu sem 
þessa. 

„Þetta er alveg ótrúlega spenn-
andi starf og það er alltaf gaman 
að fá að vinna í leikhúsi og fylgj-
ast með leikurum að starfi. Við 
erum báðir með brennandi áhuga 
á leiklist og það er frábært að fá að 
skyggnast svolítið á bak við tjöldin. 
Þetta er mikil ábyrgð en við erum 
tveir saman í þessu sem gerir þetta 
auðveldara,“ útskýrir Auðunn. 

Á veturna stunda frændurnir 
nám við Verslunarskólann og 
Menntaskólann í Reykjavík en í 
sumar starfa þeir báðir við Götu-
leikhúsið. Aðspurðir segjast þeir 
alltaf hafa haft mikinn áhuga á 
leiklist. „Maður fær góða útrás 
fyrir þessari athyglissýki hér í 
Götuleikhúsinu og við stefnum 
báðir að því að fara í leiklistar-
nám í framtíðinni,“ segir Auðunn 
að lokum.  - sm

Yngstu leikhústæknimenn landsins

HRESSIR FRÆNDUR Ásgrímur Gunnarsson og Auðunn Lúthersson eru aðeins sextán 
og sautján ára gamlir. Þeir starfa sem hljóð- og tæknimenn við sýninguna Sellófan 
sem sýnt er í Iðnó.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hilmar Tryggvi Finnsson var ein-
ungis 14 ára gamall þegar hann 
samdi lag til afa síns sem ber nafn-
ið The Day og er aðallag söfnunar 
til styrktar Mænuskaðastofnunar. 
Tryggvi Ingólfsson, afi Hilmars, 
datt af hestbaki fyrir fjórum árum 
og lamaðist frá hálsi og niður. 

Hilmar samdi lagið sama dag 
og hann fékk fréttirnar af slysi 
afa síns, en þeir eru mjög nánir. 
„Ég hafði aldrei samið lag áður 
en hef alltaf verið mikið að leika 
mér með hljóðfæri. Ég veit eigin-
lega ekki hvað gerðist en ég bara 
settist niður með gítarinn og lagið 
varð til. Var eiginlega ekkert að 
hugsa en ég skrifaði bara allt sem 

mér datt í hug,“ segir Hilmar og 
viðurkennir að það hafi verið mikl-
ar tilfinningar í gangi á þessum 
tíma. „Ég var með orð læknanna, 
um hversu miklar líkur voru á að 
hann myndi lifa af og hvernig lífi 
hann myndi lifa, í höfðinu. Ég er að 
biðja um að hann fái að halda sínu 
lífi og njóta þess sem koma skal í 
laginu.“ 

Hilmar er í hljómsveitinni Port-
erhouse með föður sínum, Finni 
Bjarka Tryggvasyni, og Þorbjörgu, 
systur hans. Þau munu gefa út 
diskinn Spinal Chords í tengslum 
við söfnunina en það er Eurovision-
lagahöfundurinn Örlygur Smári 
sem sá um upptökur á plötunni. 

Útgáfufagnaður og myndlistar-
sýning verða í Gallerý Ormi á 
Hvolsvelli kl. 16.00 laugardaginn 
3. júlí.

„Ég hef ekki enn þá sungið lagið 
fyrir afa og fær hann að heyra 
það á laugardaginn í fyrsta sinn. 
Ég hlakka til að sjá viðbrögðin,“ 
segir Hilmar og viðurkennir að 
hann sé smá stressaður fyrir stóru 
stundinni.  

Til að styrkja söfnunina er hægt 
að hringja í númerið 908 7070 og þá 
renna 3.000 krónur af símareikn-
ingi beint til Mænuskaðastofnun-
ar og plata sveitarinnar með lag-
inu, The Day, verður send heim til 
viðkomandi.  - áp

14 ára samdi hvatningarlag fyrir afa

SAMDI LAG TIL AFA Hilmar Tryggvi Finns-
son samdi lag til afa síns sem lamaðist 
frá hálsi og niður.

GOTT Á GRILLIÐ

„Það er nú bara íslenskt lamba-
kjöt. Einfalt og gott!“

Jón Hjalti Ásmundsson, tæknilegur fram-
kvæmdastjóri Frumherja.

„Ég er búinn að vera hér síðan á 
sunnudaginn til að æfa og þetta er 
mjög flott. Gaman að spila í svona 
stórum sal,“ segir tónlistarmaðurinn 
Ólafur Arnalds. Hann frumflytur 
plötu sína … and they have escaped 
the weight of darkness fyrir fullum 
sal í The tónleikahöllinni Bridgew-
ater Hall í Manchester í kvöld. 
Höllin er talin vera ein af þremur 
bestu tónleikahöllum í Bretlandi og 
tekur 2.400 manns í sæti. Gítarleik-
ari hljómsveitarinnar Radiohead, 
Johnny Greenwood, flytur einnig 
eigið verk sig sama kvöld en hann 
er aðaltónskáld sveitar breska rík-
isjónvarpsins BBC. Ólafur er að 
fylgja eftir útgáfu plötunnar sem 
kom út í Bretlandi í maí.

Ólafur er mikill aðdáandi hljóm-
sveitarinnar Radiohead og telur 
hana vera eina af hans áhrifavöld-
um í raftónlist. „Ég var að heyra 
verkið hans Johnny Greenwood í 
dag og það er flott en pínu skrýt-
ið verk fyrir strengjasveit. Er eig-
inlega ekki búin að ákveða hvað 
mér finnst um það,“ segir Ólafur, 
en  Fréttablaðið náði tali af honum 
í pásu á milli æfinga daginn fyrir 
tónleikana. Hann var nokkuð róleg-
ur yfir tónleikunum enda vanur að 
koma fram fyrir fullu húsi. 

Ólafur verður með fullskipaða 
sinfóníuhljómsveit á bak við sig 
í kvöld í fyrsta sinn á ferlinum. 
„Þetta verður alveg magnað og það 
er eiginlega búið að vera hálf óraun-
verulegt að heyra þetta færa tónlist-
arfólk flytja tónlistina mína. Það er 
alveg svakalega flott, eiginlega bara 
geðveikt,“ segir Ólafur en hann end-
urútsetti plötuna fyrir heila sinfón-
íuhljómsveit og mun sjálfur spila á 
píanó í lögunum ásamt því að vera 
með tæki og tól á sviðinu til að setja 
„rafelementin“ í tónlistina. „Það er 
líka mjög spennandi að sjá sinfóníu-
hljómsveit spila með elektrónískum 
trommutöktum undir.“  
 alfrun@frettabladid.is

ÓLAFUR ARNALDS: KEMUR FRAM Í BRIDGEWATER HALL MEÐ SINFÓNÍU

Deilir sviði með Johnny 
Greenwood úr Radiohead

Tónlistarstjórinn André de Ridder fékk Ólaf til að 
koma fram á tónleikunum eftir að hann hreifst 

af tónleikum hans í Berlín fyrir tveimur árum. De 
Ridder er frægur fyrir að blanda saman klassískri 

tónlist og poppi, en hann hefur séð um að útsetja 
tónlist fyrir hljómsveitir á borð við Blur, Gorillaz og 
Radiohead og er mjög virtur í þessum geira. Johnny 
Greenwood er einn af stofnmeðlimum Radiohead 

og heilinn á bak við stóran hluta hljóðheims 
hljómsveitarinnar.

ANDRÉ DE RIDDER BAUÐ ÓLAFI
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rakarastofan
Klapparstíg

S: 551 3010

Tónlistargúrúið Dr. Gunni 
vinnur nú að nýju borð-
spili sem er byggt á 
Popppunktsþáttun-
um. Slíkt spil kom 
út fyrir nokkrum 
árum og er 
ófáanlegt í dag. 
Talsvert dýrara 
er að láta framleiða borðspil í dag, 
en bjöllur og annað sérsmíðað 
glingur þarf að kaupa utan að með 
sorglega veikri krónu. Sama króna 
hjálpaði reyndar til þegar síðasta 
spil kom út, enda steraþrútin og 
hress eftir því. Aðdáendur tónlist-
arspila ættu þó ekki að þurfa að 
örvænta þar sem neytendavitund 
Gunna er til staðar og rúmlega það 
þannig að hann okrar væntanlega 
ekki á kaupendum …

Talandi um Popppunkt 
þá nýtur spurninga-
þátturinn alltaf jafn 
mikilla vinsælda, en 

hann er sýndur í Sjón-
varpinu um þessar 
mundir. Útgáfa tvö 
af Gunna og Felix 
stendur í stykkinu og 
þátturinn vinsælasta 
sjónvarpsefni lands-

ins. Reyndar fyrir utan útsendingar 
frá fótboltamóti sem fer fram í 
Suður-Afríku um þessar mundir og 
einokar nánast lista Capacent yfir 
vinsælustu dagskrárliði Sjónvarps-
ins. Aðeins Popppunkti og Taggart 
tekst að narta í hæla takkaskóna.

Tónleikarnir á vegum Inspired by 
Iceland-átaksins hafa verið færðir í 
Hljómskálagarðinn vegna slæmr-
ar veðurspár að Hamragörðum. 
Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
dögunum þá kemur Óskarsverð-
launahafinn Glen Hansard fram 
á tónleikunum, en hann er búinn 
að vera á landinu í nokkra daga. 
Hann hefur ekki setið með hendur 
í skauti heldur sást syngja 
og leika á gítar á Lauga-
veginum á mánudags-
kvöld. Nokkur hópur 
fylgdist með Hansard, 
en engum sögum fer af 
því hversu mikið hann 
þénaði.  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI





Geiri með í lokadansi
Lög sem banna nektardans tóku 
gildi á miðnætti. Af því tilefni var 
dansinn stiginn af krafti í gærkvöldi 
á nektarstaðnum Goldfinger í 
Kópavogi. Eigandi staðarins, Ásgeir 
Davíðsson, sagðist í samtali við 

visir.is í gærkvöld, 
myndu hlaupa til á 
hárréttu andartaki 
og hylja viðkvæm-

ustu staði lík-
ama dansara 

sinna með 
laufblöð-
um svo 
allt færi 
löglega 
fram.

Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Á rúnti um landið 
Hljómsveitin Hjaltalín hélt af stað í 
tæplega þriggja vikna ferðalag sitt 
um landið í gær. Fyrstu tónleikarnir 
voru í Búðardal í gærkvöldi en í 
kvöld spilar sveitin á Hótel Flatey. 
Tíu tónleikar til viðbótar verða svo 
haldnir á ferðalaginu um landið. 
Sveitin ætlar sér þó ekki að vera á 
tveimur stöðum í einu og gerir sér-
staklega grein fyrir því á 
Facebook-síðu sinni að 
atriðið á síðarnefndu 
tónleikunum sé upp-
taka sem verði varpað 
á tjald. Upptakan var 
gerð um miðjan júní 
þegar tími gafst á milli 
æfinga sveitarinnar 
með Sinfóníuhljóm-
sveitinni. - þeb

1 „Ég er ekkert reiður út í þann 
sem skvetti á mig“

2  Lést eftir árekstur við 
dauðadrukkna „Melrose 
Place” stjörnu

3 Taldi hraunmolann 
uppsprettu ógæfu

4 Maðurinn sem slasaðist í 
Járnblendiverksmiðjunni er 
látinn

5 Snælandsvídeó á hálum ís

6 Harmar umræðu um bíl
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